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Λ Ι Ι Λ Π  V A R M E G Y E
(Comitatus Abaujvariensis. Abaujvárer Gespanschaft. Abá- 

uiwarska Stolica.)

1. Neve .  F e k v é s e  ’s Határa.
Nevét vette Újvár várától, mellyet Aba Sámuel épite- 

tett a’ Hernád vize’ partjára, de a’ meliy már régóta ro
mokban hever. Fekszik Magyarországnak északi részében, 
"s határa északról Szcpes, Sáros ; keletről, e's délről Zem
plén ; nyugotról Borsod , Torna vármegyék.

2. §. N a g y s á g a .  K i t e r j e d é s e .
Földterülete 527/10 Q  mfdet foglalván el, e’ tekintetben 

35-ik a’ megyék közt. Legnagyobb hossza északról délre 8» 
szélessége 6 wéríföld. Használható földe 31)3,272 hold, ’s 
ebből 158,034 h. szántóföld j 18,037 b. r é t ; 10,000 h. szőlő $ 
169,223 h. erdő.

3. §. T e r m é s z e t i  t ül ajd o ns á g a*
Abaujt az egymást kellemesen felváltó hegyek, dom

bok , völgyek; a’ sűrűén elhintett faluk ’s ékes kastélyok; 
a’ köznépnél észrevehető nagyobb szorgalom; a’ felette 
kies és egészséges levegő: igen szép vármegyének ’s bol
dog lakhelynek teszik, különösen aJ Hernád’ hosszú és 
termékeny völgye, hazánk’ legbájolóbb vidéki közé mél
tán számítható, Hónasága tulajdonképen nincsen, kivévén 
azon keskeny térséget, melly Kassától Nagy Idán által dél— 
nyűgöt fele húzódik; hanem a’ megye’ egész belsejét kisebb 
nagyobb dombok Vagy hegyek borítják, inellyek közt szá
mos tágas és termékeny völgy nyílik meg. Földe minémű- 
ségére altaljában a’ termékenyek ’s gazdagok közé tartozik. 
Ugyanis a’ megye’ észak-nyugoti részén a’ föld hideg, kö
ves , terméketlen; Begécz körűi szinte nehéz mivelésű, ke
mény agyagos vagy kavicsos: de ezek összesen alig teszik
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a’ megye’ tized részét. Ellenben máshol 1 */a láb mélységre 
is fekszik felszínen a’ termékeny fekete föld; inellya’ Her- 
nád’ alsó vidékén kevés homokkal egyvelgest lévén, gazdag 
búzatermő határoknak ád léteit. Altaljában legjobb szántó
földek vannak a’ most említett Hernád vize mentiben , déli 
részén t. i. és nyugoti oldalán; továbbá Kéked, Mislye, 
Enyiczke, Nagy Ida körűi. A* Szárazvölgyi földek, gondos 
mivelést, gyakori trágyázást kivannak; de különben min- 
dennémű gabona magot jutalmasan visszafizetnek. Futó ho
mok nem diszteleníti e’ megyét.

4♦ §. H e g y e  k.
Az abauji hegyeket két tömegre oszthatjik, a’ szerint 

a’ mint ezek a’ Hernádiéi balra vagy jobbra iekíisznek. A’ 
jobbra eső hegyláncz észak-nyugoton jön be »’ megyébe ’s 
folytatása a’ szomolnoki és igy egyszersmind á selmeczi és 
nyitrai hegysornak. Itt legnevezetesebbek az ítanyban, e- 
züstben, réz ’s piskolcz e'rczekben gazdag a r a n y - id k a i  
hegyek, Fő alkotó - kénem ezekben kerek vagy formátlan 
hosszúkás kvarcz - szemekből áll ,  mellyek fejérek vagy né
ha kékesek. ’s bizonyos márványkovacsnemú (feldípathartig) 
alapanyag által szoros összeköttetésben tartatnak Ugyan 
ezen hegysor délfelé lapulván , utoljára csekély tömbökké 
aljasul, de Hidas Németitől kezdve újra emelkedú kezd ’s 
több ágakra oszolván, miután az úgy nevezett S t á r a z -  
vö l g y e  <: képezné, Borsod megyébe lép által. Egjáhiránt 
ezen hegysor nevezetes azért: mert északon szép fervvesek 
borítják te te jé t, mellyek másutt a’ megyében nem taáltat- 
nak ; Metzenzéfnél vasat, Jászónál különbféle színű már
ványt nagy bőséggel szolgáltat; végre déli részén gyinyö- 
rű tölgyes erdőkkel, "s jó bort termő szőlőhegyekkel ácse- 
kedhetik. A’ Hernád baloldalán húzódó hegytőmeg láros 
vármegyéből köszönt be,’s Tokajnál végződvén : égész bsz- 
sza 12, szélessége 2 — 3 mfd., ’s onnan hires: hogy ésaki 
részén egész Európában legtisztább, legszebb O p a 11 (Cer- 
veniczánál Sáros vármegyében), déli részén Jeghireseb , 
legjobb bort adja. Nevezetesebb Abaujhoz tartozó hcgycu- 
csok i t t : a’ D urgd, Ráuk n i., Hunyva, Vereshegy, Mücz
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két hegyitóval, Szurok; Telkibánya mellett: Papp László, 
Erczhegy, JFarka, a’ természetvizsgálő előtt nagyon neveze
tes Feketehegy, alább a’ Borsó, Szarhó, Gergely, Sátor. 
Mindezen hegyek merő salak kövekből á lln a k ,’s Fichtel 
t űz , mások ismét víz által származtaknak gondolják, de 
mind a’ két állításra vannak próbák. A’ Szántő és Tállya 
közt meredező Sátorhegy' tövében, valamint a’ Hegyalján 
csupa összetördelt zeolith és salakkő találtatik , ’s a’ tokaji 
bor’ jóságát talán e’ körülménynek lehet köszönni.

5. §· F o l y ó v i z e k .
Legnagyobb folyóvize Abaujnak a’ Hernádi, melly Kas

sánál jön be a’ megyébe, ’s ezt csaknem két egyenlő rész
re osztván, egész hosszába végig futja. Szurdokon alól jobb 
pariján egy ág szakad ki belőle, melly elébb Uj Hernád , 
majd Bársonyos név alatt mindenütt párhuzamosan folyik, 
’s Belső Böcsnél ismét visszamenti. Magassága a’ Hernád- 
nak a’ közép tenger fölött Kassánál 530 lábnyom, Hidas 
Németinél 300. Innen folyása sebes, áradásai hirtelenek ’s 
veszélyt hozók; egyébiránt hosszú termékeny völgye felette 
gyönyörű, mellyet a’ partjára épített helységek, pompás 
kastélyok és kertek még jóval emelnek. A’ Tarcza (To- 
rissa), Osva, szinte Sárosból hömpölyögnek lefelé, ’s Zsa- 
dánynál a’ Hernádba szakadnak. Völgyeik ezeknek is ter
mékenyek , efölött aJ rajtuk lévő számtalan liszt, kása és 
kendertörő malmokkal tetemes hasznot hajtanak. Az Ida , 
az arany-idkai hegyekben veszi eredetét, ’s miután számos 
érczzuzó miveket, kallókat, liszt és fűrész malmokat tar
tana forgásban : elébb keletnek, majd délnek veszi útját, 
Nagy Idán alól kiérvén a’ síkságra elterü l, széles mocsárt, 
posványságot hagy maga után , ’s nevét is Kanyaptával 
cseréli fel, de a’ vármegye szabályoztatását czélba vévén, 
reményleni lehet, hogy a’ büzhödt csincsárokat kövér lege
lők , ’s mosolygó rétek váltandják-fel. A’ Bádva, a’ szo- 
molnoki hegyekben ered, ’s Metzenzéf, Jászó, Szepsi ni. 
elfolyván: Fédernél Torna vármegyébe megyen áUal, A’ 
Bo sva , M i szia , Csermely (ez Kassán keresztül folyik) ki
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sebb vizek ugyan, de számos liszt, füre'sz , kalló, puskapor 
e's papiros malmaik ve'gett említést érdemlenek,

6. §, Á s v á n y o s  v i z e k .
Ránkon (vagy inkább Ilerleinban) , a’ megye’ észak-ke- 

Ieti szegeletében igen hasznos savantjúviz forrása és fürdője 
van,  mellynek alkotórésze b. Krantz szerint: éles és csí
pős légszesz, mészföld vas részecskékkel egyvelgest, sok 
konyha- és bányász alkali só , kevés savanyúkút-só. Hasz
nál főképen a’ gyomor gyengeségben ’s az innen származott 
nyavalyákban , u. m. komorkórságban, sárgaságban, hideg
lelésben , rendetlen hószámban, 's a’ t, A’ fördő gyönyörű 
völgyben fekszik , ’s vendégek’ befogadására nem csak a’ 
kamarának, hanem magányos uraságoknak is vannak né
hány épületei, ámbár nem elegendő számmal, A’ kékedi (Kas
sához délre 3 órányira) hideg kénköves forrás sokban hason
lít a* balfi (Soprony vármegyében), és sz. györgyi (Posony 
vármegyében) ásványos vizekhez. Gyógyító ereje kitűnik 
a’ csúszós és köszvényes bajokban, aranyérben, tagok zsib
badásában ; ’s nem nagyon régen fördő tükör (Gehbad) is ál
líta to tt, melly gőzzel melegittetik. Továbbá Jászóhoz közel 
Rudnokon van egy vas részecskékkel bővölködő ’s tag-erő- 
sitó ásványos forrás és fördő; valamint fördő-intézetek 
vannak Somodiban , Gönczön, Telkibányán, és Kassán is ,  
melly Bankónak neveztetik, ’s a ’ várostól szép erdősé
gektől köriilvétetve, 1 órányira van.

7. §. Te r mé k e i ,
A) N ö v é n y e k  o r s z á g á b ó l .

Abauj vármegyét a’ természet mind a’ három országból 
különböző és nagy mennyiségű javakkal áldotta meg. Tisz
ta búzája, kétszerese igen sok és szép terem a’ Ilernád déli 
mellékén , továbbá a’ kékedi, enyiczkei, nagy-idai, csécsi 
gazdag térségeken, valamint egyébütt is, csakhogy nem oliy 
bőven. Rozs a’ térségeken több, a ’ hegyek közt sikeresebb 
és tői b lisztet adó. Árpa csaknem annyi termesztetik mint 
zab , mivel amazt a’ számos serfőzők élénken vásárolják , 
’s belőle a’ Szepesscgre is visznek. A’ szelíd és meleg ég*
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hajlat, kivévén az észak nyugoti tájékot - jéltévőleg előmoz
dítja a’ kukuricza termesztést, de nagyban még sincs szokás
ban, csupán baromfi és sertés’, ’s nem ember eledelére for- 
dittatván ez.

Ellenben a’ köleskása mind a’ magyarnak, mind a’ tót
nak kedves eledele lévén: kölest felette sokat termesztenek, 
valamint burgonyát is , ’s a’ hegyek közt hajdinát eleget. 
Főzelékek közűi legtöbb a? borsó és lencse, mellyből külö
nösen sokat és jót találhatni Kéked körűi. Kerti véleménye
ket a’ kassai kertekben, spárgát a’ Kassával szomszédos me
zőseteken vadon is bőséggel láthatsz. Végre a’ kereskedési 
növények közt fő szerepet játszik a’ kender, úgy hogy e’ 
tekintetben kevés megye mérkőzhetik Abaujjal; ’skitűnőleg 
a’ Tarcza, Osva mellékein, Szepsi, Nagy Ida körűi a’ ken
der termesztés fontos ágát teszi a’ nép szorgalmának, hetit 
már jóval kevesebbet termesztenek, valamint dohányt is 
csak egynéhány helyeken, u. m. Szántón, Sz. Andráson, 
Forrón, ’s a’ t.

Bétjei 18,037 holdat foglalnak el, ’s nagy része két
szer kaszálható. Egyébiránt legzsirosabb rétek találtatnak 
a’ Hernád és Tarcza völgyében ; a’ Kanyapta körűi is sok 
széna takartatik, de sásas ’s nem a’ legjobb minémüségfi. 
Legelője; nem felesleges ugyan, de igen jó és egész
séges.

Gyümölcsben szükséget nem érez ezen megye, sőt 
Göncz híres sok gyümölcséről, különösen cseresznyéjé
ről , melly utóbbik, Beszter vidékén széljelszorva a’ föl
deken is látható. Ki pedig a’ szép kertészségbeu gyönyör
ködik , örömmel megnézheti a’ nagy-idai, saczai, buzinkat, 
sernsei, széplaki, bárczai, jászói, faji, bodó - kő - váraljai, 
csécsi, kékedi angol ízlésű ’s részint üvegházakkal, részint, 
ritka külföldi növényekkel ékeskedő kerteket.

Bort, kivévén az észak-nyugoti és keleti hidegebb tájé
kokat, mindenütt termeszt egész fel Kassáig. Minéműségére 
nézve legjobb a’ déli részen te rm e tt,’s Szántó, Erdő Hor- 
váthi m ára’ Hegyaljához számíttatván, boraik is tokaji név 
alatt mennek, ’s evvel tökéletesen egyenlők, sőt az erdő 
horváthi tartós kristály tiszta színe által jelesen inegkülöu-
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bözteti magát. Ezekhez kisebb nagyobb re'szben közelitnek 
a’ bodó- kő -vára lja i, gönczi, az asztali italnak nagyon be
csültetett hejczei, az erős szikszai, forrói, kásm árki, ’s 
más szárazvölgyi borok5 ’s ezen előszámláit helyeken jobb 
esztendőkben aszú rendesen ke'szittetik, A’ feljebb északon 
teimett szepsi bor eleinte savanyűs ugyan, de megérvén igen 
egészséges, kedves ízű asztali italt szolgáltat. Egyébiránt 
ez összes évenkénti bortermést 150,000 p. akónál többre nem 
tehetjük: mivel a’ jobb bort adó szőlőhegyeket nagy termé
kenységük miatt épen nem dicsérhetni.

A’ gyönyörű tölgyes, bikkes erdők nevezetes részét 
foglalják el a’ megyének. Kassától nyugotra szép fenyve
sek is vannak; ugyan innét keletre annyi juhar fa , hogy 
Kassán régenten társaság állott össze nedvéből czukrot ké- 
szitni.

B. Á l l a t o k ’ o r s z á g á b ó l .
Szarvasmarhát tulajdon szükségére Abauj eleget nevel, 

sőt a’ Elernád alsó melléke kereskedésre is ; különösen pe
dig Szikszó, Ilalm aj, Ináncs, Fügéd , Encs szép ökröket 
szoktak tenyészteni, ’s a’ szikszói baromvásár ezen a’ vi
déken legnevezetesebb. A’ megye’ többi vidékein a’ köznép 
munkára már inkább lovat mint ökröt ta rt, de csak kö
zönséges fajból ’s nemesítésére nem sokat ügyel. Fontosabb 
ennél a’ juhtenyésztés, mert ez mind az uraságoknál, mind 
a’ jobbágyoknál egyformán elvan terjedve, ’s az elég és 
igen egészséges legelő hatalmasan előmozdítja ezt. Az ura- 
ságoknak már most többnyire nemesített nyájaik vannak, 
mellyek közt Semsey Lajos cs. k. kamarásé Saczán kitiinő- 
leg nézésre méltó. A’ rengeteg makkot adó tölgyes, bikkes 
erdők annyira elősegítik a’ sertés - tenyésztést, hogy ezek
ből tulajdon szükségén kívül még a’ Szepességnek is bőven 
juttathat. Legnevezetesebb sertés-vásárok tartatnak Jászon 
és Nagy Idán. Vad álla tokból őzet a’ regéczi erdők, a’ já 
szói, nagy· idai vadas - kertek; nyálat ,  rókát a’ többi er
dők és mezőségek; vízi-madarat különösen vad kacsát a’ 
Kanyapta számlálhatlan seregekben táp lá l; a1 gyönyörű 
somodi bikkesekben annyi húrost ’s fajdlyákot fognak.
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hogy velek kis kereskedés űzethetik. A' Hernád, Tarcza, 
Osva vizekben való halászat nem megvetendő jövedelmet ád 
a’ földesuraknak. Fogatik kennek: jó izü ponty, csuka, ká
rász, síigér, angolna, ’s a’ t . ; a’ Kanyapta mocsár esik 
kai és pióczával bővölködik.

C. Á s v á n y o k ’ o r s z á g á b ó l ,

A’ hajdan még gazdagabb arany-idkai arany - ezüst bá
nyákat 1807-ben, 1-ső jul, nyitották meg ú jra, ’s jelenleg 
9 bányaüreg tartat ik rendes mi velősben. A’ kiásatott e’rcz- 
nyereség 1815-ben e’ következő mennyiségre rúgott: finom 
arany 16 márka, 10 lat, 2 gr., l 3/4 nehézék; finom ezüst 446 
márka, 4 lat, 3 gr. V4 neh.; 1815-ben ásatott 1180 mázsa 
piskólcze'rcz Js ebből lett 340 mázsa nyers piskdlcz, Arany , 
ezüst ásatik Telkibányán is , de kevés. liéz Meczenzéf, 
Rudnok, Aranyidka, Béla, Hámor m. több bányákban. Vas 
igen sok Meczenzéfnél, ’s az Ida vize körűi, Piskólcz A- 
ranyidkán , Jászó újfaluban, Telkibányán. A’ napkeleti he
gyek merő láva (Vulkán eredetű) kövekből állnak, neve
zetesen ílerle in , Kemencze, Ú jvár, K orláth, Aranyos, 
Árka, Szántó, különösen pedig Telkibánya körűi sok a’ 
Jaspis , por phy r (Szántó m.), zeoli/h , chrysopal, Ja - opál 
(Árka m.), fél-opál (Szántó m.), hasalt, szurokká, gyöngy
kő , darázs kő , achat, tajtékkő, tűzkő , chalczedon, igen 
szép carnio l, és chrysolith Erdő horváthi in ., obsidian 
(Telkibánya m ), porzellánföld van Hollóházán Telki
bányán,· kallóagyag (bolus), Telkibányán; agyag-palakő 
Aranyidkán, Meczenzéfen ; Sima palakő Szántón; mészkovacs 
(Ivalkspath) Aranyidkán, ugyan ott kénkőkövecs (Schwe
felkies).

8. §. L a k h e l y e k .  L a kos  ok.
2ε7 népes lakhely közűi van: 1 szabad királyi vá

ros — német-magyar tó t; 12 mezőváros, u* in. 6 magyar, 
2 tót,  1 német, 1 német-tót, 1 magyar-orosz, 1 mngyar- 
orosz-német , 237 fa lu ,  u. in. 111 magyar, 52 tó t, 14 o- 
rosz, 1 német, 11 magyar-tót, 20 tót-magyar, 12 magyar
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orosz, 2 orosz magyar, 2 orosz-magyar-tót, 5 orosz-tót, 2 
tót-néinet, 1 magyar tót-orosz, 1 tót-orosz, 3 tót-német- 
inagyar ; 37 népes puszla , u. m. 29 magyar, 8 tót.

Népessége 161,073 lélek, és így esik 1 Q  mfdrc 3070 
lakos.

Vallásukra: 93,536 romai katholikus, 11,772 görög 
katli,, 5643 evang., 38,504 reform., 9 n. e, óhitű, 8609 
zsidó.

Nyelvükre: 90,192 magyar, 35,000 tót, 11,772 orosz, 
12,500 német, 8609 zsidó.

A’ r. k a t h ο 1 i k u s o k 58 plébániát számlálnak, ’s 
ezekből 52 a’ kassai, 5 a’ rosnyai, 1 az egri megyébe esik. 
Jövedelmes prépostság 2 van , t. i. a’ kassai, és jászói. 
Praemonstratensisek laknak: Jászon és Kassán; dominiká
nusok ugyancsak Kassán. A’ kassai püspökségről olvasd 
a’ hasonnevű város’ leírását.

G ö r ö g  k a t h .  szentegyház 2.1 számláltatik , ’s az eper
jesi megyés püspöktől kormányoztatnak.

E v a n g .  anya ekklézsia 5 van, u. in, Kassán, Ránkon, 
F. Kemenczén, Fancsalon , Szánlón. Ezekből az első a’ 6 
szabad királyi városi, a’ 2-ik és 3-ik a’ Sáros - Zempléni , 
a’ 4-ik és 5-ik a’ hegyaljai esperestséghez tartozik.

A’ r e f o r m á t u s o k  100 szentegyházat bírnak,  ’s 
miádnyájokat a’ tisza- melléki superintendens igazgatja.

S y n a g o g a  van 18.

9. §. S z o r g a l o m .  G j á r o k .
A’ mezei gazdálkodást kitűnő szorgalommal folytatják 

az abauji lakosok, Js ez itt még nevezetes gyarapodást nye- 
rend , ha a’ birtok’ összesítése által a’ régi földmivelési rend
szer megváltozik. Ezelőtt nagyon szokásban volt a’ földe
ket éjszakára akiokba szorított jnhseregekkel inegtrágyáz- 
tatni; de ezt most csak a’ távolabb eső földekre használják. 
A ’ takarmány növények’ termesztése ’s a’ juhok’ fajositása 
szép előmenetelt teszen a’ nagyobb birtokosoknál, sőt Sem- 
sey Lajos cs. k. kumarás, saczai jószágán egy 6 szakaszos 
valló gazdaságot is hozott be igen jut ulmus sikerrel. A’
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bányászat 4000 embernek ád kenyeret, ide értvén már a’ fa
vágókat is; ’s magában Arany Idkán a’ rendes fizetést huzó 
bányász személyzet 100 tagból áll. Említést érdemel az , 
hogy itt az újabban behozott amalgamalio mód által igen 
sok költség és érez megkiinéltetik ; a’ kemenczékJ haszná
lása óta pedig a’ piskólczérczből sokkal több nyers piskól- 
ezot csinálhatnak mint a’ régi szokás szerint lehetett. Sok 
és ügyes mesterember lakik Kassán, Jászon, Szikszón, Me- 
ezenzéfen , Gönczön, Szepsiben. Különösen sok csizmadia 
van Kassán , Szikszón és Szepsiben , hol egyúttal a’ számos 
tímárok kapós bőröket készitnek. A’ meczenzéfi németek 
többnyire vas-mivesek, ’s vagya’ közel lévő hámorokban 
dolgoznak, vagy otthon kapát, kaszát, kázányokat, pat
kókat, szegeket, készitnek; továbbá u ta t, kövezetét csi
nálni , árkokat húzni, moci-.írokat száritni mindenhova el
járnak ’s ezekben felette ügyesek. Kassán van egy jó hír
ben álló fe'lporczelán gyár, melly évenként 100,000 fr. érő 
portékát készít ’s 80 embert táplál; ismét egy illyen de ki
sebb gyár; egy posztó, ’s több tolták és kalap gyár; egy 
papiros, egy puskapor malom, melly évenként 600 mázsát 
szolgáltat. Porczeláu gyár van: Hollóházán és Telkibá
nyán; papiros malom: Szinnyén; üveghuta: Szalánczon, 
Sompatakon, Kegéczen 3 (ó, ú j , és közép Hután) üveg- 
metzéssel. Továbbá vashámor számláltatik 10; rez-olvass- 
tószin pedig kettő volt, t. i. Opákán és Arany Idkán, de ez 
utolsó fa’ szűke miatt félben hagyatott.

10. §. K e r e s k e d é s ·
Fő kiviteli czikkek ezen megyéből: a’ gabonának min

denféle neme, bor, gyapjú, series , nyers bőrök , gubacs. 
Igen népes és fontos gabona vásárok esnek: Kassán, Me- 
czenzéfen, Jászón, Szepsiben; sertés vásárok: Jászón, 
IVagy Idán; a’ Kassa Ujfalusiak sertés hússal, sza
lonnával jutalinas kereskedést folytatnak Kassára. Legne
vezetesebb baromvásár a’ szikszai. Egyébiránt Kassa kö
zéppontja az Erdély, Debreczen, Pest, H egyalja, ’s más 
pészről a' Lengyelország közt folytatott kereskedésnek.
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Utai meglehetős karban tartatnak, különösen az, melly 
Kassáról Pestre, e'szak felé pedig Eperjesre vezet kővel van 
kirakva ’s igen jó.

Posta-állások: Kassától Eperjes fe lé  Lemessán 1. — 
Munkács f .  Szinnye 1 */2 ; (Vécs 1 Y2). — Tokaj je lé  Hidas 
Némethi 1 */„; Vizsoly 1 ; (Tállya 1). — Miskólcz vagy 
Pest fe lé  H. N émethi 1 ’/2 ; Forró 1*|2 ; Szikszó 1 ; Miskólcz
1. — A’ Szepesség fe lé  Jászó Újfalu l ‘|4 ; Meczenzéf 1 ; Szo- 
molnok 1. Cs. k. gyors és hrancard kocsi Pestről minden két 
hétben jár egyszer. Legközelebh pedig egy magányos tár
saság állított gyorsutazást, ’s egy kocsi minden héten csü
törtökön indúl Pestről Gyöngyösön , Miskólczon , Kassán 
keresztül Eperjesnek.

11. §. O s k o l á k .  N e v e l ő  I n t é z e t e k .
A’ kisebb nép és polgári iskolákon kivűl van Kassán 

egy királyi akadémia 1824-ben 363 tanuló ifjúval ; ugyan 
ott kath. fő gymnasium a’ praemonstratensisek feliigyelése 
alatt (1824-ben) 470 tanulóval; példány (normalis) iskola, 
a’ hozzá tartozó rajz és muzsika oskolával; királyi nemes 
convictus; végre a’ 34-ik számú magyar gyalog ezered’ ka
tona gyermekek’ nevelő háza 88 ifjúval; egyéb magányos 
leány-nevelő intézeteket nem említvén.

12- §· K i r á l y i  és k ö z  H i v a t a l o k .
Kassán van a’ királyi kamarai kormányszék (Adminis

tratio) , melly a’ felső magyarországi királyi javakra ügyel 
fel; a’ fő kerületi tartomány - biztosság ; kassai oskolai ke
rület’ fő kormánya; cs. k, katonai osztálynoki (Divisions) 
és brigadai parancsnokság; fó hadi biztosság; hadi pénz
tár ;  a’ 3l-ik számú magyar gyalog ezered’ hadfogadó kor
mányba; posta, harminczad ,  só hivatalok; a’ tudományi 
kincstár’ mellékes pénztára; váltóczédulát béváltó és lotto 
hivatalok. A’ posta tisztségeket a’ lo §-ban láttuk.

13. §. K a t o n a s á g .
Ujonczokat a’ 34-ik számú, most Renczúr nevét viselő, 

gyalog, ‘sa’ lO-ik Porosz király’ nevét hordozó huszár eze-
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redhez állít. Gyalogságból rendesen egy zászlóaly tanyázik 
Kassán fő tisztikarral (Stab) együtt; lovasságból pedig azon 
ezerednek , inellynek fő tisztikara Sáros Patakon szálásol 
2 ’|2, ’s néha 2 svadronyát tartja.

l i .  §. J o b I) a g y  t e 1 k e k. Port ák .
Egész jobbágytelkes bír itt első osztályban 22, máso

dikban 24 , harmadikban 26 hold szántóföldet; rétekből hol 
sarját kaszálni lehet 6 , hol nem lehet 8 embervágót. Hlyen 
egész házhely 2261 számláltatik.

Portája a’ megyének magának 65; Kassa városának 18.

15. §. N e m e s s é g .  U r a cl a 1 m a k.
Az 1785-iki összeírás szerint találtatott itt 8934 nemes 

személy. Uradalom van 13. A’ birtokbéli különbség lako
sok száma után mintegy ez lenne: A ’ jászói prépostság’ u- 
radalmában lakik '11,526 lélek; hg. Bretzenheim regeczi u- 
radsImában 9592 1., gr. Csáky nemzetség jószágaiban 7677 
1.; Kassa városáéban 5318 1.; b. Meskó enyiczkei uradal
mában 4876 1.; gr. Károlyi István radványi uradalmában 
4651 I.; gr. Forgács szulá/iczi uradalmában 4610 I.; a’ b, 
Perényi jószágokban 37501.; gr, Péchy Józsefné bodókő 
váraljai uradalmában 2752 1 ; a’ tudományi kincstár m in
ly ei uradalmában 2752 1.; a’ sz. István semináriumához 
tartozó olcsvári uradalomban 22í)7 I, ; gr. Keglevich János 
ináncsi uradalmában 1900 I . ; gr. Fáy jószágaiban 1850 1.; 
nagy-váradi káptalanéban 1810 1 ; kamaráéban 1729 1; ros- 
nyai iiüspökében 1135 1.; kassai püspökében 1164 1·; sze
pesi püspök és káptalanéban 1035 1. ; a’ nemesek’ ’s néhány 
mágnások’ telkein 77,957 1. Nevezetesebb birtokosok még; 
•íÜ kassai seminarium , religyioi kincstár , gr. Andrásy, gr. 
Barkéezy , gr, van Dernath , gr. Desseüft’y , gr. Szirmay , 
gr, Vay, b. Fischer, b, Orbán, b. Ötvös, b. Kudnyánszky, 
b. Szepesy, b. Vay, b. Vécsey, Antóny, Balogh, Bánó, 
Baranyi , Básthy , Benyó , Bernáth , Bideskuthy, Bodnár, 
Bonis, Borbély, Boronkay, Bukovich, Csányi, Csorna, Cső
ké, Csontos, Csuka; Czékus, Darvas, Demeczky , Desseölly , 
Dézsy , Diósy., Dubay , Domonkos , Egerer , Fáy , Fehér ,
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Fekete, Ferdinandi, Földesy, Füzy, Gábry, Gálos, Gar- 
niga, Grach, Horváth, Hreblay, Jabreczky, Jakabfalvy, 
Janthő , Jászay, Jób, Jékelfalusy, Kandó, Kazinczy, Ke- 
ezer, Kelcz, Kende, Kenesey, Keresztesy, Klestinszky, 
Knézsik, Koraáromy, Kóos, Kormos, Korotnoky, Korpo- 
nay, Krajnik, Lánczy, Maygraber, Márczy, Márjássy, 
Martinides , Melczer, Molnár, Naményi, Ocskay, Ocsváry, 
Okolicsányi, Okruczay , Olasz, Ováry , Palásty, Patay, 
Péchy, P illér, Pongrácz, Puky, Putnoky , Püspoky, Ka- 
gályi, Rakóvszky , Hátkay, Reviczky, Roll, Seldmayer, 
Semsey, Szalny, Szánky, Szemere, Szentimrey, Szentmár- 
tony, Szentmiklósy, Szentpétery, Sós, Szobonya, Sze- 
pessy, Tasnády, Téglásy, Ternyei , Thuránszky, T iszta, 
T óth , Tiirös, Vendéghy, Vitéz, Vouwermans, Zombory, 
Zsujtay.

1G. §. T i s z t i k a r .
1 fő , 2 alispány; 1 fő , 2 aljegyző; 1 fő, 2 aliigyész; 

2 fő, 5 aladószedo, 1 számvevő, 1 leve'ltárnok, egy út
felügyelő; 5 fő, 5 alszolgabi'ró ; 1() eskiitt; — 6 biztos, 1 
várnagy, 1 főorvos, 1 földmérő. Gyűléseit tartja: Kassán.

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 5 főbirói-járásra, 

niellyek ezek: 1) a' fü z é r i , 2) kassai; 3) csereháti, <k) 
szikszói, (5 gönczi.

S z a b a d  K i r á l y i  Város .
Kassa , Kaschau, Cassovia, Kosicze , egy a’ legrégibb, 

legszebb ’s legmiveltebb városaink közűi, Pesthez 32, Deb- 
reczenhez 18 mfd. távolságra. Hajdan 2 faluból, u. in. alsó 
és felső Kassából állott; de a’ Sajó melletti szerencsétlen 
ütközet után IV Béla az alsó Kassai lakosoknál kitűnő jó 
elfogadtatást nyervén : Alsó Kassát városnak te tte , ’s külön
féle szabadságokkal megajándékozta. Későbben (127Ü ben) 
V István Felső Kassát is ide csatolván, az egyesült helysé
get királyi városi rangra emelé , ’s ennek elébbeni birtoko
sa it, u. m. Lodomorit, Theodorit, Gallit Csány és Gonyi
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falukkal ajándékoz» meg. Kassának ekkori lakosi Szászok 
voltak, 'e a’ bányamivelés lévén fő foglalatosságuk: a’ töb
bi szepesi szászokkal együtt egy kamara gróf által kormá- 
nyoztattak. Ezenkívül laktak itt gazdag kereskedő zsidók 
is, de ezeket idővel I Lajos kiűzette. — IY László 1290- 
ben a’ várost kőfalakkal sánczokkal vétette körűi, mellye- 
ket II Ferdinand megnagyobbított, I Leopold pedig hozzá
juk erős fellegvárat építtetett. — I Károly Kassát Amadé 
Pál nádornak , Göncz1 birtokosának adá el, mivel a’ lakosok 
Trencsényi Mátéval tartottak: de ezekuj földes urokat meg
ölvén , az öt gyermekkel hátramaradt özvegy minden jogai
ról lemonda; sőt 2 fiai a’ kassaiakkal egyetértvén a’ rozgo- 
nyi ütközetben Károly ellen hartzoítak ’s ott el is estek. 
Ezen győzedelmes ütközet után, melly az elhatalmasodott 
Trencsényi Mátét végképen tönkre tévé, Kassa is viszsza- 
tért törvényes urához I Károlyhoz, ’s ez szabadságaikat 
újólag megerősítette. — Erzsébet 1 Károly’ hitvese kezdte- 
el építettni a’ máig fennálló roppant Sz. Erzsébet templo
mát , ’s ugyan ez ajándékozta a’ városnak Forrd hely
ségét s Szántón néinelly szőlőket.— 1346-ban I Lajos vér
hatalommal (Jus Gladii) ruházza fel a’ várost. — Ugyan 
ez 1361-ben Kassát erőszakos lerakóhelynek (^Stappelplatz) 
rendeli az orosz és lengyel portékákra nézve, 's egyszer
smind vásárok’ tartására szabadságot enged. — Corvin Má
tyás megengedi, hogy a’ kassaiak a’ budai pénzmérték sze
rint pénzt verethessenek ; ’s az itt vertt pénzek’ ol
dalain egyikfelől C. betűt, másikfelől franczia liliomot le
hető szemlélni. — 1430-ban nagy döghalál uralkodik, — 
1 161-ben az újvári vár’ széljelhányatására Kassa költsönözött 
lövőszerszámokat; 1528 ban pedig katonákat küldött Sxepes 
várának oltalmazására. — 1556-ben majd az egész Kassa el
ég; ’s a’ dominicanus és franciskanus szerzetesek kiköltöz
nek. — 1468-ban a’ szepesi várasok kamarai kormányszéke 
Kessára tétetik. — 1619 ben Bethen Gábor itt országgyűlést 
ta r t ,  ’s ugyan itt ment végbe (1626-ban) Brandenburgi Ka
talinnal való pompás összekelése. 1653-ban 111. Ferdi
nand tulajdon paloláját a’ jesuitáknak adja , kik már 1650 ol- 
ta az ifjúság’ nevelését magukra vették. 1659-ben Kisdi Be
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nedek, egri püspök akadémiát á llít, ’s eztl. Leopold 1660- 
ban arany pecsétes levéllel erősíti meg. 1674-ben, 22-dik Aug. 
iszonyú gyúladás ütötte ki magát, melly alkalommal 3üO 
ember veszté életét. — 1676-ban földindulás. 1682-ben Tö- 
köly országgyűlést tart. 1793-ban a’ szép nagy utczának egy 
része, 182l-ben pedig a’ középső külváros lángok prédájá
vá lett. —

Kassa fekszik egy majd minden oldalról szőlőhegyek
kel kerített gyönyörű kies völgyben, a’ Hernád vize jobb 
partján, az ész. szél. 48° 42' ‘s k. hosz. 38° 39' alatt. Ma
ga a’ hajdan nagyon megerősített város kicsiny, mert hosz- 
sza 389, legnagyobb szélessége 23(1 ölnél nem több: de 
széles , rendes utczái, csinos sőt pompás épületei miatt mél
tán legszebb városaink közt foglal helyet. Ezenkívül 3kül
város számiáltatik i t t ,  mellyeket a’ belsővárostól széles 
G l a c i s  választ el. A’ középső igen tágas ’s szép házakkal 
kérkedő utczát egy patak CCsermelyJ futja keresztül, melly 
mintegy folyása közepén két ágra szakadván, sok tekintet
ben nagyon nevezetes szigetet képez. L'gyanis ebben láthat
ni a’ sz. Erzsébet roppant nagyságú ’s pompás szentegyhá
zát , a’ nagy kiterjedésű csinos ízléssel épült kávéház épü
letét a’ játékszínnel ’s táncztereminel együtt, a’ tágas és 
szép parádé-piaczot. Az említett szentegyház csupa négysze
gű faragott kövekből régi goth ízlésre épült ’s hazánkban 
a’ legszebbek közé számítható, Belső hossza 30, széles
sége 15 , magassága szinte 15 öl 's az egész kereszt for
mát ábrázol. Boltozatját a’ kereszt’ kiterjedésénél S , egye
bütt 4 oszlop tartja. A’ festések, képek gazdag fényűzéssel 
készültek, de régi ízlés szerint. Van itt továbbá 17 o ltár, 
2 orgona, ’s mindenik szegletben egy egy kápolna, mel- 
lyek közűi jelenleg 2 segrestyének használtatik. Két tornyai 
közűi csak egy épült fel egészen ’s ez 31° 3' 6" magas. Leg
nagyobb harangja 100 mázsát nyom. Ezen szentegyházat 
mint feljebb lát! uk Erzsébet királyné , I. Károly hitvese kezd
te építettni ; az építést folytatták I. Károly és 1. Lajos, 
Corvin Mátyás a’ hussitáktől vissza vévén, újabban fel- 
ékesíttette. 1551-ben a’ reformátusok elvették ’s isteni tisz
teletüket ebben tartották. 1603-ban gr. Belgiosojo cszászá-
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rí hadivezér visszavette ugyan ’s általadta az Egerből kiű
zött káptalannak: de következő évben Lippay Balás, ki a’ 
Bocskainak szolgáló hajdúkat vezérlétté, újra elfoglald. 1618- 
ban a’ katholikusok visszanyervén, a’ Bethlen seregei miatt 
csak két esztendeig maradhattak birtokában. Bethlen halá
la után újólag katholikusoké le tt, de 1644-ben Rákó- 
czy György, 1682-ben Tököly elfoglalván, a’ reformátu
soknak visszaadd, úgyhogy csak 1687 ólta vannak a’ kath. 
háborithatatlan birtokában ezen templomnak, melly jelen
leg püspöki székes (cathedralis) egyszersmind paroch. szent
egyházul szolgál. A’ többi jelesebb épületjei a’ városnak: 
az említett szentegyház’ szomsédságában fekvő Sz. Mihály 
temploma, melly jKassán legrégibb épületnek tarta tik ; a’ 
dominikánusok , — a’ sz. Orsolya szüzek templomai és ko
lostorai; a’ seminariumi, akadémiai szentegyházak, melly 
utolsót a’ nagy oskolaépülettel együtt hajdan a’ jesuiták bír
ták ; az evang. luth. újabb ízlésre épült szentegyház, ’e 
a’ félreeső ref. szentegyház; a’ püspöki palota; a’ kéteme
letes nagy kiterjedésű kamara ház, mellyben a’ posta, har- 
mintzad ’s béváltó-pénztár hivatalok vannak letelepítve; a’ 
felső kaszárnya, mellyben 1 zászlóaly könnyen elfér; végre 
a’ gr. Andrásy, Szirmay, Barkóczy, Csáky, Péchy, és Sós 
nemzetségek’ úri lakházai. — Nem kevéssé ékesítik Kassát 
az itten lévő számos királyi vagy országos tisztségek ig. 
így Abauj vármegye itt tartja közgyűléseit; itt van a’ kas
sai kamarai kormányszék, melly a1 felső magyarországi ki- 
rályi jószágokra ügyeltei; a’ kerületi Tartomány- biztos
ság; kassai oskolai kerület fő kormánya; cs. k. katonai 
osztálynoki fDivisionsJ és brigadai parantsnokság ('Comman
do)  ; fő hadi biztosság; hadi pénztár; a ’ 34-dik számú ma
gvar gyalog ezered hadfogadó kormánya az ide tartózó ka
tona nevendékházzal; fő posta és harminczad hivatalok; a’ 
tudományi kintstár ( Fundus StudiorumJ filial, pénztára; 
váltóczédulát beváltó és lotto hivatalok. A’ kassai r. kath. 
püspökség 1804 -ben állitatott fel, ’s igen csekély részecskéket 
kivévén, kiterjed egész Abauj, Sáros és Zemplén vármegyék
re. Van benne 1 jövedelmes apáturság , 3 jövedelmes prd- 
postság, 6 valóságos kanonokság, 3 fő, 17 alesperestség,

I I I  K, M. 0 . Földi. 2
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19t plébánia, 259 világi pap, 11 szerzeteshds 118 férjfi ás 
nő szerzetessel , ’s 284,042 kath. lélek. Van itt továbbá egy 
kath. gymnasium a’ praeinonstratensisek felügyelése alatt, 
egy királyi akadémia, kir. nemes convictus, papi neven- 
dékház, normalis oskola a’ hozzá kaptsolt rajz és muzsika 
oskolákkal, a’ különböző vallásunk’ nép oskoláit nem is 
említvén; 3 könyváros, 2 könyvnyomtató műhely. Itt ada
tik ki a Minerva magyar folyóírás; a’ Szemlélő széplilera- 
turai lap ’s a’ Bothe nevű német újság megszűntek. Az aka
démia’ könyvtára 10,000 kötetet felyülhalad , ezenkívül van
nak itt számos privát képgyűjtemények és könyvtárak, mel- 
iyek közt a’ Dessewfy József, Csáky Emánuel, van Dernath, 
Schmidegg grófoké, különösen említést érdemlenek. Egy 
szóval a’ kassai tudományos iniveltség ’s csinos társalko- 
dás minden idegent kelíemetesen lep meg, Az elég tágas, 
páholyokkal ékeskedő játékszínben néha magyar , néha né 
met társaság mulattatja a’ közönséget; de legközelebb a' ma
gyart a’ vármegye hazafiéi buzgósága újra több esztendők
re biztosította.

Népessége Kassának 12,072 lélekre inegyen, kik közt 
10,950 r. katholikus, 200 g, kath. 960 evang. lutheránus, 
559 evang. reformatus, 3 zsidó. Nyelvökre magyarok , né
metek és tótok; a’ németek azonban számosabbaknak tet
szenek a’ magyaroknál. Foglalatosságuk : mindenféle tiszt
ségek’ viselése , a’ szőlő és földinivelés, kézi merterségek ’a 
kereskedés j a’ mellet számos és gazdag nemesség lakik itt. 
Földei termékenyek, különösen rétjei nagyon jó k ; borok 
rendszerént savanyus , de állandó és kedves italu 5 a’ váro- 
rosi vágásokra osztott erdő igen tágas és szép. Mesterembe
reik közt sok a’ csizmadia , ’s ezek becses kordovány csiz
máiba! Debreczenbe is lejárnak. Van itt egy jó hirben álló 
félporczelán (Steingut) fabrika, melly évenként 100,000 fr. érő 
portékát készít, ’s 80 embert táp lá l; ismét egy illyen de ki
sebb gyár; egy posztó fabrika ; több tobák és kalap gyár, 
egy papiros, ’s egy puskapor malom , melly évenként 600 
mázsát szolgáltat, 3 tizenkét kerekű liszt malom. Kereskedése 
nagy fontosságú, kivált borra, gabonára, dohányra, gubacs- 
r a , asztalos-enyvre, sóra, ’s piskólczra nézve. Öt országos
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vására csekély, de hetivásárai népesek. Alsó Magyarország· 
nak Lengyelországgal való kereskedése itt ponlosittatik.

Ámbár Kassának környéke már magában is igen szép, 
de azért nem szűkölködik köz mulató helyekkel. Hlyen 
a’ város közepén fekvő térés sétahely (promeuadej > melly 
három sorú ’s magas nyár és vadgesztenye fákkal ültetetett 
be ; az ezzel általellenben lévő szép kávéház; a’ Hanti és 
Delaman köz mulató kertek; főképen pedig a’ ilarkóczy, 
Andrásy, Schmidegg , Sztáray grófok ’s Sihulszky orvos’ 
részint angol, részint franozia ízlésre készült pompás kert
je i, mellyek mindenkinek nyitva állnak.

A’ városi tanács áll 1 bíróból, 1 polgármesterből, 1 ka
pitányból, Itt tanácsosból. Választott polgárok 6o vannak. 
— Egyébiránt Kassa egy a’ leggazdagabb királyi városink 
közűi, ’s számos helységnek földesura, mellyeknek határi
ban csak az erdő 29,000 holdnál .többet foglal, el. — Por
tója 18.

I. A’ FÜZÉltl JÁKÁS.
Van benne: 58 Ju h i, u. m. 9 magyar, 19 tót ,  2 orosz,

1 német, 8 magyar-tót, 13 tót-magyar, 3 tót-német-magyar, 
1 orosz-tót-magyar, 1 tot-orosz, 1 orosz-tót; — 5 népes· 
puszla , u. ni. 3 magyar, 2 tót.

Népessége: 25,376 lélek, u. rn. vallásokra·. 14,327 r, 
kath., 1819 görög kath., 2099 evang., 5SÜ0 ref., 1331 zsi
dó; nyelvükre: 91 l l  magyar, 12,035 tót ,  1819 orosz, 1050 
német, 1331 zsidó.

Fa l u k .
Apái k i, Hosszá Szer, Rövid Szer, három összeolvadt 

tót-magyar f . , mellyek közönségesen csak S z é p l a k n a k  
neveztetnek. Számlál 906 r. kath., 50 görög kath., 37 evang., 
132 ref., 26 zsidó lak Kath. paroch templom. Termékeny föld. 
Erdő. Van itt b. Meskónak egy kastélyja , egy szép nagy 
kerttel együtt. F. U. az első helységnek a’ sz. István semi- 
nariuma, másodiknak az egri káptalan, harmadiknak b. 
Meskó,
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Szilvás Apátfii, Opaczka, tát f. a’ Ilermid’ bal partján 
igen gyönyörű vidéken : 159 kath. Jak. A’ kassaiak ide 
gyakran kijárnak mulatni. F. U. a’ sz. István sentina· 
riuma.

Bütyök, Backovik , tót f, közel a’ Sáros vármegyei ha
társzélhez : 50 kath., 245 evang., 5 ref., 11 zsidó lak. E- 
vang. templom. F. U. Zombory, Ócskay, Lánczy és b. 
Orbán.

Jlenyik, Benyakovcze, tót f. a’ Tarcza’ jobb partján, 
Kassához 2 ntfd. 131 kath.. 75 evang., 58 ref., 10 zsidó 
lak. Van vendégfogadója, kövér rétjei, és szép erdeje. F . 
U. Kelcz , Bóni’s István.

Beszter, Bisztár, magyar-tót f. Kassához 1 */2 órányi
ra : 149 r. kath., 5() g. kath., 21 evang., 180 ref, lak. Kef- 
és kath. templom. Lakosai sok gyümölcsöt, különösen hi
res cseresznyét termesztenek F. U. a’ ez. István sernina- 
riuma.

Bogdánt/, Bogdanowce, magyar-tót f. Kassához kelet
re 2 mfd., az Ósva patakja mellett: 93 kath., 106 ref., 
90 zsidó lak. F. U. Földesy, Horváth, Bónis , Diósy,’sin. t.

Bologtl, tót-magyar f. szinte az Ósva m ellett: 34S kath,, 
S zsidó lak. Földei síkon feküszoek 's termékenyek. 3 ke
rekű miliőm az Osva vizén, kása és kendertörővei. F. U. a 
tudományi kincstár.

Boád, Bidowce , magyar f. 70 kath., 25 evang.,400 
ref., 6 zsidó lak. Kef. anya templom. Fekszik Kassához 
keletre 2 mfdnyire. F. U. g. Szirmay Tamás.

Csaj (A lsó ), magyar.tót f. Bologdhoz 1 fertálynyira: 
4I4 r. kath., 30 g. kath ., 81 ref., 15 zsidó lak. F. U- Bod
nár, llátkay, Bónis.

Csaj (Felső) $ magyar tót f. 162 r. kath., 100 ref., 15 
zsidó lak. lief, templom. Jiétjei , földjei az Osva mentében 
jók. F. U. Földesy, Balogh, Szentmártonyi, Palásty,

Csákány, Csakanowce, tót f. közel a’ Sáros vármegyei 
határszélhez: 60 r. kath., 31 g. kath., 275 evang,, 3 ref., 
5 zsidó lak. Evang. templom. F, U. g. Forgács-
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F ü zér , magyar-tót f. Kassához délkeletre 4 órányira: 
475 r. kath., 43 g. kath., 73 re f,, 7 zsidó lak. Katii, e's ref. 
templomok. Erdeje igen szép. A’ helység felett egy magas 
sziklahegyen láthatni regi omladozott várát. F. U. g. Ká
rolyi István.

Garbocz, magyar f. 116 kath·, 86 ref. lak. Az Ósván 
malma van, ’s ugyan ennek mentiben kövér re'tekkel bir, 
lief, szentegyház. F. U. a’ sz. István seminariuma.

Györgyi, Gyurkusik, tót f. az Osva mellett, Kassához 
keletre 2 mfd. 219 kath. , 12 evang., 1 ref., Iái zsidó lak. 
F, U. Boronkay , Hreblay, Lánczy , Pillér.

Gyürke, Gyurkov, magyar-tót f. Regete Ruszkához % 
órányira: 150 kath., 10 evang., 230 ref., 40 zsidó lak. 
Ref. szentegyház. Határa mindent jól megterem ; erdeje dő- 
rék. F. U. Rakóvszky, Zombory. Szemere.

H araszti, Krasne , tót f. a’ Tarcza völgye'ben, közel 
Sáros vármegyéhez: 145 r. kath. ,  80 g. kath., 130 evang., 
18 re f,, 14 zsidó lak. F. U. a’ rozgonyi közbirtokosok.

Herlein , német f. Ránk mellett ,· 86 ka th ., 15 evang. 
lak., k ik jde II. József alatt költöztek. Nevezetes ásványos- 
vizéről. Lásd Ránk helységét. F. U. a’ kamara.'

Hollóháza, tót f. Füzérhez 1 órányira: 492 kath., 5 
zsidó lak. Nagy erdő. Porczelán gyár. F. U. g. Károlyi 
István.

Hulka , (Alsó), magyar-tót f. a’ Tarcza mellett: 171 
kath., 14 evang., 150 ref. lak. Ref. szentegyház. F. U. a’ 
sz. István seminariuma.

Hulka , (Felső), tót f. 204 r. kath., 50 g. kath., 20 
evang., 5 re f ,, 4 zsidó lak. F. U. a’ Bárczay nemzetség.

H ulla , (Szalancz), tót f. 271 kath. lak. Fekszik nagy 
erdőségek közt. F. U. g. Forgács.

Kaja)'ha, magyar f. Füzérhez 1 órányira: ló  kath ., 
310 ref., 5 zsidó lak. Ref. szentegyház. Közel a’ helységhez 
egy hegytel őn tavat láthatni. F. U. g. Károlyi István.

Ka Is a , orosz-tót-magyar f. Zemplén vármegyéhez kö
zel: 70 r. knlli,, 160 g. kath,, 4 evang., 45 ref., 4 zsidó
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tele. Két izentegyház. Legelője szűk; erdeje, földe· elég. 
F. U. gr. van Dernath , Ocsváry, Bideskűthy, Reviczky.

Keled ( Alsó) , IVizni Kiked, főt magyar f. Kassához 
délkeletre 2 mfdnyire , egy igen kies vidéken: 309 kath ., 
5 evang., 18 ref. ti zsidó lak. Van itt egy bástyával meg
erősített kastély, nagy gyümölcsös és veteményes kert, 
gyönyörű vadakkal bővölködő erdő, ’s egy ásványos.forrás 
és fördő-intézet. Földje termékeny; rétjei jók. F. U. a6 
Zombory nemzetség.

Kéked, (Felső), Wissni kiked, tót-magyar f. 187 r, 
kath., 40 gr. kath. 56 re f., 10 zsidó lak. F. U. Zombory, 
Kós, Fehér, Jakabfalvy, Melczer, Bónis.

Kelecsény, Kleczenon , orosz f. Kassához keletre 2’j4 
mfdnyire, a’ zemplényi postautban: 25 r. kath., 211 g. kath. 
lak. Görög kath. anya templom. Vendégfogadó, Szép erdő. 
F. U. g. Szirmqy Tamás.

Kemencze (Alsó), Dőlni Kamenic, tót-magyar f. Ránk
hoz délre 1 órányira: 65, r. ka tb ., 41 g. kath, ,  130 evang., 
j20 ref., 12 zsidó lak. Ref. szentegyház. Kastély. F. U. g. 
Forgács.

Kemencze (Felső), Horni Kamenic, tót f. 60 r. kath ., 
14 g, kath ., 150 evang., 20 ref., 35 zsidó lak. Evang. anya- 
szentegyház. F. U. g. Forgács.

Királynép , Kralowce, tót· orosz f. Sáros vgye’ szélén: 
241 r. kath ., 114 g. kath., 82 evang., í l  ref., 12 zsidó lak. 
Görög-kath. szentegyház. Határának egy részét a’ Tarcza 
gyakran elönti. F. U. g. Barkóczy.

Komlós, magyar f. Füzérhez 3 fertálynyira : IGOr.kath., 
2 evqng., 118 ref. lak. Ref. szentegyház. Határa hegyes és 
sovány. F. U- g- Károlyi István.

Lengyelfalvu , Polyánka, tót f. 468 kath., 2 evang., 
62 ref., 26 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Termékeny 
határát némellykor a’ Tarcza vize károsítja. F. U. többen.

Mislye (Alsó),  Dolna Missla, tót-német-magyar f. a’ 
Tarcza mellett, Kassához délre 1'/2 órányira: 797 kath.,
1 ref., 1 evang., 8 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Nagy 
urasági - lakliár.. mellv hajdan kolostor volt. Határja sok ja-
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vakkal megáldatott: van termékeny szántóföldé és rétje ; 
az Osva, Tarcza, Hernád vizeiken jó halászatja; a’ Tarczán 
három- a’ Hernádon négykerekű malma, kása és kendertü- 
rővel; 2 vendégfogadója; sör és |)álinkaháza. F, U. aJ tu
dományi kincstár ’s feje egy uradalomnak.

Mislye {Felső), tót-német-magyar f. 705 r. kath ., 45 
ref. , 7 zsidó lak. F. U. a’ tudományi kincstár.

Nádasd, tót-magyar f. a’ Hernád’ völgyében, egy gyö
nyörű felemelkedett helyen: 998 kath.,  7 evang., 89 ref., 
50 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Három kastély. Jove- 
delmes vízimalom. F. U. Sós, Csorna, Bónis, Fekete. Czékus.

Nádaska, Tresecany , tót f. az Osva mellett: 102 kath,, 
£8 evang., 19 ref. , 8 zsidó lak. F. 0 . gr. Forgács.

Olcsvár (Alsó), tót-magyar f. a’ Tarcza völgyében, 
Kassához keletre 1 órányira: 221 kath., 54 evang., 41 ref., 
17 zsidó lak. Határa termékeny,· legelője egészséges; rét
jei kétszer kaszálhatok, F. U. Zombory és Olcsváry nem
zetségek.

Olcsvár (Felső), 'tót-magyar f. az elébbeni helység 
mellett: 2^3 kath,, 1 evang., 71 ref. lak. Kath. paroch. 
templom. F. U. a’ sz. István seininariuma.

Osva, Olssowján, tót-német-magyar f. az Osva pataka 
mellett, Kassához keletre 1*|4 mfdnyire, a’ zempléni posta- 
ulban : 445 r. kath .. 43 gr. kath., 11« ref., 4 zsidó lak. 
Van vendégfogadója , ftirészmalma, kétkerekű lisztmaiina az 
Osva vizén kendertörővei együtt, pálinkaháza, kövér rétje. 
Szántóföldéinek 2j3 sovány ; erdeje derék. F. U, a’ tudományi 
kincstár.

Pányok, magyar f. Kassához délre 2 \  mfd. , közel a’ 
Hernádhoz: 51 kath.,  36O ref., 12 zsidó lak. Dombos, völ- 
gyes határa meglehetős volna, de 113 sovány; erdeje elég. 
Kef. anya szentegyház. F. U. Zombory, Bónis, Kazinczy, 
Komáromy. Balogh, b. Petényi.

Pusztafalu, magyar f. Füzérhez 1 órányira: 15 r. kath., 
472 ref., I 7 zsidó lak. lief, anya szentegyház. Szép és nagy 
eydő. A’ helységtől északra Milicz hegyén két tó van, mel-
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lyek nagy ée kit Izrának neveztetnek. Kifolyásukat a’ Huny
va vize veszi-fel. F. U. g. Forgács.

R áko t, tót-magyar f. Regete Ruszkához 3 fertálynyi- 
ra: 120 kath, ,  91 re f., 4 zsidó lak. F, U. g. Forgács.

Ránk, (Rankowce), tót f. Sáros vármegye’ szélen, 
Kassához kelet-északra 2 mfdnyire: 39 ka th ., 242 evang. , 
25 zsidó lak. Evang. anya szentegyház. A’ ránki név alatt 
esmeretes savanyuviz-forrás nem it t ,  hanem Herlein’ halá
rában van innen délre 15 percznyi távolságra, ’s ennek leí
rását láttuk a’ vármegye’ általános rajzánál. F. U. g. For
gács , Egerer , Szentimrey , Keczer, Molnár.

Rás y Rassowig, tót f. Kassához 1 órányira a’ Tarcza 
völgyében, 55 kath ., 66 evang., 101 ref., lak. F. U. a’ sz. 
István seminariuma.

Rozgony, Roschanowec, tót f. a’ Tarcza völgyében, 
Kassához l ‘|4 órányira: 1027 r. kath., 66 evang., 50 ref. » 
230 zsidó lak. Kath. fii. templom. Synagóga. Szántóföldé 
sok,  ’s trágya után jól fizet; rétjei kétszer kaszálhatok; 
erdeje elég; vízimalma van. I tt verte-meg tökéletesen I. 
Károly az elhatalmasodott Trencsényi Mátét 1312-ben, ju
nius 15'ikén, sokat tévén e’ győzedelemre az itten bátran 
viaskodó szepesi nemesség, 's a’ 16 szepesi várasok’ serege. 
A’ réteken máig is látszanak sánczok’ nyomai, ’s a’ szántó
földeken fegyvereket, régi hadi-készületeket gyakran talál
nak. F. U. van D ernath, Károlyi grófok, Keresztesy, 
Csányi, Ifenesey, Vouvermanns, Desseöfly, Klestinszky, 
Kelcz, Melczer, Lánczy, Zombory, Hreblay.

Regele Ruszka, Ruskovv, tót-magyar f. Kassához ke
letre 2 mfdnyire; 375 kath., 150 ref. 4 zsidó lak. Kath. 
paroch. templom. Földei nem igen termékenyek, de erdeje 
sok. F. U. g. Forgács.

Szaláncz (Kis) , tót-magyar f, az elébbeni helységhez 
1 órányira hegyek közt; 171 r. kath., 23 g. kath., 2 evang., 
60 ref. , 27 zsidó lak. F. U. g. Forgács , ’s m.

Szaláncz (Nagy), magyar-tót f. 140 r. kath. , 8 g. 
kath ., 6 evang., 250 ref., 7 zsidó lak. Katii, filial., ref. 
anya szentegyház. Van egy l égi omladozott, vára , ’s igen 
szép vadakkal hővölködő erdeje. F. IJ. g. Forgács.
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Uj Szá llá t, tót f. Regete Ruszkához 2 órányira: 218 
r. k a th ., 29 g. kath. lak. F. U. g. Forgács.

Szinye , Swinica, tót-magyar f. Kassához keletre 2 
mfdnyiie, a’ zempléni postautban : 176 r. kath., 153 g. kath., 
70, evang. ,190 re f ., 32 zsidó lak. Szép uragági kastély. 
Ref. szentegyház. Postahivatal és váltás Kassa és Vecse közt. 
Vendégfogadó. Papirosmalom. Nagyerdő. F. U. g. Szirmay.

Kassa Ú jfalu , Neudorf, Kossicka Nowa W es, tót f. 
Kassához kel ;tre l/2 órányira; 855 kath. lak,, kik szőlőt mi
veinek, hízott sertéssel, hússal 's szalonnával Kassára jutal
máé kereskedést folytatnak. Kath. paroch. templom. F. U. 
Kassa városa.

Újvár (Aba), magyar f. Kassához délre 2 mfdnyire, 
közel a’ Hernádhoz: 183 kath., 530 ref., 82 zsidó lak. Ref. 
anya szentegyház. Synagóga, Régi vára , mellyet Aba Sá
muel épitetett, ’s raellytől a’ vármegye nevét vette , most 
omladékokban hever. F. U. Zombory, b. Perényi és Rud- 
nyánszky, g. Csáky és Forgács.

Újváros^ orosz-tót f. Nagy Szalánczhoz 1 fertálynyira : 
176 r. kath., 304 g. kath ., 3 evang., 6 ref. lak, Görög-kath. 
anya szentegybáz. F. U. g. Forgács.

Vajkócz, Walkowce, tót f. a’ Tarcza mellett Sáros 
vármegye’ szélén: 68 kath. , 69 evang., 205 re f., 7 zsidó 
lak. Ref. szentegyház. F. U. Garniga ezredes, Kelcz, Ok- 
ruczay.

Zdoba, orosz f. a’ Tarcza jobb partján, Kassához 1 ó- 
rányira: 102 r. k a th ., 164 g. kath ., 22 evang., 3 ref. lak. 
Görög kath., szentegyház. F. U. a’ sz István seminariuama.

Zsadány, magyar f. A. Mislyéhez 3 fertálynyira: 310 r. 
kath., 78 g. kath., 1. evang., 215 ref., 130 zsidó lek. Ref. 
szentegyház. Synagóga. A ’ Tarcza vize itt egyesül a’ Her- 
náddal. Határa termékeny; különösen rétjei bujanövésüek; 
halászata nem megvetendő. F. U. Bónis, Horváth, Ocskay, 
Péchy, b. Orbán, ’s m.

Z sír , Zirowce, tót f. Ránkhoz 1 fertálynyira: 54 r. 
kath., 41 g. kath., 107 evang., 9 zsidó lak. F. U. g. Forgács.
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Zskáros, tót-magyar f, A. Mislyéhez 1 órányira: 2-10 
r. kath ., 61 g. kath ., 165 ref., 125 zsidó lak, lief, szent, 
egyház. F ' U. Bónis, Csorna , Marjássy, Fekete, Benyó.

Zsujta , magyar f. Gönczhöz 1 órányira: 260 kath. , 22 
evang. ,154 ref., 137 zsidó lak. Ref. szentegyház. Földjei 
meglehetősek, különösen a’ Hernád felé jók, F, U. Balogh, 
Jantó, Baranyi, Komis , Zsujtay, ’s m. t.

N é p e s  P u s z t á k .
Borda, Regete Ruszkához 17a órányira; 30 kath., 5 

evang., 1 ref., 3 zsidó lak. Jósef Puszta , Regete Ruszkához 
2 órányira: 9 kath., 4 ref., lak. Kápolna Fiize'rhez 1 */2 órá
nyira: 39 kath. lak. Miklós Puszta , R. Ruszkához 1 órányi
ra :  8 kath. lak. Selétvölgy, Füzérhez 2 órányira: 15 kath.

II. A’ KASSAI JÁRÁS.
Van benne: 2 mezőváros, u. m. 1 magyar, l t o t ;  47 f a 

lu u. m. 6 magyar, 27 tó t, 5 tót-magyar, 1 magyar-tót, 4 
orosz-tót, 2 tót-nemet, 1 magyar* orosz , 1 inagyar-tót-orosz; 
8 nepes-puszta u. in. 2 magyar, 6 tót.

Népessége: 29,487 lélek, u. m. vallásokra · 23,246 r. 
kath ., 1758 g. kath., 164 evang, 2909 ref. , 1410 zsidó; nyel
vökre'. 7709 magyar, 18,110 tót ,  1758 orosz, 500 német, 
1410 zsidó.

M e z ő v á r o s o k ,
Enyiczke, Haniska , tót m. v. Kassához délre l^a mfd- 

nyire, a’ pesti póstautban: 917 kath.,  5 evang., 1 ref., 18 
zsidó lak. Kath. paroh. templom. Nagy kétemeletes kastély. 
Vendégfogadó. F.lsó osztálybéli róna határ. F. U. a’ báró 
Meskó nemzetség.

Nagy Ida, magyar m. v. Kassához délnyugotra 2 órá
nyira: 1158 kath ., 10 evang., 345 ref., 185 zsidó lak. Kath. 
és ref. anya templom. Diszesiti ezen helységet a’ gr. Csá- 
ky Antal kastélyja ’s gyönyörű angol kertje, pompás tavak
kal , üvegházakkal, vadaskerttel. Határának nagyobb része 
síkon fekszik ’s igen termékeny; erdeje, rétje, legelője jó; 
nádja elég a’ Kanyaptu' mocsárban; országos vásárai erő-
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ecn Iátogattatlnak, különösen a’ sertésre nézve híresek, 1557- 
ben Perényi Ferentz igen vitézül megoltalmazta az ideva
ló várat Puchaim császári vezér ellen, a’ számos czigányo- 
kat is fegyve,rfogásra kényszerítvén ; de végre ezt a’ pus
kapor’ hiánya miatt 20 napi ostrom után tsajrugyan feladó. 
1 G50-ben pedig az izraeliták tártának itt nevezetes zsinatot, 
mellyre Európának minden tartományából jelentek-meg, de 
sikeretlenül ismét eloszlottak. — F. U. nagyobb részt gr. 
Csáky Antal és b. Perényi, továbbá Knézsik, Jabreczky, 
Püspöki,

F a l u k .
liaksa , (K oksó), tótf. a’ Ilernád’ völgyében : 280 kath.

3 ref., 40 zsidó lak. Termékeny róna határ. F. U. Déesy, 
Füzy , IJiósy , ’s in, t.

Barcsa (Felső), tót f. Kassához délre 1 órányira , a’ 
pesti országúiban: 730 r. kath., 48 g. kath., 25 evang. , 29 
ref., 97. zsidó lak. Kath. paroch. templom. Kef. szentegyház. 
Van itt a’ Bárezay nemzetségnek 4 kastéiyja , mellyek kö
zűi egy dombon fekszik ’s mindenik közt legszebb , legna
gyobb, ’s hozzá egy nem régen ültetett angolkert is járul. 
Továbbá van itt vendégfogadó , fördőintézet, több korcsma, 
számos mesterember. F. 0. a’ Bárezay nemzetség.

Baska, kis tót f. 250 kath. lak. F. U. Kassa városa. 
Béla, hegyek között fekvő tót jf. Kassához 2 mfd. a’ 

szepesi országutban : 1044 kath. lak. Kath. paroch. templom. 
Vendégfogadó Iiéz-bánya. Szántóföldé kevés és sovány; 
erdeje, különösen fenyvese szép. F. U. Kassa városa.

Bernál/falva , tót f. Kassához 1 órányira: 368 kath.,
4 ref,, 71 zsidó lak. F, U. Bernáth és Demetzky nem. 
zetségek.

Bocsúrd, orosz-tót f. Enyiczkéhez délre 3 fertálynyira 
201 r. kath., 281 g. kath., 1 zsidó lak. F. U. b. Meskó.

Bálzse (Kánya}, tót f .  50 r. kath., 12 g. kath., 1 e- 
vang., 6 zsidó lak. F. TJ. b. Meskó.

Bdlsse (Kápolna), Baisse (Sándor) , Baisse (Szigeth),
3. orosz-lót f. Eenyiczkéhez délre 1 órányira: 130 r. kath.
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318 g. kath ., 5 re f., lo zsidó Jak. Szigelh Bölzsén fan egy 
görög-kath. anya szentegyház. F. U. Kápolna-Bölzsének b. 
Meskó j Sándor-Bölzsének: Márczy Maygraber, Janthó; 
Szigeth-Bolzsének: Borbély, Fáy , Kormos, b. Meskó.

Bukticz, tót f. Kassához nyugotra 1 órányira: 443. kath., 
7. zsidó lak. Nagy erdő. Füiesziuafom. F. U. b. Meskó.

Bűzi'falva, tót f. Kassához délre iy 2 órányira: 260 r, 
kath ., 48 g. kath. , 36 ref., 54. zstdó lak. Határa rónán 
fekszik ’s bő termékenységi. F. U. Korotnoky, Péchy, Ken
de örökötök, a’(kassai seminarium.

Buxinka , tót f. Kassához dél-nyugotra l ' / a mfdnyire, 
az Ida pataka, ’s Satza helysége mellett: 462 kath ., 11 e- 
vang., 55 ref., 28 zsidó lak. Nevezetesei ezen helységet a’ 
Grach uraság’ kastélyja; nagy angol-kertje, sok ritka kül
földi növevénnyel, üvegházzal, halastóval; ’s nemesí
tett spanyol juh tenyésztése. F. U. Grach, Dobay, Semsey, 
Kende örökösök.

Csány, magyar f. a’ Hernád jobb partján, mellyen itt 
hid viszen keresztül, Kassához délre 1 '/2 mfdnyire : 430 r. 
k a th ., 50 g. kath ., 8 evang., 350 re f., 60 zsidó lak. kath. 
il l . , ref. anya templom. Gazdag róna határát a’ Ilernád né- 
mellykor elönti; erdeje is van. F. U. b. Meskó, Bárczay, 
Lánczy, Püspöki, Szentimrey, ’s m. t.

Csecs, magyar f. Nagy Idához nyugotra 1 mfdnyire: 
874 ka th ., 10 evang., 300 ref·, 65 zsidó lak. K atb ,, és 
ref. anya templom. !S nagóga. Vendégfogadó. Ékesíti a ’Szir- 
may uraság’ szép kastélyja és kertje. Határa nagy kiterjedé
sű , ’s jó mivelés után mindenből gazdagon fizet. F. Lf. Szir- 
may , Horváth , Lánczy , Kóos , Marjássy.

Csontosfalva , tót f. a’ Hernád völgyében: 245 kath ., 
12 zsidó lak., kövér réttel és földdel. F. U. a’ kassai seminá- 
fiuin.

Qecse (Alsó, Felső), 2 tót-magyar f. a’ Hernád völgyé
ben: 511 r. kath., 5 ref . ,  10 zsidó lak. Báró Orbánnak van 
itt egy kastélyja. F. U. Horváth , Desseöfí’y.

Göuyő, tót.magyar f. Enyiczkchez 1 órányira: 170 r. 
kath. , 130 g. kath. , 40 ref., 15 zsidó luk. F, IJ. Kormos, 
Bodnár, a’ kassai seminarium
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Hámor, tót f. Szepes vgye’ szélén. Egy patak kétféle 

választván, nagyobb része 586 kath. , 5 evang. lak. Abauj. 
hoz tartozik, sokkal kissebb része pedig Szepeshez. Van 
it t  vasbánya és vashámor, gyönyörű fenyves erdő F. U. 
Kassa városa.

Hulkocz, tót f. a’ szornolnoki országúiban: 320 kath .,
4. zsidó lak. F. ü. Semsey Lajos, cs. k, aranykulcsos.

Hilyó, Hilow, magas hegyek közt fekvő tót f. 592 
kath ., 6 zsidó lak, Kath. paroch. templom. Van egy régi 
kastélya, vasbányája és hámora, fürészmalma ’s szép 
fenyves erdeje. F. U. b. Meskó.

Kis Ida , tót f. a’ szornolnoki országutban: 368 kath.,
2. ref., lak. Serház. Derék erdő. F. U. a’ szepesi káptalan.

Arany Idka , tót f. Szepes vgye’ határszéléhez közel, 
Kassához 3 mfdnyire, az Ida pataka mellett; 688 k a th ., 
4 evang. lak. Kath. paroch. templom· Szántóföldé kevés és 
sovány, de annyival nagyobb kincs fekszik gazdag arany 
és ezüst bányáiban. Hogy itt régenten is űzték a’ bányász· 
ságo t, azt mutatják az elhagyatott bányaüregek. A’ mi i- 
dőnkben csak 1807-ben 1-ső júliusban kezdett a’ kamara u- 
jolag neines-érczet kerestetni, ’s igen meglepő sikerrel. így 
1815-ben 16 marka, 10 lat, drachma f i n o m  a r a n y ;  
416 márka , 4 lat e z ü s t , 1180 mázsa p i s k o l c z ,  310 mázsa 
p is  ko  l c z é r  ez vélt a’ bánya nyereség , ’s ezen gazdag 
jutalom az újabban behozott amalgamatio módja által még 
folyton növekedik. A’ bányászati rendes személyzet 100 
tagból áll. F. U. a’ kamara.

Kény he e z , magyar-tót Kassához délre 2 mfdnyire a’ 
pesti országutban : 421 r. kath ., 42 g. kath., 19 ref. 87 zsi
dó Iák. Kath. paroch. templom. Termékeny róna határ. F. U, 
Szalay , Kornis, Dobay, Antóny,

Komarúcz , magyar f. Nagy Idához 1 órányira, a’ Ka- 
nyapta mocsár mellett: 148 r. kath., 2 evang. 255 ref:, 
4 zsidó lak. F. U. a’ nagy-idai közbirtokosok. Ref. szent
egyház.

Lőrinczhe, Lőrincik, tó t f. Kassához nyugotra l 1/,, ó- 
rányira: 197. ,  7 zsidó lak. F, U. Kazinczy és Desseöífy 
örökösök.

1
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Migléc.z, magyar f. a’ Hernád völgyeben, Kassához, 
délre 27a mfilnyire: 280 kall)., 147 ref., 70 zsidó lak. Kef. 
szentegyház. Gazdag róna határ. F. li. Thuranszky, Kraj- 
nik, Oláh, Szentmiklósy.

Mindszent, (Jászó} , Podproc , tót f. Jászóhoz északra 
1 órányira: 1130 kath. lak. Paroch. templom. Réz és vasbá
nyák. Szép fenyves erdő. F. U· a’ jászói prépost.

Mindszent, (Koksó), tót f. a’ Hernád’ völgyében, Kas
sához 2 órányira: 287 kath., 60 zsidó lak. F. U. Kelcz, 
Diósy nemzetségek.

Miszlóka , iVlisiava , Deutschendorf, tót-német f. Kassá
hoz 1 órányira: 961 kath. , lak., kik pálinka főzésből, vá- 
szon-fejéritésből, 's a’ kassaiak fejérruháinak mosásából 
táplálják magokat, ’s hajdan mind németek valának, de már 
nagyobbára eltótosudtak. F. U. Kassa városa. Kath paroch. 
templom.

Hidas Ném eti, magyar f. a’ Hernád jobb partján, Kas
sához délre 3 mfdnyire: 400 r. kath., 2 | g. kath.,  4 evang. 
83 ref., 69 zsidó lak. Van itt postahivatal, több korcsma, 
híd és vámszedés a’ Hernád vizén. A’Kassáról jövő ország
út itt kétfelé válik, ’s egyik Pestnek , másik a" flegyaljá- 
nak tart. F. U. Szentimrey, Lánczy , Fáy , Ferdinand), Kor- 
n is , Bonis.

Tornyos Ném eti, magyar f. az elébbeni helységtől é- 
szakra 1% órányira: 382 r. kath., 99 g. kath ., 8 evang. , 
350 re f., 89 zsidó lak. kath. ü l., ref. anya szentegyház. F. U. 
Rudnyánszky, Krajnik, Komáromy nemzetségek,

Opáka, tót-német f. Szepes vgye’szélén : 466 kath ., lak. 
Kath. paroch. templom. Több bányászati épületek ’s neveze
tes bányászat. Réz olvasztó-hámor. Nagy fenyves erdő. F. U. 
a ’ kamara.

Fény, Panowce , tót-magyar f. Kassához nyugotra 2ya 
mfdnyire: 815 kath.,  21 evang,, 86 ref., 74 zsidó lak. Kath. 
paroch. templom. Ref. szentegyház. Van itt egy mestersé
gesen készült tó , melly malmot hajt;  sok erdő, nagy pá
linka-égetés. F. U. Szirmay, Lánczy, Puky nemzetségek.

Folyt, Folyovv , tót f· Kassához 1 y2 órányira : 656kath., 
4 evang., 7 ref., 29 zsidó lak. Kath. paroch, templom, Sok
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szántóföld, 'e nevezetes kender-termesztés. F. U. b. Fischer, 
Ocskay , Kazinczy , ’s m. t.

Réka, tót f. Arany Idkához 3 fertálynyira: 468 kath. 
lak. F. U. a’ kamara.

Ruditok, tot f. Jászéhoz ya órányira 1146 kath. lak. 
Kath. paroch. templom. Vasas ásványosvíz és fördő intézet, 
Derék erdő. F. U. a’ jászéi prépost.

Suiza , tót f ÍViagy Idához 1 órányira, az Ida pataka 
mellett: 680 kath. , 3 evang., 7 ref., 4 zsidó lak. Kath. pa- 
roch. templom. Ékesíti ezen helységet a’ földes uraság*, 
t. i. Semsey Lajos k. kamarás’ szép ízlésű kastélyja ’s pom
pás angol kertje, egy üvegházzal, méhes-színnel, ’s 3 csa
torna által összeköttetett kis tócskávai. Van itt továbbá de
rék veteményes-kert, emeletes plébánia , kórház , 2 három 
kerekű malom, pálinkafőző-ház, sok és szép gazdasági é- 
pület. A’ hat szakaszos váltó gazdaság kitűnő haszonnal ü- 
zetik; a’ juhok egyáltaljában megnemesítettek, ’s az erdő 
rendes vágásokra van felosztva.

Semse, tót f. Kassához 2 órányira, a’ szomolnoki or
szágúiban : 479 kath. lak. Díszesíti az uraság’ dombon lévő 
emeletes kastélyja , ’s ugyan az említett domboldalon fek
vő csinos angol-kertje, melly egy szűk völgyön által felvi- 
szen egy általellenben lévő hegypartra, ’s itt egy gyönyörű 
erdőhöz csatlakozik. F. U, Semsey Jób.

Szukái//, (N agy), tót-magyar f. Enyiczkéhez 3/4 órá
nyira, egy termékeny síkságon: 455 r. kath., 150 g· kath., 
22 ref., 19 zsidó lak. Két kastély. F. U. Roll, Kazinczy, 
b. Szepessy.

Szesztu, Czestice , magyar-oroz f. N. Idához nyugotra 
1 órányira: I 4O r. kath., 251 görög kath,,  420 ref., 38 zsi
dó lak. Kath., görög-kath,, ref. szentegyházak. Földe ter
mékeny ; szénája, nádja a' kanyapta mocsárban elég. JF. U. 
g. Csáky, b. Perényi, Lánczy.

Szitma, Senya, magyar-tót-orosz f. Kassához délre 4V4 
infdnyire , a’ pesti országutban: 762 r. kath., 240 g. kath., 
27 evang., 397 ref., 159 zsidó lak. Ref. anyaszentegyház. 
Synagóga. Sok korcsma. Síkon fekvő szántóföldéi bő termé-
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kenyaégflek. F. U, Patay, Marjássy, Soós, Ovdry, Ber- 
náth, Dézsy, ’s. m.

Tőkés, (Alsó és Felső), 2 egymáshoz közel fekvő tót
f. a’ Miszla pataka mellett, hegyek közt: 863 kath. lak. Fel* 
só Tőkésen kath. plébánia van. Határuk hegyes, völgye», 
sovány $ erdejekszép ‘s fenyvesük is van. F. U. Kassa városa.

Jászé Ú jfa lu , Nowocany, tót f. 751 kath. lak Kath. 
paroch. templom. Postahivatal és váltás Kassa ’s Metzenzéf 
közt. F. U· Semsey Lajos, és a’ jászói prépost,

Zzebes, tót f. a’ pesti országúiban , Kassához 1 */„ órá
nyira: 188 kath., 16 evang., 35 ref. lak. Vendégfogadó F. 
U. a’ szepesi káptalan.

N é p e s  P u s z t á k .
Dobogó, Csecshez 1 órányira: 28kath. lak. F űzi, Bár- 

ezához egy óra'nyira 18 kath. lak. F. U. b. Meskó, Fiizy, 
Desseőffy, Dióssy. Górd, Pólyihoz */a óra 21 kath. lak. 
Kerék Berek, Kenyheez ül. 9 kath. lak. Koksó, Koksó Mind
szenthez Yu órányira 5 kath. lak. F. U. Bárczay, Lebenye, 
a’ Ilernád mellet 17 kath. lak. F. U. a’ sz. István seminariu- 
nia. Somos, N. Idához 3/4 órányira: 7 kath. lak. F. U. a’ 
N. Idái birtokosok. Sső/Jráe, Pányhoz *|3órányira: 16kath. 
lak F. U. Szirmay.

III. A’ CSEKEHÁTI JÁltÁS.
Van benne: 4 mezőváros, u. m, 2 magyar, 1 német, 

1 német-tót; 40 fa lu ,  u. m. 30 magyar, 3 orosz, 3 ma- 
gyiar.orosz , 1 orosz magyar, 1 orosz-magyar-tót, 2 magyar- 
tó t ; 10 népes puszta, mind magyar.

Népessége: 29,536 lélek, u. m. vallásukra: 19,700 r. 
kath., 2334 g. kath,  604 evang., 5917 ref., 6 óhitű , 975 
zsidó; nyelvükre: 20,777 magyar, 4750 német, 2334 orosz, 
700 t ó t , 975 zsidó.

M e z ő v á r o s o k .
Jászó, Jósz, magyar m. v. Kassához nyugotra5 órányi

ra», a’ szomolnoki országúiban, egy kies völgyben a’ Bod^

32
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va vize mellett. Lakja 1592 kalholikus. Hajdan bányaváros 
volt, mint czímeréből (két keresztben álló kalapács) láthat
ni: most a’ praemonstrati szerzet' gazdag pre'postsága ’s 
hiteles levéltára díszesíti. A’ prépostsági két tornyos szent
egyház, mind épitésiinődjára, mind ékességére nézve egy a’ 
legjelesbek közűi, Belső falai egészen fejér márványozot
tak; hét oltára, az oltárok mellett álló s z e n t  képek, a’ 
szónokiszék, márványból Részűitek; a’ menyegzeíet pom
pás feslések ékesítik. A’ szentegyháztól jobbra esik a’ pré
posti-lakás, balra zárda (klastrom), mellyben laknak a’ 
szerzet’ többi tagjai, kik egyébiránt mint kanonokok (Ca
nonici regulares) tekintelnek, ’s Eximius ezimmel tisztel
teinek. Fő alapítói ezen prépostságnak Kálmán ’s II. Heia 
voltak, 's a’ hiteles levéltár most is egy a’ legnevezetesebbek 
közűi való, ámbár IV. Heia alatt a’ tatároktól semmivé té
tetett. Az idevaló hegyeken igen sok vörös és fejér, fekete 
és fejér, kék és fejér csikós márvány töretik ’s helyben 
asztalnak , szobornak , oltárnak , sírkőnek dolgozzák fel { 
továbbá találtatik itt számos mesterember, a’ vásárok pe
dig különösen sertésre nézve nagy fontosságúak. F. U. a’ 
jászéi préposíság , ’s feje egy uradalomnak.

Alsó M elzenzef, német m. v. Kassához nyugotra 6 ó- 
rányira, közel a’ szepesi, tornai, abauji határszélek’ össze
jöveteléhez: 3250 r. kath., 5 evang. lak. Kath. paroch. tem
plom. Postahivatal.

Felső M elzenzej, német-tót m. v. az eléhbeni városhoz 
*|4 órányira: 1949 kath. lak. Kath. paroch. templom. E’ 
két város’ német lakosi hihetőleg Stájer és Bajor országok
ból költöztek-be , ’s szavokejtése olly durva és különös, hogy 
más rokon-ajkuak alig érthetik-meg. Egyébiránt fáradhatat
lan munkás emberek, ’s vagy az itteni számos vashámorban 
dolgoznak, vagy kazányokat, patkókat ’s más vas-miveket 
készítenek; vagy kézi mesterségeket folytatnak. Továbbá 
leghíresebb átcsinálók egész hazánkban , sőt a ’ posványok’ 
kiszárításában is nagyon ügyesek, ’s innen ritkán szoktak 
otthon lenni, hanem a’ földmivele'st asszonyaik űzik. F. U. 
a’ jászói prépostsag,

H L  K, .11. 0. Földi. 3
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Szepsi, Moldau, Moldava, régi nevezetes magyarm. v. 
Kassához nyugotra 5 órányira , a’ Bodva mellett, termékeny 
síkságon: 1082 kath., 67 evang., 1232 ref., 6 n. e. ó hitű, 
22 zsidó lak., kik hajdan királyi kerékgyártók voltak, a’ 
királyi butyort ők vitték táborba, ’s innen szép szabadsá
gokkal ajándékoztatlak-meg. Jelenleg többnyire mesterem
berek, főleg csizmadiák és tímárok. Van itt kath., és ref, 
anya szentegyház, lovas-kaszárnya, patika, 3 malom a’ Bod- 
ván , derék szőlőhegy, nagy városház, A’ kath, plébánia a’ 
kassai megyében csak-nem legrégibb ’g leggazdagabb; or
szágos , kivált pedig heti-vásárai gabonára híresek.

Hajdan kőfallal vétetett körűi. 1683-ban , 26-ik novem
berben Sobiesky János 40,000 főből álló segédseregével visz- 
szament itt megállapodván: Tokaj, Tarczal, Tállya, Mád, 
Bénye hegyaljai helységek’ követei 1000 hordó bort igéié
nek a* fejedelemnek, csakhogy táborát vidékükön keresz
tül ne vezesse. F. (J, több közbirtokosok, kik közt egyéb
iránt az Okolicsányi nemzetség legnagyobb részt bir.

F a l u  Ír.
A páth i, órosz f. F. G agy filial. lOr, kath., 154 g. kath.» 

8 zsidó lak, F, U. többen.
Bálkor , (Gagy) , magyar f. Forróhoz 3 órányira:140 r. kath, 
3 g, kath., 12 evang., 680 ref., 42zsidó lak. Bef. anya szent
egyház. Szép tölgyes erdő. Jó rétek. F. U. Jakabfalvay, 
Tasnády, Vendéghy, Lánczy , Szentimrey , Vitéz ’s ni. t,

Bodolló, magyar f. Szepsihez 1 órányira: 5(J0 kath., 
4- evang., 40 ref., 82 zsidó lak. Földei meglehetősek ; rét
jei kétszer kaszálhatok. F. U. többen.

Buzitka, magyar f· Kassához 4 órányira, felemelkedett 
helyen a’ kanyapta mocsár mellett: 807 r. kath., 120 g. 
kath., 8 evang., 176 ref., 28 zsidó lak. Kath., és ref. anya 
templomok. Szántóföldé meglehetős; erdeje derék; vízimal
ma van, de ivóvize rósz. F. U. Szentimrey, Korponoy, 
Pongrácz , Szeldmayer ’s m.

Büttäs, magyar-orosz f. 122 r. kath., 3 evang., 17 
ref., 19. zsidó lak. F. U. többen.
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Csenye'te, magyar f. 320 kath ., 3l2 ref,, 60 zsidó lak, 

Ref. anya szentegyház. Bort termeszt ; legelője sziik ,· föl
dei trágya után termékenyek. F. U. Darvas József, e's más 
számos nemesek,

Debrőel (Jászó), magyar f. Jászóhoz délre 1 órányira: 
659 kath, lak. Kath. paroch. templom. F. U. a’ jászói pré- 
postság.

Fáj, magyar f. Forróhoz 3 órányira: 254 r, kath., 8 g, 
kath., 2 evang., 66 ref,, 11 zsidó lak. Kath. paroch. tem
plom. Ref. szentegyház. Ékesíti az uraság’ kastélyja és szép 
kerte. Szántóföldé, erdeje, szőlője elég és jó. F.U. g. Fáy,’s ni.

Alté Gagy, orosz-magyar f. 48 r. ka th . , 270 g. kaht., 
18 evang,, 17 zsidó lak. F. U. gr. Fáy ’s. m.

Felső Gagy, magyar f. 347 r. kath., 23 g. kath,, 138 
evang., 23 ref . , 46 zsidó lak. Kath. paroch. templom. F. U. 
g, F á y ,  Fáy, Péchy. Lánczy, Szentimrey, Putnoky.

Garadna, magyar-orosz f. Forróhoz 4 órányira: 362r. 
kath. , 110 g. kath. lak. Görög, kath templom. tVendégfo- 
gadó. Földe, erdeje, szőlője jó. F. U. Kassa városa

H im , Hytn , Hima , magyar-orosz f. Kassához 5 órá
nyira: 3<)0 r. kath., 115 g. kath., 8 zsidó lak. Kath· és gö
rög szentegyhazak. Derék erdő. F. U. többen,

Janók, magyar f. Torna vármegye szélén: 787 r. kath., 
14 g. kath., 7 evang., 37 ref., 53 zsidó lak, Kath, paroch. 
templom. Földe termékeny; nádja a’ kanyaptában elég; er
deje szép, F. ö. Szentimrey, Péchy, ’s ni. t.

Idrátiy, magyar f, F. Novajjal összefüggésben : 38 kath., 
148 ref., 58 zsidó lak. Bortermesztés. F. lj. a’jászói prépost,

K ány , orosz f. dánokhoz 1 *|2 órányira, 14 r. kath., 
450 g. kath., 43 ref., 27 zsidó lak. Görög kath. anya tem
plom. F. U. többen.

Keresztétei magyar f. 129 kath., 8 zsidó lak. F. [J, 
többen.

Keres (Fulld) ,  magyar f. Fájhoz 3/4 órányira: 138 r. 
kath., 60 g. kath., 24 evang., 324 ref., 26 z idó lak. lief, 
anya szentegyház. Termékeny jó határ. F. U. többen.

Alsó Lemez i Felső Láucz, Közép Lemez, három ma
gyar f. a’ kanyapta mocsár mellett , Kassához 5 órányira:

3*



290 r. kath., 41 g. katii., 194 ref. 8 zsidó lak. Alsó e's 
közép Lánczon ref., Felső Lánczon kath. szentegyház van. 
Rétjek, legelőjök bőséggel van az említett mocsárban ; mal
mokat is bírnak. F. U. a’ Lánczy nemzetség.

L itk a , magyar f. Fáj hoz l órányira : 134 kath, , 118 ref., 
7 zsidó lak. Ref. szentegyház. -Nagy erdő. F. U b. IVleskó.

Mukranlz, magyar f. Szepsihez 1 órányira: 8‘2ü kath,, 
7 evang , 64 ref., 26 zsidó lak. Kath·, és ref. ül. templo
mok. Ékesíti aJ ilánó uraság szép lakháza. F. U. többen.

JS'üvuj, (Alsó és Felső), 2 magyar f. a’ pesti ország
úiban közel a’ Iléniádhoz ; 282 kath. , 369 ref., 11 zsidó lak. 
Felső Novajon kath,, és ref. anya szentegyház. Határok i- 
gen termékeny; rétjeik kövérek} bort termesztenek. F. U. 
jászói prépostság.

Pamlétty, magyar f. Krasznik Vajdához l !/4 órányira: 
I 9O kath., 195 ref., 10 zsidó lak. Ref. szentegyház F. U. 
többen.

Peder, magyar f. Torna vármegye’ szélén a’ kanyapta 
mocsár mellett: 282 kath., 20 evang,, 465 ref., 32 zsidó 
lak. Ref. anya szentegyház. Rétje, legelője, nádja bőséggel. 
F. U. többen.

Peren?/, magyar f. Kassához délre 5 órányira egy kies 
felemelkedett helyen: 908 kath , 6 evang. , 97 ref. , 45 zsi
dó lak. Kath. paroch. templom. Földei néhol soványak, de al
taljában termékenyek. Ezen helységet II. András ajándékoz
ta Dobos Jánosnak , a’ fényes Perényi nemzetség’ ősatyjá
nak. Mostani birtokosa a’ báró Meskó nemzetség.

Perecse, orosz f. 23 r. kath., 262 g. kath., 7 ref., 7 
zsidó lak. F. U. a’ jászói prépost.

Hernád Petri, magyar f. 298 kath. 5 evang., 91 re f . , 
4 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Ref. szentegyház. Több 
gazdasági épületek. Nagy erdő és bortermesztés. F· U. a’ 
szepesi püspök és káptalan.

Peczendorf, magyar f. Jászóval összefüggésben: 278 
kath. lak.

Reste, magyar f. a’ kanyapta mellett: 231 r. kath. 108
g. kath. , 95. ref . , 23 zsidó lak. Ref. szentegyház. Vizi- 
malom, Jó rét. F. U. többen.

36 ABAU.F VÁRMEGYE.
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Somod*, nagy magyar f. Szepsihez nyugotra 1 órányira, 

a’ rosnyai országúiban: 1226 kalh., 1 evang. ,7- zsidó lak· 
Kath. paroch. templom. Földe mindent jól megterem; er
deje gyönyörű ’s benne sok fényvesmadár es fajdtyuk fo- 
gatik. Fördőinte'zet. E’ helyse'gben lovasság szokott tanyáz
ni. F. U. a’ rosnyai püspök.

Százfa , magyar f. 141 kath., 394 ref., 60 zsidó lak. 
Ref. anya szentegyház. F. U többen.

Szemere, magyar f. Fajhoz 1V4 órányira: 154 kath., 8 
evang., 271 ref., 8 zsidó lak. Ref. anya szentegyház. Szép 
kastély és kert. F. U. Darvas.

Szilied, orosz-magyar-tót f. 139 r. kath. 302 g. kath.; 
54 evang., 2 ref. zsidó lak. Bortermesztés. F. U. többen.

Szurdok, magyar f. 122 kath ., 314 ref. 22 zsidó lak. 
lief, anyaszentegyház. Sok bor. F. 1J. többen.

Kr aszúik-Vajda, magyar f. közel Torna vármegyéhez, 
459 r. kath., 28 g. kath. , 30 ref., 39 zsidó lak. Kath. pa
roch. templom. Ref. szentegyház. Három kastély. Sok szán
tóföld és szó'lő. F. U. a’ Szentiinrey nemzetség.

Ve’cse, magyar-tót f. közel a’ Hernádhoz : 405 r. kath., 
56 g. kath., 206 evang.. 25 ref., zsidó lak. Kath., evang* 
templomok. Synagóga. Szép urasági lakház. Mind szántóföl
dé , mind szőlőhegye termékeny. F. U. b. Vécsey.

Vendég h i , magyar f. 160 kath., 10 evang., 4 ref., 14 
zsidó lak. F. U. Vendéghy nemzetség.

TJj lladvány, magyar-tót f. Petrihez 1 órányira; 140 
kath. ,6  ref . , 5 zsidó lak.

N é p e s  P u s z t á k .
Berekalja, Petri fii. 32. kath., 7  zsidó lak. Cseh, Bu- 

zitha fii. 6. kath. lak. F. U. Szentimrey, Lánczy. Csekaj, 
Szepsi fi!. 30 kath., 7 zsidó lak. Gombos , N. Ida fii. 45 kath. 
lak. F. U. B. Meskó. Karácsaiul, F. (lágy fii. 11 kath. lak. 
Lyuba, F. Hagy fii. 50 kath. 28. ref. lak. Keczer Lyuba , 
Buzitha fii. 11 kath. lak. Parlagkát, Jánok fii. 5. kath. lak. 
Sárvár , F. Novaj filial. 13 kath. lak. Szebenye , F. Novaj 
filial. 6 kath., 20 ref., 6 zsidó lak.
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IV. A’ SZIKSZÓI JÁRÁS.
Van benne 3 mezőváros, u. m. 2 magyar. 1 tó t ; ZO fa 

lu , u. ni. 28 magyar, 4 orosz, 2 tó t , 4 magyar-orosz, 1 
orosz-magyar; 5 népes puszta , mind magyar. Nemessége: 
25,216 lélek u. m. vallásukra: 9077 r. kath., 3588 g. kath., 
8S6 ref., 1061 evang., 3 n. e. óh itű ,  1601 zsidó, nijeU 
vökre: 17,927 magyar, 3588 orosz, 2100 tó t,  1601 zsidó.

M ezo vá r o s o k .
Aszaló, magyar m. v. Miskólczhoz 3 órányira: 427 r. 

kath,, 14 g. kath., 1332 ref,, 7 zsidó lak. Kath., e's ref. 
anya templomok, Határa első osztálybeli’s igen termékeny; 
bora jó : van i587 hold szántóföldé, 1687 h. rétje ’s legelő
je ,  481 h. szőlője, 237 h, erdeje. F. U. a’ nagyváradi káp
talan. Ezen város Borsod varmegyétől csatoltatott ide , de 
törvényesen beczikkelyezve még nincs.

Forró, tót m. v. Kassához 12 órái'yira a’ pesti ország
úiban: 15! 3 r. kath. lak. Kath. prroch, templom Vendégfo
gadó. Sok gazdasági épület. Szántóföldéi termékenyek ; sző
lőhegye nagy ’s igen jó bort terem. F. U. Kassa városa.

Szikszó, magyar m. v. Kassához 16 órányira a’ pesti 
országúiban : 815 r, kath. ,130 g. kath., 8 evang., 2215 ref., 
3 n. e. ó hitű , 698 zsidó lak. Kath., ref. anya templomok. 
Synagóga. Vendégfogadók. Postahivatal. Határa első osztály
béli és igen szép búzát terem ; rétjei kövérek ; bora sok ’s 
jóságra nézve a’ hegyaljaival vetekedik Van számos mesterem
bere , és nevezetes népes vásárokat tart. F. Lf. gr. Csaky, 
b. Perényi,’s némelly nemesek.

F a l u k .
Szent András , magyar f. a’ Hernád völgyében : 98 kath,, 

412 ref. , 51 zsidó lak. Ref, anya szentegyház. Első osztály
beli határ. Dohány-termesztés. F. U. többen.

Bakfa, magyar f. Forróhoz 1*/fi órányira: 81. r. kath., 
57 g. kath., 64 evang. , 389 ref., 66 zsidó lak. Ref. anya 
szentegyház. Synagóga, Szőlőhegy. Jó rét. Tölgyes erdő. 
F. U. többen·
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Heretics, magyar f. Aszalóhoz i *|ft órányira: H l  r. kath., 

20 g. kath., 5 evang., 132 ref. , 13 zsidó lak. Ref. szent· 
egyház. F. U. Putnoky, ’s in. t.

Bere'h, magyar f. Forróhoz egy órányira: 87. r. kath., 
43 g. kath., 27 evang., 330 ref., 57 zsidó lak. Ref. anya 
szenfegyház. Synagóga. Jó bort termő szőlőhegy. F. U· 
számos nemesek.

Család, magyar f. a’ Hernád völgyében: 286 r. kath., 
185 ref., 21 zsidó lak, Ref. szentegyház. Első osztálybeli 
határ. F. U. gr. Fáy, ’s m. t.

Demecser, magyar f. Forróhoz 3|4 órányira : 321 r. kath. 
10 g. kath., 19 evang., I 90 ref., 13 zsidó lak. Kath,, ref., 
szentegyház. Kortermesztés. F. U. többen.

D elek , magyar f. Forróhoz nyugotra egy órányira, az 
lígy nevezett Szárazvölgyben: 288 r. kath., 22 g. kath., 45 
ref . , 30 zsidó lak. Kath., és ref.szentegyház.Szántóföldé trá
gya után termékeny; bora jó $ erdeje is van. F. U. többen.

Encs, magyar f. Forróhoz 1'lst órányira: 598 kath., 5 
evang., 60 ref., 9 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Első 
osztálybéli határ. F. U. gr. Keglevich János.

Fancsal, tót f. Forróhoz 1*|4 órányira: 167 r· kath.,32 
g. kath., 183 evang., 4 ref., 25 zsidó lak, Evang. anya szent
egyház. Sok és jó bor; termékeny határ. F. U, a’ Jób nemzetség.

Fügéd CAlsó e's Felső)·, 2 magyar ]f. Forróhoz 1|2 órá
nyira 188 r. kath., 16 g. kath., 52 evang., 156 ref., 36 
zsidó lak. Felső Fiigeden ref., Alsó Fügédén evang. szent
egyház. Gazdag róna határ. A’ Szirmay nemzetség’ öröksége, 
’s igen sok nemes lakja.

Orosz Gadna , orosz f. Rorsod vármegye’ szélén: 18 r- 
553 g. kath. ,3  ref., 4 zsidó lak. Görög kath. paroch. templom. 
Van itt egy régi omladozott szentegyház, *s derék erdő 
F. U. Jakabfalvay, Ragályi, ’s m.

Halmaj, magyar f. Aszalóhoz 1 órányira: 332 r. kath. 
14 g. kath. , 98 ref., 5 zsidó lak. Gazdag róna határa ezéjp 
búzát és sok szénát terem. F. U. gr. Andrásy.
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Iíomrogd, magyar-orosz f. közel Borsod vármegyéhez: 
205 r. kath., 382 g. kath., 36ref., 26 zsidó lak. Görög kath., 
szentegyház. Ékesítik a’ Lánczy főispán e's Marjássy urak’ 
szép lakházai, Bort ei illesztés. Erdő.

Jánosd, magyar f. Szikszóhoz 1 órányira : 30 r. kath,, 
58 g. kath., 115 ref., 19 zsidó lak. Termékeny határ, Sző- 
Iőlegy. F. U. Lánczy, Kandó, Eáy, Básthy.

Indues, magyar f. Forróhoz egy órányira: 573 r. kath., 
31 g. kath. , 39 ref. , 5 zsidó lak. Kath. paroch. templom. 
Gazdag róna határ. F· L. gr. Keglevich János.

Alsó Kásmárk , magyar f. a* Szárazvölgyben . 46 r. kath. 
30 g. kalli., 53 evang., i5ö ref., 3 zsidó lak. Ékesíti a Pé- 
chy uras ág’ szép lakháza.

Felső Kásmárk magyar f. 123 r. kath., 10 g. kath., 5 
evang., 238 ref., 24 zsidjj, lak. Jó bor. Erdő. F. U. többen.

Kék., Kety, orosz f. 22 r. kath., 130 g. kath ., 7 evang. 
10 ref,, 4 zsidó lak. Görög kath- templom.

Kis Kiutjiz, magyar f. a’ Hernád völgyében: 132 kath., 
12 evang., 262 ref,, 35 zsidó lak. lief, szentegyház. Első osz
tálybeli határ. F U. többen.

Kupa, magyar f. Edelényhez 2 mfdnyire: 23S r. kath,, 
53 g. kath., 159 ref, 24 zsidó lak. lief, szentegyház. Sző
lőhegy. F. U, többen.

Léh , magyar f. Szikszóhoz 2 \  órányira: 148 r. kath., 
23 evang., 40 ref. , lGzsidóiak. Kath. paroch. templom, lief, 
szentegyház. Ékesíti a1 Csőké uraság’ díszes lakháza.

Alsó Móra, magyar falu közel a’ Iiernádhoz, Forróhoz 
északra egy órányira: 323 r. kath., 34 g. kath., 98 ref., 6 
zsidó lak. lief. Szentegyház. Gazdag róna határ. F. U. 
többen.

Felső Me'ra, magyar f. az elébbeni helységhez J]4 órá
nyira: 309 r. kath., 26 g. kath., 10 evang., 513 ref., 145 
zsidó lak. Van itt ref, szentegyház, synagóga, Vitéz és Fáy 
uraknak 2 csinos lakházuk, termékeny szántóföld, sok és 
jó rét. F. U. többen.

Mony’) , magyar-orosz f, 89 r. kath., 108 g. kath., 4 
ref. , 5 zsidó lak. Jó bor. F. U. Vitéz.
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JVyésla, magyar-orosz f. Forróhoz 3 órányira : 231 r. 

kath,, 121 g. kath , 5 ref., 8 zsidó lak. Kath. parocli. tem
plom. F. U. a’ jászói prépost.

Rúsony, magyar f. 48 r. kath., 12 g. kath., 257 ref., 
18 zsidó lak. Kef. szentegyháza , ’s a’ Csorna uraság’ lakhá
za ékesíti.

Saetp, magyar f. 50 kath., 163 evang., 56 ref., 7 zsi
dó lak. F. U. többen.

Sellyéit, magyar-orosz f. Forróhoz nyugotra 2 órányi
ra: 140 r. kath., 237 g. kath., 283 ref., 24 zsidó lak. 
Van itt kath. fii., ref, anya szentegyház, kastély, derék sző
lőhegy és erdő. F. U. Tiszta és Komáromy nemzetségek.

Szalu, magyar f. 93 r. kath., 18. g. kath., 11 evang., 
298 ref., 30 zsidó lak. Ref. szentegyház. Synagóga. Kastély. 
F. ö. Turánszky.

Szanticska, tót f. 5'. r. kath,, 30 g. kath. lak. F. U. 
Péchy.

Alsó Szettel, magyar f. közel a’ Ilernádhoz: 39 r.kath., 
5 g. kath , 15 evang., 230. ref. 12 zsidó lak. Ref. szent
egyház. Szép kastély. F. U. Kandó nemzetség.

Felső Szenei, magyar f. 73 kath., 42 g. kath., 40 e- 
vang., 60 ref., 13 zsidó lak. Mind a’ két Szend határaigen 
termékeny, ’s borok is jó van. F. U. Turánszky.

Szolnok, orosz f. Forróhoz 2 órányira: 21 r. kath., 
440 g. kath., 6. ref., 8 zsidó lak. Görög kath. templom. Sok 
erdő. Szőlőhegy.

Tengerfalu, magyar f. Retekhez *|4 órányira 71 r.kath., 
38 g. kath., 60 evang., 11 ref. lak. F. U. többen.

Tömör, magyar f. F. Vadászhoz l 3/4 órányira: 173 r. 
kath., 278 ref. , 32 zsidó lak. Ref. szentegyház. F. U. Tiszta, 
Zombory , Téglásy , ’s m.

Újlak, orosz f. 2o kath., 173 g. kath., 3 ref., 10 zsi
dó lak. F. U. többen.

Jlseí Vadász, magyar f. Szikszóhoz 1 '|4 órányira 80 
r. kath.. 20 g. kath., 1153 ref., 42 zsidó lak. Ref. anya 
szentegyház. Határa első osztálybéli; földei igen terméke
nyek ; bora sok és jó. F. U. a’ szikszói birtokosok.
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Felső Vadász, orosz-magyar f.Borsod vármegye szélén: 
218 r. kath., 6()ü g. kath., 7 ref., 40 zsidó lak. Kómái és görög 
kath. paroch. templom. Szép erdő. F. U. gr. Yay Abrahám.

N é p e s  p u s z t á k .
Gyanda, Borsod vármegye szélén: 8 kafh., 5 zsidó 

lak. Dicz/üza , Kendi, Keresztfátok, í ’ocsuj, Léh, filia- 
lisa i: 6S kath., 9 ref., 3 zsidó lak.

Y. GÖNCZI JÁRÁS.
Van benne: 3 mezőváros, u. m. 1 magyar, 1 magyar

orosz, 1 magyar-orosz-német $ 53 fa lu ,  u. m. 38 magyar, 
5 orosz , 4 tót, 4 magyar-orosz , 2 tót-magyar ; 9 népes pusz
ta , mind magyar. Népessége: 38,786 lélek, ti, m. vallásuk* 
ra 16,230 r. kath., 5o7s g. kath., 755 evang. , 13,433 ref. ; 
3289 zsidó ; nyelvükre, 29,324 magyar , 5073 orosz, 200 né
met, 900 tó t ,  3289 zsidó.

M e z ő v á r o s o k .
Bodá-Kő- Váralja, Pod Boldok, magyar-orosz, m, v, Kas

sához délre 6 mföldnyire : 1221 r. kath., 258 g. kath.. 19 
zsidó lak. Római és görög kath. paroch templomok. Van itt 
egy csinos kastély és k e r t , sok gazdasági épület, sweiczi- 
tehenészet, hires bort termő szőlőhegy, szép erdő. Regi vá
rát a’ Rákócziak építtették. F. U. gr. Péchy Józsefné.

Göncz, Gíinsz, népes magyar m. v. Kassához délre 4 
mfdnyire, közel a’ Hernádhoz: 1394 r. kath,, 85 g. kath., 
59 evang., 3235 ref., 154 zsidó lak. Kath., ref. anyaszent- 
egyház. Synagóga. Fördő-intézet. Határa nagy’s első osz
tálybéli; szántóföldéi, rétjei termékenyek· roppant szőlőhe
gye hegyaljaihoz hasonló bort terem; gyümölcse, kivált cse
resznyéje sok és híres; vásárai erősen látogattatnak. Van 
itt egy omladozott vár is. F. U gr. CsákyAntal, de a’ la
kosok szép kiváltságokkal bírnak.

Szántó, magyar-orosz-német rn. v. Tokajhoz 2 mfdnyi
re: 1727 r. kath.. 432 g. kath., 3H evang., 825 ref., 1172 
zsidó lak. Római és görög kath., evang., ref., anya szent
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egyházak. Synagoga. Nemesi szabad curiák. Határa tágas dg 
terme'keny ; dohányt termeszt 5 erdeje derék ; nagy kitérje· 
désű szőlőhegye a’ Hegyaljához számitatik , ’s azért bora 
tokaji ne'v alatt kél-el. F. II. hg. Bretzenheim Ferdinand.

F a l u k .

A lpúr, magyar f Bodőkő Váraljához l 3j4 órányira: 61 
r. kath., tO g. kath. 5 evang., 200 ref., 50 zsidó lak. Ref. 
szentegyház. Szőlőhegy. Erdő F. U. többen.

Árka, magyar f. 235 r. kath., 26 g. kath., 160 ref,  12 
zsidó lak. F. U. gr. Péchv.

Baksa, (Szent István) , magyar f. a’ Hernád mellett: 
209 kath., 19 evang., 451 ref., 54 zsidó lak. Ref. anya 
szentegyház. Synagóga. Első osztálybéli határ. Bortermesz- 
te's, F. U. többen.

Kis Ikinyácska vagy Szeplalom , egy felemelkedett he
lyen, ■'s szép vidéken fekvő kis helység, közel a’ zempléni 
határszélhez: 97 kath., 20 ref., 21 zsidó lak. Itt élt,  itt 
munkálkodott a’ nagy Kazinczy Ferencz, maga’ feláldozá
sával egyedül nemzetünk’ dicsósségének, Js magyar litera- 
turánknak élvén. F, U. hátrahagyott özvegye , született g. 
Török asszonyság.

Baskó, orosz f, hegyek közt: 87 r. kath., 402 g. kath., 
6 zsidó lak. Görög kath. templom. F. U. hg. Bretzenheim.

B iste , magyar-orosz f. Zemplén vgye’ szélén: 55 r· 
kath., 84 g. kath., 160 ref., 5 zsidó lak. Görög kath., és 
ref. szentegyház. F. U. többen.

Bózsva Kis és N agy , 2 magyar f. Gönczhöz keletre 2 
órányira: 154 r. kath. 50 g. kath., 235 ref., 42 zsidó lak. 
Ref. szentegyház. Fürészmalom. Derék erdő. F. U. többen.

Hernád Buti, magyar f. a’ Hernád mellett, egy gyö
nyörű vidéken: 169 kath., 2O evang., 219 ref., 13 zsidó 
lak, Ref. szentegyház. Jó bor. F. U. többen.

Cze'cze (Alsó és Belső), 2 magyar f. közel a’ Hernád- 
hoz: 229 r. kath., 93 g. kath., 285 ref., 38 zsidó lak. Ref. 
szentegyház. Hegyes , völgyes határ.
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Czekehuzn, magyar f. Szántóhoz órányira: 119 r. 
kath. . 15 g. kath ., 17 evang., 81 ref.. 21 zsidó lak. Eke- 
síti a’ Patay uraság’ csinos kastélyja. Bora igen jó.

Felső Dopsza, magyar f. a’ Hernád’ bal partján, mel
lyen itt egy hid viszen keresztül: 320 r. kath, 26 g. kath.., 
16 evang., 509 ref., 18 zsidó lak. Bef. anya szentegyház. 
Földei nem igen termékenyek; de bora, szénája, fája elég. 
F. U. Bárczay, Márjássy, ’s in. t.

Filkeházn . orosz f. kiadványhoz 1 órányira : 17 r. kath., 
304 g. kath. . 10 zsidó lak. Görög kath. templom. F. U. gr. 
Károlyi István.

Fony, magyar f, Gönczhöz délre 2 rnfdnyire: 727 r. 
kath., 98 g. kath., 8 evang., 453 ref., 20 zsidó lak. Kath. 
és ref, anya szentegyház. Földjei soványacskák $ de bora jó ; 
erdeje , rétje elég. F. U. hg. Breczenheim.

G iláríh , magyar f. a’ Hernád mellett, Szántóhoz 1 
rnfdnyire igen gyönyörű vidéken: 119 kath , 25 evang., 204 
ref., 48 zsidó lak. Ref. szentejryház. Hid a’ Hernádon. Szép 
urasági lakházak. Szántóföldéi termékenyek; rétjei kétszer 
kaszálhatok ; erdeje nem nagy. F. U. többen.

Felső Golop , magyar f. Alsó Goloppal összefüggésben, 
melly már Zemplén vgyébe esik: 147 r. kath., 8 g. kath., 
183 ref., 30 zsidó lak. Határa elsü osztálybeli *s igen ter
mékeny; bora hires. F. TJ. b. Vay, kinek itt ékes kastély
ja van.

Hejcze , magyar f. Gönczhöz délre 1 rnfdnyire: 756 r. 
kath·, 10 g. kath., 2 evang., 378 ref., 18 zsidó lak. Kath., 
és ref. anya templom. Szép emeletes kastély. Nagy kiter
jedésű szőlőhegye kemény bort terem , melly esztendők 
után érik meg tökéletesen; de akkor állandó ’s asztali bor
nak legtöbbre becsülik a’ megyében. F. U. a’ kassai püspök.

Erdő Ilorvát/ii, magyar f. Zemplén vgye’ szélén: 390 
r kath. , 200 g. kath., 654 ref., 1 oO zsidó lak. Kath., és 
ref. anya szentegyház. Szőlőhegye hires bort terem, kü
lönösen a’ Melegmáié, Agáros, Szunyogh , Kőlap és Vég· 
kegyek. Ezen bort a’ kristálytiszta ’s felette állandó szín
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teszi nevezetesse'. Továbbá az itteni hegyekben igen szép 
carniol es chrysolyt taiáltatik. F. U. hg. Breczenheim.

Közép Huta , 0  Huta , V/ Huta , 3 tót f. Kegéczhez I 
órányira: 603 r. kalb., lu l  g. kath. lak., kik az idevaló 
üveghutákban keresik élelmüket, F. U. hg. Bn c/.enheim.

0 Huta, (Had vány i), Uj H uta , vagy máskép Préda 
hegy·, 2 tót magyar f. liadványhoz 11 2 órányira : 3S? r. kalh. , 
19 g. kath. , S zsidó lak. F. U. gr. Károlyi

Kazme'r (Kis) , orosz f. Zemplény vármegye szélén: 5 r. 
kath , 186 g. kath., 15 cvang. , 11 ref. , l l  zsidó lak.

Kis és Nagy K ér , 2 magyar f. Bodó-kő-Váraljához egy 
órányira: 789 r. kath., 88 g. kath , 31 evang., 209 ref., 
64 zsidó lak. Kath., ref. szentegyház. Termékeny határ. F. 
U, többen.

Hernád Keres, magyar f. a’ Hernád’ bal partján, fel
séges vidéken: 398 r. kath., l l  g. kath., 14 evang., 16 
re f . , 5 zsidó lak. Kath. paroch. templom. F. U. gr. Fáy István.

Nayy Kinyiz, magyar f. szinte a’ Hernád mellett 169 
r. kath., 236 ref., 24 zsidó lak. Ref. szentegyház. Ilid a’ 
Hernádon. Hegyes völgyes határa nehéz mivelésű , de elég 
termékeny, különösen rétje igen jó. F. U. többen.

Kisfalu t magyar f. Hejczéhez 3|4 órányira: 184r.kath, 
2 l g. kath., 6 evang., 42 ref., 54 zsidó lak. Synagóga.

Komlóska, orosz f. Erdő Horvátiéihoz *[a órányira: 32 
r. kath., 590 g. kath., 5 ref. 16 zsidó lak. Görög kath. pa- 
roeh. templom. Fürdő intézet. Nagy erdő F. U. g. Károlyi.

Korláth, magyar f. Vizsolyhoz *]2 mfd.: 336r. kath., 73 
g..kath. , 5 evang., 442 ref., 150 zsidó lak. Kath. filial., ref. 
anya szentegyház, Synagóga. Földe igen termékeny ; bora 
jó ; legelője, fája kevés. F. U. többen,

Koválsvúgds , magyar f. liadványhoz egy órányira: 76. 
r. kath., 34 g. kath., 1018 ref., 219 zsidó lak. lief, anya 
szentegyház. Synagóga. Lakosi többnyire nemesek ; borok, 
fájok elég. F. U. többen.

Marczinfalva, Szántó mellett esik’s mintegy 150-re me
nő lakosi is oda számláltattak.
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Mátyásháza magyar-orosz f. Zemplén vármegye’ szélén ; 
57 r. kath., 34 ref., 13 zsidó lak.

Miké lá za , magyar-orosz f. Sátoralja-Ujhelyhez l 1̂  mfd- 
nyire: 197 r. kath., 395 g. kath., 90 ref., 65 zsidó lak. Gö
rög kath. paroeh. templom. Szántóföldéi mindent jól meg
teremnek ; legelője elég ; szőlőhegye ’s erdeje is van. Éke
síti a’ Komáromy István mostani alispán’ díszes lakháza 
és kerte.

Mogyoróska, orosz f. 12 r. kath., 287 g. kath., 3 ref. 
8 zsidó lak. Görög kath. templom. F. U. hg. Bretzenheim.

N y ír i , magyar f. Fűzéihez 1 órányira: 200 r· kath., 
27 g. kath, 456 ref., 17 zsidó lak. Kef. anya szentegyház. 
Határa dombos de termékeny ; erdeje különösen szép. F. ö. 
gr. Károlyi István.

Pálháza, magyar f. 118 r. kath,, 103 g. kath., 145 ref., 
3 zsidó lak. Ref. szentegyház. F. U többen.

Pere, magyar-orosz f. a’ Hernád mellett: 362 r. kath., 
353 g. kath ., 5 evang., 184 ref. , I4 zsidó lak. Görög kath., 
és ref. szentegyház. Hegyes, völgyes határ. Szép kastély, 
F. U. többen.

Prépost, kis magyar f. a’ Hernád mellett; 80 kath., 4 
evang., 13 ref., 7 zsidó lak. Kevés rét és legelő; nehéz mi- 
velésű föld. F. U. a’ jászói prépostság.

Radvú/iy, magyar f. Sátoralja-Ujhelyhez 2 mfdnyire: 
193 r, kath., 54 g. kath., 227 ref., l l  zsidó lak. kath., és 
ref. szentegyház. Sveiczi-tehenészet. Határa hegyes, völ
gyes , de elég termékeny. Erdeje bőven. F. U· gr. Károlyi 
István, ’s feje egy uradalomnak.

Alsó es Felsó Ilegmecz, 2 egymáshoz közel fekvő ma
gyar f. Zemplén vármegye szélén, Alsó 89 r. kath., 47 g. 
kath., 29 ref., 23 zsidó; — Felső 124 r. kath., 7 g. kath., 
10 evang., 294 ref., 57 zsidó lak., ref. szentegyházzal. Ha
táruk jó mivelés után bő termékenységű; rétjek, legelőjük 
jó. F. U. többen.

llegeczke, magyar f. Gönczhöz délre 2 mfdnyire, ma
gas hegyek és sűrű erdők közt: 211 r, kath. 89 g. kath. ,86 
ref., 7 zsidó lak, A’ helységtől délre láthatni romokban he
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verő szíklavárát, mellyett hajdan a’ hatalmas Rákóczy nem
zetség építetett, ’s melly mind vidékére, mind különös vi
szontagságaira nézve, legnevezetesebb minden megyebeli re
gi várak közt. F- U. hg. Bretzenheim·

Göncz Ruszha, magyar f. közel a’ Hernádhoz, a1 hegy. 
aljai országúiban: 845 r. kath. , 6l g· katli. , í> 1 evang. , 
351 ref.,239 zsidó lak. Katholik., reformat, anya szent- 
egyház. Synagoga. Határa első osztálybeli , ’s igen terme 
kény: van jó bora, rétje, legelője, malma, F. U. a' religy. 
kincstár, Krajnik, Zombory, Bárczay, ’s m.

Sima, magyar f. Erdő Bénye filial. 2l r. kath., 20 g. 
kath., 96 ref., 5 zsidó lak.

Sompuluk, tót f. 145 kath., i0 zsidó lak.
Telkibánya, magyar f. Gönczhöz keletre 1*|4 mfdnyire: 

123 kath., 30 evang., 1034 ref., 5 zsidó lak. Ref. anya szent
egyház. Ezen helység sokban hasonlít egy schveiezi hava- 
vasok közt fekvő faluhoz , mivel házai 8—10 öl magas szik
lákon vannak épülve. Fő gazdasága roppant erdejében, ’s 
arany, ezüst, vas bányáiban ál l ,  melly aranybányái Rá- 
kóczy Ferencz idejében gazdagok váltak , de későbben az 
üregek béomolván: csak az újabb időkben kezdettek ismét 
aranyra dolgozni ’s nem megvetendő sikerrel. Van itt to
vábbá egy vasas ásványos viz és fördő intézet elegendő al
kalmakkal ellátva, i  érezzuzó-ház , vendégfogadó, vízima
lom , fűrészmalom. Porczellán-gyár. F. U. hg. Bretzenheim.

Újfalu (Bodó-kő), magyar f. 7í6 r. kath., 57 g. kath., 
203 ref., 24 evang., 13 zsidó lak. Kath., és ref. szentegy
ház. Bora, fája eiég. F. U. gr. Péchy Józsefné.

Villy , magyar f. Zemplén vármegye szélén : 55 r. kath., 
83 g. kath., 3 evang., 507 re f . , 64 zsidó lak Ref. anya szen- 
fegybáz. F. 0. többen.

Vilmány, magyar f. Héjczéhez a[4 órányira: 342 r. kath. , 
30 g. kath, 8 evang. , 390 ref., 30 zsidó lak, Ref anya szen
tegyház. Vendégfogadó. Gazdag termékeny határ. F. U 
többen.

Vizsoly, magyar f. a’ Hernád völgyében, a’ Kassáról 
Hegyaljára vivő postautban: 8i7 r. kath., Sí) g. kath., 
36evang., JöS ref., 35 zsidó lak. Kath., ref. szentegyház.
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Postahivatal. Vendégfogadó. Határa gazdag termékenységíí; 
retjei különösen jók. F, U. gr. Keglevich János, a’ kegyes 
alapitványi kincstár, ’s ni. t.

N é p e s  P u s z t á k .

Aha , Aranyos, Pukuncz, és Tuzsa, mind a’ négy pusz
ta Bodó-kő-Váralja fii. 34 kath. lak. Csonkás, Fonyhoz ^  
órányira: 13 kath. lak. Huraszldomb, Göncz Ruszka III. ít 
kath, 8 zsidó lak. Klaslrom , C. Ruszka fii. 3 kath. lak. /tVy- 
szörülő, Göncz fii, 5 kath., 20 zsidó lak. Küvesdumb , Göncz 
ül. 8 kath. lak.



(Comitatus Bereghiensis. ßereglier Gespanschaft.)

1. §. F e k v é s e  ’s H a t á r a i .
Beregh vármegye fekszik az országnak szélső északi 

részén , 's keletről határos vele Máramarns ; délről Ugocsa , 
Szathinár; nyugotről Szabolcs, Ungh vármegye) északról 
Galiczia, mellytől a’ Kárpátok választják el.

2 § N a g y s á g a .
Földterülete 67 °/io Q  mfdet tévén , e’ tekintetben 25-ik 

Honunk’ megyéi közt. Használható földe 502,716 hold, ’s 
ebből 205,489 h. szántóföld ; 18,378 h. ré t;  5,000 h. Szőlő) 
a’ többi erdő, legelő, és kertek.

3. §. T e r m é s z e t i  t u l a j d o n s á g a .
Ennyi kiterjedésű tartományban a’ természet olly kü

lönböző alakban tűnik-elő , hogy valóban ezt a’ legna
gyobb ritkaságok közé számíthatjuk. Ugyanis a’ megye’ leg
felső északi részét, magas , kőszikláshegyek , sőt valódiba· 
vasok (Polonina , Huszlya, Osztra) borítják) a’ föld itt 
köves, hideg, sovány, úgyhogy zabot, pohánkát alig termi 
meg; az éghajlat anyira zordon, hogy szőlőt vagy más ne
mesi) gyümölcsöt látni épen nem lehet. Azonban egy
néhány niértfölddel alább, nevezetesen Munkács vidékén a’ 
hegyek már szelíd formát vesznek magukra,’s fenyvesek he
lyett bikkes tölgyes erdők, szőlőtőkék fedik oldalaikat) 
Munkácstól délre egész a’ Tiszáig lapájos rónaság terül el, 
melly mindenféle gabona nemet, ’s a’ legszebb tiszta búzát 
gazdag kamattal téríti vissza; a’ gyümölcsfák erdőket ké
peznek ; ’s Bereghszászon csaknem tokajihoz hasoló híres 
aszú bort tsinálnak. Altaljában a’ megyének hasonfelét he
gyes , hasonfelét róna tartománynak lehet nevezni j de a’
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inelly nem merő síkság, hanem itt ott dombok, nagyobbára 
pedig rengeteg tölgyes erdők által szakítatik félbe.

4, §. H  e g y e ír.

Bereghvármegye’ hegyeit a’ Latorcza vize 2 tömegre 
osztja. A’ jobb oldalon eső, az Ungh vármegyéből bejött 
Osztra és Szittyák hegyeinek folytatása, ’s ezek képezik a’ 
Zsdenyova, Hrahonyicza, Pinye, Viznicze vizeinek szűk 
völgyeit. A’ bal oldalon Brsava, ’s Borló hegyek legneve
zetesebbek, melly utolsó elébb nyugotra , majd Háterdö név 
alatt dél-keletre húzódván, Mosva vizét egészen bekeríti ’s 
nemző anyja lesz számtalan patakoknak , mellyeknek kifo
lyási okozzák főképen a’ 2 [J mfilnyire terjedő Szernye 
mocsárt. A’ megyét Galicziától elválasztó Kárpáti-Beszkéd 
liegylánczban nevezetesebb hegyek: a’ Huszlye, Magúra, 
Bole/ia, Ki.tseru , Jávorinczi, Jászin és Jávoraik. Yégre 
azon hegy, mellyre a’ hires munkácsi vár épült, egészen el
szigetelve magányosan á l l , ’s az említett hegyekkel semmi 
összefüggésben nincsen.

5. §. F o l y ó v i z e k .  M o c s á r o k .
1} A’ Tisza , Csetefalvánál lép he a’ megyébe, ’s en

nek déli részét fél-hold formában bekerítvén, 8 mfdnyire i- 
gen csavargás folyása után Lányán felül ismét elhagyja. 
Aradásival melléke lakosit gyakran károsítja; egyébiránt 
hajókázható lévén, még is sok hasznot tesz; partjait gyö
nyörű gyümölcsös kertek kisérik.

2) A’ Latorcza, Kitsera hegyéből veszi eredetét, ’s nyű
göt felől Zsdenyova , Hrabnnicza , Pinye, Viznyicze, Szlara , 
kelet felől a’ Vicsa vizeit magához vévén , elébb dél majd 
nyűgöt felé folydogálván, 10 mfdnyi menetele után Agtelek- 
r.él Unghvármegyébe hömpelyeg által. Folyása sebes ,’s azért 
mind untalan több medret csinál magának ’s számtalan szi
geteket, ágakat képez, mellyeknek egyesítése azonban már 
czélba vétetett.

3} A’ Borsova Máramorosből jön be hozzánk , ’s Ilosva 
vizével öregbülvén , Bereghszászon alul Vérke, majd Üzen
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ttye nevet vesz magára, ’a így meg a’ Csaroda és M itz 
vizekkel nagyobbodva, kis Dobronyon túl a’ Latorczába 
merül.

A’ Szernye vagy másképen Gáthi mocsár Munkács és 
Bereghszász közt fekszik. 1781-ben az akkori felmérés sze
rint 28,7()1 holdat borított el, holdját 1100 Q  ölével számít
ván, most valamivel kisebb. Egyébiránt tisztás benne ke

vés van, hanem nagyobb részében nád és gyékény terem; 
csak nagy viz idején hajókázható, ’s közepére csupán erős 
telek alkalmával lehet bejutni. A' benne tenyésző különb
féle vizi madarak’ száma temérdek.

6. §. Á s v á n y o s  v i z e k .
Még bővebben meg nem vizsgáltatott sávanyuvizforrá- 

sok vannak: Bnkován , Laturkán, Nelipinán, Paszikán, Po- 
lenán, Szolocsinban , Szolyván, és Ploszkán, melly utolsó 
Sokat közelít a’ bártfaihoz. Iványon nagyon hiresedni kez
dő vasas-ásványos viz talál tari k alkalmas fördő szobákkal. 
A’ Dragobertfalvai sás forrás felső parantsolafnál fogva 
betöltetett.

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 .

Fő termesztményei a’ megyének a’ tengeri (kukuricza) 
e's zab. Az első kedves eledele lévén az orosznak , ’s e’ mel
lett sertés hizlalásra fordítatván : mind a’ magyaroktól, 
mindaz oroszoktól nagyban termesztetik, sőt az utóbbiak 
ollyan helyeken is szokták vetni, hol a’ hideg éghajlat mi
att csak ritkán érhetik meg. Tiszta búza , elég és szép te
rem a’ magyaroktól lakott gazdag déli rónaságon ; de az é- 
szakí hegyes vidékeken valódi ritkaság: mert az itteni 
köves, sovány földekben a’ zab és hajdina is csak sinlő- 
dik. Árpát keveset vetnek ; a’ burgonya szinte nem rég 
kezd nagyobb divatba jönni, valamint rozs is kevés 
termesztetik Az 17S l-iki összeírás szerint 39,716 h0]j 
jobbágyi szántóföldben termett: 7172pozsonyi mérő búza, 
3424 p. in, rozs , 502 p. ni. árpa, 18,326 p. m. zab, A’

4 *
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knkoricza, nielly legtöbbre ment, föl nem számítatott. Ke
reskedései növevényekből kendert eleget termesztenek , de 
csupán házi szükségre. Holiday kertészséggel szinte több hely
ségek foglalatoskodnak, különösen pedig Vári és vidéke.

Az északi vidéken mind a’ r é t , mind a’ legelő (kivé- 
véna’ polonyinai, husznyai havasokat) szűk; ellenben' a’ 
déli rónaságon bőséggel van, de mivel lapályos ’s az ár
vizek gyakran elönlik: inkább szarvasmarhának mint juh- 
nak való.

A’ szőlőtőkék 5000 holdat foglalnak e l , ’s altaljában 
csak közönséges fejér asztali bort teremnek; azonban aa be- 
reghszászi, inuzsaji erős borok a’ legjobbak közé tartoznak 
hazánkban, ’s az itt csinált aszút némellyek a’ tokajihoz 
hasonlítják.

Gyümölcsheti olly gazdagsága van ezen megyének, hogy 
nemcsak belső szükségre elég, hanem vele nevezetes kereske
dést is folytathat, ’s belőle több ezer ember nyer élelmet. A' ti
szaháti járásban majd minden helység bír messze kiterjedő 
gyümölcsös kerteket , mellyek főképen szilva , alma és kör
te fákkal vannak beültetve,’s az ősszel leszedett gyümölcsöt 
vagy Debreczenbe hordják tengelyen, vagy talpokra rakván 
a’ Tisza segedelmével Szolnokra viszik. Hires különösen 
kormos és sóvári almájuk. Továbbá nevezetes Beregh még 
arról is , hogy itt 1 *|4 fontos almát látni épen nem ritkaság,

A’ mit a’ gyümölcsről mondottunk, azt mondhatjuk, 
a 'fá ró l  is ,  t. i. hogy ez nagy bőséggel van. Ugyanis nem 
csak az északi hegyes vidékek rakvák erdőkkel, hanem a’ dé
li rónaságot is gyönyörű tölgyes erdők borítják, mellyek 
mind tűzre, mind épületre, mind hordóra, dongára, ’s más 
eszközökre fát jeles mennyiségben szolgáltatnak. Legelter
jedtebb fa nemek a’ tölgy és bikk , ’s azért a’ makkoltatás 
nem utolsó jövedelmét teszi a’ földbirtokosoknak. Egyébi
ránt mennyire alkalmas légyen az itteni föld a’ fák’ tenyész
tésére, kitetszik onnan , hogy 36 öl magas, 6 '/2 láb vastag 
fenyőfa; 19 ’s több öl magas, 6 láb vastag egyenes tölgy; 
18 öl magas, 6 láb vastag kőris; 14 öl magas, 3—4 láb 
vastag juhar-fa, ritkaságok közé nem tartoznak.
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B, Á l l a t o k ’ o r s z á g á b ó l .
Lovat a’ magyar keveset tart, ’s még kevesebbet az o- 

roez ’s azt is csekély fajból. A ' juhtenyésztés a’ hegyes 
vidékeken lakó oroszoknál van nagyobb divatban ; mert a’ 
rónaságon a’ lapályos legelők miatt nem igen szeretik tar
tani. Ellenben a’ szarvasmarhatartás itt szépen divatozik, 
úgy hogy ökröket más vármegyéknek is adhatnak el. Szinte 
illyen fontosságú, sőt egy nevezetes ága a’ bereghi lako
sok’ jövedelmének a’ sertés-tenyésztés. A’ mi a’ vad álla
tokat illeti: medve, farkas, vad-disznó, huros-és császár 
madár, fajdtynk az északi rengeteg erdőségekben ; minden
féle vizimadár megszámlálhatatlan seregekben a’Szernye mo
csárban ; hal kimeríthetetlen bőséggel a’ Tiszában; igen 
nagy ’s jó ízű rák a’ Latorcza’ kisebb ágaiban , különösen 
N. Lucska, Cscrlenó körűi — elegendő mennyiségben talál— 
tátik.

C. Á s v á n y o k ’ o r s z á g á b ó l .
Hajdan Beregszászon aranyat ástak. Vas érez találta

tok Viznicz , Csabina , Bilke körül; kréta Muzsalynái; fe .· 
fér tiszta por czellátiagyag, homokkő, melly malomkövekre 
fordi'tatik , ’s mellyben timsó részek vannak : Bereghszász- 
nál; opal-jaspis , szurok-kő, hegy kristály (Dragonitum), mel
lyel itt gyémántnak neveznek, kővévált f a : Munkács’ vi
dékén ; yypti kovamárvány, agyagkő, barna kovács, volnyn. 
Muzsalynái. De legnevezetesebb ásványa e’ megyének a’ szál- 
kásan törő lirnsőkő, melly a’ Borsova vize, ’s a’ Szernye 
mocsár, az az Beregszász és Bene közt ásatik, ’s mellyből 
készül a’ hires munkácsi timsó.

8. §. L a k h e l y e k .  L a k o s o k .
274 népes lakhely közűi van: 10 mezőváros, u. m.: 

6 tiszta magyar, 3 orosz, 1 magyar-orosz-német; 260fa lu ,
11. m. 185 orosz , 52 magyar, 6 német, 6 magyar-orosz, 5 
orosz-magyar, 2 orosz-német, 4magyar.tót; 4 népes pusz
ta , u. m. 3 orosz, 1 német.

Népessége 109,632 lélek, és igy esik 1 Q  mfdre 1630 
lakos.
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Vallásukra: 6271 romai katholikus, 61,822 görög ka- 
tholikus, 156 evang., 38,021 reform., 3362 zsidó.

Nyelvükre: 41,798 magyar, 61,291 orosz, 2,531 né
met, 650 tót, 3362 zsidó.

A’ r. k a t h o l i k u s  ok  a’ szathmári püspöki megyébe 
esnek, ’s 6 plébániát számlálnak

A’ g ö r ö g  k a t h. 77 parochiáit a’ munkácsi püspök 
igazgatja, de a’ ki nem a’ megye’ kebelében Munkácson, 
hanem Unghváron lakik. Sz. Basil reguláit követő szerze
tesek vannak : Munkácson (Ez Csernek hegyéről is nevez
tetik), és Miszticzén.

A’ r e f o r m á t u s o k n a k  73 szentegyházuk van.
S y n a g o g a :  6.

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 .
A’ megyének legfőbb birtokosa gr. Schönborn igen so

kat te tt, ’s mind a’ mai napig sokat tesz a’ mezei gaz
dálkodás’ nagyobb virágoztat.ására ’s altaljában a’ miveltség 
terjesztésére, melly végett több németfalukat is gyarma
tosított: de a’ köznép csak megmarad régi együgyüségében , 
sőt az orosz még a’ rendes, szokott, mivelést sem adja meg 
földeinek, a’ honnan felette szegény, ’s benne pénzbeli te. 
kintetben felette kevés hazai erő fekszik. Mesteremberek 
igen sokan vannak Munkácson és Bereghszászon, különö
sen úgy nevezett gubások \ valamint kézmivesekből a’ többi 
mezővárosokban sincs szükség. Hordót, dongót, sajtárt ’s 
más fa eszközöket nagy mennyiségben készitnek a’ tiszai- 
magyarok j fenyőszálat, deszkát, leczet pedig ez északi o- 
roszok , nevezetesen Zsdenyova. Zbunya, Serbócz, Rosztó- 
ka helységek. Posztógyár volt Podlicringcn Munkács mellett. 
Berlini kék festék fabrika Kölcse'nben. Hamnzsirt főznek 10 
helyen, mintegy 25(!0 mázsát. Szelesztőn igen (jő vas 
készül több hámorokban; ugyan itt vas-eszközöket is önte
nek, u. m. szép kályhákat, fazekakat, kázányokaf, mejj 
képeket pénz formában , ’s ni. i. Vannak továbbá vashámo
rok Bilk én és llonc/.on, Végre gr. Schönbornnak van Mun
kács mellett (Podheringen) nagy (imsófőző iutézete, ’s ehhez
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tartozik a’ kovaszói és p. kerepeczi is ; szinte nagy és Jeles 
timsógyár a’ gr. Károlyié Muzsajon , jóval kisebb a’ b. Pe
tényié' Dédán. Ezen 5 limsó-gyárban összesen 13,000 mázsa 
készítetik évenként, ’s jóságára nézve minden hazait felül— 
múlván, csak a ’ hires romaival vetekedik. Papirosmalom 
van Hraboniczán; üveghuta szinte a’ munkácsi uradalomban.

10. §. K e r e s k e d é s ·
Bercgh vármegye mind nagy városoktól, mind népes és 

miveit tartományoktól távol esvén : kereskedése nem nagy 
fontosságú, ámbár termékei jeles mennyiségben vannak, e’ 
mellett a’ hajókázható Tisza is keresztülfutja. Épületre ’s 
hajókra használható tölgyfa szálakat a’ Tiszán visz le 
Szolnokig, Szegedig, sőt 1813-ban tengeri hajók építésére 
is küldött Danczkába (Danzig). Hordót, dongát, abroncsot 
szálit a’ Hegyaljára; gyümölcsöt a’ Tiszán Szolnokra ’s in
nen tovább Pestre; tengelyen Debreczenbe. Továbbá ád el 
más vármegyéknek sertést, búzát, kukuriczát (mind a’ ket
tőt Máramarosnak), szarvasmarhát, gyapjút, timsót, vas- 
mivekct, gubacsot, harnuzsirt. Gyári és fényüzési portéká
kat Debreczenből , bort fmelly azonban nagyobb részt Len
gyelországba küldetik) Bihar, Szathmár, és Zemplén vár
megyékből hozat. Végre a’ Máramorosból való sószálitás 
ezen megyében is több embernek ád kenyeret.

Poslaúl egyetlen egy megy keresztül, t. i. az, melly 
TJnghvárról jővén Munkátson , Nyiresfalván által Ugocsa , 
Szathmár megyének vezet.

Or szávaijai közül az , melly Munkácstól Galicziának 
visz igen jó karban tartatik; de a’ többiek javítást vár
nak , kivált a’ Tiszaháton tavaszszal és dszszel csak nem 
járhatatlanok.

11. §. O s k o l á k .
Gymnasium , vagy nagyobb deák oskola a’ megyében 

egy sincs, sőt falusi nép-iskolák is csak a’ reformátusok
nál találtatnak fel minden ekklésiában; a’ görög ka to liku
soknál pedig kik legtöbben volnának, csupán a’ népesebb he
lyeken; ’s égy a’ nép nagyobb része sűrű sötétségben bolyong.
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12. §. K a t o n a s á g .
Ujonczokat a’ 34-ik számú (most Benczúr nevet vise

lő) magyar gyalog ezeredhez állít. Lovasságból rendesen 1 
századot tart a’ jobbágyság, t. i. azon ezeredből, mellynek 
fő-tisztikara (Stab) Sáros-Patakon fekszik.

13. §. K i r á l y i  H i v a t a l o k .
Cs. k. sóház van Munkácson, Vereczke'n ; harminczadz 

Vereczkén ; postatisztsegekz Munkácson, Nyiresfalván.

11. §. J o b b á g y t e l k e k .  Por t ák .
Egész jobba'gy bi'r itten első osztályban 18, másodikban 

2 0 , harmadikban 22 , negyedikben 24, ötödikben 28 hold 
szántóföldet. Rétekből első osztályban 8 , másodikban 10, 
harmadikban 12 embervágót. Hlyen egész, jobbágy telek van:  
1068. — Portája: 32.

15 N e m e s s é g .  B i r t o k o s o k .
Az 1785-iki öszveirás szerint találtatott itt 4432 nemes 

személy. A’ roppant munkácsi e's szent-miklósi uradalmat, 
melly hajdan herczegség vált 60,000 lakossal bírja gróf 
Schönborn Ferencz; és igy a’ többi nemesek és mágnások’ 
jószágaiban lakik 49,632 lélek. Nevezetesebb birtokosok : a’ 
kamara, a’ ’csernekhegyi görög kath. szerzetesek, gr. Barkó- 
czy, gr. Buttler, gr. Károlyi, gr. Teleki, gr. Majláth, b. 
Gilányi, b. Perényi , b. Sztojka, b. Yay, b. Vécsey, Ajtay, 
Almásy, Andrásy, Bay, Bakó, Bárczy, Bárdosy, Bégányi, 
Bényei, Berzsenyi, Bernáth , Bereghszászy, Bikkesy, Bil
ik ey , Borbély, Bornemisza, Bősz, Buday, Csató, Csomay, 
Darvay, Darvas, Bercsényi , Desewfl’y , Detrich, Dobra, 
Domokos, Dolinay, Eötvös, Fogarasy, Füzeséry , Galgó- 
czy , Cecsey , Gerzon, Gorzó , Gulácsy, Gúthy , Hunyady, 
Horváth, Hudar , Ilosvay, Jászter, Jó , Jobszty, Izsák, 
Kajdy, Kállay, Klobusiczky, Kende, Komároiny , Komjá
thy , Komlósy, Komonyi, Kőszeghy , Krasznay , Landor , 
Leszkay , Lipcsey , Lányai, Mező, Meziravszky , Molnár, 
Morvay , Nagy , Najpauer, Nánásy, Niczky, Novota, Or
bán , Párfetics, Ormós, Fécby , Pogány, Pogyor, Pongrácz,



BEREGI! VARMEGYE. 57
Ráez, Hátonyi, Rogosy, Komán, Ruzsák, Sisáry, Somosy, 
Szarka, Szikszay , Szalay, Székely, Szeremley, S/.uhanyi , 
Tarnóczy , Uray , Uszkay, Várday, Vasady, Vásárhelyi, 
Weisz, Veres, Vitkay, Zékán , Vitéz.

10 . §. Ti s z t i ka r .
1 fő, 2 alispány; 1 fő , 2 aljegyző; 1 fő, I alügyész; 

2 fő, 4 al-adószedő; 1 számvevő, 1 levéltárnok, i  pertár
nok, 4 fő , 6 al-szolgabiró; 10 eskütt, — 1 fő-orvos, 1 
földmérő, 2 biztos, 1 várnagy.

Gyűléseit tartja: Bereghszászon, vagy Munkácson. Örö
kös, és valóságos fő ispány: gr. Schönborn Ferencz.

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

Eloszlik 4 főbírói járásra , mellyek ezek : I. A’ Mun
kácsi, II. Kassonyi, III. Felvidéki, IV. Tiszaháti.

I. MUNKÁCSI JÁRÁS.
Van benne 3 mezőváros, u. in. 1 inagyar-orosz-német, 

2 orosz; 91 fa lu , mind orosz; 1 népes puszta, — német.
Népessége: 24,005 lélek , u. m. vallásukra.' 1208 római 

kath.,20,4S3gör. kath., 144 evang., 895 ref., 1215 zsidó; nyel
vökre : 1650 magyar, 057 német, 20,483 orosz, 1215 zsidó.

M e z ő v á r o s o k .
Munkács, Munkacowo, magyar-orosz-német m. v. ’s 

fő helye Bereghvármegyének, egy kies rónaságon a'Latorcza 
vize mellett, Ungvárhoz 6 , Kassához 20, Debreczenhez 19 
mfdnyi távolságra. Vidéke gyönyörű, ’s három oldalról vi
ruló szőlőhegyek, délfelé gazdag szántóföldek környékezik, 
északra pedig rengeteg bikkes, tölgyes erdők’s hegyek ké
kellenek. Népessége 4001 lélekre megy, kik közt 980 rom. 
kath., 1388 görög kath., 87 evang., 89» ref., 651 zsidó. 
Mind ezek föld és szőlőmivelésből, mesterségekből é lnek ,’s 
különösen sok gubás találtatik közlök; egyébiránt jeles sza
badságokkal bírnak, Van itt roin.J, 's görög kath. , ée ref.
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anya szentegyháa, görög kath. monostor, zsynagóga, régi 
masági kastély, posta hivatal, só lerakodó hely, a' Lator- 
czán 84 öl hosszú, ö 1̂  öl széles hid, töhb nemesi udvar, egy 
nagy urasági timsófőző intézet, melly a’ hirés romaihoz 
hasonló jóságú timsót szolgáltat, harisnyakötő gyár, ménes. 
A’ vármegye néha i t t ,  többször Beregszászon tartja gyűlé
seit. 6. országos vására élénk. Félórányi távolságra nyugotra 
fekszik hires vára, egy lapályos térségen felemelkedő ma
gányos (isolált]) sziklahegy tetején. Magassága a’ hegynek 
240 láb, alsó kerülete 7()0 öl. A’ vár maga, melly 1834-ben 
egészen leégett kicsiny , ’s benne a’ várparancsnokon és ne
hány tiszteken kivűl csak kevés őrsereg szokott tanyázni; mi
vel számos szobákban országos rabok őriztetnek. A’ benne 
lévő kősziklába vájott kút 36 öl mélységű, ’s igen jó vizet 
ád. A’ vár’ tövében egész a’ Latorcza vizéig terjedő ^)0 ölnyí 
széles térség még a’ várhoz tartozik Vulánka név alatt, ’s 
az itteni 06 házban többnyire német mesteremberek laknak, 
kik egyenesen a’ várparancsnoktól függnek.

Építője e’ várnak Keriatovich Theodor, orosz herczeg 
volt 1359-ben, kit mint számüzöttet Litvániából I Lajos ke
gyelembe vévén, a’ munkácsi nagy uradalommal ajándékozott 
meg, olly formán, hogy ezt örökösi is herczegi czimmel, 
bírhassák. Ugyan ezen herczegnek hitvese Munkácson 
Basilita apácza kolostort állított, maga pedig a' herczeg a’ 
várost kőfallal vétette körűi mellynek azonban jelenleg semmi 
nyoma nincs ; továbbá Basilita barát monostort ’s sz. Miklós 
czimzetű apáturságot alapita, melly későbben 164í)ben Kisdy 
Benedek egri püspök alatt püspökségre emeltetett, ’s a’ püs
pöki helyiartó (Vicarius]) ugyan az egri püspököktől függött 
egész az 1776-iki évig, a’ midón tulajdon megyés püspököt 
nyert az esztergomi érsektől függendő!, *) egyszer’smind a’ 
püspökség tapolczai apátursággal gazdagitatott. Mag nélkül ki
halván a’ Keriatovich nemzetiség, az egész uradalom ’s vár 
visszaesett a’ koronára, ’s mint koronái jószág nevezetes ki
váltságokkal ékesítetett. 1425-ben más több varasokkal

*) A pii'pnk egyébiránt Unghváro'n lakik, ’s ott van a’ semina
riam ’s ksptuluu is.
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együtt: György Serviai despota kapta meg egerében Nándor 
Fejérvárért (Belgrad). A’ mohácsi ütközet után Zápolya Já
nos foglalta el. Későbben hol a’ császári seregek, hol az 
erdélyi fejedelmek’ birtokában volt, kik a’ fekvése miatt 
különben is erős várat izmos bástyákkal, sánczokkal még 
jobban megerősítvén, felette fontos menedékhelyé alakították 
’s féltősebb kincseiket , leveleiket itten őriztették. Tököly 
Imrének Konstnnczinápolyba való hurczoltatása után, Cap- 
rara cs. k, hadivezér Munkácsot is elakará foglalni, de ezt 
a’ szerencsétlen özvegy Zrinyi Ilona elszánt férfias bátorság
gal oltalmazta annyira, hogy csak három esztendei [inegszá- 
lás után keritlieté kezére 1688-ban , l l - ik ja n . ; a’ midőn mind 
maga , mind első férjétől nemzett gyermekei , t. i. a’ 12 éves 
2-ik Rákóczy Ferentz . ’s Rákóczy Juliánná Bécsbe vitettek; 
a’ várban találtatott kincs, levéltár, ’s azon arany páleza 
és sisak, mellyet Tököly a’ török császártól ajándékba ka
pott, elkoboztattak; a’ fényes csarnokok, 's a’ váralját éke
sítő pompás kertek ismét semmivé tétettek.

Későbben Rákóczy Ferencz a’ várat ismét elfoglalta, de 
legyőzettetése ’s kivándorlása után kitályi jószággá lett ’a 
mint korona uradalom gr. Schönborn nemzetségnek adatott 
cserében a’ mostani tiszamelléki kerületért, ’s most is ezen 
nemzetség vagyon birtokában, kinek számos javításiért, a’ 
miveltség’ terjesztéséért, ’s más jótéteményiért, sokat kö
szönhet ezen vidék.

Sznlyva, Szvalyava, orosz in. v. Munkácshoz észak ke
letre 3'/; mfdnyire a’ Latorcza mellett: 13 r. kath ., 537 g. 
kaíh., 32 zsidó lak. Görög kath. paroch. templom. Szántó
földéi meglehetősek; rétje kevés; erdeje nagy; van sava- 
nyuviz forrása, ‘s vízimalma. F. LJ. gr, Schönborn.

Alsó Vereczke , orosz in. v. Munkácshoz 7, a’ galicziai 
határszélhez 1 mfdnyire az oda vezető országútban: 67 r. 
kath., 609 g. kath., 169 zsidó lak. Görög kath. paroch. 
templom. Synagóga. Só és harminczad hivatal. Földei igen 
soványok, kövesek, zabot, hajdinát teremnek leginkább. 
Erdeje szép, F. U. gr. Schönborn.
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F a l u k .

Ablúz, orosz f. Szelesztóhoz */4 órányira: 99 g. kath- 
lak. F, U. gr. Schönborn.

Abrdnka (Kis), A. Yereczke'hez délre 1 mfdnyire: 118 
g. kalh. lak. F. (]. gr. Scliönborn.

Abránha (Nagy) , orosz f. 186 g. kath. lak. Köves föl
de trágyázás után is zabnál egyebet nem terem, rozsot rit
kán ; legelője meglehetős; fája mind a’ kétféle. F. U. gr. 
Schönborn.

Almamező, Jablonov , orosz f. A. Vereczkéhez délke
letre 1 mfdnyire.· 98 g. kath. lak. Földei hegyes, köve
cseshelyen fekszenek; legelője, fája elég. F. U. gr. Schön- 
born.

Bablyuk , orosz f. Verbiás fii. 17 g. kath. lak. F. U. gr. 
Schönborn.

Kis Beleb ele , Czimbrilovo , Nagy Belebele , Belebovn, 
2 orosz f. Munkácshoz északra 1 mfd., a’ Viznicze patakja 
mellett. Az első 44, a’ második 75 g. kath. lakossal. Töl
gyes , bikkes erdejek derék. F. U. gr. Schönborn.

Beregócz , orosz f. F. Vereczkéhez J/4 órányira; 89 g. 
kath. 5 zsidó lak. Földe felette sovány és köves; fája is 
szűkön. F. U. gr. Schönborn.

Bilazovicza , orosz f. Galiczia határszélén : 72 g. kath., 
4 zsidó lak. Rétje, legelője, fája elég; földei zabot terem
nek. F. U. gr. Schönborn,

Bisztra (Kis), orosz (.Munkácshoz 5 mfdnyire, Ploszkó 
fii. 83 g. kath., 2 zsidó lak. F. U. gr. Schönborn.

Bisztra (Nagy), orosz f. Szolyvához % órányira: 246 
g. kath , 13 zsidó lak. Mészégetés. F. U. gr. Schönborn.

Bisztra (Felső-Kis), orosz f. közel a’ galicziai határ
szélhez, Munkácshoz északra 9 mfdnyire: 113 g.,kath. lak. 
Görög kath. paroch. templom. Határa felette sovány; feny
vese van. F. U. gr. Schönborn.

Borcsncsina , orosz f- az elébbeni helységhez 1 órányi
ra : 93 g· kai h . ; 3 zsidó lak, F. U. gr. Schönborn.
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Bukócz, orosz f. a’gaiicziai határszélen: 253 g. kath. , 

7 zsidó lak. Paroch. templom. Legelője elég; bikkes, feny
ves erdeje sok; köves sovány földe csak zabot, hajdinát 
terein. F. U. gr. Schönborn.

Csabi/ia, orosz f. Munkácshoz északra 2 mfdnyire: 40 
g. kath., 3 zsidó lak. Hegyeiben vas érez találtatik. F. U. 
gr. Schönborn.

Csernik, orosz f. Szolyvához s/4 órányira : 61 g kath , 
4 zsidó lak. Makkos erdeje derék , de földe sovány. F. U. 
gr. Schönborn,

Diczkoviczu, orosz f. a* Pinye pataka mellett; 5.1 g. 
kath,, 3 zsidó lak. Tölgyes, bikkes erdeje, jó rétje lege
lője van ; földe köves , sovány. F. U. gr. Schönborn.

Drahusócz, orosz f. F. Vereczkéhez 1fi  órányira: 129 
g. kath., 4 zsidó lak. Rétje jó szénát terein, legelője tűzi
fája elég, de földe felette sovány. F. U. gr, Schönborn.

Dubina , orosz f. Munkácshoz északra 2 mfdnyire: 151 
g. kath. , 7 zsidó lak. Vízimalom. Erdeje makkos. F. L. gr. 
Schönborn.

Dunk'ifalva, Obáva, orosz f. az elébbeni helységhez1̂  
órányira: 149 g kath., 5 zsidó lak. P;iroc .templom. Rétje, 
legelője csekély; tölgyes, bikkes erdeje szép; sovány köves 
földe zabot ’s kevés kukuriczát terein; szőleje, vízimalma 
van. F. U. gr. Schönborn.

Duziina, orosz f. közel a’ máramarosi határszélhez: 
298 g. kath., 8 zsidó lak. Paroch. templom. Szénája igen 
jó ; erdeje derék ’s makkot bőven ád ; földe zabot ’s kevés 
kukuriczát terem. F. U. gr. Schönborn.

Gevénfalva, Gegovica, orosz f. Vizniczéhez a/4 órá
nyira: 39 g. kath, lak. F. U. gr. Schönborn.

fíu/ikovicza, orosz f. Munkácshoz 4V4mfd., a’ Latorcza 
bal partján: 221 g. kath., 5 zsidó lak. Paroch. templom. 
Szép erdő. F. 1J. gr. Schönborn.

Hol/ibi/ia, orosz f. Munkácshoz 3 mfdnyire., a’ gali- 
cziai országúiban: 524 g. kath., 30 zsidó lak. Paroch. tem
plom. Savanyuviz-forrás. Rétje jó ,  legelője, erdeje elég. 
F. U. gr. Schönborn.
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Hrabonicxa (Alsó), orosz f. Munkácshoz 1 */„ mfdnyire*- 
256 g. kath., 4 evang. , 13 zsidó lak. Papiros és lisztmaloin. 
Erdő elég. F. U. gr. Schönborn.

Hrabonicxa (Felső) , orosz f. Pudpulócz fii. 74 g. kath. 
lak. F. U. gr. Schönborn.

Hukliva , orosz f. A. Vereczkéhez keletre l '^m fdnyi- 
re a’ P o l o n y  i na  havasok alatt: 727 g. kath., 5 zsidó 
lak. Paroch. templom. A’ mondott havasokon sok juhot, te
henet legeltet; fenyves erdeje szép; földe nagyon sovány; 
vízimalma van, F. U. gr. Schönborn.

Jalova, orosz f. Fndpulócz fii. 74 g. kath ; 2 zsidó lak. 
F. U. gr. Schönborn.

Iglincz , Híínyanecz, orosz f. Munkácshoz 1 mfdnyirei 
356 g. kath., 5 zsidó lak. Földe sovány; tölgyes, bikkes 
erdeje, vízimalma, kevés legelője van. F. U. gr. Schönborn. 

Jobovicza, orosz f. Szászkóhoz xji  órányira: 228 g. kath.,
3 zsidó lak. F. U. gr. Schönborn.

Izvnr , orosz f. Ploszkóhoz egy órányira: 185 g. kath.,
4 zsidó lak. Sovány határa zabot, ’s néha kukoriczát terem. 
Erdő. F. 0. gr. Schönhorn.

Kánoru, orosz f. F. Vereczkéhez % mfdnyire: 417 g. 
kath., 4 zsidó lak. Földe felette köves, sovány; erdeje, le
gelője elég. F. U. gr. Schönborn.

Kicsorna , orosz f. Galiczia határszélén: 139 g. kath.,
5 zsidó lak. Legelője, rétje, erdeje elég; földe csak zabot 
terein. F. U- gr. Schönborn.

Klaslroma/ja, Púd Manaster, orosz f. a’Munkáccsal ál- 
tnlellenben fekvő Oroszvég falujával összefüggésben: 5 rom. 
kath., 189 g. kath., 7 zsidó lak. Az itt közel felemelkedő he
gyen van egy jßazilifa barát monostor, ’s szentegyház, 
mellyben feküsznek hg. Kcriatovich Theodor és Demeter 
hamvai. F. U. a’ cserneki basiliták.

Kloczkófalva, orosz f. a’Viznicze pataka mellett: 98 g. 
kath., 4 zsidó lak. F. U. gr. Schönborn.

Koczkaizállds, Kosinuw, orosz f. Munkácshoz 1 % mfd- 
nyire: 154 g. kath., 5 zsidó lak. F. U. gr. Schönborn.
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Kolctin , Kölcsény, orosz i. Munkácshoz */4 mWnylr* 

5 r. kath., 27G g. kath., 6 zsidó lak. Földei meg lehetősek. 
F. U. gr. Schönborn.

Kolilniczn, orosz f. Galicziai határszélen: 110 g. kath., 
2 zsidó lak., e's nagyon sovány határral. Erdő. F. L. gr. 
Schönborn.

Lainrka , orosz f. szinte a’ galicziai határszélen: 583 
g. kath., 7 zsidó lak. Paroch. templom. Eredeje nagy és szép; 
földe csupán zabot terem. F. U. gr. Schönborn.

Marli/ika (kis) orosz f. 62 g. kath., 3 zsidó lak. Paroch. 
templom.

Meilvecza, orosz f. A. Vereczkéhez 3|4 mfd. 76 g. kath. 
lak F. U. Schönborn.

V
Melnicsna (K it ) ,  orosz f. Ploszkóhoz ’/a órányira: 65 

g. kath., lak. F. U· gr, Schönborn.
Miklós (Széni), Csinagyi jovo, orosz f, Munkácshoz 1 ’/4 

mfdnyire , a’ galicziai országúiban: 4 r. kath., 590 g. kath. , 
11 zsidó Jak. Van görög kath. paroch. temploma, jó karban 
tartott régi kastélyja, tölgyes, bikkes erdeje, ’s meglehetős 
földe. F. U. gr. Schönborn, ’s feje egy uradalomnak, molly a’ 
munkácsival együtt korniányoztalik.

Miskaroviczu, orosz f. a’ galicziai határszélen: 80 g. 
kath ,, 3 zsidó lak. F. 0 . g. Schönborn.

Nelipina, orosz f. Munkácshoz 3'|4 mfdnyire, a’ La- 
torcza bal partján: 4 r. kath. , 461 g. kath., !) zsidó lak. 
Van gör. kath. paroch. temploma, savanyuvize’s fördő in
tézete, fürészmalma, gyönyörű szép erdeje, mellyben szá
mos nagy vad tanyázik. F. U. gr. Schönborn.

Olenyova, orosz f. Ploszkóhoz */Β órányira: 122 g. kath.,
4 zsidó lak. F. U. gr. Schönborn.

Oroszvég, orosz f. Munkáccsal általellenben a’ Lator- 
eza jobb partján: 16 r. kath., 578 g. kath., 10 zsidó lak. 
Gör. kath. paroch. templom F. U. g. Schönborn.

Pasidez, orosz f Serbócz fii. 28 g. kath., 3 zsidó lak, 
F. U. gr. Schönborn.
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Pdtz'ika, orosz f. Szászkóhoz 3/4 órányira a’ Latorcza 
mellett, mellyen vámhid visz keresztül: 279 g. kath., 6 
zsidó lak. Derék erdő. Mészégetés. Vízimalom. F. U. gr. 
Schönborn.

Puluk ( Brutetö) orosz f. Sztrojna fii. 32 g. kath. lak. 
F. IJ. gr. Schönborn.

Patak (Lázár)- , orosz f. F. Vereczkéhez 1/i órányira: 
139 g. kath., 5 zsidó lak. F. U. Schönborn.

Pataka, (HIuboki) , orosz f. Yerbiashoz */4 órányira: 
62 g. kath. lak. F, U. gr. Schönborn.

Punióvá, orosz f. Ploszkó fii. 101 g. kath., 3 zsidó 
lak, F. U. gr. Schönborn.

Per ehre szna, orosz f. flukócz fii. 5 r. kath., 131 g. 
kath., 4 zsidó lak. F. U. gr. Schönborn.

Pereszírova , orosz f. A’ Vereczkéhez */4 órányira: 159 
g. kath. lak, F. U. gr. Schönborn.

Petrusovieza , orosz f. épen a1 galicziai határszélen: 
171 g. kath. lak. F. U. gr. Schönborn.

Pluvia, orosz f. Duszinához >/2 órányira: i74 g. kath. 
lak. F. U. gr. Schönborn.

Ploszkó, orosz f. Munkácshoz északra 4 mfdnyire, közel 
az unghi határszélhez: 148 g. kath,, 5 zsidó lak. Gör. kath. 
paroch. templom. Savanyuvize nagyon dicsértetik; erdeje 
sok; de földe sovány. — F. U, gr. Schönborn.

Podhering, orosz f. Munkácshoz 1l,2 mfdnyire a’ gali
cziai országúiban: 37 r. kath., 1 evang. lak. Van itt gör, 
kath. [parochia , timsófabrika, serfőzőház, nagy fa-lerakó 
hely, vámhid a’ Latorczán. F, U. gr. Schönborn.

Polena, orosz f. a’ galicziai országúiban, Munkácshoz 
4'la mfd. 5 r. kath., 222 g. kath,, 9 zsidó lak. Szénája jó; 
erdeje szép; földe hegyes, sovány; malma van. F. U. gr. 
Schönborn,

Pudjmlócz, orosz f. A. Vereczkéhez délre 1 mfd., a’ 
Latorcza mellett ’s a’ galicziai országúiban: 127 g. kath, ,  7 
zsidó lak. Gör. kath. paroch. templom. Hid a' Latorczán. 
Fája, rétje, legelője jó^ földe sovány. F. L. gr. Schönborn,
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Romanócz, orosz f. az elébbeni helységhez 'ja órányira : 

41 g. kath,, 6 zsidó lak. F. U. gr. Scönborn,
Koszos, orosz f. Duszina fii. 215 g. kath,, 3 zsidó lak. 

Nagy erdő. Fekszik Máramaros’ szélén, F. U, g.Schünborn.
Roszlóka(Kis és NagyJ , 2 orosz f, azon csúcsban, melly 

Unghvárniegye és Galiczia közt fekszik. Az első 163, a? 
második 137 g. kath. la k ,, és paroch. templommal, Erde- 
jek elég volna; de földük felette sovány, hideg. F. U, gr, 
Schönborn,

Roszlóka ( Ujj , orosz f. Verbiashoz 1j2 óra : 233 g, káth, 
lak. F. U, gr. Schönborn.

Runofulva, Zsbiruwczi, orosz f. F, Vizniczéhez a|4 ó ra : 
85 g. kath. lak. F. U. gr. Schönborn,

Szelesló, orosz f. Munkácshoz északra 1 mfdnyire : 4 t 
r. ka th ., 299 g. kath., 7 evang. lak. Gör. kath. paroch. 
templom. Van itt vashámor és igen jó vasöntó gyár, 2 vízi
malom , szép tölgyes, bikkes erdő. F. U. gr. Schönborn.

Serlócz, orosz f. A. Vereczkéhez nyugotra 1 ' |2 mfd, 
148 g. kath., 4 zsidó lak. Paroch. templom. Fenyves erdő. 
Lakosai sok fa eszközüket *s edényeket csinálnak; földe 
igen sovány. F. U. gr. Schünborn.

Szászoka , orosz f. Nelipinához 3|4 mfd. 261 g. kath, 
3 zsidó lak. F. U. gr. Schünborn.

Szidorfalva , Hrabowo, orosz f, Munkácshoz északnyu- 
gotra 3 mfd. 149 g. kath., 6 zsidó lak. Szép bikkes erdő, 
F. U. gr. Schönborn.

Szkotdrszka, orosz f. Galiczia’ szélén: 429 g. kath., 1 
zsidó lak. Paroch, templom. Sok legelő; szép erdő; sovány 
föld. F. U, gr. Schönborn.

Szolocsina, orosz f. 3*|4 mfd. Munkácshoz a’ galicziai 
országúiban: 2,87 g. kath., 5 zsidó lak. Paroch, templom, 
Savanyuviz, Erdő, F. U. gr. Schönborn,

Sztrogna , orosz f, Munkácshoz 3’|4 mfdnyire: 354 g, 
kath ., 4 zsidó lak, Paroch. templom. F. U. gr. Schünborn.

Szuszkd, orosz f. a’ Latorcza mellett, Munkácshoz 23[4 
mfd. 150 g. kath,, 9 zsidó lak. Paroch, templom, Savanyuviz 
forrás. F. U» gr, Schönborn,

H L  K, Μ . Ο. Földi. δ
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Szvalyóka, orosz f. a’ galicziai és máramarosi határ
szélen: 125 g· kath ., 9 zsidó lak. Sok legelő a’ havasokon. 
Fenyves, F. U, g, Schönborn.

Talamás, orosz f, Huklivához i|4 órányira : 187 g. kath, 
4 zsidó lak. F. U. gr. Schönborn.

Tibava (Kis és Nagy) , Kis Martinka filial, az első 62, 
a’ második 281 g. kath. lak. F. U. gr. Schönborn.

Timsór, (Lázi), orosz f. F. Vereczkéhez 1 órányira: 
429 g. kath. lak. Földe köves és felette sovány; erdeje de
rék. F. U. gr. Schönborn.

Tissova, orosz f. közel Galicziához: 145 g. kath., 5 
zsidó lak. F. U. gr. Schönborn.

Uklina, orosz f. Szolocsin fii. 88 g. kath., 4 zsidó lak. 
F. U. gr. Schönborn.

Vereczke (Felső), orosz f. A, Vereczkéhez 1 mfd. 403 
g. k a th ., 7 zsidó lak. Paroch. templom. Határa felette he
gyes, köves és sovány. Erdő. F. U. gr. Schönborn.

Veretecsü, orosz f. a’ p o l o n y i n a i  havasok alatt, 
mellyen sok és jó legelője van : 69 g. kath. Jak- Huklivá- 
val összefügg. F. ü. gr. Schönborn.

Viznicze (Alsó), orosz f. a’ hasonnevű patak mellett; 
Munkácshoz 11|££ mfd. 89 g. kath. lak. Erdeje nagy ’s a’ fát 
a’ vashámorok és a’ timsó fabrika emésztik el. F. U. gr, 
Schönborn.

Viznicze, (Felső), orosz f. 7 r. kath,, 4̂25 g. kath, , 
b zsidó lak. Paroch. gör. templom. Szép tölgyes, bikkes 
erdő, F. U. gr. Schönborn.

Volo'czy orosz f. erdős hegyek közt, A. Vereczkéhez 
l 1̂  mfd, 3 r. kath., 659 g. kath., 10 zsidó lak. Gör. kath. 
paroch. templom. Sok erdő, legelő. Sovány föld. F. U. gr, 
Schönborn,

Zagyilszka , orosz f, Pudpulóczhoz 2 órányira: 205 g. 
kath., 3 zsidó lak. F. U. gr. Schönborn.

Zavadka, orosz f. Á. Vereczke fii. 317 g. kath ., 5 zsi
dó lak, F. U, gr. Schönborn.



BEREGI! VÁRMEGYE. 67
Zbunya, orosz f. Serbóczhoz *[9 órányira: 29 g kath. 

lak. F. U. gr. Schönborn.
Zsdenyova, orosz f. a’ hasonnevű patak mellett, A, 

Vereczkéhez l l|a mfdnyire: 5 r. k a tb ., 153 g. kath., 4 zsi- 
dó lak. Gyönyörű fenyves erdejéből lakosi sok zsindelyt ’s 
más faede'nyeket készitnek. Füre'szmalom. F* 0 . gr. Schön- 
born.

N é p e s  P u 6 z t á k.
Fridrichsdorf, német helység Szelesztóhoz >!4 órányira : 

71 r. kath., 45 evang. lak,, kik az odavaló vasbányákban 
és hámorokban dolgoznak. F. U. gr, Schönborn.

II. K a s z o n y i  J á r á s .

Van benne: mezőváros, magyar; 59 fa lu  , u. m. 15 
magyar, 35 orosz, 2 német, 4 magyar-orosz, 3 orosz
magyar, 2 népes puszta orosz. Népessége 2y,155 lélek, u.
m. vallásukra: 1488 r. kath., 16,838 g kath ,, 2 evang,, 
10,152 ref., 675 zsidó; nyelvükre·. 10,905 magyar, 16,838 o- 
rosz, 737 német, 675 zsidó.

M e z ő v á r o s .

Mező Kaszony, (Koszinó) , magyar m. v. Munkácshoz 
dél-nyugotra 4 mfdnyire: 127 r. kath., 21 g. kath., 2 evang., 
871 ref., 110 zsidó lak- Kath., és ref. anya szentegybáz. fló
rom nyomásbéli határa fekete ’e mindenféle gabonát gazda
gon terem ; szőlőhegye sok ; legelője, erdeje elég. F. U. 
Doiinay, Rácz, Lónyay, ’s többen.

F a l u k .

Ardö , (Beregszáz-Vég) , magyar f. Bereghszázhoz *|4 
órányira: 157 r. kath., 12 g. kath., 386 ref., 23 zsidó lak. 
Kath. kápolna, τ-Jé anya szentegyház. Határa hasonló a’ 
Bereghszászihoz, azaz termékeny. F. U. b. Perényi, gr. 
Barkóczy, Geresy, ’s többen.

Balassér, Balasijovo, magyar-orosz f. Bereghszászhoz 
1 nifd, 29 r. kath. * 185 g. kath. , 415 re f., 30 zsidó lak. lief



68 BEREGII VARMEGYE.

anya szentegyház. Van termékeny földe, rétje, szőleje, er
deje. F. U, Buday, Dolinay, b, Perényi, ’s t,

Balásfalva , orosz f. Munkácshoz észak-nyugotra 13|4 
mfd, 138 g. kath., 6 zsidó lak. Rétje , legelője szűk ; er
deje elég ; de földe sovány. F. U, gr, Schönborn.

Barkaszó, magyar f, Munl ácshoz dél-nyugofra 3 mfd,
5 r. kath,, 53 g. kath., 492 ref, lak. Kef. anya templom. 
Erdeje szép; legelője, rétje elég; földe javítást kivan, F. 
U. Bárczy és Péchy nemzetségbeliek.

Bégány (Kis és Nagy) 2 egymáshoz közel fekvő magyar
f, Beregszász és M, Kaszony közt. Az elsőben lakik 69 r, 
kath,, 8 g. kath., 453 ref., 14 zsidó; a’ másodikban 34 r. 
kath,, ÍOS g. kath,, 400 ref,, 18 zsidó. Van ref. anya szen
tegyházuk. Határuk róna és igen termékeny, csak hogy né
ha a’ Szernye vize elönti; tölgyes erdejek derék ; lakosai a’ 
közel lévő szőlőkben , ’s kőbányákban is kereshetnek pénzt, 
F, U, Bégányi, Füzeséry, Mező, ’s t,

Benedika, Benedikuwczi, orosz f, közel Unghvárme- 
gyéhez: 4 r. kath., 413 g. kath·, 12 zsidó lak. Határa ré
szint hegyes, részint lapály ’s elég termékeny. F, U. többen.

Buhuitska, Bobovisti, orosz f. Munkácshoz észak-nyu
gotra 1 * l a  mfd. 654 g. kath., 5 zsidó lak, Paroch. templom. 
Földe trágya után rozsot is terem; bora jó ; szénája sásos; 
legelője szűk, F. U, a’ cserneki basiliták,

Csapoczka, orosz f. Munkácshoz nyugotra 1 mfd, 265
g. kath ,, 10 zsidó lak. Határa meglehetős; rétje sok. F, U. 
többen.

Cserejó ez , orosz f. Munkácshoz észak-nyugotra l 1|4 mfd, 
61 g. kath,, 6 zsidó lak. Rétje, legelője bőven van; fája 
is elég; földe soványacska. F. U. a 'Jó  nemzetség.

Cseriem , orosz f. Ignéczhez J|4 órányira; 237 g. kath,,
6 zsidó lak. Határa lapályos ’s jó kukoriczát terem ; lege
lője néha szűk, mivel a’ Latorcza árvize járja F’. U, gr, 
Schönborn.

Csomonya, magyarf, Munkácshozdél-nyugotra a^m fd . 
10 g, kath., 278 ref., 5 zsidó lak. lief, templom. Határa 
melly rónán fekszik sok javakban részesült. Így földei kön
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nyű mlvelésüek ’s termékenyek; szénája sok és Jó; erdeje 
szép, úgy hogy lakosi fa eszközöket is csinálnak; szilvása, 
halászatja van ; de néha a’ Latore/.a és Szernye vizei ron
gálják. F. U.többen.

O Dávidházu , orosz f. a’Latorcza jobb partján, Mun
kácshoz nyugotra 1 mfd, 9 r. kath ,, 245 g. ka th ,, 69 zsidó 
lak. F. U. gr. Schönborn, Komjáthy, Szikszay, Bornem
isza, ’s m.

Vj Dávidhdza, Davidkovo , orosz-magyar f. a’ Lator
cza bal partján: SOI g. kath ., 201 ref., 19 zsidó lak. Gör. 
kath,, ref. szentegyházak. Határuk róna’s a’ tiszta buzátis 
szépen megtenni, szénájuk sok és jó ; de fájok kevés, ’s az 
árvizektől is szenvednek. F. U. gr. Schönborn.

Derczény , magyar f.Í Munkácshoz délre 11|2 mfd., a’ 
Szernye mocsár mellett: 4 r, kath., 5 g. kath. 618 ref., 8 
zsidó lak. Bef. szentegyház. Földei termékenyek; erdeje igen 
szép, Js azért lakosi, sok fa szerszámot, továbbá fejér cse
rép pipát készítenek. F. U. b. Perényi, Kállay, Dercsényi, 
Bőz, b. Vécsey, b. Sztojka.

Dobrony fK isJ , magyarf. Unghvármegye szélén, Mun
kácshoz 4 mfdnyire, közel oda, hol a’ Szernye a’Latorczá- 
ba ömlik. Számlál 26 r,, kath., 12 g. kath ., 354 ref., 15 
zsidó lak. lief, anya szentegybáz. Két nyomásbéli határa 
gazdag búzatermő,· legelője egyik nyomásban szűk ; fája 
tűzre, épületre elég; lakosi halászattal, fa-edények csinálá- 
sával is kereshetik élelmüket; egyébiránt néha árvizektől 
szenvednek, F. U. gr. Schönborn , Morvay , Izsák , és Hu- 
dar nemzetségek.

Dobrony fNagyJ  , magyar f. az elébbeni helységhez ke
letre ‘[2 mfdnyire: 18 r. kath., 19 g. kath., H28 ref., 6 
zsidó lak. Kef. anya szentegyház. Határa hasonló a’ kis dobro- 
nyihoz csakhogy annál sokkal téresebb ; külső gyümölcsösei 
szépek. F. IJ. gr, Schönborn.

Fedeles/ 'ulva , Fedelesuvvci, orosz f. Munkácshoz észak
ra 3 mfd. 109 g. kath., és hegyes, erdős határral, F. G. gr, 
Schönborn.
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Fornos, magyar f. Munkácshoz délre 1 nifdnyire: 10 r. 
h a th ,, 7 g. kath,, 508 re f,, 5 zsidó lak, Ref, anya szent
egyház. Határa dombos, de jó mivelés mellett szép búzát 
terem ; derek erdeje, csikászó helye vgn. F. U· Munkács vá
rosa, es a’ Bégányi nemzetség.

Gajdos , orosz f, Unghvármegye sze'le'n : 309 g. kath. - 
8 zsidó lak. Határa hegyes és sovány. F, U. többen.

Gáliig magyart, Munkácshoz délre 2 mfdnyire, a’ Ször
nye mocsár m ellett, a’ honnan ez gúlhinuk is neveztetik : 4 
r. kath., 049 ref. lak. Ref, anya szentegyház. Földe jó bií- 
zatermő ’s egyenes; erdeje, nádja, csíkja, vizimadara bő* 
seggel. F. U. gr, Schönborn.

Goronlh t Vagy Gorond, orosz f. Munkácshoz dél-nyu* 
gotra l ‘|a mfd. g. kath,, 12 zsidó lak. Jó határ. Makkos er
dő. F. U. gr. Schönborn.

Giilh ( K it) , magyar f. Munkácshoz délre 2 '|3 mfdnyire;
3 r. kath., 12 g. kath,, 105 ref. lak. Ref. szentegyház, F. U. 
Berzsenyi, Ilunyady, Leszkay, ’s m.

Gút/ι (_Aragi/ ) magyar f, az elébbeni helység m ellett: 11 
gr, kath,, 213 ref. lak, Ref. szentegyház. Határok róna, ’s 
jó mivelés után szép búzát terem ; erdejek makkos; széná- 
jok elég, F. U, gr Schönborn.

Her ez fa l  να , orosz f, közel Unghvármegyéhez erdős he
gyek közt: 40 g. kath. lak. F. U. gr, Schönborn.

Hribócz, orosz f, szinte hegyek vidékén 235 g, kath.,
4 zsidó lak, Gör. paroch. templom. F. U. Schönborn.

Jánosi (Makkos), magyar-orosz f. Beregszázhoz 1 mfd· 
nyíre 5 r. kath., 258 g, kath,, 208 ref., 7 zsidó lak. Gör. 
kath,, és ref, szentegyház. Búzája, fája, nádja, szénája e- 
lég. Malma van. F. U. gr, Schönborn.

Ignicz , Znyaczovo , orosz f. Unghvármegye szélén, Mun
kácshoz 2 mfd. 17. r. kath.; 725 g. kath ,, 12 zsidó lak. Gör. 
kath. paroch, templom. Határa róna’s jó kukuriczát terem; 
erdeje szép; rétje, legelője bőven, F. U. gr. Schönborn , 
Bornemisza, gr, Majlath, Jó, Kende, ’s m,

Il/iócz, Giwkuwei , orosz f. Hribóczhoz M.j órányira: 42 
g. katli., lak. F U. gr. Schimborn.
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• Jenéibe, Znatln, magyar-orosz f. Munkácshoz délre 2. 
mfd. 8 r. k a th ., 340 g. kath ., 513 re f., 8 zsidó lak. Ref. 
anya, görög fii. szentegyház. Földei rónán fekíisznek’s ter
mékenyek, de rétjei soványak. F. U, gr. Schönborn.

Iványi, Iwanuwci, orosz f. Munkácshoz észak-riyugotra 
l  \  mfdnyire: 5 r. kath., 561 g. kath, , 9 zsidó lak. Gör, 
kath, parochia. Földe csekély; szőlőhegye jó ; szénája e- 
lég, de legnagyobb nevezetessége felette dicsértetett vasas ás
ványos vizében ’s fördő intézetében áll. F, U, Schönborn.

Kajdano , orosz-magyar f. az unghvári országúiban Mun
kácshoz l ‘|2 mfdnyire: 489 g, kath ., 205 ref., 11 zsidó lak. 
Gör., és ref. szentegyház. Termékeny róna határ. F. U. gr. 
Schönborn.

Kálnik, orosz f. Munkácshoz észak-nyugotra 2 mfd. 668 
g. kath. , 17 zsidó lak. Gör. kath. parochia. Földei nagyon 
középszerűek; bora jó ; fája elég. F. U. többen.

Klacsanó, orosz-magyar f. Munkácshoz nyugotra 1 mfd. 
97 r. kath., 368 g. kath., 55 zsidó lak. Határa leginkább kn- 
kuriczát terem , ’s a’ völgyekben néhol mocsáros; erdeje, 
szőlőhegye van ; rétjeinek nagy része bokros. F. U. többen.

Klncsárka, orosz f. Munkácshoz dél-nyugotra \  mfd. 13 
r. kath., 449 g. kath. 10 zsidó lak. Földe jó kukuriczát te 
rem ; szűk legelő. F. U. gr. Schöuborn,

Ku estiva , orosz f. Szerednyéhez 1 mfd. 160 g. kath., 
5 zsidó lak. Szőlőhegy. Erdő F. U. gr. Schönborn.

Kuzmina, orosz f. az elébbeni helységhez ]J3 órányira 
322 g. kath ., 6 zsidó lal . Gör. kath. parochia. Dombos ha
tá ra , szőlőhegye , makkos erdeje van. F. U. többen.

Lanka, orosz f. N. Lolió fii. 413 g. kath., 5 zsidó lak. 
Földe, rétje csekély ; szőlőt mivel; erdeje van. F. U. ft’ mun
kácsi basiliták.

Loh<’> (ICs), orosz f. Munkácshoz északra 1 *|4 mfd. 116 
g. kath. 7 zsidó lak. F. U. Szereniley örökösök,

Lohn (C.XngyJ, orosz f. *|4 órányira az elébbeni helység
től: 513 g. kath., 6 zsidó lak. Gör. kath. parochia. F. U. 
gr. Schönborn. Kis Lobénak földe, ré tje , fája nincs, csak



gyümölcsöse 5 Nagy Loho'nak földe soványacska, de szőlő
je derék.

Lucska (Nagy), orosz f. 1500 g. kath., 20 zsidó lak. 
kik hajdan minden szolgálattól szabadok voltak, csupán a’ 
kamarai ’s köz leveleket tartoztak a’ kassai fő postára hor
dani, Paroch. templom, F, U. gr. Schönborn.

Medvedo'cz, orosz f. Szerednyéhez keletre 11[2 mfd 219 
g, kath ., 4 zsidó lak. F. U. gr. Buttler.

Mogyorós (Kis e's NagyJ 2 egymáshoz *|2 órányira fek
vő orosz f. Munkácshoz észak-nyugotra. Az első 300 g. kath., 
4 zsidó; a* második 314 g. kath ., 6 zsidó lak. , ’s gör. kath. 
parochiával. Földjeik hegyesek, kövesek; erdejek derék. F. 
U. gr, Schönborn.

Patkanócz, orosz f. K. Mogyoróshoz északra 3/4 mfd. 
854 g. kath ., 8 zsidó lak. Gör. kath. parochia. Határa he
gyes , völgyes és sovány ; erdeje nagy. F. U. többen.

Pósa/táza, Montforczorg, Pausin, német f. Munkács
hoz délre 3/4 mídnyire: 314 r. kath., 36 g. kath. lak. Kath. 
filial, szentegyház. Róna határa 2 nyomásbéli ’s igen jól mi- 
veltetik. F. U. gr. Schönborn.

Pusnyákfulva , Puznyakuvczi, orosz f. Munkácshoz éj
szakra 3 mfdnyire: 165 g. kath., 5 zsidó lak. Gör. kath 
parochia. Hegyes, erdős, sovány határ. F. U. gr. Schönborn.

Rákos, népes magyar-orosz f. az unghvári országúiban, 
Munkácshoz 1’/2 mfdnyire : 3 kath., 619 g. kath., 654 ref. , 12 
zsidó lak. Gör. kath., és ref. anya szentegyházak. Határa 
róna ’s bő termékenységi! ; legelője sok, erdeje nincs. Itt lo
vas katonaság szokott tanyázni, F. U. gr. Schönborn.

Ruszkocz, (Ruszkoge), orosz f. Rákoshoz */4 órányira: 
538 g. kath., 10 zsidó lak. Gör. kath, parochia. Földes-ét
je termékeny. F. U. gr. Schönborn.

Schönborn (Alsó} , Novoje Szelő, német f. Munkács
hoz délre 1 mfdnyire: 423 r. kath,, 20 g. kath.lak. Kath. fii, 
szentegyház Róna határa szép búzát terem ; erdeje is van, 
F. U. gr. Schönborn.

Skuralo'cz, orosz f. N. Mogyoróshoz 1 órányira: 125 g. 
kath., 5 zsidó lak. Hegyes, völgyes határa sovány; erde
je van. F. U. gr. Buttler.
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Szerencsfaha, orosz f. Hribóczhoz egy órányira: 157 

g. kath. lak ., hegyes, sovány határral. F. U. g r .Schönborn.
Szernye, magyar f. a’ Szernyevize mellett, Munkácshoz 

dél-nyugotra 3 mfdnyire: 14 r. kath., 10 g, kath,, 528 ref., 
lak. Ref. anya szentegyház. Hona határa szép búzát terem ; 
erdeje, halászatja van ; de az árvíz rongálja. F· U. többen.

Sztrabicsó, orosz f. Munkácshoz dél-nyugotra iy 2 mfd
nyire: 858 g. kath., 7 zsidó lak. Görög kath. parochia. Két 
nyomásbéli róna határán sok kukuriczát termeszt. Tölgyes 
erdő. F. U. gr. Schönborn.

Trotztyanicza, orosz f. Unghvármegye szélén, Munkács
hoz északra 3 mfd. 120 g. kath., 4 zsidó lak.’, igen hegyes, 
erdős, sovány határral. F. U. gr. Schönborn.

Hu fájná Újfalu , magyar ,f. Munkácshoz délre 3 mfd
nyire: 3 r. kath., 14 g. kath, 452 ref. lak. Ref. anya szent
egyház. Határa egészen róna ’s igen termékeny ; fá ja , szé
nája elég. F. U. többen.

Váralja, Pudhorod, orosz f. Munkácshoz 3/4 órányira: 
35 r. k a th ., 268 g. kath ., 6 zsidó lak. F. U. gr. Schönborn.

Vorotnicza, orosz f. Hrihócz fii. 65 g. kath., 4 zsidó 
lak, F. U. gr. Schönborn.

Zúpszon, magyar f. Kaszonyhoz */2 órányira: 29 r. kath., 
10 g. kath., 428 ref., 17 zsidó lak. Ref. anya szentegyház. Két 
nyomásbéli hatóra jó gabonát terem; szőleje,erdeje van.F. 
U. Lónyay, Péchy, Leszkay , ’s t.

Zsuko, orosz f. Munkácshoz észak-nyugotra l 1̂  mfd
nyire : 4 r. kath ., 488 g. k a th ., 7 zsidó lak. Gör. kath. pa
rochia. Határa majd hegyes, majd lapályos., szőlőt mivel, 
F. U. Ru’sák.

N é p e s  P u s z t á k .
Puszta Kerepecz, Munkácshoz délre 1*|2 mfdnyire: 9 r. 

kath,, 40 g. kath., 7 zsidó lak. Kolinkócz, Iványihoz órá
nyira : 19 kath. lak. F. U. Jó nemzetség.
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in. felvidéki járás.
Van benne: 2 mezőváros, u. m. 1 magyar, 1 orosz; 

70 fa lu , u. m. 4 magyar, 57 orosz, 4 német, 2 orosz-magyar, 
2 orosz-német, 1 magyar-tót; 1 népes-puszta, - orosz. Népes- 
eége: 29,643 lélek, u. m. vallásukra: 1722 r. kath., 23,120 
orosz, 4027 reform., 774 zsidó; nyelvükre: 4462 magyar, 
23,120 orosz, 1 i37 német, 150 tót, 774 zsidó.

M e z ő v á r o s o k .
Beregb, magyar m. v. Munkácshoz délre 3l/2 mfdnyire; 

5 r. kath., 7 g. kath ., 1575 ref. lak. lief, anya szentegy
ház, Határa első osztálybéli; földe sok és termékeny; fája 
tűzre, épületre elég; lpgelője, szőlőhegye, gyümölcsös kert
jei jók; erdeje makkot is bőven ád. F. U. gr, Schönborn.

Bilke, orosz m. v. Munkácshoz keletre 4 mfdnyire: 22 
r. kath., 2105 g. kath., 18 ref., 40 zsidó lak. Gör. kath. pa
rochia. Synagóga. Földe termékeny; erdeje elég; legelője 
szoros; a’ vizáradások közel lévén Rorsova vizéhez néha 
kárt tesznek ; lakost Szigetről sót fuvaroznak ; vasbányák- 
kal, hámorokkal, ’s fűrész és lis/.t malmokkal bir; meszel 
is éget. F. U. Bilkey, Gorzó, Lipcsey, Ilosvay, Morvay, 
Pongrácz , ’s mások többen.

Faluk.
Ábránkét, (Kis) Szamuligovicza, orosz f. Munkácshoz 

keletre 2*/a mfdnyire: 12lg,, kath. lak. F. U, gr. Schönborn.
Ábránk a , (Nagy), Lokoti , orosz f. közel az elébbeni 

helységhez: 219 g. kath. lak. Gör. kath. parochia. F. U .gr. 
Schönborn.

Almás (K is), Zaluza , orosz f. Munkácshoz dél-keletre 
1 Va tufd. 10 r. kath., 385 g. kath. lak. Görög kath. paro
chia. Vendégfogadó. Vízimalom. Soványacska föld. Erdeje 
kevés. F. 11. gr. K árolyi, Pogány, Jobszty , Leszkay ’s m.

Almás (Nagy), orosz f. 328 g. kath ., 20 zsidó lak. F. 
U. gr. Schönborn, Pogány , ’s m.
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Ardányhdza, Ardanovo, orosz f. Munkácshoz délkele
tre 2y4 mfdnyire: 5 r. kath., 564 g. k a th ., 8 zsidó ,lak. Gör. 
kath. parochia. Makkos erdeje , legelője jó ; földei, re'tjei 
csekélyek. F. U. gr. Schönborn.

Bábafulu , Babici , orosz f. Munkácshoz keletre l*/a 
mfdnyire: 258 g. kath. lak,, hegyes, völgyes , homokos 
határral. F. U. gr. Schönborn,

Bárlfalva^Draga) , Dorobratovo, orosz f. Munkácshoz 
dél-keletre 2 mfdnyire: 10 r. kath., 814 g. kath. , 5 zsidó 
lak. Gör. kath. parochia. Földei erős trágyázást kívánnak; 
fája, legelője elég; sőt különös makkos erdejo is van. Sós
forrása nem használtatik. F. ü . gr. Schönborn.

Bárlhúza, Barbowo, orosz német f. Munkácshoz délre 
iy 2 mfdnyire a’ Szernye mocsár m ellett: 152 r. kath., 381 
g. kath., 6 zsidó lak. Romai kath. paroch., görög fii. szent
egyház. Makkos erdeje derék ; legelője , rétje , nádja bő
ven. F. U. gr. ,Schönborn.

Bene, magyar f. a'Borsova mellett, Beregszászhoz 1 */4 
mfdnyire: 60 r. kath ., 324 ref., 13 g. kath., 10 zsidó lak. 
Ref. szentegyház. Szántóföldéi szorgalmatos mivelés mel
lett gazdagon fizetnek ; szőlőhegye igen jó bort terem; fá
ja ,  legelője elég; kőbányája hires malomköveket szolgál
tat. F. II. gr. Károlyi, Pogány, liá tonyi, Mezeránszky, 
Vásárhelyi, Gerzon.

Berezinka , vagy Kis Leányfalva, német f. Munkács
hoz 1 mfdnyire. a’ huszti ország és postautban : 60 r. kath., 
10 g. kath. , 6 zsidó Jak. F. U· gr. Schönborn.

Eresztő, (Kis és Aagy), 2 egymás mellett fekvő o- 
rosz f. közel a’ Latorczához: 2oO g. kath., 8 zsidó lak. Gö
rög kath. parochia. F. U. gr, Schönborn.

Brtld, orosz f. Munkácshoz dél-keletre 21|a mfdnyira:
4 r. kath., 622 g. kath., 10 ref., 9 zsidó lak. Görög kath. 
parochia. Határa hegyes, völgyes és sovány. F. U. llosvay, 
Somosy, Hunyady, 's m.

Bukovinha, orosz f. Munkácshoz 1 mfd. 313 g. kath.,
4 zsidó lak. Szőlőhegy. Erdő. Jó rét. Sovány hegyes határ. 
F. U. gr, Sehönborn.
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Csertesz, Woloskuge, orosz f. Munkácshoz keletre 3 
mfd. 316 g. kath ., 3 zsidó lak. Határa hegyes , sovány 5 er
deje bőven; vasbányát mivel. F. U. Somosy nemzetség.

Czalánfalva, orosz f. N. Bresztóhoz 3/4 órányira: 134 
g. kath., 5 zsidó lak. Hegyes határ. F. U. gr. Schönborn.

Deshófalva, orosz f. Bródhoz *|4 órányira : ISI g. kath., 
4 zsidó lak. Vízimalom. Derék erdő. F. U. gr. Schönborn.

Dubrríka, orosz f. a’ Borsova mellett Bükéhez nyugotra 
8/4 mfd. 813 g. kath., 16 ref, 15 zsidó lak. Gör. kath. pa- 
roch. Földe elég termékeny volna, de egyik nyomását a’ 
viz já rja ; rétjei kétszer kaszálhatok; fája elég, F. U. Bil- 
key , Lipcsey, Gorso , llosvay, Fogarasy, Partetics és a’ 
kamara.

Dubrovicxa, orosz f. Repedéhez *|2 órányira: 10 r. 
kath., 84 g. kath., 6 zsidó lak. Vízimalom. F. U. gr. 
Schönborn.

Egreske, Vulychovicza, orosz f. Repedéhez szinte J/9 
órányira a' Latorcza mellett: 121 g. kath., 5 zsidó lak. Ví
zimalom. F. U. gr. Schönborn.

Falucska, orosz f. Munkácshoz kelet-délre 3 mfdnyi- 
r e : 336 g. kath., 20 zsidó lak. Görög kath. paroch. Határa 
a’ dubrokaihoz hasonlít. F. U. a’ Komlósy nemzetségbé
liek,

Fogaras. orosz f. Munkácshoz l ‘|4 mfdnyire a’ mára- 
marosi országúiban: 21 r. kath., 217 g. kath., 8 zsidó lak. 
Vendégfogadó. Határa dombos és soványas. F. U, gr. 
Schönborn.

Gdlfalva , Gobolovicza , orosz f. N. Ábránka fii. 42 g. 
kath., 4 zsidó lak. F. U. gr. Schönborn.

Gyorgyfalva (Pap), Jurovicza, orosz f. Fekete patak
hoz */2 órányira: 28 g. k. lak. F. U. gr. Schönborn.

Hál meg, (Zahatka), orosz f. Munkácshoz keletre 2 mfd
nyire : 8 r. kath ., 506 g kath., 10 zsidó lak. Gör. kath. 
parochia. Hegyes, erdős, sovány határ, F. U. gr. Schönborn.

Ilotfezu , orosz f. Nyiresfalvához l ‘/2 mfd. 4 r. kath ., 
1001 g. kath., 8 ref,, 25 zsidó lak. Gör. kath. paroch, Vas
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bányák. Nagy ás szép erdő. Sovány föld. F. U. llosvay, 
Lőnyay, Somosy nemzelságbéliek,

llosva, Irsáva, orosz f. Munkácshoz délre 3 mfdnyires 
18 t. kath., 617 g. kath. , 34 ref., 18 zsidó lak. Gör. kath. 
paroch. Van itt egy büdösköves ásványos forrás, vízima
lom, egy regi vár’ omladéka B u d o l o  hegyén. Szántóföl
déi egyik nyomáson termékenyek; rétjei jó k ; erdeje szép 
's sok makkot, gubacsot szolgáltat. F. U. az llosvay nem
zetség.

Iváskófalva, Vaskovicza , orosz f. N. Abránkához r|2 
órányira: 130 g. kath., 4 zsidó lak. Hegyes, sovány. F .U. 
gr. Schönborn.

Kelemenfalva. Klimovicza, orosz f. Ilátmeg fii. 7 2 g. 
kath. lak. F. U. gr. Sehönborn.

Kendereske, orosz f. Munkácshoz T]2 mfd, 16 r. kath., 
98 g. kath. , 7 zsidó lak. F. U. gr. Sehönborn.

Kígyós , magyar f. Beregszázhoz T|2 mfd a’ Szernye mo
csár mellett: 358 ref., 10 zsidó lak. Ref. szentegyház. Róna 
határa igen termékeny, szénája, nádja, fája elég. F. U .gr. 
Károlyi.

Kisfalud, orosz f. az llosva vize m ellett, a’ inárama- 
rosi postautban : 5 r. kath.. 514 g. kath., 12 ref., 40 zsidó 
lak. Gör. kath. parochia. Váiuhid. Földe elég termé
keny, különösen rétjei nagyon jók $ erdeje is van. F. U. 
llosvay, Ajtay, Morvay nemzetségbéliek.

Klastromfalva , Handerovicza orosz f. Munkácshoz ke
letre iy 2 mfdnyire: 7 r. kath. , 144 g. kath., 8 zsidó lak. 
Hegyes, sovány határ. F. U. gr, Sehönborn.

Kocsova, német f. Munkácshoz keletre 1 mfd. 208 r. 
ka th ., 13 g. kath ., 8 zsidó lak. Dombos határa jó mive- 
lést kíván. F. U. gr. Sehönborn.

Komlós, orosz-magyar f. Munkácshoz délre 3 mfdnyi
re : 5 r. kath., 285 g. kath., 9t> ref., 13 zsidó lak. Ref. szent
egyház. Határa jó termékenységű 5 erdeje, rétje, legelője 
elég. F. U. a’ Komlósy nemzetség.

Kovászó, orosz-magyar f. a ’ Borsova mellett Bereg
szászhoz IV« mfdnyire : 26 r. ka th ., 92 ref., 454 g. k a th .,
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10 zsidó lak. Gör, kath, parochia. Vízimalom. GrófSchön- 
born itt állítatott fel egy filial, timsófőző intézetet, melly 
a’ munkácsihoz mindenképen hasonló portékát készít. F. U» 
Pogány , gr. Károlyi, Dessewff'y.

Kövesd, orosz f. Falucskához l|2 órányira: 502 g kath,, 
103 zsidó lak. Gör, kath. fii. templom. Synagóga. Erdeje 
derék; földe, rétje középszerű. F. U. gr. Károlyi, Kom- 
lósy, Ilosvay, Vasady.

K m  tánfalva , orosz f. Munkácshoz Τ]Β mfd, ‘20 r. kath., 
3l0 g. k a th ., 7 zsidó lak. F. TJ. gr. Schönborn.

K ntkafulva , Pokutya, Pappfalva fii. 248 g. ka th ., 3 
zsidó lak. F. U. gr. Schönborn.

■Nagy Leányfalva , Lalovo, orosz-német f. Munkács
hoz 1 mfdnyire a’ máramarosi postautban: 133 r. kath ,, 
368 g. kath., 5 zsidó lak. Gör. kath. parochia. Erdeje de
rék; földe trágya után jó gabonát terem. F. U· gr. Schön- 
born.

Le'czfalva , orosz f. N. Bresztó fii. 225 g. kath., 6 
zsidó lak. F. U. gr. Schönborn.

Lucska (K is), Novoszelicza , Sztánfalvához T/2 órányi* 
ra : 109 g. kath., 5 zsidó lak. F. U. gr. Schönborn.

hűhóvá , orosz f. Máramaros’ szélén: 308 g. kath., 15 
zsidó lak. Hegyes határ. Λagy erdő. Vízimalmok. F. U. 
többen.

Maharia , orosz f. Munkácshoz délre l 3j4 mfdnyire; 
478 g. kath ,, 11 zsidó lak. Gör. kath. parochia. Határa ro
zso t, kukuriczát, zabot meglehetősen terem. F. U. gr. 
Schönborn.

Martinka* (Krajna) , Feketepatakhoz 1|2 órányira fek
vő orosz f. 189 g. kath., 4 zsidó lak. F. U. gr. Schönborn.

Maszdrfalva  , orosz f. Nyiresfalvához 1 mfdnyire: 560 
g. kath., 2() zsidó lak. Gör. kath. parochia. Hegyes sovány 
határ. F. U. gr. Schönborn, Kajdy, Bornemisza, Novota.

Medencze, Mtgyanicza , orosz f. Nyiresfalvához délre 
l |4 mfdnyire a’ máramarosi országidban: 400 g. kath , 8 
zsidó lak. Erdeje derék; szénája áok helyt sásos; földe kö
zépszerű. Gör. kath, parochia. F, U. gr, Schönborn.
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Misticze , Imszticzovo, orosz f. közel a’ máramarosi 

határszélhez, Munkácslioz 4 mfdnyire: 16 r. kath., 805 g. 
kath., 10 re f ., 16 zsidó lak· Gör. kath. parochia. Basilita 
kolostor. Erdeje derék; rétje, földe középszerű, F. U. 
Gorzó, Lipcsey, Zékén, Dobra, Ruzsák, llosvay és a* 
basiliták.

M uzsaly, (Nagy) , magyar f. Beregszászhoz 3/4 mfd
nyire: 114 r. kath ., 30 g. kath., 342 ref., 50 zsidó lak. Bef. 
anya szentegyház. Földe nem a’ legtermékenyebb, de sző
lőhegye felette becses bort terem , sőt aszút is csinálnak ; 
fája , rétje elég; kőbányája hires; valamint a’ gr. Károlyi 
timsófőző gyára is említést érdemel. F. U. gr. K árolyi, 
Atmásy, Beregszászy, gr. Gyulay , gr. Teleky, b. Vay, 
Klobusiczky, Orbán.

Novoszeliczu , orosz f. Ilonczához ι [2 órányira: 582 g, 
kath. lak. Földe [sovány; határa erdős, hegyes. F. U. 
többen.

Nyiresftilva, Dankovicza, orosz f. a’ máramarosi po- 
stautban:4 r. kath, 296 g. kath., 5 zsidó lak. Gör. kath. 
parochia. Postahivatal és váltás Munkács és Szőlős Vég, 
Ardó közt. F. U. gr. Schönborn.

Sáros-Oroszt, magyars tót f. Beregszászhoz l 1̂  mfd. 
174 r. kath., 60 g. kath., 388 ref. , 26 zsidó lak. Kath., 
és ref, anya szentegyház. Tölgyes, makkos erdeje szép; 
földe, rétje nem sok ; gyümölcse elég. F. U. gr. Teleky, 
Desseöffy, M orva/, Buday, Pogyor , és a’ kamara.

Fái fa lva , Volovicza, orosz f. Komlódhoz közel: 167 
g, kath. lak. Határa dombos és közép termékenységi!, F. U 
Komlósy.

Papfalva, Dyilok, orosz f. Munkácshoz keletre 1 T|a 
mfdnyire: 2i6 g. kath., 3 zsidó lak. Gör. kath. parochia. 
Dombos határa soványas. F. U. gr. Schönborn.

Pitak (Fekete) , orosz f. Munkácshoz keletre 23|4 mfd. 
251 g. kath,, 5 zsidó lak. Gör. kath, parochia. F. gr. 
Schönborn.

Pisztraháza, Pisztralyovo , orosz f. Munkácshoz délre 
l lja mfdnyire: 4 r. kath., 364 g, kath,, 9 zsidó lak. Gör,
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kath. parochia. Soványacska határa zabot es kukuriczát te
rem főképen. Erdeje szép. F. U. gr. Schönborn.

Ploszkánfalva, orosz f. N. Eresztő fii. 115 g. kath., 5 
zsidó lak. F. U. gr. Schönborn,

Polydnka, Loza, orosz f, Ugocsa vgye’ szélén: 505 g. 
kath., 28 zsidó lak. Gör. kath. parochia. Határa dombos; 
rétjei jók. F. U. llosvay neinzetségbeliek.

Remete, orosz f. a’ Borsova m ellett, Bereghez s|4 
infdnyire: 5 r. k a th ., 283 g. kath. , 4 zsidó lak. Gör. kath. 
parochia. F. U. gr. Schönborn.

Repede, orosz f. Munkácshoz l T|a mfdnyire a’ Lator- 
cza mellett: 11 r. kath·, 116 g. kath., 7 zsidó lak. Görög 
kath. parochia. Vízimalom. F. LT. gr. Schónborn.

Romocsahdza , orosz f. Kis Almással egybe függésben : 
2 r. kath., 194 g. kath., 8 zsidó lak. F. U. gr. Schönborn.

Sarkad, orosz f. Nyiresfaivához T|2 órányira: 300 g. 
kath., 7 zsidó lak. F. U. gr. Schönhorn.

Schönborn QP'első) , Koropec, német f. Munkácshoz 3|4 
mfdnyire: 332 r. kath., 21 g. kath., 9 zsidó lak. Romai 
kath. parochia. Földe szorgalmatos javítást kíván. Itt Ír vas 
katonaság szokott tanyázni. F. U. gr. Schönborn.

Sopliiendorf, csinos német f. az elébbeni helységhez 
1T[4 órányira: 252 r. kath., 24 g. kath., 4 zsidó lak. F. U. 
gr. Schönborn.

Szajkófalva , Oszuj , orosz f. Bükéhez északra T|2 mfd. 
603 g. kath ., 14 zsidó lak. Gör. kath, parochia. Határa he
gyes, sovány; de erdeje gyönyörű. F. U. Lipcsey, Gorzó, 
Uuzsák, Morvay, Ajtay, ’s m.

Sztdnfalva, Sztanovo, orosz f. Munkácshoz keletre 1 τ/2 
mfd. 488 g. kath., 5 zsidó lak. Gör. kath. parochia. F. U. 
gr. Schönborn.

Szundalovicza, orosz f. Hátmeghez T|2 órányira: 56 g. 
kath., 4 zsidó lak. F. U. gr. Schönborn.

Tőkés, Kolodnoje, orosz f. Munkácshoz dél.keletre 2 
mfdnyire: 250 g. kath., 8 zsidó lak. Gör. kath. parochia. 
F. U. gr. Schönborn.
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Újfalu (Beregh) magyar f. Bereghez északra 1 mfdnyi- 

re; 4 r. kath., 17 g. kath., 754 ref., 5 zsidó lak. Bef. 
anya szentegyház. Fája, nádja, szénája bőven. F. U. gr. 
Schönborn.

Závidfalva , Zavidovo , orosz f. Munkácshoz délkeletre 
l 3/4 infdnyire: 785 g. kath., 16 zsidó lak. Gör. kath parochia. 
Sovány hegyes határ. F. U. gr. Schönborn.

N é p e s  p u s z t á k .
L á z, Szajkófalvához ,ja órányira: 104 g. kath. lak.

IV. A’ TISZAHÁTI JÁRÁS.
Van benne: 4 mezőváros, mind magyar; 40 fa lu  , u. 

ni. 33 magyar, 2 orosz, 2 magyar-orosz, 3 magyar-tót. Né
pessége: 26,829 lélek, u. m. vallásukra: 1793 rom. kath,, 
1381 gör. kath*, 10 evang , 22,947 ref., 698 zsidó; nyel
vükre: 24,781 magyar, 850 orosz, 5ü0 tó t, 698 zsidó.

M e z ő v á r o s o k .
Beregszász, magyar m. v. Munkácshoz délre 4 mfdnyi- 

re a’ lassan folyó Vérke vize mellett: 617 r. kath., 186 g. 
kath., 6 evang. , 2175 ref., 200 zsidó lak. Romai és görög, 
kath., reform, anyaszentegyházak. Synagoga. Vármegyeház, 
mellyben tartja a megye gyűléseit. Szegényekháza. Lakosai 
hajdan szászok voltak ’s a’ helység Lompertházának is ne
veztetett : most mindnyájan magyarok, kevés magyarul is 
tudó németekkel, tótokkal, oroszokkal keverve. — Szántó
földéi mindenféle gabonát, főzeléket gazdagon teremnek; 
legelője nagy; fája mind tűzre mind épületre elég; rétjei 
kétszer kaszálhatok ; nagy kiterjedésű szőlőhegye hires bort 
terem 's aszút is csinálnak; végre kőbányája kapós köveket 
szolgáltat; sőt régenten határjában arany - bányákat is mi« 
veitek. 1552-ben nevezetes zsinatot tartottak itt a’ reformá
tusok. Ugyanis ekkor erősittetett meg az elébbeni zsinatok
nak valláste'teie az Ur Vacsorájára nézve; a’ fülbe gyónás el
töröltetett , ’s helyette a’ közönséges helyen való vallástétel 
állapitatott meg; megparancsoltatutf, hogy az oltárok leron-

I I I .  K. M. O. Földi. 0
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tassanak , 's újak többé ne építtessenek, ’s más több illye- 
nek, — Igen siralmas volt Beregszászra az 16£G-ik eszten
dő. Tudjuk nevezetesen, hogy II. Kákóczy György a’ híres 
vitéz Svékus Király Gustáv Károly segítségére válogatott 
sereggel indult ki a’ Lengyelek ellen, de reménytelen rósz 
sikerrel. Hogy tehát ezen jó szomszédi szívességet a1 lengye
lek is visszonozzák: Lubomirszky vezérük alatt beütöttek 
Magyarországra; Munkács vidékét elpusztították ; Beregszá
szon a’ kétségbe eset.t ’s templom’ kerítésébe szaladt lakoso
kat irgalmatlanul felkonczolták; a’ templomot ’s a’ váiost 
felégették ; ezt írván a’ falakra : Vicem pro vice reddo tibi bo
ne vicine. F. U. gr. Schönborn.

Turpa, magyar in. v. Beregszászhoz délre 2, a’ Tiszához 
y4 mfdnyire: l()r. kath., 2253 ref. lak. lief, anya templomát 
még a’ Bathoriak építették. Határa részint agyagos, részint fe
kete föld, sem szárazságot, sem sok esőt nem kíván,’s csak 
mértékletes időben alkalmatos a’ termésre ; kaszálói jó szénát 
teremnek ; a’Tisza mentében szép gyümölcsösöket; ’s a’ vá
ros maga tulajdon erdőt bir , melly Nagy Erdőnek nevezte
tik. Ezen erdőben van egy köves hegy, szőlőveszszőkkel és 
cseresznyefákkal beültetve, ’s tövében foly a’ Borsavából 
kiszakadt Szipa vize. Az uraságnak is van 2 különös darab 
erdeje Téb és Körös nevű. F. U. gr. Károlyi. Ezen város az 
1832/6-iki országgyűlés olta törvényesen Bereghez csatolta
to k ,  cserébe adván Szatmár vármegyének Dobos faluját.

Vári, magyar m. v. Beregszászhoz 1 % mfdnyire , közel 
a’ Tiszához egy ebből kiszakadó viz-ág mellett: 15 r. kath., 
2140 ref , 9 g. kath. lak. Bef. anya szentegyház. Földe en
nek is részint agyag, részint igen termékeny fekete föld, 
melly búzát, kukuriczát, dohányt, árpát, zabot gazdagon 
terein; gyümölcse bőséggel; fája, szénája elég. F. U. gr. 
Schönborn.

Vásáros Name'ny , magyar m. v. a’ Tisza bal partján Be
regszászhoz 3 mfdnyire: lt)3 r. kath,, 3()g. kath., 4 evang., 
688 ref., 25 zsidó lak. Bef. anya szentegyház. Határa róna 
’s gazdag tertnékenységü , de az árvizektől gyakran szenved ; 
szénája, gyümölcse, hala bőséggel. F· U. Bárczy, Lónyay, 
és Eötvös nemzetségbéliek.
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F a l u k .

Adom/ (T isza), magyar f. a’ Tisza jobb partján: 32 r, 
kath., 69 g. kath ., 300 ref. , 32 zsidó lak. Hef. anya tem
plom, Határa szűk; legelője, fája, gyümölcse elég; talpak
kal V. szálakkal kereskedik, F, U, Lónyay ,  Ördög, Bár
czy, 's in,

Aszlély, magyar f. Beregszászhoz 1 '/2 órányira : 16 r. 
kath,, 258 ref., 15 zsidó lak. lief, szentegyház. Földe fekete 
és termékeny; rétjei jók ; erdeje derék; legelője szűk. F. 
U, Pogány, Bay.

Vámos A llya , magyar f. Kaszonyhoz 1 mfdnyire: 8 Γ. 
kath,, 15 g. kath., 534 ref., 29 zsidó lak. Ref, anya tem
plom. Rétje, legelője nagy; a’ Tiszán fával kereskednek; 
földe minden gabonát jól meg terem. F. U. Péchy , Józsa, 
Bay, ’s m,

Barabás, magyar f. Kaszonyhoz egy órányira: 18 r. 
kath., 577 ref., 39 zsidó lak. Ref. anya templom. Három 
nyomásbéli határa jó és sok búzát, knkuriczát terem ; rétje 
meglehetős; fája, legelője elég. F. U. Lipcsey, Bárczy, 
Somosy, ’s m.

Bátyú , magyar f. Kaszonyhoz 1 *|4 mfdnyire: 3 r. kath., 
lü g. kath., 483 ref. lak. Ref. szentegyház. Róna földe fe
kete ’s termékeny ,· erdeje szép ; rétjei vizenyősek ; fával, 
hallal, csíkkal bővelkedvén, ezekkel jutalmas kereskedést 
folytat. F. U. a’ Lónyay nemzetség.

Bodoló, magyar f. Beregszászhoz 2 órányira : 4 r. kath., 
527 ref., 6 zsidó lak. Ref. anya szentegyház. A’ Tisza jobb 
partján feküdvén, az árvizektől sokat [szenved ; egyébiránt 
gyümölcsben, fában, szénában, halban bősége van. F. U. 
Bay, Péchy, Bárczy, Ördög, ’s t.

Borsava, magyar f. Beregszászhoz 2*/a órányira a’Bor
sóvá vize mellett: 68 r. kath.. lo  g. kath., 602 ref,, 7 
zsidó lak. Ref. anya szentegyház. Földe igen termékeny; 
erdeje, legelője jó ; van 2 vízimalma is, F. ü. Horváth, 
V ay, Bay , ’s t.

6»
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hólrdgy , magyar f. Kaszonyhoz északra órányira: 
4 r. kath ., 18 g. katli,, 474 ref. lak. Ref. anya szentegyház. 
Határa mindent megterem; fája, szénája, nádja, csíkja bő* 
seggel. F. 11. többen.

Búcsú, magyar-tót f. Beregszászhoz SJ4 órányira: 68 
r. kath., 15 g. kath., 157 ref., 4 zsidó lak. Ref! templom. 
Határa róna és termékeny. F. U. Pogány. Kajdy, ’s m.

Csnroda, magyar f. Kaszonyhoz l 1̂  órányira: 9 g. 
kath. , 415 ref. lak. Ref. anya szentegyház Három nyomás- 
béli határa szép búzát terem ; erdeje is van. F. U. Lónyay, 
gr. Teleky , Ray,  ’s in.

Csetfalvu, magyar f. a’ Tisza jobb partján T. Újlak
hoz !|2 mfdnyire: 29 r. kath ., 225 ref,, 30 zsidó lak. Ref. 
templom. Határa igen termékeny, de néha az árvizektől 
szenved; erdeje mind tűzre, mind épületre elég; gyümölcse 
sok ; legelője szűk ; malmai vannak. F. U. többen.

Csorna, orosz f. Beregszászhoz 2 órányira: 5 r. kath., 
2(10 g. kath, lak. Gabonája, fája bőséggel. F. U. Bay.

Darocz , magyar-orosz f. Beregszászhoz 1 mfdnyire 11 
r. kath., 418 ref., 210 g. kath. lak. Ref. anya szentegyház. 
Földe nem sok, de mindent jól terem; erdeje igen nagy’a 
azért lakosi sok fa edényeket, hordókat csinálnak ’s messze 
elhordják. F. U. Lónyay, Darvay, Vitéz, ’s in.

Déila, magyar-orosz f. az elébbeni helységhez J|4 órá
nyira: 23 r. kath ., 168 g. kath., 513 ref., 5 zsidó lak. Ref. 
anya szentegyház. Fája, szénája nagy bőséggel; földe ter
mékeny. Van itt b. Perényinek nevezetes timsófőző - inté
zete. F. U. Péchy, Koinlósy, Leszkay, ’s m.

h'ejércse, magyar f. Beregszászhoz 23j4 órányira: 358 
ref. lak. Ref. anya szentegyház. Földe, rétje termékeny; 
de fában, legelőben szükséget érez. F. U. Ormós, Sza- 
l§y, ’s m.

Gelényes, magyar f. Kaszonyhoz l 1̂  órányira: 8 r. 
kath., 484 ref. lak. Ref. anya szentegyház. Van jó földe, 
rétje , legelője, fája elég. F. U. Bárczy, Péchy, Józsa, -’s in.

Gergelyt., magyar f. V. Naményhez 1|4 órányira a’ T i
sza jobb pástján. 16 r. kath,, 4 g. kath., 385 ref., 30 zsi
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dó lak. Ref. anya szentegyház. Szénája, gyümölcse elégj 
szálokkal kereskedik. F. U. V ay, Somosy, ’s ni.

Gelse, magyar f. Beregszászhoz2 órányira: 28 g· hath., 
457 ref., 6 zsidó lak. Ref. anya szentegyház. Földe igen ter
mékeny; de legelője szűk. F· U. Kajdy , Gecsey, Bényey, 
’s in.

Guides, magyar f. közel a’ Tiszához Tarpától 3J4 mfd- 
nyire: 3 r. kath., 14 g. kath, , 576 ref. lak, Ref. anya 
szentegyház. Termékeny határát néha a’ viz já rja ; fája, 
szénája, legelője elég és jó. F. U. Gulácsy, Somosy,Uray, 
Hunyady, ’s m.

lialdbor, magyar f. a’ Tisza jobb partján Várihoz % 
mfdnyire: 1 r. kath., 362 ref., 4 zsidó lak. Ref. anya szent
egyház. Szénája, gyümölcse, hala sok. F. U. Buday, Ko- 
rnáromy, Kőszegi, Gecsey, ’s ni.

Hurangldb, magyar f. Kaszonyhoz 1 *[a órányira: 9 g. 
kath ., l77 ref. lak. Ref. templom. Fája, legelője elég; 
rétjeit néha a’ viz elönti. F. U· Lónyay nemzetség.

Hete , magyar f. 6 r. kath. , 359 ref., 5 zsidó lak. Ref. 
templom. Fejércséhez közel esik ’s határa is ahoz hasonló. 
F- U. Fap, Somosy, Hetey, Nagy, Bakó, ’s m.

H etlyen , magyar f. Kaszonyhoz 11|2 órányira: 5 r, 
kath., 16 g. kath., 398 ref., 14 zsidó lak. Ref. anya szent
egyház. F. U. Bárczy, Bay, Lónyay, ’s m.

Homok, orosz f. Beregszászhoz l ‘|4 órányira: 4 r. 
kath., 8 ref., 176 g. kath., 6 zsidó lak. Fája, Szénája e- 
lég ; földe is termékeny. F. U. a’ Lónyay nemzetség.

Jdnd, magyar f. a’ Szamosnak a’ Tiszába való ömlésé- 
nel: 10 r. kath., 16 g. kath., 685 ref., 12 zsidó lak. Ref. 
anya szentegyház. Fában, szénában , gyümölcsben , halban 
bővölködik. F. U. többen.

Kerecseny (Tisza), magyar f. a’ Tisza jobb partján : 
61 r. kath., 2 g. kath., 915 ref., 31 zsidó lak. lief, anya 
szentegyház. Ilatara jó gabonát terem ; rétjei jók ; legelője 
’s mind a’ kétféle fája van $ gyümölcse és halasok. F, U. 
Uszkay , Ördög, ’s in.

85
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Lánya (K is ás JVagy), 2 egymáshoz ’|4 órányira fekvő 
magyar f. közel a’ Tiszához , az első 32 r. kath., 19 g. 
kath ., 204 ref. ; a’ második 13 r. kath., 10 g.

t kath., 298 ref., 37 zsidó lak. Hef. szentegyházak. Földeik 
jók ; rétjek , legelőjük, mind a’ kétféle fájok elég; gyü
mölcsöseik szépek; lakosi gabona és fa kereskedésből is 
pénzelnek. F. U, az igen régi gyökeres Lónyay nemzetség.

Máro/i, (Papi) 2 magyar - tót f. Beregszászhoz 2 mfd- 
nyire · 274 r. kath , 50 g. kath·, 364 ref., 7 zsidó lak.

. kik sok fa eszközöket, edényeiket csinálnak. Mórokon kath. 
fik, Papin ref. anya szentegyház van. F. U. Vitkay , Náj- 
pauer, Bay , 's m.

Macsola, vagy Mocsolya., magyar f. Beregszászhoz 
1 mfdnyire: 33 r. kath., 197 ref,, 5 zsidó lak. F. U. többen,

M ályus, magyar f. Kaszonyhoz 3 órányira, közel a* 
Tiszához: 325 ref., 8 zsidó lak. lief, anya szentegyház. Töl
gyes erdeje derék; gyümölcse, hala bőséggel. F. U. Ló
nyay, Bárczy.

J’api (Csonka), magyar f. Kaszonyhoz 2[„ órányira: 12 
r. kath , 8 g. kath., 615 ref. lak. Hef. anya szentegyház. 
Termékeny gazdag határ; fa, széna elég. F. II. Lónyay, Bárczy.

Som, magyar f. Kaszonyhoz 1 órányira: 10 r. kath., 
16 g- kath., 512 ref. lak. Hef. anya templom. Földe termé
keny; rétje elég; bort is termeszt. F. U. Lónyay, Bernáth, 
Bárczy, tíólhy, Komlósy, ’s m.

Snrány , magyar-tót f. Beregszászhoz 1'/2 mfdnyire: 
951 r. kath,, 58 g, kath.·, 300 ref.. 8 zsidó lak. Hef. anya 
szentegyház. Erdeje igen sok; földe termékeny. F.LI. Bay, 
A jtay, Farkas, Snmosy ’s t.

Tisza Szalka, magyar - f. a’ Tisza jobb partján Ka
szonyhoz 2 mfdnyire: 18 r. kath., 510 ref., 30 zsidó lak. 
lief, anya szent egyház. F. U. többen.

Tákos, magyar f. Kaszonyhoz délre 1’|a órányira: 386 
ref. lak. Bef. anya szentegyház.. Jó rét és legelő ; derék er
dő. F. U. Buday , Bay, Danes, ’s in.
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Tivadar, magyar f. a’ Tisza jobb partján Tarpáhoa 

Va órányira: 358 ref., 13 zsidó lak. Ref. anya szentegyliáz. 
Sok gyümölcs. F. U. Szarka, Vincze , ’s m.

TJgornya, magyar f. V. Natnényliez *|4 órányira: 10 r. 
kath., 321 ref. , 80 zsidó lak. Ref. anya szentegyliáz. Syna
goga. F. U. többen.

Tisza Vi<l, magyar f. a’ Tisza jobb pariján: 5 r.kath., 
291 ref., 10 zsidó lak. Ref. anya szentegyliáz. Rév a’ T i
szán. Sok gyümölcs. F. U. többen.

\



BORSOD V A R M E G Y E .
(Comitatus Borsodiensis. Borsoder Gespanschaft, Borsodszka

Stolicza)

1. §. F e k v é s e  ’s Határai .
Fekszik a’ tiszamelléki kerületben, ’s határos északról 

Torna, Gömör; nyugotról Gömör, Heves; dóiról Heves; 
keletről Abauj, Zemplén, Szabolcs vármegye5 Zempléntől 
a* Hernád , Szabolcstól a’ Tisza vize választván el,

2. § Na g y s á g a .
Földterülete 65®/10 Q  mfdet foglalván el, e’ tekintetben 

28-ik a’ magyarországi megyék közt. Legnagyobb hossza 
északról délre 11 mértföld, széle 6 — 7 mid. Használható 
földe 593,875 holdat tesz, mellyből 201,328 h. szántóföld 5 
176,046 h. rét és legelő; 15,262 h. szőlő; 201,239 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 .
Borsodot a’ természet nem csak kies, egészséges levegő

vel, bájoló tájékokkal, hanem mindenféle kincsekkel is bő
ven megáldotta, úgyhogy kevés kivétellel itt mind azt fel 
lehet találni, a’ mit Magyarország nagyban mutathat. így 
a’ megye dél-keleti részén messzekiterjedő unalmas rónaság 
terül el , de a’ melly kövér szántóföldekkel, ’s számtalan 
juh - ló - marha csordákkal dicsekedhetik; észak-nyugotra 
már észrevehetőig emelkedik a’ földszine, ’s csak hamar 
szelíd dombsorok nyúlnak e'· előttünk , mellyeket majd egé
szen hires borokat termő szőlőtőkék fednek; tovább mind 
északra, mind nyugatra komor bikkes, tölgyés erdőségek, 
’s részint vas érczekben , részint ásványos forrásokban, ’s 
vad állatok! an gazdag bérezek gyönyörködte! ik a’ széniét. 
Egyszóval a’ lapályos síkság */i, a’ dombos és hegyes tá
jék 3/i részét teszi a’ megyének. A’ földminémüsége a’ lapá-
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iyon fekete—agyag, itt ott szikes vagy iszapos területekkel 
keverve ; a’ hegyek közt kemény sárgás fekete agyag , melly 
már nehezebb mivelésű, de azért jó mivelés mellett tiszta 
búzát is megterem; a’ Sajó, és Bodva gyönyörű tágas völ
gyeiben legtöbb a’ porhanyós kertiföld, melly mindennémft 
gabonát gazdag uzsorával térit vissza, ’s azért a’ megye’ 
első osztálybeli határai többnyire itt vannak. Végre legin
kább panaszolkodnak földeik’ terméketlenségéreViszló.Szend, 
Irota ’s még egy két északi helység’ lakosi ; de ezen hiányt 
nagy kiterjedésű makkos erdejük bőven kipótolja. Futó ho
mok nem diszteleniti Borsodot.

4» §. H e g y e k .
E’ megyebéli hegyek részint a’ Cserhátnak, részint a’ 

Nyitrai hegysornak ágazati. A’ Cserhát Nógrádból jön által, 
’s Hámornál kétfelé válván, léteit ád a’ természeti szépségé
ről hires Diós Győri völgynek ; két szárnyai pedig északról 
a’ Sajó, délről az Eger vizei felé lapulnak el. Nevezetes 
helyek ezen hegysorban : a' magas, vadakkal bővölködő Osz- 
tra Varbó mellett, és a’ kősziklás, különös alkotásu Nyár- 
lyuk \isnyónál. Barlang találtatik a’ diós győri völgyben, 
e’ Apátfalvánál. A’ nyitrai hegysor két helyt jön be megyénk
be, t. i. egyik ágával Gömörből, másik ágával Szepesen 
keresztül Abauj vármegyéből, ’s e’ két ág képezi a’ bájoló 
és termékeny Bodva völgyét. Itt említést érdemlenek a’ ra- 
kaczai, szendi, meszesi, martonyi, szalonai bikkes, tölgyes 
bérezek.

§. 5. F o l y ó v i z e k .
A’ Tisza Szederkényen felyűl lép a’ megye’ határára, 

mellynek délkeleti részét 4 tnfdnyi távolságra mossa, de 
esak jobb partjával, mert a’ bal Szabolcshoz tartozik. Ki- 
gyódzó , tekervényes folyása, ’s alacsony partjai okozzák a* 
gyakori áradásokat, ezek pedig a’ messzireterjedő ingoványos, 
mocsáros helyeket, inellyek kivált Dorogmán,Bábolnán, Tisza 
Keszin számos ezer holdat boriinak el. A’ Sajó Gömörből 
hempelyeg á lta l, ’s elébb keletnek , majd délnek folydogál- 
ván, ’s a’ Bodva, és Hernád (Ónodon alól) vizeivel egye
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sülvén , 8 mfilnyi menetele után Őrösön túl a’ Tiszába sza
kad. Völgye ennek különösen szép és termékeny, kivált 
K aza, Szent Péter körűi valóban regényes ; egyébiránt hir
telen áradásival nem ritkán tetemes károkat okoz. A’ Bód- 
va Tornából siet be, ’s délnek vévén a ljá t, egy szinte gyö
nyörű , termékeny völgyet nedvesít, ’s 3 mfdnyi folyása 
ulán , Sz. Péleren alól a’ Sajóba vegyül. Az Eger vize csak
nem 6 mfdre Heves és Borsod niegyék közt fnly, ’s Val- 
kón alól a’ Tisza nyeli el. A’ mellékén lévő nádas ta 
vak, ’s mocsáros helyek onnan nevezetesek, hogy minden 
féle fajú vízi madarakat felette nagy mennyiségben táplál
nak. A’ Bársonyos vagy Kis Hernád, Ónod mellett egyesül 
a’ Sajóval, ’s igen csekély részét öntözi ezen megyének.

6. § Or vos i  v i z e k .
Meleg ásványos források találtatnak : Tapolczán.'(Ez nrin- 

denik közt leghíresebb, ’s itt jó fördő intézet is van),’ Diós 
Győrön, Kácson, Szalonnán, Szendrőn, Apátfalván. Fő alko
tórészek mind ezekben: mészföld, konyhasó, bányász al
kali , a’ szendrőiben pedig ezeken kívül kénkő is találta
tott. Hasznok különösen észrevehető a’ csózos betegségek
ben , ’s bőr nyavalyákban. A’ csernelyi savanyúvizben, melly 
a’ vizelletet igen hajtja, Dombi Sámuel orvos gyenge légszeszt 
(spiritus), mészföldet, ’s kevés bányász alkálit talált.

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 .

Ha a’ József császár által kiküldött választmánynak hi
telt lehet adni: úgy Borsodban, nevezetesen Miskólcz kö
rűi teremne a’ legnehezebb , legsikerseebb tisi.lu búza egész 
hazánkban, mellynek jóságát, szépségét egyébiránt a’ mis- 
kólczi hires kenyérsütőnék , ’s pékek eléggé bizonyítják. A’ 
iniskóiczihoz hasouló sikeres búza terem még a’ Sajó és Bod- 
va völgyeiben , különösen Sz. Péteren, Kazinczon, S. Ka
zán,  Edelényben, Vámoson, Hangácson, Boldván, ’s a ’ t. 
továbbá Ernődön, Aranyoson, Harsányban, Geszthen. Kel
szeres s rozs , árpa, zab mindenütt bőven termesztetik , de
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a’pohánka vagy hajdina nem igen ismeretes, valamint a’ó«/·- 
gottyának sincs óhajtott kiterjedése, holott kuknriczút mind 
baromfi, mind sertés - tenyésztésre nagy mennyiségben vet
nek. Kereskedési veteményekközű! a’ kender és dohány fő 
szerepet játszanak , 's az utóbbi főképen a’ déli részen van 
divatban; valamint a’ kertészségben Szirma minden más 
helységet felyíílmul, ’s ennek nagyfejű, kemény káposz
tája leginkább kerestetik.

A’ meleg és szelíd éghajlat igen kedvező a’ gyümölcs
fáknak, ’s innen gyümölcs bőséggel találtatik, ámbár ter
mesztésére, nemesilésére a’ lakosok felette kevés szorgal
mat forditnak. Különösen szép és sok gyümölcsöt adnak el 
I)iós-Győr és Kis Győr helységei , hol egyszersmind leg
nemesebb baraczk és mondola fák lepik el a’ szőlőhegyeket.

Borsodnak 15,262 holdra terjedő szőlőskerteiben nagy 
kincs fekszik: mert ezekből nemcsak több ezer háznép táp
lálja magát, hanem számosán (kivált a’ miskólczi görögök}, 
tetemesen meg is gazdagodtak. Legkiterjedtebb szőlőhegye 
van Miskólcznak magának, hol némellyek szerint ll24pin- 
cze'néi több találtat ik. A’ miskólczi bőrszínére fejér, továb
bá kedves ita la , szeszes, ’s csak középszerű jó esztendők
ben is felette erős, e’ mellett állandó , mire a’ hideg és szá
raz pinezék nem keveset tesznek. Ellenben hideg vagy ned
ves esztendőben színe hamar megtörik , 's épen nem ál
landó. Mind ezen jó tulajdonságai mellett a’ miskólczi 
bort, mind a’ felföldi, mind a’ lengyel kereskedők örömest 
megkeresik, ’s még élénkebben vennék, ha némellykor holmi 
hamar meggazdagodni akarók, vagy tulajdon hasznukat nem 
értők állal meg nem csalattattnának ; vagy ha áltáljában 
véve a’ pinczennsterség okosabb, tudományosabb gyara
podást nyerne. Szinte becses, első osztálybeli fejér asztali bo
rok teremnek : Sz. Péteren , Csabán , Görömbölyön , S. 
Keresztáron, Nyéken, Geszten (hol néha aszút is csinálnak 
mint Miskólcznn), Kazán, ’s m. t. Vörös bor csak Eger 
tájékán szüretik, ’s itt a’ noszvalyit, ostorosit, kis-tállyait 
méltán az egrihez hasonlíthatjuk. Az esztendei term ést, 20 
p. akót számítván egy holdra, .305,240 akóra becsülhetjük, 
meggondolván azt, hogy a’ termékenység itt nagy ugyan,
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de a* szőlőmivelésre fordított szorgalom csudálkodást ger
jeszteni épen nem képes.

Az erdők 201,239 holdat boritnak el, ’s igy fában min
denütt bőség van, kivévén a’ dél-keleti róna tájékot, hol 
az ebbéli szükséget nád és szabna pótolja. Legszebb erdők
kel bírnak: Diós Győr (19,432 hold kiterjedéssel), Kis Győr 
03,250 b.) , Cserépváralja (7543 h.) , Zsércz(5912 h.) , Fel- 
eó Tárkány (10,787 h.) , Apátfalva, Yisnyó , Szilvás, Arló , 
Abód , Szendrő. Mind ezekben fő elterjedt faneinek a’ tölgy 
és bikk , a' honnan a’ makkoltatás nem utolsó jövedelmét 
teszi Borsodnak.

B Á l l a t o k ’ o r s z á g á b ó l .

A’ megyének dél-keleti részén, a’ Tisza mellett nagy 
kiterjedésű legelők és rétek lévén: itt sok és szép szarvas- 
marha tenyésztetik ; lovat is sokat nevelnek, kivált a’ ne
mes helységek. A’ szirma-besenyói nemesvérű lótenyésztés 
említést érdemel. A’ birkatartás egész megyében közönsé
gessé le t t , ’s a’ fajnemesités mind inkább örvendetesebbgya
rapodást nyer. Végre a’ roppant bikkes , tölgyes erdők mak
kot bőven adván: a’ sertéstenyésztésben szinte nevezetes 
kincse fekszik Borsodnak.

Vadállatokból: őz, sőt szarvas is találtatik a’ jdiósgyő- 
ri gyönyörű erdőségben; farkas elég lappang a’ Tisza’ bo
zótosaiban ; nyűi igen sok mind az erdőkben, mind a’ me
zőkön.

A’ méh és selyembogár - tenyésztésről nem sokat .mond
hatunk.

Ellenben a’ Tiszában gazdag halászatok esnek; a* Sa
jóban, Bodvában is fognak halat, kivált jó ízű jcsukát, de 
keveset.

C. Á s v á n y o k *  o r s z á g á b ó l .

Réz van lludcbányán, Telekesen; vas Uppony, Ta- 
polcsány , Nekeseny körűi, -’s más helységekben ,· márvány, 
carniol F. Tárkányban; tengericsigaágy ( Muschel bank) Di
ós Győroél; kőszén Sajó Németinél és Diós Győrnél; pala,



kő Visnyón. Ez igen hires, 's házfedélre egész Pestig, Po- 
sonyig elhordatik.

8. §. L a k h e l y e k .  L a k o s o k .
207 népes lakhely közűi vani i 1 szabadalmas koronái, 

9 mezőváros,— mind magyar; 17I falu, u. m. 143 magyar, 
5 tőt, 6 orosz , 5 tót-magyar, 2 német-tót-magyar, 6 ma
gyar-orosz, 2 orosz-magyar, 2 orosz-tót; 26 népes-puszta, 
—- mind magyar.

Népessége; 195,649 lélek, és így esik egy négyszög 
mértföldre 3000 lakos.

Vallásokra : 79,557 romai, 10,904 görög katholikus ; 4620 
evang. lutheránus; 92,656 evang. reformatus; 703 n. e, óhi
tű ; 7209 zsidó.

Nyelvökre: 174,633 magyar ; 8000 orosz ; 4104 tó t; lOOO 
német; 703 görög és czinczár; 7209 zsidó.

Komái kath. parochia van 53; görög kath. szentegyház 
12; reform, szentegyház 94; evang. anya ekklézsia 3
u. m. Miskólczon , Sajó Kazán, és Arnóton; synagoga I 4. 
A’ r. katholikusok az eg ri, a’ gör. kath. az eperjesi me
gyébe ; a’ reformátusok és lutheránusok a ’ tiszamelléki su- 
perintendentiába esnek.

9. §. S z o r g a l o m .  Me s t e r s é g .  Gyárok.
A’ borsodi köznép’ szorgalmát, altaljában véve, di. 

csérni nem lehet; sőt az alsó osztálybéiiek közt sokkorhel, 
erkölcstelen ember találtatik, a’ mint ezt a’ számos fenyi- 
tőperek is bőven bizonyítják. Egyébiránt a’ birtokosabb 
földesurak látható iparral kezdik a’ miveltebh gazdaságot 
behozni, ’s már eddig is igen czélerányos javításokat te t
tek, — Mindenféle és számos kézmives lakik Miskólczon ’s 
Diós Győrben. Szorgalmáról pedig különös dicséretet érde- 
melSajóKaza: mert ez többféle mesterségek’ folytatásán kivűl, 
még 6O0O réf vásznat esztendőnként eladhat. A’ rakacza- 
szendick, szalonnaiak, ’s más körűi belől fekvő helységek 
bikkfából tá lat, kanalat, kereket, egy szóval mindennemű 
faedényt ’s eszközt; a’ diós-győriek pedig borkulacsot ké-
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szitnek , ’* ezeket messzi földre elhordják. Papirosmalom 
van: Szilváson, Mályiban, Dédesen, Apátfalván, Diós 
Győrben, inelly utolsó különösen jó portékát készít. Üveg
huta van : Yisnyón , ’s a’ diósgyőri határban Uj e's Képás 
Hután. Vashárnor: Dédesen, Szilváson. Diós - Győrben. 
Szilváson hires ön tö tt-vas, Diós - Győrött hazánkban leg
jobb aczél készíttetik.

10. §. K e r e s k e d é s ·
Borsodot a’ természet kimerithetlen kincsekkel aján

dékozván meg: ennélfogva felesleges javaiból másoknak is 
bőven juttathat. Fő kereskedési czikkek: a’ gabona, bor, 
gyapjú, és sertés. A’ gabonát, gömöriek, szepesiek vásá
rolják össze a’ hires miskólczi piaczon ; a’ bort, a’ len
gyelek ’s felső magyarországiak v isz ik -e l, szinte igy aJ 
sertést is ;  a’ gyapjú Losonczra, Pesti e , ’s onnan tovább 
vándorol. F.gyébiránt ezen egész kereskedés zsidók’, ’s gö
rögök’ kezeiben van ; honnan az utóbbiak közt Miskólczon, 
mint fő kereskedőheiyen , számos vagyonos sőt gazdag ta- 
láltatik.

Kereskedési utak , Miskólcztól indulván ki: Fgy viszen 
Szent Péteren, Putnokon keresztül Gömörbe ; egy Szikszón 
által Kassára; egy Ongán keresztül a’ Ilegyaljára ; egy 
Pest fele Mezőkö vesduek. Itt az út többfelé szakad, u. m. 
Ároktőn által Debreczennek; Ónodon keresztül Ilegyaljá- 
nak; Árokszálláson által Pestnek ; *s végre Egernek. Mind 
ezen u tak , kevés idő olta a’ jobbak közé tartoznak.

P o s t á i  l á s o k  vannak: Miskólcztól Pest felé: Har
sány 1 ; Mezőkövesd 1 % ; Eger 1. Kassa feíé : Szikszó J.

I I -  §. O s k o l á k .

Mind a’ négy törvényesen bevett vallásbeii feiekezet- 
nek van egy egy deák oskolája Miskólczon; falusi oskolák 
is minden nagyobb helységben léteznek; — de ezeknek javí
tását, az alsó néposztály’ erkölcstelensége, ha valahol, itt 
múlhatatlanul kívánja. — A’ miskólczi kath. gymnásiumban, 
u1 nagy érdemű minorita szerzetesek tanítanak.
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12. §. K a t o n a s á g .
Ujonczokat a’ 34-ik számú (most Benczúr nevet viselő} 

magyar gyalog, ’s a’ 10-ik számú (most Wilhelm porosz 
királyról neve/letettj huszár ezereúhez állít. Lovasságból 
egy osztályt, vagy is két svadronyt tart azon ezeredből, 
mellynek fó tisztikara (Stáb) Gyöngyösön fekszik. Rendes 
állomások, a’ szállásoló katonaság számára: Mező Kövesd, 
Szent István, Miskólcz, Diós Győr, Sajó Keresztár. Gya
logságból csak egy hadfogadó csapat van Miskólczon.

13. K i r á l y i  H i v a t a l o k .

Post a hivatalok vannak : Miskólczon , Harsányban , Me
ző Kövesden. Su/idz: Miskólczon.

11. §. J o b b á g y t e l k e k .  P o r t á k .

Borsodban 4 osztályrend van , ’s egy egész telkes jobb
ágy első osztályban bir 20, másodikban 28, harmadikban 
30, negyedikben 32 hold szántóföldet. Rétekre nézve : első 
osztályban 8 , másodikban 10, harmadikban 12 embervágó 
ré te t, vagy kaszálót. Hlyen egész jobbágytelek, a’ régi 
kimérés után 3232 találtatott.

Portája: 84- ,

15 § N  e m e s s é g .  B i r t o k o s o k .
Az 17S5 - iki összeírás szerint volt itt 19,904 nemes 

személy. Nevezetesebb birtokos nemzetségek, ’s testületek 
e’ következők: A’ királyi korona (e’ bírja a’ szép diósgyőri 
oradalm atj, a’ kamara, kegyes hagyományú alai>itvány, 
egri érsek, kassai 's szathmári püspök, munkácsi püspök, 
egri káptalan, egri kis prépost, jászéi prépost, egri servi
ták, egri nevendékpapház, herczeg Coburg, gr. Almásy, 
gr. Andrásy, gr. Csáky, gr. Erdődy , gr. Gyulay , gr. Ká
rolyi, gr. Keglevich, gr. Serényi, gr. Szirmay, gr. Pay, 
b. Kemény, b. Nyáry, b. Orczy, b. Ötvös, b. Palocsay, 
b. Szepessy, b. Yay, Ágoston, Almásy, Ambrózy, 
Aszalay, Bay, Bakó, Balogh, Bárczy, Bárdos, Barczikay,
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Barkasy, Bárány, Bazsó, Básty, Bernáth, Berzeviczy, 
Bekényi , Biró, Bory, Bogoh , Bolyki, Bonis, Bük,  Bol
dizsár, Blaskovics, Brezovay, Császár, Csemniczky, Csépán, 
Czékus, Csorna, Csomós, Czövek, Darvas , Dobozy, Dessewf- 
fy , D ominkovics, Döry, Fáy, Fodor, Garas, Gencsy, Gom
bos, Guláesy, Herke. Hodosy , Holló, H orváth, Hubay , 
Illyés , Jakabházy , Jakabfalvy , Jankó , Janoviczky , Kál- 
lay , Kandó, Kárász, Kerekes, Kiszel, K is, Szathmári 
Király, Komároniy , Kolosy, Kovács, Karácsondy, Klo- 
busiczky, Kornis, Kubinyi, Kflrty, Lánczy, Lenkey, Len
gyel, Liptay, Liszkay, Lónyay, Lökös, Losonczy, Lubik, 
Madarasy, Makay, M arjássy, Majtényi, Melczer, Mis» 
kólczy, Mocsáry , Moksányi, Molnár, Morvay, Nagy, 
Nedeczky, Németh, Okolicsányi, Orosz, Óvári, Paksy, 
Palóczy, Pápay, Pap, Papszász, Patay , Paulikovics, Pé- 
chy , P ilta , Plathy, Podhorányi , Pogonyi, Pócs, Puky, 
Putnoky, Rácz, Radvánszky, Ragályi, Rutkay, Semsey, So
mogyi , Sós, Subics, Szabó Szalay, Szakái, Szathmári, Sze- 
pessy, Szentimrei, Szentmiklósy , Szerencsy, Szontag, Stiir- 
inan, Thassy, Thuránszky, Tliuza , Tihanyi, Tomka, To
ros, T rajtler, Vadasdy, Vadnay , Vizy, Vizsolyi, Zolnay, 
Zsebe, Zsóry.— Egyébiránt a’ korona’ , kamara’ ’s kegyes 
alapítvány’ jószágaiban lakik 47.173 lé lek ; a’ papságéban 
27,140 1.; a’ mágnásokéban 35 516 ; a’ nemesek telkein 
S5,820 1.

10. §. T i s z  t i k a r .

t fő, 2 alispány; 1 fő , 2 aljegyző; 1 fő, 2 alűgyész ; 
2 fő, 4 al-adószedő; 1 számvevő, 1 levéltárnok, 4 fő , 8 
al-szolgabiró; 1Ϊ eskütt, — 1 Ingenieur, 1 fő orvos, 1 
várnagy.

Gyűléseit tartja: Miskólczon.

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

Eloszlik 4 főbírói járásra , mellyek ezek : 1. Miskolciig
II. E g r i, HL Szenl-Péleri, IV. Szendrői.
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1. MISKÓLCZI JÁRÁS.
Van benne: 1 szabad koronái város, 3 mezőváros, mind 

magyar; 38 fa lu , u. in. 26 magyar, 5 tót-magyar, 2 né
met - tót - magyar , 2 o rosz-tó t.  1 magyar-orosz, i  orosz- 
magyar; 8 népes puszta, magyar. Népessége : 71,913 lélek,
n. m. vallásukra · 18,935 római kath., 4175 gór. kath , 
42,013 reform., 2668 evang., 700 n. e. ó h itű , 3132 zsidó. 
Nyelvükre: 60,477 magyar, 2604 tót, 4ü00 orosz, 1000 né
met, 700 görög és czinczár, 3132 zsidó.

M e z ő v á r o s o k .
Csálh, magyar m. v. Miskólczhoz délkeletre 4 , a’ Ti

szához iy 4mfd. távolságra : 106 r. kath., 5θ5θ ref., 3 evang., 
60 zsidó lak. Ref. anya szentegyház. Synagóga. Róna hatá
ra 14,621 hold, mellyből 6897 h. szántóföld, 7112 h. rét és 
legelő, 189 h. szőlőskert, 423 h. erdő. Földei második osz- 
tálybéliek. F. U. Almásy, ’s nemesek.

Diós Győr, magyar m, v. 1693 r. kath., 4 g. kath ., 
1453 ref., 443 evang , 39 zsidó, azaz összesen 3632 lakos
sal , ide értvén a’ vele összefüggő Felső Győr helységét is. 
Fekszik a’ természeti szépségéről ’s kies voltáról hires di
ós - győri völgyben , mellyet némellyek magyar Tempének 
neveznek, Miskólczhoz nyngotra 1 mfdnyire. Van itt kath., 
és ref. anyaszentegyház, sok szép urasági tiszti lakház , a’ 
Szinva patakján papiros malom, melly igen szép portékát 
készít; fürészmalom , a' városon kívül az erdős Bik/tegynek 
északi oldalán egy ásványos fördő’s forrás. Ennek vize egy 
kis mocsárba szakad , amilyben a’ régi királyi fürdőnek nyom
dokait most is szemlélhetni. Alkotórészei az egyébiránt lágy- 
melegségű víznek: mészföld , konyhasó, ásványos alkali; 's 
a’ esuzos betegségekben ,és bőr nyavalyákban sikerrel hasz
náltaik, Szántóföldé kevés (553 hold) és nein igen termé
keny; rétje sok (2702 h.) és jó ;  szőlőhegye (835 h.) nagyon 
becses, álandó bort terem ; rengeteg erdejében [19,432 hold] 
számos nagy vad tanyázik; gyümölcse bőséggel ; lakosi sok 
kulacsot csinálnak ’s messze elhordják. Nevezetes továbbá 
a’ diós-győri völgy vashámorairól, mellyekben kapós vas, 

U L  K. M, 0. Földi. 7
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’s Magyarországban legjobb aczél készíttetik (A. és F. Há
morban); két üveghutájáról (Ó és Uj Ilután); tengeri csi
gáiról, mellyek egész rétegben találtatnak; ’s végre bar
langjáról. Hajdani, most romokban heverő várát Diós Győr
nek Mária királyné Ϊ. Lajos leánya éjiittette, l53S-ban pe
dig az Ország Render parancsolatjából megerősitetett. F. LT. 
a’ királyi korona, ’s feje egy uradalomnak.

Mis hói e z , nagy és népes privil. koronái város. Pest
hez 18, Debreczenhez 10, Kassához 10‘/4 mfdnyi távolság
ra ,  a’ diós-győri völgynek keleti szélén. Éghajlata szelíd , 
levegője tiszta és egészséges, fekvése gyönyörű: mertészak- 
nyugolra szép erdőségek, délre ’s nyugofra hires bort termő 
szőlőhegyek, keleti-epedig gazdag termékenységit szántó
földek es rétek környékezik. Utczái tágasok és rendesek 
volnának, de esős időben nagyon sárosok. Azonban legkö
zelebb Borsodnak szeretett első alispánya Szathmáry Ki
rály József úr, felette sokat tett e’ város’ diszesitésére. 
Ugyanis az ő eszközléséből az újváros’ és alsó piacz’ utczá- 
it elfoglalt biizhödő posványos Pecze szabályozhatott; a’ 
domború kavicsolt országút helyett, bátran járható, lapos 
te rű , csinosan kiburkolt utczák keletkeztek; sőt más ut- 
czák is, még pedig a’ gyalogutak faragott kövekkel rakat
tak ki ; végre miveltebb városok5 példájára már is számos 
éjeli mécsek ékesítik a’ főbb utczákat. Közönséges piac/.;» 
kettő van; az egyik az ó városban (e ’ kövezett), ’s 
itt  tartatnak szerdán és szombaton a’ hetivásárok ; a’ má
sik , t. i. az újvárosi, uj épületek által napról napra szépül, 
’s helyet ád a’ népes 5 országosvásárnak. Van itt 2 kath. , 
2 reform., evang., n. e. óhitű anya-szentegyház; minorita 
monostor; synagóga; egy réf.. ’s egy kalb, gynmazium, 
melly utóbbiban a’ minoriták fanitnak (l82i-ben 249 ifjat); 
egy evang,, egy n. e. óhitű grammaticalis, több polgári 
oskolák; szép és nagy vármegyeház; derék magyar játék
szín; cs. k. só és posta - hivatal; több patika, 3 vendégfo
gadó, 2 kávéház. Népessége 26,679 lélek, kik közt 4576 
r. kath., 609 gór. kath., 2()13 evang., 17,716 reform,, 666 
n. e. óhitű, 1096 zsidó. Nyelvükre csaknem mind magyarok, 
de vannak kevés németek, tótok, görögök, czinczárok és
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zsidók is. Legfőbb foglalatosságuk a5 bortermesztés ’s az av- 
•ral való kereskede's, továbbá mindenféle kézi mesterségek 
íízése (különösen sok a’ csizmadia), ’s földművelés Hetivá
sárai a’ gabonára nézve felette nagy fontosságúak; búzake
nyere hires. A’ polgárok, kiknek közel fele nemesekből áll, 
szabadok minden urasági adózásoktól, e’ fölött a’ városnak 
azon kiváltságos joga is van , hogy idegen bor be nem ho- 
zathatik. Határa 8359holdra terjed, ’s ebből 2490 h. szán
tóföld; 4764 h. rét és legelő; ]275 h. szőlőhegy. A’ szán
tóföldek első osztálybéliek , ’s a’ József császár alatt tett 
vizsgálat szerint legszebb, legsikeresebb búzát termik egész 
Magyarországban ; borok szinte nagyon jó , izére édes és 
erős, a’ mellett állandó, ’s még sokkal jobb lehetne, ha 
lakosi az okosabb pincze -mesterségben jártasabbak vol
nának.

Ónod, magyar m. v. Miskolczhoz dél-keletre l ^ m i d -  
nyire, a’ Sajó inellett: 804 r. kath., 26 g- kath., l580ref., 
21 evang., t\2 zsidó lak. K ath., és ref. anya szentegyház. 
Synagóga. Róna határa 4-ik osztálybéli ’s 6257 holdra ter
jed . meilyből 3432 h. szántóföld; 2469 h. rét és legelő; 
356 h. erdő. F. U. gr. Erdődy, de van itt 22 szabad nemes 
udvar is. E’ város sok tekintetbeu nevezetes történet köny
veinkben. Ugyanis IV, Béla itt veretetett meg a’ mongo
loktól kimondhatlan veszedelmére hazánknak ; később 1582- 
ben a’ törökök tétettek tönkre; 1707-ben, május 31-ikén 
pedig II. liákóczy Ferencz Országgyűlést hirdetett ide. Ek
kor történt az , hogy Bakóvszky Menyhárt, és Okolicsányi 
Kristóf Thurócz vgyei követek írásban esedezvén az I. Jó
zseffel való megbékülésért: némelly confoederatusok , ne
vezetesen Bercsényi Miklós, és Károlyi Sándor e’ kérésen 
annvirafelindultak , hogy kardot rántván Bakóvszky Meny
hártot a’ Gyűlés szeme láttára összevagdalták , Okolicsányi 
Kristófot tetemesen megsebesítették ; Thuróczot pedig a’ 
vármegyék sorából kitörölvén, pecsétjét elvették ’s zászló
ját összeszaggatták.

7*
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F a 1 u k.
Ároklő, magyar f. a’ Tisza partján, Miskólczhoz 5 

mfdnyire: 639 r. kath., 1315 ref,, 5 n. e. ó hitű, 5 zsidó 
lak. Kath, paroch. templom, lief, anya szentegyház. Határa 
termékeny, ’s 5926 holdatfoglal el, mellybő! I 46I h. szán
tóföld ; 4405 h. rét és legelő; 60 h. erdő. Harmadik osz
tálybeli. F. U. az egri káptalan.

Bába, magyar f. Csáthoz északra 1 mfdnyire: 380 r 
kath., 22 g. kath., 432 ref., 64 zsidó lak. lief, anya kath. 
filial, szentegyház. Gazdag termékenységi! határa 3038 h. , 
u. m. 1656 h. szántóföld : 1118 h, rét és legelő; 264 h. er
dő. Második osztálybeli. F. U. Bay, Iliik, Orosz, Lónyay, ’s rn.

Bábony , magyar f. Miskólczhoz északra 1 mfdnyire: 
148 r, kath·, 771 ref., 7 zsidó lak, lief, anya, kath. filial, 
szenlegyház. Első osztálybeli határa 2083 holdra terjed, 
meliyből 421 h. szántóföld; 482 h. rét és legelő; 167 h. 
szőlőhegy; 108 h. erdő. Bora nagyon jó. F. U. a’ korona.

Besenyő, tót-magyar f. a’ Sajó mellett, Miskólczhoz é- 
szakra */„ mfdnyire: 653 r. kath., 2 g. kath., 5 ref., 5 
zsidó lak. Második osztálybéli határán van 464 hold szán
tóföld j 579 h. rét és legelő; 101 hold szőlő. F. U. gr. 
Szirmay.

Szirma Besenyő , vagy másképen Alsó Kelecseny , tót
magyar f. az elébbeni helységhez V4 órányira ugyan csak 
a’ Sajó mellett: 1158 r. kath., 11 g. kath., 3 ref., 4 zsi
dólak. Ékesíti az uraság’ kastélya és gyönyörű kertje. Kath. 
paroch. templom. Ménes. Nagy juhtenyésztés. 550 holdra 
menő szántóföldé igen termékeny; s/.őlőkerteiben (i30hold) 
kedves ízű fejér asztali bort termeszt; van még 70C h. rétje 
’s legelője; ’s 115 h. erdeje. F. U. gr. Szirmay nemzetség 
majorátusa, ’s feje egy uradalomnak.

Bük CNemes~) , magyar f. Csáthoz északra 1 mfdnyire: 
220 r. kath., 37 g. kath., 1100 ref., 7 zsidó lak. Kef. anya 
szentegyház. Határa 4-ik osztálybéli, ’s van 2068 h. szán
tóföldé, 2186 h. rétje és legelője. F. U. Almásy, Fáy, ’a 
mások többen.

BORSOD VARMEGYE.



BORSOD VÁRMEGYE. 101
*' Csaba, magyar f. Miskólczhoz délre ‘/a irányira a’ pe
sti országúiban : 612 r. kath,, 82 g. ka th . , 743 ref., 119 
evang., 1280 zsidó lak. Van itt ref. anya szentegyház, sy
nagoga, felette sok mészárszék, vendégfogadó, 4 vízima
lom. Hátára első osztálybéli, ’s áll 536 hold szántóföldből, 
943 h. rétből "s legelőből; 328 h. becses fejér bort termő 
szőlőhegyből, és 35 h. erdőből, F. U, a’ munkácsi püspök , 
a’ kamara, Bárczy, Boldizsár, ’s m. t.

Nagy Csecs, magyar t. a’ Sajó mellett, Ónodhoz 1j,1 
mfdnyire : 422 r, kath,, 48 g. kath., 2 ref., 56 zsidó lak., 
1012 hold 4-ik osztálybeli szántófölddel, 352 h. réttel ’s 
legelővel, 4l h. erdővel. F. U. többen.

Ecseg, magyar f. Miskólczhoz északra 1 1/i mfdnyire, 
a’ Sajó mellett: 4 r, kath. , 678 ref,, 8 zsidó lak. Van ref. 
anya szentegyháza, 378 h. termékeny szántóföldé, 366 h· 
rétje és legelője. F. U« többen.

G őr omboly, orosz f. Miskólczhoz délre 3/4 mfdnyire: 240 
r. kath ., 882 g. kath,, 5 ref. lak. Kom. és gör. kath. anya 
ezentegyház. Határa első osztálybéli, ’s van S02 h. sikeres 
búzát termő szántóföldé, 1178 h. rétje ’s legelője: 959 h. 
szőlőhegye; 1953 h. erdeje, ’s vízimalma. F. U, a’ mun
kácsi püspök , mint a’ tapolczui apaturság birtokosa.

Alsó Hámor, Felső Hámor, vagy máskép Massa , 2 
vegyes német-tót-magyar helység a’ diós győri határban, 
az első 7o6 r. kath., 4 g. kath., 10 evang. lak ,, ’s paroch. 
templommal; a’ második 204 r. kath., 7 evang, lak,, kik 
többnyire az idevaló vashámorokban dolgoznak. F. U. a’ 
korona.

Ő H ala , Uj H uta , Répás H uta , 3 tót-magyar hely
ség szinte a’ diós-győri határban, az első 480 r. kath., 1 
evang. , 4 zsidó; a’ második 430 r, kath,, 10 g. kath., 2 
ref., 1 evang., 6 zsidó lak., ’s kath, paroch, templommal; 
a’ harmadik 229 r. kath. lakossal, kik főképen az itteni ü- 
veghutákban dolgoznak , e’ mellett az üvegeket messzi föl
dekre elhurdják. F. L). a’ korona.

Igrtcze , magyar f. Csáthoz északra 112 mfdnyire, egy 
lapályos róua vidéken: 56 r, kath., 838 ref,, 20 ssidd lak.
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Van ref. anya szentegyháza; derék nagyságú tava, niellyben 
sok nádat vág; 2143 hold szántóföldé, 758 h. ré t je ’s leg
elője; és 285 h. erdeje. F. U. Almásy, Karácsondy, Szent- 
imrey , ’s m.

Keresztúr (Hejő), magyar-orosz f. Ónodhoz délre 3j4 
mfdnyire: 199 r. kath,, 415 g. kath., 1 evang., 5 zsidó 
lak. Gór. kath. szentegyház. Határa H79 holdra terjed’ 
mellyből 717 h. szántóföld; 462 h, rét és legelő. F. U. a’ 
religyioi kincstár.

Keresztűr (Sajó), magyar f. Miskolcihoz északra 1 mfd
nyire, a’ Sajó mellett: 83 r. kalh. , 16 g. kath·, 1229 ref., 
4 zsidó lak. Van ref. anya szentegyháza, 965 hold gazdag 
termékenységű szántóföldé, 1o6.'i h. rétje ’s legelője, 455 h. 
szőlője, és lüS hold erdeje. F. L). gr. Szirmay.

Tisza K ézi, magyar f. a’ Tisza mellett, Csáthoz ke
letre 1 *|4 mfdnyire: 173 r. kath., 949 ref., 3 evang,, 23 
zsidó lak. , ref. anya szentegyházzal. Határa igen termé
keny és tágas, nevezetesen van 2990 hold szántóföldé, 
5840 h. rétje é s  legelője. Marha és juhtenyésztése virágzó 
karban áll ; hala bőséggel a’ Tiszában. F. U Bük, Gencsy, 
Dobozy, Karácsondy, Moksányi, ’s in.

Tisza K ürth , magyar f. Csáthoz 1 , a’ Tiszához Ij1 
mfdnyire: 40.4 r. kath. , 4 zsidó lak. Kath. anya szentegy
ház. Hona határa mindent bőven terem, ’s 2106 holdra ter- 
jeg . mellyből 799 h, szántóföld ; 1307 h. rét és legelő. F. U. 
a’ kassai püspök.

Sajó L ú d , magyar f. Ónodhoz északra l|2 mfdnyire: 
787 r. kath., 38 g. kath., 6 ref., 29 zsidó lak., kath. pa- 
roch. templommal, vízimalommal, 601 hold szántófölddel, 
1046 h. réttel ’s legelővel, 959 h. erdővel. F. U. a’ reli
gyioi kincstár. Hajdan sz. Pál szerzetesek laktak itt.

Lád/ιύζα , magyar f. Ónodhoz nyugotra T|„ mfdnyire: 
32 r. kath., 486 re f . , 16 zsidó lak. Van ref anya szentegy
háza, 87 hold szántóföldé., 552 h. rétje és legelője. F.U, 
többen.

M atyi, magyar f. az elébbeni helységhez 1 órányira: 
883 r. kath,, 122 g. kath., 265 ref., 21 zsidó lak., kath,»
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és ref. templommal, [latéra 1971 holdra terjed, mellybői 
743 h. szántóföld; 9ol h. re't és legelő; 210 h. szőlő; 117 
h. erdő. F. U. többen.

Mindszent, magyar f, Miskólczczal összefüggésben: 309 
r. kath. , 69 g. kath. , 14 ref., 29 ó hitű, 9 zsidó lak. Kath. 
temploma paroeh, szentegyházul szolgál az alsó városnak. 
F. U, a’ munkácsi püspök.

Nyék, magyar f. Harsányhoz T|2 mfdnyire.· 184 r. kath,, 
83 g. kath., 157 ref., 12 evang., 102 zsidó lak. , Svnagó- 
gával, 1631 hold szántófölddel, 779 h, réttel, ’s legelővel, 
444 h. szőlővel, 112 h. erdővel, F. U. b. Szepesy, Putnoky, 
’s mások többen.

Sajó Őrös, magyar f. a’ Sajó mellett, közel annak Ti
szába való szakadásához: 37 r, kath,, 1094 ref., 68 zsidó 
lak. Yan 1024 h. szántóföldé, 372 h. rétje és legelője. F. 
U. Melczer, Lubik, Kornis , Jankó, ’s m.

Tisza Palkonya, magyar f. a’ Tisza mellett, Polgárhoz 
1|2 mfdnyire: 518 r. kath., 6 g. ka th ., 784 ref. lak., kath., 
és ref. anya szentegyházzal. Határa 4316 holdra terjed, 
mellybői 1337 h. szántóföld; 2979 h, rét és legelő F. U. az 
egri káptalan.

Papi, magyar f.(Csathoz északra 1 mfdnyire: 26 r. kath., 
856 ref., 16 zsidó lak. Ref. anya szentegyház. Yan 1667 h. 
szántóföldé, 632 h. r é t je ’s legelője, 14 h. erdeje, F. U. 
többen.

Sajó Petri, orosz-tót f. Ónodhoz ')a mfdnyire: 311 r, 
kath,, 496 g. kath., 2 ref., 7 zsidó lak. , 424 h. szántóföld
del , 234 h, réttel és legelővel , 370 h. erdővel. F. U. a’ re- 
ligyoi kincstár, ’s a’ kamara. Gör. kath, templom,

Tisza Oszlár , magyar f. 27 r. kath., 328 ref., 12 zsi
dó lak., Ref. templommal, 467 h, szántófölddel, 989 h. 
réttel ’s legelővel. F.U· többen.

Szalonta, magyar f. F,módhoz 1 órányira: 105 r. kath., 
49 g. kath., 503 ref, lak. Ref. anya szentegyház. Van 1188
h. gazdag íerrnékenységü szántóföldé, 551 h, rélje ’s leg
elője, 18 h. erdeje. F. U. többen.
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Szederkény, magyar f. közel a’ Tiszához, Miskolczhoz 
3 mfdnyire; 28 r. kath., 797 ref . , 10 zsidó lak. Ref. anya 
szentegyház. Határa nagy, különösen rétje , legelője igen 
sok £70iO hold}; szántóföldé termékeny, ’s 1148 h. foglal 
e l ; van három tava , a’ Tiszában bő halászata, de az ár
vizektől is szenved. F. U. gr. Erdődy, Fáy.

Szirma, magyar f. Miskolczhoz délre 3|4 órányira: 240 
r. kath., 428 ref., 8 zsidó lak. Ref. templom. Van 146 hold 
szántóföldé, i486 h. rétje és legelője. F. U. gr. Szirmay.

Sajó Szöged, orosz-magyar f. közel a’ Sajóhoz, Ónod
tól délre 11|2 mfdnyire: 267 r. kath., 486 g. kath. , 2 ref.,
2 evang., 7 zsidó lak. Romai és görög kath. szentegyház. Van 
1668 h. szántóföldé; 295 h. rétje ’s legelője, 239 h. erdeje. 
F. U. b. Eötvös, b. Palocsay, Almásy , Fáy.

Tisza Tarján, magyar f. a’ Tisza mellett; Ónodhoz 
keletre l*/4 mfdnyire: 170 r. kath,, 4 g. V'th., 890 ref., 
8 zsidó lak . , ref. anya szentegyházzal, 1614 h. szántóföld
del, 4383 h. réttel és legelővel, 40 h. erdővel, szép gazdaság
gal. Országos vásárokat is tart. F. U. b. Eötvös.

Kis Tokaj, magyar f. Miskolczhoz délre ,1 mfdnyire: 
30 r, kath., 16 g· kath. , 5Ő0 ref, , 7 zsidó lak,, ref. anya 
szentegyházzal. Van 346 h. szántóföldé, 1119 h. rétje és 
legelője, al h. szőlője, 3 h. erdeje. F .U. többen.

Zsólcza, (Alsó), magyar f. a’ Sajó mellett, Miskolcz
hoz dél-keletre 1 mfdnyire; 178 r. kath.. 15 g. kath,, &62 
ref., 13 evang,, 14 zsidó lak. Ref. anya szentegyház. Szép 
urasági kastély. Határa a’ nolaji pusztával együtt 2125 
holdra terjed, mellyből 821 h· szántóföld; 587 h. rét és 
legelő; 717 h. erdő, F. U. gr. Vay. b. Vay Lajos, b. Vay 
Dánielné.

Zsólcza (Felső), orosz-tót f. szinte a’ Sajó mellett, a’ 
Miskólczról Kassára vivő országútiján : 350 r. kath., 636 g* 
kath, , 18 re f , , 10 evang., 39 zsidó lak ., romai és gör. 
kath. anya szentegyházzal, 2152 h. szántófölddel· 378 h· 
réttel és legelővel, 90 h. erdővel. F. U. Plathy,
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N é p e s  P u s z t á k .

Zbusha, Sajó Vámos fii. 12 r. kath,, 3 g. kath., 7 ref., 
S evang, lak. F. U. gr. Szirmay. Paraszt Bük, 12 r. kath., 
5 ref, lak, F. U. Almásy, Fáy. Foga, Ónodhoz 1|a óra: 
00 r. kath., 52 g. kath., 2 ref. , 3 zsidó lak. F. U. a’ koro
na. Tullus, Ónodhoz 1 órányira: 6 ref. lak. F. U. többen.

Vakaráét, Mályi íil. 9 r. kath. , 12 ref. , 4 zsidó lak. 
F. U. többen. Jenke, Miskolczhoz 3/4 órányira: 9 r. kath. lak. 
F. U. a’ munkácsi püspök. Tupolcza, 10 r. kath,, 12 g. 
kath., 2 ref, 5 evang. lak. Fekszik ezen puszta Miskolczhoz 
dél-nyugofra 1 mfdnyire, egy felette ^kies bájoló vidéken. 
Van jó bort termő szőlőhegye, sze'p erdeje, juhtenyésztése, 
vendégfogadója, ’s egy meleg ásványos vize, mellyet fen
tebb a’ vgye leírásánál már láttunk. F. U. a’ munkácsi püs
pök, mint a’ tapolczai sz. Péterről és Pálról nevezett apá- 
turság’ birtokosa. Szakáid, Sajó Szöged fii. 35 r. kath., 
220 g. kath., 4 zsidó lak. Nagy juhtenyésztés. F. U· a’ 
korona.

II. EGRI JÁRÁS.
Van benne: 2 mezőváros, 38 falu, 5 népes puszta — 

mind magyar.
N é p e s s é g e :  56,730 lélek, u. m.
V a l l á s u k r a :  '32,340 r. kath., 22,349 ref., 325 g. 

kath., 188 evang., 1528 zsidó.
N y e l v ö k r e :  55,202 magyar, 1528 zsidó.

M e z ő v á r o s o k .
Mező Keresztes, magyar m. v. Miskolczhoz délre 4 

mfdnyire: 2(7 r. kath., 7 g. kalh ., 45 2 ref., 24 evang., 
68 zsidó lak. Ref. anya szentegyház. Határa nagy és igen 
termékeny: van 7056 hold szántóföldé, 4425 h, rétje és leg
elője, 116 h. szőlője. F. U· a’ korona.

Mező Kövesd, magyar m. v. Miskolczhoz délre 5 mfd
nyire , a’ pesti országutban: 65(0 r. kath., 1 ref., 62 zsidó 
lak. Kath. paroch. templom. Postahivatal és váltás Harsány
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és Eger közt. Vendégfogadó. Vízimalom. Határa 15,625 
holdra terjed, mellyből 8508 h. szántóföld; 6898 h. rét és 
legelő ; 219 h. szőlő. Kora kedves ízű, ’s többnyire vörös. 
Ezen város hajdan egészen szabad volt, a’ mint ezt Ulászló, 
Corvin Mátyás, Maria levelei bizonyítják; ’s nem csak vá
mot sehol nem fizettek lakosi, hanem pereiket is tulajdon 
tanácsuk ítélte el, ’s csupán a’ diós-győri várparancsnok
hoz vitték feljebb. F. U. a’ korona.

F a l u k .

Ábrány· (Alsó), magyar f. Harsány és Kövesd közt a’ 
pesti országúiban: 321 r. kath.. 27 ref., 7 evang., 8 zsidó 
lak., kath. paroch. templommal, 1001 harmadik osztálybeli 
szántófölddel , 314 h. réttel és legelővel. F. U. az egri 
káptalan.

Ábrány (Felső), magyar f. az elébbeni helységgel össze
függésben : 200 r. kath., 30 ref., 2 evang. , 311 zsidó lak., 
ref. anya szentegyházzal, synagógával, 1146 2-ik osztály
béli szántófölddel, 176 h. réttel ’s legelővel, 85 h. szőlővel, 
F. U. töblen.

Andornak, magyar f. Egerhez dél-keletre 1 ,|a infd- 
nyire: 421 r. kath., 138 ref., 8 zsidó lak. Ékesíti az ura
ság kastélya és ángol kerte. Van 439 h. igen termékeny 
szántóföldé, 411 h. rétje ’s legelője, 252 h. szőlője, 37 h. 
erdeje, malma az Eger vizén, kőbányája. F. U. Mocsáry.

Aranyos, magyar f. Harsányhoz I|a órányira: 320 r. 
kath, , 65á ref., 16 zsidó lak. Határa első osztálybéli, ’s 
ebből 1099 h. szántóföld; 800 h. rét és legelő; 115 h. szőlő
hegy; 2283 h. erdő. Hef. anya szentegyház. Kőbánya. F. U. 
a’ korona, gr. Erdődy, Fáy, Garas, ’s m.

Tisza Bábolna, magyar f. a’ Tisza mellett, ott hol a’ 
borsodi, hevesi, szabolcsi határok összejönnek: 508 kath. 
lak., kath. paroch. templommal, 1692 h. szántófölddel, 
5443 h. réttel és legelővel, 10 h. erdővel. Halászata a’ T i
szában jövedelmes; nádja s> k. F. U. az egri káptalan.

Bogács, magyar (.Egerhez 1 ‘|2 m főnyire, hegyek közt: 
l03i r. kath., 3 ref. lak· Kath, paroch. templom, Vizima-
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lom. Kőbánya. Van 12()1 h. 2-ik osztálybeli szántóföldé, 990 
h. rétje ’s legelője, 216 h. szőlője, lü86 h. erdeje. F. U. 
az egri káptalan.

Cserépfalu, magyar f. Egerhez e'szakra 1 */2 mfdnyire: 
80 r, kath,, 18()2 ref., 10 evang., 18 zsidó lak. Ref. anya 
szentegyház. Kőbányája jó épiiletköveket szolgáltat, meszet 
is e'get. Van 868 h. második osztálybeli szántóföldé, 566 h. 
r é t j e ’s legelője, 224 h. szőlőhegye, 16ü h. erdeje, F. U. 
h. Coburg.

Cserép Váralja, magyar f. az elébbeni helységhez ,|2 ó- 
rányira, sűrű erdők ’s hegyek közt: 684 r, kath., 8 zsidó 
lak. Van itt egy kastély, melly hajdani várának rom
jaira épült; ’s udvarában 60 öl mélységű kút. Határa csak
nem csupa erdőség, nevezetesen van 7543 h. erdeje, 9 h. 
szántóföldé, 631 h. rétje ’s legelője, 11 h. szőlője. F. U. 
h. Coburg.

Tibold Dardcz, magyar f. Egerhez észak-keletre 2 infd. 
1171 r. kath, 118 ref. , 22 evang., 132 zsidó lak. Kath. 
és ref. anya szentegyház. Több kastélyai közűi legneveze
tesebb a’ Majtényi uraságé , melly a’ bécsi Theseus tem
plom formájára épült. Van ásványos vize, kőbányája, több 
patakmalma. Határa áll 2395 első osztálybéli szántóföldből, 
1237 h. rétből ’s legelőből, 253 h. szőlőhegyből, 1321 h. 
erdőből. F. U. Okolicsányi, Majtényi, Fáy, Biaskovics. ’s m.

Tisza Dorogma, magyar f. a’ Tisza jobb partján: 13 
r. kath., 8 l5 re f . , 2 evang., 26 zsidó lak., ref. anya szent, 
egyházzal. Határa igen nagy, de mocsáros, ’s az árvizek
től sokat szenved: van 539 h. szántóföldé , 9806 h. rétje ’s 
legelője, 33 h. szőlője, 80 h. erdeje. |Hala , 'csíkja, nádja 
felesleges mennyiségben. F. U. a’ Tybold örökösök, lásd 
Kács helységét.

Emud, magyar f. Miskólczhoz délre 2J/4 mfdnyire: 1010 
r. kath., 240 g. kath., 1212 ref., 3 evang., 99 zsidó lak. 
Kath., és ref. anya templom. Ekesiti a’ Fáy uraság kastélya 
és kertje. Határa első o sz tá ly b é l i tág as ,  nevezetesen van 
552S h. szántóföldé, 1604 h. rétje ’s legelője, 389 h. sző
lője , 579 h, erdeje. F. U. gr. Erdődy, Fáy.
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Farmos, (Eger), magyar f. Heves vgye sze'le'n: 950 r. 
kath., 9 ref . , 32 zsidó lak., kath. fii. szentegyházzal, ’s 
több líri lakással. F, U. gr. Károlyi, b. Orczy, Sabics, 
Brezovay, Kandó.

Gelej, magyar f. M. Kereszteshez keletre 1 mfdnyire : 
83 r. kath., 1874 ref., 12 evang,, 114 zsidó lak., ref. anya 
szentegyházzal, synagógával. Hóna határa bő termékeny- 
ségű. ’s van 2469 h. szántóföldé, 27oi h. rétje ’s legelője. 
Lakosai csaknem mindnyájan nemesek.

Geszt, magyar f. Harsányhoz nyugotra l|2 mfdnyire: 
11 r. kath. , 1003 ref,, 59 zsidó lak. Itef. anya szentegyház. 
Van 926 h. ni i odik osztálybeli szántóföldé , 405 h. rétje ’s 
legelője, 274 h. igen becses fejér bort termő szőlőhegye, 
úgyhogy aszút is szoktak csinálni, 1053 h. erdeje. Egy dom
bon láthatni itt valami régi vár omladékát is, inelly a’ köz
néptől Leányvárnak neveztetik. F. U. b. Eötvös, gr. Csáky 
Theodor, b. Szepesy.

Kis Győr, magyar f. Miskólczhoz délre 1 !/2 mfdnyire*: 
erdős hegyek közt: 80 r. kath., 9 g. kath., 1180 ref., 
18 zsidó la k . , kik igen sok és híres gyümölcsöt termeszte
nek. Ref. anya szentegyház. Van 1600 h. 2-ik osztálybeli 
szántóföldé, 1364 h. rétje’s legelője, 208 h. szőlője, 13.250 
h. erdeje, kőbányája. F. U. a’ korona.

Harsány, magyar f. Miskólczhoz délre 2 mfdnyire , a’ 
pesti országutban : 830 r. kath., 754 ref., 6 evang,, 6 zsi
dó lak. Kath , és ref. anya szentegyház. Postahivatal és 
váltás Miskólcz ’s Kövesd közt. Vendégfogadó. Kőbánya. 
Határa első osztálybéli, Js van 2074 h. szántóföldé, 800 h. 
rétje ’s legelője, 300 h. szőlője, 2834 h. erdeje. F. U. a’ 
kassai püspök.

Szent István , magyar f. Köveséhez keletre 1 mfdnyi
re: 2231 kath. lak., paroch. templommal, 2454 harmadik 
osztálybeli szántófölddel, 2524 h. réttel és legelővel. F. U. 
az egri káptalan.

Ivánka , magyar f. az Eger vize mellett: 61.3 r. kath. ,3  
zsidó lak., kath. paroch. templommal. Hóna határa gaboná
ban , szénában, nádban, halban , vízi madarakban bővölkö. 
dik. F. U. özvegy b. Orczy Jozsefné.
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K ács , igen régi magyar f. Cserép Váraljához */2 órá
nyira: 553 r kath., 9 ref., j6 evang., 20 zsidó lak. Van 
kőbányája 3 mészégetése, malmai, lágyrneleg ásványos vi
ze , melly a tepolczaival ’s diós - győrivel alkotórészeire 
megegyez , 150 li. szántóföldé, 360 h. rétje ’s legelője, 43 
h. szőlője, 2214 li. erdeje. Határában Iát hatni egy régi ro
mokban heverő várat, meilynek építését sokan még Ár
pádnak tulajdonítják. Ugyancsak ez ajándékozta e’ helyet 
E u r s  vezérnek, a’ minthogy a’ helység szentegyház a’ olda
lában egy kő táblán e’ szavak olvashatók: D u x E u r s  
D e o  S u o. Eurstől származik le a’ Tybold nemzetség; et
től jönnek a’ Uorsyak ’s Ebeczkyek; ezeknek maradékai az
tán a* Fáy , Majtényi , Klobusiczky, Okolicsányi, Péchy , 
Almásy, Kállay, Rlaskovios nemzetségek, kik mind ezide- 
ig birtokában vannak a’ Tybold jószágoknak.

Lövő, magyar f. az Eger patakja mellet : 129 r. kath., 
814 ref. , 28 zsidó lak. Ref. anya szentegyház. Hatara 3212 
holdra terjed, mellyből 1208 h. szántóföld ; 2000 h. rét és 
legelő; 4 h. szőlő. F. U. többen,

Mocsolyás, magyar f. Sály filial. 133r. kath. lak. F. U. 
többen.

JVagy M ihály , magyar f. Kereszteshez keletre 1 mfd- 
nyire róna lapályos vidéken: 510 r. kath., 27 gr. kath., 
132Ϊ ref. , 26 evang., 232 zsidó lak. , kath. filial., ref.anya 
szentegyházzal, synagógával , ’s a’ fe j  ér egyházi pusztát is 
ide értvén 4523 h. szántófölddel, 5708 h. ré tte l’s legelővel. 
Tavaiban csikót fog. , és sok nádat vág. F. U* a’ Tybold 
örökösök. (L ásd Ivács helységét),

Ne'gyes, magyar f. az Eger patakja mellett, Egerhez 
keletre 4 mfdnyire: 503 kath., 74 ref., 19 zsidó lak Van 
1157 h. szántóföldé, 1266 h. rétje ’s legelője. F. U. a’ Sze- 
pesy nemzetség, ’s az egri káptalan.

Noszvaj, magyar f. Egerhez északra 1 */4 mfdnyire: 
123 kath., 1634 ref., 16 evang., 20 zsidó lak. Van ref. 
anya szentegyháza, Almásy uraságnak egy kastélya, 1142 

h, második osztálybéli szántóföldé, 491 h. rétje ’s legelője, 
320 h. szőlőhegye, melly hires erős vörös bort terem, 10ü0 
h. erdeje, F. U. többen.
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Novaj, magyar f. Egerhez keletre 1 mfdnyire: 1068 r. 
kath. lak. ,kath. paroch. templommal, 1762 h. második osz
tálybeli szántófölddel, 1121 h. réttel ’s legelővel, 178 h. 
szőlővel. F. U· az Eger váráról nevezett prépost.

Mező Nyarad , magyar f. a’ pesti országúiban, Kö~ 
vesdhez északra 1 mfdnyire: 525 r kath., 45 ref. , 9 e -  
vang., 10 zsidó lak. Kath. fii. szentegyház. Derék kastély 
és kert. Vendégfogadó. Vízimalmok. Van 1622 h. 3-ik osz
tálybeli szántóföldé, 706 h. rétje és legelője. F. U. Majtényi.

Ostoros magyar f. Egerhez 3j4 mfdnyire: 1015 r. kath. 
lak., 1342 h. első osztálybeli szántófölddel, 1503 h. réttel 
’s legelővel, 4SI h. becses vörös bort termő szőlőhegygyei, 
444 h. erdővel. F. U. az egri seminarium.

Keresztes Püspöki, magyar f. Keresztes mellett: 915 
r. kath.. 5 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Van 1766 h. 
szántóföldé, 1013 h. rétje ’s legelője. Negyedik osztálybéli. 
F. U. a’ kassai püspök.

Sály , magyar f. egy szép völgyben, Harsányhoz nyu- 
gotra 1 mfdnyire: 431 r. kath., 22 g. kath., 1480 ref,, 6 
evang., 47 zsidó lak. Kath., és ref. anya templom. Syna
goga. Három kastély és kert. Határa első osztálybeli, ’s 
van 1399 h. szántóföldé , 528 h. rétje ’s legelője; 255 h. sző
lőhegye , 21S3 h. erdeje. F. U. b. Szepesy, gr. C’sáky Theo
dor , b. Eötvös.

Szemere, magyar f. Kövesdhez délre 1 mfdnyire, az 
Eger vize mellett; 829 r. kath., 7 ref., 8 zsidó lak. Kath. 
paroch. templom. Van 1198 h. szántóföldé, 1178 h. rétje ’s 
legelője. Harmadik osztálybeli. F. U. Mocsáry.

Szihalom, magyar f. az Eger vize mellett, Kövesdhez 
délre 1 mfdnyire: 2162 r. kath. lak., kath. paroch. templom
mal, vendégfogadóval, 3432 h. szántófölddel, 2499 b. rét
tel és legelővel. Harmadik osztálybeli. F. U. az egri káp
talan.

Szomolya, magyar f. Egerhez keletre 1*|4 mfdnyire: 
1213 kath., 6 evang. lak. Kath. paroch. templom. Kőbánya. 
Határa második osztálybeli, ’s van 1695 h. szántóföldé. 
1134 h. rétje ’s legelője, 171 h. szőlője, 972 h. erdeje. F
D. az egri káptalan.
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Kis Tállya, magyar f. Egerhez dél-keletre 3,4 mfdnyi- 

re: 911 kath., 1 ref., 1 evang. lak., kath. paroch. tem- 
plornmal. Halára második osztálybeli, ’s van 559 h. szántó
földé, 803 h. retje ’s legelője, 183 h. jó vörös bort termő 
szőlőhegye, malma az Eger vizén. Lakosi sok dohányt, 
gyümölcsöt, dinnyét termesztenek. F. U. az Eger váráról 
nevezett prépost.

Tárd, magyar f. hegyek közt, kies környéken: 1740 
r. kath., 1 evang., 23 zsidó lak., kafh. paroch. templom
mal. Határa második osztálybeli, ’s van i2l7 h. szántó
földé, 2408 h rétje ‘s legelője, 254 h. szőlője, 75 h. er
deje. F. U. h, Coburg.

Felső Tárlány , erdős hegyek közt fekvő magyar f. Eger
hez északra 1’/2 órányira; 1219 kath. lak., kiknek neveik 
török származatra mutatnak. Van itt kath. paroch. templom, 
kő és márványbánya, mészégető s. fűrész és lisztmalom , ha
lastó. Legfőbb gazdagsága rengeteg erdejében áll, melly 
10,787 holdra terjed; ezenkívül van I I 2S h, szántóföldé, 
1368 h, rétje ’s legelője , 72 h. szőlője. A’ helységen alól 
állott hajdan egy pompás Fuor Contrasli nevű mulatókas
tély, mellyel Barkőczy egri püspök építtetett, de most csak 
romjait láthatni. F. U. az egri érsek.

Vall, magyar f. közel a’ Tiszához: 10 r. kath., 730 
ref. lak., ref. szentegyházzal. Határa az árvizek miatt 4-ik 
osztálybeli , ’s van 393 h. szántóföldé, 1114 h. rétje ’s leg
lője. Hala, csikja, nádja bőséggel. F. U. a’ munkácsi 
püspök.

fa l ta , magyar f. Harsányhoz délre 1 mfd.: 460 r. kath., 
20 g. kath., 320 ref., 7 evang., 125 zsidó lak. , kath., ref. 
templommal , synagógával. Határa második osztálybeli , ’s 
van 2953 h. szántóföldé , 851 h. ré tje ’s legelője.F. U· többen.

Z  ser e z , magyar f. Egerhez északra 1 */„ mfdnyire:281 
kath., 758 ref., 18 evang. lak., kath ., és ref. anya templom
mal, kőbányával. Határa második osztálybeli, ’s van 600 h. 
szántóföldé, 22,3 h. rétje ’s legelője, 400 h. szőlője, 5912 
h. erdeje. F, U. a’ szathmári püspök.
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Né p e s  Pus z t ák .

L a to r -U t, vagy Leány fa lva , Salyhoz % órányira: 
171 kath., 3 ref. lak. Ennek határábaa találtatik valami 
lágymeleg, "s felette gezdag forrás, úgyhogy kifolyásához 
közel egy,’s folytában 12 malmot forgat. F. U. b. Szepesy , 
b. Eötvös, gr. Csáky. 77/«/, 6 kath, lak, Sz. Istvánhoz tar
tozik. Mont a j , Bábolnához l]2 órányira: 61 kath, lak. Fe
jéregyháza, Bábolnához 1 órányira: 89 kath, lak. Pely, 
Dorogmához tartozik: 32 kath., 3 zsidó lak.

III. SZENT PÉTERI JÁRÁS.
Yan benne : 2 mezőváros , 5(1 falu , 5 népes puszta — 

mind magyar. Népessége: 34,869 lé lek , u. m. vallásukra: 
17,618 r. kath., 88 g. kath., 15,548 ref., 233 evang. , 1382 
zsidó; nyelvökre: 33,487 magyar, 1382 zsidó.

M e z ő v á r o  sok.
A pátfa lva , magyar m. v. Egerhez északra 2 mfdnyire: 

1260 kath. lak. Kath. plébánia. Kőbánya. Mészégetés. Pa
piros és lisztmalmok. Egy kőzziklás Be'lakönek neveztetett 
hegynek ;tövében van itt egy nagy kath. templom, melly- 
nek szomszédságában 3 forrás fakad, melly fördésre hasz
náltatok , ’s a’ csuzos - nyavalyákban foganatosnak találta
tott. Vize lágymeleg , és soha sem fagy be. Ugyan ezen 
hegyben barlangot is láthatni. Hajdan apafursága volt eJ 
cziin alatt: T r i u m  f o n t i u m  de B ee l .  Határa harma
dik osztálybeli, ’s ebből 2685 h. szántóföld ; 1006 h. rét és 
legelő ; 5700 h. erdő F. U. az egri seminárium.

Szent Peter, magyar m. v, Miskólczhoz északra l sj4 
mfdnyire, a’ Sajó mellett: 321 r. kath. , 38 g. kath., 2515 
ref., 12 evang., 723 zsidó lak. Kath., és ref. anya szent
egyház. Synagóga. Jövedelmes malom a’ Sajó vizén. Több 
bolt, és 60 korcsma. Határa első osztálybeli, ’s van 2192 
h. szántóföldé, 2108 h. rétje ’s legelője, 748 h. igen becses 
fejér bort termő szőlőhegye. A’ város 3 országos vásárt tart
h a t , ’s vérhatalom joggal is bir, de vele nem él. F. U. gr.
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Szirmay, gr. Erdődy, Ragályi, Losonczy, Bonis, Gulácsy, 
F ilta , a’ religyioi kincstár, ’s in.

F a l u k .

Alacska, magyar f. Sz. Páterhez 1 órányira: 8 kath. , 
582 ref., 3 evang., 9 zsidó lak., ref. anya templommal, 
206 b. szántófölddel, 284 h. rőttel ás legelővel, 217 h. sző
lővel , 670 h. erdővel. F. U. Kubinyi, Ragályi, Szepesy, 
Marjássy Js in.

A rló , magyar f. Göinör vgye szálán: 1077 katb., 5
zsidó lak., kath. paroch. templommal. Határa második osz
tálybáli, ’s van 1655 h. szántóföldé, 784 h, rátje , ’s lege
lője, 6164 h. erdeje, mellyben sok sertást hizlal. F. U. 
b. Vácsey, Almásy, Jákelfalusi, Plathy, Nedeczky, Ho- 
dosy, Bory.

Balutony, magyar f. Egerhez 23|4 mfdnyire: 676 kath., 
10 zsidó lak., kath. paroch. templommal. Van 1089 h. szán
tóföldé, 271 h. rátje ’s legelője, 11 h. szőlője, 749 h. er
deje. F. U. többen.

Bánfalva , magyar f. Bánhorváthoz J/4 órányira: 86 r. 
kath,, 29 g. kath., 57o ref., 7 evang., 21 zsidó lak., ref. 
anya szentegyházzal , 891 h. szántófölddel, 370 h. rőttel ’s 
legelővel, 104 h. szőlővel, 1247 h. erdővel, F. U. Lónyay, 
Márjássy , Csorna , Zolnay , Morvay , ’s in.

Banlorváth , magyar f. Putnokhoz iy 2 mfdnyire: 150 
kath., 618 ref. lak., kath., ás ref. anya szentegyházzal Van 
852 h, szántóföldé, 332 h. rátje ’s legelője, 150 h. szőlője, 
906 h. erdeje. F. IJ. az egri seminarium.

Barcsa , magyar f. Bánhorváthoz 1\„ órányira : 2<) kath,, 
668 ref., 12 evang., 22 zsidó lak., ref. anya szentegyház
zal. Van 563 h. szántóföldé, 212 h. rétje ’s legelője, 151 h. 
szőlője , 798 h. erdeje, F. U. többen.

Barcsika, (Alsó), magyar f. a’ Sajó mellett: 35 kath., 
140 ref. , 37 zsidó lak. Három vízimalom. F. U. többen.

Barcsiba (Felső) , magyar f. 3 kath., 274 re f . , 2() zsi
dó lak., ref. szentegyházzal. F. U. b. Kemány, Radvánszky, 

IIT. K. M. o. Földi. a
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Molnár, Czövek. Mind a’ két Barczikának határa második 
osztálybeli, ’s van 397 h. szántóföldé, 323 h. rétje ’s leg
elője, 208 h. erdeje.

Bekiilcse, magyar f. Balatonyhoz '|,2 órányira: 542 r 
kath ,, 2 ref,, 5 zsidó lak, 887 h., szántófölddel, 287 rét
tel ’s legelővel, 8t)7 h. tölgyes erdővel. F. U. Draskóczy. Ezen 
helységnek nagyobb része Heves vármegyéhez tartozik.

Bereute, magyar f. Sz. Péterhez 1 órányira: 213 r. 
kath., 13 g. kath., 234 ref., 1 evang., 8 zsidó lak,, ref. 
templommal. Első osztálybeli határában van 566 h. szántó
föld, 429 h. rét és legelő, 90 h. szőlő, 404 h. erdő. F. U. 
Szepesy , Bay, Puky, Nagy ’s rn.

Bolyok, magyar f. Gömör vgye’ szélén: 6C2 kath. , 15 
zsidó lak., 789 h szántófölddel, 323 h. réttel 's legelővel, 
306 h. erdővel. F, U. Bolyky , Kiss, Rácz , Császár ’s m.

Bola, magyar f. 462 kath. lak. , 914 h. szántófölddel, 
20? h. réttel’s legelővel, 4t h. szőlővel, 303 h, erdővel. 
Negyedik osztálybéli. F. U. az egri seminarium

Cse'pdny, magyar f. Ariéhoz 1!„ órányira: 512 kath., 5 
zsidó lak. Határa 4-ik osztálybeli, ’s ebből 510 b. szántó
föld ; 37() h rét ’s legelő ; 722 h. erdő. F. U. többen.

Csernely , magyar f. Miskólczhoz 4J|4 mfdnyire. hegyek 
közt: 716 kath., 11 evang. lak., kath. paroch. templommal, 
vízimalommal, savanyuviz-forrással , 1356 h. szántóföld
del, 533 h. réttel ’s legelővel, 1)54 h. erdővel. Bort is ter
meszt. F. U. nagyobb részt Sturmann.

Csukva, magyar f. Sáta fii. 42,3 kath. lak., 278 h. szán
tófölddel, 100 h, réttel ’s legelővel, 160 h. erdővel. F. U. 
az egri káptalan.

Czeuter , magyar f. Sajó Németihez , ;a órányira: 196 
kath. , 5 zsidó lak. Van 300 h. szántóföldé , I 64 h. rétje ’s 
legelője, 3 h. szőlője. F. U. nemesek.

Darócz (Lénárd}, magyar f. Csernelyhez */4 órányira: 
370 kath. lak. Van 499 h. szántóföldé, 261 h. rétje ’s leg
eleje, 10 h. szőlője. F· U, többen.

Bedes, magyar f. Miskólczhoz nyugotra 3 mdnyfire: 320 
kath., 422 ref,, 5 evang., 32 zsidó lak. Van kath, és ref.
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paroch. temploma, papiros es lisztmalma, vashámora, 794 h. 
szántóföldé , 264 h. retje ’s legelője, 33 h. szőlője, 1888 h. 
erdeje, mellyben egy régi várnak romjai szeinlélhetők. F. 
U. gr. Serényi.

Disznósd, magyar f. Ariéhoz 3/4 órányira: 770 kath., 
11 zsidó lak. Határa 4-ik osztálybeli, 's van 1523 h, szán
tóföldé, G31 h. rét je ’s legelője , 1475 h. erdeje F. U. többen.

Dotna/ιάζα , magyar f. Gömör vgye szélén: 790 kath., 
3 zsidó lak., kath. paroch. templommal. Határa 4-ik osz
tálybeli, ’s van 588 h. szántóföldé, 431 h. rétje 's legelője, 
1417 h. erdeje. F. U. Tihanyi, Kovács, Trajtler, Kiss, Hol
ló , ’s m.

Járdánláza, magyar f. Ariéhoz 1/a órányira: 462 kath.,
7 zsidó lak, Van 475 h. szántóföldé, 197 h. rétje 5s legelő
je , 844 h, erdeje. F, U. többen.

Ivánka , (Sajó), magyar f. 15 kath., 312 ref., Sf zsidó 
lak., ref. anya szentegyházzal, 193 h. szántófölddel, 128 
h. ré t te l ’s legelővel, 4ő h. szőlővel, 252 h. erdővel. F. U. 
többen.

Kápolna, magyar f. Sz, Péterhez l  órányira: 600 ref.
8 zsidó lak., ref. anya szentegyházzal. Van 46! h. szántó
földé, 388 h. rétje ’s legelője, 148 h. szőlője, 718 h, erdeje. 
Második osztálybéli. F. U. a’ korona.

Kazincz, (Sajó) , Sz. Péterhez 2 órányira: 56 r. kath., 
8 g. kath., 837 ref., 4 evang., 130 zsidó lak. Ref. anya 
szentegyház. Synagóga. Határa első osztálybéli, ’s van 1329 
h. szántóföldé, 586 h. rétje ’s legelője, 250 h. szőlője, 
2258 h. erdeje, mellyben egy régi omladozott várat is lát
hatni. F. U. b. Kemény, Radvánszky, Kubinyi, Molnár, 
Marjássy, Törös ’s m.

K irá ld , magyar f. Sajó Németihez Jj4 órányira: 138 
kath. lak., 233 h. szántófölddel, 137 h. réttel ’s legelővel, 
11 h. szőlővel, 589 h. erdővel. F. U. az egri seminarium.

Komló, magyar f. Sz. Péterhez 2 órányira: 37 kath., 
337 ref., 6 zsidó luk., ref. templommal, vízimalommal.
Van 270 h. szántóföldé ; 224 h. rétje ’s legelője, 45 h. sző



lője, 790 h. erdeje. F. ü .  Fáy, Almásy, b. Eötvös, Máj- 
tény i , Kárász.

Lászlófalva , magyar f. Sz. Páterhez \%  órányira: 13 
kath., 370 ref., 8 zsidó lak., ref. templommal, 180 szántó
földdel, 261 h. lettel ’s legelővel, 111 h. szőlővel, 535 h. 
erdővel. F. U. gr. Szirmay, Márjássy, Kolosy, Darvas ’s m.

Maiinka, magyar f. Dédeshe/. 1 órányira: 20 kath., 
442 ref., 2 evang., 14 zsidó lak., ref. anya szentegyházzal, 
vízimalmokkal. Határa 3 ik osztálybeli, ’s van 577 h. szán
tóföldé, 231 h. retje ’s legelője, 20 h. szőlője, 2780 h. er
deje. Határában jó épííletkő ’s palakő (.Schiefer) ásatik. F. 
U. többen.

Sz. Márton, magyar f. Apátfalva fii. 444 kath. , 1 ref., 
1 zsidó lak. Van 562 h. szántóföldé, 195 h. rétje ’s legelő
je; 538 h. erdeje. F. U, Losonczy, Puky , Uásthy, Kovács, 
Horváth, Liszkay.

.M ert s e , magyar f. 422 kath. lak., 625 h, szántóföld
del, 258 h. r é t t e l ’s legelővel, 32 h. szőlővel, 773 h. er
dővel. F .U .az egri seminarium.

Mogyorosd, magyar f. Csernelyhez /2 oru . 22! kath., 
6 ref., 5 evang lak., 359 h. szántófölddel, 150 h. réttel ’s 
legelővel, 1l07 h. erdővel. F. U. Sturman.

Móuosbel, magyar f. Apátfalvához V2 órányira: 29.3 kath., 
10 ref., 5 zsidó lak., 7 vízimalommal. F. U. az egri servi
ták, Losonczy, Szabó, Makay , Uutkay , Szecskó.

JVádasd, magyar f. közel Heves vgyéhez; 804 kath , 
13 zsidó lak , kath. paroch. templommal. Határa 4-ik osz
tálybéli, ’s van 1285 h. szántóföldé, 8()4 h. rétje ’s legelő
je, 2791 h erdeje. F. U· Ambrózy, Almásy, Szent Miklósi, 
Plathy ’s m.

JVekese'ny, magyar f. Sata fii. 85 kath., 440 ref., 5 evang,, 
30 zsidó lak ., ref. templommal, vízi malommal vasbányák
kal. Van 908 h. szántóföldé, 494 h. rétje s legelője, 18 h. 
szőlője, 735 h. erdeje. F. U. Thuranszky , Mískólczy, Zsó- 
ry ,  Szalay, Janoviczky ’s t.

Sajó Ném eti, magyar f. Götnör vgye szélén, a’ Sajó 
mellett: 539 kath ., 3 ref., 10 evang., 18 zsidó lak. Kath.

1 1 6  BORSOD VÁRMEGYE.
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paroeh. templom. Vízimalom. Van 576 li. Szántóföldé , 551 
h. retje ’s legelője, 1142 h. erdeje. Bort is termeszt vala
mi keveset. A' helységen felől egy dombon valami régi vár’ 
sánczai látszanak. F. U. többen.

Omány, magyar f. Sáta fii. 40S kath., 7 evang., 10 
zsidó lak., 650 h. szántófölddel, 166 h. réttel ’s legelővel, 
44 h. szőlővel, 665 h. erdővel· F. U. Plathy, Ambrózy, 
Sturman ’s t.

Ózd, magyar f. Várkonyhoz 1\IJ, órányira : 33l kath, lak,, 
441 h. szántóföldeel, 110 h. réttel ’s legelővel, 8 h. szőlő
vel, 1199 h. erdővel. F. U. többen,

Parusznya, magyar f. Sz, Péterhez 2 órányira: 7 kath., 
792 ref., 12 zsidó lak. Ref. anya szentegyház. Határa má
sodik osztálybéli, ’s van 450 h. szántóföldé, 487 h. rétje 
’s legelője, 106 h. szőlője, 1019 h. erdeje. F. U. a’ korona.

Uadis lyán , magyar f. Diós Győrhez 1 ]/2 mfdnyire: 7 
kath., 722 ref., 2() zsidó lak. Ref. anya szentegyház. Ha
tára második osztálybéli, ’s van 380 h. szántóföldé, 363 h. 
rétje ’s legelője, 85 h. szőlője, 487 h. erdeje. F. ÍJ. a 
korona.

Sá la , magyar f. Miskőlczhoz 4 mfdnyire , hegyek közt: 
698 kath., 6 ref., 7 zsidó lak., kath. paroch, templommal. 
Vízimalom. Határa 3-ik osztálybéli, ’s ebből 1384 h. szán
tóföld, 378 h. rét és legelő,· 68 h. szőlő, 721 h. erdő.F. U. 
\  Ágoston , 1j2 az egri seminarium.

Sikátor, magyar f. Göiuőr vgye szélén: 205 kath., 4 
evang. lak ., 331 h. szántófölddel, 356 h. réttel ’s legelővel; 
870 h. erdővel. F, U. A’ j;»;zói. prépost, Szakái, ’s m.

Szilvá i, magyar f, Egerhez északra 3% mfdnyire: 355 
kath. , 646 ref., 10 evang. , 23 zsidó lak. Van itt ref.anya 
szenlegyház; igen becses portékát készítő vashámor, hol 
kiilönbféle vasmivek is öntetnek ; papiros malom Határa 
harmadik osztálybeli , 's van 1()08 h. szántóföldé , 640 h, rét
je ’s legelője, 4533 h, erdeje. F. IJ. gr. Keglevich Miklós,

Tapolcsány, magyar f. Dédeshez *|4 órányira: 17 kath., 
486 ref., 10 evarig., 18 zsidó lak. Ref. anya szentegyház.
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Vasbánya és hámor. Van 571 h. szántóföldé, 223 h. rétje 
’a legelője, 55 h. szőlője, 856 h. erdeje. F. U. többen.

Tardonza, Dédeshez 3/4 órányira: 3i kath., 4 95 ref., 
22 zsidó lak ,, 646 h, első osztálybeli szántófölddel, 4C9 b. 
réttel *s legelővel, 3673 h. erdővel, egy kis bortermesz
téssel, ref. templommal. F. U. többen,

Uppony, magyar f. Ránhorváth fii. 552 kath, lak. Van 
860 h. szántóföldé, 251 h. rétje ’s legelője, 32 h. szőlője, 
923 h. erdeje , vasbányája. F. U. az egri saminárium.

Vadna, magyar f. Bánhorváth fii. 38 kath., 596 ref., 
16 evang,, 30 zsidó lak. Bef, anya szentegyház. Van 466 h, 
szántóföldé, 285 h. rétje ’s legelője, 26 h. szőlője, 304 h, 
erdeje, vízimalma. F. U. Radvánszky, Csorna, Molnár, 
Marjássy, ’s m.

Varba, magyar f. Sz. Péterhez 11/s órányira: 16 kath., 
620 ref., 9 zsidó lak. Ref. anya szentegyház. Határa máso
dik osztálybéli, ’s ebből 607 h, szántóföld ; 968 h. rét és 
legelő ; IO4 h. szőlő5 3896 h, erdő. F. U. a’ korona.

Vdrkony, magyar f. Putnokhoz 11[„ mfdnyire: 1190 
kath. lak ., kath. paroch. templommal. Határa első osztály
beli, ’s ebből 1788 h. szántóföld, 613 h. rét és legelő, 44 
h. szőlő, 3096 h, erdő, F. U. az egri káptalan.

Velesd, magyar f. a’ Sajó mellett Göinör vgye szélén: 
76 kath,, 587 ref., 91 evang., 9 zsidó lak., ref. anyaszent- 
agyházzal, vizimalommal. Határa második osztálybeli, ’ s  
van 944 h. szántóföldé, 162 h. rétje ’s legelője, 65 h. sző
lője, 1951 h. erdeje. F. U. Radvnászky, Molnár, Sze^esy, 
Czékus , Czemniczky 's m.

Vistiyr! . magyar f. Egerhez északra 4 mfdnyire: 111 r. 
kath. , 1193 ref., 18 evang., 29 zsidó lak. Van itt ref. anya 
szentegyház, üveghuta. Itt igen hires palakő (Schiefer) tö
retik, mellyet fedélre nagyon jónak Ítélnek, ’s Egerbe, 
Pestre, sőt messzibb is elhordatik. Határa harmadik osz
tálybéli, ’s ebből 1202 h. szántóföld; 4Ó8 h rét és legelő; 
49 h. szőlő; 5522 ii. erdő. F. U. gr. Keglevich. Miklós.
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N é p e s  P u s z t á k .
K isfalud , Sz, Péter mellett: 30 kalli., 7 ref. , 13 zsi

dó lak. F, U, gr. Szirinay. Lutlna , Yarbó inellett.: 11 kalb., 
3 ref. lak. Har/idcz, Kazincz mellett: 8 katli. , 12 ref. lak. 
F. U. Badványi, Kubinyi, ltecsky. Kis mező, Csernely fii. 
8 katb. iák. Vasvár, Várkony fii. 37 lak, F. U. Ladányi, 
Garánházy, Herencsy ’s in,

IV. SZ END HŐI JÁRÁS.
Yan benne: 2 mezőváros — magyar; 45 falu, 11. m. 

2!) magyar, 5 orosz, 5 tó t ,  5 magyar-orosz, 1 orosz-ma
gyar; 8 népes-puszta — magyar. Népessége: 32,127 lélek, 
'11. ni. vallásukra 10,661 r. kath. , 6016 g, kath. , 12,746 re
form., 153! evang , 3 óhitű, 1177 zsidó; nyelvükre 25,— 
457 magyar , 4000 orosz, 1500 tót, 3 görög, 1167 zsidó.

M e z ő v á r o s o k .
Kdeiénij, magyar m. v. Miskólczhoz északra 3 mfdnyi- 

r e , a’ Hódva kies völgyében: 909 r. katb., 63 g kath., 
3(}1 ref. , 16 evang. , 3 n. e. óhitű , 42 zsidó lak. Van itt. 
kath., és ref, anya templom, szép kastély es igen gyönyörű 
kert, sör és pálinkaház, 2 vendégfogadó, vám ’s ahoz ven
dégfogadó, 5 kerekű malom a’ Bódva vizén. Határa első 
osztály léli, 's ebből 2276 h. szántóföld ; 1193 h. r ét és leg
elő; loO h. szőlő; 23,87 h. erdő, F, U. h. Coburg.

Szendrő. magyar m. v. Edelényhez északra 2 mfdnyire, 
szinte a’ Bódva mellett; 168,1 r. kath. ,85 g. kath. , 411 ref., 
45 evang., I 60 zsidó lak., kath és ref. anya szentegyház
zal , synagógával, kastélylyal, 2 vízimalommal. Határa har
madig osztálybéli, ’s van 2606 h. szántóföldé, 2í>77 h. rét
j e ’s legelője, *65 h. szőlője , 3554 h. makkos erdeje La
kosi dohányt termesztenek . ’s különféle meterségeket foly
tatnak. F. U. gr. Csáky István örökösi, Fáy, Puky, ’s in.

F a 1 u k.
Altod, orosz-magyar f. Szundimhoz 3|4 órányira: 95 r. 

katb., 699 g. kath., 9 ref . , 7 zsidó lak , gór. kath. anya
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templommal. Van 957 h. szántóföldé, 183 h. rétje ’s lege
lője, 4013 h. erdeje, mellyben} sok sertést hizlal. F. U. 
gr. Csáky István örökösi.

Arnóth, tőt f. Miskőlczhoz l mfdnyire: 2o8 r. k a th , , 
113 g. kath., 6 ref., 552 evang. , 12 zsidó lak. Evang, anya 
szenregyház. Határa 2-ik osztálybeli, ’s van 1832 h. szán
tóföldé, jó rétje ’s legelője, bortermesztése. F. L). gr, 
Szirmay.

Balajt, magyar f. Lád Besenyőhöz 1 órányira: 72 r. 
kath., 11 g. kath. , 452 ref., 10 zsidó lak. , 619 h, szántó
földdel, 278 h. réttel ’s legelővel, 50 h. szőlővel. 522 h. 
erdővel, lief, szentegyház. F. U. többen.

Belső Bocs , magyar f. Szikszóhoz délre 2 mfdnyire , 
a’ Hernád mellett, meilynek áradásitól sokat szenved: iá 
kath ., 1248 ref., 25 zsidó lak. lief, anya szentegyház. Ter
mékeny föld. Sok széna és legelő. F. U. gr. Erdődv , Al- 
iriásy. Ezen helység Aszaló helyett ezentúl Borsodhoz tar
tozna , de törvényesen még be nem czikkelyeztetett.

Lúd Besenyő, magyar f. Edelényhez északra 1 mfdnyi
re: 76 r. kath., 87 g. kath., 356 ref., 15 evang., 11 zsidó 
lak., ref. anya szentegyházzal, 663 h. szántófölddel, 319 
h. réttel ’s legelővel, 15 h. szőlővel, 623 h. erdővel. F. U. 
többen.

Bódva, vagy Bőldva , magyar f. Sajó Vámoshoz 1 
órányira: 275 r. kath., 192 g. kath., 682 ref., 132 evang., 
15 zsidó lak. Ref. anya szentegyház. Határa első osztály
béli , ’s ebből 1S57 h, szántóföld; l()08h.rét ég legelő; 105 
h, szőlő; 1302 h. erdő. F. U. többen,

Borsod, magyar f. Edelényhez \  órányira, a’ Bódva 
mellett: 52 r. kath., 6 g. kath., 310 ref., 89 zsidó lak., 
ref. templommal, 684 h. szántófölddel, 387 h. réttel 's lege
lővel, 18 h. szőlővel,! 303 h. erdővel. Hajdani várának, 
mellytől az egész inegye nevét vette — csak kevés nyomait 
láthatni. F, U» többen.

Damah, magyar f. Edelényhez 1 órányira: 16 r. kath., 
30? ref . ,  14 zsidó lak,, ref. anya szentegyházzal. Van 349



Ji. szántóföldé, 331 h. rétje ’s legelője, 94 h, szőlője, 271 
h. erdeje, F. U. többen.

Dekrete, magyar-orosz f. Sz. Jakabhoz *|# órányira: 
92 r. katli. , 114 g· kath., 85 ref., 6 zsidó lak, , 302 h. 4-ik 
osztálybeli földdel, 89 h. réttel és legelővel, 1264 h. er
dővel.

Dévény vagy Dévény, magyar f. Sajó Galgóczhoz l ' /4 
órányira: I4O r, kath. , 50 g. kath., 220 ref., 4 evang , 
7 zsidó lak., ref. templommal. Van 355 h. szántóföldé, 125 
h. rétje ’s legelője, 15oO erdeje. F. U. többen.

üubicsáuy, magyar orosz f. Göinör vgye szélén a’Sajó 
mellett: 1Ü0 r. kath., 150 g. kath. . 44 ref., 18 zsidó lak. 
Van 268 b. szántóföldé, 312 h. rétje ’s legelője, 1478 h. 
erdeje. F. U, többen.

Finke, magyar f. Szirákhoz 1|2 órányira: 304 r. kath., 
36 g. kath., 280 ref., 2 evang., 38 zsidó lak., 78O h. szán
tófölddel, 2 I0 h. réttel ’s legelővel, 23 h. szőlővel, 241 h. 
erdővel. F. U. többen.

Sajó Gulgúcz, magyar f. Putnokhoz 1 mfdnyire: 311 
r. kath,, 5 ref. lak , katli. paroch. templommal. Van 2S4 
h. szántóföldé , 317 h. rétje ’s legelője, 19 h. szőlője, 896 
h. erdeje. F. U. az egri káptalan.

Gaivács, magyar f. Szendrő fii. 337 r. kath., 90 g. 
kath., 4 ref. , 5 zsidó lak .,  585 h. szántófölddel, 227 h. 
réttel ’s legelővel , J415 h. erdővel. F. U. gr. Csáky István 
örökösi.

Hangács, magyar f. Szirákhoz l J|a órányira: 3l7 r. 
kath,, 70 g. kath., 458 ref., 5 evang., {36 zsidó lak. Kef. 
anya szentegyház. Határa első osztálybeli, ’s van 1159 h. 
szántóföldé, 458 h. rétje ’s legelője, 941 h. erdeje. F. U. 
többen,

Hegymeg, magyar f. Abauj vgye szélén: 27 r. kath., 
24 g. kath., 300 ref., 12 zsidó lak., ref. templommal. Van 
195 h. szántóföldé, 247 h. rétje ’s legelője, 236 h. erdeje, 
’s nem rég ültetett szőlője. F. U. többen.

BORSOD VÁRMKGYK. 1 2 1
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Disznósd·Horváth, magyar f. Edelényhez l ‘/4 (irányi
ra: 66 r. kath,, 13 g. kath., 903 ref., 3l evang., 37 zsi
dólak., ref. anya szentegyházzal. Határa 4-ik osztálybeli, 
’s van 1788 h. szántóföldé, 736 h. retje Js legelője, 128 h. 
szőlője, 1285 h. erdeje. F, U. többen.

Szent Jakab·, magyar-orosz f. Borsodnak legfelső csú
csában, Torna vgye szélén: 263 r. kath., 150 g- kath., 127 
ref., 6 zsidó lak., r. kath. paroc.h. templommal. Határa he
gyes, sovány, ’s van 697 h. szántóföldé, 178 h. rétje ’s 
legelője, 2397 h. erdeje. F. U.

Jákfalva, tót f. Pulnokhoz 1 *|4 mfdnyire: 5l r. kath.. 
15 g. kath., 12 ref. 175 evang., 7 zsidó lak. Van 310 h. 
szántóföldé, 129 h. rétje ’s legelője, 969 h, erdeje. F. U, 
többen.

Irota , orosz f. Abauj vgye szélén 31 r. kath., 375 g. 
g. kath. , H re f . , 9 zsidó lak ., gör. kath. paroch. templom
mal, Határa 4-ik osztálybéli, ’s ebből 506 h. szántóföld ; 
lü3 h. rét és legelő; 1382 h. erdő. F. U. gr. Vay.

K állo , magyar-orosz f. Edelényhez 1 órányira: 84 r. 
kath.. 209 g. kath. , 57 ref., 29 evang. , 50 zsidó lak. Van 
448 h. szántóföldé, 456 h. rétje ’s legelője, 7 h. szőlője, 
F. U. többen.

Sajó Kaza , nevezetes magyar helység a’ Sajó mellett, 
Miskólczhoz északnyugotra 3 mfdnyire: 316 r. kath., 12 g. 
kath., 301 evang. , 618 ref. , 76 zsidó lak. Több kő épületei 
közt kitűnik a’ Radvánszky uraság nagy kétemeletes kas
télya, a’ ref, szentegyház, egy mellé ragasztott toronynyal. 
Ezen templomot 1782 olta az evang, lutheránusok is hasz
nálják , sőt a’ két különböző hitű prédikátor, Ur vacsorája’ 
alkalmával egymásnak segédkezet nyújt. Van itt továbbá a’ 
Sajón 37 öl hosszúságú erős hid,  7 kerekű őrlő malom, szá
mos mesterember, ’s majd minden háznál szövőszék , úgy
hogy tulajdon szükségén felül évenként 6000 réf vásznat ad
hat el. Határa első osztálybéli, ’s van 851 h. szántóföldé, 
1158 h. jó rétje *s legelője, I93 h. becses bort termő sző
lőhegye, ’s 2908 h. erdeje. F. U. többen.



BORSOD VÁRMEGYE. 123
Felső Kelccsény, magyar f. Szuhogyhoz i x|a órányira: 

47 r, kath., 2 g. kath., 240 ref., 7 evang., 11 zsidó lak., 
ref. templommá]. Van 546 h. szántóföldé, 2l8 h. rétje ’s 
legelője, 21 b, szőlője, 494 h. erdeje. F. U többen.

Kurilyán , tót f. Sajó Kazához 1 m.dnyire : 5l r. kath., 
5 g. kath., 15 ref.. 196 evang., 6 zsidó lak. Evang. tem
plom. Van 418 h. szántóföldé, 205 h. rétje ’s legelője, l l  
h. szőlője , 458 h. erdeje. F. U. többen.

Szetidrő Lúd, magyar f. 314 r. kath., 15 g. kath,, 3o5 
ref., 25 zsidó lak., ref. és kath. filial, templommal, vízi
malommal. Határa első osztálybeli, ’s van 52y h. szántó
földé, 253 h. rétje 's legelője, 58 h. szőlője, 2109 h. e r 
deje. F. (J. többen.

L a k , magyar f. Abauj vármegye’ szélén: 82 r. kath , 
574 ref·, 50 zsidó lak,, ref. anya szentegyházzal. Van 1108 
h. szántóföldé, 679 h. rétje ’s legelője, 1334 h. erdeje. F. 
U. többen.

Márlonyi, magyar f. Sz. Jakabhoz 2, |2 o'rányira: 110 
r. kath.. 2Ö4 ref., 33 zsidó lak., ref. templommal. Van 973 
h. szántóföldé, 313 h. rétje ’s legelője, 34 li. szőlője, 1713 
h. erdeje, meilyben egy régi kolostor’ romjai szemlélhetők. 
F. U. többen.

Meszes , magyar f. Szendrőhüz 1 órányira : 250 r. kath , 
23 g. kath., 210 ref., 11 zsidó lak., ref. templommal; 
lágymeleg forrással. Van 826 h. szántóföldé, 387 h. rétje ’s 
legelője. 944 h. erdeje. F. U..gr. Gyulay, gr. Csáky, Gom
bos, Hodosy, Dobozy, ’s m.

Mufsomy, orosz f, Edelényhez l órányira: 77 r. kath., 
847 g. kath., 6 ref. , 2 evang., 10 zsidó lak. Van itt gör. 
kath. paroch. templom, Jékelfalusy nraságnak derék ka
stélya, 1366 h, szántóföld, 2099 h. rét és legelő, 379 h. 
erdő, F. U. többen.

Felső Ny urad, magyar f. 98 r. kath., 7 g. kath,, 335 
ref. , 15 evang , 62 zsidó lak. Ref. anya szentegyház. Ha
tára harmadik osztálybelii, ’s ebből 993 h. szántóföld; 311 
h. rét és legelő; 759 h, erdő. F. U. többen.
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Nyomár, magyar f. Szirákhoz 1 órányira: 92 r. kath.,
10 g. kath., 16() ref. , 1 evang,, 10 zsidó lak., ref.es kath. 
fii. templommal· Van 435 h. szántóföldé, 441 h. rétje ’s 
legelője , 58 h. szőlője , 627 h. erdeje. F. U. többen.

Onga, magyar f. F. Zsólczához 1 órányira: 131 r. kath., 
31 evang., 432 ref., 31 zsidó lak., ref. anya szentegyház
zal. Határa termékeny; rétjeinek a’ vizáradásak néha ár
tanak; erdeje nincs. F. U. többen. Ezen helység Aszaló 
helyett Borsodhoz tartozna, de törvényesen beczikkelyezve 
nincsen

Sajó Pálfalva , orosz f. 33 r. kath. , 608 g· kath. lak., 
gÖr. kath. paroch. templommal. Határa második osztály béli, 
’s ebből "84 h. szántóföld; 661 h. rét és legelő; 43 h. sző
lő. F. LJ. gr. Szirmay.

Rakacza , orosz f. Sz. Jakabhoz 1 órányira: 81 r. kath, . 
569 g. kath,, 23 zsidó lak,, gör. kath. paroch. templommal, 
mészégetéssel, 1214 h, második osztálybéli szántófölddel, 
507 h. réttel ’s legelővel, 1239 h. erdővel. F. U. többen.

Rúd'ólánya, magyar f. Szendrőhöz 1 l/„ mfdnyire, t»ö- 
inör vgye’ szélén : 252 r. kath,, 7 g. kath., 329 ref., 9 evang,,
11 zsidó lak. Ezen fain hajdan bánya-helység volt, a’ mint 
ezt régi pecsétjéből, a’ sok elhagyatott bányaiir egeiből, há
moraiból kivehetni: jelenleg csak egy bánya miveltetik, még 
pedig rézre. Van itt ref. szentegyház , mellynek vas-ajtaján 
különös goth írás olvasható; 822 h. második osztálybeli 
szántóföld; 333 h, rét és legelő; 08 h. szőlő; 1361 h. erdő. 
F. U. gr. Csáky István örökösi.

Szakácsi, magyar f. Abauj vgye’ szélén: 169 r. kath,  
lOl g. kath., 270 ref,, 6 zsidó lak,  ref. templommal. Ha
tára 4-ik osztálybeli, ’s ebből 794 h. szántóföld; 329 h. rét 
és legelő; 36 h. szőlő; 144 h. erdő. F. U. többen,

Szalonna, magyar f. Szendrőhöz északra egy órányira : 
326 r. kath., 80 g. kath., 421 ref. , 11 evang., 65 zsidó 
lak ., kik sok fa eszközöket csinálnak , ’s azokat alföldre 
hordják. Van itt ref. anya szentegyház , meleg ásványos for
rás , több malom a’ Bódva vizén, 968 h. szántóföld, 665 h.



rét és legelő , 54 h. szőlő, 1373 h. erdő, F. U. gr. Csáky,
's ni. t.

Szerül (Kakacza), magyar f. Szandrához északra 11/st 
órányira: 22ü r. ka(h., 23o ref. , 21) zsidó lak., ref. tem
plommal. Határa 4-ik osztálybeli, ’s van 911) h. szántóföl
dé, 292 h rétje ’s legelője, 1324 h. erdeje F. U. többen.

Szirá/i, magyar f. Edelénybez délre 1 mfdnyire: 53S r. 
kaíli., 7 g. kath., 6 zsidó lak. , kath. paroch. templommal. 
Határa 3 ik osztálybéli, ’s ebből 678 h. szántóföld; 601 h. 
rét és legelő; 39 h. szőlő; 83 h. erdő. F. U· a’ kassai 
püspök.

Szuhogy , magyar f. Mizkólczhoz északra 4*l2 rnfdnyi- 
re 372 r. kath., 23 g. kath., 229 ref., 10 evang., 10 zsidó 
lak, Kath.. és ref. anya szentegyház. Határa 3,ik osztály
beli , "s van 771 h. szántóföldé , 304 h. rétje ’s legelője, 
1289 h, erdeje, F. U· többen.

Alsó Telekes , tót f. Szuhogyhoz Tl2 órányira 222 r, kath., 
33 g. kath., 2 ref., 10 zsidó lak., 319 h. 4-ik osztálybeli 
szántófölddel, 107 h. réttel ’s legelővel, 18 h. szőlővel , 
623 h. erdővel. F. U. többen.

Felső Telekes·, tót f. 286 r. kath., 37 g. kath. , 3 ref.,
8 zsidó lak. Van 365 h, szántóföldé , 316 h. rétje ’s lege
lője , 815 h. erdeje. F, U. többen.

Sajó Vámos, magyar-orosz f. Miskolc,zhoz északra 1 *[2 
mfdnyire: 295 r. kath., 477 g. kath., 883 ref., 28 evang., 
21 zsidó lak. Komái kath. , és ref. anya szentegyház. Szép 
urasági kastély. IVagy juhtenyésztés. Határa első osztálybé
li, ’s van 3421 h. szántóföldé, 1619 h. rétje ’s legelője, 
233 h. szőlője, 555 h. erdeje. F. U. gr. Keglevich.

Viseld, orosz f. Sz. Jakab fii. 367 g. kath,, 6 zsidó lak. 
Gór. kath. paroch. templom. Határa 4-ik osztálybeli , ’s van 
517 h, szántóföldé, 8 l h. rétje ’s legelője, 1237 h. erdeje. -

Z iliz , magyar f. Szirákhoz egy órányira: 30 r. kath., 
i t  g. kath., 362 ref., I 5 zsidó lak., ref. anya szentcgy- 
házzal. Határa 2-ik osztálybeli, ’s van 549 h. szántóföldé, 
339 h. rétje ’s legelője , 30 1». szőlője, 558 h. erdeje. F. U. 
tiibben.
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N é p e s  p u s z t á k .
Sennye, Sajó Vámoshoz 1|2 órányira, ’s határa is oda 

számiáltatott. Lakja 45 r. kath. , 38 g. kath·, 42 ref., 4 evang., 
10 zsidó. F. U. gr. Keglevich, ’s nemesek. Sáp , F.dele'ny- 
hez tartozik: 51 r. kath., IC g. kath., 4 re f . , 2 evang. lak. 
Ormos e's Császia , Disznós Ilováth mellett : 80 r. kath. ,6 
g. kath. lak. F. U. tökben. Királykát, Lád Besenyő fii. 18 
r. kath., 15 g- kath., fi ref., 5 evang., 6 zsidó lak. Kassa· 
la ,  Sajó Kaza mellett: 5 kath., 5 ref. lak. Csehi, é&Iváu~ 
άα, Szendrő fii. 30 kath., 5 ref., 5 zsidó lak.

Jegyzés. A’ haszonvehető földek mennyise'ge a’ József 
császár alatt törte'ntösszeírásból ve'tetett k i . ’s aze'rt eza/.oi- 
ta nevezetes változáson mehetett keresszfil; különösen az 
bizonyos, hogy erdőkből számos szántóföldek es szőlők 
keletkeztek.



Csömör é s  M is l lo n í l i

e g y e sü lt  V Á R M E G Y É M .
(Comitatus Gömöriensis cum Kis Honth unitus).

1. §. F e k v é s e  ’s H a t á r a i .
Gömör vármegye fekszik az ész. szél. 48° 6' ’s 48° 57' 

és a’ keleti hosz. 37° 19' — 38° 22' közt. Határa északról 
Lipfó, Szepés; keletről Torna, Borsod; délről Borsod, Nó- 
grád, ’s egy kis részben Heves; nyugotről Nógrád , Zó
lyom vármegyék.

2. § N a g y s á g a .
Földterülete 772/io D mfdet foglalván el, e’ tekintetből 

Hazánk megyéi közt 22-ik. Bartholomaeides szerint ,86 0  
mértföldre terjed-ki, ’s ebből a’ Felső Járásra jönne 36 0] 
mid.; a’ Itatkóira 9 □  mfd., 1500 Q  öl: Putnokira 12 Q  
mfd. , 10(H) Q  öl ; Serkire 14 0  mfd.; Kis Hontira 14 Q 
14 Q  mfd., 1500 0  öl. — Használható földe 598 , 781 
hold; metlyből 286,800 hold szántóföld; 20,189 hold rét; 
83o h. szőlő.

3. §. T e r m é s z e t i  t u l a j d o n s á g a .

Gömör vármegyét egészen hegyesnek, vagy legalább 
dombosnak mondhatni. Az északi részen tulajdonképen va
ló rónaság csak Berzéte, Krnsznahorka és Kosnyó közt van;  
a’ déli részén, mind a’ Sajónak, mind a’ Rimának széles 
völgyei vannak, ugy-hogy Méhi , Pufnok, líimaszécs, 
Jánosi körűi valóban tágas mezőséget láthatsz. Mi a’ föld*" 
minémíiségét illeti: ez északon a’ Királyhegye körűi, Sum- 
jaczon , Telgarton , Vernárton köves, hideg, ’s oily sovány, 
hogy csak zabot és pohánkát terem; mára’ többi garan- 
vülgyi helységeknek valamivel jobb föld jutott: mert itt



120 GÖMÖB ÉS KIS HONTH

rozsot is vetnek; a’ Garanvölgyéfől lefele mintegy a’ vgye’ 
közepéig többnyire veres agyagos a’ föld, melly tisztabuzát 
is megterem ugyan, de általában mindenféle gabonát csak 
középszerűen; végre a’ Sajó’ és Rima’ tágos völgyeiben fe
kete kerti és iszap földet találni, melly mindennemű gabo
nát , kertiveteinényt, főzeléket gazdag uzsorával térit 
vissza. —

Éghajlata mérsékleti, mivel a’ meleg déli szelek a’ 
Sajó, Hima, Balogh völgyein könnyen feljuthatnak ; ellenben a’ 
hideg északi szeleket a’ magas Királyhegye, Pózsáló, ’s 
más több hegyek feltartóztatják, de egyszersmind itt a’ le
vegőben gyakori változásokat és zivatarokat okoznak. Kü
lönben a’ levegő általánosan véve inkább száraz, mint 
nedves.

4* §. H e g y e k .
A’ gömöri hegyeket 4 fő hegylánczra lehet osztani. Az 

első az , melly a’ Garan és Gölnicz partjain majd keletnek, 
majd délnek húzódik. Ezek a’ megyében legmagasabbak , 
’s ásványokkal teljesek. A’ második hegyláncz a’ Csere- 
mosznya vizétől indul -ki ,  ’s általmegy Berzele, Kudna , 
Rekenye, Sebespatak, Genes, Esetnek, Jolsva, Turcsok , 
Rákos, Szirk , Ratko , Ratkó-Szuha , Dobrapatak , Raradna, 
Kiete, Rima-Brezó, Rima-Bánya helységek’ határain nyu- 
gotnak és délnek. A’ végső határ ezen hegyláncában kelet 
felől Ketső , Pelsőcz, Licze, Borosznok, Rimabánya. Ezen 
egész hegysor gazdag vasbányáiról (különösen a’ ZeJeznik 
hegye) nevezetes. A’ harmadik hegyláncz . az említett máso
dik hegysortól délfele ágadzik le, ’s csak alacsonyabb mész
köves hegyekből és dombokból áll. Ebben ásványok nincse
nek , hanem ezek helyett márvány, mész és homokkő, pa
lakő, kővévált fa , ’s a. t. ; továbbá itt számos barlangok 
találtatnak , mint a’ miilyen a’ világszerte hires Buradia 
Aggteleknél, azután a’ pelsőczi, ’s m. A’ negyedik hegy
láncz a’ Mátrának ágazatja, ’s magasságával eléri a’ máso
dik osztálybéli hegyeket. Nevezetesebb hegytetők i t t a ’vár- 
gedei , kisfaluéi, hajnácskői, gortvai, bényai , sidi, cso
rnai , sőreghi. Legmagasabb hegy egész megyében a’ Király-
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hegy, t. i, ő()0(! lábnyom , 's ennek vidéke egész országban 
legfelenielkedtebb. Ebből ered a’ Garan , Heinéd , Sajó ; 
meilyek közűi az első a’ Dunába, a’ két ulólsó a’ Tiszába 
szakad.

§. 5. F o l y ó v i z e k .  T á v  a k.
1) A' fíernúd. Ered a’ Királyhegyinek északi olda

lában , Hranovniczánál Szepesije megy állal, ‘s a’ Sajóval 
egyesülve Zemplén vgyében ömlik a’ Tiszába.

2) A ’ Göl/ticr. Szinte a’ Királyhegyéből fakad , ’s a’ 
Pózsáló tövénél Göiuör vgyét elhagyván, Szepesbe höm
pölyög által.

3) A ’ Gurun. Kútfői a’ Királyhegyében vannak, a’ 
megyében magában 40,; patakot vesz fel, ’s mint hajekáz- 
ható viz folyik Zólyom vgyébe.

4) A 3 Sajó, Dopschinánál veszi eredeíét, ’s a* felső 
Sajói, csetneki , jólsvai fokon kívül Borsod vgyéig közbe- 
vetlenűl 56, közbevetőleg 500 patakkal üregbedik. Ezt ősz
szel és tavaszszal hajókázhatóvá lehetne tenni.

5) A' Rima· Három fő ágból (tiszólczi , kokovai, kle- 
nóczi) gyűl-össze ; ’s a’ Gortvával , Macskáspatakkal , Ba
loggal egyesülvén, Velkenye és Sajó-Püspöki közt a’ Sajó
ba merül.

Kisebb t a v a k ,  meilyek az esővíz’ megrekedéséből 
származnak, nagy számmal találtatnak. Legnagyobb a" υüv
gedet.

6. §. Á s v á n y o s  v i z e k .

Gómör vgyében 21 nevezetesebb ásványos forrást ’s 
fürdőt számlálhatni, u. m. Hajnácskőn, Síden, Yárgedén, 
Po-Cseviozén , Kisfalun , Szutorton , Czakón, Rimabrezón, 
Tiszólczon, Szuhán, Pongyelókon, Maschtineczen, Jele
nén, Ratkó-Szuhán , Telgarton , Rosnyón , Baraczán , Ki
rályin , Lévárton, Kun Taploczán, Jolsván. Ezek közűi 
a’ négy utolsó melegen csergedez. Alkotó részei e’ követ
kezők:

H I. K. M. O. Földi. 9
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Szabad szénsavany-szesz van az 1 — 15 , és 17 számai 
alattiban.

Kénkővizanyag - szesz (SchwefelwasserstofF-Gas) , az 1. 
és 6·

Tiszta meszföld a’ 18 sz. a.
Szénsavany - mész az 1 —10. 13— 15, es 17.
Szénsavany keserűföld a’ 2 — 6 , e's 10 — 12.
Szénsavany - vas az l — 5 , 7 , 8 , 13 , 15 — 17.
Konyhasó a’ 6 , 8 , 10 , és 15.
Sósavany ammóniák (egy ritka alkotórész, melly a’ leg- 

foganatosabbak közé tartozik) a’ 11 , és 12 sz. alattiban.
Sósavany vas a, 2 , 3, 5.
Sósavany meszföld a’ 9-ikben.
Kénkősavany meszföld az 1,? 9, 11, 17, 18.
Kénkősavany vas a’ 16-ikban.
Kavicsföld az 1 — 7 , 9 — 12 , 15 , 17.

Agyagföld, a’ ll .
Bányászaikat: a’ 6 , 7 ,  15.
Gyantaanyag az 1 — 4 , 9 — U«
Végre van még savanyűviz forrás Snmjaczon , Polon- 

kán, Hónapatakon , Osgyánon, Kokaván, ’s m. t.

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 .

Igen szép és sok tisztabúza terem a ’piiínoki, kövecse, 
si, rin.aszécsi, jánosi, rimaszombati gazdag térségeken. A’ 
hegyes vidékeken lakó tótok búzát keveset, hanem e’ helyett 
rozsot termesztenek: de a’ Királyhegye körűi ez is ritkaság; 
mert itt  fő termesztmény a’ zab és pohánka. Vetnek továbbá 
árnál, zabot , kölest, ’s a’ putnoki és serkei járásokban sok 
kukuriczál A’ burgonya termesztés mind inkább kezd ter
jedni $ pohánka főképen a’ rosnyai völgyben van divatban 
egész fel Dopschináig, ’s a’ Garan’ mellékééig. Lencsét, 
borsót a1 csetneki, jólsvai, baloghi; káposztái a’ Sajó völ-
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gyében termesztenek többet. Spárga az osgyáni mezőkön 
vadon nő. A’ putnoki és serkei járásokban vastagabb, szebb, 
’s magasabb a’ kender, mint az északi részeken; legjobb
nak tartják ja’ simányit. Len inkábba’ megye’ északi részén 
van szokásban, főképen Murány, Dopscbina, Rosnyó kö
rűi. Dohányt több helyt ültetnek, ’s a’ csetneki, rátkai, kü
lönösen pedig a’ dulházi kedves illatjáért nagyon becsül
tetik.

Széna , a’ Sajó völgyében , kivált Gömör körűi nagy 
bőséggel terem , úgy , hogy Ráfkó , Jőlsva vidéke ide jár- 
le téli takarmányt venni. A’ Garanmelléke , ’s a’ Rimavöl
gyének északi tájéka szénáját bajosan hordja ugyan le a’ 
magas hegyekről’, de ellenben ezek igen zsíros ’s tápláló 
füvekkel lévén megrakva, nyári legelőjük felette jó, an
nyira , hogy az itt készített sajt és táró méltán vetekedhe- 
• ik mind a’ breznóbányaival, mind a’ liptaival.

A’ gyümölcstermesztés Gömürben nnnyira elterjedt, 
hogy e’ tekintetből első megyének mondhatjuk Hazánkban. 
Majd minden helységnek van itt tulajdon szilvás vagy almás- 
kertje; a’ jólsvai völgyben 1796-ban összeállott pomologiai 
társaság, külföldről hozatott cseresznye, alma, körtvély 
kajszin - baraczk fajokkal ezen egész környéket gyümölcs 
paradicsomnak varázsolta; a’ jólsvai, görnöri cseresznyés 
erdők (hol 14 fajnál több találtatik) rneglepőleg gyönyör
ködtetik az utazót; Felső Kalosánál diófákból erdő üitete- 
te t t ; a’ baloghi völgyben már régóta szokásban van a’ 
szántóföldek'mesgyéit gyümölcsfákkal ültetni-be, a’ honnan 
az itteni határok szakadatlan gyümölcskerteket képeznek, 
mint p. o. Lukovistyén , Pápocson , Padáron, Gesztesen; 
végre Sajó Gömörön hires sárga dinnyét termesztenek.

Bor, legtöbb terem a’ putnoki és serkei járásokban; 
sokkal kevesebb a' kishnntiban ’s ráfkaiban; a’ felső já
rásban pedig éretlenül marad a’ szőlőfiirt, ámbár Csetnek 
és Jólsva ebben sem akarna hátramaradni. Jó asztali borok 
a ’ putnoki, ragályi, trisi, kelemén , bubái, zubogyi , úza 
panyiti, hajnácsköi , zeherjei, baloghi, alsó - pokorágyi. 
A’ megye’ esztendei bortermése; fölmehet 25,000 akór:<,

9  *
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Erdő, mindenütt bőseggel van,  kivévén a’ betléri, 
esetnek!, murányi uradalmakat, hol az a’ számos hámorok 
miatt lehetősen megritkult; ’s innen fabéli szükségeiket 
kénytelenek a’ Cselény (Putnok és Aggtelek közt) erdejé
ből pótolni. A’ Garanmellékén szép fenyveseket láthatsz; 
lentebb fő fanemek: a’ tölgy, bi kk, nyír,  kőris, nyár, 
juhar, szil, ’s a. t. A’ tiszafa , hajdan Üopschina , Redova 
körűi oIly buján nőtt ,  hogy belőle két lábnyi vastag desz
kát lehete metszeni: de most eltörpül ’s bokornak marad.

B. Á l l a t o k ’ o r s z á g á b ó l ,
A’ gömöri földmives gazdaságában több ökröt tart , 

mint lovat, ’s innen a’ szarvasmarha - tenyésztés nem meg
vetendő. Egyébiránt a’ felföldi tót bornyáját gyakran le
vágja, de a’ kövér legelőkkel biró Sajó- ’s rimavölgyi ma
gyar ,  ökörnek felneveli, ’s járinas barommal ő tar!ja az 
északi tótot. A 'lovak kicsinyek, és nem elegendők, mivel 
itt aránylag igen sok a’ fuvaros. Legnagyobb lóvásár tar- 
tatik líiinaszécsen és Rimaszombaton, A' juhtenyésztés fő 
gazdagsága a’ garan melléki vidéknek, ’s a’ felső kis-honti 
kerületnek. Itt számos ezer ember él jnhtéjből, ezenkívül 
a’ zsíros hegyi legelők miatt mind a’ túró, mind a’ sajt ve- 
tekedhelik a’ hires breznóbányaival és liptaival. Különben 
a’ juhok durva szőrnek , ’s gyapjúikat vagy magok a’ 
parasztok, vagy a’ megyebéli posztósok dolgozzák - fel. Ki
sebb nagyobb részben rnegnemesitett birkákat a’ földesura· 
ságok tartanak , de nem felesleges mennyiségben; a’ gr, 
Andrásy György’ , hg. Coburg’ selyemszőrű nyájai nézést 
érdemlenek. Mind a’ magyarnak , mind a’ tótnak kedves ele
dele lévéna’ sertéshús: ez okból sertés mindenütt sok te
nyésztetek, és még sem elegendő: mert évenként több ezer 
mázsa szalonnát hoznak-be,  főképen Debreczenből A’ me
gye’ északi részén kicsiny a’ sertés és rövid,  a’ déli ma
gyar vidékeken magas és hosszú, de ha a’ felföldre vitetik, 
második fajzásában már elaljasúl. Legszebb és számosabb 
nyájakat láthatsz a' C s e l é n y  erdeje környékén, a’ serkei 
járásban, ’s az osgyáni tölgyes erdőkben. A’ méh tenyészt és 
meglehetős sikerrel űzetik, kivevőn a’ hideg Garanmellé-
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két ; ,ití a' selyemhogártarlás ein 1 itest alig érdemel. — Vad 
állatokból ő/.et, szarvast, a’ h. Coburg’ baloghi vadaskeft- 
jéu kívül keveset láthatni ; nyúl sincsen nagy bőséggel; a’ 
farkasok gyakran meglátogatják a’ juhnyájakat, dea’ med
vék a1 dopschinai ’s murányi rengeteg erdőségekben is rit
kaságok. Baromfit minden háznép elegendőt tart tulajdon 
szükségre, de kereskedésre nem igen. Hanem a’ magyar 
helységek iádat nagy menyiségben nevelnek , ’s Rimaszé- 
csen nevezetes kereskedés űzetik tollal és pehelylyel. — 
Tenyősbékát, rákot sokat fognak a’ déli részeken, keve
sebbel északon. Fő hal-nemek a’ Sajó, Rima, Garan vizei
ben ’s más patakokban·, a’ tok,  harcsa, angolna, csuka, 
ponty, galúcza, pisztráng, ’s tb.

6 . Á s v á n y o k ’ o r s z á g á b ó l .
Gömör, ásványokban gazdag megye. Fő kincse a’ vas· 

erezheti van. Sehol egész Magyarországban nem ásatik olly 
sok, és olly jő vas, mint itt 5 sehol sem készitnek olly jó, 
és sok vasat, mint itt (ámbár némellyek a’ diósgyőrit jobb
nak tartják). Különösen híresek a’ szirki és csetnoki vas
bányák ; az elsőben legszebb ’s legbecsesebb vasércz-ne
meket találni , valamint hamu vuserczkovet (Braur.eisen. 
stein). Vannak még vusbányák a’ jólsvai völgyben egész fel 
Dopschináig ; továbbá Tiszólczon , hol mágnesvaskő is ása
tik. Tiszta aranyat Kokavanál találnak, de csekély mennyi
ségben. A’ rosnyai aranybányáknak csak hire maradt-fenn. 
Réz van Felső Sajón; réze'rcz Betléren, Polomán, Rosnyón, 
Alsó Sajón , Dopschinán ; szép malackit Dopschinán, Pó
lómén; rezluzur Dopschinán , Betléren; krispá/i Betléren; 
ezintíher és kenyesii (tisztán is) Alsó Sajón. Rosnyón; sok 
kubait Dopschinán; piskólez Rosnyón, Betléren, Dopschi
nán ; vismnlh Dopschinán ; hurnakő Dopschinán , Betléren, 
Polomán; ege'rkő Dopschinán, Polomán; rutil Nagy Rö- 
ezén ; molyhdérci Rimaszombaton ; volnyn tiszta kényeső
vel és czinóberrel együtt Rosnyón.

Kimernek. Amethyst Dopschinán ; közönséges és fél opál, 
közönséges culcedon Szirken, Szkálnokon; opáljuspis és 
hyalilh Szkálnokon, ’s az ulóbbik Betléren is ; zöld gránát
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Dopschinán ; nemes gránát Tiszolczon ; közönséges gránát 
Dopschinán , Hacsaván ; /egykristály Nyustán ; neolit/ Mu* 
rányon; bolus Betléren ; igen jó fuzekusugyag Maschtine- 
czen, Bosnyón ; szarvkő Dopscliinán, Tiszolczon , Koka- 
ván ; talk és csillámfoszlóké ISyustán, Tiszolczon; csillám 
a’ Királyhegyén; tiszta agyugfuszlökő Felső Sajón; chlorit 
Betleren; mészkő egész hegyágazalokban ; mész-tófű T i
szolczon; vörös márvány Murányon ; csikós a' Radzinihe- 
gyén , Dopschinán , Tiszolczon; szalonuakö , asbesl, Serpen
tin , Dopscliinán; zöldkő ugyan ott.; csepegőké az aggteleki 
barlangban.

S a v a k .  Természeti vasvitriolRosnyón ; timsáfoszló 
RestérenPoloinán, Dopschinán,· salétrom mindenütt; turfa 
Rosnyón , Jólesze n, Betleren.

8 . §. L a k h e l y e k .  L a k o s o k .
316 népes lakhely közűi van egy püspöki város, melly 

magyar-német - tót ; i 2 mezőváros , u. in. 6 magyar, 5 tót, 
1 tót-német; 263 fa lu ,  u. in. 131 magyar, 122 tót ,  3 o- 
rosz, 6 magyar - tó t , 1 tót - magyar; 40 népes-puszta , u. 
m. 36 magyar, 4 tót.

Népessége 183,478 lélek, és igy esik 1 Q  midre 2414 
lakos.

Vallásukra : 59,389 római kath., 3427 görög katholikus, 
77,3{)S evangélikus, 43,354 reformatus.

Nyelvökre: 86,158 magyar, 91,493 tót, 3427 orosz, 
240!) német, külön nem számlálván mintegy 1600 czigányt.

A’ magyarok a’ putnoki és serkei járást egészen lakják , 
a’ többi járásokban is feles számmal találtatnak; sót a to
tóknak és németeknek nagyobb része szinte ért magyarul. 
A’ kiilömbüzö dialectusok közt legmiveltebb a’ rima-szom
bati. Megjegyzést érdemel az, hogy itt a’ reformátusok 
közt vannak egynéhány helységek, hol az emberek maguk 
közt tótól beszélnek, p. o. Alsó és Felső Vályon , ‘s tb., 
de az isteni tiszteletet magyarul hallgatják. Ellenben a’ 
lutheránusok közt egész tiszta magyar ekklézsiákat lehet 
találni.
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A’ tótok eredetükre nézve öt részre osztattnak. Úgy

mint: 1 ) német tótokra, kiknek eidődei németek voltak, 
de később eltdtosodtak. Ezek főkép a’ betléri, csetneki, és 
murányi uradalmakban laknak. Másodszor következnek azon 
tótok, kik a’ németekkel össze nem egyveledtek. Harmad
szor a’ cseh-tótok, vagy is a’ hussiták marad éki. Negyed
szer a’ rumyákok vagy oroszok. Ötödször a’ magyar-tótok, 
kikről fentebb említést tevénk. Nemetek, most csak Dop- 
schinán, és Kosnyón laknak vegyest, ’s az utóbbiak magya
rul még jobban tudnak, mint németül. A’ dopschinaiak’ 
nyelve megegyez a’ barsi, thuróczi, nyitrai, továbbá a’ 
szomólnoki németek’ nyelvével.

Czigány, legtöbb lakik a’ putnoki és serkei járásban
A’ r, kaik. 48 parochiáit a’ rosnyai püspök igazgatja, 

kinek egyházi megyéjéről Kosnyó város’ leírásánál fogunk 
szólani. Szerzetesek, nevezetesen praemonstratensisek és 
ferencziek laknak Kosnyón.

A’ lutheránusok két esperestségre osztattnak, u. m. a’ 
gömörire és kis-hontira; az elsőben 40, n’ másodikban 15 
anya ckklézsia számittatik, *s mindenik a’ tiszamelléki su- 
perintendenstől függ.

A’ reformátusok’ 52 szentegyházai a’ tiszamelléki su
perintendent iához kapcsoltattak.

Görög- hath, szentegyház három van.

9. §. S z o r g a l o m .  Me s t e r s é g .  Gyárok.
A’ nemzeti ipart tekintvén , Gömör a’ legelső magyar- 

országi megyék közt fénylik. Fő ipar-czikkelyek a’ vas, 
cserépedény, üveg, bőr, posztó, gyolcs, papiros, pálinka.

Mind vásznat, mind gyolcsot sokat szőnek a’ felsővidé
ki tótok , úgyhogy ezekért más vármegyék évenként mint
egy 300,000 fr, fizetnek. A’ mit a’ görögök helyben a’ fa
lukban fel nem vásárolnak, az Kosnyón , vagy Jólsván ada- 
tik-el. Kosnyón 27 gyólcsfejéritő-intézet van, mellyekben kö
rűi belől 13,000 darab gyolcs fejérittetik meg, ’s ezért a’ 
rosnyaiak 3o,0oo fr. vesznek be (6  kr. rétitől}. — Papiros
malom lu van,  u. in. Kosnyón, Dopschinán, Ochtinán,
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Hokfalván , Fekete-Lehotán , Murányon , Tiszólczon, Na- 
dabulán. ’s kettő Kokaván. A’ rosnyaiban szalmából is pró
báltak papirost készíteni, e's jó sikkerrel. Fűrészmalom ta
láltat ik Rosnyón, Dopschinán, Csetneken, Tiszólczon , Ko
kaván , <le leginkább a’ Garanmelléke sok ezer deszkát, 
léczol, fennyőszált ád el az alföldieknek Fő fa vasár esik 
Jólsván. — Közönségesés paraszt posztói csinálnak Kosnyőn, 
Jól sván,  N* Röczén, Tiszólczon, Rimaszombatban, Rat- 
kon , *s a’ körűi belő! fekvő helységekben, Klenóczon, i\us- 
tyán. Hiinaszombat különösen sok gubát és lótakarót készít, 
annyira hogy ez utóbbit katonaság' számára innen szokta 
venni az ó-budai rubáztatásra ügyelő biztottság. Több hely
ségekben magok a’ parasztok szőnek durva szőr-posztót, ’s 
ez igen erős. — A’ rosnyaiak Magyar és Erdély orgzágban 
összeveszik a’ nyers mezei, ’s kitisztítván: evvel és viasz- 
szál több száz ezeret érő kereskedést folytatnak. Ugyan itt 
kaphatni az egész országban a’ legszebb, ’s legjobb viasz· 
gyertyákat. Rimaszombatban iikiirszarvból hires csutorát, fü
lönfüggőt, gyűrűt készitnek; Rosnyón pedig a’ cserzők le
vakart bőrhártjákból asztalos enyvet csinálnak. Részint fe
kete és veres , részint vastag talp-bőrt nagy mennyiségben 
készitnek Jólsván, Ratkón , Rosnyón, N. Sziaboson, Lu- 
kovistyén , Babaluskán , Papocson, ’s más több helyeken. 
Rosnyón és Betléren kapós kocsikat csinálnak. A’ jólsvai 
völgyben Migleszen , íSíivettén , Mikocsánon , Naszraiban , 
Giczén , Liczén, Pcrláczon , ’s a’ Kövi patak melleit Deres
ken , Lévárton csaknem mind fazekasok laknak ; valamint 
szinte Zsaluzánban, Pongyelokon, .Szukán , C'serencsen , 
Törjéken, Kallón, Szkároson. Egyébiránt a’ kis-honti e- 
dény , tégla, cserép egész megyében legjobb, s legdrágább. 
Rimaszombaton, Tamásfalván, Pongyelokon becses kályhák 
készíttetnek; kevésbbé Jólsván és Rosnyón. A’ perlacziyn- 
pák eléggé csmeretesek. De nagyobb figyelmet érdemel ezek
nél a’ rosnyai majolika edénygyár melly szép fehér , ’s kék 
virágokkal ékesített portékát készít, — Üveghuta most 
csak egy van,  t. i. Forgácsfalván: inert a’ murányi fa szű
ke miatt elenyészett A’ nyers vas az olvasztó-butákból ki
jővén , 47 hámorban dolgoztatik-fel. Ezekből van a’ sajói
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völgyben 15, n’ csetnekiben 14« murányiban 7, ratkóiban 
5, rimáiban 4, a’ garanvölgyében 2 ; ’s mindnyájokhan össze
sen 74 — 80.000 mázsa vas készíttetik évenként, meg pedig 
különös jóságú a’ murányi és kis-honli völgyben, továbbá 
Dopscliinán, Pohorellán, Betléren. llimabrezón , Retléren , 
a’ murányi völgyben, olly jó vas-pléhet készitnek , hogy 
a’ stájerországihoz hasonlít. A’ legszebb öntöttvas-mi vek 
Betle'ren és llimabrezón dolgoztatnak. Végre a’ murányi és 
rimái völgyben vashámorok’ birtokosaiból két társaság á l
lott össze , melly minden e’ tárgyat illető dolgokban egy- 
mástértőleg munkálkodik. Alsó Sajón van egy részhúmor, 
hol rézedények is öntöttnek.

10. §. K e r e s k e d é s ·
Gömörben mind a’ belső, mind a’ külső kereskedés 

igen élénk. A’ belső azért, mivel a’ felföldi tótok épen ab
ban szűkölködnek, a’ miben az alföldi magyarnak bősége 
van,  éz viszont. így viszen-le a’ felföld vasat és vasmive- 
két ,  faeszközt, gyólcsof, posztót , bőrt, kész ruhákat, ma
gyar csizmát, nyers termékekből egy kevés pohánkát, Lu. 
kovistyéről hagymát, Kienóczról mákot. Vészén pedig he
lyettek zabon kívül mindenféle gabonát, ázalékot, dohányt, 
bort, vágó és igás· marhát, lovat, szénát, a’ Cselény erde
jéből szenet. Legnevezetesebb gabonavásárok esnek Ros- 
nyón , Rimaszombaton , Jólsván ; marhavásárok Rimaszom
baton , Jólsván , Rosnyón , Putnokon ; lóvásár Rimaszécsen, 
hol egy úttal lúd to Hal is fontos kereskedés űzetik. A’ m ia’ 
külső kereskedést illeti , a’ gömöriek Pestet és Debreczent 
leginkább megszokták látogatni. Debreczenbe minden or
szágos vásárkor több száz szekér megy le vassal, sajtá
rokkal, vedrekkel, hombárokkal, szekrényekkel, ’s más 
fa eszközökkel terhelve; ‘s vísszamenet raknak gabonát, 
szalonét, bort. A’ méz és viasz, finom gyapjú, papiros, 
piskólez (rosnyai név alatt), ’s inás hánya termékek fókép 
Pestre vándorolnak. A’ rima szombatiak bejárják a’ vásár
helyi, szentesi, kecskeméti, túri marhavásárokat; ’e itt 
tinókat, ökröket vásárolnak - össze.
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Utjai Gömörnek nagy részt igen jók. A’ Sajó és Garan 
vizeit könnyen hajókázhatóvá lehetne tenni.

Postaállások’. Rosnyórúl Gács felé Tornaija 2 ’/„ ·, R i
ma-Szombat Zelene 11|4. Kassa felé Szotnolnok l 3j4.

11. §. O s k o l á k .
Rosnyón van egy kath. püspöki lyceum , nevendékpap- 

ház , ’s egy nagyobb gymnasium a’ praemonstratensisek’ 
felűgyelése alatt. Az evang. lutheránusoknak van egy rhe
torica ig való gymnasiumuk Rosnyón ; de a’ hajdan virágzó 
dopschinai , csetneki, gömüri és osgyáni gymnasiumok, 

jelenleg syntaxisig olvadtak le . A’reformátusok Rima-Szom
baton bírnak egy deák oskolát. Egyébiránt Gömörben a’ 
tudományok mar régóta pártoltattak ; "s valóban ezen me
gye több jeles férfiakkal gazdagította már Hazánkat. Kö
zönséges könyvtár kettő van, t. i. Betléren és Alsó Szkál- 
nokon, ’s mindenik az evang. luth. papoké,

12. §. K a t o n a s á g .
Ujonczokat a’ 60-ik számú, most Gusztáv Wasa nevet 

viselő magyar gyalog ezeredhez állít. Lovasságból majd egy
ik , majd másik huszár ezeredet pótolja. Fekvő katonaság
ból rendszerint 5 csapat lovasságot tart.

13. §. K í r á I y i H i v a t a l o k .
Posta'úsztségek vannak Rosnyón , Tornaiján, Rima

szombaton.

11. §. J o b b á g y t e l k e k .  Port ák.
Egész jobbágytelkes bir itt első osztályban 24, máso

dikban 28. harmadikban 28, negyedikben 32 hold szántó
földet. Rétekből hol sarjú mindég kaszáltatik 8 , hol ritkán 
10, hol sohasem 12 einbervágót.

A’ kis.honti kerületben pedig bir első osztályban 18 , 
másodikban 20, harmadikban 22 hold szántóföldet. Rétekből 
hol sarját lehet kaszálni 6 ,  hol nem lehet 8 embervágót.
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Hlyen egész jobbágytelek mind a’ két egyesült megyében 
22815/s számláltatik.

Portája 1836-tól fogva 92; azelőtt 100 volt.

15. §. N e m e s s é g .  U r a d a l m a k .
Az. 1785-iki összeírás szerint találtatott 8870nenies sze

mély. Uradalom van 14, niellyekből a’ murányit és rima- 
szécsit bírja h. Coburg; a’ baloghit nagyobb részt szinte h, 
Coburg ; a’ cselnek/1, der en cs dny it, ajnácskőit, osgyánit, ra
li óit , serkit és puluokil többen osztották fel; a’ betle'ri és 
hrasznuhorkai a’ gr Andrásy nemzetségé; a ’ berzeteit a’ 
Máriassyak bírják ; a’ várgedeit a’ Kubinyiak. Birtokos 
nemzetségek, vagy testületek a' fenneinliietteken kívül : a’ 
kamara, a’ rosnyai püspök, egri káptalan, jászói prépost, 
h. Eszterházy , gr. Csáky gr. Forgács, gr. De la Motte, 
gr. Serényi, gr. Ráday, gr. Török, gr. Vas, b. Lusinszky. 
b. Kninény, b. Nyáry, b. Orczy, b. Vay, b. Vécsey, Abbaf- 
fy , Abrahárny, Acs, Adorján, Agyó, Alapy, Albert, 
Alexius, Almasy, Ambrózy, Ambrus, Anderko, Andorman, 
Angyal, Antal .  Arvay, Antoni. Babus, Balás, Balogh, 
Barna de Dorka , Barna de Mellét, Balezer, Barlogh, Bar- 
to, Bartók, Basilides, Basó, Bakay, Bakó, Bakos, Balaj- 
thy , Bárcsy], Bathy, Becsy, Bedecs, Beke, fieretky , Be
tes , Betovics, Benedikti, Berky. Bertbóty, Blahó, Bodó, 
Bodény, Bodnár, Bonis, Bőr, Boldy, Bolyky, Boldvay. 
Borb«s , Borbély, Campanyi , Csapó, Csarvay, Császár, 
Csatlós, Csák, Csechcsik, Csenák , Csernyus , Csery, Csi- 
by, Csitneky , Csicsery , Csorvaszik , Csunyó , Czékus, 
Czeldncr, Czikó, Csirbesz , Dakó, Danes, Dapsy, Dar
vas, Davides, Daxner , Dely, Derne, Demeter, Dendely, 
Deres, Diószeghy, Dürner, Dobóczy, Dobos, Dósa, Do- 
vnly, Dnsza, Egeror, Egri, Endres , Engler, Engplmayer, 
Eötvös, Erdélyi, Erős, Eszternyi, Evér, Fabriczy, Fabri- 
czius, Farkas, Fáy, Faskó. Fazekas, Fejér, Fejérváry. 
Fejes, Fekete, Feledy, Feledházy, Ferenczy, Filó , For
gón, Forray, Foris-Otrokócsy, Frenyo, Gaal, Gall, Gallik, 
Garas, Gáspár, Gecze, Genezel , Gyöngyösi, Győr-Deák, 
Göeze, Göczy, Gömöry, Gliczey, Glosz, Gortvay, Got mar,
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Gombos, Gothard, Grego, Grirmnblatt, Groo, llamvay, 
Halászy, Háinos , Havas, Házady, Hegyi, Hétli, Hirsch, 
H ős, Horváth, Horkovics, Hoftmar, Ilopko, Ilorkay, 
Hrebkay, Hrissovinyi, Hubay, Hiiley , Hűlik, Hnszty, 
Jakab, Ján , Janacs, Jankó,  Jancsovics , Jardanházy , Je- 
ney, Jelenyik , Igó, Illyés, Istók, Kállay, Kalya, Kalás , 
Kamanczy, Kanta, Kapczay, Kapitány, Kárász, Kardos, 
Karner, Kasza, Kaszács , Katona, Kerepesy, Kereszt óry, 
Reviczky, Király de Szathmár, Kirchrnayer, Kirinyi, Kis
faludy, Kisgergely, Kisputnoky , Kisóczy , Kissel, Kmeth , 
Kinosko , Rneszl, Kolbányi, Kőbán, Kobilicz , Koczpal, 
Kokay , Koláth , Koinoray , Kóos , Korpás, Korponay , 
Korlálh, Korvasy , Kőris, Kömleky , Köszörűs, Kovács, 
Kosik, Kossuth, Koszár, Kruus, Kubinyi, Kupacs, Ka
sza , Kúty, Lábossá, Labostyán, Ladányi, Ladislaides , 
Ladoinányi, Lakacs, Lanios, Lányi, Lánczos László, Lat- 
kóczy, Lazányi, Lenkey , Lestóky , Levy, Lehóczky, Le
né r t ,  Lökös , Lesó, Lewkó, Leporis, Lesza , Liptay, Lip
csén, Lipták, Lovas, Loszy, Losonczy , Lovcsányi, Lók- 
csánsky, Lubik, Lukács, Lyuk, Madarasy, Madarász, 
Majoros, Malatinszky, Máié, Marcius, Marikovszky, Ma- 
ritinszky , Markovics, Markus, Martinik, Matheidesz, 
Mathias, Makay , Makó, Mauksch, Megyesy, Melikius, 
Mezősi, Mezóvadászy, Moesz , Mihály. Mihályik , Miklo- 
vicz , Mikusovics , Michna, Miklian, Milkn, Molnár, Mo
re ,  Modory, Morvái, Miskovics, Mumhard , Muraközy, 
Mudrony. Nagy, Nagytamás, Napragyi, Nátkny, Németh, 
Nebesz, Neme*, Nyitrav, Ostvay. Olasz, Orbán, Orczy, 
Oroszlány, Ösvarth, Otrokócsy. Óváry, P aa l, Pap, Pá- 
pay, Papszász, Paukovies, Paulikovics , Pnnman, Papis, 
Patay , Pattantyús, Palla, Pallagh, Palis, Pálmán, Palu- 
gyay,Paliir, Parvy , Patasovics Pazar, Pereszlényi, Pe
tő, Pelróczy , Pletrich , Pósa, Posgay, Potoczky , Posch , 
Pólcz, Puskás , Radványi, Ragályi, Raisz , Rátkay, Re- 
menyik, Revuczky, Rigó, R í s z , Richter, Hochfalusy , Rhol, 
Roczman , Rövid, Róka, Roth , Rudy, Ruthenyi, Sajler, 
Sartoris, Schlack, Sahehovics , Schmidt, Sextius, Sebők, 
Sellye , Senyei, Simon, Sipos , Sikus , Sikatoris , Skultéty ,
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Smigak, Soos, Sóldos, Sontagli, Sramkó , Srook, Stewko . 
Slrigner , Sturman, Suba, Süveges , Sváby, Szvoboda, Sza- 
lay , Szék, Székely, Szentkereszty, Szenti ványi, Szentmik- 
lósy , Szemes, Szilasy, S z í v ó s ,  Szoboszlay, Szepesy, Sze- 
rencsy , Sztaranyay, Szűcs. Sziidi , Szuhay , Tajti, Telsz, 
Tamás, Táncsos, Tankovics, Thai·, Thury, Thuróczy, Ti
hanyi, Tinesz, Titius, Tomka, Tornaijai, Tolasy, Törék, 
Tősér, Török, Tölczeky, Töltésy, Tóth, Túza, Vályi, 
Valkay , Varanyay, Varnay, Varga, Vavrus, Yaiszar, Vá
sárhelyi, Vas, Valentini, Vaxman, Végh , Veresmarty, 
Vincze, Vátesz , Vitkay, YÁadár, Vrana, Ujfalusy, Ujházy, 
Újvári, Urban, Urbányi, ÍJza, Zaller, ZainBő, Zyma, 
Zmeskál, Zusz.

10. §. T i s z t i k a r .
1 fő, 2 alispány; 1 fő , 2 aljegyző; 2 fő , 5 al-adó- 

szedő; 1 fő, 2 al-ügyész; t számvevő, 1 levéltárnok, 5 
fő , 10 al-szolgabiró; 15 eskiitt. Ezekhez janii 1 földmérő, 
1 fő-orvos, 5 seborvos.

Gyűléseit tartja : Pelsőczön.

17. §. P o l i t i k a i  F e l o s z t á s a .
Eloszlik 4 főbírói járásraj és 1 kerületre, mellyek e-

zek ; lj) felső járás , 2) rat kői , 3) pulnoki, 4) serkei já 
rás , és 5) a’ kis honli kerület.

I. FELSŐ JÁK ÍS.
Van benne: 1 püspöki, G mezőváros, u. m. 2 magyar, 

3 tót, 1 tót-német; 6t fa lu  , u. ni. 9 magyar, 2 magyar- 
tót ,  50 tó t , 3 orosz; 1 népes puszta, magyar.

Népessége : 65,026 lélek , 11. m.
Vallásokra: 24,211 romai, 3427 görög kath.; 34,198 

evang., 3190 reformatus. Nyelvükre 11,856 magyar, 47,743 
tó t , 3427 orosz , 2000 német.
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M e z ő v á r o s o k .
Rosnyd vagy Rosnydbáttya, Kosenau , ltoznava. Csinos 

es élénk püspöki szabadalmas város, Pesthez 27, Kassához 
8, Lőcséhez 6 mfdnyi távolságra, egy szép egészséges ró- 
naságon , mellyet távúiról hpgyek övedzenek. A’ Wolovecz 
hegyéről lezuhanó patak keleti részén folyik, el a'városnak, 
a’ ISajó ellenben nyugoti határát mossa. Házai inkább ala
csonyak , de rendesek; négyszegű tágas piacza szép épüle
teket mutathat, mellyek közt különösen a* kanonokok’ há
zai tűnnek ki. A’ négy szentegyházon kivűl nevezetesebb 
épületek: a’ püspöki knstély, melly hajdan jesuiták háza 
volt; a’ kath. nevendék-papság’ , az evang. gymnasium’ , 
a ’ májolika edénygyár épületei ; a’ ez. ferencziek kolostora. 
Van itt r. kath. gymnasium a’ praemonstratensisek felügye- 
lése alatt, püspöki lyceum, nevendék papház, evang. luth. 
gymnasium a’ rhetorikáig , nagy polgári kórház, postahiva· 
tál ,  papiros és több liszt malom, ásványos viz és fürdő-in
tézet. Népessége 6 11 () lélekre megyen , kik közt 2886 r. 
kath., 3524 evang. lutheránus, Nyelvükre nézve a’ sokkal 
nagyobb rész magyar, a’ német már kevesebb, ’s még ke
vesebb a’ tét. A’ város’ önálló tanácsa régi szokás szerint a’ 
magyar és német nemzetbeliekből, ’s aJ kath. és evang. 
hitsorsuakból egyarányban választatik. Szántóföldé, rétje 
a’ városnak kevés ; a’ hegyek’ aljait gyönyörű veteményes 
és gyümölcsös keitek lej>ik:-el; a’ hegyekben pedig gazdag 
piskólcz-bányák leteznek; ugyan itt czinóber, kényeső, 
réz, barnakő is ásatik ; sőt hajdan nevezetes arany.ezüst 
bányákkal, dicsekedhetett Ezekből láthatni, hogy a’ lako
sok’ nagyobb része kézmivességből , ’s kereskedésből táp
lálja magát, ’s ezek szépen is virágoznak. A’ hat százat 
felűlhaladó kézmivesek közt a' tímárok , vászonfejéritők és 
festők leginkább figyelmet érdemlenek, valamint a’ majo
lika edénygyár is becses és kapós portékákat készít Fgész 
hazánkban egy város sem gyűjt-össze annyi mézet mint 
Rosnyó, bejárván ezért nagyobb részét országunknak; ’s 
innen a’ mézzel, viaszszal, viaszgyerfyával, inéhserrel való 
kereskedés valóban fontos. Ezenkívül kereskednek vassal,
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plskólczal, borral, szalonnával, vászonnal és gyümölcsösei. 
Szombaton tartott hetivásárai nagyok, 's gabonára és ser
tésre nézve felette nevezetesek.

A’ rosnyói r. kath. püspökség 1776 ban állitatott, "a 
kiterjed egész Gömör. Torna vgyékre, ’s Szepes , Nógrád, 
Abauj, Zólyom megyéknek némelly részeire. Van benne 2 
jövedelmes prépostság, 6 valóságos kanonokság, 5 fő , I4 
al-esperestség, 97 plébánia , 45 káplánság, 4 szerzetesház, 
147,001 kath. lélek.

Rosnyót 1291.ben III. András király Lodomeri eszter
gomi érseknek ajándékozta, ’s innen egész 1776-ig érsek
városi cziinmelélt. Zsigmond király 1418-ban nevezetes sza
badságokkal ruházta fel, mellyeket Ulászló 1496 ban meg
erősítvén, többekkel tetézett. A’ 15— ϊk században csehek tár
ták foglalva a’ várost, majd 1556 ban, 1573-ban, l58í-ben, 
’a törököktől , majd a’ belső zenebonáskodóktól, 1710 ben 
a’ döghaláltól, 1766-ben a’ tűztől sokat szenvedett.

Csehiek, Csetnekinum , Stitnik , szabadalmas tót m. v. 
Rosnyóhoz nyugotra *[2 mfd. 546 kath., 1728 evang. lak. 
Mind a’ katholikusoknak , mind az evangélikusoknak de
rék oskolájuk’s szentegyházuk van itt, ’s az evang. templom 
különösen szép régi goth épület. Van itt továbbá két kór
ház, városi tanácsház , sok csinos kő épület, mintegy két 
száz kézmivesés kereskedő. Határa völgyekből, hegyekből, 
áll, ’s mivel szántóföldé nem sok, legfőbb gazdasága, hí
res vasat adó bányáiban, ’s hámoraiban fekszik; ezenkívül 
kereskedik vassal, borral , gabonával . szalonnával, sajttal, 
’s végre fuvarozik Lakosai részint ollyanok , kik földesúri 
joggal élnek , részint köz nemesek , részint pedig polgárok 
tulajdon tanács a la t t , 's ezek egyszersmind a’ vérhatalmi 
és vásártartási jogot is gyakorolják. E’ város’ régi német 
lakosi a’ 16-ik században lótosodtak el egészen.

Dopschina , Dobschau , Topscha , Dobschinium , népes 
szabadalmas bányaváros Rosnyóhoz északra 2 mfdnyire, 
egy magas hegyektől bekerített mély völgyben: 554 kath., 
4367 evang, tót és német lakosokkal. Kath. és evang, anya- 
szentegyház; evan. deák oskola, melly hajdan virágzó gym-



144 OÖMÖR ÉS KIS MONTH

nasium volt. Határa hegyes e's igen sovány ; a’ hegyek ol
dalain, miután az erdők kiirtattak jó legelővel bír; de fő 
e'lelmét hányáiban keresi, mellyekben sok vas, piskólcz , 
réz, és ezekenkivűl czinober, kényeső, asbest, gránát chry- 
solitfal vegyes Serpentin , vismuth , márvány ’s rn. i. ása- 
tik. A’ hámorokban sok és jó vas (öntött vas is) készül, va
lamint a’ papiros malom, a’ méhtenyésztés 's lentermesztés 
szinte figyelemre méltók

Jólsvu, Eltsch , Alnovia, Gallsova, szabadalmas tót m.
V. Rosnyóhoz nyugotra 2 mfdnyire: 1060 kath., 3otő evang, 
lak., kath. és evang. szentegyházakkal’s oskolákkal. A’ h. 
Coburg régi kastélya csaknem egészen márványból épült. 
Határának nagyobb része hegyes; szántóföldéi középszerűek 
’s nem elegendők; rétjei a’ völgyekben jók , de a’ Jolsva 
partjain fekvők gyakran elöntetnek ; erdeje mindég keve- 
sebbedik,’s már nagy részt a’ hegyek oldalait erdők helyett 
csak bokrosok fedik ; gyümölcsös kertjei nagyon szépek, ’s 
a’ legválogatottabb fajokkal dicsekedhetnek, különösen cse- 
resznyéjek egész erdővel van ’s hires jóságu. Egyébiránt kéz
művességből és kereskedésből több ember él itt, mint fnldmi- 
velésből. Nevezetesen csak kézinivesek 600-an felül vannak, 
’s ezek közt számos tímár (ezek hires bőrt készitnek) , fa
zekas , harangmives, posztó és gubacsináló találtatik. F. U. 
h. Coburg.

Kr aszna hurka Váralja , magyar m. v. Rosnyóhoz kelet
re 1 órányira, a’ szepesi és tornai országúiban: 987 kath., 
27 evang. lak., kik közt számos kézmives, kereskedő, és 
nemesember találtatik. Kath. anya szentegyház. F. U. gr. 
Andrásy György. A’ várostól északra fekszik régi vára, 
inelly egy azon kevés honi lovagvárak közül , mellyek mind 
e’ mai napig épségben ’s lakható állapotban megmaradtak. 
Épült egy gyönyörű teke formájú hegy’ legfölsö csúcsára, 
kőfal és sáncz nélkül, csupán tornyoktól és bástyáktól éke
sítve. Első építői leghihetőbben hussiták voltak a’ 15-ik szá
zadból, vagy épen Krasznahora örökös urai, a’ Bebek nem- 
zetségbeliek, kiktől a’ hussiták elvévén, csak I'Mátyástól 
kaphatták ismét vissza, ’s meg is tárták egész 1566-ig . a’ 
midőn Bebek György már másodszor pártolván el törvényes
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királyától, Krasznahorkát Svendi Lázár cs. vezér elfoglal
ta , ’s várnagynak Andrásy Pétert helyhezteté. Későbben az 
Andrásiak , hűségek miatt erdélyi jószágaiktól elesvén, 
pótlásul a’ krasznahorkai várat ’s uradalmát kapták - meg, 
’s mind ez ideig a’ nagy érdemű Andrásy grófi nemzetség 
bírja.

Pelsocz , Pleisnicz , Pleschivecz , szabadalmas magyar 
m. V. egy termékeny térségen , a’ csetneki és rosnyai Sajó 
összefolyásánál, Rosnyóhoz délre i *|2 mfdnyire. Azon, ma
gasságra nézve második oszlálybéli hegyláncz , melly pelső- 
czinek neveztetik, itt ér véget. Van 9 31 reform., 25 evang., 
184 kath. lakosa, ’s ref. aayaszentegyháza. A' vármegye 
közgyűléseit itt szokta tartani. Szántóföldéi, ’s rétjei bő 
termékenységnek  ̂ a’ lakosok szép szabadságokkal (a’ töb
bek közt vérhatalmi ’s vásári joggal! élnek,’s különféle mes
terségeket folytatnak: ’s még is nem eléggé vagyonosok.— 
Hajdani várát 15f>7 -ben Svendi Lázár hányatta széljel, mint 
fentebb láttuk a’ Bebek György hűségtelensége miatt, melly 
nemzetségnek IV. Rela ajándékozta több helységekkel együtt 
12l2-ben. F. U. többen.

Nagy Röcze , Uauschenbach, Welka líewuca , tót m. v. 
Rosnyóhoz nyugotra 4 mfdnyire , a’ Itevucza és Jólsva vizek 
összejövetelénél: 624 kath., 1342 evang. lak., evang. anya 
szentegyházzal. A’ kath. templom két tornyá, ’s benne 
egy 13-ik századbéli harang függ. Határja hegyes; lakosi 
földmi velésből , kézművességből, vas bányászatból, vászon 
’s gyolcsszövésből táplálják magukat. F. U. h. Coburg.

F a l u  k . >

Ariid, (Pelsőcz), tót f. Pelsőczhüz egy kis órányira, 
egy völgyben, gyümölcs kertektől kürulvétetve : 25 kath., 
314 evang., 10 ref. lak., kik földet miveinek, gabonával, 
gyümölcsei kereskednek, szenet égetnek s azt hámorokba 
hordják. Van evang. anyaszentegyháza. ’s 10 jobbágy telke. 
Határja kicsiny; rétje mondani semmi sincs; fája, gyümöl
cse elég, F. U. többen.

H L  K. M  0. Földi. 10
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Berdárka, tót f. a’ Radzim hegy’ oldalán ’s tövében , 
Dopschinához két órányira: 5 kath ., 195 evang. lak,, kik 
igen szorgalmatosok; szép gyümölcsöseik lévén, gyümölcs
csel a’ Szepességre élénkkereskedésC folytatnak, sót hozván 
onnan vissza. Egyébiránt mind földjük, mint rétjük kevés, 
’s nagy részt ezek is hegy oldalban vannak ; erdejük szinte 
felette kicsiny. A’ csetneki uradalomhoz tartozik.

Berzéthe , magyar f. Rosnyóhoz délre ‘/a órányira: 386 
kath ., 825 ref. lak. Kef. anya ekklézsia. Lakosai főképen 
földmivelésből élnek és fuvaroznak. F. U. a’ Máriássy nem
zetségbeliek , kiknek itt 3 kastélyuk van.

Heiler, tót f. Rosnyóhoz északra '/2 órányira, hegyek 
és völgyek közt. Lakosi közt, kik 461 kath., 756 evang. 
mennek, mindenféle nemű és jó mesteremberek találtatnak; 
a’ földet szorgalmatosán mivelik, vasbányákban és hámo
rokban dolgoznak, kereskednek, fuvaroznak. Evang. anya 
ekklézsia. Ekesiti ezen helyet a’ gr. Andrásy Károly ka
stélya , ásvány és pénz-gyűjteménye , 's jeles ángolkertje. 
Van légy senioralis közönséges könyvtára is.

Bisztró vagy Sebespatak, tót f. Esetnek és Rosnyó 
közt , mindeniktől egyenlő távolságra : 26 kath., 3S9 evang. 
lak. Földe, rétje lehetős: erdeje van; ’s hegyeiben vasat, 
rezet ásnak. F, 1J. a’ csetneki uradalom.

C/iizsnó, tót f. Jólsvához egy órányira , egy mocsáros 
völgyben: 61 kath., 673 evang. lak. Evang. anya, kath. 
fii. szentegyház. Földjei részint hegyen, részint síkságon 
vannak ; a ’ hegyeket inkább bokrosok , mint erdők fedik ; 
patakában, melly a’ helységen is keresztülfolyik, pisztrán
got, rákot fog, F. Ό. h. Coburg.

Csúcsom, magyar f. Rusnyához északra egy órányira 
a’ Wolovecz pataka mellett: 103 kath., 200 evang. lak. 
Határja a" sok hegy, kőszikla miatt nagyon sovány : de 
legelője bőven lévén, marhatartása virágzó; sok gyü
mölcsöt, káposztát termeszt, ’s ezeket és a’ tűzifát Ros- 
nyóra hordja. F. U. a’ rosnyai püspök.

Fekete Lehota, (Csetnek Lehota) tót f. Csetnekhez é- 
szakra 2 órányira, a’ Cserna-ílora hegye alatt: 12 kath.,
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919 evang. lak. Evang. anyaszentegyház. Földjei dombol
dalban fekűsznek, de azért nem terméketlenek, sőt hires 
rozsot, borsot, lent teremnek. Rétjei is , a’ völgyek kes
kenyek lévén, hegyeken vannak. Lakosai fuvaroznak és 
gyolcsot szőnek. A’ csetneki uradalomhoz tartozik.

Fékétepataka . Kobelarowo, tót f. Dopschinához délre 
1 mfdnyire: 436s evang. lak., kik gabonával kereskednek, 
’s bányákban dolgoznak. Evang. anya szentegyház. Hegyes 
határa rozsot, zabot, kölest terem; továbbá ásatik itt vas, 
réz, czinóber, vismuth, ’s t. F. U. a’ csetneki uradalom.

Gacsalk, Gocsaltow , tőt f. Csetnekhez egy órányira: 
44 kath., 317 evang. lak., kik szenet égetnek, fuvaroznak. 
Határa több hegyekből, de csak egy völgyből áll, és szor
galmatos javítást kíván, F. U. Göinöry , Czékus, ’s m.

Geczelfalva, Getzelowce , tót f. Csetnekhez 1 órányi
ra: 7 kath., 396 evang. lak .,  kik hajdan németek való
nak; egyébiránt sovány földeiket szorgalmatosán mivelik, 
gabonával kereskednek, fuvaroznak. Rétjük sok, de az ár
víz járja; erdejük kevés. Az ide való evang. tornyos szent
egyház igen régi és nagy épület. Hajdan ezen helység vá
ros volt. A’ csetneki urad. tartozik.

Genes, tót f, Csetnekhez keletre 1 órányira: 78 kath., 
327 evang. lak. F, U. többen.

Goes, Goczowo , tót f. Rosnyóhoz északra! mfdnyire: 
44 kath., 563 evang. lak. Evang. anyaszentegyház. Hegyes, 
sovány földeit a’ záporok járják; rétje, legelője bőven lé
vén sok juhot tart; vasbányákban dolgozik, fuvarozik; az 
alföldre deszkát 's más faeszközöket hord. F. U· gr An- 
drásy.

Hankova, tót f. Dopschinához délre 2 órányira, a’ Du- 
bravahegy’ oldalában: 12 kath,, 287 evang. lak., kik lent, 
kendert termesztenek , vásznat szőnek , szenet égetnek , 
szép almás és gyümölcsös kertjeik lévén, gyümölcscsel ne
vezetes kereskedést űznek. Hegyen fekvő földei soványak ; 
rétjei elégségesek, ’s azért szarvasmarhát, juhot felesen 
tart; erdeje szép. A’ csetneki uradalomhoz tartozik.

10
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Helpa, tót f.i a’ Garant mellett, Murányhoz északra 2 
mfdnyire: 1868 kath. lak., ’s anyaszentegyházzal, Határa 
hegyes, kősziklás, sovány 5 éghajlata zordon ; fő gazdasá
ga jó és tágas legelejében ’s rétjében j á l l , melly renézve 
sok tehenet, ökröt, juhot ta r t ’s hires sajtot csinál. Erde
jéből léczet ,jj deszkát készít. F., L . h. Coburg.

Henczkó, Henczkowce , tót f. Rosnyőhoz északra 1 */, 
mfdnyire-:,,, 43 kath. ,*366) evang. lak. Kath. és evang. szent
egyház. Szénégetés. Bányászat. Fuvarozás, F. U. gr. Απ
ό rásy.

Henszlova, kis tót f. Rosnyőhoz északra 5 órányira: 
252 lak., kicsiny'sovány határral. F. U. gr. Andrásy.

Hoszúre'1/ι (Krasznahorka) , Roznawszka Dluhaluka , 
magyar-tót f. Torna vgye’ szélén, Rosnyőhoz 1 órányira: 
754 kath. lak. Határának egy része hegyes, de különben 
termékeny; síkon fekvő rétjei igen jók; meszet éget, ’s 
fuvarozik. F. U. gr. Andrásy György.

Hoszúréth (Murány), tót f. Jólsvához 3 órányira’:] 499 
kath., 685 evang. lak., kik zsindelyt, deszkát készitnek 
’s ezeket az alföldre hordjak ; gyolcsot szőnek ; ’s vasbány ók
ban dolgoznak. Kath. és evang. anyaszentegyház; hegyes, 
sovány határ. F. U, h. Coburg.

Hutta , tót f. Mnrányhoz északra l 1̂  órányira: 62 2 
kath. lak. Sovány határa zabot, burgonyát, ’s kevés rozsot 
terem; erdeje derék; vendégfogadója és a’ helység felett 
egy 250 lépésnyi hoszú barlangja van. F. Li. h. Coburg.

Júlész, magyar f. Rosnyőhoz délre 3/4 órányira: 246 
kath., I 49 evang. lak. f ölde , rétje síkon fekszik , ’s ter
mékeny; erdeje nincs. F. U. gr. Andrásy.

Körös, magyar f. Rosnyőhoz dél-nyugotra 1 ‘/2 órányi
ra: 60 kath., 174 evang., 200 ref. lak. Határa ámbár 
hegyes, de még is termékeny; szenet éget. F. Ll. a’ Ma- 
rjásy nemzetség.

Kopras, tót f. Jólsvához északra l 1j2 órányira: 83 
kath., 103 evang, lak. F. U. h. Coburg.
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Le/iola, (Jólsva), Umrla, tót f. Jólsvához észak-nyu- 

gotra 1 Va órányira: 61 kath., 351 evang. lak., evang. 
szentegyházzal. F. U. h. Coburg.

Lehola, (Murány) , tót f. Murányhoz délre 3/í órányi
ra egy völgyben: 481 kath. lak. Határa nyugotnak rozsra, 
zabra, elég termékeny, de észak és kelet fele olly kőszik
lás, hogy kecskék alig mászhatják meg. Az itt fakadó vi
zek meszesek ’s soha be nem fagynak, egyébiránt pisz
tránggal bővölködnek. F. U. h. Coburg.

Lukenyik , tót f. Jólsvához északra egy kis órányira : 
5» kath., 301 evang. lak. Határa szűk, ’s részint hegyes, 
részint róna; az itt ásatott foszlóagyagot (Árgilla schisti) a’ 
közellévő vashámorokba hordják F. U. h, Coburg.

Mark/t,sfalva, Markuska, tót f. Csetnekhez 1>|2 órá
nyira : 8 kath., 310 evang. lak. , kik gabonával, lóval
kereskednek. Földje hegyes, sovány, ’s vízmosásoknak 
van kitéve. F. U. nagyobb részt az Andrásy nemzetség.

Miglesx, tót f. Jólsvához délre egy órányira: 5 kath., 
317 evang. lak., kik sok cserépedényt csinálnak. Evang. 
anya szentegyház. Határa keletről hegyes, egyébütt róna 
és termékeny , hanem szűk. F. U. h, Coburg.

Μ /rizsán, tót f. Jólsvához egy órányira: 35 kath., 367 
evang. lak. Határa hegyes, kősziklás, ’s rajta ezüst, réz 
is találtatik; szenet éget. F. U. h. Coburg.

Murányalja, Pod Murani, tót f. a’ murányi várhegy’ 
déli tövében, líosnyóhoz ryugotra 4V2 mfdinyire: 1213 kath. 
iák. és paroch. templommal. Határa merő hegy és kőszikla; 
a’ völgyek keskenyek; szántóföldéi zabot, burgonyát ’s ke
vés roszot teremnek ; juhot sokat tartanak , de rétjeik he
gyeken lévén a’ szénatakaritás terhes; az uraság’ erdejéből 
fákat vásárolnak , ’s ezekből különféle faeszközöket készit- 
nek; papirosmalma van. F. U. h. Coburg, ’s feje egyik nagy 
uradalmának.

A’ helység felett északra egy meredek kősziklás hegy’ 
tetején fekszik a’ régi, most már omladékokban heverő mu
rányi vár. Kőfalai kemény szirtokon állottak, kapuja csak
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egy volt, t. i. nyugot-dél fele ,  ’s az idevaló feljárás is kes
keny meredek úton történhetett meg; udvara olly tágas 
volt, hogy több csapat katonaságot befogadhatott. Első épí
tője bizonyosan nem tudatik, de régi birtokosa hitlet ően az 
Ilsvay nemzetség vala. A' 15-ik században a’ hnssiták itt 
magukat erősen megfészkelték, ’s csak Zápolya István vet- 
te-el tőllök Corvin Mátyás uralkodása alatt. Későbben 
mind a’ vár, mind a’ hozzá tartozó uradalom a’ Toruallya- 
iak’ kezébe jőve. Tornallyai Jakab’ gyámatyja] pedig , Basó 
Mátyás magának foglalta-el, ’s innen öldökléseivel, rablá
saival sokáig egész felső Magyarországot nyoinorgatta; 
miglen 1548-ban ellene Országgyűlésen panasz tétetvén , ha
zaárulónak nyilatkoztatott, ’s Salm Miklós Murányvárat 
ostrommal csakugyan bevevő. Ezután császári tisztek igazgat
ták a’váratés uradalmat. 1594 után grófBotthal német gróf 
vette-meg, melly vétel olly nehezen esett az KiOS-ban össze
gyűlt Rendeknek, hogy eő Felségét megkérek a’ visszavételre. 
1620-ban , a’ beszterczebányai országgyűlésen Bethlen Gá
bor mind a’ murányi, mind a’ lipcsei várat ’s uradalmat 
Szécsy Györgynek adta , megerősítvén az adományt II. Fer
dinand is. György’ özvegyétől llommonnai Drugeth Máriá
tól, ki álhatatosan a’ császár’ ellensége maradt, Vese- 
lényi Ferenc» vette-el nérnellyek szerint vele alatto
mosan egybekelvén. Azonban Veselényi inkább a’ maga, 
mint a’ császár’ javára kormányozá Murányi, mellymiatt 
a’ Szécsiek, az 1647-iki országgyűlésen panaszt adtak-be 
ellene, de sikeretlenűl Később’ Veselényi maga elpártola 
királyától, ’s azon összeesküvést, mellyel Lippay György 
esztergomi érsekkel ’s más fő urakkal együtt Trencsénben 
kezdtek, itt végezték-be; melly kitudatván, császári sere
gek vették körűi Murányvárat, ’s Veselényi maga előbb 
hirtelen meghalván , özvegye a’ várat csakugyan feladá. 
Ifi83 ban kevés ideig Tököly foglalta-el. II. Rákóczy Fe- 
rencz’ zenebonája alatt Bercsényi Miklós’ birtokába jutott, 
’s a’ magyar korona is sokáig itt tartatott. Lecsendesedvén 
a’ Rakóczy háború, 1720 ban a’ király gróf Kóháry István
nak adá el, ’s mind ez ideig a’ hozzá tartozó uradalommal 
együtt leány ágon lévő utódja, herczeg Coburg bírja.
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Nadabuta , magyar-tót f. Kosnyóhoz l l/2 órányira a’ 

a’ Sajó mellett: 126 kath., 715 evang. lak. Határa szűk, 
hegyes és kősziklás$ (le erdeje szép; a’ vasbányákban szor
galmatosán dolgozik. F. U. a’ rosnyai püspök,

Ochlina, tót f. Jólsvához északra 2 órányira, gyümölcs
fák közt elrejtve a’Hradek alatt : 56 kath,, 683 evang. lak. 
Evang. tornyos anya temploma igen régi épület. Vannak itt 
jövedelmes vasbányák, 2 vas hámor, papirosmalorn. Ha
tára köves, sovány; ’s e’ hiányt a’ lakosok, kik hajdan 
németek voltak, fuvarozással, kereskedéssel, szénégetés
sel pótolják. F. U. gr. Andrásy, ’s m. többen.

Oláhpatak, Wlachowo, tót f, Dopschinához egy órá
nyira : 37 kath., 930 evang. lak. Evang. anya szentegyház. 
Határa nagy, de köves, kősziklás; szénégetés; fuvarozás* 
nevezetes juhtenyésztés; két vashámora is van. F. U. gr, 
Andrásy.

Pacsa, tót f. Krasznaliorkához egy órányira : 679 kath,, 
5l evang. lak. Határa hegyes lévén, szántóföldé kevés, ’s 
azt is vízmosások rongálják; ellenben legelője a’ Wolovecz 
hegyén bőséges , ’s azért sok juhot tart. F. U· gr, Andrásy.

Páskahúza, magyar f. (Pelsőczhöz egy órányira: 15 
kath., 231 ref., 16 evang. lak,, kik szénnel kereskednek, 
meszet égetnek. Határa részint hegyes, részint róna: he
gyeiben több forrás és üreg találtatik. Ref. fii, szentegyház. 
A* sajó gömöri urad. tartozik.

Per Inc z ,  tót f. Jólsvához délre egy órányira.· 10 kath. t 
241 evang. lak., kik többnyire fazekasok és pipacsinálók. 
F, U. h. Coburg.

Pe t ermatt, tót f. a’ Zdjárhegye öblében : 5 kath., 297 
evang, lak. Határa hegyes, sovány; rétje semmi sincs. F. 
U. a’ csetneki uradalom,

Puhorella , tót f. a’ Garan’ völgyében , Murányhoz é- 
szakra 3 órányira: 23(3 kath. Ink.,  ’s paroch. templom
mal, Az éghajlat itt zordon, hideg; a’ föld köves, sovány ; 
hanem a’ havasokon sok legelő van , ’s azért juho t, szar
vasmarhát szépet nevelnek ; fenyőszálakat , deszkát, 's t.
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csinálnak; a* itt lévő 2 vashámorban, hol öntött vas is 
készül, szinte pénzt kereshetnek. F. U. h. Coburg.

Poloma va^y Polo mim, tót f. Zólyom vgye’ szélén, a 
Garan’ völgyében: 2316 kath. lak. Katii, anya templom. 
Határa igen nagy kiterjedésű, ’s a’ Garan3 mellékén leg
termékenyebb, ámbár az alföldön még soványnak (ártanák ; 
havasokat a’ Garanon innen i s , túl is bir ; juhot feles szám
mal tart,  ■’s sajtja nem alábbvaló a’ liptainál; zsindelyt, 
faeszközöket készít. F. U. h. Coburg.

Redowa, Neuhaus , tót f. Dopschinához egy órányira: 
35 kath., 1396 evang. lak., ’s evang. anyaszentegyházzal. 
Földe hegyes, hideg, köves; legelője, rétje a’ hegyeken 
sok; erdeje elpusztult. F. U. a3 csetneki uradalom.

Rekettye Újfalu, Rekenja , tót f. Rosnyóhoz egy órá
nyira: ll)9 kath., 339 evang. lak., kik vasat ásnak, 3a 
azt hámorokba hordják. Határa hegyes, kősziklás és so
vány. A’ csetneki uradalomhoz tartozik

R eslir . Roschfjar, tót f. Csetnekhez északra egy ó- 
rányira : 27 kath., 251 evang. lak ., evang. anyaszentegy
házzal. Hegyes, köves hatarában foszlóagyag (argilla schisti) 
ásatik , melly minden érczkemenczében szükséges. Rét fe
lette kevés van. A3 csetneki uradalomhoz tartozik.

Roch fu lva , Rochowce , tót f. Csetnekhez északra 1% 
órányira: 39 kath., 557 evang. lak. Határa szökés sovány; 
juhot lehetősen tart ; papirosmalma van. F. U. gr Andrásy, 
3s többen.

R'icze (Kin) , tót f. ft. Rőczéhez északra I!2 órányira; 
394 kath. , 5() evang. lak. Határa felette hegyes , kősziklás 
és sovány ; juhot tart. F. U. h. Coburg.

Rozlozna, tót f. Csetnekhez délre 1 órányira: 3 t kath., 
348 evang lak, , evang. anyaszentegyházzal, Határa mész
köves szirtekből ál! , mellyekben számos üreg talaltatik. 
F. U. a’ Gömöry nemzetség.

Ruilna, Rudnik, magyar f. Rosnyóhoz órányira: 
161 kath., 354 ref lak. , kik bányákban dolgoznak, szenet 
égetnek, fuvaroznak. F. 0 . a3 Márjásy nemzetség.
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Sajó (Alsó) , Nizni Slana, tót f, Dopschinához délre 2 

órányira, a’ Sajó mellett: 196 kath., 4O6 evang. lak., e- 
vang. anyaszentegyházzal. Határában vas, és kevés réz , ’s 
kényeső ásalik; hámorral is bir. F. U a’ gr. Andrásy nem
zetség. Láthatni itt egy dombon valamelly régi vár’ rom
ja i t .  meíiyet hajdan Kis Muránynak neveztek.

Sajó f C'elso) , tót f. Dopschinához délre egy órányira, 
a’ Radximhegye alatt: 62 kath., 520 evang. lak. Evang. 
anya szentegyház. Határja kősziklás, sovány; éghajlata 
hideg; juhot sokat tart. A’ csetneki uradalomhoz tartozik.

Sivel/e, tót f. Jólsvához délre t *|4 órányira: 51 kath ., 
537 evang. lak., kik földmivelésből, és cserépedény csiná- 
lásból élősködnek, F. U. h. Coburg.

S/imjácz , orosz f. a ’ Garan völgyében, Murányhoz é- 
szakra 2 mfd. 89 romai, 1457 görög kath. lak. Gör. kath. 
paroch. templom. Földe köves, hideg, ’s inkább marha, 
juhtartásra alkalmatos. Van vashámora, derék erdeje, és 
savanyú vize. F. U. h. Coburg.

Szalócz , magyar f. liosnyóhoz délre 2 órányira, a’ 
pesti postautban : 63 kath , 376 ref. lak., ref. anyaszent
egyházzal. Határa részint termékeny lapály, részint hegyes; 
legelője csekély szenet hordoz a’ közeliévé hámorokba. F. 
l_), h. Eszterházy,

Kis Szlahos, Mala Szlaboszka, tót f, Csetnekhez 1 */2 
órányira: 9 kath., 336 evang. lak. Földei hegyen fekíisz- 
nek, ’s vízmosások rongálják; juhot tart; gabonával keres
kedik. A’ csetneki urad. tartozik.

Nugy Szlahos, csinos és vagyonos tót f. Csetnekhez 
északra 1 */a órányira: 14 kath,, 780 evang. lak., kik közt 
sok mesterember találtatik. Evang, anyaszentegyház. Há
rom vashámor. Határán erdeje nincs , csak bokrosa ; rétje 
szinte kevés; de földje bőven van. A’ csetneki urad. tar
tozik.

Taplocza (Cselnek), Kun Taplocza, magyar f. Cset
nekhez délre 11|2 órányira: 136 kath., 558 evang. lak. E- 
vang. anyaszentegyház. Ha'.ára hegyekből és 3 völgyből áll. 
Van itt a’ helységben egy meleg forrás , melly soha be nem
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agy , ’s Hlyének a’ határbeli mészsziklákból még két helyen 
jfakadnak. A’ csetneki urad, tartozik.

Taplocza (JólsvnJ, tdt f. Jólsvához délre egy órányira: 
37 kalh. , 352 evang lak., kik többnyire téglaházakban 
laknak, ’s vagyonosok. Evang. anya szentegyház. Határa 
részint nagyon kősziklás , részint róna lapály, melly sike
res tisztabuzát terem. F. U. h. Coburg.

Telgard, Thiergarten, orosz f. a’ Király hegye alatt; 
zordon, hegyes vidéken: 59 romai, 1216 görög kath. lak. 
Görög kath. anyaszentegyház Savanyú viz források. Határa 
csaknem egyedül zabot teremj de a’ magas Királyhegye ide 
tartozván, szarvasmarhát, különösen pedig juhot sokat 
tarthat ’s ennek teje fő tápláléka a’ népnek; faeszközöket 
is készít. A’ Garan vize itten veszi eredetét. F. U. h. 
Coburg.

ühorna, tót f. Szomólnokhoz egy órányira: 479 kath., 
74 evang. lak., kik juhtartásból, ’s ’a szomólnoki bányák
ból élősködnek. F, U. gr. Andrásy.

Vernurd, orosz f. a’ Király hegy’ háta megett, a’ sze
pesi országúiban : 58 romai, 754 gör. kath. lak., ’s görög 
paroch. templommal. Határa felette hegyes, erdős; juh és 
marhatenyésztése nevezetes. F· U. h. Coburg.

Kis Veszvercs. Nagy Veszvere's, Mala Poloma, Welka 
Poloma, két tót f, Bosnyóhoz egy órányira, az első 72 
kath., 475 evang., a’ második 211 kath., 563 evang. lak. , 
khih., és evang. anya templommal. Határuk messze kiter
jedt; erdejük, legelőjük bőséges, de a’ sok hegy miatt 
földjük kevés. Lakosai hires fuvarosok, ’s Posonyig is el
járnak. F, ti- a’ gr. Andrásy nemzetség.

Végtelke. magyar f. Pelsőczhöz északra 3|4 órányira; 
254 ref. lak. Két vendégfogadó. Határában, mellynek ré
szét a’ pelsőczi hegyek teszik, több érdekes barlang taiál- 
tatik. F. U. h. Eszterházy.

Vizesrét, Mokra Lauka, tót f. Nagy Kőcze és Lube- 
nyik közt: 126 kath., 701 evang. lzk. Evang. anya szent
egyház, Vashámorok. F. U. h. Coburg.
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Zavadka, tót f. a’ Garan’ völgyében, Polonka ésHel- 

pa közt: 1337 kath. lak. Nagy határa hegyekből, erdőből, 
legelőből áll; kevés szántóföldé a’ Garan vidékén a’jobbak 
közé tartozik. F. U. h. Cohurg.

Zdic/iavu , (Murány), tót f. Kohauthegye tövében Mu- 
rányhoz keletre 1 *|4 órányira: 522 kath., 30 evang. lak.» 
kik többnyire csak zabot, és burgonyát termesztenek. F, U. 
h. Coburg.

N é p e s  Pu s  z t á k.
Gombaszeg, Végtelke és Szalócz közt: 38 kath. magyar 

lak., ’s egy vashámorral. Hajdan itt kolostor volt, melly 
későbben meg is erősitetett. F. U. h. Eszterházy,

11. PATKÓI JÁHÁS.

Van benne: 1 mezőváros, — tót; 52 falu, u. m. 12 
magyar, 37 tót, 3 magyar-tót; 2 népes puszta — magyar.

N é p e s s é g e :  30,126 lélek, u. m.
V a l l á s o k r a :  4210 kath., 21,928 evang., 3988 ref.
N y e l  v ö k r e :  9467 magyar, 20,659 tót.

M e z ő v á r o s .
Ratkó , Padkova , tót m. v. Rosnyóhoz nyűgöt - délre 

4 ,,b mfdnyire: 6 kath., 1609 evang. lak. A’ város egy fő 
és több mellékutczákbol áll. A’ fő utczát diszesiti az evan
gélikusok’ kéttornyú igen régi templomuk. Van itt evang. 
parochia; több liszt és kalló-malom a’ Thurócz vizén; 104 
tímár és cserző varga, kik hires bőröket készitnek; közel 
másfél száz durvaposztó és gubatsináló; és sok mindenféle 
mesterember, kik kézmiveiket messzi földre elhordják. Ha
tára kicsiny és közép termékenységű. F. U. több közbirto
kosok.

F a l u  k.
Alsó F alu , magyar f. a’ Thurócz vize mellett, Patkó

hoz dél-keletre 3 órányira: 9 ka;h., 362 ref. lak. Földei re-
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szint síkságon , részint és inkább dombokon fekűsznek , ’s 
termékenyek; rétjei jók; tölgyes erdeje derék. F. U. Far
kas nemzetségbeliek , ’s m. t.

Babaluska. Babinecz, tót f. Ratkóhoz 4 órányira: 6 
kath., 264 evang, lak, Határja kicsiny, ’s gyakori javítást 
kíván; erdejéből szekrényeket ’s más fa eszközöket készít:; 
lakosai közt van egynéhány tímár is. F. U, h. Coburg.

Alsó Balogh, magyar f. R. Szombathoz 1 mfdnyire: 28 
kath , 10 evang., 626 ref, lak., kik 1650 előtt evang. vol
tak. Ref. anya ekklézsia. Határa nem nagy , de jó ; szőlőt 
mivel; gyümölcsöt termeszt; rétjeit a’ Balogh vize öntözi; 
erdeje kevés ; vízimalma van. F. U, h. Coburg.

Felső Balogh, magyar f. az elébbeni helység szom
szédságában: 156 kath., 6ó4 ref., 21 evang. lak. Urasági 
kastély. Részint róna, részint dombos határa hasonló az alsó 
baloghihoz. Szőlőhegyében sok cseresznyefát t a r t ; erdeje 
makkos. F. U. h. Coburg, ’s feje egyik uradalmának.

Baradna, tót f, egy szűk völgyben, Ratkóhoz nyugotra 
1 órányira: 13 kath., 459 evang. lak. Van itt evang. anya 
ekklézsia, 2 barlang. Határa nagyon hegyes és sovány; la
kosi sok faeszközöket csinálnak. F. U. h. Coburg, ’s m. 
többen.

Bisztró , tót f. Ratkóhoz északra 2 órányira, magashe
gyek közt: 29 kath, , 661 evang. lak. Evang. anyaszentegy- 
ház. Sovány, hegyes határa csak zabot, és rozsot terem; 
tágas legelőjén marhát, különösen pedig sok juhot ta r t ,  ’s 
ennek gyapjúból durva fejér posztót szővén, ezt Rimaszom
batban adja el. F. U. többen.

Borosznok, Brusznik, tót f. Ratkóhoz délre l 1̂  órányi
ra :  16 kath., 20' evang. lak. Határa erdős hegyekből, 's 
egy szűk völgyből áll. F. U. Farkas, Runyai, Zsoldos, 
Hamvay, Darvas, ’s m.

Budik fa lva , tót f. Ratkóhoz délre 3 órányira: 7 kath., 
283 evang. lak., evang, anyaszentegyházzal, ’s termékeny 
jó szántóföldekkel. F. U. h. Coburg , ’s in. többen.

Derencse'ny, tót f. az elébbeni helységhez nyugotra */, 
órányira a ’ Balogh’ völgyében: 19 kath., 561 ovang. lak.
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Evang. anya ekklézsia. Mind főidé, mind rétje termékeny; 
erdeje van ; ’s a’ lakosok szövőbordát készitnek, gyümölcs
ből, gabonából pálinkát főznek ; sertéseket hizlalnak. He
gyei közűi nevezetes a’ Benkoico , ’s ennek csúcsán és tö
vében vannak a’ házak is építve, továbá a’ kősziklás H aj, 
nielly a’ híres agteleki hegyhez nagyon hasonlít, ’s belől 
szinte üreges. Északra fekvő kőszirtjai jó meszet adnak , a’ 
délre fekvők keményebbek ’s márványhoz hasonlitnak. Van 
itt két barlang i s , melly a’ lakosoktól Kis és Magyar 
Lyuknak neveztetnek.

A’ mi a’ helység’ régi állapotját illeti: a' Ilalogh nem
zetség’ egy ága magát a’ 14-ik században Derencsényinek 
nevezvén, e’ név alatt sokáig uralkodtak itt, ’s 2 várkas
télyuk volt, mellyhez a’ hussiták egy harmadikat építet
tek Ez lilábbikat Hunyady János, valamint Mátyás is 
fegyverrel elfoglalta, ’s földig rontatta. 1544-ben Deren- 
csényi Pál , Széchy Lászlónak Derencsen lévő nemesi udva
rát megtámadván , ’s feleségét Thibay Orsolyát megsebe
sítvén: e’ miatt a’Derencsényiek Derencs’ , Kápolna hely
ségektől elestek , ’s ke'nytelenittettek a’ Szécsy nemzetség
nek átengedni . — Mostani birtokosai a’ derencsényi ura
dalomnak; herczeg Coburg, ’s mások többen,

Deresk , magyar f. Göinörhöz 3 órányira nyugotra : 998 
kath., 7 evang. lak., paroch. templommal. Határa bőter- 
mékenységfí; a’ lakosok cserépedény készítésből sok pénzt 
bekapnak, F. U. h Coburg.

Esztrény, lót f. Ilatkohoz 1 mfd. 237 evang. lak., kik 
mind kertekben, mind a’ szántóföldek’ barázdáin annyi gyü
mölcsöt termesztenek. hogy vele kereskedhetnek. Határuk 
igen sovány , és hegyes. F. U. h. Coburg , ’s m.

Félfalu , Chwalova , tót f. Rimaszombathoz 1 mfd· 
49 kath., 175 ref. lak., kik magyarul is tudnak, de magok 
közt tótól beszélnek. Termékeny határ. Sok gyümölcs. He
tek erdő.

F ilir , tót f. Ratkóhoz északra 2 órányira: 24 kath., 
543 evang. lak. Az evang. szentegyház közös Pisztróval, ’s 
a’ két helység közé van építve. Határa nagyon hegyes és so-



158 GÖMÖR ÉS KIS HONTH

vány; legelője sok; rétjeit a’ záporok rongálják. A’ Deren- 
cse'nyi örökösök bírják.

Gerlicza , tót f. Ratkóhoz északra egy órányira: Gkath., 
591 evang. lak., kik durva fejér posztót, boeskorhoz láb- 
tekerőt készitnek, ’s hegyoldalban fekvő földeiket szorgal- 
matasan mivelik. F. U· a’ Derencsényi örökösök.

Gesztes, tót f. 14 kath ,, 856 evang. lak. Evang. ek- 
klézsia. F. U. h. Coburg, ’s in.

Gicze , lludeyn, magyar f. Jolsvához délre 3 órányira: 
168 kath., 374 ref., 95 evang. lak. Ref, anya ekklézsia. Ha
tára termékeny; erdeje, sok gyümölcse van; cserépedényt, 
’s meszet éget. F. U. többen.

Hrussó, tót f. a’ Kis és Nagy Balogh vizek’ összefolyá
sánál: 6 kath., 616 evang. lak., evang. anyaszentegyház- 
zal. Határa hegyes, köves ; szántóföldéi domboldalban csüng
nek inkább mint fekszenek , ’s azért soványok ; lakosai posz
tót szőnek, különféle faeszküzöket csinálnak, viaszszaí ke
reskednek, F. U. h. Coburg, ’s m.

Jspánmezö, Spano Föle. tót f, Ratkóhoz egy mfdnyire : 
11 kath., 799 evang. lak., kik sok vas gereblyét , ’s fa esz
közöket csinálnak. Hegyes határa rozsot, búzát, zabot, ár
pát középszerűen, de jó minénniségben terem. F. U h, Co
burg, ’s m.

K ie le , Kigatice, tót f. Ratkóhoz 2 órányira: llkath ,,  
212 evang. lak., evang. szentegyházzal Faedények’ készí
tése; gabona kereskedés. F. U. h. Coburg.

K övi, tót f. 43 kath., 2339 evang. lak. Evang. anya- 
szentegyház. Termékeny föld; hires búza, A’lakosok csak
nem minden háznál pálinkát égetnek.

Krokavu, hegyen fekvő tót f. Ratkóhoz északra 1 mfd. 
18 ka th ., 384 evang. lak. Hegyes, sovány határ. F. U. h. 
Coburg.

Lehota íRatkó) , tót f. 342 ka th . , 74 evang. lak., kath. 
paroch. templommal, sovány, hegyes határral, F. U. többen.

L évárt, magyar f. Gömörhöz észak-nyugotra 1 mfd. 
390 kath , 101 evang. lak. Határa részint dombos, részint
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róna ; van makkos erdeje, ’s egy hideg ásványos forrása , 
melly köszvényben  ̂ sebekben foganatosnak tapasztaltatik. 
F. U. a’ Csernyus nemzetségbeliek,

L icze , magyar f. Pelsőczhöz nyugotra 1 */2 órányira, 
a’ Jólsva vize mellett: 870 kath., 137 evang, lak., katb^ 
paroeh. templommal, vashámorral , cserépedény és mész é- 
getéssel, tölgyes erdővel, jó rétekkel és szántófölddekkel. 
F. U. a’ Csernyus nemzetségbeliek.

Lijtócz, tót f. Hatkőhoz délre 72 mfd. 1l kath,, 327 e- 
vang. l r k . , kik bordákat csinálnak, ’s viaszszal keresked- 
nek. Erdeje b ikk, nyár, és mogyoró fákból áll. F. U. 
többen,

Lukovistye, tót f. liimaszombathoz északra 11|a mfd. 
9 kath., 961 evang. lak. Evang. szentegyház. Gyümölcsöt 
nem csak kertekben, hanem a’ szántóföldeken is termesz
tenek , úgy , hogy az egész határ gyümölcsös erdőhöz ha
sonlít; továbbá köztök számos tiniár találtatik ; a’ Konkava 
begyén pedig hires répát termesztenek, A’ derencse'nyi urad. 
tartozik.

Meleg hegy, tót f. Baloghhoz *|4 órányira : 46 kath.,
320 evang, lak. Evang. szentegyház. Földje, rétje igen 
termékeny; van két vadaskertje is, u. ni. az egyik egy 
térségen, a’ másik egy hegyen, mellynek tetejét hajdan 
vár ékesítette. F. Γ. h. Coburg,

.Mele the , magyar f. 163 kath., 395 ref,, 18 evang. 
lak. Termékeny határ; makkos erdő ; mész és cserépedény
égetés. F· Eh többen.

Mikocsán, magyar - tót f. Pelsőcz és Jólsva közt: 11 
kath , 221 evang., 13o ref. lak., kik sok cserépedényt éget
nek. Evang. szentegyház. F. U. h. Coburg, ’s in.

.Yaszraj , magyar-tót f. 216 kath., 68 evang,, 43 ref. 
lak. Cserépedény égetés. Jó határ. F. U· többen.

Nundrás, tót f. Jolsvához órányira: 22 kath., 729 
evang, lak., evang. anyaszentegyházzal , nagy gyümölcs 
termesztéssel. Marhája számos , ámbár rétje kevés ; erdeje 
részint tölgyes, részint csak vesszős.
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Padár, magyar f. Rimaszombathoz 2 órányira : 19 kath., 
912 evang. lak. , evang. anyaszentegyházzal. Határa csak
nem egészen róna e's igen termékeny; szőlője van; gyümöl
cse sok ; cseresznyéje hires. F. U· h. Coburg.

Panilh V za , magyar f. Rimaszombathoz keletre 1 mid. 
154 kath., 498 ref., 87 evang. lak. Kath. e's ref. anya tem
plom. Földei síkon feiíüsznek , ’s bő terniékenységiiek ; a’ 
határ dombosabb részét szőlők és erdők foglalják-el. F. U. 
többen.

Paptícs, tót f. Rimaszombathoz 1 *|a mfd. 7 kath , 232 
evang. lak. Határa kicsiny, de termékeny; rétje , erdeje 
van. F. U. többen.

Patak (Dobra), tót f. egy mély völgyben, a’ Ralogh 
vize mellett, Ratkóhoz egy órányira: 22 kath.. 401 evang. 
la k . , kik sok faedényt csinálnak. Hegyen fekvő földeit a’ 
záporok rongálják , ’s igen soványak. F. II. többen.

Patak, (Róna) , tót f. közel az elébbeni helységhez a’ 
Ralogh vize’ két partján: 16 kath., 376 evang. lak. F. Ií. 
többen. Itt több ásványos források találtatnak.

Perjes , magyar f. Rimaszombathoz 1 mfdnyire : 6 kath. 
5Ó1 evang. lak. Van szőlőhegye , sok gyümölcse és cseresz
nyéje, tölgyes erdeje. F. U. h. Coburg.

Pólóm, tót f. egy magas hegy’ tetején, Ratkóhoz nyu- 
gotra 1 mfd. 11 kath., 240 evang. lak. Untára kicsiny, ’s 
ámbár hegyes, még is termékeny. F. U. többen.

Poloszka , tót f. Ratkóhoz északra Ίο órányira : 19 kath., 
236 evang. lak. Földei hegyoldalban fekiisznek, és sová
nyak. Találtatik itt az agyagnak egy neme, mellyel ténta 
helyeit írni is lehet. F· U. többen.

Poprocs, tót f. Ratkóhoz nyugotra 1*|2 órányira: 3(t1 
evang. lak., kik sok fa tá la t, kanalat faragnak. Határa 
hegyes, és felette sovány. F. U. többen

Rákos, tót f. Rátkóhoz Y2 órányira, két hegyoldal
ban: 73 kath., 618 evang. lak., kath. és evang. anya tem
plommal. Határa sovány; rétje kevés ; a’ Zselezuik hegy
nek nagy része ide esik , ’s belőle a’ lakosok sok vasat ás-
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nak ki. Ugyan ezen hegyben egy forrást is mondanak, melly 
a’ dragobertfai dagadoforráshoz hasonló volna, azaz a’ viz 
csak időről, időre folyna ki belőle.

Répás, tót f. Katkó szomszédságában :,j l 2, kath,, 439 
evang. lak., kik közt egynéhány posztós is találtatik.. F. 
U. többen.

Szásza, tót f. Kafkához délre lj2 órányira; 389 evang. 
lak. Szántóföldéi hegyesek és szárazok ; rétjei jók. F. U, 
többen.

'Szirk, tót f. Katkóhoz északra egy órányira; 9 kath., 
736 evang. lak. anya ekklézsiával. Földei hegyoldalban fe- 
küsznek, de azért hires sikeres rozsot adnak. Fő gazdagsá
ga azonban e’ helységnek a’ Zcleznik hegyében lévő gazdag 
vasbányákban áll. F. U. Slurinann, 's t.

Szkáros, magyar f. Gömörhöz nyűgöt északra ΐ γ 2 mfd. 
i>6 kath., 478 ref., 27 evang. lak. Ref, anya ekklézsia. Ha
tára első osztálybeli. F. U, Farkas, ’s rn, t.

Szliszkó, tót f. Katkóhoz délre l 1/i infdnyire: 10 kath, 
327 evang. lak. Határa hegyes , de termékeny, ’s gyümölcs 
fáktól egészen el van lepve. F. U. h. Coburg , ’s ni.

Szitás, tót f. 16 kath., 327 evang. lak. Földei hegyol
dalban feküsznek; faeszközöket csinál. F. U. h. Co
burg, ’s ui.

Szuka ( 'Rat kft') tót f. Katkóhoz ya órányira, egy fele
melkedett helyen: 10 kath., 469 evang, lak., kik közt posz
tós is találtatik. F. U. többen.

Túrosak, tót f. a’ Zeleznikhegyétől északra: 18 kath,, 
801 evang. lak. Evang. szentegyház. Gazdag vasbányák, 
A’ földek fordulóra nincsenek osztva , hanem mindenki 
a’ magáét szabadon használja. F* U. a’ »Sturmann nemzet
ségbeliek,

Ujvásár, Ribnik , tót f. Katkóhoz délre ’/2 mfdnyire :
5 kath., 459 evang. lak., evang. anyaszentegyházzal. Föl
dei hegyoldalban feküsznek, ’s gyakori javítást kívánnak; 
rétjei jók j sok faedényt és eszközöket készít, ’s avval ke
reskedik. F. U. többen.

I l i  K. M. 0. Földi. 11
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Visnyó, magyar-tót f. Güinör és Ratkó közt, minde- 
niktől l 1̂  mfd. távolságra: 248 ref., lg evang. lak. Határ
ja  termékeny. F. U. többen.

Zdichavu (Ratkó), tót f. Rafkóhoz nyugot-északra li/4 
órányira: 8 kath., 256 evang. lak. Határa kicsiny és he
gyes, de még is a’ tisztabuzát is megtenni ; fatálát, kana
lat farag; juhainak gyapjából különféle szöveteket készít, 
’s Rimaszombaton adja el. F. U. h. Coburg, ’s in.

N é p e s  P u s z t á k .
Kőbánya, Ispánmező és Félfalu közt: 17 kath., 10 e- 

vang. lak. Mészégetés. F. Lf. többen. Hacsi, Uza Panyittal 
délre határos: 5 ref. lak. Rétjei, szántóföldéi vannak; er
deje nincs, F. U. többen.

III. SERKEI JÁRÁS.
Yan benne: 1 mezőváros, — magyar; 54 falu, u. m. 

52 magyar, 2 tó t ;  13 népes puszta — mind magyar.
N é p e s s é g e :  27,132 lélek , u. m.
V a l l á s u k r a :  15,633 kath., 10,904 ref., 595 evang*
N y e l v ö k r e ;  26,097 magyar, 1035 tót.

Me z ő v á r o s .
Rima-Szecs, magyar m. v. Rosnyóhoz délre 5 mfdnyi- 

r e , a’ Rima mellett: 735 kath,, 423 ref., 18 evang. lak, 
Kath, és ref. anya templom. Földei, rétjei síkon feküsznek ’s 
igen termékenyek ; szarvasmarha, kivált pedig lóvására ne
vezetes; lúd tollal, ’s pehelylyel is kereskedik. Hajdani bir
tokosa a’ Szécsy nemzetség várat építtetett ide. Ezt a’ hus- 
siták sokáig tárták elfoglalva, de 1460-ban tőlök visszavé
tetett ’s lerontatott. A’ Szécsiek után Veselényit, a’ II. 
Rákóczy Ferencz háborúja alatt gr. Eszterházy Pált, az el
múlván elébbeni birtokosát gr. Koháryt uralta, ’s most is 
h. Koháry Antal’ veje , h. Coburg bírja.
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F a l u k .

Ajnácskő vagy Hajnácskő, magyar f. Rimaszombathoz 
délre 21j2 mfdnyire, közel Nógrád vgyéhez, 520 kalb., 260 
ref. lak. Határa termékeny, 's 3570 holdat tesz, melly- 
bői az erdő, e's a’ hasznavehetetlen rész felinél többet 
foglal el. Van szőlőhegye, és savanyűviz forrásai. F. U. a’ 
b. Vécsey nemzetség, ’s m. — Hajdani hegyen fekvő vára, 
most omladékokban hever.

Alrnágy, magyar f. Hajnácskőhöz délre l \i  órányira, a’ 
Gortva vize mellett: 564 kath. lak. Határa hegyes, ’s a’ 
záporoktól sokat szenved; legelője szűk; erdeje nagy. F, U. 
többen.

Balog fa lu ·, magyar f. Fülekhez 1 mfd. 565 kath,, 59 
evang. lak. Hegyen fekvő földeit ennek is vízmosások ron
gálják; a’ Gortva mentében, melly a’ helység mellett ha
lastavat képez, kövér rétjei vannak; erdeje makkos. F. U. 
többen.

Alsó Bátka, magyar f. Rimaszombathoz 1 mfdnyire: 28 
kath., 473 ref., 28 evang. lak. Határa nagyobb részt sik és 
termékeny; rétjei a’ Balogh mentében jók; tölgyes erdeje 
derék. Itt számos nemesség lakik. F. U. többen.

Felső Bálka , magyar f. a’ Balogh vize mellett: 103 
kath .,  38 ref., 10 evang. lak. Határa hasonlít az elébbeni 
helységéhez. Kastély. F. U. többen,

Beleng , magyar f. Rimaszombathoz 1/a mfd. 2 kath., 
174 ref. lak. Gabonája, szénája, gyümölcse, fája elég. F. 
U. a’ Fáy nemzetség.

Benya , vagy Béna, magyar f. Fülekhez 3|4 órányira: 
428 kath, lak. Határa részint róna, részint dombos és igen 
termékeny, F. U. többen.

Cs íz , magyar f. a’ Rima és Balogh összefolyásánál, 
Rimaszécshez */2 órányira : 85 kath. , 483 ref. , 90 evang. 
lak. Róna határa első osztálybeli; rétje, erdeje elég. F. U. 
Abaffy , Kubinyi, Hatnvay, ’s m.

Csorna, magyar f. Fülekhez egy órányira: 483 kath. 
lak., hegyes, völgyes, de termékeny határral. F. U. többen,

11*



164 GÖMÖR ÉS KIS MONTH

Czakó, magyar f. Rimaszécshez északra 1 .j órányira, a’ 
Balogh vize mellett.· 155 kath ., 330 ref. , 18 evang, lak. 
Ref. szentegyház. Határa első osztálybeli ; makkos erdeje 
is van. F. U. h, Coburg.

Darnya , magyar f. Rimaszombathoz délre 2 mfdnyire, 
a’ Macskáspatak mellett: 81 kath., 485 ref., l l  evang. lak. 
Róna és dombos határa igen termékeny; rétje, legelője e- 
lég. F. U. gr. Delamotte, Vajda, Koos, Patay örökö
sök , ’s t.

Deter, magyar f. Rimaszombathoz délre 2 mfdnyire : 
622 kath., 132 ref. lak., hegyes, de termékeny határral. 
F. U. többen.

Dúl·fenék, magyar f. Ilajnácskő szomszédságában: 1C6 
kath., 25 ref. lak, F. U. többen.

Dohdcza, tót f. Rimaszécshez nyugotra 1 *[a órányira, 
a’ Rima mellett: 874 kath. , 12 evang. lak., kik azonban 
magyarul is mind tudnak. Kath, paroch. templom. Határa 
róna, és igen termékeny; de erdeje nincs. F. U. h. Coburg,

Diliháza, magyar f. Rimaszécshez északra 1 */2 órányi
ra ,  a’ Balogh mellett: 35 kath., 1l4 ref. lak. Földe ter
mékeny; sok gyümölcsöt, és hires dohányt termeszt. F. U. 
a’ Farkas nemzetség.

Dúsa, tót f. Rimaszombathoz egy órányira: 6 kath., 
143 evang. lak. F. U. a’ Kubinyi nemzetség.

Egyházas B ást, magyar f. Rimaszombathoz délre 3 
mfd., Nógrád vgye’ szélén: 571 kath.. 18 ref. lak. Katii, 
paroch. templom. Földe részint róna, részint dombos , ’s e- 
lég termékeny. F. U. Mariássy, Náthay, Tihanyi örökö
sök, ’s t.

Feled, magyar f. Rimaszombathoz délre 1 mfd., a’ Ri
ma mellett: 290 kath., 240 ref. lak. Kath. és ref. anya- 
szentegyház. Kastély. Termékeny föld. Sok rét és legelő. 
F. U. b. Vécsey, 's m,

Geszléte, magyar f. Rimaszombathoz délre 2 mfd. 764 
kath. lak. Kath. paroch. templom. Kastély. Soknemes. Ró
na és dombos határa meglehetős. F. U. b. Vécsey, ’s in.
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Gij'mú'r, (Kis), magyar f. Rimaszombathoz l '/4 órányira: 

238 kath, lak. Gabona és gyümölcs termesztés. Erdő, F. U. 
többen.

G/eszona, magyart. Fülekhez északra 1 órányira: 
60O kath, lak., paroch. templommal. Határa hegyes, völgyes, 
de azért meglehetős ; gyümölcse sok. F. U. többen.

Hungony (Also), magyar f. Rimaszécshez délre 1 mfd. 
Hangony {Belső') , magyar f. az elébbeni helység mellett. 
Lakja mind a1 kettőt 763 kath. lak. Határuk hegyes, de 
meglehetős, F. U. többen.

Harmacz, magyar f. Rimaszécshez dél-nyugotra 1Y2 ó- 
rányira: 57 kath., 561 ref. lak., ’s termékeny áldott határ
ral. Ref. anya ekklézsia. F. U. többen.

Jánosi, magyar f. Rimaszombathoz kelet-délre 1 órá
nyira: 240 kath., 1036 ref. lak. Ref. anya, kath. leány 
szentegyház. Több űri lakház. Határa róna, ’s gazdag ter- 
inékeuységű; dohányt, dinnyét sokat termeszt, F. U. többen.

Jene, magyar f. Harmacz szomszédságában: 17 kath,, 
201 ref. lak., kik közt sok nemes találtatik. F. U. többen.

Jeszle , magyar f. Rimaszombathoz délre 2 lj2 mfdnyire : 
1S5 kath. lak. Dombos határa meglehetős. F. U. az egri 
káptalan.

ív  dny , magyar f, Rimaszécshez 1|2 órányira: 28 kath., 
271 ref. lak. F. U. h. Coburg.

Kerekgede, magyar f. Serkéhez egy órányira: 361 
kath. lak. F. U. többen.!

K isfalu, magyar f. 128 kath., 302 ref. lak. Ref, anya 
ekklézsia. Termékeny határ. Erdő. F. U. többen.

Majom, magyar f. Rimaszombathoz egy órányira: 5l 
kath. , 175 ref., 48 evang. lak. Erdejében igen szép és va
stag nyírfák találtatnak, ’s nyírvízzel is kereskednek. F .U. 
b. Á’écsey, ’s ni.

Mar lotifalva, magyar f. Rimaszécshez 1|a mfd. a’ Rima 
mellett: 48 kalh. , 359 ref. lak,, kiknek; több felénél ne
mes. Ref, anyaszentegyház. Jó föld , rét és legelő,

Páljaivá, magyarf. Jánosi szomszédságában; 64 kath., 
281 ref, lak. F, U. többen
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Peierfalva, magyar f. Rimaszombathoz délre 2 mfd- 
nyire: 528 kath. lak. Katii, paroch. templom. F. U. többen.

Püspöki, (.Sajó), magyar f. 535 kath., 72 ref. lak. Kath, 
paroch. templom. Gazdag róna határ. F. U. a’rosnyai püspök*

Radnótii, magyar f. Rimaszécshez északra egy órányi
ra ,  a’ Balogh vize mellett: 18 kath., 904 ref. lak .,  kik 
többnyire nemesek, lief, anyaszentegyház. Első osztálybeli 
határ. F. U. többen.

Rakotyás, magyar f. Rimaszombathoz keletre 1 mfd. 
43 kath., 112 ref. lak. Földe, rétje jő ; erdeje is van. F. 
U. h. Coburg.

Serke, magyar f. Rimaszombathoz délre 11;2 mfdnyire, 
a’ Rima mellett: 96 kath., 873 reform, lak. Ref. anya tem
plom. Határja nagyobb részt róna, ’s első osztálybéli, Nyu- 
gotra egy dombon fekszik az a’ v á r , mellyet hajdan a’ Lo- 
rándfyak bírtak , ’s inelly most romokban hever. Bonfinius 
ezt Castrum Zirzielhum-naik nevezi, F. U. többen.

S íd , magyar f. Fülekhez egy kis órányira: 461 kath., 
15 evang. lak. Hegyes határa, szőlőhegye, ’s jó sevanyú- 
viz forrása van. F. U. többen.

Simony, magyar f. Serkéhez 1|2 órányira, a’ Rima mel
lett: 7 kath., 5ö8 ref. lak .,  ref. anyaszentegyházzal, első 
osztálybeli határral. F. U. többen.

Söreik, magyar f. Hajnácskőhöz 3[4 órányira : 593 kath. 
lak . , paroch. templommal. F. U. többen.

Sussa, magyar f. Rimaszombathoz délre 1 órányira: 
79 kath., 93 ref, lak. F. U. többen.

Szent Simon, magyar f. Borsod vgye szélén : 713 kath. 
lak. , kath. paroch. templommal. F, U. gr. Csáky.

Szutor, magyar f. Rimaszombathoz keletre 1 mfd. 32 
ka th . , 459 ref, lak,, ref. anya ekklézsiával, derék erdővel, 
’s jó szántóföldekkel, F. U. h. Coburg.

Taj t i , magyar f. Nógrád vgye’ szélén, Rimaszombathoz 
délre 3 mfdnyire: 262 kath. lak. F. U. többen.

Tamási, magyar f. Rimaszombathoz keletre 1% mfd. 5 
kath ,, 340 ref. lak. Ref. szentegyház, F. U. h. Coburg.
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Újfalu , magyar f. Radnótii’ szomszédságában : 5 kath., 

143 ref, lak. F. U. h. Coburg.
U raj, magyar f. Borsod vgye’ szélén: 356 kath,, 22 

ref. lak, F. U. többen.
Vdrgede, magyar f. Rimaszombathoz délre l 1̂  mfd- 

nyire: 552 kath ,, 140 evang., 53 ref. lak. Kath. paroch, 
templom. Van jó földje , rétje , Js makkos erdeje. Régi vá
rának, melly hajdan nevezetes határerőség volt, nyomdo
kai alig látszanak. F· U. a’ Kubinyi nemzetség. Van ittsa- 
vanyúvizforrás is.

Velhenye, magyar f. Putuok és Rimaszécs közt , a’ Ri
ma mellett: 438 kath. , 7 ref. lak. Földe termékeny; lege
lője , faja elég. F, U. a’ rosnyai püspök.

Zahar (Német}, magyar f. Heves és Nógrád vgyékközt: 
5()0 kath., ‘211 ref. lak., kath. paroch, templommal.

Zahar, (Tót),  magyar f· 279 kath., 23 ref. lak. Mind 
a’ két Zabar’ határa hegyes, de meglehetős termékenységű; 
erdeje bőséggel. F. U. többen.

Zddorháza, magyar f. Rimaszécs’ szomszédságában: 34 
kath.. 241 ref. lak., első osztálybeli határral, sok nemes- 
emberrel. F. U. többen.

Z sip , magyar f, a’ Balogh völgyében: 19 kath., 269 
ref. lak., ref. anyaszentegyházzal. F. U. h. Coburg.

N é p e s  p u s z t á k .
lla k ti. Rimaszombathoz keletre egy órányira : 45 kath., 

30 ref. lak. F. U. a’ Török nemzetség. Balásfölde, Dobó- 
cza mellett: 11 kath. lak. F. U. h. Coburg. Bakaháza, Za
bar mellett: 19 kath. lak., jó réttel, erdővel, ’s földekkel. 
F. U. b. Kemény. Csohánka, Dobócza m. 54 kath., 4 ref. 
lak. F. U. h. Coburg. Losonczy örökösök. Cziháháza, Har- 
maez m. 10 kath. lak. F. U. többen. Dohra, Pálfalva és 
Martonfal va közt, szép szántóföldekkel, erdővel, nagy le
gelővel , korcsmával. 13 kath. lak. F. U. h. Coburg. Ger
it yő , Dobrával határos: 13 kath., 28 ref. lak. F. U. h. Co
burg· Gohiszháza, Bátka m. 5 kath. lak. F. U, a’ Borne
misza örökösök, Gorlva, Ilajnácskő és Balogfalva közt:
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52 kath., 20 ref. lak. Termékeny határ. Korcsma· F. U. 
többen. Kórod, Lénártfalva és Csíz közt 28 lak. F. TJ, töb
ben. Sziszakszó, Domaháza m. 8 katb. 24 ref. lak. Tamás- 
telke, Péterfalva ni. 8 ref. lak., erdővel, korcsmával, és 
szántóföldekkel. F. U. gr. Teleki. Tót Ú jfalu , Zabar m, 
48 kath. lak.

IV. PUTNOKI JÁRÁS.
Van benne 2 mezőváros, — magyar; 55 fa lu , u. m. 53 

magyar, 1 to t ,  1 magyar-tót; 19 puszta , mind magyar.
N é p e s s é g e :  29,493 lélek, u. m.
V a l l á s o k r a :  8049 ka(h.; 18,534 ref., 2910] evang.
N y e l v ö k r e :  28,973 magyar, 520 tőt.

M e z ő v á r o s o k *
Putnofi, magyar m. v. közel a’ Sajóhoz, Rosnyőhoz 

délre 6 mfd., Rorsod vgye’ szélén: 923 kath., 1200 ref, 
lak. Kath. és ref. anya szentegyház. Szőlőhegye nagy és jó 
bort terem; különféle mesterségeket őz; ’s népes vásáro
kat tart. Régi vára hajdan nevezetes erősség volt. Első es- 
meretes birtokosai a’ Pulnoky nemzetségbéliek voltak; ké
sőbben az Orlay nemzetség bírta ; 1507-ben a’ törökök fog- 
lalták-el, de már 1578 előtt visszavétetett; 1G()8 , 1613, 
1618, hat árvái nak jelöltetet t-k i; lGG l-ben az Orlaiak Ve
selény i Miklóssal tartván, Putnokot elvesztették, inelly is 
a’ Serényi grófi nemzetségnek adatott, ’s e’ mai napig bir
tokában van, l70G-ban a’ Rákócziak foglalták- e l ; 1712-ben 
a’ putnoki, hajnácskői, ’s murányi várőrzők több kicsapon
gásoknak lőttek részesei.

Sajó Górnar, magyar m. v. a’ Sajó mellett , Rosnyóhoz 
délre 3infdnyire: 98 kath., 902 evang., 44 ref. lak. Evang. 
ariyaszentegyház. Urasági kastély és kert. A’ nyugofra , ’s 
délre fekvő dombokat pompás cseresznyés erdő lepi el, ’s 
ezen gyümölcsnek itt 13 -  14 neme is találtntik. Határa 
első osztályból!, ’s több javakkal oldatott meg; kövér rét
jei a’ marha, juhtenyésztést, virágzóvá teszik; dohányja az 
egész megyében leghíresebb; dinnyét jót és sokat termeszt;
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erdeje van. Az idevaló evang. gymnasium, melly ezelőtt 
virágzó karban állott, most a’ syntaxisig olvadt - le. F, 
U. többen. Hajdani vára, meilytől a' megye nevét köl- 
tsönözte az úgy nevezett V á r h e g y r e épült; de jelenleg 
maradványa is alig látszik. Első építőinek Hartholomaeides 
a’ jászokat gondolja; a’ magyarok’ kijövetelével llorsu ve
zérnek Hunger fia foglalta-el; ezen nemzetség kihalván , a’ 
Márjóssiak bírták egész a’ lóik század közepéig; majd a’ 
hussitákat esmerte urának, de kiktől Corvin Mátyás visz- 
szavette, ’s földig lerontatta.

F a l u k .
Aha fa lva , magyar f. Putnokhoz nyugotra 1 mfdnyire: 

4SI kath., 2,j evang,, G ref. Katii, filial, szentegyház. Ha
tára áldott; nyugotra szép térség terül el, mellyet a’ Sajó 
nedvesít, ’s mellyen termékeny szántóföldek és rétek gyö
nyörködtetik a’ szemet; erdeje Is van, F. U. aJ törszökös 
Abaffy nemzetség, ’s m.

Aggtelek, magyar f. Putnokhoz északra mfdnyire: 
17 kath,, 594 ref. lak,, kik közt számos nemes faláltatik. 
Ref. anyaszentegyliáz. Határa délre és keletre igen termé
keny; északra hegyes; makkos erdeje szép kiterjedésű. F. 
U, a’ Fáy nemzetségbéliek, ’s in.

Ezen-helységet nevezetessé teszi B a r  ad la  nevű bar
langja (mivel a’ hegy, mellynek gyomrában fekszik Hered
iának neveztetik j  , melly nem csak hazánkban, hanem az 
egész világon egy a’ legnagyobbak Közül való. Ezen Rarad- 
l a , egy kopasz hegy, melly csekély magassággal bir , ’s la
posan elterülő formája nem nyújt alkalmat nagy képzele
tekre. A’ több szomszéd magasabb hegyek sorából egészen 
előre nyúlik, ’s azoktól magát mind kíilönszakadása , mind 
képezetje által megkülönbözteti. Ugyanis amazok, noha sok 
elszórt nagy mészköveket hordoznak hátukon, mindazáltal 
fákkal, — ha rilkásan is — meg vágynak rakva; ez szin
te csupa kész Írtból áll ’s ennélfogva kopasz oldalain alig 
Iáhatsz egynéhány közép magasságú fát lengeni, Imitt amott 
apró cserjéket lát az ember, mcllyek a’ hegynek behor- 
padt hajlásait sűrűén befedik. A’ hegy eleje kőfal módjára
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felemelkedő sziklái által egy szép homlokfalat, képez, melly- 
nek üreges hasadásai közűi sűrű cserjék, vagy korhadt tör- 
zsökök b«jnak-ki, — A’ barlang’ külső szája már most aj- 
tónyi magasságú , ’s mindjárta’ bemenetelnél egy kis lee- 
reszkedőre talál az ember, de távolabb az út mindenütt 
egyenes, ’s könnyen járható. Itt a’ barlang több kisebb, 
nagyobb ágakra oszlik, mellyek’ megjárására több napok 
kivántatnának. Először is mindjárt jobb kézre esik az ngy- 
nevezett csontház; balkézre egy sokkal nagyobb ág fek
szik mellybe a’ barlang’ belsőbb részeiből lehet felmenni. 
Ezen ágban vana’ denevér barlang, melly ezelőtt kőfallal 
volt elrekesztve a’ többitől, ’s ez elhányattván, szekrények, 
csizmák találtattak itt; most télen által nagy számú dene
vérek tanyája. A’ csontház üreg onnan vette nevezetét: 
mert alján nagy rakás ember csont hever, noha már na
gyobb részt iszappal és földdel betemetve. A’ barlangot 
egész hosszában egy csavargás menetelő patak futja á t , ’s 
könnyebb közösülés végett rajta több hid áll. Egyébiránt, 
a* barlangba jobban behatván: majd a’ különböző üregek
nek különböző alkotása, majd a’ csepegökövekből képzett 
gyönyörű oszlopok , képek, oltárok, jégcsapok vonják ma
gukra a’ figyelmet; majd a’ további haladást, meglepőleg 
magas kősziklás hegyek zárjákel, mellyekre a’ lépcső for
mára rakott kövek 3s karfák lehetségessé teszik ugyan a’ 
felmenetelt, de a ’ kettőztetett vigyázatot, részint a" bol
tozatokról szüntelen szivárgó nedvesség (sikamlóssá tévén 
tudni illik az utat) , részint a’ hegy’ aljában tátogó mély 
örvény felette megkívánják. A’ mi illeti a’ barlang’ meleg 
mértékletét, ez körűi belől hétszer hidegebb mint a’ kül
ső levegőé.

Bánréve, magyar f. a’ Sajó mellett, Putnokhoz nyu- 
gotra 1 mfdnyire: 278 kath., 27 ref. lak., igen termékeny 
határral ’s erdővel. F, U· a’ Szentmiklósy nemzetségbeliek.

Baracza , magyar f. Rimaszécshez északra 1 mfdnyire: 
48S kath , 15 ref. lak. Kath. paroch. templom. Földe fekete, 
’s szép búzát terem ; makkos erdeje és gyümölcscsüs kertjei 
vannak. F. U. többen.

Baradla, lásd Aggtelek.
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Beje, magyar f. a’ Thurócz’ vize mellett, Gömörhöz 

délre egy órányira: 114 kath. . 354 ref., 102 evang, lak. 
lief, anya ekklézsia. Kastély. Termékeny föld. Sok gyümölcs. 
F, U. Szathmári Király, ’s in.

Beretka , magyar f. a’ Jólsva vizének a’ Sajóba való 
ömlésénél, Gömörhöz északra egy órányira: 202 kath., 258 
ref., 49 evang. lak. Kef. anyaszentegyház. Határa a’ Sajó 
mentében róna ’s bő termékenységiig egyébütt dombos, sőt 
sok helyt, kősziklás. Egyébiránt sok gyümölcsöt, káposz
tát termeszt, és meszet éget- F . U. többen.

Bihszöglt, magyar f. Gömörhöz nyugotra 2V2 órányira: 
9 kath., 237 ref. lak. Rétje szűk ; szilvása hasznos ; érdeje 
van. F. U. a’ jászói prépost, ’s t.

Csoltó (Nagy), magyar f. a’ rosnyai postaidban , Pel- 
sőczhöz 1 mfd., a’ Sajó mellett egy dombon: 188 kath., 
393 ref., 14 evang. lak. Kath. paroch. templom Szántó
földjei termékenyek ; rétje sok és. jó ;  gyümölcse, fája e- 
Jég : a" Cselény erdejében szenet éget. F. ÍJ· a’ Bazsó , Kiss, 
Ragályi, Ludman , Bartók örökösök. — Nagy Csoltó ésl.e- 
kenye falu közt feküdt hajdan Kis Csoltó, mellyről Írja ma
gát a’ Ragályi nemzetség. :

Fighe, vagy Füge , magyar f. Gömörhöz 1J/2 mfd,. a ’ 
rima-szombati postaidban: 500 kath., 69 evang., 15 ref. lak. 
Fekszik részint dombon, részint mocsáros völgyben. Szánt 
tófölde, erdeje elég ; gyümölcsösei szépek. F· U. többen.

Hamva , magyar f. Putnokhoz nyugotra 13|4 mfdnyire: 
152 kath., 1202 ref. lak. Ref. anyaszentegyház. Határa na
gyobb részt róna és igen termékeny; erdeje van. A’ Ham. 
vay nemzetség innen veszi eredetét. F. U, többen.

Har/iács, magyar f. Gömörhöz nyugotra lj,1 mfdnyire: 
Sánkfalva mellett: 422 kath., S4 evang. , 1o ref. lak. De
rék urasági kastély és kert, melly a’ Draskóczy nemzetségé. 
Határa különösen termékeny; lakosai szorgalmatosok, ’s 
kereskednek is.

Gergely fa lva , magyar f. Gömörhöz nyugotra 3 órányi
ra : 4 káth., Hl ref. lak. F. U. többen.
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Héth , magyar f. a’ Sajó mellett, Putnokhoz */2 órányi
ra : 57 katli., 339 ref. lak ., kik közt számos nemes talál- 
tatik. Ref. anyaszentegyház. Termékeny határán búzát, ár
pát, sok dohányt és szénát termeszt. F. U. többen.

Horka, magyar f. Pelsőczhöz 3|4 órányira: 139 kath., 
561 ref., 55 evang. lak. Ref. anyaszentegyház. A’ fa,u’ kö
zepén van egészséges forrásvize, melly soha be nem fagy; 
a’ Sajó mentében jó rétje; hasznos gyümölcsöse. Földjének 
fele középszerű, fele·jadvizes ; erdeje elpusztult; legelő
je elég. F. U. többen.

Hoszúszo, tót f. Pelsőczhöz délre 1 mfd., a’ borsodi 
országúiban: 22 kath., 412 evang. lak. Határa mészhegyek- 
ből, völgyekből áll, Js elég sovány. F. U. többen.

Hűhó, magyar f. Gömörhöz délre l 1̂  mfdnyire; 81 
kath., 425 ref, lak ., kik közt számos nemes találtatik. 
Ref. anyaszentegyház. Földei középszernek; legelője, er
deje elég ; szőlőhegye is van. F. U. többen. A’ Hubay tör- 
zsökös nemzetség innen veszi eredetét.

Imolya, magyar f. közel a’ Torna ’s Borsod megyei ha
tárhoz: 42 kath., G30 ref, lak. Ref. anyaszentegyház. Ha
tára részint róna, részint és inkább hegyes. F. U. többen.

Kis Kalosa, magyar f. Gömörhöz nyugotra l l|tt órá
nyira: 22 kath,, 118 ref. lak. F. U. többen.

Nagy Kalosa , magyar f, az elébbeni helységnek szom
szédságában : 11 kath., 435 ref,, 20 evang. lak. Ref. anya
szentegyház. Ekesiti a’ Draskóczy uraság^ kastélya. Földje 
középszerű; erdeje derék. F. U. többen.

Kanó, magyar f, azon szegeiéiben, hol a’ Gömör, 
Borsod, Torna vgyei határok összejönnek : 4 kath., 327 
ref. lak. Ref. szentegyház. Makkos erdeje igen nagy , sző- 
lője, gyümölcsöse, rétje elég; földei középszerűek. F. U* 
többen.

Keleméi■, magyar f. Putnokhoz északra 1 mfdnyire; 
82 kath., 508 ref lak. Ref. anyaszentegyház. Földe nem 
igeu termékeny ; bora jó ; erdeje nagy és szép. F. Lf. többen.
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S(tfd K észt, magyar f. Putnokhoz észak-nyugotra, 1Y4 

mfdnyire: 3() katli,, 2S8 ref. lak., ref. szentegyházzal, he
gyes, völgyes határral. F. U. többen.

/lecsó', magyar-tót f. Aggteleken felyűí r 2 órányira: 
148 kath., 125 ref., 03 evang. lak. Határa hegyes; erdeje 
nagy; retje elég; gyümölcsöse is van. F. U. többen.

Király , magyar f, Tornaija szomszédságában : 9i kath,, 
2()1 ref. lak. Határa első osztálybeli , ’s igen termékeny. 
A’ Sajó nyngoti partján van egy ásványos tava, melly mal
mot hajt. F. U· többen.

Kövecses, magyar f. Putnokhoz nyűgöt északra 2 ó- 
rányira, aJ Sajó mellett: 4!) kath., 242 ref., 16 evang. lak. 
lief, anya ekklézsia. Határa egy a’ legszebbek közül való a’ 
megyében; mind földje, mind rétje sok és jó; erdeje, sző
lőhegye is van. A’ Danes nemzetség innen nevezi magát, F. 
U. többen.

Lebenye, magyar f. Pelsöczhöz délre 3|2 órányira, a' 
rosnyai postaidban: 53 kath., 314 ref. lak. Határa részint 
róna, részint dombos és kősziklás; rétje igen jó, F. U. 
többen.

Leltár!falu , magyar f, a’ Sajó mellett, Putnokhoznyu- 
gotra lhj mfd., a’ r. szombati országúiban: 136 kath., 45<J 
ref. lak. Határa róna, ’s a’ megyében a’ legjobbak közűi 
való; erdeje is van. F. U. több nemesek.

Alsó, Felső Lenke, két egymás mellett fekvő magyar 
f. Gömörhöz délre 1 mfd. 69 kath., 3Gl ref. lak., kik közt 
igen sok nemes találtatik. lief, templom. F. U. többen,

Liikösláza, magyar f, Gömörhöz egy órányira, a’ Thu- 
rócz vize mellett: 19 kath., 314 evang., 23 ref. lak. Ha
tára dombos, de termékeny; sok gyümölcsöt termeszt. F. 
U. többen.

M áié, magyar f. Putnokhoz nem messze: 793 kath. 
lak. Határa termékeny; árpája hires; erdeje derék. F. U. 
gr. Serényi.

M éhi, magyar f, a"’ Sajó mellett, Gömörhöz délre 1 
mfd. 453 ka th , , 1()2 ref. lak. Kath, paroch. templom. Ha
tára tágas és igen termékeny; erdeje is van. Némellyek ál-
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l i t ják , hogy iV. Béla és a’ Tatárok közt itt történt meg 
az ütközet: mivel itt ne'nielly embercsontokat rejtő dom
bokra találni. F. U. többen.

Mihály fu lv a , magyar f. Gömörhöz nyugotra 2y2 órá
nyira: 3o kath,, 3O7 ref. lak, Uef. szentegyház, F, U, több 
nemesek.

Nupragy, magyar f. Putnokhoz északra 1 mfd. 62 kath., 
4OO ref. , 4 evang. lak., kiknek csak nem fele nemes. lief, 
szentegyház. Van gyümölcsöse, szőlője, erdeje, ’s megle
hetős földje. F. U. többen.

Oldalfalva, magyar f. 37 ka th ,, 2l3 ref. lak. F. U. 
többen.

Olroliocs, magyar f. Gömörhöz dél-nyugotra 1|2 órányi- 
ra: 22 kath., 558 ref., 34 evang. lak. Kef. anyaszentegy- 
ház. Jó gabonát, bort, gyümölcsöt, dohányt termeszt. F, 
U, számos nemesek.

Panyit (Sajó) , magyar f, a ’ Sajó mellett, Gömörhöz 
északra egy órányira: 142 kath,, 525 evang,, 17 ref. lak. 
Evang. anya templom , ’s jó karban álló oskola, mellyel 
magyar (nyelv kedvéért idegenek is megkeresnek. Határa 
első osztálybeli, F. U. többen.

Poszoba , magyar f, Keleméren felyűl: 8 kath., 271 ref, 
lak. F. U. többen.

Felső Rás, magyar f. Gömörhöz 1’[„ órányira : lGkath., 
285 ref. lak. Ref. szentegyház. F. U. többen.

Ragály, magyar f. Aggtelekhez délre 1 órányira: 172 
kath., 432 ref. lak. Ref, anyaszentegyház. Van meglehetős 
szántóföldje, nagy szőlőhegye, erdeje. F, U. Ragályi, 
’s m. t.

Recske, magyar f. Kövecses és Sz. Király közt: 30kath., 
281 ref. lak., termékeny első osztálybéli határral, F. U. 
többen.

Runya , magyar f. a’ Sajó mellett, Tornaijához 2 órá
nyira: 118 kath,, 536 ref. lak., kik közt igen sok nemes 
találtatik. Ref. anyaszentegyház. Határa részint róna ’s bő 
termékenységű, részint dombos. F. U. többen.
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Sánkfalva , magyar f. Harkács mellett; 431 kath., 125 

ref. , 38 evang, lak. Kath. paroch. templom. Földje, rétje, 
erdeje elég. F. U. többen.

Szent K irály , magyar f. Kecske és Abafalva közti 
194 kath. , 101 ref. lak. Hóna es dombos határa .igen ter
mékeny. F. U. PJetrich , ’s m.

Sziámija, magyar f. Tornaiján felyűl: 156 kath., 120 
evang., 18 ref lak. Határa 1707215 Q  ölből áll, ’s mind 
földje, mind erdeje elég. F. U. többen.

Alsó Sznha , magyar f. Pntnokhoz kelet - e'szakra 1 ya 
mfdnyire : 44 kath., 723 ref. lak., kiknek több felénél ne
mes. lief, anyaszentegyház. Határa tágas, ’s ámbár hegyes, 
de termékeny. F. U. többen.

Szuhafó , magyar f. a’ Cselény erdejében, [Pntnokhoz 
2 rnfd. 45 kath., 687 ref. lak. Ref. anyaszentegyház. Ha
tárának, meliy 3506756 Q  ölre terjed, mintegy ]|4 szántó
földből , Y20 rétből, 7,2,, szőlőből, közel fele erdőből, a’ 
többi hasznavehetetlen földből áll. F. U. többen.

Til/a, magyar f. Lekenye és Csoltó közt: 13 kath., 48 
evang., 19 ref. lak. F. U. Pletrich nemzetség.

Tornaija, magyar f. a’ Sajó mellett, Rosnyótól délre 
2 ,|2 postaállásra: 105 kath, 603 ref. lak. Hef. anyaszent
egyház. Postahivatal. Ekesiti a’ Tornaijai uraság’ kastélya. 
Határa róna és gazdag termékenységű.

Tris, magyar f. Ragályon felyűl: 12 kath., 369 ref. 
lak. Hef. szentegyház. Hegyes határ. Szőlőhegy, F. U. többen.

Alsó Vdly, magyar f. Gömörhöz nyugotra 1 *|a mfd.: 
23 kath., 35i ref. lak., kik magok közt tótól [beszélnek, 
de az isteni tiszteletet magyarul halgatják. F. U. többen.

Felső Vúly, közel az elébbeni helységhez: 15 kath., 
487 ref. lak. Ref. anyaszentegyház, F. U. többen.

Zádorfalva, magyar f. Szuhafő és A. Szuha közt: 55 
kath., 981 ref. lak., kik többnyire nemesek. Hef. anyaszent
egyház. Földje, legelője elég; erdeje sok. F. U. többen.

Zsór, magyar f. Beje és Otrokócs ,közt: 4 kath,, 9i 
ref. lak. F, U. többen.
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Zuhogy i magyar f. a’ ragályi völgyben: 9 kath ., 427 
ref. lak. lief. szentegyház. Sok erdő, F. U. többen.

N é p e s  P u s z t á k .

Abloncza, N. Kalosa és Tamási közt: 5 kath,, 21 ref. 
lak., jó földekkel ’s makkos erdővel. F. U. többen, liárczi- 
háza , Dulháza mellett: 1() kath., 43 ref, lak. F, U. többen» 
Bodolo, Baracza m. 23 kath., 20 ref. lak. F, U. Fáy nenu 
zetségbelick, Biiilöstd, Aggtelek és IIosziíszó közt: 5 ref. 
lak., egy korcsmával, ’s barlanggal. Kétsőhöz tartozik. 
Jvánfulva  , Zádorfalvához tartozik 11 kath. lak. Kerepecz, 
Méhi és Kövecses közt: 20 kath. ,  27 ref lak., vendégfo
gadóval, erdővel, ’s jó földekkel. F. U. többen. Kisfalud·, 
( VidaJ, N. Kalosa és Óldalfalva közt: 32 ref. lak., ’s korcs
mával. F. U. a’ Pletrich nemzetségbe! lek. Korlát háza·, 8 ref. 
lak. LászUfalvu , Méhi in. 32 ref. lak. F.U. Király, Szent- 
miklósy, ’s m. Latránfulva , Zádorfalva in. 17 kath, lak. F. 
U. Ragályiak , ’s ni, L  őrmezfalva , 3 kath., 8 ref. lak. A. F. 
Jjdcz, Napragy és Sz. Király közt: 15 kath. lak., ju bak ól
lal. F. U. a’ Pletrich nemzetségbeliek. Mikhhfalva  , Aba- 
falva és Mólé közt: 17 ref. lak. F. U. Abalfy, a’ szepesi 
káptalan. Orogvány, Gömörhüz ésPanyithoz tartozik 7 ref. 
lak. Bog ony, Putnokhoz tartozik: 12 kath. lak. Alsó Bús, 
10 kath., 29 ref, lak. F. ÍJ. többen, Sz. Demeter, Hubám,  
5 ref. lak. Tesle, Baraczán felyűi: 34 kath,, 27 ref, lak., 
két vendégfogadóval. F. U. többen.

V. KIS HON TI KERÜLET.
Van benne: 2 mezőváros, u. m. 1 magyar,! tót-német; 

3Sfalu, u. m. 5 magyar, 32 tót, 1 tót-magyar ; 5 népes pusz
ta , u. m. 4 tót, 1 magyar.

N é p e s s é g e :  31,701 lélek, u. m.
V a l l á s o k r a :  72,86 kath,, 17,677 evang., 673S ref,;
N y e l v ö k r e :  9765 magyar, 21,536 tót, 4ü0 német.
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M e z ő v á r o s o k .
Rima-Szombat, Grosz Steffelsdorf, Rimawszka Sabota. 

Nevezetes szabadalmas mezőváros Kosnyóhoz 6 mfdnyire: 
688 kath., 5925 ref. , 854 evang. lak. kik nagyobb részint 
magyarok , (ólokkal ’s kevés németekkel keverve. Van itt 
kalli., reform., evang. anyaszentegyház; reform, deák os
kola; postahivatal; patika; vármegye és városháza; szá
mos kereskedő bolt, ’s egy derék kőhíd a’ Rima vizén. Ha
tára nagyobb részint róna, ’s mindennemű gabonát, külö
nösen szép tisztabiízát terem ; gyümölcsös és szőlőskertjei 
vannak; rétje kevés; legelője még kevesebb; erdeje nincs. 
Lakosai nagyon szorgalmatosok, 's mind a’ kereskedés’ , 
mind a’ mesterségek’ folytatása által magukat jelesen meg
különböztetik; ’s valóban Rimaszombat a’ Hazának eddig 
is több derék kézműveseket ’s művészeket adott. Vannak 
itt jó nyereggyártók, guba és pokróczcsinálók, ötvösök, 
gombkötők, csutorások, hires búzakenyeret sütő asszonyok, 
’s a, t. Kereskednek gabonával, szalonnával, borral, dohán
nyal, viaszszal , mézzel, szarvasmarhával, lóval. Szomba
ton tartott hétivásárja gabonára nézve nagy fontosságú; 
országos vásárjai pedig jó lovak’ tekintetéből nevezetesek. 
Egyébiránt a’ város rendesen épült; utczái egyenesek,’« 
kővel kirakottak; négyszegletű piacza tágas; szabadságai je 
lesek. Ugyanis polgárjai vámot nem fizetnek; pereikben 
plső bíró a’ városbéli tanács ; vérhatalmi joggal bir ; a’ 
magvaszakadtak’ vagyonaiban örökösiidik.

Tiszolcz, Teisholz, Taxovia , vegyes tót-német bánya
város Rimaszombathoz északra 4 mfdnyire; 946 kath., 2313 
evang. lak Kath. és evang. plébánia. Van itt egy régi evang. 
szentegyház, jó karban álló evang. oskola, királyi vashá
mor,, papirosmalom , melly igen becses portékát készít; egy
néhány kalló, számos posztós és mesterember. Házai fából 
vannak, ’s a’ Rima két partján hosszan terjednek-el. Hatá
ra hegyes, sovány, ’s csak rozsot, zabot, árpát, burgonyát, 
borsót, mákot, kölest terem; juhot sokat táplál, ’s az ide
való sajt és túró vetekedik a’ híres liptaival és breznóbányai- 
val; szénát a’ távollévő hegyeken nagy fáradsággal gyűjt.

I I I .  K. M. 0. Füleli. 12
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Végre ásatik itt vas, mágnesvaskő, gránát, mészkovaes 
^Kalkspath) , márvány. — Hajdani vára, meily a’ város fe
lett a5 Hradovahegye'n állott, most omladékokban hever. 
Jó savanyuvíze is van.

F a l u k .
Antalfalva , áj tót f. 449 kath. lak., t’s katb. paroch. 

templommal. F. U. gr. Forgóch.
Rima Bánya·, tót f. Rimaszombat és T is/.ól ez közt, a’ 

Rima mellett, a’ Szineczhegy’ tövében: 11 kath., 475 e- 
vang. lak. Evang. anyaszentegyház. Határa meglehetó's. ’s 
még a’ tisztabuzát is megtenni; hegyei vassal ’s más ás
ványokkal bóvölködnek ; vizeiben sok halat, ’s különösen 
hires jó ízű rákot fog. F. U többen.

Rima Erezd, tót f. Rima Bánya és Liker közt: 179 
kath., 575 evang. lak,, ide számlálván t. i, a’ vashámorok- 
ban dolgozókat is. Evang. anyaszentegyház. A’ Szineczhe- 
gyéból vasat, kristályt és topázt ás; felül pedig szántó
földé, rétje, erdeje van; szénája sok;  savanyűviz források
kal b ir ; végre az idevaló vashámorokban sokak’ állítása 
szerint legjobb vas készíttetik az egész megyében.

Cserenc», tót f. Rimaszombathoz északra egy órányira, 
a’ Rima mellett: 56 kath., 239 evang. iák. Evang. anya
szentegyház. Határa nagyobb részt róna és termékeny; er
deje van. F. U. többen.

Dibakovo , vagy Gyiháhd, nem régi tót f. a’ kokavai 
határban: 337 kath. lak ,,  kik Árva vgyéből költöztek ide. 
F. U. gr. Forgách.

Forgácsfalva, tót f. mellynek határa szinte a’ kokavai- 
ból szakitatott e l : 437 kath. lak. Kath, paroch. templom. 
F. U. gr. Forgách.

Hactava, tót f. Pila és Nustya közt: 16 kath,, 227 e- 
vang. lak, kik sok fatálat, mozsarat, kanalat, kulacsot, 
’s m. i. faedényeket készitnek. Határa hegyes és sovány. F. 
U. többen.

Magyar Hegymeg, magyar f. Osgyán szomszédságában : 
252 kath. lak., dombos, de meglehetős határral. F, U. többen.
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Tót Hegy meg, vagy Zahorány, tót f. A. Szkálnokhoz 
*j4 mfd. , 194 evang. lak. Erdeje nagy, de a’ lakosok belőle 
sok irtást tettek. F, U. többen.

Keczeghc, tót f. Hahóhoz 1j 2 órányira: 24 kath., 237 
evang. lak. A’ rahói uraságok bírják.

KIenoez, tót f. Rimaszombathoz északra 3 mfdnyire, 
egy, magas hegyektől körülkerített völgyben : 65 kath. , 
2651 evang. lak. Evang. anyaszentegyház. Határa egész a’ 
breznói erdőkig kiterjed, ’s rajta a’ lakosoknakszámos szál
lásaik vannak. Tisztabúzát csak a’ falu* szomszédságában 
vetnek , de más gabona nemet mindenfélét bőséggel, vala
mint mákot és főzeléket is ;  a’ juh- ’s marhatartást szinte 
szorgalmatosán űzik; de erdejük nem felette sok; néinel- 
lyek pedig durva fejér posztót csinálnak. — Megjegyzésre 
méltó, hogy az itteni evang. prédikátor, fizetése helyeit a' 
királyi dézmát kapja. F. U. Kubinyi nemzetség.

Kohava, tót f. Klenóezhoz egy órányira: 80fi kath. 
(ide számlálván az i’iveg és papirosgyárakban , ’s a’ hamu- 
zsír főző intézetekben lakókat is), 1795 evang lak. Kath. 
és evang parochia. Határa tágas, ’s a’ szállások rajta szél
jel szórva vannak; van itt két üveghuta, papirosmalom, 
’s hamuzsirfőző intézet, sok posztós, kik durva fejér posz
tót szőnek, F. U. gr. Haller örökösök.

Kraszkó , f. Rimaszombathoz északra 4 órányira: 7 
kath., 3i6 evang. lak. Evang. anyaszentegyház. Határa elég 
tágas és termékeny; lakosi sok faeszközt csinálnak. F. U. 
többen.

Rima Leholu, tót f. Rimabánya köz t: 23 kath., 201 
evang. lak. Bikkes és tölgyes erdejéből sok faeszközt ké
szít, F. U.többen.

Liker , tót f. Nusztya és Rima Brezó közt: 15 kath,, 
264 evang. lak. Kövér rétek; 2 vashámor. Szép erdő, F. U. 
b. Lusinszky.

Nuslya, tót f. Rimaszombathoz északra 2 ,|a mfdnyire ; 
262 kath., 1098 evang. lak. Evang. anyaszentegyház. Két 
vashámor. F, U. a’ Kubinyi nemzetség.
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Osgyá/ι, magyar f. Rimaszombathoz nyugotra két őrá* 
nyira, a’ pesti postautban: 491 kath., 758 evang., 43 ref. 
lak. Kath. és evang. anyaszentegyház. Kastély egy dombon 
igen szép kinézéssel. Termékeny határ. A’ földesurak sző
lőt is ültettek. Hajdan itt nevezetes evang. gymnasium volt, 
mellyet Osgyánnak örökös urai a’ Bakosok alapítottak tu
lajdon várkastélyokban : most e’ grammatikáiis oskolára ol
vadt - le. F. U. a’ Bakos örökösök, u. m. b. Lusinszky, Bat
tik , ’s m, t.

P ila , vagy Fűrész, tőt f. a’ Rima mellett, Tiszólcz- 
hoz délre *|a órányira: 27 kath., 712 evang. lak., evang. 
anyaszentegyházzal. Földei hegyoldalban fekiisznek ; juhot 
igen sokat tartanak. F. U. a’ kamara.

Pokorágy ( Alsó) , magyar f. Rimaszombat szomszédsá- 
gában : 22 kath., 2£0 ref. lak., termékeny gazdag határral, 
■’s szőlőmiveléssel. Az osgyányi urad, tartozik,

Pokorágy [Felső) , tót f. Rimaszombathoz egy órányi
ra : 11 kath., 439 evang. lak., evang, anyaszentegyházzal, 
jó kőbányával, erdővel, ’s termékeny szántóföldekkel. F. 
U, az osgyáni uradalom.

Pongyelok, tót f. Rimaszombathoz észak - nyugotra 4 
órányira: 76 kath., 398 evang. lak. Evang. templom. Ka
stély. Sok cserép edény égetés. A’ masztineczi pusztán sa- 
vanydvize van- F. U. többen.

Priboj, tót f. 2 kath., 128 evang. lak,, kik faeszközök’ 
készítéséből élősködnek. A’ rahói urak bírják.

Rakó, tót f. Rimaszombathoz északra 1V4 mfdnyire: 149 
kath,, 5l7 evang. lak. Kath, és evang. anyaszentegyház. A’ 
helység két dombon fekszik ’s a’ számos csinos nemesi lak há
zak miatt csaknem városi képet mutat. Az említett dombok’ 
egyikére Jakoífy Ferentz a’ 17ik században nagyvárkastélyt 
épitetett, ’s árkokkal körülvétette. Azonban egyszer távol
létében a’ zsiványok megtámadták, ’s feleségét szörnyen meg- 
kinozván, — az egész kastélyt kirabiák. Mellynek követ
kezésében bástyákkal erősítette meg; de most részint az idő, 
részint a’ Rákóczy zendülése által annyira elpusztult, hogy 
csak északi része lakható. — Szántóföldjei meglehetősek;
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rétjei igen jók j hajdani szőlője helyett, most csupán al
más e's szilváskerteket mivel. F. U. a’ Jakoffy örökösök, u. 
m. Fejes, Szerdahelyi, Tihanyi, ’s m.

Rimócza, tó t  f- 5 Hath., 164 evang , lak . A ’ rahói u rak  
b írják .

Szelcze, tót f. 6 kath., 401 evang. lak., kik sok fa
eszközt csinálnak. Szinte a’ rahói uraságok bírják.

Alsó SzAálnok, tót f. Rimaszombathoz északra 2 órá
nyira: 13 kath,, 286 evang. lak. Evang. anyaszentegyház. 
Kastély. Van itt a ’ kis-honti evang, esperestségnek egy kö
zönséges ’s nagyon használt könyvtára. — Szántóföldjei elég 
termékenyek; sertést sokat ta r tan ak ,^  azt pálinka mos
lékkal tartják; kereskednek és fuvaroznak. F. U. Fejes, ’s m.

Felső SzAálnok, tót f. 2 kath., 220 evang. lak. F. U. 
többen.

JVagy Szuka, tót f. Pongyelok mellatt: 373 kath., 105 
evang. lak. , kath. paroch. templommal , cserépedény ége
téssel. F . U. többen.

Sussda, tót f. Osgyánhoz egy órányira: 574 kath, 36 
evang. lak. Az osgyáni urad. tartozik.

Tamásfalva, tót-magyar f. Rimaszombat mellett, úgy, 
hogy külvárosának lehet tekinteni: 63 kath., 872 evang., 
94 ref. lak.

Tiszólcz - Hamo? , tót f. Tiszólczhoz közel a’ magas 
Hradovahegye alatt: 52 kath., 289 evang. lak. Határa ma
gának nincs , csak egynéhány kertje. F. IJ. a’ kamara.

Törék (Bakos) , tó t f. R im aszom bathoz egy  ó rá n y ir a ,  
a ’ Rim a m e lle tt : 27 k a th . , 466 evang. lak . Az osgyáni u* 
rád. ta r to z ik .

Tor ék (Orlai) , tót f. 4O kath., 183 evang. lak., kik 
sok pálinkát égetnek. F, U. gr. Serényi.

Valykó, tót f. közel Rima Brezóhoz: 15 kath., 326 e- 
vang.lak. F. U. többen.

Varhócz, tót f. Rahó alatt: 27 kath., 354 evang. lak. 
A’ rahói uraságok bírják.
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Zaluzsány (Fazekasj, magyar f. Nógrád vgye’ szélen: 
590 kath., 73 evang. lak,, kik tótűi is egyformán beszél
nek. Sok fazekas. A’ raliéi urad. tartozik.

Zaluzsány (Rima), tót f. Rimabnnya és Keczeghe közt: 
2 kath., 261 evang. lak. F. U, többen.

Zeherje, magyar f. Rimaszombathoz keletre egy órá
nyira: 26 kath ., 428 ref. lak. Ref. anyaszentegyház. Szőlő
hegye, ’s termékeny szántóföldje van. Az osgyáni urad. tar
tozik.

N é p e s  P u s z t á k .
Apái hi , Osgyán e's Majom közt: 26 kath,, H0 evang. 

S ref. lak. Kastély. F. U. Vajda nemzetség. Bokor, Susányhoz 
tartozik: 58 evang, lak., korcsmával. Dobrostya, Rahó és Pon- 
gyelok közt: 23 kath. lak. Van szántóföldé, rétje, A’ rahói 
•urad. tartozik. Jelene, Susán és Pongyelok közt: 48 kath., 
14 evang. lak. Makkos erdő. Szántóföldek. Savanyuviz for
rás. Maschtinecz, Jelenével határos: 3 kath., 34 evang. 
lak. Van szántóföldé, erdeje, hires agyagja, mellyből a’ 
közellévő helységek edényt kószitnek , savanyuviz forrása. 
Pongyelokhoz tartozik.

Jegyzés. Bőven és remekül leírta ezen vármegyét Bar- 
tholomaeides László ochtinai evang. prédikátor illy czimű 
munkájában: Comitatus Götnöriensis notitia historico -geo
graphico - statistica. In IV-to 1806— 18o8. A’ csetneki u- 
radalmat ezen munkában : Memorabilia provinciae Csetnek. 
1799.



I I c v c s  é s  K ü lső  S zo ln ok

e g y e s iü l V A R M E G Y É K .
(Comitatus Hevesiensis cam Külső Szolnok unitus).

1. §, F e k v é s e  ’s H a t á r a i .
Heves vgye igen hosszan nyúlik-le tekervényes hatá

rokkal. Határa északról Nőgrád, Gömör, Borsod; keletről 
Borsod, Szabolcs vgye, a’ Nagy Kunság, Békés vgye; 
délről Békés, Csongrád ; nyngotrói Pest vgye , a’ Jászság , 
és Nográd vgye. üévaványa néhány pusztákkal, egészen kü
lönválva Békés vgye, és a’ Nagy Kunság közt fekszik. Ala- 
tyánt, Monostort, Iierekudvgit pedig a’ Jászság veszi 
körűi.

2 . § Na g y s á g a ,
Mivel földterülete 12(J7jl0 □  infdnyire terjed , e’ tekin

tetben hetedik a’ vármegyék közt. Legnagyobb hossza Isten
mezejétől Csépáig 20 , szélessége felyűl 7 ,  alól 5 német 
mértföld. Használható földe 972,37o hold. Ebből 444,243 h„ 
szántóföld ; 71,635 h. rét és legelő; 13,402 h. szőlő.

3 . §. T e r m é s z e t i  t u l a j d o n s á g a .
Heves vármegyét csaknem egészen róna tartománynak 

lehet nevezni, csupán lji része , t. i. az északi hegyes és 
dombos: mivel itt a’ M á t r a  emelkedik-fel, ’s számos ki
sebb nagyobb ágat bocsát-ki. A’ mi a’ föld’ minémüségét 
illeti: ez alól a’tiszai járásban kemény aczélos fekete agyag, 
rneily sikeres tiszla-buzát, ’s mindenémű gabonát trá
gya nélkül is gazdagon terem, hanem a’ szárazságot hamar
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megsínyli; — a’ megye’ derekán szinte fekete agyag a’ 
földszine , de több homokkal keverve , ’s ez hasonlóul cse
kély javítás mellett mindent uzsorával térit-vissza; — Mát
ra vidékének majd fekete-sárga, majd sárga agyagos, majd 
homokos földe nemkülönben minden gabona nemet jól meg
terem, de már szilárdabb szorgalom kívántatik reá. Silány 
homokot felette keveset találsz, csak itt ott a’ Tisza’ part
jain, továbbá Heves és Erdőtelek közt, ’s tb . , dehnind ezek 
nz egészhez képest fel sem tűnnek Innen láthatjuk, hogy 
Heves hazánknak legtermékenyebb, legáldottabb vármegyéi 
közt foglalt helyet * ’s midőn egy felől a’ gazdag rónasá- 
gokon buján tenyésző vetésekben , a’ térés legelőket elbo
rító számos gulyákban , ménesekben, juhnyájakban kime- 
rithetlen aranybányája fekszik honunknak: akkor a ’ me
gye’ északi tájékát részint a’ hires bort termő szőlőhegyek, 
részint a’ Mátrának "majd kopasz , majd" gyönyörű bikke- 
sekkel koronázott kúpjai; részint a’ köszirtok’ ormaira ra
k o t t , de már most romokban heverő puszta várak; részint 
a’ kies völgyek ’s patakok, valóban felette kellemetes lak
helynek varázsolják. Levegője, a’ szelek szabadon járhat
ván , tiszta és egészséges ; kivált a’ Mátra vidékén sok hosz- 
szií idejű embert találhatni.

4* §. H e g y e k .
A’ Mátra hegye keletről nyugotnak húzódik, ’s hossza 

mintegy 6 mértföld. Evvel csaknem párhuzamosan megyen 
egy másik alacsonyabb hegyágazat Kecsk felé, ’s e’ két 
hegyláncz képezi a’ sok tekintetben nevezetes parádi völ
gyet. Egyébiránt a’ recski hegyágazat összeköttetésben áll 
a’ Cserháttal, ’s a’ gömöri hajnácskői hegyekkel. A.’ Má
trának kelet és délfele menő ágai közt legnevezetesebbek 
az Egyedhegye Egernél, ’s Sárhegye Gyöngyös felett. Mind 
aJ kettő boráról hiresedett el. Fő alkotórésze a’ Mátrának 
a’ porphyr.

5. §. F olyóvizek . Tavak. Mocsárok.
1) Ä  Tisza., Poroszlón felyűl lép-be a’ megyébe, ’s 

mindjárt alább egy nagy mocsáros szigetet képez, délnek
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vévén útját,  jobb partján szeles mocsárok kise'rik, ’s vég
re 25 mfdnyi felette csavargás folyása után Csépánál Cson- 
grádba megyen által. Kendes szélessége 90 — |30 öl, mély
sége iy 2 —■ 2‘/2 öl. Partjai elég magasak, de medre igen 
tekervényes. Hajókázhatá lévén a’ soszálitást, az épületfa 
’s gyümölcs (rnelly kettőben Heves nagy hiányt érez) ke
reskedést tetemesen előmozdítja; számos hajó malmot forgat; 
’s végre halakban Európában egy folyóvíz sem bővölködik 
annyira, de ezen bőség naprúl napra fogy ; továbbá ára
dásival gyakori és tetemes károkat okoz, ’s a’ felfelé való 
hajózás is inég eddig nem sikerült.

2) A' Zagyva., Nádujfalutól kezdve határ folyóvíz He
ves és Nógrád közt, majd aJ hatvani határon, ’s a’ Jászsá- 
ságon keresztülfolyván, Szolnoknál a’ Tiszába ömlik. Nem 
hajókázható, hanem számos és nagy malmokat forgat.

3) A z Eger , Lelesz környékén fakad , Bekölczétől 
kezdve Valkig, hol a’ Tiszával egyesül, Hevest elválasztja 
Borsodtól. Mig a’ hegyek közt folyik, addig sebes árjai
val nagy pusztításokat teszen.

4) A ’ Tárná, a’Mátráról lerohanó patakoktól gyűlösz- 
sze5 a’ parádi kies völgyet végig futván , Szent Marinál ’s 
Verpelétnél kiér a’nagy síkságra, ’s Mihálytelkénél a’Zagy
vába hömpelyeg. Ez is tavaszszal vidékét gyakran elszokta 
önteni.

5) A' Berettyó,
6) A’ Kőrös csak déli határszélét nedvesítik a’ megyé

nek, ’s hasonlóul korlátlan vizek. — Nevezetes nagyobb tó 
itt nincsen, hanem annyival több a’ mocsár a’ Tisza’ kör
nyékén , különösen jobb partján Poroszlótól kezdve Szolno
kig. Dévaványa mellett a’ Varsányi mocsár érdemel em
lítést.

6» §. Á s v á n y o s  v i zek.
Savanyríviz források vannak Taron és Gyöngyös Bé

nán ; sóstarlalmű forrás van Széken; meleg forrás és fördő 
Egerben. Alkotó része ennek mészföld, ’s kevés alkali föld. 
A’ fördés közönségesen történik, ’s leginkább használ a'
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bőr-nyavalyákban. Mind ezeket azonban jóval felülmúlják 
a’ híres p a r á d i  ásványos vizek. Párád’ szomszédságá
ban,  a’ Mátra hegyezetnek regényes vidékén három külön
böző nemű,  természetű érczvizek buzognak, u. m. a) t i  ni
s os ,  b) kénköves savanyú, c) vastartalmú savanyú forrá
sok. A’ t i m s ó s  fördő Párádhoz keletre Y2 órányira fekszik 
egy meglehetős széles gyönyörű völgyben. A’ viz a’ régi el
hagyatott timsóbányából folyik-Je , ’s közel a’ fürdőkhöz fel
fogatván , úgy használtatik kádakban. Ezelőtt kevés évek
kel sein lak — sem fördő szoba nem volt elégséges, de 
most újabb ízlésű emeletes épület álittatván-fel, ebben 25 
csinos lak — 10 fördő — 2 gőzfürdő szoba, továbbá több 
cseléd kamarák készen állnak. Egy újonnan talált gőzerőmü 
által mind a3 kádakban való viz illő meleg mérsékletre ho- 
zalik , mind a’ gőzszekrények, elegendő gőzzel telriek-meg. 
Illy gőzfürdők még eddig hazánkban nem találtatnak. A’ viz 
ize timsós, összehúzó, és ténta , vagy is gyenge vas izű. 
Ha főzik barna alja marad; a’ nyers tölgyfát feketére festi. 
Színe sárga agyag színű , ’s a’ fejérruliát is illyenre festi , 
a’ honnan a’ fürdeni kívánónak egy rendbeli ruhát csupán 
erre kell szánni. Alkotórészei; timsó , vasas só, ’s kevés 
keserű és szelenit-só. Használ a’ makacs köszvénynek csak
nem minden alakjában, szélütésben, megrögzött czúzos 
(rheumaticus) és ebagás (rachiticus) bajokban , sömörben, 
vérfolyásokban, a’ nemző részek’ tehetlenségiben , különö
sen az anya méh’ gyengeségeiben, gyuiadás nélkül járó ma
kacs folyadékokban , fehérfolyásban, iiczamodás és csonttö
rés után támadt bajokban, mindenféle petyhedt fdkélyek- 
ben. Újabb próbatételek után , ezen viz gőzfürdő gyanánt 
használva, a’ görvély-kórnak (Skrofeln) számtalan elágad- 
zásaiban csudáiévá hatását több ízben kimutatta. — A’ tim
só fürdőtől, Párád helységén keresztül napnyugot felé fél
órányira kocsizván, egy szűkebb völgyben, a’ második gyógy
intézetre akad a’ vendég. Ebben a’ völgyben három ércz- 
forrás fakad, t, i. két k é n  k ö v e s  s a v a n y u  víz mint
egy 40 lépésnyire egymástól, ’s egy harmadik bővebb for
rá s , inelly gyengébb sós-kénköves érezvizet foglalván ma
gában , melegítve fürdőnek használtatik, ’s az előbbiekhez
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«léifele 80 lépésnyire buzog. Ennek szomszédságában van egy 
épület, mellyben 30 nagyobi), 18 kisebb lak — 8 fördő szo
ba, tágas ebédlő és mulató (erem találtatik. A’ két első 
forrásnak vizéből évenként sok ezer palaczkkal elhordnak, 
’s ha ezek jól becsináltattnak, akkor a’ viz sokáig-megtartja 
erejét ’s kénköves szagát , de nyitott üvegben mind kettőt 
hamar elveszti. Alkotó részei: szénsavany, még pedig bő 
mértékben, kénkő, hegyi-nafta, szénsavany-mész és mag
nesia csekély mennyiségben (egy patikai fontban 3 — 4 
grán találtatik), konyha és csudasó (Glauber), vas.— Hasz
nál a’ vak és folyó aranyérben, máj és lépdiígiílásban , 
csiízban, köszvényben, gyomorgörcsben, első időszakhéli 
tüdővészben , makacs főfájásokban, idült sárgaságban, fö
vény’ bántalmaiban, — Párád helységétől 1/a órányira dél 
fele menvén , a’ Kékeshegy’ tövében, egy a’ vas dolgából 
igen gazdag, kellemetes ízűsavanyúvizre akadhatni, inelly- 
nek vizét tiszta gyengeségtől származott seny vekben, ma
kacs folyadékokban , vérfolyásban, szélütési bénulásokban, 
rángásos betegségekben , köszvényben , idült ideg - beteg
ségekben, gyomor gyengeségeiben sokan meglepő sikerrel 
használták. Még jobban dél felé fekvő Helena nevezetű 
völgyben, még egy vastartalmú forrást találhatni, de abban 
olly nagy mennyiségű a’ vas, hogy kedvetlen erős ize mi
att belsőleg használni nem szokták. — Egy bútorozott szo
báért hónaponként fizetnek 12 fr. pengő pénzben , kád
fürdőért a’ timsósviztől. 14 , a’ kénköves-ssvanyű víztől 12, 
kr., gőzfürdőért 20 k r . , 5 tál ételért bor nélkül 30 kr, szin
te mind p. p, — Vidékét a’ fürdőknek a’ Mátra’ halmo
zott csúcsai, a’ kékes bérezek , a’ nyájas és csendes völgyek, 
az ezerféle kigyődzás közt csergedező Torna pataka, az ó 
korra emlékeztető puszta hegyi várak valóban felette regé
nyessé teszik; valamint a1 vendégnek az itteni üveghuta’ 
timsó-főző-intézet, fürészmalom’ megtekintése is kedve« lel
ki éldeletot nyújthat.
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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 .

Mint följebb láttuk, a’ föld’ nagy termékenysége okoz
za azt,  hogy Heves mindenféle gabonából feles mennyiség
ben juttathat másoknak is. Terem igen szép és sok tiszta 
búza , sok kétszeres , kevés rozs, sok árpa, zab , köles , hu~ 
kuricza. A’ pohánkát nevéről nlig esmerik. Burgonya sem sok 
van. Kender zsép magas és vastag szálú terem a’Tisza környé
kén, különösen Kis Köre tájékán. Lent csak itt ott vetnek. De 
ellenben a’ dohány nevezetes termesztménye Hevesnek akár a’ 
minémüséget akár a1 mennyiséget tekintsük. Ki nem hallotta 
hírét tudniillik a’ szép s á r g a d e b r ő i  dohánynak? Füstölni 
igen kerestetik a’ V e r p e 1 é t i . Sok dohányt termesztenek 
a’ Tisza’ mellékén, nevezetesen Derzsen , Rofon, Fegyver- 
neken, Szakálason, T. Bálán, Kengyelen, Varsányon , Sze- 
levényen, ’s tb. Közönséges sáfrányt imitt amott nagyobb 
mennyiségben láthatni. A’ repcze mind inkább kezd divatba 
jönni , főképen a’ Tisza járásban.]

R étje , legelője nem csak sok van Hevesnek, hanem jó 
is. Itt még szokásban van egész gőböly csordákat nyári leg
előn meghizlalni. A’ szathmári püspök’ tisza-nánai uradal
mában sok ökör hizlaltatik és sok széna adatik el. Gyékény, 
sás , nád felesleges a’ Tisza mocsárjaiban.

Ellenben gyümölcse kevés van, kivévén Eger és Gyön
gyös tájékát; sőt ebben a’ rónaságon, melly a’ megyének 
3/4 részét teszi, érezhető szükséget szenved. Ezen hiányt 
valamennyire kipótolja a’ görög dinnye, melly nagy bőség
gel terem. Jóságára, szépségére nézve egész országban leg
többre becsültetik a’ hevesi és csányi görög dinnye. Ennek 
termesztésére főképen fekete homokos földet, és ollyat vá
lasztanak, melly legalább 6 esztendeig legelőnek használta
tott. A’ föld holdonként osztatik-fel a’ parasztok közt, kik 
azt feltörik, megtrágyázzák, ’s esztendei haszonvételért 40
V. ír. fizetnek holdjától a' földbirtokosnak , ki abban din
nyeszüret után ismét tiszta búzát, ’s következő esztendőben 
tavaszi életet termeszt, sokkal nagyobb haszonnal, mint
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más szántóföldéiben. Egy 1200 Q  öles holdban, különbö·
ző időjárás szerint 200 — 500 darab teremhet meg, ’s szá
za rendszerint 50 — 70 v. forintért adutik-el.

A’ gyümölcs’ hiányát kipótolja továbbá a’ bor, melly 
mind mennyiségre mind kivált minéinüségre nézve fő termeszt- 
ménye a’ megyének, A’ v i s o n t a i , e g r i  vörös borok hazánk· 
nak legnemesb borai közt foglalnak helyet, ’s mind a’ kettőt 
többen a’ burgundiaihoz hasonlítják. A’ visontai hegy, egy 
folyton menő hegyláncz, melly Gyöngyös mellett az országúi
nál kezdetét vévén, észak nyugotra Verpelétfelé húzódik, ’s 
magaban foglalja a’ sári, tót iiánai, domoszlói szőlőhegyeket, 
mellyeknek termései visontai név alatt adatnak-el. A’ Sarhegy’ 
(mellynek oldalán állnak a’ visontai szőlőtőkék) alkotórésze 
vastag, fekete, szívós agyaggá változó, basalt-darabos- 
porphyr, n elly egészen különbözik azon fejéres, elmorz
solható, darászkőnemű trachyt-tófatól, a' miilyen alkotá
snak tudniillik azon dombok , mellyek a’ Maira hegyétől 
Eger fel húzódnak. A’ visontai föld’ felső rétege majd ver- 
henyeges-barna, majd setét hamuszinű, ’s az itt termett 
bor valamivel setétebb vörös szokott lenni , mint az egri. 
Két esztendő alat t ,  jó pinczében tökéletesen megérik, ’s 
izére nézre sokat hasonlít a’ ménesihez. A’ szőlőtőkék, 
szintúgy mint Szerem vgyében egyenes sorban állnak, de 
karó nélkül. Termékenysége a ’ szőlőhegynek nem nagy, 
sőt a’ magasabb helyeken felette csekély. A’ korán elhunyt 
b. Brüdern, nézésre méltó szőlőibe Vesuv-hegyéről, Bur
gundiából ’s Kajna mellékéről is hozatott vesszőket, ’s igen 
meglepő sikerrel. Az egri borról Eger varosa’ leírásánál fo
gunk értekezni. Jó borok teremnek még Apczon, Szűcsiben, 
Szurdok Püspökiben, ’s tb , , de a’ síkságon termett kerti 
borokat nem dicsérhetjük. A’ Mátra járásban pedig a’ hideg 
éghajlat miatt kevés szólót láthatsz.

A’ Mátra’ közelebbi vidékén kivűl,  mindeniittt kevés 
a 'fa ,  kevés az erdő, ’s itt a’ hiány tőzeggel, náddal, szal
mával pótoltatik. A’ Mátra’erdőségei többnyire bikk, gyer
tyán,  tölgy és cser fákból állnak. Különben vannak még 
más fa nemek is , mellyek közt legnevezetesebbek : a’ vi
rágzó kőrisfa , a’ havasi - rósza, fekete juhar.
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B) Á l l a t o k ’ o r s z á g á b ó l .
Heves, még azon kevés vármegyék köze' tartozik . melly 

szarvasmarhát nagyban ’s kereskedésre tenyészt. A’ Tisza- 
melléki tágas pusztákat számtalan gulyák es göböly-csordák 
lepik-el , a’ mellett, hogy a" jobbágyok is sok ökröket ne
velnek. Szép és kiválogatott gulyákat láthatsz a’ török- 
szent-miklósi, földvári, tis/.a kürti, czibakházi uradalmak
ban, a’ szakálasi, fegyverneki, kakati pusztákon , ’s a’ b. 
Orezyak’ jószágain. Mező Táron országszerte hires barom 
vásár tartatik. Ménesek több helyen vannak , különösen 
a’ b. Orezyak’ jószágain szép magyar és angol eredetű lovak 
tenyésztetnek. Márfün b, Podmaniezky János szinte számos 
ménest tart; ezelőtt pedig Sírok mellett Kőkáton b. Brü
dern Józsefnek volt egy eredeti arab és angol vérű ménese. 
A’ juhtenyésztés közönségesen elterjedt , ’s fő jövedelmét 
teszi a’ földesuraságoknak , kivált mióta a’ közép birtoknak 
is többet ügyelnek a’ nemesítésre. A’ jobbágyok közt leg
több juhot tenyészt Mező Tár városa, még pedig részint 
birkát, részint hosszugyapjas niagyarfajt, ’s innen sajttal 
nem csekély kereskedést űz. Végre a’ sok árpa és kuk mi ez a, 
a’ számos gyökeres, bozótos helyek annyira előmozdítják a’ 
sertéstartást, hogy a’ tetemes belső szükségen kívül még 
több ezer darab adathatik-el idegen megyebelieknek, Méhek
kel néhány uraságok ’s paraszt gazdák kívánt sikerrel baj
lódnak , de belső szükségre sem elegendő a’ méz és viasz. 
A’ sínylődő selyemhogár tenyészt'esnek foganatosabb virágoz- 
tatására, b, Orczy, Tárná Eörsön sok ezer eperfát ülte
tetett.

Szelíd szárnyasállatokat a’ Tiszamellékiek sokat ne
velnek: mert az ezekkel ’s tojással való kereskedés számos 
magyar gazdasszonynak fő jövedelmét teszi. Vadkácsát , 
szárcsát, búvárt ,  szalonkát a’ Tisza, Berettyó, Körös mo
csárjai ezerenként táplálnak; ugyan itten találhatni kócsa
gokat; a’ kengyeli pusztán pedig egy nagy tóban télen ál
tal a’ hattyúk seregenként tanyáznak , 's lármájuk éjszaká
nak idején mértföldre elhullik,
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Vadállatokból: farkas meg elég van a’ pusztákon, ’s a’ 

bozótosokban; nyiíl felette sok a’ mezőségeken ; őz, dám
vad csak itt ott a’ Mátra körül.

A’ Tiszát halukra ne'zve leggazdagabb folyóvíznek tart
ják egész Európában. Fognak benne hires és jó izű kecse- 
gét, vizát, csukát, pontyot, süllőt, harcsát, ’s más apró 
halakat. Szolnok mellett ’s a’ Berettyó és Körös vizeiben 
teknyősbéka, a5 mocsárokban esik nagy bőséggel halász- 
talik.

C. Á s v á n y o k ’ o r s z á g á b ó l .
A’ Mátrának fő alkotórésze porphyry Gyöngyös felett 

darabos - porphyr (Tríirnmer-Porphyr) $ északon egy völgy
ben függőleges egyenességben féltői nyusodott butáit; Sí
roknál agyag -fosztókő,· Farad mellett különös nemű ho
mokkő. A’ basaltban ’s a’ patakokban találtai ik r gránát, 
onyx, chalcedon, jáspis , achát, gyöngy kő, kvarcz. Ásvá
nyokból van ke'nkőe'rcz, ezüstöt magában rejtő óntajtek (Blei- 
glanzj Oroszinál, limsoko , vitriol, Halmiak, keserüsó fejér 
liszt formában, hénkö , hegyi- nafta Párádnál.

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

261 népes lakhely közűi van egy érseki, l6 mezőváros, 
172 fa in ’, 117 népes-puszta.

N é p e s s é g e  268,704 lélek, és igy esik 1 Q  mfdre 
2220 lakos.

V a l l á s u k r a  nézve: 202,600 kalholikus, 61,634 re
formatus, 1161 evangélikus lutheránus, 2 egyesült, 433 
nem egyesült óhitű, 27S4 zsidó.

N y e l v ö k r e  nézve, kevés városi német mesterembert 
kivévén , mind magyarok. Egyébiránt németek laktak még 
Al-Debrőn, Kompólton, Kápolnán^ tótok Tót Nánán , Sz. 
Mariban, Domoszlón, Nzajlán, Terpesten, Markázon ; de 
már ezek nagy részt elmagyarosodtak.

A’ Tisza járásban lakók a’Debreczen’ vidéki, a’ Tárnái 
’s Gyöngyösi járásban lakók főkép a’ Pest vgyei magyarok
hoz hasonlitnak, ’s Öltözetekre nézve annyiban különböznek,
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hogy az elsők inkább gubát, bundát, az utóbbiak pedig in
kább szűrt hordanak. A* Mátrai járást palóczok fog 1 alIák
éi , ’s mivel a’ Honth, Nógrád , Horsod Gömör vgyét el
borító palóczság’ fő fészke aJ Mátra regényes vidéke: azért 
itt ezekről bővebben értekezendünk. A* palóczokat, mint 
igaz törzsökös magyarokat a’ többi magyaroktól főképen 
kölönös szó kiejtésük különbözteti-meg. Miben álljon ez, 
azt hosszas volna előadni, ’s erről bővebben olvashatsz a* 
Tud. Gyűjt. 1819-iki, júniusi kötetében. Azonban példa— 
líl egy palóczos ’s egy közönséges magyar beszélgetést rövi
deden előhozni nem látom feleslegesnek.

Palócz magyarság.

F.stuók bácsim Ha ne- 
niémveü szomorún hirt ho
zott Nyiékröü Jakabiék Ma- 
tyisrou , hogy iéppen mikou 
ott leszuátak a’ szekerrön , 
akkou húzták meg neki a’ 
csenditüőt, iés iézibe meg is 
haut a’ petiiőcsbe. Most ke- 
serüőségibe mind a’ kettiiöt 
fogja a’ hideg. Pegyig minek 
rínak iérte, hisz miég iét , 
csak e t t , i t t ,  paskortuésko- 
dott , iés a’ széniégyhuázba 
a’ szoros Misén iés a’ könyör- 
giésen biczköíit, azié Szent- 
suága iiőt a’ kaleduába is zu- 
áratta, pegy vendiégsiégkou, 
's a’ t.

Közönséges magyarság.

Istók bácsim Ilona nő
nemmel szomorú hirt hozott 
Nyékről Jakabék Mátyásról, 
hogy épen mikor ott le
szóllak a’ szekérről , akkor 
húzták meg néki aJ lélek ha
rangot, és iziben meg is halt 
a’ petecsben. Most keserűsé
gében mind kettőt leli a’ hi
deg. Pedig minek simák ér
te , hiszem mig élt,  csak e- 
vett, ivott, nynlánkodott, 
és a’ szeníegyházban az öreg 
misén , és a’ könyörgésen 
szundikált , azért Szentsége 
őtet a’ kalodába is záratta , 
pedig vendégségkor.

A’ palóczok erdősebb hegyeken fából csinálják épüle
teiket, 's házaikat három részre osztják fel, u. m. pitarra, 
házra (szoba), kamrikára. A’ pitart könnyen konyhának gon
dolná az idegen ; azonban sem tiizhelyje, sem kiményje nin
csen , ’s sütéshez és faragáshoz való eszközök, élés szek
rények tartatnak benne. Ablakja ritkán van, ’s a’ szobánál
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negyed részénél nem szokott tágasabb lenni. A’ pitvarból 
a’ szobába nyílik az ajtó , melly elég teres és magas, ha
nem igen setét a’ kis ablak miatt, mellyben üveg helyett, 
gyakran csak hólyagot, vagy papirost láthatni. Egy asztal
nál, két lóczánál, fazék pólcznál más házi eszközt nem 
látsz; a’ kemencze igen nagy. Szája az ablakok felé van 
csinálva, előtte tűzhely, mellyen sütnek, főznek. A* füst a’ 
kemencze’ szája fele lt, agyaggal bemázolt deszka sváttatón 
megy-fel a’ padlásra, és ottan eloszlik, vagy egyedül a’ 
padláson egy jókora lyuk van hagyva, hogy kimehessen, 
A’ kamrikába különös bejárás van az udvarról; ’s csak itt 
van nyoszolya, agyi ruha, mellyen a’ fejérnép hál; mert 
a’ férfi hol padláson, hol istállóban saját gúnyájában heva- 
rész. — ΑΛ mi a’ ruházatot illeti, az öregebb férjíiak ma
gosabb , a’ fiatalok alacsonyabb süveggel fedik fejüket. A’ 
kalapok is szokásban vannak már. Az idősebbek hajukat 
homlokokon csomóba tekerik , ’s fenállő rövid üstököt vi
selnek ; a’ legények homlokuk’ felett üstököt kötnek , és 
azt három ágra fonván, hátra lódítják. Csuha, kankó, bocs- 
kor mindenapi öltözet, víjatlan ködmönt és topánkat többet 
lá tn i, mint nadrágot vagy csizmát. Az asszonyok ökölnyi 
nagyságú finom gyolcs kontyot, a’ leányok sik aranyos pár
tát hordanak, mellyről többféle színű pántlikák (szalagok) 
lógnak lefelé. — Λ’ palóczok szorgalmatos földmivelők, ér
telmes marhatartók, ’s többnyire mesterséges faragok. 
Ugyanis házaikat magok építik, szekereket, jármokat, hor
dókat magok csinálnak. A’ fejérnépnek fő foglalatossága a’ 
vászouykészités; a ’ honnan ritka házat látni, mellyben 
szövőszék ne állana. Gyertya helyett cser, vagy más szál
kás fából hasogatott fáklya a’ világitójok. Megkülönböz
tető chai akteriik: a’ vidámság, vendégszeretés, emberbecsü- 
lés és adakozás. Megesett személynek, vagy házasági tö r
vényes pörnek hírét alig hallani,

A’ r. katholiknsok’ 81 plébániáiból 76 az egri , 5 (Hat
vanon , Szolnokon, Csépán, Czibakházán, Táron) a’ váezi 
megyébe esik. Jövedelmes prépostság négy van, u. m kettő 
Egerben , egy Jánoshidán , melly a’ praemonstrati szerze
t é , egy Hatvanban. Valóságos apaturság van Pásztón, a ’ 

ITT. K  M. 0. Földi. 13
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cistercitáknak. Szerzetesek, ne'vszerint sz. ferencziek lak
nak Gyöngyösön , Szolnokon , Egerben j cisterciták , servi
ták , minoriták , irgalinasok Egerben.

A’ reformátusok 2} anya ekkle'zsiát számlálnak, mellyek- 
ből csak három, u. m. a’ gyöngyösi, várkonyi, vezsenyi 
tartozik a’ dunamelléki superintendentiához, 19 a’’ tiszántúli 
hoz, 2 a’ tiszamellékihez kapcsoltatott.

Evang. luth. ekklezsia csak Földváron van, ’s a’ bánya
városi euperintendenstől függ.

A’ n. e. óhitnek Egerben tartanak egy papot·, Synagoga 
pedig 6 találtatik.

9. §. S z o r g a l o m .  Me s t e r s é g .  Gyárok.
A’ miveltebb gazdálkodás’ terjesztésére igen sokat mun

kálkodott a’ már többször említett b. Brüdern József. Ugyan
is szakaszos, luczerna’ , lóhere’ termesztéssel összekötött 
váltó-gazdaságot hozott-be ; juhnyájait eredeti merinos és 
electoralis kosokkal, lovait ángol és arabvérű ménlovak
kal nemesítette; Visontán, ÍSanan szőlőhegyeibe Vesuv- 
hegyéről, Burgundiából, liajnamellékéről hozatott vessző
k e t ;  végre gazdasági eszközeivel is igyekezett a’ csinos 
ízlést, ’s a’ czélerányosább földinivelést közönségessé ten
ni. — Mesterember mindenféle és sok találtatik Egerben , 
Gyöngyösön, Szolnokon, a’ mezővárosokat ’s nagyobb 
helységeket nem is számlálván. Különben leginkább figye
lemre méltók Egerben a’ tímárok (Innen az Egyed hegyén 
találtatott szemericze(rhus) bőrgyárokba egész a’ török szé
lekig elhordatik) ; Gyöngyösön a’ pokrócz, szűr, kostök· 
csinálok; M. Túron a’ fazekasok; T. Füreden a’ nyereg- 
gyártók. 1819-ben a* porosz király innen 2 nyereggyártó 
legényt vitetetl-el, Timsofőző intézet van Párád m ellett, 
melly évenként 1000 mázsa körűi készít. Üveghuta van Pá
rádon, Hasznoson és Szuhán.

10. §. K e r e s k e d é s -
Heves igen gazdag vármegye, mivel sokféle és nagy 

mennyiségű nyers termeszlményt adhat-el. Viszenki neveze
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tesen: tiszta-búzát, kétszerest, árpát, zabot, kölest, lovat, 
juhot, gyapjút, sertést, nyers bő rt, halat, szárnyas-álla
to t, üveget, végre bort főképen az északi vármegyékbe, ’s 
Lengyelországba, Hoz be pedig épületre való fá t , fenyő
szálat , deszkát, léczet, sót Beregh és Máramaros vgyé- 
ből a’ Tisza’ segedelmével; gyümölcsöt Beregh és Szatmár 
vgyéből; — továbbá hoz be vasat-, vas-miveket, rezet, min
denféle gyártott, — fényüzési, — ’s colonialisportékákat. 
Fő kereskedő helyek Eger és Gyöngyös. Hires marhavásár 
esik Mező Túron.

P ostaá llá sok , Gyöngyösről Eger felé K á p o ln a  2 · E g e r  
\ */e. Pest felé H a lv a n  1%. Szolnok felé Á ró k szá llá s  11/,1. 
Szolnokról Debreczen felé Török Sz- M ik lós  l 1|jí. B án h al
ma i ya.

Ae Egerből Pestre vivő országúiban láthatni csinált li
tat, de különben az utak sáros időben felette roszak. A’ Ti
szán csak két helyt van álló fahíd, u, m. Szolnoknál és Fü
rednél , hanem az utóbbit az idei árvíz megrongálta. Egy 
Szolnok és Pest közt húzandó csatorna kimondhatlan hasz
nára lenne e’ megyének.

11.  §. O s k o l á k .
Egerben van egy kath. érseki ly c e u m , mellyben mind 

azon tudományok tanitattnak , mellyeket a’ királyi akadé
miákban előadni szokás; — továbbá n even d ék p a p -h á z , na
gyobb gym n asiu m  a’ cisterciták’ felíigyelése alatt, derék 
erseki k ö n y v tá r , ’s c s illa g v iz sg á ló  torony. Kath. gym n asiu m  
van még Gyöngyösön és Szolnokon, ’s mindenikben a’ sz. 
ferencziek viszik a’ tanítói terhes kötelességet. A’ reformá
tusok Mező Túron bírnak egy derék deák -osko lá t, hol egy 
rector kormányja alatt az ifjak a’ felső tudományokig ta
nitattnak.

12. §. K a t o n a s á g .
Ujonczokat a’ 32-ik számú (volt Eszterházy ,5{most Es

tei Ferdinand fő herczeg nevét viselő} magyar gyalog eze- 
redhez állít. Lovasságból rendesen 4 svadronyt ta rt, mel-

13 *
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lyek két különböző ezeredekhez tartoznak , nevezetesen e- 
gyiknek főtisztikara (Stab) Kecskeméten, másiknak Gyön
gyösön fekszik.

13. §. K i r ά 1 y i H i v a t a l o k .
Postaliszlsegek vannak: Egerben, Kápolnán, Gyön

gyösön, Hatvanon, Szolnokban, Török Sz. Miklóson, 
Bánhalmán. Cx. A. Sóházak : Szolnokban (szálitói hivatal
lal) , Hatvanon , Poroszlón , Egerben.

14. §. Job b ágy  t el  k ek. Porták.
Egész jobbágytelkes bir itt első osztályban 26, máso

dikban 28, harmadikban 30, negyedikben 32 hold száníó- 
földet. Rétekből hol sarjú mindég kaszáltatok 8 , hol ritkán 
lo ,  hol soha sem 12 embervágót. Hlyen egész jobbágy telek 
a’ régi kimérés szerint volt 4457.

Porláji t 148.

15 §. N e m e s s é g .  B i r t o k o s o k .
Az 1785-iki összeírás szerint találtatott 11,601 nemes 

személy. A’ mi a’ birtok’ különbséget illeti, a’ kamara’ jó
szágaiban lakik 11,72« lélek; az alapítványi jószágokban 
3350 1.; a’ kath, papság’ telkein 53,882 1,; a’ mágnásoké
in 78,996 1.; ’s végre aJ nemesek’ telkein 120,756 1. Neve
zetesebb birtokosok: a’ kamara , a’ kegyes hagyományú 
alapítvány, egri é rsek ’s káptalan, szathmári püspök ’s káp
talan, kassai és esztergomi káptalan, pásztói apát, jános- 
hidi és hatvani prépost, herczeg Grasalkovics, h. Eszter- 
házy, gr. Almásy, gr. Batthyányi, gr. Buttler, gr. Cze- 
brián , gr Draskovics, gr. Erdó'dy, gr. Eszterházy, gr. 
F áy , gr. Festetics, gr. Forgács, gr. Károlyi, gr. Kegle- 
vich, gr. Szapáry, gr. Sztáray , gr. Teleki, gr. Tige, 
b, Balassa, b. Baldachi, b. Barkóczy, b. Bedekovich, b. 
Malonyay, b. Eötvös, b. Orczy, b. Podmaniczky, b. llé- 
vay, b. Splényi, b. Wimpfen, Alapy, Albert, Aimásy, 
Abaffy, Andrekovics, Balogh, Batta , Blauer, Beniczky, 
Brezovay , Borhy , Bakó, Bonis, Bajza, Balásovics , Bau
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er, Balázs, Bernáth, Bárezy, Blaskovics, Beöthy, Balla, 
Bíró, Bornemisza, Barát, Barkasy, Báthy, Borbély, Bö
szörményi, Bota , Baloghy , Beniczky, Benkő , Bozá, Be- 
kényi, Balázs, Boronkai , Bereczky, Borsos, Báthy, Csi- 
ky , Csányi, Csorna, Czövek, Czobel, Csernus, Cseh, 
Csepreghy . Czobor, Dobóczky, Darvas, Desseőít'y, Doni
ján , Döbrentey , Dozier, Dévay, Dapsy, Deine, J3raskó- 
czy, Dernkó, E lek, Etthre , Eszényi, Fiklóczky, Frajzaj- 
zen, Fejér, Fáy , Földváry, Földy, Fövényes, Farkas, 
Fehérváry, F ráter, Fábián, Für, Gyürky, Cosztonyi , 
Gyönky , Gál, Gombos, GyörfFy, Gelyén, Gábry, Gecse, 
Goth , Gyulay , Gacsal, Gáthy, Gorove, Gomba, Gyur- 
esányi , Greskovics, Géczy , Harmos , Hamar , Huczka, IIo- 
leez, H ury, Hanulik, Hanisz, Horváth , Hazuga , Halasy, 
Ilomonnay, Hellebront, Huszty, Harsányi, Herkály, lvá- 
dy , Izsák, Irsay , Jékelfalusy , Kaszap , Kendelényi, Kür- 
thy , Kovács, Kos , Kardszag , Komáromy, Kállay , Kazin
czy, Kanyó , Szatmári Király, Kecskeméti, Kelemen, Kod- 
mon , Kubinyi, Ludányi, Lisztvanovics , Liszkay, Liptay, 
Lukács, Luby, Lubik , Lipcsey, Lőcsey, Losonczy , Ma- 
latinszky, Makay, Márton, Markovics, Molnár, Meleg, 
Miklósy, Majzik, Markolt, Mátyusy, Német, Nagy, Naj- 
mayer, Nánásy, Novota, Oláh, Okolicsányi, Orczy, Ocs- 
kay, Orosz, O tlik , Országh , Ónody, Plathy, Pethő, 
Petes, Poksányi, Poczik, Petróczy , Prönay , Petrovay , 
Ferlaky, Pauker, Papszász, Piroska, Páka, Puky, Pan- 
kotay , Pora, Pálfy, Bakávsky , Bhédey, Rutkay, Badics, 
Rottenstein, Becsky, Badvánszky, Repeczky, Sréler, Sné, 
Szeleczky , Sipos, Stössel, Sághy, Sávoly, Szőke, Szeg
ne!·, Szabó, Szalay, Sánta, Szepessy, Subich, Szalkányi, 
Szemere, Sütő, Sás, Somody, JSombory, Szűcs, Széky, 
Szána, Szerelem , Szalatnay , Szmrcsány, Szilák, Szentmár- 
tonyi, Tornay, Tassy, Tarády, Tormásy, Tomcsányi , 
Tihanyi, Tomaskovics, Torma, Trajtler, Toronyai, tílinan, 
U tasy, V ay, Várkonyi, Vagner, Virág, Vörös, Vörösmar
ty ,  Vallus, Vratarits, Végh, Vecsey, Veréb, Végess, Vaj
da, Vályi, Zerdabelyi, Zsór, Zlinszky, Zuár, Z ay , Zak- 
kay, Zabráczky.
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10. §. T i s z t i k a r .
1 fő , 2 alispány; 1 fő , 2 aljegyző; 2 fő , 4 al-adó- 

szedő; 1 fő, 1 al-ügyész; 1 számvevő, 1 levéltárnok, 1 
litra-iigyelő , 4 fő , 8 al-szolgabiró; 12 eskütt. Ezekhez já
rul 1 földmérő, 2 fő-orvos, 4 seborvos, 10 biztos, 1 vár
nagy.

Örökös fő ispány: az egri érsek.
Gyűléseit tartja: Egerben.

17. §. P o l i t i k a i  F e l o s z t á s a .
Eloszlik 4 főbírói járásra, mellyek ezek: I. Gyöngyösi, 

II. Tárná , III. Tisza , IV. Mátra Járás.

I. GYÖNGYÖSI JÁUÁS,
Van benne: 5 mezőváros, 2O falu, 13 népes - puszta.
N é p e s s é g e :  52,179 lé lek , u. ni.
V a l l á s u k r a :  50,569 kath ., 441 reform., 19S e~ 

vang., 65 n. e. óh itű , 906 zsidó.
N y e lv ö k r e :  magyarok.

M e z ő  v á r o s o k .

Apcz, magyar m. v. Nógrád vgye szélén, Gyöngyös
höz 2 mfdnyire: 864 kath ., 7 zsidó lak. Kath. paroch tem
plom. Földeinek egy része homokos, ’s a’ záporok járják , 
de áltáljában termékenyek ; bora igen jó ; rétje legelője le
hetős; de fája kevés; malma is van a’ helység mellett el
folyó Zagyva vizén. F. U. h. Grasalkovich , gr. Teleki Jó- 
zsefné, b. Podmaniczky Lászlóné.

Gyöngyös, magyar m. v. a’ Mátra hegye alatt, egy gyö
nyörű kies vidéken, Pesthez 9 , Egerhez 5 mfdnyi távol
ságra. Ezen várost nagyon ékesítik az itt lakó, vagy birto
kos számos uraságok csinos lakházai, a’számos templomok, 
mellyek közűi a’ kath. Bartholomaeus kéttornyú szentegy
ház különösen szép. Van itt egyébiránt két kath. plébánia,
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1 ref. anyaszentegyház, synagoga, postahivatal, kath. nagy 
gymnasium a* ferencziek feliigyelése alatt, 1824-beu 409 
tanuló ifjúval, jó karban tartott kórház, franciskanus mo
nostor, melíy az egész országban legnépesebb. Ugyanis 
1830-ban számlált 25 szerzetes atyát, g3 theologust vagy 
nevendéket, 15 laicust. Allitói ezen Megváltóról nevezett 
szerzeteseknek a’ Báthoriak voltak, később Corvin Mátyás, 
Albert, sőt a’ törökök által is megerősittettek ; mert 1681- 
ben Rustain egri basa divánját meghallgatván, megengedte, 
hogy kölcsönösen mind a’ gyöngyösi keresztény szerzete
sek , mind a’ török barátok szabadon járhassanak széljel a’ 
falukba, de csak bottal, ’s nem fegyverrel. — Lakosai Gyön
gyösnek kevés német és tót mesterembert kivévén mind 
magyarok ’s számuk 14,870 re megyen, kik közt 14,016 r. 
kath,, 384 reformatus, 41 evang., 44 n. e. óhitű, 385 zsi
dó. Élnek főképen kézmivességből, szőlő és földmivelésből, 
s kereskedésből. Szántóföldjei, rétjei termékenyek; lege
lője szűk ; erdeje szép; szőlőhegye kedves izű’s hires bort 
terem; lakosai különösen sok pokróczot, durva posztót, kos
tököt és bőrt készítenek; országos és heti vásárai nagy 
fontosságúak, F. U- h. Eszterházy, h. Grasalkovics, gr. For
gács , gr. Eszterházy, gr. Draskovics, gr. Almásy, b, Or
czy, b. Baldachi , b. Brüdern József örökösi, b. Yimpfen, 
a’ ref. ekklésia , görög közönség, Gyöngyös városa, és igen 
számos, nemes nemzetségek ’s közbirtokosok,

Hatvan, magyar m. v. Pesthez 6 mfdnyire, Pest vár
megye szélén: a2i5 kath., 4 ref. 10 evang., 9 görög, 4 
zsidó lak. Van egy szép kath. paroch. temploma, mellyhez 
prépostság is kapcsoltatott, derék kastélya és vendégfoga
dója, sóháza, vám hídja , és jövedelmes malma a’ Zagyva 
vizén. Róna határa fekete homokos és igen termékeny; rét
jei kétszer kaszálhatok; kövér legelőjén szép nemesitett 
birkanyájak legelnek, valaminthogy a’ lótenyésztés is vi
rágjában van; szőlőskerte közönséges bort terem, de din
nyéje hires. — Hajdani kis vára nem megvetendő erősség 
volt, ’s mind a5 török, mind a’ mi részünkről több ízben 
ostromaltatott ’s bevétetett; végre 1678-ban Haeusler és 
Mercz generálisok elfoglalván, végképen széljelhányatták. —



200 HEVES ÉS KÜLSŐ SZOLNOK

Nevezetes még Hatvan az 1524-ben itt tartatott lármás or- 
szággyülésről , ineliybcn a’ Rendek Báthorit hivatalából 
kimozdítván , helyette Verbőczy Istvánt választották ná
dornak. F. U, h. Grasalkovich, ’s feje egy uradalmának ; 
azonban a’ városban bir valamit a’ prépost is.

P á s z t ó , in . V. a’ Zagyva vize mellett, Nógrádvgye szé
lén, Hatvanhoz északra 4 mfdnyire : 3874 kath ., 16 re f., 
36 evang., 12 görög, 280 zsidó lak, Kath. paroch. templom. 
Synagóga. Szántóföldéi termékenyek; rétje , legelője, sző- 
lője elég és jó. Van egy apatursága a’ cistercita szerzet 
számára, melly il90-ik esztendőben állítatott. F. U, gr. 
Draskovics, Zábráczky, a’ Sz. Lélek temploma, az Apa- 
turság, gr. Almásy, Almásy , Gyiirky, Blaur , Fiklóczky, 
Gsányi, ria th y , Sréter , Zay, Balta, Malatinszky , Tor- 
nay, Harmos , Kaszap , Thassy , Oláh.

Pata . magyar m. v. Gyöngyöshöz nyugotra 1*|4 mfd
nyire: 2256 kath., 6 evang., 20 zsidó lak. Kath. anya 
szentegyház. Határa sok javakkal bővölködik: van sok és 
termékeny szántóföldé, szőlője, erdeje, elegendő rétje. F. 
U. gr. Forgács Alajosné, gr. Eszterházy János, Németh, 
E lek , Dobóczky, Taródy, b. Révay, Frajzajzen , Sné 
László örökösi.

F a l u  k.

Aihics, magyar f. Gyöngyöshöz délre 1 mfdnyire : 1809 
kath., 2 zsidó lak ., kath, paroch. templommal. Róna hatá« 
ra fekete, ’s gazdag termékenységi!; rétje sok; legelője e- 
lég; erdeje nincs; a’ Gyöngyös vizén malma van. F. U.gr. 
Batthyáni József, ^Miklós és Vincze'né, gr. Festetics Ig- 
náczné, Kendelényi Ferencz.

A lka r , magyar f. az elébbeni helységhez nyugotra egy 
órányira: 985 ka th ., 6 zsidó lak. , ’s termékeny róna ha
tárral. F. U. Beniczky, Gosztonyi , Brezovay, Orczy, Fe
hér, Kiirthy, Kovács, Malatinszky, Pethő , Borhy , Vár- 
konyi, Hamar, Cyönky, Makay, G ál, Bakó, M árton, 
Petes, Harmos, Thassy, íluczka, Markovics,
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Csá/ty, magyar f. Árokszállás és Hatvan közt: ‘2273 

kath., 2 ref., 2ü evang,, 20 zsidó lak. Kath. paroch. tem
plom. Fekete homokos róna határa minden gabonát gazda
gon, ’s különösen hires görög dinnyét terem, melly az e- 
gész országban a’ hevesivel együtt legjobbnak tartatik. (F. 
U. h. Grasalkovics, Vay és Holecz örökösök.

Ecsed, magyar f. Gyöngyöshöz nyugotra 1 mfdnyire: 
1810 kath., 15 ref., lö evang., 9 zsidó lak. Ivath, paroch. 
templom. Földének egy része homokos, de áltáljában termé
keny ; erdeje, szőlőhegye elég. F. U. gr. Teleki Zsófia, 
Gombos Imre, Szeleczky , Darvas, Nagy liarnabásné , Fáy, 
Sipos, llonis , Poksányi.

Fancsal, magyar f. Apczhoz 3/2 órányira: 855 kath., 
5 evang., 10 zsidó lak,, kath. paroch. templommal, ’s ter
mékeny határral. A’ helység egy völgyben fekszik, ’s bora 
elég hires. F. U. h. Grasalkovics.

Vámos Györk, magyar f. Gyöngyöshöz délre 1*|2 mfd
nyire: 997 kath. , G zsidó lak,, kath. paroch. szent egyház
zal. Szántóföldé sok és termékeny; rétje , legelője szinte 
bőséggel. F. ü. gr. Draskovics, gr, Eszferházy, b. Orczy, 
Nagy, Gosztonyi, Kakóvszky, Dobóczky, Malatinszky, 
Okolicsányi,

Halász, magyar f. Gyöngyöshöz egy órányira, a’jász
berényi országúiban: 1493 kath. ; 29 zsidó lak. Kath. pa
roch. templom. F. U. Almásy József és Mihály, gr. Dras- 
kovich , gr. Eszterházy , Gosztonyi, Orczy , Györfy, Hury, 
Nagy, Hanulik, Fehér, Ludányi, Hamar, Poczik, Petró- 
czy , Hanisz , Zakkay , Molnár örökösök.

Hasznos, magyar f. Pásztóhoz 3j4 mfdnyire: 986 kath., 
15 evang. lak. Fekszik magas helyen, a’ Mátra hegyei kö
zűi kinyúló nagy völgynek oldalán, Határa hegyes, völgyes 
és nagy kiterjedésű; erdeje sok; szőlője elég; üveghutája 
van ; környékén 3 régi omladozott várnak nyomai láthatók. 
F. 0  Deseőft'y Imre, gr. Áfinasy ígnácz a’ Péchy jusban, 
Almásy József, Kristóf és Mihályné, Plathy, Gyiirky, 
S réter, Földváry, Zayné, a’ pásztói apót, Oláh, Mala
tinszky , Kaszap , Thassy, Orczy, Batta Sámuel, Gosz
tonyi, gr. Draskovics, Zuár.
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HorlTi , magyar f. Hatvanhoz egy órányira a’ gyöngyö
si országúiban: 1756 kath., 2 zsidó lak. Kath. parocb. tem
plom. Határa róna es igen termékeny ; marhát, juhot sokat 
tart. F. U, gr. Batthyáni Józzef, Miklós, és Vinczéné, Ken- 
delényi Ferencz,

Szent Jakab, magyar f. a’ Zagyva mellett, Nógrád 
vgye szélén , Pásztóhoz délre 1 mfdnyire : 636 kath, lak., 
bortermesztéssel, ’s jó rétekkel. F. U. gr. Draskovics, gr. 
Eszterházy, b, Révay, gr. Czebrián , Horváth, Csányi,

Oroszt, magyar f. Gyöngyöshöz északra 1 mfdnyire: 
701 kath. lak. , paroch. templommal. Erdeje, szőlőhegye, 
legelője elég és jó; földei középszerűek. F. U. Földváry 
Ferencz, Bajza Antal és Mihályné, Alrnásy Ferencz és Ist
ván, gr. Teleki Józsefné, Vagner Ggörgy.

Gyöngyös, Püspöki, magyar f. Gyöngyös városával össze
függésben: 769 kath. lak. F. U. az egri érsek.

Szurdok Püspöki, magyar f. Szent Jakab m ellett: 878 
kath. lak., paroch, templommal. Földei meglehetős termé
kenyek 5 bora igen jó. F. D. az esztergomi káptalan.

Λ «gg Rede , magyar f. Gyöngyöshöz nyugotra egy kis 
órányira: 1421 kath ,, 12 ref,, 18 evang., 24 zsidó lak. Kath. 
paroch. templom. Határa részint róna, részint dombos, de 
áltáljában bő termékenységű. F. U. b. Eötvös Anna, Stös- 
sel Kristófné, Alinásy, Rédey Ferencz, Izsák, Darvas, 
Prónay Károly.

Sár, hajdan Saár, magyar f. egy kis órányira Gyön
gyöstől keletre: 2200 kath., 6 zsidó lak., kath, paroch. 
templommal, több szép úri és tisztilakással. Lakosai gabo
nát is termesztenek ugyan, de íóképen bortermesztésböí 
táplálják magokat, melly színére vörös, jóságára nézte pe
dig a’ hires visontaival egyenlő. Nevezetes ezen helység régi 
apaturságáról, a ’minthogy egy dombon valamelly monostor’ 
maradványát most is szemlélhetni; továbbá Sámuel Aba ki
rály’ sírboltjáról, melly kősziklába van vágva , ’s a’ b. Bal- 
daqhi hires, szinte kősziklába vágott pinczéjének egy külö
nös szakaszában taláitatik. Mellette bizonyos márvány táb
lán felírás is olvasható. de ezt csak b. Haller állítatta fel ,
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esztendő szám nélkül. F, U. gr, Eszterházy, b. Baldachi, 
gr Draskovics, Ocskay , b. Orczy , Orczy, Sághy, Petro- 
vay, Perlaky, Borhy , Haznga, Ilalasy, Sávoly,

Sol/jmos, magyar f. Gyöngyöshöz északra egy órányira: 
1627 kath, lak ., kafh. parnch. templommal. Bővölködik ga
bonával, fával, borral. F. U. az egri érsek.

Szűcsi, magyar f. Patához csekély távolságra: 974 kath. 
lak. Határa nagyobb részint dombos, de azért termékeny; 
bora sok ; fája elég. F. U. a’ Fóldváryak, Vagner , Orczy, 
Balásovics, Bajza, Orosz, Sípos, Butkay,

Tar , magyar f. Pásztóhoz északra egy kis órányira: 
1280 kath., 28 evang., 12 zsidó lak., kath. paroch. tem
plommal. Szántóföldé középszerű; erdeje és savanyúvize 
van. F. U. gr. Eszterházy, gr. Draskovics, Sné, Revicz
ky, Almásy, Zábráczky, Beniczky, V irág, Etthre, Taró- 
dy ,F ö ld y , Blauer.

Tarján , magyar f. Gyöngyöshöz nyugotra 1 mfdnyire; 
a’ Mátra alatt.· 1533 kath., 9 zsidó lak., kath. paroch. tem
plommal, a’ megboldogult b. Brüdern Józsefnek kősziklába 
vágott, több szakaszu hires pinczéje'vel, mellyben 15,60o 
akó bor könnyen elfér. Gabonája , fá ja , bora bőséggel van 
F. U. gr. Forgács Aiajosné, gr. Draskovics, gr. Eszter
házy, b. Orczy, Gosztonyi, Darvas, Almásy, Fehér.

Veresmart, magyar f. Gyöngyöshöz észak - keletre egy 
órányira: 600 kath. lak. Szántóföldé , rétje mondani semmi 
sincs; de bora elég, ’s erdeje 960 holdra terjed. Van 2 u- 
radalmi malma, ’s legelője. F. U. a’ religyiói kincstár.

N é p e s  Pu szták.
B e n e , Gyöngyös városa bírja 180 kath, lak. E n c s , 

szinte Gyöngyöshöz tartozik 12 kath. lak. F ajza t, Tar- 
jánhoz 1 órányira: 75 kath. lak. F. U- Almásy Ferencz. 
Filimes, Sz. Püspökihez 3|4 órányira: 32 kath. lak. F. U. 
a’ b. Révay nemzetség. G om bos, Hatvanhoz J|2 órányira: 
139 kath. lak. Nagy julitenyésztés. F. U· h. Grasalkovics. 
K is  J o b b á g y , Szúrd. Püspökihez 3|4 órányira: 35 kath. lak. 
F. U. a’ b. Révay nemzetség. K e r e k u d v a r , a’ Jászságban
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fekszik Jászberényhez egy órányira: 73 kath. lak. F. U. 
Gelyén , Tormásy, Splényi, Pauker, Kos, Bauer, Oláh. 
Szőke , Fövényes, Otlik, Gábry, Fáy, Stegner. Monostor, 
nagy és termékeny puszta szinte a’ Jászságtól körűlvétet- 
ve: 1046 kath., 7G zsidó lak. F. U. Alinásy, Balás, Bala- 
sovics, B atta, b. Bedekovich, Borhy, E lek, Gecse, Ha
mar, Harmos, Horváth, Homonnay, Karfzag, Komá- 
romy , Kovács, Ivürthy, Kós, Lisztvanovics, Liszkay, 
Malatinszky, Meleg, Miklósy, Molnár, Najmayer, Oko- 
Hcsán.yi, Pethő, Piroska, Tahy , Szabó, Thassy, Tom« 
esányi, Vörös, Várkonyi, Zlinszky , Zóry , Sánta. Mrtzs- 
la , Pásztóhoz egy órányira: 65 kath. lak. Van szép szőlő
hegye ’s erdeje. F. U. Csányi, Vallus. Doniján, gr. AI- 
m ásy, Almásy, Alapy, Plathy, Gyiirky, Síéter, Batta, 
Malatinszky, Tornay, Harmos, Thassy, Oláh, a’ pásztói 
apaturság. Kis Rede, Nagy Réde mellett: 13 kath., 8 ref. 
lak. F. U. Bédey Ferencz, b. Eötvös Anna, Stöszel Kri- 
stófné, Darvas Menyhértné. Szélül, Hatvanhoz tartozik. 
F. U. h. Grasalkovics. Tass, Halászhoz s/4 órányira: 80 
kath. lak., nagy gazdasággal és juhtenyésztéssel. F. U. h. 
Eszterházy.

II. A’ TÁRNÁI JÁRÁS.
Van benne: 1 érseki, 3 mezőváros, — 40 falu, 25 

népes puszta.
N é p e s s é g e :  77,635 lélek , u. m.
V a l l á s u k r a :  73,545 r. kath ., 3308 ref., 52 evang, , 

155 n. e. óhitű, 575 zsidó.
N y e l v ö k r e :  kevés németet és tótot kivévén mind 

magyar.

Eger , Agria, Erlau, Jager, igen régi és nevezetes ér
seki város, a’ keleti hosszúság 38° 2 ' 50/y ’s az északi szé
lesség 47° 53' 56" alatt, Pesthez 14, Miskólczhoz 7 mfdnyi 
távolságra. Fekszik egy szőlőhegyekkel bekerített mély 
völgyben, az Eger vize m ellett, melíy két, felé osztja oily 
formán, hogy északi része Borsod vármegyével határos, 
sőt nem régen oda is tartozott. Ezen városnak a’ sok és pom
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pás templomok, előletek szép tekintetet adnának, de ut- 
czái egy kettőt kivévén keskenyek, csavargósak , hanem 
nagyobbrészint kövezettek. Legpompásabb épületje minde
nek közt a’ Lyceum , ne'gyszeg formában’s két emeletre. 
Építője volt gr. Eszterházy Károly egri püspök , ’s közel 2 
millióm forintba került. Benne vannak a’ theologiát, phi- 
losophiat, törvényt balgátok’ tetemei; a’ normális oskola; 
egy derék könyvtár, egy szép kápolna ’s közterem; könyv
nyomtató intézet, ’s végre egy csillag vizsgáló torony.

A’ pompás Ízlésű nj fóegyház e’ folyó évi majus 7-ike'n 
szenteltetett-föl. Hossza tornaezostul (hova 57 láb szélessé
gű kényelmes lépcsőzeten juthatni) 300 lábnyi, szélessége 
168 lábnyi , középhajója 72 láb magasságú, középkiipja 
(cuppola) 12ü láb, 12 széles ablaktól világítva; kettős tor
nya 168 iáb magas; csarnoka (porticus) 8 , korinthi-remdű 
52 láb magas’s 5 láb körű oszlopon nyugszik, mellynek 
homlokpárkányán ez egyszerű felírás: ,,Venite adoremus 
Dominum“ ’s kissé föntebb: „decursu unius lustri ex
structa 1836,“ ’s hegyette a’ H it, Kemény, Szeretet óriás- 
alakú , ’s két oldaliul kct cherub’ hasonló idomzatu szobra 
emelkedik. Fő ajtaja 21 láb magas. A’ középhajót, a’ két 
szélsőtől nyolcz nyolcz korinthi-rendű, fejezetes, vörhe- 
nyeg-sárgás márványzatu, 's 51 lábnyi magas, ’s 5 lábnyi 
átmérőjű oszlop különzi-el; a’ közép kúp hasonló 12 osz
lopon nyugszik; a’ hangászkarzat nyolcz hamuszinűn, 
úgyhogy az egész egyházat 3o oszlop, ’s 12 faragwány 
(basrelieO diszesiti; 10 művészi - vésetű dombor farag- 
vany ugyan a’ sanctuariumot, mellyek, valamint a’ honi- 
lokpárkány’ szobrai, 's a’ pusztában prédikáló sz. Jámost 
példázó, Maria- kápolnabéli faragványok Casagrande ve- 
lenczei szobrász’ művei. A’ lapos oszlopok, ’s mellék-ο ltá- 
ri faragványok verde antico modor szerint vannak márvá
nyozva. Négy jeles oltárkép is magasítja e’ gyönyörű épü
let’ díszeit; a’ fő oltáré Haunhauser bécsi, a’ két oldal-ol
táré Schiavoni és Malatesti, ’s az átelleni mellékhajó oltáréi 
pedig Gregoíetti velenczei művészek készitvényei. Építette 
Hild pesti építőmester, Koma tanítványa ’s neveltje. Tová- 
bá van itt az érseknek csinos kétemeletü kastólyja, francia
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karnis, — servita, — minorita, — cistercita monostor és
szentegyház ; irgalmasbarátok’ temploma egy régi torok to
ronnyal ; gazdag ekességű görög szentegyhaz; jő karban tar
tott polgári ispotály; szegények-intézete 4I.OOO fr, tőke- 
pénzzel, melly által a’ koldulás töröltet ik-el; roppant ne- 
vendékpap-ház ; az Eger vize mellett 2 melegfördő (püspök 
és rácz), mellynek vize egyébiránt hidegebb a’ budainál, 
mész és alkali föld lévén alkotó része a’ bőrnyavalyákban 
leginkább használtatik ; a’ főidőkkel szomszédos az Eger vi
zétől kétfelé hasított érseki kert, mellynek fele gyümöl
csös és veteményes, fele pedig gyönyörű vad gesztenye 
lasorokkal ékesített köz sétahely. Egernek elevenséget ád 
továbbá a’ vármegyeháza, mellyben tartja a’ megye ülése
it ; az érseki lyceum , a’ katli. gymnasium a’ cisterciták 
felíigyelése alatt. 1824-ben 466 tanulóval ; a’ cs. k. só — 
posta — és katona-élelmeztetési (Verpflegs-amt) hivatalok; 
’s végre a’ gazdag érsekségnek ’s káptalannak székhelye. 
Ezen püspökséget leghihetöbben még sz. István király alapí
totta,· ’s hajdan a’ többiek előtt némi elsőségei bírt, ’s roppant 
jövedelme*) tekintetéből tartozott a’ püspök a’ király ne
gyedik fiát tulajdon költségén nevelni. Azonban 1804-ben a· 
püspökség érsekségre emeltetett, ’s megyéjéből még más két 
püspökség állitatott, u. m. a’ kassai és szathmári, ’s mind a’ 
kettő jószágokat a’ régi egri püspöki alapítványból kapott, sőt 
az egri káptalan és seminarium az újonnan felállított két káp
talan és seminarium felsegélésére részint tőkepénzt engedett 
által, részint kész pénz’ fizetéssel tartozik. Az egri egyházi 
megye kiterjed jelenleg Heves , Borsod, Szabolcs várme
gyére, a’ Jászságra és Nagy Kunságra. Yan benne: 3 jöve- 
delmes apaturság, 2 jövedelme» prépostság, 12 kanonokság, 
5 fő , 17 al-esperestség, 185 plébánia, 59 káplánsag, 420 
világi papiszemély, 9 szerzetesház, 197 szerzetessel, 
363,749 kathoJikus lélek. 1255-ben 36 kanonok számlálta- 
to tt, melly szám lassan lassan 23-ra, 21-re, 20-ra, ’s mint 
most 12-re olvadt. Ezek választják a’ Boldogságos Szűz

*) Lombardi |  fin Topog. mag. Keg. lluog. libro ()-o §. 3-o) 100,000 
1 {aranyra becsülte.
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Mariáról nevezett egervári prépostot, ki 2 jövedelincs fa
lut bir, ’s egyszersmind kanonok szokott lenni. A' nagy 
pre'postnak külön falui nincsenek, hanem bővítik jövedel
mét a’ némelly jószágokból beszedetni szokott negyedeli.

Az 1830-iki egyházi összeírás szerint volt Egernek 
18,582 lakosa, kikből 18,4.37 kath., 145 n. e. óhitű volt, 
protestáns egy sem találtatott (?). Élnek pedig ezek főkép 
szőlőmivelésből , mesterségekből (már 1812-ben 22 czéh 
volt), és kereskedésből. Nyelvökre kevés németet kivévén 
mind magyarok; a’ zsidókat meghálni is alig engedik.— 
Az egri vörös bor mind kellemetes izére, mind tartósságá
ra nézve a’ budaival vetekedik, csupán színét némellyek 
halavúnyabbnak ta rtják , ’s ennek oka ismét abban feküd
het, hogy itt a’ bort mindég uj hordókba (3 akósba) szű
rik. Legjobb ’s legnemesebb bor terein az E gyedh egyén  , de 
tökéletes kifejlésére 4 — 5 esztendő kívántatik, holott a’ 

Sikhegyen  ’s Tihame'ren termett már esztendő alatt megé
rik ; a’ n a g y  g a la g o n yá ik eg y  szinte nemes borral fizet. Má
sodik osztályból! szőlőhegyek A l-M a g y a r  , K a cs  , K e re k e 
iü l, R á c zh e g y , Pupphe g y , K is  es JVagy B a ju s z , ’s a’ t. 
A’ termékenység az utóbb említett hegyeken nagy: mert 
egy 1200 □  öles holdra 25 — 60 akó termés esik ; ellen
ben az Egyedhegyén 12 akóval is megelégesznek , hanem 
a’ helyett itt néinellykor aszút csinálnak. Egyébiránt mind 
az érsek , mind a’ káptalan birtokához tartozó szőlőhe
gyekben kilenczedet és tizedet kell adni. — Kertekben és 
hegyekaljain nagy bőségben terem mindenféle nemesített 
téli és nyári gyümölcs; az Egyedhegyén pedig szem ericze  
(sumach, rlius) találtatik, meily bőrgyárokban nagyon 
használható , ’s egész a’ török szélekig elhordják ; ellenben 
a’ legelő felette kevés a’ népességhez képest. — Eger lt>87- 
ben a’ török iga után valóságos királyi várossá tétetett, 
de 7 esztendő múlva ezen szabadságát ismét elveszté, mel- 
lyet azonban az újabb időkben hathatósan igyekszik vis
szaszerezni ; sőt 1807 előtt tulajdon különös portája volt 
(számszerint 133, de ez ekkor a’ Heves vgyei járandóság
hoz kapcsoltatott, valamint Borsodban fekvő része is He
veshez jö t t , cserében menvén érte Farmos és Felső Tár-
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kány helységei, A’ város elosztatik belső , és 4 külvárosra, 
mellynek mintegy 2/s részét az érsekség, 1|3-át a’ káptalan 
b írja, t. i. azt melly az Eger vizén túl fekszik Boisod fe
lől. Hetivásárt kétszer ta rt, t. i. kedden és pénteken,

Egernek nagy régiségét leginkább bizonyítja az, hogy 
némellyek már a’ harmadik században püspöki városnak ál
lítják , ’s Timon szerint Ptolomaeus , és JMaginus földlo- 
iróktól említett Cím dunum városa nem egyébb volt Íg é r
nél. Egyébiránt Sz. István király idejében nem volt itt töb
bé püspök, hanem ő rendelt ide egyet $ valamint a’ várost, 
is több szép épületekkel felékesitette , a’ várban pedig Szent 
János apostol tiszteletére káptalant állítván, egyszersmind 
nagy templomot építtetett. Sz. Istvánon kivííl Sz. László 
és II. And rás is roppant jószágokat adott az egri püspök
nek, mint ez kitetszik a’ IV. Heia’ 1201-ben kiadott mege
rősítő pecsétes leveléből , mellynek végén ezen sorok olvas
tatnak : Itaque supra omnes Ecclesias cathedrales Regni 
Hung ariae per tot donationes et libertates per S. Reges do
natas , et concessas sedebat ut Domina gentium in sede 
Majestatis suae, diademate pulchritudinis Coronata.“  —- 
113l-ben II» István elébb szerzetes ruhában öltözvén, itt 
halt meg , de Váradon temettetett el. — 1204-ben Imre 

király szinte itt halt meg , és itt temettetett el. — 11. Cle- 
tus püspök a’ Seraphicus Szent Ferenc/, rendén lévő szer
zeteseket 1232-ben Egei be befogadja , ’s a’ társaság innen 
egész hazába széljelteiűl. Ugyan ezen püspök állította fel 
(1232-ben) a’ Reeli vagy Apátfalva! apaturságot, mellynek 
jószágait most az egri nevendék papság bírja. 1241 után a’ 
tatárok mind a’ várost, mind a’ várat felégették és fei- 
prédálták , a’honnan méltán következtethetjük, hogy ezi- 
dőben még nem volt a’ vár megerősítve. Megjegyzést érde
mel az, hogy a’ tatár pusztítás után a’ magyar királyoknak 
a’ püspökök kinevezésében gyakorlott Patronatu,si igazuk 
változást szenvede, ’s ezentúl a’ káptalanok választották a’ 
püspököt egész Zzigmond királyig, ki a’ C’onstantiai gyűlé
sen régi jogát ismét visszanyerte. 1261-ben IV. Rela a’ vá
rost újra felépítteti, ’s kőfallal körülvétetvén beárkoltatja; 
Lambert püspök’ kérésére az elveszett alapitó oklevél be-
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Jyett újat adott k i, mellyben a’ püspökség jószágait, dézs
mált. megerősíti, hozzáadván egyszersmind azt, hogy ezen
túl a’ király negyedik fiát az egri püspökök tulajdon költ
ségeken nevelni és oltalmazni tartozzanak. 142i-ben Itoz- 
gonyi Pe'ler püspöknek, Zsigmond olly czélból ajándékozá 
a’ Solymosi László magvaszakadtéval reá szállott jószágo
kat , hogy ezekből a’ Boldogságos Szűz Maria tiszteletére 
nevezett kis prépostságot állítsa fel, a’ minthogy ez máig 
is fenáll illy czim alatt: Praepositura Beatae Mariae Vir
ginis de castro Agriensi, ’s a’ prépostot, ki Kis Tállya és 
Novaj helységeket kirekesztőleg bírja — nem a’ .király, 
hanem a’ káptalan választja* — 1442-ben az Ulászlót segí
tő lengyel sereg Odrovász Péter palatinus vezérse'ge alatt 
Lengyelországba visszaigyekezvén, Egerben megpihent, sőt 
a’ barátságos Bozgonyi Simon püspök által étkekkel ’s ki
vált borral túl a’ mértéken is meg vendégeltetett. Mellyetész- 
revévén Giskrának Telefus vezére, nagy csendességgel Kas
sáról kiindult, ’s éjjel Egert meglepvén azt felprédálta, 
's a’ lengyel és magyar katonákból sokat leöldösött: de más
nap a’ sok zsákmány miatt lassan haladó cseh tábort a’ meg- 
boszankodott magyarok és lengyelek utói érték, ’s egészen 
összetörvén, magát Telefust is elfogták, ’s  Egerbe vitték. 
I 4ö0-ban (Kovachich Márton szerint) és 1468-ban itt ország- 
gyűlés tartatik. — 1490-ben Albert Egert felper’seli ’s ha
muvá teszi, mivel Bonfinius szerint ez időben a’ városnak 
semmi sánczainem voltak. 1552-ben Ámhát és Ali budai hasa 
egyesítvén erejüket, feltették magokban, hogy Egert meg
vegyék · a’ minthogy e ’ czélból ISO ezer emberrel meg is 
szállották. Benn a’ várat oltalmazta a’ vitéz Dobó István 
2523 főből álló katonasággal. Az ostrom septemb. 10-di- 
kén vette kezdetét, ’s olly tűzzel, a’ miilyennel talán so
hasem vittak azelőtt a’ törökök. De a’ magyarok is rettent
hetetlen bátorsággal védelmezték magukat, ’s 40 nap alatt 
13 véres rárohanásokat kegyetlenül visszavervén, Amhat tá
borában esett tetemes veszteségén annyira megrémült, hogy az 
ostromot 13-ik októberben félbehagyó. Ezen bajnoki viadalban 
a’ magyar asszonyok szinte jelesen viselték magukat: mert 
részint forróvizzel, részint kővel, részint fegyverrel puszii

i g .  K. M, 0. Földi. 14
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fák a’ törököket. — 1563-ban Verancz Antal egri püspök 
egyességre lépett I. Ferdinanddal, niellynek következésében 
ez az egri és szarvaskői vára t, ’s a’ püspökség minden jószá
gait általvette, Verancznak pedig helyette a’ thuróczi pré- 
postságot adta, ’s ezenkívül esztendőnként 80OO forintot a* 
zempléni harminczad hivatal által lizetendőt, olly móddal 
azonban, hogy Verancznak az egri megyében mind lelki, 
mind egyházi hatalma fennmaradjon. Továbbá rendeltetett: 
hogy az egri főkapitány mind a’ Heves, mind a’ Horsod 
vármegyei főispányságot viselje, és ha a’ szokásban lett 
volna, hogy az említett két megye’ alispányai a’ püspöki 
jövedelemből kapjak fizetésüket, tehát ezentúl is onnan elé
ghessenek ki $ egyszersmind kötelességébe tétetett a’ vár
kapitánynak a’ katholikus hitet mindenképen oltalmazni, 
’s meg nem engedni, hogy az eretnek prédikálok vagy az 
egri völgybe, vagy a’ városba, vagy a’ várba bemenjenek. 
Általvévén Egert ’s a’ püspöki jószágokat a’ király, legel
ső kapitánynak a’ vitéz Magócsi Gáspárt, gyulavári kapi
tányt nevezte ki. Ez azonban az egyesség értelme ellen 
mindjárt az első esztendőben protestáns papot hozott be, ’s 
ezeket mindenképen hathatósan segítette, a’ minthogy ezek
ről Verancz, Maximilian császárhoz 27-ik dec. küldött leve
lében keservesen panaszolkodik. Magok az egri buzgó ka
tholikus hívek, ’s pásztoraik is azt vélvén, hogy ha a1 ke- 
helylyel való élést, ’s a’ papoknak megházasodhatását a’ 
Komái Széktől kinyerhetnék, mind a’ maguk’ felekezete hi
tében megerősödne, mind az eltévelyedtek visszatérné
nek: nem szűntek meg kérelmeikkel a’ Pápát sürgetni, mig 
végre IV. Pius a’ lelkipásztorok bázaSodhatásának pontját 
hallgatással elmellőzvén, megengedte, hogy a’ hívek az 
Urnák szent testét két szin alatt vehessék. Mellynek követ
kezésében Egerben, Nagy Szombatban, Győrben, Zágráb
ban és másutt már júniusban 1564-ben borral is kezdtek ál
dozni , ’s ezáltal sokan az újítók közűi visszatértek.

1596-ban 3-ik Mahomet török császár szegedi állását 
elhagyván, 200 ezer emberrel septemberben Eger ala szállott 
’s már 14-ik októberben feladás által elfoglalta, de az őr
zök hitetlenül lekonczoltaltak, vagy rablánczra főzettük.
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A’ magyar őrzőket, vezérletté Nyári Pál, a’ németeket Thurn 
Jakab, a’ cseheket Terecsko; ’s mint írják a’ belgák vol
tak legelsők, kik a’ roppant török táboriéi megrémülvén, 
a’ feladást sürgetők. Felső Magyarország védbástyája illy 
gyalázatos utón török kézre jutván, mind a’ püspök, mind 
a’ káptalan elszéledtek, ’s ez utébbik elébb Kassára vévé 
lakását, de a’ Bocskaiaktól ott sem maradhatván, Jászéra 
költözött 1614-ben, később pedig, t. i. 1650-ben ismét 
visszament Kassára. Végre 90 esztendei terhes járom után, 
Buda már visszavétettvén, csakugyan Eger is kicsikarta- 
tott a’ pogányok kezéből. Ugyanis Karaffa, Doria Marchio 
által a’ várat szorosan bekeritíette 1687-ben, segítségül lé
vén néki gr. Koháry István 2o00 magyarral. Azonban a’ tö
rökök Rustán basa vezérsége alatt magukat állhatatosan ’s 
oliy nyakason védelmezték, hogy a’ várat csak akkor adák 
fel (1687. 17-ik. dec.), mikor már benne semmi eleség nem 
volt, ’s a’ katonáknak éhség miatt kellett volna elveszni. 
A’ szabad kiköltözést megnyerő törökök Váradra kísértet
tek, de belőlük mintegy 600-an Egerbe visszatérvén, megke- 
resztelkedtek; ’s igy legelső lakosai Egernek törökök vol
tak , kiknek maradékai mai napon is nem tagadják turbán 
nos őseiktől való származásukat. A’ török igától megsza
badulván , I. Leopold királyi várossá tette Egert ’s egészen 
uj pecsétet adott néki, mellyet használt is egész 1694-ig, 
a’ midőn Fenesi egri püspök’ , ’s a3 káptalan kérelmére I. 
Leopold visszavette mind a’ pecsétet, mind a’ királyi váro
si szabadságlevelet; ’s Eger szinte 1694-ben a’ püspökkel 
és káptalannal te tt egyességnél fogva, elesmerte ugyan ezek
nek földesúri jogait, de maga részére is bizonyos kedvezé
seket kötött ki. — Fenesi 1699-ben Jászon meghalván , az 
ékes nyelvű, ’s nagy származású Telekesy István le tt püs
pök. 1703-ban Bercsényi Egert kevés idei ostrom után el
foglalja, de a’ várat Zinzendorf híven megtartotta, ’s csak 
1704-ben tavasszal adá fel, miután segítséget sehonnan nem 
várhatott, — Kákóczy Ferencz 1705-ben, 1706-ban Eger
ben gyakran és huzamos időkig tartózkodott. 1707-ben a’ 
Confoederatusok által Szécsényben hozott végzés tartalmá
nál fogva a’ jesuitáknak egész országból kikelletvén taka-

l 4 fe
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rodni: Egerből is kifizettek. — 1710-ben nagy döghalál; 
ngyan ekkor Pálffy János a’ várat visszaveszi a’ Hákőczi- 
aktól. — 1782-ben September elején a’ sáskák lepték el a’ 
várost ’s annak környékét, -’s mindent a’ mi zöldellett meg
emésztettek. Továbbél II. József a’pusztuló félben lévő kül
ső és, belső várat a' püspöknek eladta, ’s az őrzősereg belőle 
végképen kitakarodott, úgyhogy jelen időben ezen sok vi
szontagságokat szenvedett, ’s meglehetős magasságú szik
lahegyre épült vár, bástyái is leomolván, csak romokban 
hover, ’s hathatósan emlékeztet k itk it a rra , hogy minden 
e’ világon múlandó.

M e z ő v á r o s o k .
Heves, magyar m. v. Egertől délre mfdnyire: 3777 

k a th ., 18ő ref., 45 evang. , 6 n. e. óhitű, 208 zsidó lak,, 
kath. paroch. templommal. Hóna határa fekete homokos, és 
igen termékeny; legelője elég; rétjei jó k ; sok és igen hí
res dinnyét termeszt. F. U. b. Orczy László és György, gr. 
Eszterhózy János, gr. Szapáry József, Radics, Németh, 
llernáth, Szepesy örökösök, Dobóczky, Frajzaizen.

M akiár, magyar m. v. Egerhez délre 1 *j4 mfdnyire: 
1538 kath ., 452 ref. lak ., az Eger vize mellett. Kath, és 
ref. anya szentegyház. Határa áldo tt, ’s jó gabonát, do
hányt, dinnyét, bort terem. F. El, az egri érsek.

Verpeléti'1, magyar m. v. Egerhez dél-nyugotra 1% mfd
nyire: 2861 kath., l39 zsidó lak., kath. paroch. templom
mal. Határa első osztálybéli; gyümölcsösei, szőleji szépek; 
rétje, legelője jó és elég; dohányja füstölni felette becses 
és kapós. F. U. gr. Sztáray János, gr. Eszterházy, Gosz- 
tonyi, Németh, Orosz, Szepesy örökösök, Bernáth és 
Bárczy.

F a l u k .
A tá n y , magyar f. Komlóhoz ^  mfdnyire: 20 kath., 

2415 ref. , 13 zsidó lak ., ref. anya szentegyházzal. Egészen 
róna határa első osztálybéli, ’s szép gabonát terem; legelő
je bőven lévén a’ juhtenyésztés szépen divatozik. F. LT, b,
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Orczy László és György, Döbröntey Gábor, gr. Eszterházy, 
Németh, Kadics, Dobóczky, gr. Szapáry, Erajzaizen.

F ü zes A b o n y , magyar f. Egerhez dél-keletre 2 mfdnyi- 
re: 2*90 kath. lak., kath. paroch. templommal. Sok széna, 
nagy marha és juhtenyésztés. F. U- az egri érsek.

B o c s o m d , magyar f. T. Őrshöz keletre 2 mfdnyire: 
766 kath, lak ., kath. paroch. templommal, termékeny sík 
határral. F, U. Almásy István, özv. Szeleczky Mártonná.

B ő d , magyár f. a’ Tárná vize mellett, Kaihoz délre 1 
órányira: 64t kath. lak. Fekete földje kevés trágyát kí
ván; szénája bőséges. F. U. Almásy István, b. Orczy, gr. 
Szapáry, Sághy, Csorna, Gosztonyi, gr. Almásy György, 
Subich.

B esen yő , magyar nemes helység Poroszlóhoz 2 mfd
nyire: 2358 kath. lak. Kath. paroch. templom. Róna ter
mékeny határához több puszta tartozik , ’s a’ szarvasmarha
tenyésztés nagy fontosságú. F. U. igen számos nemesek.

A l  f íe b r ö , népiét - magyar f, a’ Tárná mellett Egerhez 
2 mfdnyire: 1521 kath. lak., paroch. szentegyházzal. Ha
tárja első osztálybéli, ’s egészen sík ; az itt termett dohány 
legjobbnak tartatik pz országban; rétje, legelője elég, 's 
fája is van. Német lakosi lassan lassan elmagyarosodnak. 
F. U. ez időben Ulmann Móricz, de különben h. Grasalko- 
vics birtokához tartozna. Feje egy uradalomnak.

F e l -  D e b r o , magyar f. csekély táyolságra az elébbeni 
helységtűi, mellynek javaiban ez is szinte részesült. Lakja 
1738 kath., kiknek itt paroch. szentegyházuk van. F. U. 
a’ debrői uradalom,

D em e'nd, magyar f. Egerhez délre 1 órányira: 764 
kath. lak. F. U. az egri érsek.

D c tk , ipagyar f. Visontához 1 mfdnyire: 914 kath. 
lak., paroch. templommal, fekete sik határral, nagy juh
tenyésztéssel. F. U. b. Brüdern József örökösi, gr. Esz
terházy , b. Orczy Lőrincz , Gosztonyi, Ulmann László.

D om oszló , elniagyaiosodó tót f. Eger és Gyöngyös közt, 
mindeniktől mintegy 2l/u mfdnyire: 1419 kath ., 1 evang. ,

213
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11 zsidó lak. Kath, paroch. templom. Fekete földe nagyon 
terme'keny ; bora a’ visontaival vetekedik; erdeje, es két
szer kaszálható rétje van. F. U. b. Baldachi, gr. Eszterhá- 
z y , gr. Draskovics, Ocskay Ignácz, b. Orczy Lőrincz, 
Taródyné, Gosztonyi, Petrovay, Perlaky , Orczy János.

Dormdnd, magyar f. Besenyő szomszédságában: 800 
kath. , 44 zsidó lak., termékeny gazdag hatarral; erdeje 
nincs. F. U. gr- Fáy nemzetség, Fáy István, Sághy, Vra- 
tarics, Szalkány , Goth , Zbiskó.

Erdőtelek, magyar f. Egerhez délre 4 mfdnyire: 1623 
kath ,, 11 zsidó lak ,, kath. paroch. templommal. Határá
nak mintegy fele homokos, fele igen termékeny fekete 
föld; szőlője, tágas legelője van, de fában szűkölködik. F. 
U. gr. Buttler János.

E rk , magyar f. Tárná Örs szomszédságában: 806kath. 
la k ., ’s paroch. szentegyházzal. Jó föld , r é t , és legelő ; 
nagy juhtenyésztés. F. U. Blaskovics József, Kállay Péter.

Nagy Fügéd , magyar f. Arokszálláshoz 1 mfdnyire, a’ 
Béna vize mellett: 1245 kath., 3 re f., 15 zsidó lak. Kath. 
paroch. templom. Sik termékeny határ. Sok rét és legelő. 
F. U· Almásy Károly és Emanuel, Majzik, Czövek, Dar
vas, Andrekovics, Halasy, Rakóvszky , Hellebront, Csá- 
nyi, Országh örökösök, Sághy.

Halmaj, magyarf.Visonta szomszédságában: 450 kath. 
lak. Földje termékeny; de szőlőt csak a’ visontai hegyeken 
mivel. F. U. Szepesy János, Darvas, Gosztonyi, Andreko
vics, Czövek, Almásy, Pauker, Majzik.

K ál, magyar f. a’ Pestről Miskólczra vivő országutban, 
Egerhez délre 3 mfdnyire: 2274 kath., 15 zsidó lak. Kath. 
paroch. templom. Nagy vendégfogadó. Sik határja fekete 
földből áll ’s igen termékeny; rétje, legelője bőséges. F. 
U. a’ debrői uradalom.

Kápolna, magyar f. az elébbeni helységhez északra % 
órányira, a’ Tárná mellett: 1314 kath. vagyonos lakosok
kal. Kath. paroch. templom. Postahivatal és váltás Eger ’s 
Gyöngyös közt. Gazdag róna határ. Az itt letelepedett né
metek egészen elmagyarosodlak. F. U. az egri érsek.
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Karácsond, magyar f. Gyöngyöshöz l 1/2 mfdnyire: 1698 

kath. lak., paroch. templommal, sík termékeny határral, 
nagy juhtenyészte'ssel, 's erdővel. F. U. Tarődy Bertalan- 
né, gr. Eszterházy, b. Baldachi, gr. Draskovich, Ocskay 
Ignácz, b. Orczy Lőrincz, Gosztonyi, Orczy János, Oko- 
liesányi.

Kerecsend, magyar f. Egerhez délre 2 órányira, a3 gyön
gyösi országúiban: 1420 kath. vagyonos lakosokkal. Kath. 
paroch. templom. Földe trágya nélkül is termékeny, sző
lője , ’s jó rétje van. F. U. az egri érsek.

Kompolth , magyar f. a’ Tárná mellett Kápolna szom
szédságában: 1290 kath., 3 ref. lak., kik közt németek is 
találtatnak, de már elmagyarosodtak« Földe nagyon termé
keny; szénája sok lévén, a’ marha-, ló - , juhtenyésztés szé
pen virágzik. F. U. a’ debrői uradalom.

K(iml<>, magyar f. Poroszlóhoz 2 órányira, a’ Pestről 
Debreczenbe. vivő országutban: 1820 kath. lak ,, ’s egy de
rék paroch templommal, ’s vendégfogadóval. Tágas róna 
határa gazdag termékenységű, legelője, rétje bőven lévén, 
a’ lakosok sok és szép szarvasmarhát tartanak. F* U· a’ 
szathmári püspök.

Ludas, magyar f. Visontához 1 órányira: 580 kath, 
lak , jó szántóföldekkel és rétekkel. Erdeje, szőleje nincs. 
F, U. Taródy Bertalanná.

Szent Mari, elmagyarosodott tót f. Egerhez nyugotra 
l */3 mfdnyire : 380 kath., 25 zsidó lak. Szántóföldé közép 
termékenységű; erdeje nagy; szőlőhegye is van. F. U. Sze
mere P á l, Fáy Sámuelné, Gyulay, Liptay, Kürthy, Cso
rna Zsigmondné , Papszász György, Végh , Kazinczy An
drás, Okolicsányi, Bárczy.

Márkáz, szinte elmagyarosodott tót f. a’ Mátra hegye 
a la tt ,  Sz. Marihoz délnyugotra l 1̂  mfdnyire: 783 kath. 
la k ., paroch. templommal, egy régi váromladékkal, nagy 
erdővel ’s marha és juhtenyésztéssel. F. U. gr. Eszterházy, 
b. Baldachi , gr. Draskovics, Ocskay, b. Orczy Lőrincz, 
Taródyné, llalasy Károly, Orczy , Perlaky.
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M era· magyar f. Zsadány szomszédságában: 815 kath., 
19 zsidó lak. Kath. paroch. szentegyház. Vendégfogadó. Ter
mékeny fekete föld. Sok széna. F, U. gr. Almásy Jgnácz , 
Almásy Károly és István, Rakóvszky, Hellebront, Országh 
örökösök, Halasy, Sütő, M ajzik, Huszty.

Tárná Sz. Miklós, magyar f. Kömlőhöz délre 1 ]/4 mfd- 
nyire: 908 kath, lak., paroch. templommal, tágas legelő
vel és ré tte l, nagy marhatenyésztéssel. F. U. az egri káp
talan.

Felső JVána, derék helység Domoszló szomszédságá
ban : 919 kath ., y zsidó elmagyarosodott tót lak ,, paroch. 
templommal. Földe, rétje termékeny; erdeje van, ’s vörös 
bora a’ visontaival vetekedik, F. U. b. Brüdern József örö
kösök, gr, Eszterházy, b, Orczy Lőrincz, Petrovay, Ta- 
ródyné, Gosztonyi, Dozier, Perlaky, Ulmann László, 
Kovács örökösök.

Tárná Örs, magyar f. Árokszálláshoz 1 mfdnyire a* 
Tárná mellett: 1275 kath. la k ., fii. kath. szentegyházzal. 
Van itt derék urasági kastély és kert, kis ménes, fáczányos, 
h’ selyemtenyésztés előmozdítására sok újonnan ültetett e~ 
perfa, a’ falun kívül egy vendégfogadó. Határa egészen 
róna, ’s felette termékeny; szénája, legelője bőséges. F, 
U. b. Orczy László.

Eger Szaldk, magyar f. Egerhez 3/i  órányira: 1354 
kath. lak ., paroch, templommal, jó bortermesztéssel, ’s 
termékeny szántóföldekkel. F. U. az egri káptalan.

Szárúnk , magyar f. Méra fii. 734 kath. lak., ’s áldott 
róna határral. F. U. Almásy Józsefné, Almásy Emanuel és 
K ároly, Czobel, Abaffy, Szeleczky örökös, Gosztonyi 
Imre.

Szólúth , (Felső), magyar f, Egerhez 1 órányira: 1105 
kath., 6 zsidó lak ., filial, szentegyházzal, több csinos ura
sági lakházakkal, termékeny jó határral, ’s nagy juhte
nyésztéssel. F. U. Mocsáry P á l, Csernus és Szabó jusban , 
Beöthy Lajos, Brezovay, Csernus, Mezey, Tihanyi Re
nata, Szabó örökösök, Gyurcsányi, Vecsey,
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JVagy Tullya, magyar f. Makiár szomszédságában : 990 

bath, lak, F. U. az egri érsek.
Mező Tárhány, népes magyar f. Makiárhoz keletre l*|a 

mfdnyire: 2125 kath., 4 görög lak., kath. paroch. tem
plommal, sok és termékeny szántóföldekkel, F. U. az egri 
káptalan.

Tótfalu , magyar f. Kápolnához csekély távolságra a’ 
Tárná mellett: 1182 kath. lak. Határa hasonló a’ kápolnai
hoz és döbróihez, F. U. a' debrői uradalom.

Vecs, magyar f. Domoszlóhoz keletre ‘/4 mfdnyire; 892 
kath. lak. Határa róna , ’s mindent megterem. F. U. gr. 
Almásy György, Almásy Emanuel, István és Károly.

Vezekény , magyar f. Heves és Komló közt: 698 kath., 
6 zsidó lak., ’s gazdag sik határral. Némelly Írók úgy vé
lekednek, mintha itt történt volna a’ törökökkel azon üt
közet, mellyben 4 testvér Eszterházy elesett; de ezek Bars 
vármegyében Nagy Vezékényoél estek e l, ’s ott áll emlé
kezetükre maiglan is egy oszlop, F. U. Szalkány, Makay, 
Földváry, Kállay, Rottenstein, Brezovay, Vratarics, Me- 
zey, Szabó, Csiky, Mlinkó, Lukács, Goth , Zbiskó.

Visonta, magyar f. Gyöngyöshöz keletre 1 órányira: 
867 kath. lak., ’s paroch, templommal. Miijd földe, mind 
rétje termékeny ugyan, de fő gazdasága még is szőlőhe
gyében áll, melly igen hires vörös bort terem, úgyhogy a’ 
burgundiaival tökéletesen egyforma jóságunak tartják. F. 
U. gr. Draskovics, gr. Eszterházy, b. Orczy, Sághy örö
kösök, Gosztonyi, Tarodyné, Dévay, b. Podmaniczky, 
Pcrlaky, Kovács József, Póka, Veréb, Pethő, Farkas, Bal
la , Tamaskovi.es , Zbiskó.

Visznek, magyar f. Arokszálláshoz egy órányira: 1123 
kath., 2 evang,, 24 zsidó lak, Kath. paroch. templom. Ha
tára bővölködik gabonával és szénával. F. U. gr. Battbyáni 
József, Vinczéné és Miklós, gr. Festetics Ignáczné, Ken- 
delényi Ferencz.

Ugra , magyar f. Visontához keletre y2 mfdnyire: 428 
kath. lak. F. U. gr. Draskovics, gr, Eszterházy, Gosztonyi, 
b. Orczy Lőrincz, Ulmann László.
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Z s a d á n y , magyar f. Arokszálláshoz keletre 1V2 mfd- 
nyire, a’ Tárná vize mellett: 1102 kath., 26 zsidó lak. 
Van itt egy derék kastély és kert, sok széna, termékeny 
szántóföld. F. U. gr. Alrnásy Kristóf, Ilellebront, Ilakóvsz- 
ky , Biró, Bornemisza, H alasy, Sütő , Alrnásy Károly , 
Majzik, Thassy, Gosztonyi, Frajzaizen.

N é p e s  P u s z t á k .
Alatka , Bocsonádhoz 1|2 órányira : 47 kath. lak. Nagy 

marha és lótenyésztés. F. U. Csorna Zsigmondné. Bála, 
F. U. gr. Fáy nemzetség, Orosz Károly. Kis Buda és B/i- 
teleki mind a’ kettőt az egri -érsek bírja. Csász, Heveshez 
^  órányira: 300 kath. , 18 zsidó lak. F. U. Barkóczy, 
Lubik, Fehérváry, Szalatnay, Pető , Kanyó, Somody, Lu
kács, Baráth, Balogh örökösök. Cselöháza, Visontához l !j„ 
órányira, F. U. gr. Alrnásy Ignácz, Alrnásy Emanuel, Ist
ván és Károly, Rakóvszky, Ilellebront, Halasy, Országi», 
Thassy, Sütő, Majzik. Dobi, Verpeléthez 1 óráyira: 4 
kath. lak. F. U· az egri érsek. Felfalu, gr. Alrnásy György 
bírja. Fogacs, Bocsonádhoz 1j„ órányira: 219 kath. lak., 
's nagy gazdasággal és juhtenyésztéssel. F. U. gr, Alniásy 
Ignácz, Alrnásy Emanuel. István és Károly. Kis Fügéd, 
Nagy Fügéd szomszédságában. F. U. Alrnásy Jánosné és 
Alrnásy Károly. Hányi, Erdőtelekhez 3/4 órányira: 22kath, 
lak., nagy birka és marhatartással. F. U. gr. Buttler Já
nos. Kócs, bírja az egri káptalan. M iske, T. Őrshöz kö
zel szép gazdasággal. F. U. b. Orczy László. Nagy/ít, 
Kálhoz 3/4 órányira: 72 kath. lak. Fontos juhtenyésztés, 
Nádlórét. F. U. a’ debrőiuradalom. Pázmánd, Kerecsenéhez 
V4 órányira: 29 kath. lak. F. U. az egri érsek. Búi-Püspö
ki , D etkhezl1̂  órányira: 32 kath. lak. F. U. a’ debrői 
uradalom. Alsó es Felső Szárazbő, két igen szép és termékeny 
puszta, kövér szántóföldekkel, rétekkel, ’s nevezetes juh- 
tenyésztetéssel. Fekszenek Kömlő és Besenyő közt: 250 kath., 
157 ref. lak. Mindenik földesár birtoka külön van szakítva, 
’s egy egy kis pusztát képez. F. U. Recsky Istvánná, Sze
mere Abrahám, Lipcsey Károly, Kós Anna, Szathmári 
Király Paine, Puky István, Papszász György, Elek Meny-
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liért, Kállay Peter árvái, Dapsy Raphael, Barkasy György, 
líáthy Erzsébet, Ilarsányi Julianna. Alsó Szólóik, F. Szo
lé t m ellett, 11 kath. lak. F. Szoláthoz tartozik. Szikszó, 
Füzes Abonyhoz 3/4 órányira: 47 kath. lak, Fáczányos kert, 
F. U* az egri e'rsek. Turcsa, Zsadányhoz nem messze, je 
les juhtenyésztéssel. F. U, Almásy Emanuel, István és Ká
roly, Majzik nemzetség. Tarnócza, Detkhez l ‘/4 órányi
ra : 80 kath. lak. F, U. b. Brüdern József örökösi, gr. Esz- 
terházy, Gosztonyi, Taródyné, Ulmann, Hazugháné. Tenk, 
Erdőtelek és Atány közt : 424 kath., 38 ref., 4 zsidó lak* 
Határa a’ szárazbőihez hasonló. F. U. Fáy Sámuelné, Cso
rna Zsigmondné, Sós Sámuelné, Szerelem, Gyulay László, 
Liptay Zsigmond , Kürthy árvák, Papszász György, Ka
zinczy András, Bárczy Györgyné, Okolicsányi Péter, Végh 
Károly, és Antal. Felső Telek , Erdőtelekhez 1/i órányira : 
124 kath ., 15 ref.. 4 evang,, 9 zsidó lak. F. U. Sághy 
nemzetség, Plathy Im re, Szemere P ál, Fáy Sámuel, Gyu
lay László, Liptay Zsigmond, Kürthy árvák, Csorna Zsig- 
mondné, Yégh Antal és Károly. Tepe'ly, Besenyőhöz tar
tozik.

|IIL TlSZxV JÁRÁS.
Van benne 7 mezőváros, 33 falu, 58 népes puszta.
N é p e s s é g e :  110.863 lélek , u. m.
V a l l á s o k r a :  50,750 kath.; 57,879 ref., 867 evang., 

213 n. e. óhitű, 2 e. óhitű, 1152 zsidó
N y e l v ü k r e :  magyarok.

M e z ő v á r o s o k *
Czibakháza, magyar m. v. Szolnokhoz délre 3 mfdnyi- 

re a’ Tisza hal partján: 1584 kath ., 11 görög lak. Kath. 
paroch. templom. Vengégfogadó. Rév a* Tiszán. Határának 
egy része homokos, a’ többi igen termékeny; nádja, hala', 
főzesse bőven; marhája sok; az árvizektől gyakran szen
ved; szőlőskerteket is mivel. A’ Föidváry nemzetség bírja 
osztatlan állapotban.
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Déva Ványa, magyar m. v. Karczaghoz délre 4 mfd- 
nyire: 1235 kath., 4823 re f ., 6 evang., 62 görög, 2üo 
zsidó lak ., kath ., ref. anya szentegyházzal, synagógával. 
Róna határa könnyű ritka fekete földből á l l ; lapos helye 
sok van, melly száraz esztendőben bő termékenységű; szar
vasmarha, juh , sertéstenyésztése nevezetes; nádja, gyé
kénye , bora elég. F. U. ‘/j, b. Baldachi, % Halasy , Ócs- 
kay, b. Orczy Lőrincz, Sághy, Frajzajzen, Petrovay , 
Csik Delnei Kovács, Dobóczky, Radics,

T isza  F ü r e d , magyar m. v. közel a’ Tiszához, mel
lyen most egy újonnan épített fahíd á ll , Debreczenhez 7 
mfdnyire, a’ pesti országutban : 615 kath., 3681 ref., t7 
görög, 190 zsidó lak. Kath. és ref. anya szentegyház. Sy
nagoga. Határa a’ kocsi pusztával egyetemben tágas és ter
mékeny ; a’ szarvasmarha-, juhT, sertés-tenyésztés szépen 
virágzik; szőlőskertje, nádlórétje, fája a’ Tisza fűzesei
ben elég; lakosai jövedelmes halászatot űznek, ’s hires 
magyar nyergeket csinálnak, úgyhogy 1819-ben a’ Porosz 
kormányszék is vitetett innen két nyereggyártó legényt 
Berlinbe. F. U. Pankotay György, ’Sombory Imre, Náná^ 
sy , Bernáth, Gyulay, Farkas, ’s m.

Török S ze n f M ik ló s , magyar m. v. Szolnokhoz kelet
re 3 órányira a’ pesti vagy debreczeni országutban: 3150 
kath., 4405 ref., 3 evang., 31 görög, 6 zsidó lak., kath., 
és ref. anya szentegyházzal , derék vendégfogadóval, több 
urasági csinos épületekkel ’s boltokkal. Hajdan kis váracs- 
kája is volt. Nagy kiterjedésű határa termékeny feketo 
földből áll; legelője, rétje bőven lévén, a’ marba, jub, ló
sertés tenyésztés igen nagy fontosságú; szőlőskertei közön
séges bort teremnek; mester emberei közt sok csizmadia 
találtatik. F. U. a’ méltoságos Almásy nemzetség osztatlan 
állapotban.

P o ro sz ló , magyar f. Füredhez egy mfdnyire, melly tői 
a’ Tisza választja el, a’ debreczeni országutban :719 kath. 
2 egyesült görög, 304? reform., 6 n. e. görög, 6 zsidó lak. 
Kath, és ref. anya szentegyház. Nagy vendégfogadó, Cs. k. 
sóház. Határa termékeny; hala sok; nádja, fája a’ füze



sekben elég. F, U. J/3 gr. Károlyi, 1/a b, Orczy Józsefné, ‘/3 
az egri káptalan.

Szol/iuk, magyar in. v. a’ Tisza és Zagyva vizek össze
folyásánál, a’ Tisza jobb partján, Pesthez 11 '/a mfdnyire 
a' debreczeni országúiban: 11,680 katl) , 1 (> evang.. 13 ref, 
17 görög lak. , kik kevés német mesterembert kivévén mind 
magyarok, ’s főképen földniivelésből, mesterségekből, 
gyümölcsei— fával — sóval való kereskedésből, aJ sóháznál 
napszátnoskodásból, teknyősbéka és halfogásból élősköd- 
nek , melly itt a’ Tisza apadásakor különösen gazdag jöve
delmet ád. A’ kath. plébániát a’ sz. Ferencz szerzetesei 
bírják , ’s ugyan ezek tanitnak a’ nem régen állított gym- 
nasiumban is. Nézést érdemiének a’ régi szolnoki vár ma
radványai, ’s bástyái a’ Tisza és Zagyva parton. Ezen erős
séget 1. Ferdinand 1550 körűi megerősítvén, nagy fontos
ságúvá tette, mindazáltal már 1552-ben Amhat nagy vezér, 
’s Ali budai basa elfoglalták , miután a1 spanyolokból, né
metekből , magyarokból álló őrsereg Nyáry Lőrincz kor
mánya alatt a’ várból gyalázatosán elszökött, ’s a’ kapi
tányt magára hagyta volna; Js ezután csak 1683-ban jö tt 
vissza keresztény kézre, megsirathatatlan veszedelmére 
Külső Szolnok vármegyének , melly a’ török iga alatt egé
szen elpusztult, ’s azért Heves vármegyével törvényesen 
egyesitetett is. Lakosai Szolnoknak aJ robotot, tizedet 
pénzért váltják meg, valamint a’ királyi haszonvételeket, ’s 
a’ Tiszán álló derék fahidat is haszonbérben tartják földes- 
urokfól, a’ kamarától; ’s ámbár a’ népességhez képest ha
táruk szűk, még is eléggé vagyonosak, — 1739 ben és 
1742-ben a’ tűz nagy részét a’ városnak semmivé tette. 
17l3-ban pedig a’ döghalál uralkodott, ’s kevés idő alatt 
490 lakos lett áldozatjává. Van itten postahivatal, nagy 
sóház és só raktár, mivel a’ Máramarasból szálakon hoza
tott só itt rakatik le ’s innen vitetik tengelyen Pestre, *s 
más vidékekre.

Mező T úr , nagy e's igen nevezetes magyar m. v. a’ 
Berettyó vize partján , Szolnokhoz keletre 5 , Török Szent 
Miklóshoz 3V2 mfdnyire: 892 kath., 26 evang., 14,856 ref,  
20 n. e óiiitü, 17 zsidó lakossal. Van itt kath. és reform.
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anya szentegyház, népes ref. oskola, mellyben egy rector 
feJögyelése alatt a’ humaniórák is tanittattnak, számos 
mesterember és kereskedő bolt. Országos vásárjai neveze
tesek , különösen szarvasmarhára nézve. Határja felette 
nagy, t. i. 85,000 holdra terjed, oily termékeny, hogy 
kevés mivelés után is minden gabona nemet gazdag uzsorá
val térit vissza. A’ juh - ló - sertéstenyésztés szépen virág
zik , különösen pedig hires ökröket nevelnek. Szőlőskertjei 
is vannak. Egyébiránt sajnálni lehet, hogy határának lapo
sabb részét a’ Berettyó és Körös’ árvizei járják , annyira, 
hogy néha Túrról Szarvasra csónakon lehetne menni. F. U. 
a’ Kállay nemzetség , b. Malonyay János , gr. Erdődy, 

Hogy Túr régi helység lehet, kitetszik onnan, mivel 
a’ nagyváradi káptalan’ jegyzőkönyvében, melly a’ tüzes 
vasi Ítélet felett íra to tt, túri megítélt lakosok is fordulnak 
elő, mint p. o. fokú , Keretig Bemet. 1411-ben Zsigmond 
király Belgrad helyett Wukovics György ráczországi fe
jedelemnek, Helena hitvesének ’s 3 fiainak több helységek
kel együtt cserébe adta. De 1412-ben a’ most nevezett 
György magára válalván feleségének ’s fiainak terheit, tu 
lajdon rokonának Veronai Brini Pálnak , Bosniai fejede
lemnek vallotta-be a’ budai káptalan előtt. I. Mátyás király 
Diód várát Erdélyben, Világosvárt, Túrt, és Varsúnyt mag
talanul elhalt Horogszegi Szilagyi Mihály özvegyének, 
Báthory Margitnak ( visszaeresztvén ez férje’ többi jószá
gait) hét ezer arany forintban, mint házassági jutalom’ , 
menyegzői ajándékok’ , és özvegyi járandóság’ fejében le
kötötte és elzálogosította 1461-ben , 21-ik aprilisben. 1630- 
han Murath egri basa nevezetes Protectionalis levelet adott 
a’ túriaknak, magyar nyelven, 1753-ban Mező Túr és Hold
mező Vásárhely városokban némelly parasztok lázzadást in
dítottak, de ez elnyomattván · Bujdosó Györgynek Budán , 
Förö Pálnak Mező Túron, Pethő Ferencznek Vásárhelyen 
fejek vétetett, mind a’ két város pedig kaszárnyák’ építé
sére kényszeritetett.
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F aluk .
Abád , magyar f. a’ Tisza’ bal partján, T. Füredhez 

délre 3 mfd. 242 kath ., 1295 ref., 6 óhitű, 5 zsidó lak. 
itef, anyaszentegyház. Földe fekete és termékeny, nádja, 
sássa, szőleje elég; erdeje közönségesen fűzfából á ll, 
melly itt könnyen gyarapodik, F. U. b. Orczy László, Bor
bély nemz.

Alá ltján, magyar f. Jász Berényhez 2 mfd. 1567 kath., 
43 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Szántóföldé, legelő
je , rétje jó és; sok 5 a’ Zagyva vizén malma van. F. U. a’ 
jánoshidi prépost, Tahy, Kecsky, Balogh.

Tisza Beű, magyar f. a’ Tisza’ bal partján, Török Sz. 
Miklóshoz északra mfd. 1626 kath., 8 ref., 4 evang., 
285 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Synagóga. Gazdag 
határa trágya nélkül is szép búzát terem. F, U. többen.

Besenszögh , magyar f. Szolnokhoz északra 21j2 mfd. 
425 kath. lak. Kath. paroch. templom. Rétje so k ; szántó
földé termékeny. F. Lf. a’ szathmári káptalan.

Bura , magyar f. a’ Tisza bal partján , Füredhez délre 
i ’/,, mfd. 128 kath., i2o8 ref., 15 zsidó lak. Ref. anyaszent- 
egyház. Sok marhát, lovat, és juhot tenyészt. F. U. b, 
Orczy Lőrincz, és a’ Recsky nemzetség.

Csepa , magyar f. Csongrád vgye’ szélén , közel a’ T i
szához ; 191)6 kath., IO4 evang., 9 ref., 3 óhitű, 101 zsidó 
lak. Kath. paroch. templom. Gazdag róna határa néhol la
pos és csincsáros; különben szép búzát, ázalékot, ’s kerti 
véleményt terem, F. ti. többen.

Derzs, magyar f. Füredhez délre 23j4l mfdnyire 17 kath., 
1030 ref. , 8 óhitű lak, Ref. anyaszentegyház. Határának 
nagyobb része zsíros legelőből ’s rétből á ll; dohányt, sá
frányt termeszt. F. U. Borbély Gáborné, Borbély Sámuel, 
László és Miklós. .

Földvár, magyar f. Szolnokhoz délre 3 mfd, 64 kath,, 582 
evang., 2374 ref., 3 óhitű, 3 zsidó lak. Ref. és evang. a- 
nvaszentegyház. Termékeny határának nyugoti részét a’ Ti
sza járja ; nádja , szénája bőséggel, szarvasmnrhát, lovat
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sokat tart, Ä’ b. Podmaniczky nemzetség bírja osztatlan ál
lapotban , ’s feje egy uradalomnak.

Halászi, magyar f. Füredhez délre 1 *j4 mfd., a’ Tiszá
nak egy szigetjében: 255 kath., 156 ref. lak. Szántóföldé 
kevés, fűzéssé, nadja , legelője sok, halászatja jövedelmes. 
F, U. a’ szathmári püspök.

Igur, magyar f. Füredhez kelet-délre l 1̂  mfd,, 184 
kath. , 1030 ref., 12 evang., 152 zsidó lak.,  ref. anya,  
kath. fii. templommal, synagógával. Szép róna földe bú
zát, árpát, kukuriczát, zabot terem ; marha és juhtenyész
tése nevezetes F. L). többen.

In óla, magyar f, a’ Tisza’ bal partján, Czibakházához 
délre 1 mfd, 80 kath., 35 evang., 1086 ref., 6 zsidó lak. 
Kef. anyaszentegyház. Gabonája, marhája, juha,  szőleje, 
nádja bőséggel; fűzéssé is van, F. 11, gr. Teleki, Tiha
nyi , Kadvánszky , ’s m.

Szent Imre, magyar f. Derzshez keletre 1 mfd, 7 kath., 
1998 ref., 3 evang., 13 zsidó lak. Kef. anyaszentegyház. 
Határa néhol homokos, de igen teimékeny; szőlőt mivel, 
sok juhot tart. F. U. Sréter Mihály’ örökösei , Okolicsányi, 
Papszász Ignácz, Fábián, Lőcsey, Kállay Péter,  Gacsal.

Nagy Ivány, magyar f. Debreczenhez 43j4 mfd. 1987 
kath. , 3 ref. lak., tágas róna határral, nagy marhatenyész- 
te'ssel, ’s kath, paroch. templommal. F. U, az egri káp
talan.

Kenderes, magyar f. Kis-uj-szálláshoz észak-nyugotra 
1 mfd. 1854 kath.,  1608 ref., 7 óhitű, 21 zsidó lak. Kath. 
e's ref. anya templomok. Földe sikeres búzát terem; juh- 
szarvasmarha-lótenyésztése nagy fontosságú; szőlőskertje 
van. F. U. a’ kegyes hagyományi alapítvány , gr. Károlyi 
Lajos, és Halasy Károly kir. tanácsos, ki itt derék kas
télyt épitetett, ángolkertet csináltatott, ’s a’ mocsáros föl
det nagy költséggel kiszárittatta.

Kis K öre, magyar f. közel a’ Tisza’ jobb partjához, 
Kömlőtől délre 2 mfd. 1353 kath. lak. Kath. paroch. tem
plom. Szénája, nádja sok; káposztát, kendert termeszt; ga-



bonaföldei a’ várfenéki pusztán vannak. F. U- a’ szathmá- 
ri püspök.

Kőtelek, magyar f. a’ Tisza’ jobb partján, Szolnokhoz 
északra 4 mid., igen lapos, ingoványos vidéken : 1287 kath., 
3 ref., 15 zsidó lak. Legelője, ré tje , nádja bőséggel; föl
de gazdag tennékenységű. F. U. b. ßaldachi, Zerdahelyi 
Victor, gr. Eszterházy János, b. Orczy Lőrincz, Sághy 
örök., Halasy, liadics.

JVagy Kürti, magyar f. a’ Tisza’ jobb partján, az eléb- 
beni helységtől délre 1 */4 mfd. 1632 kath. lak., ’s paroch. 
templommal. Határa ennek is mocsáros; szénája, nádja sok. 
F. U. b. ßaldachi, Fetrovay, b. Orczy Lőrincz, Zerdahelyi, 
gr. Eszterházy , Kállay Péter , Sághy örökösök.

Jűir/lt, magyar f. Inokához 1|2 mfd., a’ Tisza’ bal part
ján : 42 kath., 1.370 ref., 5 óhitű, 4 zsidó lak. Hef. anya- 
szentegybáz. Határa néhol homokos, de azért termékeny; 
nagy juh- és marhatartás; szőlőskert. F. U. Luby Imre, 
gr, Tige Lajos.

Tisza N ana , magyar f. Komlóhoz 1 mfd. 1367 kath., 
1823 ref., 5 evang. lak. Kath,, és ref. anya templomok. Szé
nája sok; szép szarvasmarhát nevel. F. U. a’ szathmári püs
pök , és a’ helység feje egy uradalomnak.

Örvény, magyar f. a’ Tisza’ bal partján, Füredhez délre 
*/a mfd. 346 kath., 4 zsidó lak. Termékeny határ. Jövedel- 
ines halászat. F. U. a’ kassai káptalan.

Örs, magyar f. (Igarhoz x|4 mfd. 1260 kath,, '8 zsidó 
lak. Kath. paroch. templom. Láthatni itt némelly sánezolá- 
sok’ maradványit, mellyekben szántás alkalmával pénzt is 
talaltak az 1335-ik esztendőrűl. F. U. a’ kassai káptalan.

Fély , magyar f. Heveshez délre l 3j4 ;mfd. 1234 kath, 
lak ., ’s paroch. templommal. Szántóföldé nem igen sok; 
de szénában bősége van. F, U. b, Orczy László és Oyörgy, 
gr. Szapáry, gr. Eszterházy János, Kernáth, liadics, Do- 
bóczky, Farkas, Frajzeizen,

Püspöki, magyar f. Török Sz. Miklóshoz nyugotra 1 
mfd, 1019 kath. lak ., paroch, templommal. Fontos sertés- 
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tenyésztés és halászat; sok széna, nád, F. U. a’ szathmári 
káptalan.

Nagy R év , magyar f. a’ Tisza’ bal partján, Szolnok
hoz délre 4τ/2 mfd. 30 kath., 1054 ref,, 5 zsidó lak. Kef. 
anyaszentegyház. Határát a’ Tisza félhold formára bekeríti 
Gabonája, bora, főzesse elég. F. U. többen.

R ojf. magyar f. a ’ Tisza’ bal partján, Füredhez délre 
53/4 mfd. 75 kath ., 2028 re f., 7 evang., 8 óhitű lak. Kef. 
anyaszentegyház. Határa gazdag termékenységű ; juhot, mar
hát , lovat, sertést felesen ta rt; malmai mesterséges ké- 
születűek. F. U. a’ Borbély nemzetség.

Sarud, magyar f. Poroszlóhoz délre l 1j2 mfd. 1471 kath. 
lak. , paroch. templommal. Sok széna. Nagy marhatenyész
tés. F. IJ. a’ szathmári püspök.

Sa» , magyar f. a’ Tisza’ bal partján, Csongrád és Pest 
vgye’ szélén: 10 kath., 1154 ref., 6 zsidó lak. Kef. anya 
szentegyház. Határa szép búzát terem; szőlőskertet mivel. 
F. U. Luby Imre, gr. Tige Lajos.

Szajol, magyar f. a’ Tisza’ bal partján, Török Szent 
Miklóshoz 1 mfd. 736 kath. lak. F. U. a’ Fejér nemzetség.

Szakik) magyar f. Abád mellett: 1282 kath,, 585 ref. 
lak. Kath., és ref. anya templomok. Határa, bár itt ott ho
mokos, de termékeny; szőlőt mivel. F. U, nagy részt b. 
Orczy László; azután Für nemzetség,

Tisza Szőlős, magyar f. Füredhez délre 1 mfd., közel 
a’ Tiszához, melly határát gyakran rongálja: 33 kath.. 
1751 ref., 4 óhitű , 6 zsidó lak. lief, anyaszentegyház. F. 
U. többen.

V g k , magyar f. a ' Tisza’ bal partján , Nagy Köröshöz 
4 mfd. 91 kath., 897 ref. lak. Kef. anyaszentegyház. Gazdag 
határ. Nevezetes juh és marhatenyésztés. F. U. Luby Imre, 
gr. Tige Lajos.

Yezseny, magyar f. a’ Tisza’ jobb partján, Szolnokhoz 
délre 2*]a mfd. 22 kath., 1286 ref. lak, Kef, anyaszentegy
ház. Határa mindennemű gabonát, 's kerti veteményt gaz
dagon terem ; vöröshagymája hires. F. U. a’ báró Podma- 
niczky nemzetség.
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Várkony (T isza ) , magyar f. a’ Tisza’ jobb partján. 
Szolnokhoz délre 2 mfd. 865 kath. , 30 evnng., 450 ref., S 
zsidó lak. lief, anya, kath. fii. szentegyház. Földei fekete 
agyagosak, ’s sikeres búzát, árpát, kukuriczát, zabot te
remnek; juha sok; szőlőskertjei messze kiterjednek. F. U. 
Fráter Adárn’ , Böszörményi Pál’ örökösei, Gűthy Gáspár.

N é p e s  P u s z t á k .

Akolhút, Roffhoz tartozik, F. U. a’ Borbély nemzetség. 
Alcsi Szolnokhoz tartozik. F. U. a’ kamara. Tisza Iialla , 
Püspökihez északra : 108 kath, lak ., dohány termesztéssel, 
nagy marha-és juhtartással. F. U. b. Malonyai. Kis Bereké 
Dévaványa m. 29 kath ,, 13 ref. lak. Bánhalma, 80 kath.. 
24 ref. lak. Postaváltás Török Sz. Miklós és Kardczag közt. 
Gazdag róna határa számos ezer juhot, szarvasmarhát lovat 
táplál. F, U. b. Orczy Lőrincz, és a’ Borbély nemzetség 
Böhönye, Földvárhoz tartozik, *s a’ b. Podmaniczkiak 
bírják. Csefa, Török Sz. Miklóshoz tartozik, ’s gr. Almá- 
sy Ignácz , Almásy Ferencz bírják. Cseroköz, a’ Tisza’ szi- 
geljében, Halászi m. 98 kath. lak. F. U. Csorna Zsig- 
mondné, és a’ Borbély nemzetség. Csapóköz, szinte sziget
ben : 6 ref. lak. F. U. a’ kassai püspök. Derzsigát, T. Sz. 
Miklós és Szolnok közt: 24 kath. lak. F. U. gr. Keglevich 
Miklós. Domuháza, Füredhez J/a mfd. 38 ref, lak. F. U. Al
másy József, Bakovszky, Halasy, Orczy János, Helle- 
bront, Országh, Thassy, Sütő, Majzik, Cseh, Bakó, Goth, 
F.lek István örök., Yégess. Enseg, Dévaványához i mfd, 
10 kath. , 50 ref. lak. F. U. a’ kegye* hagyomány! ala
pítvány , ’s a’ Borbély nemzetség, Begyvernek , Török Sz. 
Miklós és Bánhalma közt: 1437 kath ., 83 ref. lak. igen 
nagy és gazdag termékenységű puszta, ménessel, marha, juh 
fókákkal, ’s dohány termesztéssel. F . U. b. Orczy Lőrincz, 
gr. Eszterházy , h. Baldachi, gr. Fáy, Zerdahelyi Victor, 
Frajzajzen, Halasy, Petrovay, Csik Delnei Kovács. Foko- 
rú, Besenszöghöz 1 órányira: 247 kath. lak. F. U. b, Or
czy György. Gabonás, Dévaványához 1 órányira: 16 kath., 
107 ref. lak. Gacsa, Őrs m. 18 ref. lak. F. U. Erős, Almá
sy István, b. Vimpfenné, Rakóvszky, Halasy, Hellebront,

15*
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Torma, Országh , Csepreghy , Thassy, Sütő, Végess Maj- 
z ik , Cseh , Goth. Gyalu, 56 kath ., 22 ref. lak. Földei, rét
jei gazdagok; a’ Körös vizében halászata van F. U. gr, 
Almásy Ignácz, Almásy Ferentz. Gyenda, Bánhalma mel
let: 238 kath., 58 ref. lak. Dohány termesztés. F. U, özv. 
Almásy Józsefné, b. Baldachi, Zerdahelyi András, liakovsz- 
ky , O rczy, Torma, Hellebront, Ország, Végess, Béta, 
Cseh, Goth. Sz. György, Szent Imréhez tartozik: 8 kath., 
7 ref. lak. Halrangyos, Pélihez */2 óra: 21 kath. lak. J/.· - 
gyesbor, Kardczaghoz délre: 4 ref. lak. F. U. Kardszag vá
rosa, Széky Zsigmond , Becsky Istvánná, Lipcsey Károly, 
Szathmáry P ál, Pankotay György, Papszász ignácz, Ve- 
resmarty örök., Dapsy Dánielné , Barkasy József, Denie, 
Szána. Hidvég , Komló m. 21 kath, lak., szép nagy istál
lóval, mellyben 2ü0 hizott ökör el fér. F, U. a’ szathmari 
püspök. Homorszögh , Besenszögh m. 13 k a th ., 162 ref. 
lak. l·'. U. a’ szathmári káptalan. Homok, Földvárhoz tar
tozik , ’s a’ b. Podinaniczkiak bírják. Istvdnyhdza, Kán Sz. 
Mártonhoz nyugotra: 142 kath ., 31 evang., 14 ref. lak. 
F. U. a3 Földváry nemzetse'g. Sz. ív  dny , Besenszögh ni. 
341 kath., lak. F, U· többen. Jenő, Czibakházához tarto
z ik , a’ Tisza’ jobb partján: llü  kath., lak. F. FT. a’ Föld
váry nemzetség. Kukat , szép és gazdag puszta Kenderesei! 
felyűl: 71 kath., 237 ref. lak. F. U. a’ Borbély nemzetség. 
Kengyel, Török Sz. Miklóshoz tartozik 497 kath. lak. Kel
halom, Dévaványa m. 132 kath., 33 ref. lak. Ketszigel, 
Turkevihez 2 óra: 45 ref. lak. Kel,útköze, Poroszló rn. 22 
kath., 5 ref. lak. Kdcs, Füredhez keletre: 185 kath., lo3 
ref. Nevezetes juh-marha-sertéstenyésztéssel. F. U. a’ f ü 
redi közbirtokosok. Kosa, Csépához 3/4 óra: 83 kath. lak. 
F. U. többen. Köleshalom , Dévaványa m, 38 kath., 10 ref. 
lak. Kilrlh , Jász Ladány m. F. FI. h. Eszterházy. Mdrfii, 
Földvár ni. 44 kath., 6 evang, , 18 ref. lak. Termékeny 
gazdag puszta. Van válogatott magyar ménese, és derék 
gulyája, a’ juhseregeket nem is számlálván. F. U. a’ b, 
Podmaniczky nemzetség, M isze , Alatyán ül 18 k a th ., 4 
ref. lak. F. 0. a’ jánoshidi prépost. Kis és Nagy Pd , Tár
hoz északra: 19 kath., 350 ref, lak. F, U. Vürösmatthy
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Istvánná, Papszász György, Ignácz és testvérje’ árvája, 
Dapsy Danielnó, Barkasy József, Szűcs Raphael, &zána, 
Derne. Sdg/ι, Czibakházához l 3/4 óra: 3 kath., 7 ref. lak. 
F. U. Luby Imre, gr. Tige Lajos. Sáp, Czibakházához 1 ’/a 
óra: l l  kath. lak. F. U. a’ Koth örökösök, ’s a’ Borbély 
nemzetség. Sdrszegh, Czibakházához tartozik: 10 kath, 
lak, Szakdlas, Fegyverneken alul: 159 kath. lak. Sok lo
vat, juhot, marhát, sertést táplál; dohányt tomeszt. F. U. 
a’ Borbély nemzetség. Szarnia, Szolnokhoz 1 óra,: 11 kath. 
lak. Határa homokkal vegyes; sok búzát, kukuriczát ter
meszt; szőlőskertje is van. Innen Szolnokig egy erős töltés 
vezet, melly országutnak szolgál, ’s a’ Tisza’ árvizét vis
szatartja. F. U. gr. Keglevics Miklós. Százberek, Ujszász 
m. 136 kath. lak. F. U. b. Orczy György, hg. Eszterházy. 
Szelevény, Csépáhos 1 óra: 413 kath., 9 evang,, 23 ref., 
13 zsidó lak. Dohány, gabona, bortermesztés. Sok juh és 
marha. F. U. többen. Siily, Kőtelekhez iy 2óra: 682 kath.,
4 óhitű lak., dohány termesztéssel. F. U. Almásy István, 
gr. Almásy Ignácz , Almásy, József, Almásy Mihály örök,, 
Erős, Csepreghy, Orczy, Rakóvszky, Halasy, Hellebront, 
Torm a, Ország, Thassy, Végess, M ajzik, B ota, Bakó, 
Cseh, Goth. Taskony , Szalókhoz 11/i óra: 15 kath,, 8 ref.,
5 evang. lak. F. U. b. Orczy Lőrincz. Szent Tamás, Tö
rök. Sz. Miklóshoz tartozik: 109 kath. lak. Gazdag határ. 
Gőbölyhizlalás- F. U. az Almásy nemzetség. Tenyő, szinte 
Sz. Miklóshoz tartozik: 85 kath. lak. Ménes. Tehenészet, 
Nemesített juh-tenyésztés. F. U. az Almásy nemz. Tomaj, 
Kunhegyeshez 1 óra: 27 kath., 38 ref. < lak- Hajdan fal« 
volt, ’s a’ templomnak némelly romjai most is látszanak. 
F. II. b. Orczy László, ’s a’ Borbély nemzetség. Túr-pdsz· 
tó, Túrkevi m. 20 kath. lak, F. U. b. Orczy Józsefné. Va
daskert, Csépa fii, 361 kath., 7 ref. lak. Vár fenék , Kis 
Köréhez tartozik: 6 kath. lak .A ls ó  Var suny, a’ Tisza’ 
bal partján, Szolnokhoz délre 2*/4 mfd. 44 kath. lak. Sok 
dohány, széna, nád és hal. F. U. a’ Kállay nemzetség. 
Felső Vdrsdny, hajdan nevezetes mezőváros volt, ’s légi 
épületek’és egy templomnak nyomdoki máig is látszanak, 
F, U. b. Malonyay, és a’ Gorove nemzetség, Zsiger , Czi-



bakházához tartozik: 8 kath. lak. F, U. a1 Földváry nem
zetség.

IV. MÁTRA JÁRÁS.
Van benne: I mezőváros, 34 falu, 22 puszta,
N é p e s s é g  e: 28,027 lélek, u. m. 27,826 r. kath,, 44 

evang., 6 re f ., 151 zsidó.

M e z ő v á r o s .
Pe'tervására, magyar m. v. Egerhez e’szak-nyugotra 4 

mfd. 1469 kath., 20 zsidó lak. Kath. paroch. templom. De
rék urasági kastély és kert. Erdő. Határa részint hegyes 
dombos, részint róna; földe agyagos és homokos , de elég 
termékeny. F. U. gr. Keglevich Gábor.

F a l u k .
Aranyai, magyar f. Pétervásárhoz koletre 1 mfd/|589 

kath. lak. Földe termékeny; ré tje , legelője, fája elég. F. 
U. az egri káptalan.

Bukta , magyar f. Egerhez nyugotra 1 mfd. 995 kath. 
lak. Kath. paroch. templom. Szántóföldéi termékenyek; 
rétjei kétszer kaszálhatok, de egy patak gyakran elönti; 
tava van. F· U. az egri érsek.

Balla, magyar f. Párádhoz északra l l|4 mfd. 1102 kath. 
lak. Kath, paroch. templom. Földe agyagos, ’s csak közép 
termékenységű; legelője, erdeje sok. F. U. Ulman Móricz, 
és b. Balassa Sándor örök.

Bátony, magyar f. Pásztóhoz északra 1 mfd. 965 kath.: 
16 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Róna határán szép 
gabonatermő földeket b ir ; rétje sok és hasznos. F. U. Al- 
másy nemzetség, Qyürky Pál, özv. Baloghyné , Mituso- 
vics, Czobor,

BeJwlcze, magyar f. épen Borsod vgye’ szélén, úgyhogy 
egy része már oda esik , Egerhez északra 3 mfd. 542 kath., 
2 evang., 5 zsidó lak. Van malma, szép makkos erdeje, 
jó rétje és földe. F. U. Draskóczy Sámuel.
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Bátor, magyar f. Egerhez, észak-nyugotra 2 mfd, 041 
kath., 2 ref., 4 zsidó lak. Katii, paroch. templom. Határa 
részint hegyes, részint róna; van makkos erdeje, vízi
malma a’ Bakta vizén, ŝ elegendő rétje. iF. U. az egri 
káptalan, gr. Keglevich Miklós, Okoliesányi János, Fora 
nemzetség.

Bocs, magyar f. Bátorhoz *|4 mfd, 816 kath. lak., he
gyes erdős határral, jó marhatenyésztéssel. F. U. az egri 
káptalan, Rácz, Szakái.

Bodony, magyar f. Párádhoz Tjs mfd. 1298 kath. lak. 
Kath. paroch. templom. A’ délre fekvő völgyben mind föl
de , mind rétje termékeny; az északi dombokon pedig mak
kos erdeje van. F. U. Ulman Móricz , ’s a’ debrői urada
lomhoz tartozik.

Csehi, magyar f. Egerhez északra 2l|a mfd. 437 kath. 
lak., paroch. templommal. F. U. Beniczky , Losonczy, E- 
szényi, Sütő.

Derecske, magyar f. Párádhoz keletre 1 mfd, 1096 kath. 
lak. Határa részint termékeny lapály, részint hegyes, er
dős és kősziklás. F. U. Ólmán Móricz, Kubinyi Fe- 
rencz, Andrekovics, llecsky, lvády, Liszkay, Gomba, 
Kecskeméti.

Dorogháza, magyar f. közel Nógrád vgye’ határához 
Párádtól nyugotra 134 mfd. 914 kath., 7 zsidó lak ,, kath. 
paroch. templommal, termékeny róna határral. F. U. Gyür- 
ky Pál, Szathmári Király Pál, Molnár, Benkő, Hepeczky, 
Losonczy, O tlik , Vajda.

Erdő Kövesd, magyar f. egy kellemetes vidéken, Pé- 
tervásárhoz északra T j4 mfd. 976 kath., 4 zsidó lak,, kath. 
paroch, templommal , b, Orczy Józsefnének kastélyjával. 
Gabonatermö határa a’ Mátra járásban a’ legjobbak közé 
tartozik. F. U. b. Orczyne, szül. gr. Pejachevich Franciska , 
Kottenstein Józsefné, ’s számos kisebb birtokosok.

Fedemes , magyar f. Pétervásárhoz keletre 1 mfd 358 
kath lak. Határa részint róna, részint hegyből áll, mellyen 
derék erdeje van, F. U. az egri érsek.
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Felnémet , magyar f. Egerhez északra l|9 mfd. 1232 
kath. lak., paroch, templommal. Vaa jó szőlőhegye, ré tje , 
erdeje, ’s középszerű szántóföldé. F. U. az egri érsek,

Füzes, magyar f. Pétervásárhoz rja mfd. 472 kath. lak., 
’s jó marhatartással. F. U, gr. Keglevich Gábor, Szerelem 
Antal, Fáy Menyhért.

Istenmezeje, magyar f. közel Gömör vgyéhez, Péter
vásárhoz északra 11|4 mfd. 661 kath,, 4 ref. , í) zsidó lak. 
Határa felette hegyes; földeit a’ vízmosások rongálják ; er
deje sok. F. IJ. Csernus, Brezovay , Beöthy Lajos, Ra
dies , Szalatnay.

Jvad, magyar f. Pétervására mellett: 399 kath., 7 zsi- 
' ο lak. F. U. az Ivády nemzetség.

Lelesz, magyart. Pétervásárához keletre 1T/4 mfd. 1215 
kar. ,, 15 zsidó lak. Szántóföldé nem sok,  ’s az is közép 
t>> i.sékenységű ; hegyein mind erdeje, mind legelője bőven 

a i. F. U. Jékelfalusy, Kovács, gr. Almásy Ignácz, Al
másy nemzetség, Marton, Balázs, Tahy, Ivády, Helle- 
rront, Boző, Albert.

Maexnnhn, magyar f. jVógrád vgye’ szélén , Pasztához 
északra l Tj2 mfd. 442 kath ., 19 evang., 5 ref., 6 zsidó lak. 
Határa felemelkedett rónaság, ’s minden gabonát bőven te
rem ; rétje sok és jó ;  a’ Zagyva vizén igen jövedelmes 
malma van. F. U, Gyürky Pál és Baloghiné , de valami kis 
részt Marsó László is bir.

Mikófalva, magyar f. Borsod vgye’ szélén, Egerhez 
északra 2 '|2 mfd. 850 kath. , 6 zsidó lak. Határát hegyek , 
völgyek hasítják; erdeje sok. F. IJ. az Almásy nemz., Ko
vács, Bekényi, gr. Keglevich Miklós, Kelemen, Zay, Ra- 
kóvszky, Marton, Hellebront, Torma.

Mindszent, magyar f. Párádhoz észak-nyugotra 1% 
mfd, 371 kath., 6 zsidó lak. Határa nyugotról róna és ter
mékeny; keletről hegyes, erdős. F. U. Marsó, Ilutkay, 
Szntrcsányi,

JVáil Ú jfalu , magyar f. Nógrád vgye’ szélén, Posztó
hoz északra 2'7,ι mfd. 751 kath., 5 zsidó lak. Termékeny
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dombos határ. Erdő. F. U. Halasy, Gyiirky, Yecsey , Gyur- 
csányi, Balázs, Bakó, Markolt, Horváth, Sütő.

Párád, magyar f. egy felette szép regényes vidéken 's 
völgyben , Egerhez nyugotra 4 ,  Gyöngyöshöz északra 2 
mfdnyi távolságra: 1526 kath., 4 zsidó lak. Földes ura ez 
időben Uiman Móricz Nevezetesiti ezen helységet a’ szom
szédságában lévő timsófőző-intézet, az üveghuta, és a’ há
romféle, u. m. tiinsós, kénköves savanyú, és vastartalmú 
ásványos forrásai ’s fürdői, mellyekről már a’ 6 §-ban bő
vebben szülöttünk. Mind a’ timsóbányánál, mind az üveghu
tánál egy kis helység létez, ’s az elsőben lakik 210, a’ má
sodikban 3l6 kath. lélek.

Recsk, magyar f, Párádhoz keletre 1 mfd. 1192 kath., 
24 zsidó lak. Ivath. paroch. templom. Fekszik egy kies 
völgyben, nagy kopasz hegyek alatt. A’ völgyben mind 
szántóföldé, mind rétje tenmékeny; erdeje derék. F· U. 
Fehér, Kubinyi, Kecsky, Szabó, Liptay, Boronkay , Be- 
reczky, Andrekovics, Borsos, Gomba, Liszkay, Sipos, 
Tahy.

Strok , magyar f. Egerhez nyugotra 2 mfd. 1297 kath, 
lak. , paroch. templommal. Fekszik erdőkkel körűlvétetett 
gyönyörű vidéken a’ Tárná vize mellett. Szántóföldéi, 
rétjei igen jó k ; erdeje elég. A’ falu felett észak-keletre 
egy magas kősziklán van puszta vára, mellyet Ország Kris
tóf épit.etett 1562-ben. F, U. gr. Sztáray János , gr. Esz- 
terházy, Gosztonyi, b. Orczy né, Novota, Németh. Tahy, 
Petrovay, Vecsey.

Szajla, tótokkal vegyített f. Sírokhoz északra 3|4 mfd. 
645 kath. lak. Fája, rétje bőven; gabonája is elég. Az ide 
való lakosok tót eredetűek, de elmagyarosodtak. F. U. a’ 
siroki birtokosok, egy kettőt kivévén.

Szarvaskő, magyar f. Egerhez északra 1 ’|4 mfd. 29S 
kath. lak. Sok erdő. F. U. az egri érsek.

Szék , magyar f. Pétervásárhoz keletre 3|4 mfd. 549 
kath. , 5 evang. lak, Fekszik nagy kopasz hegyek közt, mély 
völgyben. Yan egy kősziklákból fakadó sóstartalmú forrás
vize, és nevezetes kőbányája, mellyből zöld, vörös és
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sárga színű köveket ásnak. F. U. b, Orczy Józsefné, Széky, 
Lipcsey, Dapsy liafael, Papszász György, Elek árvái.

Szent Domonkos, magyar f. Petervásárhoz észak- ke
letre l*|a órányiraa : 492 kath ., 6 zsidó lak., erdős, hegyes 
határral. F , U. Ulman Móricz, Greskovics Ignácz,

Szent Eörzsébet, magyar f. az elébbeni helyse'ghez *j2 
mfd. 908 kath. lak. Kath. paroch. templom. Sok erdő. Szép 
szarvasmarha tenye'sztés, F. U. IJtasy, Menyhárt, Zay, 
Kovács, Plathy , Ónody, Gellény , Szilák,

Szűcs , magyar f. Bocshoz közel: 230 kath. lak. Határa 
hegyes; erdeje elég. F. U. Draskóezy Sámuel.

Szuka, magyar f. Párádhoz nyugotra 1 l|a mfd. 473 kath. 
lak ., ’s egy üveghutával a’ Mátra hegyen, F. U, Gyürky 
Pál;, Balásovics , Gyurcsányi, Sipos, Básthy, llntkay, Ba
kos, Mátyusi, P á l, Marsó, Géczy , Herkály , Frajzaizen, 
Ye'gesj-Toronyai, Öeinkó, Vályi, Halasy, Sütő, Horváth.

Terpes , magyar f. Szajla m ellett: 225 kath. lak. F. U. 
b. Orczyné, szül. gr. Pejachevich Franciska.

Váraszó, magyar f. Pélervásárhoz e'szakra egy órányi
ra : 652 kath. , 4 zsidó lak. F. U. b. Orczyné , Gosztonyi, 
Kovács, Utasy , Kodmon, Pálfy, Trajtler örökösök.

N é p e s  P u s z t á k .

Bolya, szántóföldekből, rétekből, erdőből áll. F. U 
Leleszi Kovács, Tahy, Bozó, Ivády, Albert örök. But aj, 
Aranyoshoz tartozik, ’s az egri káptalan bírja. Dorogit, Do- 
rogházához */a óra: 42 kath., 8 evang. lak. F. U. Gyürky 
P á l, kinek itt szép nemesitett juhnyája van — és Baláso
vics Józsefné. Ivány , Baliához *|2 ó ra : 66 kath. lak. Szép 
rét. Erdő. F· U. Gyürky P ál, Halasy Károly, Horváth, 
Herkály, Sütő örökösök. Kis Bátor , Bátor m. F. U. gr. 
Keglevich Miklós, Okolicsányí, Szakái, Szecskó, Balogh. 
Kis Batony, Batonyhoz 3|4 ó ra : 12 kath. lak ., ’s gazdag 
rónán fekvő szántóföldekkel. F. U. Gyürky Pál. Kőkút , 
Sírokhoz tartozik 110 kath. lak. Van szép legelője, rétje 
földe. F. U. a’ siroki urak. K ürtit, nem messze Párádhoz, 
F. U. Ulinan Móricz. L a k , Recsk mellett: 27 kath, lak.
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F, U. Ulinan. Lengyend , Batonyhoz T|s óra: 33 kath. lak. 
Szép szántóföldek. Erdő. F. U. Almásy nemzetség. Nagy 
Berek, Sírokhoz tartozik, ’s ugyan az odavaló urak bír
ják. Nemet mező, derék erdővel, szántóföldekkel ’s rétek
kel. F. U. Ulman , Gyurcsányi, Bakos, Mátyusy, Balá- 
sovics, Gyiirky, Ilerkály , Frajzajzen , Véges, Toronyai, 
Sütő, Horváth, Géczy, Halasy, Deinkó, Vályi. Or dög fa lva , 
Csehihez t ó ra: 8 kath. lak. F. U. Losonczy, Szentmár- 
tonyi, Recsky , F áy , Sütő. Posvár , Sírokhoz l 3j4 órányi
ra : 43 kath. lak. Van itt egy kastély ’s ángolkert, vendég- 
fogadó. F. U. b. Orczy Józsefné, született gr. Pejachevich 
Franciska. Roziink , Sírokhoz tartozik. Sok erdő és legelő. 
Szederkény. Istenmezején felyűl: 197 kath. lak, F. U. Cser- 
nus, Radics örökösök, Szalatnay, Brezovay. Tardona, 
szép rétekkel, ’s erdővel. F. U. b. Balassa örökösei. Tyi- 
passó, marhatartással, erdővel. F. U. Ulman Móricz. Tiri- 
le s, Batonyfil.: 85 kath., 9 evang. lak. Szép kastély. Nagy 
gazdaság. F. Ό. Almásy nemzetség. Ugkfulva, jövedelmes 
kis puszta, kövér rétekkel, erdővel. F. U. Losonczy, Recs
k y , Fáy. Vermes , Leleszhez tartozik. F. U. Leleszi Ko
vács, Tahy, Ivády, Bozó, Albert örökösök. Vezekeny , 
Pétervásárhoz 1j2 ó ra : 42 kath. lak. F. U. gr. Pejachevich 
Franciska.



SÁROS V A R M E G Y E .
(Comitatus Sarosiensis. Saroser Gespanschaft.)

1. §. F e k v é s e  ’s Határai .
Sáros vgye fekszik Magyarország Iegfenső északi ré- 

szén, ’s határos vele északról Caliczia; nyugotrói Szepes ; 
keletről Zemplén; délről Abauj és Szepes vármegyék.

2. § Na g y s á g a .
Földterülete 65T|10 □  mfdet foglalván e l, e’ tekintet

ből 30-ik honunk’ megyéi közt. Hossza 11 , szélessége hol 
8 ,  hol 7 , hol 5 német mértföld. Használható földe 461, 
339 hold; ’s ebből 206,844 h. szántóföld; 46,418 h. ré t; 
197,855 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 .
Λζ egész megyét számos völgyektől áthasitott hegyek 

és dombok borítják, ’s innen tulajdonképen való rónaság 
itt nincs. Alsó vidéke altaljában véve nagy kellemmel bir, 
’s egy bizonyos szelíd szépség terül-el rajta. A’ sűrűén el
hintett faluk , ezeknek gyümölcsöskertjei, az urasági hol 
pompás, hol egyszerű kastélyok , a’ zöldéin hegyek és er
dők, a’ buja növésű rétek, gyönyörű vegyületet képeznek, 
’s kedvesen illetik a’ szivet, Szinye Lipócznak tájéka kü
lönös alkotásit sziklahegyeivel a’ legbájolóbb schweiczi 
vidékekkel vetekedhetik. Földe többnyire termékeny agyag; 
északon, főkép’ a’ makoviczi járásban hideg természetű, kö
ves, ’s leginkább zabot, pohánkát, burgonyát terem. Leg
termékenyebb földek találtatnak a’ Tarcza1 hosszú völgyé
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ben, e's a’ Tapoly’ melléken. Éghajlata északon hideg, 
délre mérséklettebb ; levegője felette egészséges.

4. §. H e g y e k .
A’ Kárpát, melly itt Beszkédnek neveztetik Galicziá- 

tó! válaszlja-el a’ megyét, ’s csupán ott szakad meg, hol 
a’ Poprád vize magának Lengyelországba utat tör. A’ többi 
nevezetesebb hegyek : a’ Bruniszku, Szepes vgye’ szélén 5 
Für k u s V  ó  így e, Szép es felé hajlik, magas fenyőfákkal gazdag, 
’s teteje néhol magasabb Beszkédnéi; a’ Sóvári hegyek Han- 
usfalván alul kezdőnek, ’s délfele nyúlván a’ tokajihegygyel, 
’s a’ Hegyaljával végződnek. Ezeket a’ sóbányák, és a’ Cser- 
venicza m. tVörösvágás) találtató opal teszik nevezetessé. 
A’ Feketehegy, sűrű fenyveseitől vette nevét; tetején 
szép rétség terül-el; oldalai néhol kopaszok. A’ kassai hegy 
csaknem egészen cser és tölgy fáktól boritatik ; itt ott jó fa
zekas agyagja van. A’ Kőhegy, (Kainena Hóra, Magúra), me
redek szikláit szép fenyő és jegenyefák borítják ; tövében fa. 
kadnak a’ hires bártfai ásványvizek. A' Sírasz vagy Kupihegy 
ék formára emelkedik-fel, ’s egy csúcsát a’ régi kapi vár 
ékesíti.

5. §. F o l y ó v i z e k .
1) Λ' Komád, Szepes vgyéből jön által, ’s 2 mfdnyi 

folyása után Téhányon alul Abaujba lép, nem igen na
gyobbodott öblével. 2) Poprád. Szinte Sz.epesből hömpö- 
lyeg-be, ’s Palocsát meghaladván, Galicziába siet. 3) Tar- 
cza. Ered Szepes vgyében, a’ toriszkai határban. Berzevi- 
czét, Tarczát, H éthársot, Szebent, N. Sárost, Eperjest, 
Somost nedvesítvén, Lapispataknái Abaujba megy-által, 
miután léteit adott egy 8 mfdnyi hosszú termékeny· kies 
völgynek. 4) Székcső. A’ hertneki hegyekből foly-le , ’s Só
váron alul a’ Tarczával egyesül. 5) Delna. Három kútfőből 
ered a’ Sóvári hegyekben, ’s Kakasfalva, Gulviz m. sebes 
habjaival elmenvén, Enyiczkénél a’ Tarczába ömlik. A’ fát 
Sóvár fele ezen a’ vizen szokták szálitani. 6) Tapoly. Fa
kad a’ Kárpáthegyében , Lénártóhoz közel. Folyását előbb 
keletnek , majd Bártfán túl délnek veszi, 's Hanusfalvánál
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Zemplénvgyébe köszönte be. Hat es fél mfdnyi völgye, mind 
szépségre, mind termékenységre nézve vetekedik a’ tarcza- 
ival. 7) Brezui.fi. Ez is Beszkédből ered, ’s Zborón keresz
tülfolyván, közel Bár) fához a’ Tapolyba szakad. 8)  Lnka-  
vicza, A’ hervaltoi hegyekből dél-felől jővén, szinte Bárt- 
fánál aJ Tapolyba ömlik. 9) ündava. Kútfeje a’ pólyánkat 
hegyekben van , ’s miután a’ makoviczi járást kereszlűlfu- 
totta, Sztropkón alul Zemplénbe foly.

6* §. Á s v á n y o s  v i z e k .
Sáros vármegye kiinerithetlen kútfeje az orvosi vizek

nek , ’s e’ tekintetben leggazdagabb minden magyarországi 
megyék közt. Ugyanis csak eddig 80 forrás fedeztetett-fel, 
mellyek közt a’ bártfai savanyúviz külfödön is elhirese- 
dett, 's  különösena’ lengyelektől erősen látogattatik. Neve
zetesebb savanyúvizforrások vannak még Szinye Lipóczon, 
Singléren, Borkúton , Schavnikon , Szebenben , Töltszéken, 
Gáboltón, Lipniken, Bujakon, Czeméten , Tvaroszszán. 
Mind ezekről bővebb említést teszünk az egyes helségek’ 
leírásánál.

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 .
Sáros vgye már észrevehetőleg termékenyebb , mint a’ 

szomszéd Szepes. A’ liszla búza az északi részt kivéve’n 
mindenütt jól meg terem , csakhogy kevés mennyiségben 
termesztik. R ozs , árpa elég, sőt zab , burgonya , pohánka 
nagy mértékben terem , mivel ezek az északon lakó oro
szoknak csaknem egyedüli táplálékai. A’ len és kender ne
vezetes termékei a’ megyének. Dohány nincs ; valamint a’ 
kukuricza sem érik-meg a’ hideg éghajlat miatt. Szőlőhegy 
csupán a’ téhányi határban, a’ megye’ legalsó déli részén 
találtatik , mindazáltal az uraságok Hegyalján sok szőlőt 
bírnak. Gyümölcsös kerteket számos helyen láthatni, mel
lyek jó nemű gyümölcsöt teremnek. így hires a’ nyárs-ar- 
dói, német-jakabvágási c s e r e s z n y e ,  sóvári a l m a ,  n.yer- 
jesi k ö r t e .  A’ számos folyók, különösen a’ Tarcza
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mellett kövér retek gyönyörködtetik a’ szemet; legelője egy 
altaljában egészséges, ’s mind ju h , mind marhatartásra 
nagyon alkalmatos.

Az erdők a’ haszonvehető földnek közel felét borítják , ’s 
igy mind tűzi, mind épületre való fája feles mennyiségű. 
Azonban ez, egy idő óta drágulni kezd; mert az nj vágá
sokat rendszerint legelőknek használják, ’s ez által a’ haj
dani szép erdők , bokros helyekké változnak-át. A’ fának 
fő nemei: az öreg és topolya fenyő (különösen a’ Kárpát* 
hegyein} , tölgy , bikk , cser, nyír, sz il, gyertyán, kőris, 
hárs, juhar, fűz, körte, alma, cseresznye, stb, de ákácz 
kevés.

B) Á l l a t o k ’ o r s z á g á b ó l .
Szarvasmarha, ló, series csak annyi tenyésztetib, 

mennyi a’ házi szükségre ’s mezeigazdaságra elkeriilhetlen. 
Az egészséges legelők a’ juhtenyésztést nagyon elősegítik , 
’s a’ juhok’ nemesítése sebes léptekkel halad előre. Méh 
sok van mind az erdőkben, mind a’ hajdina földek körűi. 
Vadai szép számmal találtatnak, u. m. őzek, nyulak, ró
kák , farkasok, borzok, és néhol vaddisznók, medvék. A’ 
Tapoly és Tarcza folyókban réczét, szárcsát eleget láthat
ni. Halai közűi legnevezetesebb a’ pisztráng és menyhal: 
van bőven rák is.

C. Á s v á n y o k ’ o r s z á g á b ó l .
Arany, ezüst ásatik Aranybányán, de kevés. Cserveni- 

czánál (Vörösvágás) a’ Simonka, Jadlovicz, Libanka, Du
bova hegyeiben talán az egész világon legszebb nemes 
apóit ásnak *) ; fél-nyál, obsidian y an Eperjesnél, Sóvárnál; 
opaljaspis, szurokkő Erdőcskénél, mésztófu (Kalktuff), 
kővévált-fa Lipócznál; darázskő (Hornblende) Sós Újfalu
nál; hegylisztnek (Bergmehl) egy neme Bertótnál; homokkő 
Eperjesnél; mezeikovacs (Feldspath) Sóváron; a’ sóvári 
hegyek tele vannak kimerithetlen sősvizzel, mellyből éven

*) Az o p á lt, nem bányákban keresik mint az érczckct, hanem árkok
ban nagy fáradsággal találják.
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ként Sóváron 101,000 mázsa só főzetik. Són kivűl találtatik 
még a’ sóvári porphyrhegyekben: op alj aspis , obsidian , 
fé l-opal, hegykristály , gyöngykő, gyps, homokkő, ’s tb .; 
Szinnye Lipóczon jó messet égetnek; fazekas-agyag van 
N. Sárosnál, Tapolcsányon, ’s más több helyeken.

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

401 népes lakhely közűi van: 3 királyi-város, u. m, 
1 tó t-ném et, 1 tót - német - magyar , 1 tó t; 13 mezőváros, 
u. in. 10 tót ,  1 orosz, 1 tót-ném et, 1 tót-orosz; 358 fa lu , 
u. m. 201 tót ,  142 orosz, 8 tót - orosz , 7 orosz - tó t; 27 
népes puszta, u. in. 21 tót ,  6 orosz-tót.

N é p e s s é g e :  182,817 lélek, és igy esik 1 □  mfdre 
2812 lakos.

V a l l á s u k r a :  99,784 r. kath ., 59,338 görög kath., 
17,074 evang., 71 re f., 6550 zsidó.

N y e l v ü k r e :  115,129 tó t, 59,338 orosz, 1500 né
me t ,  300 magyar, 6550 zsidó.

A’ megye’ felső részének lakosi többnyire oroszok, al
só részének pedig tótok, vagy eltótosodott németek. A” ki
rályi városokban tótok, ném etek,’s néhány magyar mes
teremberek és tisztviselők is találtatnak. Magyar helység 
egész megyében nincs.

A’ közemberek nagyobbára szálas termetiiek; ábrázat
á k  a’ jószívűség’ és ravaszság’ keverékét mutatja ; enge
delmesek, alázatosak, vallásukban szerfelett buzgók; erköl
csükben szelídek , nagy vétket'ritkán követnek.el, ’s néba 
a’ vgye’ börtönét haszonbérbe ki lehetne adni. — A’ férjfi- 
ak’ viselete: hosszú haj, kis karimáju fekete kalap, melly 
mellé a’ legények to llat, vagy bokrétát tűznek ; kék na
drág és derékruha, elől az ingen réz csat, téli időben 
posztó vagy bárány bőr sapka, fekete vagy szürke majd 
hosszú, majd kurta szűr és guba. Juhászbundát, ’s a’ sze
gényeknél csizmát ritkán láthatni, hanem helyette bucskort, 
A’ szépnem’ viselete: fejér vagy tarka fejkendő, rövid posz
tó vagy vékony zöld szőr szoknya; a’ felső vidéken hosz- 
szabb ködmön, kék íejruha rövides fekete vagy fejér szók-
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nya, posztó mellény; a’ hajadon ok befont, leereszett haj
jal járnak. — Az alvidéki házak tiszták, ’s rendre, szorga
lomra mutatnak; de az e'szaki orosz faluk rendetlenek; 
házaikhoz az alap, falak, héjjazat, mind bikk és fenyő 
fábul készül; a’ szoba’ negyedét elfoglalja a* belül fűlő 
kályha, ablakai kicsinyek, kéményük nincsen, a’ tehenet a’ 
pitvarban, a’ sertést a’ szobában tartják , a’ szobabútor 
fal körűi menő pádból, a’ padlásról lelógó ’s bölcsőnek 
használt kosárból, ’s egy két szent képbűi áll,

iioinai kath. parochia van 71 ; görög kath. plébánia 
75; evang. luth. ekklézsia 13; zsynagóga 8. A’ r. katholi- 
kusok a’ kassai, a’görögök az eperjesi püspöktől, az evan
gélikusok a’ tiszainelléki superintendcnstől függnek,

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’ köznép kitűnő szorgalommal miveli földjeit, a’ föl* 

desuraságok közt pedig többen mustra gazdaságot állitnt* 
ta k , mint p. o. Bujanovich uraság Bökiben (Habsáriban). 
Mindenféle ’s legtöbb mesterembe>* találtatik Eperjesen. A’ 
megye-’ fő iparága a’ lentennesztés és vászon ’s gyolcscsi- 
nálás, úgyhogy összesen 7000 szövőszéknél többet számlál* 
nak , mellyeken gyolcs , kanafáz , darőcz , asztal és zseb* 
kendő, stb. készítetik. Igen jeles és nagy fejeritő-intezet 
van Bártfán. Papirosmalotti van Berzeviczén, Tarczán, Olej- 
nikon, Lukén, Szebenben, Bártfán, Zboron, Szinye-Li- 
póczon. Pálinkát több helyen égetnek; különösen nézésre 
méltó Klembergen Rholl uraságnak Gall gőz-égetési készít* 
vényekkel dolgozó pálinkafőző-háza, meliy felette hasznos 
találmány, ’s a’ jó példát már több megyei birtokosok 
szándékoznak követni. Napvirág’ magvából dolgozó olaj- 
gyár van Bökiben, Posztósok laknak i Eperjesen , N. Sáro
son , Szebenben; tímárok és vargák; Nagy Sároson, Ha- 
nusfalván, Zborón. Gróf Dessevvífy Sámuel Fintán igen 
híres talp és más mindenféle nemű bőr-gyárt állított. Van
nak továbbá vashámorok, ’s Kruslón, gr. Forgács’ józzágán 
vusmivek és edények is öntetnek; Miklósvágáshoz egy órá
nyira pedig egy részvényes társaság rézolvasztó hámort ála* 
pított. A’ híres Sóvári Sójözö intézetről Sóvárnál bővebben 
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értekezendünk. Fejér cserépedénygyár van Eperjesen; jó 
pipákul készitnek A. Sebesen. Végre üveghuta 3 számlál- 
ta tik , u. ni. Livo'n , Sztebniken, és Sarbován,

10. §. K e r e s k e d é s -
Sáros vármegye kereskedési tekintetben nem utolsó 

helyen áll. Sokan szarvasmarhával kereskednek, ’s lejár
ván az alföldre egész falkákat hajtanak-fel. Vannak , kik 
kövér és sovány sertésekkel, juhokkal űznek kereskedést. 
Mások ismét megkeresik Ujhelyt, Kassát, Miskolczot, Js 
onnan gabonát hozván , az Eperjesi piaczon adják-el. Eze
lőtt, mig a’ lengyeleknek több pénzük volt, fő helyet foglalt 
it t a’ borkereskedés, úgyhogy belőle többen meggazdagod
tak. Most ebben csak Eperjesen és Bártfán látszik némi 
élénkség. Egyébiránt a’ bor többnyire Hegyaljáról, Mis- 
kólczról, ’s Egerből hozatik-fel; oda visznek lent, gyol
csot, pohánkát, borsót, lencsét, aszalt szilvát, ’s tb. 
Az egész megyének jó csinált országutjai vannak. Postaál
lások : Eperjestől Kassa f. Böki vagy Habsán 1 ; Kassa 1, 
— Galiczia felé Ternye 1 ; Bártfa l 1̂  ; Őrlik Ko-
márnik t l|a , Dukla (Calicziában) 2. — Lőcse felé Beríóth 
1$ Korotnok l 1̂ .

11. §. O s k o l á k .
Eperjesen van egy virágzó evang. kerül, collegium,·, 

ugyanitt egy kath, nagyobb gymnasium , a’ sz. ferencziek’ 
felügyelése alatt ; katonai nevetidékház a’ 9-ik galicziai 
ezered számára van Bártfán; kath, kisebb gymnasium Sze- 
benben.

12. §. K a t o n a s á g .
A’ 60-ik szánni magyar gyalog ezered’ (most Gustáv 

Vasa’ nevét viseli} hadfogadó kormányja Eperjesen lévén , 
a’ megye is ehhez adja ujonczait.

13. §. K i r á l y i  é s  k ö z  H i v a t a l o k .
A’ tiszainelléki kerületi törvényszék Eperjesen tartja 

üléseit. Postatisztségek vannak: Bükiben (Habsán) , Eper
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jesen, Ternyén, Bártfán, Őrlikon, Komarnikon, Bertóthon.
Só ház van Bártfán, Őrlikon ; só felügyelő tisztség Sóvávon.

14. §. J o b b á g y t e l k c k .  P o r t á k .
Egész jobbágytelkes bir itten első osztályban 20, má

sodikban 22 , harmadikban 24, negyedikben 26 hold szán
tóföldet, Hetekből hol sarját kaszálni lehet 6 , hol nem le
het 8 embervágót. Hlyen egész jobbágytelek van 4937,

Portája a* vármegyének magának 74; Eperjesnek 85 
Bárt fának 5 ; Szebennek 2,

15 <§. N e m e s s é g .  B i r t o k o s o k .
Az 1785-iki összeírás szerint találtatott 1922 nemes 

személy. A’ nemesek’ telkein lakik 84,317 lélek; a3 mágná
sok’ jószágaiban 63,849 1.; a’ királyi városokban 15,216 I. ; 
jószágaiban 9771 I.; királyi kamaráéban 7110; alapítványi 
jószágokban 1954 1.;  papságéban 500 lélek. Nevezetesebb 
birtokosok: a’ kamara, a’ kegyes alapítványi kincstár, 
szepesi káptalan, Kassa, Bártfa , Szeben, Eperjes k. váro
sok; gr. Andrásy, gr. Dessewff'y, gr. Forgács , gr. Haller, 
gr. K árolyi, gr. Klobusiczky, gr. Szirmay, gr. Wolken
stein, b. Berzeviczy, b. Izdenczy, b. Palocsay-Horváth, 
b. Meskó, b. Splényi, Altnásy, Aisdorfer, Bálpataky, 
Bánó, Bencsik , Bertothy , Berzeviczy, Bornemisza , Buja- 
novics, Biidöskűty, Dobay, Dukay, Egerer, Erős , Fe
kete, Fejérváry, Fűzy, Görgey, Gilányi , Gombos , Har- 
sághy, Hedry, Hrabeczi, Hevesy , Kádas, Kapy, Kálnásy, 
Kükemezey, Keczer, Körtvélyesy , Ladomérszky , Marjás- 
sy, Melczer, Podhorányi, Péchy, Pillér, Potornyai, Pulsz- 
ky , Okolicsányi, Rady , Rholl, Raszlaviczy , Roskoványi 
Setnsey , Szirmay, Sárosy, Szentimrey, Szulovszky , Sán. 
dór, Sztankay, Szinyei·Merse , Szakmáry, Schuller, Szegi, 
T ahy, Tivadar, Ujházy, U sz, W inkler, Zatureczky, 
Zimmermann , Zombory, Závody.

1G. §. T i s z t i k a r .
1 fő, 2 alispány; 1 fő , 2 aljegyző; 1 fő , 6 al-adó- 

szedő; 1 számvevő, 1 levéltárnok, 1 fő, 1 ál-ügyész^
1G *
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fi fő , G al-szolgabiró; 12 esküit, — 2 fő orvos, 1 földmé
rő , 7 biztos, 5 seborvos.

Gyűléseit tartja; Eperjesen.

17. §. P o l i t i k a i  F e l o s z t á s a .
Eloszlik 6 főbírói járásra, mellyek ezek: I. Alsó Tár

csái, II. Felső Tárcsái, III. Sirokai. IV. Szekciói, V. Ta- 
polyi, VI. Mftkoviczi. Továbbá van 3 királyi város, u. m. 
Eperjes, Bártfa, Szeben.

S z a b a d  K i r á l y i  V á r o s o k .

B ártfa , Bartfeld, Bardiov, igen régi szabad királyi 
város, a’ Tapoly m ellett, Eperjeshez 5 , Kassához 9, Pest
hez 41 nifdnyi távolságra, A’ belső város kőfallal van be
kerítve , de a’ sánczok kerteknek osztattak ki ; az utczák 
jól kövezettek ’s tiszták ; a’ piaczon lévő házak mind eme
letesek. Nevezetesebb épületjei a’ kath sz. EgyedrőJ nevez
te tett szentegyház, és a’ városi tanácsház. Mind a’ kettő 
felette rég i, ’s már IV. Béla előtt fenállottak. A’ tanácshá- 
zi levéltár nagyon gazdag régi irományokban ’s diplomák
ban. Van itt jól elrendelt kath. Capitalis oskola, franciská- 
nus kolostor, postahivatal, sóház, két patika, a’ külső 
városban evang. anyaszentegyház, ’s egy nevelő-intézet a’ 
9-ik számú galicziai ezered’ katonagyermekei’ számára. A’ 
városi kórház egész faluval (Lukovicza), ’s több polgári 
földekkel bir. — Népessége 4941 lélek , ’s ezek közt 3762 
romai, 83 görög kath., 913 evang., 2 ref,  ISI zsidó. Nyel
vökre többnyire tő to k , kevés némettel keverve, Hajdan 
jutnlmas borkereskedést űztek, de jelenleg a’ gyolcskeres
kedés virágzóbb; ’s az itteni roppant fejéritő-intézetből 
évenként legalább kikerül 300,000 réf. A’ bártfai cserépe
dények kapósak szoktak lenni. — A’ városnak magának 
van 9 faluja, hires fürdője, több liszt-, fűrész- és egy papi
ros-malma , pálinkaháza, gyöngyürű fenyves és bikkes er
deje, ’s nem épen terméketlen szántóföldé. — Portája a’ 
városnak: 5.
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A’ tatárok elpusztítván a’ várost, 1320-ban I. Károly 

parancsolatjára bizonyos római katonának Lőrincz nevű fia 
felépítette, ’s az említett királytól szép szabadságokkal ru- 
háztatott-fel, 1376-ban I. Lajos királyi városnak tévé, azon 
kiváltságokkal, mellyekkel Kassa és Buda éltek. 1600- 
1622. 1645. aJ döghalál pusztított, valamint a’ kuruczoktdl 
is sokat szenvedt. Melanchton Filep, és Stockelin Leon
hard az evang. hitet 1539-ben itt hirdetvén, annyira elter
jesztették a z t , hogy már az egész tanács evangélikusokból 
állott, ’s a’ szent Egyed templomát is maguknak foglalták, 
a’ mellett gymnasiumot ’s könyvnyomtató-intézetet alapí
tottak. 1590. először tartanak itt a’ magyar evangélikusok 
közönséges zsinatot,

A’ bártfai hires fördő fél órányira fekszik a’ várostól, 
északra, egy a’ a’ Vörösbegy’ ágaitól összeszoritott völgy
ben. Ez fördés* idején kis városocskát ábrázol , melly 48 
kisebb, nagyobb házból, három éjjel kivilágított utczából, 
’s több boltokból áll. A’ házak nagyobbára egyes emberek’ 
tulajdonai, hanem a’ város több épületeket b ir, ’s a’ leg- 
nagyobban mintegy 60 szoba számláltatik. — A’ föld ezen 
völgyben olly savanyúvizdús, hogy minden fáradság nél
kül több illy forrásokat lehetne nyitni; de mivel a’ meg
nyitottak annyira bőségesek , hogy minden másod perczben 
fél font vizet adnak, sőt legszárazabb nyarakban sem vesz
tenek semmit*, tehát jelenleg 6 forrás haszüáltatik legin
kább,  ’s ezek közt ismét leglátogattattabbak a’ fő k ú t ,  
a’ p e z s g ő ,  ’s a’ d o c t o r  kút. Ezen források kristály 
tisztaságú vizet adnak, mally sustorgással, és temérdek 
léghólyaggal bugyog k i, melly csak a’ p e z s g ő  kútból 
zavarosabb, a’ folyvást tartó mozgás végett. Soha sem 
fagy be, ’s közép hévsége R. szerint a’ fagypont alatt t i
zedik fokra megy 5 frissen merítve gyöngyözik, ’s a’ po
hár’ oldalára számos léghólyagocskákat rak-le. Savanyús 
borral vagy czitrom lével vegyítve, igen felpezseg. Minden 
forrósnál vas rozsdát ü lep ít; ize kellemetes savanyú és 
ingerlő annyira, hogy egy hajtásra nehezen lehet egy po
harat kiüritni. H ajó  időben merittetik, és jól bedugatik, 
erejét sokáig megtartja, ’s messzi földre el lehet v inni;
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de nem te le , ’g rossziíl dugott üvegekben csak hamar el
romlik ; záptojás szagú lesz, barna salakot ereszt az edény’ 
fenekére. A’ viz alkotórészei Kitaibel szerint e’ követ
kezők :

84*/3 köbhüvelyk vizben van
Felolvadt szénsavany 106 4/5 kh.
Natron vagy ásványos lúgsó 51 710 gr. 
Sósavany natron 18 */25 —
Kénkősavnny natron n/o0 —
Kavicsföld 15/25 —
Timsóföld y5 —
Szénsavanyos vas 1 3/4 —

Főképen foganatosnak találtatik a’ gyomor ’s belső 
részek’ gyengeségeiben , aranyérben , komorkórságban ; 
köszvényben, lépdugulásban, sáppadtságban, mirigyesés 
ángol betegségekben, fejér folyásban, a’ nemzőrészek’ 
petyhüdtsége miatt eredt folyadékokban, a’ húgycső’ bajai
ban ’s különösen a’ fövényben, végre az ideg’ gyengesége 
miatt származott nyavalyákban.

A’ fördő olcsóság’ tekintetéből dicsérhető; ’s azon 
erdős völgyet, mellyben fekszik, e’ hegyes vidéknek tisz
ta-levegője, a’ közel fekvő fenyvesnek balzsam illa tja , a’ 
hegytetőkrőli bájos k ilátás, Hazánkban egyik legszebb 
múlatóhelynek teszik.

Eperjes, Fragopolis, Pressova, szabad királyi város 
Kassához északra 4 mfdnyire a’ Tarcza vize mellett : 5604 
romai, 793 gör. kath., 1158 evang., 48 ref., 82 zsidó, azaz 
összesen 7685 lak. Fekvése felette gyönyörű: mert ré
szint csinos kertek, részint szántóföldek, virágos ré te k , 
erdők, majd dombok és hegyek veszik körűi. Kőfallal be 
van kerítve; utczái tágasok , kövezettek, ’s szép épületek
kel dicsekedhetnek, mellyek közt nevezetesebbek: a’ sz. 
Miklósról nevezett kath. paroch. szentegyház, a’ jesuiták’ 
hajdani temploma, a’ görög kath. székesegyház, melly az
előtt minoritáké volt, a’ sz. ferencziek’zárdája [klastrom), 
a’ szép vármegyeháza, az evang. eollegiumnak négyszegű 
épületje, a’ kerületi törvényszékház, gyalog kaszárnya, ’s
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ti). Itt van a’tiszamelléki kerületi törvényszék, egy gör. kath. 
püspök’ lakása, virágzó ev. luth. collegium, kath. gymnasium, 
a’ sz. ferencziek felügyelete alatt, fó polgári oskola, könyv- 
nyomtato-intézet, kórház és árvaház , fejércserépedény- 
gyár. A’ lakosok sok gyolcsot és posztót készitnek, továb
bá gyolcscsal és hegyaljai borokkal élénk kereskedést foly
tatnak. Jó ivóvízben szükséget érez, de e’ hiányt némileg 
kipótolják az innen egy órányira fekvő savanyúviz-forrá- 
sok, t. i. az úgy nevezett Borkúlonés Czemethe nevű pusz
tán. Alkotórészei ezen vizeknek : szénsavany-vas , elemésztő 
föld, szén-kén-só savany natrum vagy lugsó. Használ a’ 
gyomor gyengeségben, dugulásokban, aranyérben, komor
kórságban, sárgaságban, köszvén^ben, ’s tb.

Eredetét Eperjesnek némellyek a’ rómaikkal a’ huno- 
sok ellen összeszövetkezett szász katonáknak tulajdonít
ják. Azonban e’ bizonytalan, hanem annyit tudunk, hogy 
1288-ban már nevezetes kereskedő város volt. I. Lajos 
1374-ben királyi városnak te lte , ’s kőfallal könílvétette. 
1681-ben, 17-ik aug. reggel a’ császáriak, délután a’ Tö- 
kölyek tárták bejövetelüket. 1681. 4-ik dec. Sobiesky Só
várnál és Kellemesnél táborozott. 1684. Veterany, György 
Fridrik vürtembergi herczeg, és Schulcz ezredes Lőcsét és 
Szebent már bevévén, 15,000 emberrel Eperjeshez közelítet
te k , ’s 7-ik septemberben Tökölynek 700(>-re menő, ’s 
sánczokba zárkózó hadát kegyetlenül megverték, ’s Tökö
lynek a’ török császártól kapott pompás sátorát, több zsák
mánnyal együtt elfoglalták. Ezúttal a’ város is bevétetvén, 
200,000 fr. hadisarcz rovatott reá, de ennek nagyobb része 
elengedtetett, úgyhogy csak 14,000 fr. fizettek. Szomorú
sága közé számlálja az 1687 ikí kir. Commissiót, mellyet 
a’ köznép Laniena Eperjesiensis-nek nevezett. Királyi biz
tos C a r a f f a  generális volt, ki sokakat kínzás után lenya- 
kaztatott, négy fele vágatott, felakasztatott: azok közűi 
legelőszer Czimmerman Zsigmondot, eperjesi tanácsbelit, 
martius 5-ikén, utánna Véber Fridriket majus 14-ikén, 
azok után Keczer Sándort, liastól, és Weber D ánielt, ’s 
másokat, 1701-ben gr. Solari 5üO császári őrsereggel II.
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Rákóczy Ferenczet tulajdon n. sárosi várában éjszakának 
idején megfogta, ’s Német Ujhelybe küldte, honnan későb
ben kiszökött. 1704-ben a’ Hákőcziak elfoglalják a’ várost, 
de 1710 ben Virimont generál könyü móddal visszaveszi.

Portája a’ városnak: 8.
Szeben, Cibinium, Sabinow, szabad királyi város, 

Eperjeshez észak-nyugotra 2 mfdnyire, a' Tarcza vize mel
lett igen kies vidéken: 2590 tót lakosokkal, kik közt 1798 
r . kath. 2Ü0 g. kath., 576 evang,, 16 zsidó. Van kath. pa- 
roch. és két evang. szentegyháza, egy kegyesatyák' Colle- 
giuma, gymnasiummal együtt, papiros-malina. A’ város kő
fallal van körülvéve; egyébiránt sok lent termeszt; sok és 
jó  gyolcsot készít; borral kereskedik; gabonával, szilvá
ból sok pálinkát főz. A’ szilva a’ házikertekben szokott 
megaszaltattni. — Portája: 2.

1406-ban Zsigmond szabadságot ád a’ városnak, hogy 
magát kőfallal bekeríthesse. 1453-ban régi szabadságai 
megerősitetnek. I. Ferdinand alatt királyi városi rangot, 
’s több részjószágokat nyer. 1575-ben Miximiliántól Orku- 
ta  helységével ajándékoztatik-meg. —

I. ALSÓ TARCZAl JÁRÁS,
Van benne: 4 mezőváros, u. m. 3 tó t, ,1 tó t-ném et; 

51 falu, u, m. 47 tó t , 3 orosz, 1 orosz-tót: 7 népes-pusz
ta — tót.

N é p e s s é g e :  26,145 lélek , u. m.
V a l l á s u k r a :  13,499 romai, 2702 görög kath ., 4112 

evang., 2 reform., 830 zsidó.
N y e l v ö k r e :  22,313 tót, 2702 orosz, 300 német, 

S30 zsidó.

M e z ő v á r o s o k .
Ketzer Kosztolán, tó t m. v. Ránkhoz 1 mfd. 39 kath ., 

268 evang., 9 zsidó lak. Jó rét és legelő. Erdő. F. L). a’ 
kamara.

A ls ó  S e b e s , tót m. v. Eperjeshez keletre egy kis mfd
nyire: 941 kath., 10 evang., 10 zsidó lak. Van itt egy
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franciskanus kolostor, egy más kath, szentegyház, régi ka
stély és kert, sok korcsma és urasági épület, pipa-gyár, 
nagy erdő. F. U. gr. Haller nemzetség.

Somos, tót f. Eperjeshez délre 2 mfd,, 'a’ kassai or
szágikban , a* Tarcza mellett: 885 k a th ., 14 evang. , 25 
zsidó lak. Kath. paroch. templom. Földe, rétje igen jó , ’s 
a’ gazdaság miveit európai módra folytattatik. Kastély. 
Vízimalom. Tehenészet. Szép tölgyes erdő. F. U. gr. An- 
drásy.

Sóvár, tót-német m. v. Eperjeshez dél-nyugotra V2 
mfdnyire: 2461 római, 120 görög kath ., 104 evang. lak. 
Eloszlik tulajdonképen való Sóvárra , Sóbányára, és Sváb- 
utczára. Van itt 3 kath. templom, egy plébánia, nagy ura
sági magház, sör-pálinkafőző és kávéház. De legnagyobb 
nevezetessége sófőző-inte'zeteben áll. 1575 körül legelőszer 
fedeztetett itt fel kősó , ’s későbben 5 bányaüreg nevelte
te tt, hanem jelenleg csak a’ Leopold nevű van folyamat
ban. A’ sósviz ökörbörból készült tömlőkkel huzatik-fel, 
’s csatornák’ segedelmével az itten lévő 6 medenczébe 
(c isternaj, ’s innen a’ főzőházakba ’s kázányokba vezet
tetik. Az évenkénti só nyerreség 101,000 mázsára me
gyen, ’s a’ főzőházaknál 110 ember, a’ sóhordók’ készítésé
nél 24 bodnár dolgozik , ezenkívül különböző munkákra 20 
rendes cseléd szolgál, ide nem értvén a ’ számos sóstiszte
ket, kikre egy fő-felügyelő vigyázz-fel. Sóvárhoz, mint só
kamarai jószághoz 5 falu tartozik, u. m. Gulviz, Kakas fa l
va, Ábránfalva, Erdócske és Sós Újfalu. Ezeknek erdő
ségei 10,485 holdra terjednek, mellyekhez későbben t. i. 
1797-ben még 3977/i2 h. járult. Elosztatnak 100 vágásra» 
’s évenként 3500 öl fát szolgáltatnak. Fő fanemek: vörös 
b ikk , és tölgy, sokkal kevesebb nyír, juhar, kőris, nyár, 
cser, liárs, cseresznye, alma, körte, továbbá vetett öreg 
és topolya fenyő, ’s tb. A’ sóvári hegylánczban találtatik 
vasércz, különféle kövek, u. ni. olivin , félopál, opaljaspis, 
hegykristály , obsidian , gyöngykő, kavacs , kvarcz, már- 
g a , basalt, homokkő, kovács, ’s tb .; valamint a’ sósviz- 
ben (Sohle) is találtak raészföldet, sósavanyos keserűföldet,
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kénsavanyos fnészt, szénsavanyos vasat és meszet, megle
hetős mennyiségű kavicsfölddel.

Sóvárnak eredetét némellyek Árpád idejénél előbbre 
teszik. 1285-ben László király a’fiatal grófMiczban György
nek ajándékozta Sópatak és Detne falukkal együtt, azon 
vitézségéért, mellyet az Ottokár , Tatárok és Conrad elle
ni háborúkban kimutatott, ’s megengedte hogy ide várat 
építsen; és ugyan ennek következésében Miczban Sós de 
Sóvár nevet vett fel magának, ’s rnaradéki mind e’ mai na
pig ezt viselik. A’ többi hat testvérjétől pedig e’ követke
ző nemzetségek szakadnak-le : Csapy , Bocskay , Szörtey, 
Ráskai, Eszényi, Kövesdy. 1525ben az eperjesi polgárok 
foglalták-el a’ várat, de 152Sban királyi paranteolatnál fog
va a’ Sós nemzetségnek visszaeresztelték. Fels a’ zápoíyai- 
aktól elvévén, Ferdinand 5521 frért Eperjesnek zálogositá- 
el. De később a’ pozsonyi és beszterczebányai országgyűlé
seken , visszadatása rendeltetett. Végre Vernherr császári 
vezér 1547-ben lerontatta.

F a l u k .

Abos Obisowce, tót f. Somoshoz ‘|2 mfd. 287 kaíh. 
181 evang., 2 ref., 41 zsidó lak. Nagy erdő. Mészégetés. 
Vízimalom, F. U. Marjássy nemz., ’s a’ kamara.

Abrahámfalva, tót f. Sóvárhoz délre 1 mfd. 205 romai, 
169 görög kath ., 23 evang lak. Görög kath. szentegyház. 
F. U, a’ kamara.

Hereto, Brezegowce, tót f. Somoshoz délre % infdnyi- 
re : 274 romai, 29 görög kath ., 54 evang. lak. Vendégfo
gadó. Sörfőzőház. Erdő. Jó föld és rét. A’ kassai országúi
ban fekszik. F· U. Péchy.

Bogdány, Bogdanowce, tót f. Somoshoz I j2 mfd., a’ 
Tarcza m ellett: 379 romai, 28 görög kath., 145 evang.,
36 zsidó lak. Rétjei igen jók ; földje is termékeny; erdeje 
van. F. U, a’ Keczer nemzetség.

Bolyár, Bolgarow, tót f. Ránkhoz 1i4 mfd. 19t romai,
37 görög kath ., 130 evang., 1 ref., 10 zsidó lak. Sok le
gelő. Jó rét Erdő. F. U. Szentimrey, Egerer, s m.
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Boroszló, Bresztow, tót f. Somoshoz keletre ®|4 mfd. 

?23 kath. , 8 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Van itt 22 
egész jobbágytelek, 573% hold majorsági szántóföld, 20 
hold r é t , 868 h, erdő. F. U. az alapítványi kincstár.

Böki, Habsán, tót f. Eperjeshez délre 2 mfd., a’ kas
sai országúiban: 314 kath., 6 evang. lak ., kath, paroch. 
templommal, ’s igen termékeny határral. A’ postahivatal 
Leinesánról ide tétetett által. Nevezetesiti ezen helységet az 
urasági kastély és ángolkert, a’ nagy tökéletességre vitt 
gazdálkodás sok gazdasági erőmivvel, Js hires sajtesinálás- 
sal. Olaj gyár, melly napvirág’ magvából üt olajat, F. U. 
Bujanovics Eduard.

Bud am é r , Budzimir, tót f, Abauj’ szélén, aJ Tarcza 
mellett, a’ kassai országutban: 469 romai, 58 görög kath., 
156 evang., 2 ref., 24 zsidó lak. Kath. és evang. szentegy
ház. Két kastély. Első osztálybéli határ. F. ,U. Ujházy 
nemzetség.

Bunyitha, tót f. Boroszlóhoz ,[4 órányira: 18 romai, 
62 görög kath., 58 evang., 6 zsidó lak. F. U· Keczer nemz.

Cservenicza, lásd Vörösvágás.
Enyiczke, tót f. Eperjeshez délre 3|4 mfd., a’ kassai 

országutban, a’ Tarcza mellett: 192 romai, 23 görög kath,, 
100 evang. , 3 zsidó lak. Több urasági lakház és vendégfo
gadó. Termékeny föld és rét. F. U. a’ Sárosy nemzetség.

Erdőcske, tót f. Kakasfalva fii. 100 romai, 28 görög 
kath ., 109 evang., 4 zsidó lak, Evang. szentegyház. Nagy 
erdő, F. U. a’ kamara.

Gulyviz , tót f. a ’ sóvári uradalomban: 298 romai, 36 
görög kath., 102 evang. lak. Malom a’ Delna vizén. Van 
itt egy vizrekesz is a’ vágott fák’ lebocsátására.

Habsán, lásd Böki.
Harsdgk , tót f. Sóvárhoz délre J/2 mfd. 459 k a th ., 56 

zsidó lak. Régi kastély. Vízimalom. F. U, Harsághy, Za- 
tureczky, ’s m.

Jánocska, tót f. Böki szomszédságában : 235 romai, 
20 görög kath. lak. F. U. Bujanovics.
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H uvisz, tot f, Vörösvágáshoz *|4 mH. 93 kath ,, 42 e- 
vang. lak. F. U. a’ kamara.

Szent István , tot f. a’ Hernád mellett, Kassához 1 mfd. 
392 kath. lak., paroch. templommal. Serfőzőház. Vízima
lom. Nagy erdő. F. U, Kassa városa.

Kakasfalu, Kakasowce , tót f. a’ Delna patakja mel
le tt, Sóvárhoz kelet-délre 1 mfd. 345 romai, 61 görög kath,, 
67 evang, lak. Kath. paroch. templom. Savanyúviz forrás. 
Itt kezdődik azon csatorna, mellyen a' fát Sóvárra eresztik. 
F. U. a’ kamara.

Kaveczán, tót f Kassához! infd., nagy erdőségek k ö z t: 
§90 kath. lak ., paroch, templommal. Mészégetés. F. U. 
Kassa.

Kelemet, tót f. Eperjeshez keletre ‘/a mH· 63t romai, 
64 görög kath., 3 evang., 70 zsidó lak. Több kastély és 
gazdasági épület. Termékeny föld és rét. F. U. Péchy és 
Melczer nemz., melly utóbbik praedicat urnát is innen veszi.

Kende, tót f. a’ Tarcza mellett, Eperjeshez délre 1 
mfd. 642 kath., 4 evang., 69 zsidó lak. Kath. paroch. tem
plomi Földje, de különösen rétje igen jó ;  erdeje van. F . 
U. többen.

K isfa lu , Maloweska, tót f. Sz. István ü l., 456 kath. 
lak, Kath. ül. szentegyház. Népes bűcsújárások, Erdő. Jó 
legelő. F. U. Kassa városa.

Körösfö, Kérést weg, orosz f. A. Sebeshez keletre 3/4 
mfd. 10 romai kath , 509 görög kath., 68 zsidó lak. Görög 
kath. anyaszentegyház. Nagy erdő. F. U. gr. Haller.

Kőszeg, Kisak, tót f. a’ Hernád mellett: 113 kath,, 
258 evang. lak. Erdeje roppant és szép. Az itteni kath, fii. 
szentegyházban van egy harang, melly igen szép hangjáért 
nevezetes. F. U. Kassa.

Lemes, Lemessani, tót f. Eperjeshez 2 mfd., a’ kassai 
országúiban, a’ Tarcza mellett: 426 kath,, 54 evang,, 88 
zsidó lak. Első osztálybéli határ, ámbár földe hegyen fek
szik ; rétje igen jó ; erdeje van. A’ posta innen ezelőtt ke
véssel Bükire tétetett. F. U. többen.
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Liefert ■, Licartowce, tót f. Somoshoz */4 mfd. 398 ro

mai , 57 görög kath., 5 zsidó lak. Sör és pálinkafőzés. De* 
rék erdő. F. U. a’ kamara.

Lipdez {Keczer') , tót f. Hónkhoz 1Ja mfd, 32 kath., 
180 evang., 5 zsidó lak. Kastély, frogy erdő. Régi omla
dozott vár. F. U. a’ Keczer nemzetség, ’s a’ kamara.

Alsó és Felsíi M erk, 2 összeolvadt tót f. 210 romai, 
•59 görög kath ., 112 evang., 12 zsidó lak. Felső Mérket 
bírja Filler , Alsó Mérket 14 jobbágytelekkel az alapítványi 
kincstár; tulajdon erdeje nincsen.

Mocs ármány, tót f. Sz. Péterhez közel: 187 kath., 93 
evang., 27 zsidó lak. Λ' kassai országúiban fekszik, ’s jó 
földje van, F. U, gr. Klobusiczky , Jámborszky, ’s m.

Múdro’cz , tót f. Hónkhoz */4 mfd. 21 kath., I 36 evang., 
6 zsidó lak. F» U. a’ kamara.

Ófalu, O pina, tót f. Keczer Lipóczhoz */4 órányira: 
215 kath,, 170 evang,, 15 zsidó lak. Két kastély. Vízima
lom. Szép erdő. F. U. a’ Keczer nemzetség.

Patak (LapisJ , tót f. ja’ Tarcza mellett, Abaúj’ szé
lén: 392 római, 104 görög kath., 31 evang., 81 zsidó lak. 
Kath. paroch. templom. Két kastély. Rétje kétszer kaszál
ható ; földje is termékeny. F. U. a’ Keczer nemz.

Paiacskd, tót f. közel az elébbeni helységhez: 49 kath,, 
103 evang., 3 zsidó lak. Derék erdő. F. U. Keczer.

Peklin {Keczer) ,  tót f. Hónkhoz 21/2 mfd. 339 romai, 
21 görög, 102 evang., 12 zsidó lak. Kath.paroch. templom. 
Kastély. Erdőhivatal. Vízimalom. F. U. a’ kamara, de bir 
benne a’ Keczer nemz. is.

Szent Péter, Petrovjani, tót f. Eperjeshez 1 mfd., a’ 
kassai országntban, ’s a’ Tarcza mellett: 77G kath , 9 zsi
dó lak. Kath. paroch. templom. Emeletes kastély. Tehené
szet. Vendégfogadó. Liszt és fűrész - malom. Erdő. Jó rét. 
F. U. gr. Klobusiczkyné.

Salgó, tót f. Eperjeshez keletre ‘ja mfd. 219 kath. lak. 
F. U* a’ Pécby nemz.
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Sebet fFelsőJ, tót f. A. Sebeshez ,|4 órányira: 419 ro
mai, 53 görög kath., 8 evang. , 9 zsidó lak. Vízimalom. 
Van itt az erdős hegyek közt egy régi, romokban heverő 
kősziklára épült vár. F. U. gr. Haller.

Senyik , Senakoivce, orosz-tót f. a’ Tarcza mellett, 
közel Ahaujhoz: 69 romai, 62 görög kath ., 50 evang. lak. 
F, U. Péchy.

Szokoly, tót f. a’ Hernád mellett: 453 kath. lak. Sok 
erdő és legelő. F. U. Kassa városa. Hajdani vara elpusztult.

Tapnlcsdny , Czeplicsani, tót f. a’ Hernád mellett: 156 
kath., 73 evang., 4 zsidó lak. Jó rét és fazekas agyag. Er
dő. F. U, Kassa.

Terelő , Trebegow, tót f. a’ Hernád mellett: 57 kath., 
148 evang. lak. F. U. gr. Péchy.

Térjék fa lu , Tergekowce, tót f. Eperjeshez keletre 3[4 
mfd, 256 romai, 14 görög kath. , 6 zsidó lak. Termékeny 
föld. Erdő. F. U. Péchy.

Télidny, Czahanowcze, tót f. a’ Hernád m ellett, Kas
sához 3/4 mfd. 886 kath. lak ., paroch, templommal. Szőlő
hegye van, melly egyetlenegy az egész megyében. Erdő. 
F. U, Kassá városa.

Tiszite , Csicsacice, tót f. K. Peklinhez H, órányira , 
Abaáj’ szélén: 52 kath. , 160 evang., 10 zsidó lak. Erdő.F. 
U. a’ Keczer nemz,

Tuchina, tót f. H l romai, 43 görög kath,, 182 evang., 
12 zsidó lak. Hegyes határ. Nagy erdő. F. U. Keczer nemz.

Újfalu fSomosJ, Drinowszka Novawesz, tót f. 173 ro
mai, 25 görög kath., 78 evang., 7 zsidó lak, Savanyűviz. 
Jó rét. Erdő. F. U. gr, Andrásy.

S ós-Ú jfa lu , orosz f. 43 kath., 605 görög kath., 8 
zsidó lak. Görög kath. paroch, templom. Nagy Erdő. F. U. 
a’ kamara , ’s in.

VSrösvcígás, Cservenicza, tót f, Eperjeshez dél-keletre 
27<i mfd. 147 romai, 40 görög kath., 329 evang., 5 zsidó 
lak. Kath. paroch. templom. Nagy erdő. Sok pisztráng. F. 
U. a’ kamara. Ezen helységet egész Európában nevezetessé
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teszi Opal-bányája , mellyben igen szép ’s különféle színe, 
kei játszó nemes opalkő ásatik, 'sm elly talán egész vilá
gon legszebb.

Váralja, Podhradze, tót f. A. Sebeshez keletre 1|2 mfd. 
231 romai, 20 görög kath., 54 evang., 5 zsidó lak. Szép 
erdő. F. U. gr. Hall or.

Várgony, Warhanowce, orosz f. Boroszló fii. 44 ro
mai ,  335 görög kath,, 19 evang., 39 zsidó lak. F. U. Ke- 
czer. Van itt görög kath. plébánia, ’s derék erdő.

Zsegnye, tót f. Kakasfalva fii. 55 romai, 41 gör. kath., 
190 evang. , 10 zsidó lak, Evang. szentegyház, F, U, a’ 
Keczer nemz.

N é p e s  P u s z t á k ,

Aranybánya, Vörösvágáshoz északra 1 mfdnyire: 55 
kath. lak ,, arany és ezüstbányával. F. U. a’ kamara. Cser
mely, Kavecsán fii. 2,3 kath. lak. Gémes, Somos fii. 25 kath., 
luk. Kishegy, Sz. Péter fii. 24 kath. lak., majorsággal, ’s 
jó szántóföldekkel. F. U. gr. Klobusiczky. Rovne, A. Sebes 
fii. 27 kath., 9 zsidó lak. Ssengeíű , A. Sebes fii, 84 kath., 
(i zsidó lak. Uvoz, Kakasfalva fii, 15 kath, lak.

II. FELSŐ TARCZAI JÁRÁS.
Van benne 3 mezőváros, mind tót ;  52 falu, u. m. 26 

tót,  25 orosz, 1 tót-orosz; 7 népes puszta, u. m, 6 o- 
rosz - tó t , 1 tót.

N é p e s s é g e :  32,942 lélek , u. m.
V a l l á s o k r a :  18.064 romai, 12,919 görög kath.; 70l 

evang., 5 ref., 1253 zsidó.
N y e l v ö k r e :  18,770 tót, 12,919 orosz, 1253 zsidó. 

M e z ő v á r o s o k .

Berzevicze. tót m. v. a’ Tarcza mellet, Eperjeshez észak- 
nyugotra 4, |2 mfdnyire: 1635 kath., 17 evang., 1 ref., 1)8 zsi
dó lak. Fekszik a’ Feketehegy’ Iánczánál , mellynek tetején 
a’ legszebb rétek terülnek-el, oldalait pedig erdők fedik.
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Földe hegyes és nehe'z mivelésű. Van itt kath. paroch. tem
plom, 4 kastély, papiros, - fűrész - e's több tiszt-malom, 
F. U. a’ báró és nemes Berzeviczy nemzetség.

Hethárs, Lipjani, Siebenlinden, tót m. v. a’ Tarcza 
m ellett, Eperjeshez észak-nyugotra 3y2 mfd. 112] kath ., 
65 zsidó lak. Kath. paroch. templomában a’ Tárcza és Des- 
sevífy nemzetségnek több emlékjelei látszanak. Földe jó ro
zsot terem ; legelője 5 erdeje bőven; liszt és fiirészmalmat 
vannak, F. U. aJ Dessevffy nemzetség.

Palocsa, Plavec, m. v. a’ Poprád m ellett, melly itt 
hajókázható, Szebenhez észak*nyugatra 2V4 infdnyire: 
984 kath,, 2 evang., l l  zsidó lak. Kath. paroch. templom. 
Fűrész és lisztmalom. Sovány szántóföld. Fenyves erdő, 
A’ várossal által ellenben a’ Poprád jobb partján egy he
gyen láthatni régi- várát , melly most is lakható állapot
ban van. F. U. b. Palocsai Horváth,

F a l u k .

Bajorvágás, orosz f. Palocsához dél-nyugotra 1 mfd. 
12 romai. 670 görög kath. lak. Görög paroch. templom. 
Fenyvese derék ; földje hideg és sovány. F. U. b, Palocsay 
Horváth.

Balásvágás,  Blazow, orosz f. Berzeviczéhez nyugotra 
1 mfd. 52 romai, 910 görög kath., 43 zsidó lak. Görög pa
roch. templom. Roppant erdő. Vashámor. Fűrész és liszt
malmok. F. U, a’ Berzeviczy nemz.

Bodouluka, tót f. Szebenhez keletre s|4 mfd. 214 kath., 
4 evang., 19 zsidó lak. Jó legelő és erdő. Középszerű föld. 
F, U. Zombory nemz.

Csipkés, tót f. Szebenhez keletre 3/4 mfd, 62 kath., 2 
zsidó lak. Vízimalom. F. U. többen.;

Csircs, orosz f. közel a* Poprádhoz és Galicziához, Pa- 
locsától keletre 1 mfd, 65 romai, 762 görög kath., 74 zsi
dó lak. Görög paroch. templom. Fűrész és lisztmalmok, Sok 
legelő és fenyves. F. U. a’ Dessevffy nemz,

Daro'cz, D ravce, tót f. Berzeviczéhez északra egy ó- 
rányira; 461 romai, 33 görög kath,, 29 evang., 30 zsidó
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iák. Kath. paroch, templom. Meglehetős föld és rét. Ka
stély. F. U. b. Berzeviczy, ’s m.

Decsu, D/.acow, tót - orosz f‘ Héthárshoz 1/i mfd. 246 
romai , 2C3 görög kath. lak. Kath. fii. temploma, közös a’ 
görög hitüekkel. Termékeny határ. Erdő. F· U. gr. Szirmay.

Dobd, Dubosica , tót f. Héthárshoz mfd. 709 ro
mai, 81 görög kath, lak. Kath. paroch. templom, Több u- 
rasági lakház. Jó rozs. Erdő. F. U. a’ Dobay nemzetség
beliek , ’s m.

Feketehit, Schainbron, orosz f. Szepes vgye’ szélén, 
Palocsához 1 mfd. 12 romai , 854 görög kath. lak. Görög 
paroch. templom. Szép fenyves. Sovány föld. F. U. Berze- 
viczy nemz.

Gromos, orosz f.· 118 romai, 273 görög kath. lak. Fek
szik Palocsához nyugotra , |2 órányira. Yizimalom. Fenyves. 
F. U. b. Palocsai Horváth,

Hajluvka, orosz f, Szepes vgye’ szélén, a’ Poprád mel
lett : 73 romai, 214 görög kath. lak., fűrész és lisztmal
mokkal, fenyves erdővel. F. U. b. Palocsai Horváth,

Hamburg, Hamboreck, tót f. Berzeviczéhez délre 1j4 
órányira, a’ Farkasvölgye alatt : 543 romai, 40 görög kath., 
5 evang. , 30 zsidó lak. Kath. plébánia. Kégi kastély. Fű
rész és lisztmalmok. Szép erdő sok vörös fenyővel. Flatára 
ámbár hegyes , de jó rozsot terem; legelője sok. F· U. a’ 
Berzeviczy nemz. Hajdan vörösbarátok’ zárdája volt itt.

Hetiig h , Hanigowce, Hönigsdorf, orosz f. Héthárshoz 
északra y2 órányira: 13 romai, 366 görög kath ., 16 zsidó 
lak. Görög kath. anyaszentegyház. Hegyes, sovány határ. 
Nagy erdő. Északra 1)4 órányira fekszik a’ most romokban 
heverő Péch-Újvár.

Jakab falva·, (M agyar), Jakubowce, tót f. Szeben fii, 
315 romai, 48 görög kath., 85 evang., 4 zsidó lak. Ka
stély. Jó határ. Derék erdő.

Jakorix, Jakowjani, orosz f. Szebenhez északra egy 
órányira: 47 romai, 254 görög kath. lak. Földje hegyes, 
sovány ; de erdeje , legelője elég. F, U, Pécby nemz.

H L  K. .V. tí. Földi. 17



2 5 8 SÁROS VÁRMEGYE.

Jesztreb , orosz f. Palocsához dél-keletre 34 mfd. 74 
romai, 723 görög kath., 25 zsidó lak. Görög paroch. tem
plom. Szép fenyves. F. U. a’ Dessewffy nemz.

Iakabvolya, tót f. a’ Tarcza mellett, Roskovány fii. 
272 kath., 11 evang,, 5 zsidó lak. Kastély. Jó rét. He
gyes határ. Erdő. F. U. Tahy, Dessewfty nemz.

Kijow , orosz f. Héthárshoz északra 1 mfd. 23 romai 
kath., 625 görög kath ., 33 zsidó lak. Görög paroch, tem
plom. Két kastély. Sok legelő a’ hegyeken. Erdő. Liszt 
és fürészmalom. F. U. Dessewffy nemz.

Kriváuy , Kriwgani, tót f. Héthárshoz nyugotra 1J a  ó- 
rányira , a’ Tarcza mellett: 870 kath., 31 görög kath., 62 
zsidó lak. Kath. paroch. templom. Szép emeletes kastély. 
Termékeny határ, jó rétekkel, erdővel, ’s vízimalmokkal. 
F. U. többen.

Lag/ιηό, orosz f. a’ Poprád mellett, Galiczia’ szélén: 
445 görög kath, lak., ’s paroch. templommal.

Lipnik, orosz f. szinte a’ Poprád mellett: 725 görög 
kath. lak. Görög paroch. templom. Savanyúviz-forrás. Feny
ves erdő. F. U, b. Palocsai Horváth.

L ilin ye , Lucina, orosz f. Hérsháthoz keletre egy lí
rányivá: 45 romai, 428 görög kath. lak. A' litinyei völgy
ben 9 fürészmalmot számlálhatni. Erdeje nagy és szép. F. 
U. a’ Péchy nemzetség.

Hares ar - Lucs ka , tót f. Hénig szomszédságában : 202 
romai; 34 görög kath., 5 zsidó lak. F. U. aJ Tahy nemz,

hubolin , tót f. Palocsához *l4 mfd., közel a’ Poprád- 
hoz: 430 romai , 74 görög kath., 4 ref., 24 zsidó lak. Katii, 
paroch, templom. Szép erdő. Fürészmalom. Raktár a’ Po- 
prádon vitetni szokott portékákra. F. Lí. a’ Dessewíiy nemz,

Malisuva, orosz f, Srepes vgye’ szélén, Lublyóhoz 1l4 
mfd. 4 romai, 508 görög kath. lak. Görög kath. paroch. 
templom. Földe hideg , köves és sovány $ fenyvese derék. 
F, U. b. Palocsai Horváth.

Szent M ihály, JVIilialyani, tót f. az Eperjesről Szélűm
be vivő országúiban ; 601 kath., 27 evang., 44 zsidó lak. 
Kath. paroch. templom, Határa a’ jobbak közűi való a’ me-
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gyében, különösen a’ Tarcza mentiben lévő re'tjei nagyon jók. 
Van erdeje ’s egy kastélyja is. F. U, gr. Szirmay.

Obrncsno, orosz f. magas kősziklás hegyek közt, a’ 
galicziai határszélen -. 22 romai, 208 görög kath., 24 zsidó 
lak. F. U. a’ Dessewfty nemzetség.

Olejnil, et .Majdan , Péch-Ujfaluhoz e'szakra 1 ’mfd. 
130 romai, 225 görög kath., 70 zsidó lak. Roppant erdő. 
Papiros es füre'szmalmok. F. U. a’ Pe'chy nemzetség.

Oly só, tót f. Tarcza fii. 280 kath. , 1 [evang., 20 zsi
dó lak.

Orknla, Orcukani, tót f. a·" Tarcza mellett, Szebenhez 
órányira: 169 kath., 13 görög kath., 281 evang. lak. 

Mind rétje , mind földe első osztálybe'Ii. F. U. Szeben 
városa.

Őrlő, orosz f. a’ Poprád mellett, Palocsához északra 3|4 
mfd. 20 romai , 547 görög kath. lak. Görög paroch. tem
plom. -Lent termeszt $ juhot tenyészt; fenyvese van. F. U 
b. Palocsai.

Pe'lermezű, Pefrowjeneez, tót f. Dobó fii. 170 kath., 4 
evang., 12 zsidó lak. F. U. többen.

Plavnicza, tót f. a’ Poprád mellett, Palocsához nyu- 
gotra ’(a mfd. 016 romai, 54 görög kath ., 177 evang., 47 
zsidó lak. Kath, paroch. templom. Kastély. Éghajlata hi
deg, de földje jó lent terem; jó rétje, fenyvese, fűrész- 
ma! ma van. F. U. b. Palocsai Horváth.

Falom, tót f. Berzeviczéhez északra r\i  órányira: 461 
kath., 48 evang. lak. Legelője, ré tje , erdeje elég; földe 
sovány. F. U. llerzeviczy.

Fuszlamexő, W izranka, orosz f. Palocsához délre *[,2 
órányira: 63 romai, 357 görög kath., 5 zsidó lak. Görög 
kath. paroch. templom, Sok marhát tenyészt, ’s avval ke
reskedik; erdeje és fürészjnalma van. F. U. a’ Dessewfty
nemzetség.

lloslovány , tót f. Szebenhez nyugotra 1 mfd. , a’ Tar
cza mellett: 603 kath,, 10 evang, 62 zsidó lak. Kath. pa
roch. templom. Határa jó rozsot és szénát terem; erdeje 
tágas. F. U. a’ Roskovanyi nemzetség.

17*
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Schönwies, tót f. a’ Feketehegy alatt, Berzeviczéhez 
északra 1 mfd. 455 kath., 12 zsidó lak. F. U. b. Palocsai 
Horváth.

Som, Sama , orosz f. Szebenhez északra 1|4 mfd. 21 ro
mai, 449 görög kath., 5 zsidó lak. Görög kath. anyaszent- 
egyház. Sok ré t, legelő és erdő, F. U. Szeben városa.

Stelbach , orosz f. Berzeviczéhez nyűgöt ra •'*j4 mfd. i7  
romai , 558 görög kath. , 30 zsidó lak. Görög paroch. tem
plom. Földe kevés és sovány , de erdeje , szénája elég. F 
U.többen.

Alsó Szülök , Nizni Szlawkov , tót f. Berzeviczéhez dél
re egy órányira: 1114 kath ., 10 zsidó lak. Kath-paroch. 
templom. Vízimalom, Sok erdő. F. U. a’ szepesi káptalan. 
Semsey, ’s m, t.

Sztarina, orosz f. a’ Poprád mellett, Galiczia’ szélén:
10 romai, 403 görög kath. lak. Görög anyaszentegyház. 
F, U. b, Palocsay Horváth.

Szuli/i (Palocsai), orosz f. a’ Poprádhoz közel, Szepes 
vármegyeJ és Galiczia’ szélén ; 2l5 görög kath. lak,, sa- 
vanyúviz - forrással. F. U. b, Palocsai Horváth.

Tarcza, Torissa , tót f. a ’ hasonnevű folyam mellett, 
Héthárs és Berzevicze közt: 727 romai, 51 görög kath.,
11 zsidó lak. Liszt és fürészmalom. Az 1813-iki nagy ár
víz , mind a’ Szirmay kastélyját, mind a’ kath. paroch. tem
plomot úgy elsodrotta, hogy jelenleg nyoma sem látszik. 
F. U. gr. Szirmay, ’s Dessewíly nemzetség.

Tarkő, Kamenicza , tót f. Héthárshoz északra 1 mfd- 
nyire: 67S kath., 1 evang., 49 zsidó lak. Kath. paroch. tem
plom. Több urasági lakház. Rétje, legelője, földe meglehe
tős; erdeje derék. Közel a’ helységhez egy kőszirtos he
gyen láthatni régi várának maradványát, melly várat Tar- 
czay György’ halála után 1. Ferdinand 1558-ban a’ Dessewíly 
és Tahy nemzetségeknek ajándékozta.

Tolcsemes, tót f. Sz. György fii, 299 kath., 89 zsidó 
lak, Vízimalom. F, U. többen.
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Védi - Újfalu, Pecsowszka Nowawesz, népes tót f, 

Szebenhez nyugotra *|4 mfd,, a’ Tarcza mellett, a’ Galicziá- 
ba vezető országúiban, igen kies vidéken: 1139 romai, 181 
görög kath., 4 evang., 157 zsidó lak. Kath. paroch. tem
plom· Több csinos urasági lakház. Synagóga. Határa , bár 
nagyobb részint hegyes és dombos - meglehetős ^termékeny ; 
rétjei kétszer kaszálhatok; erdeje derék. F. U- a’ régi tör- 
zsökös Péchy nemzetség,

Ujjak, orosz f. Palocsához észak - nyugotra *|2 mfd. 27 
rom ai, 620 görög kath lak. Görög paroch. templom. Ila- 
tárja hegyes, kősziklás és sovány. F. U. b. Palocsai Horváth.

Uszfulu, Uzowce, tót f. Sz. György fii, 287 k a th ., 4 
evang., 6 zsidó lak. F. U. Usz nemzetség.

Viszoka, tót f. Hamburg fii. 265 kath. lak. F. U. Des-
sewfly.

Orosz- Volya , orosz f. Lubotin fii. a’ galicziai határ
szélen: 10 romai, 229 görög kath., 11 zsidó lak, F. U. a’
Dessewfty nemz.

Vörös alma, Cervenica, tót f, Péch-Újfaluhoz közel, a’ 
galicziai országúiban: 325 romai, 26 görög kath., 1 evang., 
15 zsidó lak. Erdő. Fiirészmalom. F. U. a’ Dessewffy nem
zetség.

N é p e s  Pus z t ák.
Andrejovka , Palocsához egy órányira a* Poprád mel

lett: 27 romai, 69 görög kath. lak., nagy majorsággal, er
dővel, tehenészettel. F. U. b. Palocsai Horváth. Közeleez, 
Plavnicza fii, 57 romai, 48 görög kath., 2 evang., 8 zsidó 
lak ., szép fenyvesekkel. F. U. b. Palocsai Horváth. Mar- 
d/mya, Hoskovány fii. 3 kath. lak. Milpos, Péch - Újfalu
hoz l>|4 órányira: 80 romai, 112 görög kath. lak., nagy 
erdőséggel. F. U. a’ Péchy nemzetség. Zsdjár, Berzeviczé- 
hez 2 órányira: 83 romai, 48 görög kath. lak. , vashámor
ral. Zavadka , Palocsához 3/4 órányira: 22 romai, 1 «3 gö
rög kath, lak., korcsmával, malmokkal. Gyúr kő , szinte 
Palocsához 3/4 órányira: 81 romai, 125 görög kath., 8 zsi
dó lak, F. U. b, Palocsay-Ilorváth.
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III. SIROKAI JÁRÁS.
Van benne: 1 mezőváros — tó t ; 51 falu , u. m. 41 

tó t, 7 orosz, 3 orosz - tót 5 8 népes - puszta , mind tót.
N é p e s s  égé :  24,539 lélek, u. in.
V a l l á s u k r a :  19,528 rom ai, 2691 görög kath., i627 

evang., 3 ref,, 690 zsidó.
N y e l v ö k r e :  2 l,l58  tó t , 2691 orosz , 690 zsidó.

M e z ő v á r o s .
Nagy Sáros, lót m. v. Eperjeshez északra 1 mfdnyi- 

r e , a’ Tarcza mellett: 2515 r, kath ., 88 evang., 202 zsi
dó lak. Kath. paroch. templom. Nagy emeletes kastély. 
Számos nemesudvar. Szántóföldéi hegyesek, ’s közép ter- 
inékenységüek ; legelője, erdeje elég; lakosi közt sok tímár, 
varga, posztós, és kertész számláltatik. II. Béla idejében 
királyi város volt, de szabadságát Zsigmond alatt, kinek 
pénzsegedelmet megtagadott, elvesztette. II. Rákóczy Fe. 
rencznek kedves Iakhelyje vala, ’s itt is fogatott-rneg 1701- 
ben , mint ezt láttuk Eperjes’ leírásánál. Mostani földesu- 
rai a’ gróf Wolkenstein örökösök. — A’városon felül észak
ra , egy magas, fenyves erdővel benőtt hegy’ tetején áll a’ 
régi és sok tekintetben nevezetes sárosi vár. Ez 8 ölnyi 
magas bástyával, ’s több toronyforma fellegvárrácskával 
van körülvéve j de 1660-ban a’ vár maga bizonyos közka
tona’ vigyázatlanságából puska por által levegőbe repült. 
Azért most csak omladékok, a’ várudvarában ribizke ’s 
püszke bokrok találtatnak, ’a egy mély kút ,  melly igen 
jó vizet szolgáltat. A’ várból elragadó kilátás esik a’ Tar- 
cza’ gyönyörű völgyére és Sáros nagyobb részére.

Fal uk .
Andrásvágás , Andrassowce , tót f. Sz. Kereszt fii. 173 

kath ., 26 evang. , 16 zsidó lak, F. U. Winkler nemz.
Nyárs Ardó , Nyarssany, tót f. Szebenbez délre !/2 ó- 

rányira: 797 kath., 7 evang. lak, Kath. paroch. templom. 
Szép kastély. Vízimalom, Hatóra termékeny ; cseresznyés



kertjei hires nagy szemű gyümölcsöt teremnek. F. U. Sem- 
sey Jób. '

Bajor, Bagerow, tót f. Eperjeshez nyugotra l '[4 mfd. 
265 katii., 8 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Kastély. Jó 
lé t és legelő. Erdő. F. U, többen.

Berkő, Rokicani, tót f. Bajor fi!. 205 kath,, 108 ev ., 
10 zsidó lak. F. U. Kassa városa.

Berlhót, Bertatowce , tót f. 4I6 kath., 5 evang., 8 zsi
dó lak. Postahivatal és váltás Eperjes és Korotnok közt. 
Több nemesudvar és kőbánya. Malom a’Szvinka vizén. Ter
mékeny határ. F. U. a’ Berthóti nemzetség.

Berzenke, Bzenow, tót f. Radács fii. 157 kath., 10 gö
rög kath,  47 evang., 5 zsidó lak. Jó rét. Erdő. F. U. t. 

Buják, orosz f. Eperjeshez nyugotra 1 *|4 mfd. 22 ro
mai , 104 görög kath., 10 evang., 8 zsidó lak. Erdeje, le
hetős szántóföldé, ’s igen jó savanyávize van. F. U. Pulszky.

Deleibe, Dalecice, tót f. Jernye fii, 54 romai, 38 gö
rög kath,, 21 evang. lak. F. U. Szinyei Merse nemzetség, 

F inta , Fincice, tót f. Eperjeshez észak-keletre 1 mfd. 
834 kath., 12 evang., 1 ref. lak. Szép emeletes kastély. 
B őr-gyár, melly igen kapós portékákat készít. Derék er
dő. Tehenészet. F. U. gr. Dessewífy Sámuel.

Fries , Fricowce, tót f. az Eperjesről Szepesbe vezető 
postautban, Eperjeshez 21[4 mfdnyire: 538 kath., 3 evang., 
25 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Jó fold. Erdő. Van itt 
b. Ghihínyinak egy régi kastélyja. F, U. Ghilányi, Péchy.

Gergelaka , tót f. Nagy Sáros fii. 403 kath., 87 ev, , 
2 ref., 17 zsidó lak. F. U. Kapy, Schuller, ’s m.

H édii, Iledrikowce , tót f. Bertáihoz közel, a’ szepesi 
«rszágútban: 157 kath., 3 evang. lak., termékeny földekkel 
es rétekkel. F, II. a! Hedry nemzetség.

Her many, tót f. Berthóthoz északra 1/i órányira: 030 
kath., 1 evang. lak. Kath. paroch. templom. Termékeny jó 
határ. Erdő. F. TJ. a’ Péchy László’ örökösi.

Hrabkó, tót f, Sz. Kereszt fii. 508 kath., 1 evang., 25 
zsidó lak. Perényi Miklós, 1333-ban itt egy Templariusok’ 
zárdáját alapított. F. U. többeu.
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Janó, tót-orosz f. lladács fii. 4O romai, 79 gör. katli., 
108 evang., 4 zsidó lak, 103|4 jobbágytelek, 267 hold erdő. 
F .U . az alapítványi kincstár.

Jernye, Jaromnice, tót f. Eperjeshez nyiígot.északra 2 
mfd, 623 kath ., 11 evang., 15 zsidó lak. Kath. paroch. tem
plom. Szép kastély és kert. Vízimalom. Termékeny határ. 
F. U. a’ Szinyei Merse nemz.

Szent Imre, Merecice , tót f. Hadács fii. 292 romai, 21 
görög kath,, 7 zsidó lak. F. U. Szentimrey, Károlyi.

Izsóp , Zipovv , tót f. Bajor fii. 156 kath., 85 evang., 
2 zsidó lak. Erdő. Meglehetős föld. F. U. többen.

K ajuta , tót f. Szinyéhez 1j2 órányira: 421 kath., 4I 
evang. , 4 zsidó lak,, kik németek valónak, de eltótosod- 
tak. 26 J/8 jobbágy telek ; 156 hold urasági szánt óföld; 4-8 11, 
uras. ré t; 440 hold erdő. F. U. az alapítványi kincstár.

Szent Kereszt, Swati K riz , tót f. Eperjeshez nyu- 
gotra 2 mfd. 269 kath ., S3 evang., 14 zsidó lak, Kath. pa- 
roch. templom. F. U· a’ Berthóty és Hedry nemzetségek.

Klemberg, oroszf. Szedlicze fii. 45 romai, 500 görög 
kath. paroch. templom. Hegyes, erdős, sovány határ. F. 
U. Roll. Van itt egy jeles Gall gőz-égetesi készitvényekkel 
dolgozó pálinkafőzőház.

Kvacsdny, orosz f. közel az elébbeni helységhez : 60 
romai, 235 görög kath., 4 zsidó lak. F. U. Roll,

Kis la d n a , tót t. N. Ladnához 3|4 órányira, a’ Her- 
nád mellett: 302 kath. lak. Hegyes, erdős határ. F .U .K as
sa városa.

Nagy Ladna, tót f. a’ Hernád mellett, Kassához é- 
szakra 2 mfd. 408 kath. lak ., nagy erdővel, -.paroch. tem
plommal. F. U. Kassa városa.;

Laszka , Lazani, tót f. Seinye fii. 88 kath. lak. F. U. 
a’ Szinyei Merse nemzetség.

Lacsnó , orosz f. Szinye Lipóczhoz nyugotra, Szepes 
vgye’ szélén: 27 romai, 109 görög kath, lak ,, sovány, er
dős , hegyes határral. F. U. Szinyei Merse.
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Szi/ty« Lipo ez , Lipowee , t. f. Eperjeshez, nyugotra 3 

mfdnyire, igen szép hegyi vidéken: 450 romai, 18 görög 
k a th ,, 22 evang., 12 zsidó lak. Farod), templom. Határa 
elég termékeny; az e'ghajlat a’ sok hegyek miatt hideg és 
változó; a’ sok e's sze'p erdőkben bő legelőjük van a’ lako
soknak ; rétjei a’ hozzá tartozó Kopttól pusztán felette jó 
szénát teremnek. De leginkább nevezetessé teszik ezen hely
séget hires savanyűviz-forrásai, és természeti tekintetben, 
ritka jelességíí vidéke. A’ faluhoz \  órányira, egy tágas 
rétség’ közepén fakadnak a’ savanyúviz-források , olly sok 
helyt és bőséggel, hogy az ezekből eredő patak '180 lépés
nyire már malmot hajt. Alkotórészeit megviszgálta Józsa 
István , szabolcsi orvos illy czimű munkájában : Scrutinium 
aquarum mineralium in possesionibus Singlér et Lipócz, ’s 
tb. — A’ fördőhöz legközelebb eső forrás legrégibb, de 
leggyengébb. A’ második forrás legjobbnak tartatik , ’s vi
zét messze elhordják. Környékén itt otta’ földből olly for
rások buzognak , mellyek fojtó kénköves kigőzölgéseikkel 
a’ kisebb madarakat megölik. A’ harmadik forrás egy kő
sziklából omlik-ki, már 20 — 30 lépésnyire hallatszó ro
bajjal. A’ negyedik forrás, inelly a’ b. Ghilányi épülete’ 
szomszédságában esik, hidegebb a" többinél, több vasat ta
lálhatni benne, ’s kevesebbkénkősavany-léget. — A’ lipóczi 
határ’ hegyes részében, a’ természet kicsinyben a’ Kárpát’ 
bérezés vidékét utánozza. Ugyanis itt iszonyú magasságú kő
sziklák tornyosulnak felfele, mellyek legkülönösebb ’s 
meglepőbb formákat képeznek, Hlyen a’ többek közt a’ K a - 
me na Baba kőszirt, melly egy ölében gyermekét tartó  
anyát ábrázol. A’ Moses, egy szabadonálló, szédítő ma
gasságú kőszikla. Ezen kősziklák közt több patakocskák’ 
csörömpöléseit hallhatni, mellyek nagy szépségű viz-zuba- 
tagokat képezvén, miután a’ sikra leérnek, tárgyakat bő
vé változtatnak. Továbbá a’ falutól északra egy órányira, 
meglehetős nagyságú barlang létez. A’ béinenetel igen ba
jo s , mivel nem lehet fenállani benne, sőt veszedelmes is 
egy mindjárt mellette lévő mély krítforma lyuk m iatt. 
Mintegy 30 — 40 ölnyi mélységben, tágas kőboltba ju t  
az ember, mellynek általmérője 20 ölet tehet. Boltozatja
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elég magas és kősziklából áll; feneke kőinorzsalékkal 's 
csepegőkével van elborítva. Az első kőboltból mindenfelé 
bemenetelek nyílnak e 'földalatti országnak más tartományai, 
ha, de hova vezethetnek ezek ’s meddig, még ekkoráig 
senki sem tudja. A’ fentebb érintett hegyek’ egyikén , a’ 
melly most is Váracskának neveztetik, két kőfalnak omla
dékái látszanak; a’ mint mondják, Karthuziánusok vagy 
mások szerint Templariusok’ lakhelyjei voltak. A’ lipóczi 
savanyűviz, a’ bártfai után, e’ megyében mindjárt követ
kezik, ’s sajnálni lehet, hogy vendégek’ illő befogadására 
mind eddig kevés történt. F. Ll· a’ Szinyei Merse nem
zetség.

L?/hócz. orosz f. Radács fii. 75 romai, 211 gör, kath., 
17 evang. lak. F. U. Pulszky.

\  í

Megye, tót f. N. Sároshoz 3|4 órányira : 435 kath., 140 
evang. lak., sok szántófölddel. F. U, a’ gr, Wolkenstein ö- 
rökösei.

Mochnya, Huingani, tót f. Sz. Kereszt fii. 169 keth., 
69 evang., 17 zsidó lak. 20 jobbágytelek. Uradalmi bir
tok : 164 hold szántóföld; 20 h. ré t; 450 h. erdő. F. U. az 
alapítványi kincstár.

Mocsolya, tót f. Jernyéhez ][4 órányira: 261 kath ., 
13 evang. lak. Jó föld. Vízimalom. Erdő. F. U. Usz.

Osztrripataka , Ostrovjani, tót f. Nyárs Ardóhoz 1 órá
n y ira : 452 kath., 8 evang,, 6 zsidó lak. Szép kastély. Né
hány 20 évek e lő tt, a’ Tarcza partján sok drága régiségek 
ásattak-k i, ’s most a’ bécsi cs. drágaságok gyűjteményében 
őriztetnek. F. U. Péchy.

Orosz Pehlin, orosz - tót f. Radács fii. 117 romai, 154 
görög ka th ., 4 zsidó lak. F. U. többen.

Gombos- Usz Peklin, tót f. Nyárs Ardóhoz t 1̂  órányi
ra ; 383 kath., 33 zsidó Iák. Derék erdő. F. U· Usz és Gom
bos nemzetségek.

Radács, tót f, Eperjeshez nyűgöt - délre 1 mfd. 332 
romai, 40 görög kath., 36 evang , 19 zsidó lak. Kath. pa- 
roch. templom. Jó rét és legelő. Erdő. F. U, gr. Klobusiez-
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k y , kinek itt kastélyja van,  es m. t. A’ kis sárosi sa- 
vanyéviz - forrás es fürdő innen csak lJi  órányira esik.

Reucsissó, orosz f. Szir.ye Lijidczhoz északra 1 órányi
ra: 38 romai , 322 görög kath. lak. Görög anyaszentegy- 
ház. Vízimalom. F. U. többen.

Ö Russia, tót f. a’ Ilernád mellett: 448 kath, lak ,, 
nagy erdővel, fürészmalommal. F, U. Kassa városa.

Üss Salgó, tót f. Nyárs Ardóhoz r|Q órányira: 392 
kath. lak. Sok gyümölcs. Jó határ. F. U. Úsz nemzetse'g.

Kis Sáros, tót f. Eperjeshez nyugotra r|2 mfd. 47S 
kath., 89 evang,, 1() zsidó lak. Szántóföldé meglehetős; 
erdeje igen nagy. A’ faluhoz délre 1T/2 órányira van a’ hi
res kis-sárosi savanyúviz. Ebben igen sok szénsavany, kén- 
kősavany - szesz és vas találtatik ; mellyrenézve felette erős 
és ingerlő; kigőzölgése a’ kisebb madarakat vagy állatokat 
megszéditi. Használ a’ bőr-betegscgekben, fekélyben és pety- 
hedt sebekben , cstí/.ban. F. U. többen.

Singler, tót f. Szinye Lipóczhoz délre 1|a órányira: 
324 kath. , 30 zsidó lak. Savanyévizforrások. F. U, ISzinyei 
Merse nemzetség.

Sir uhu , népes tót f. Eperjeshez nyugotra 3 mfd., a’ 
szepesi postáéiban : 115 kath., 44 zsidó lak. Kath, paroch. 
templom. Több urasági lakház. Vendégfogadó. Határa igen 
nagy; tágas szép erdeiben bő legelője van , a’ honnan a’juh 
és marhatenyésztés nagy fontosságé; szénája elég, F. U. 
a" Berlhóty és Hedry nemzetségek. — A’ Braniszkó hegye 
alatt, Js a’ Szvinka vize mellett fekszik, melly malmo
kat hajt.

Szárazvölgy^ Szucha Dolina , tót f. Szedliczéhez 1l2 ó- 
rányira: 163 kath, 94 evang. lak. F. U. többen.

Szedi icze, orosz-tót f. Eperjeshez dél - nyugotra 2 
mfd. 271 kath., 350 görög kath ., 19 zsidó lak. Kath. pa
roch. templom. Nagy erdő. F. U. többen.

Szinye , tót f. Eperjeshez nyugotra t mfd. 567 kath. , 
26 evang., 9 zsidó lak. Kastély. Termékeny határ. Jó rét. 
Kath. paroch. templom, F. U. a’ Szinyei Merse nemzetség.
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Szinye Újfalu , tót f. az elébbeni helységhez egy órá
nyira , a’ szepesi postautban: 550 kath. , 20 evang. lak. F. 
U. Szinyei Merse nemzetség.

Vágás (jNémet Jakul·) s Jakubowjani, tót f. 179 kath., 
294 evang., 11 zsidó lak. Evang. szentegyház. Gyümölcse 
sok és szép', kivált cseresznyéje. F. U. többen.

Vágás t  István) , Stefanowci, tót f. 171 kath. lak. F, 
U. többen.

Vágás (Miklós), Miklussowce, orosz f. Szedliczéhez 1|,, 
órányira: 16 romai , 510 görög kath., 28 zsidó lak. Görög 
kath. paroch. templom. Nagy erdő. Fürészmalom. A’ Mer
néd mellett, a-1 helységtől egy órányira rézbányát is mivel, 
A’ réz olvasztó hámort részvényes társaság (ÁCO részvény, 
200 forintjával ezüstben) alapította, Js most 3 kemenczé- 
ben dolgoznak. F, U. Roll.

Kis Vitéz, N'agy V itéz , két tót f. Szepes vgye’ szélén 
Sírokéhoz délre egy órányira , az első 283 kath ,, a’ máso
dik 671 kath., 9 evang., 12 zsidó lak. F. U. többen.

Zsebjaln , Zupcsani, tót f. Eperjeshez nyugotra 1 mfd. 
314 kath ., 43 evang., 51 zsidó lak. Kath. paroch. templom. 
Synagóga. Határa részint róna, részint hegyes, és elég ter
mékeny; jó ré tje , erdeje van. F. U. Erős nemzetség.

N é p e s  P u s z t á k .
Bzichalovecz, Siroka fii. 13 kath. lak. Kolhach, Siro- 

ka fii. 8 kath. lak. Dubrava , N. Sáros fii. 96 kath, lak· 
Czeméllie, Eperjeshez egy órányira 25 kath. lak., savanyú 
vizforrással, F. U. Eperjes. Kánas, N, Sáros fii. 83 kath. 
lak. F. U. gr. Wolkenstein örök. L á z i , N. Sáros fii. 19 
kath., 4 zsidó lak. Luzsánka , Szinye fii, 154 kath. lak. 
F. U. Lánczy, Berthóty, ’s m. Vidumauecz, Zsebfalu fii. 
28 kath ., 6 zsidó lak.

IF. SZÉKCSŐI JÁRÁS,
Van benne: 1 mezőváros, tó t , 63 falu, — u. ni. 34 

tő t ,  23 orosz, 4 tó t-o ro sz , 2 o ro sz-tó t; 2 népes-puszta 
— tót.
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N é p e s s é g e ;  29,719 lélek, u, ni.
V a l l á s u k r a :  15,177 romai, 11,131 gör. kath., 2435 

evang., 1 ref., 975 zsidó.
N y e l v ü k r e ;  17,613 tó t, 11,131 orosz, 975 zsidó.

M e z ő v á r o s .
Gáboltd, tót in, V. Bártfához nyugot-északra 1 l q infd. 

882 romai, 34 görög kath ., l l  zsidó lak. Kath. paroch. 
templom. Határa hegyes, kósziklás ; erdejében legelője e- 
lég ; savanyúviz.forrása több van. F. ti. gr. Erdődy György.

F a l u  k.
Abrámfalva, tót f. Bártfához délre 2 mfd. 112 kath. 

145 evang., 9 zsidó lak. F. U. többen.
Államfőidé, Mossurow, tót f.'Ternyéhez T/4 órányira, 

a’ bártfai országutban: 167 kath, lak. Termékeny határ. F« 
U. Bornemisza,

Andrejova, orosz f. Bártfához kelet északra 1 T|4 mfd. 
5 romai , 6iS görög. kath. lak. Gör. paroch. templom. He
gyes , erdős , sovány határ. F. U. gr. Szirmay.

Aranypalaka, Zlató, Bártfához északra 1 mfd. 112 kath., 
48S evang., 20 zsidó lak. Földe sovány; erdeje, ré tje , le
gelője elég. F. U. Bártfa városa.

Bálpalaka, tót - orosz f. Ternyéhez T|2 órányira: 64 ro
mai , 52 görög kath., 30 zsidó lak. F. U. Bálpataky nemz.

Bartosfalva, Bartossowce, tót f. Bártfához délre l  l;2 
mfd. 547 kath., 8 zsidó lak. Vashámor. Vízimalom. Derék 
erdő F. U. gr- Forgács,

Beczafja, Janowce, tót f. Lófalu fii. 254 kath,, 48 e- 
vang., 22 zsidó lak. F. U. többen.

Bellovesza, orosz f. Bártfához keletre egy mfd. 8 ro
mai,  564 görög kath., 25 zsidó lak. Határa elég termékeny. 
F. U. többen. Van gör. kath. anya temploma.

Boglárka 5 orosz f. Hichvaldhoz 1 l|a órányira: 28 ro
mai, 4I4 gör. kath ., 11 zsidó lak, F. U. gr. Forgács.
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Brezowka, orosz f. Kurimához északra egy órányira: 22 
rom ai, 98 gör. kath. lak.

Buczló, ßuclowgani, tot f. Kaproncza fii., 14 kath,, 
150 evang., 10 zsidó lak. F. U. többen.

Czigelka , orosz f. Gáboltóhoz északra egy infd. , a’ ga~ 
licziai határszélen: 12 romai, 588 görög kath., 15 zsidó lak. 
Görög kath. paroch, templom. Hegyes, kősziklás, sovány 
határ. Szép erdő. F, U. gr. Erdődy.

Fricska, orosz f. Gáboltóhoz észak -nyugotra egy mid., 
szinte a’ galicziai határszélen: 45 romai, 350 görög kath ., 
15 zsidó lak. Kősziklás határ. Sok erdő. Sovány föld, F. U. 
gr. Erdődy.

Fricske, tót f. Oszikóhoz l[2 órányira: 453 kath ., 20 
zsidó lak. Határa jó őszi gabonát terem; erdeje van. F. U, 
b. Splényi, Van savanyűvize és vízimalma is.

Gerláth, vagy Gerald, orosz f. Ternyéhez egy órányi
ra : 28 romai , 213 görög kath. , 6 zsidó lak. Görög anya- 
szentegyház. Termékeny határ. F. U. Bornemisza.

Gerlacló, orosz f, Bártfához nyugotra 1T!„ mfd. 75 ro
mai, 45l görög kath., 43 zsidó lak. Görög szentegyház. 
Savanyiíviz. Szép fenyves. Fűrészmalmok. F. U. Kapy.

Gombosfalva, tót f. Szebenhez keletre 1 */2 mfd, 30 5 
kath., 18 zsidó lak. Kastély. Jó rét és föld. Erdő. F. U. 
a’ Gombos nemzetség.

Szent György, tót f. Szebenhez keletre 1T|2 mfd. ?2 
kath., 1i zsidó lak. Kalh. paroch. templom. F. U. a’ Péchy 
nemzetség,

Haiszlm , tót f. Bártfához keletre 1 a/4 mfd. 985 romai, 
10 görög kath,, 8 zsidó lak. Kath, paroch. templom. Ter
mékeny határ. Jó rét. Erdő. F. U. gr. Szirmay Tamás.

Hertnek , tót f. Bártfához délre egy mfd. ,  az eperjesi 
postautban: 750 kath., 5 evang., 1 ref. , la zsidó lak. 
Gyönyörű fenyves erdő. Zsindely készítés. F. U. gr. For
gács , ’s feje egy uradalomnak.

IJervalló, lót f. Bichvaldhoz T/a órányira: 450 kalh., 
1 evang., 10 zsidó lak. Hegyes, sovány határ. Nagy er
dő. F. U. b. Splényi.
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Hosszúrét, Dluha Laka, tót-orosz f. a’ bártfai fördő- 
től egy hegygerincz választja e l: 509 romai, 200 görög 
k a th ,, 9 zsidó lak. Savanyáviz források. F. U. gr. Erdődy.

Ilrnbszke, orosz f. a’ Kárpát alatt. Galiczia’ szélén: 22 
romai, 550 gör. kath., 29 zsidó lak. Gör. paroch. templom. 
Szép fenyves erdő. Savnnyáviz-források. Zsindely készítés. 
Sovány, hideg föld, F. U. a’ Bideskáty nemzetség.

Hrndiszhó, orosz f. Ternyéhez egy órányira: 47 ro
mai , 384 görög kath., 14 zsidó lak. Gör. paroch. templom. 
Sok rét és erdő. F. U. többen.

KI üss fi , tót f. Bártfához délre *|2 mfd. 665 kath., 6 zsi
dó lak. Jó határ. Erdő.

K riva , orosz f. Richvaldhoz egy órányira, igen erdős, 
hegyes, sovány vidéken: l l  romai, 290 görög kath., 7 
zsidó lak.

K rizse, orosz f. szinte hasonló vidéken Richvaldhoz 
délre egy órányira: 8 romai, 450 görög kath ., 16 zsidó 
lak. F. U. gr. Forgács.

Kruzslo , orosz f. Bártfához keletre l 1!« mfd. 16 romai, 
428 görög kath., 9 zsidó lak. Görög kath. paroch templom. 
Fiirészmalom. Nagy Erdő. Vashámor, mellyben öntött vas
művek is készülnek. F. U. gr. Forgács.

Kurova , orosz-tót f. Gáboltóhoz T|2 órányira: 120 ro
mai, 169 görög kath., íO zsidó lak. F. U. gr. Erdődy.

Jjénúrtó, tót.orosz f. a’ Kárpátok alatt, Galiczia’ szé
lén, 's aJ Tapoly mellett, Bártfához nyugotra 2 '/4 mfd, 456 
romai, 304 görög kath., 31 zsidó lak. Kath. anya,  görög 
fii, szentegyház. Fenyves erdeje nagy és szép; földe so
vány; fürészmalmok, F. U. Kapy János, cs, k. kamarás.

Livó, orosz f. Lénártóhoz délre 23|4 órányira: 31 ro
mai, 596 görög kath. , 13 zsidó lak. Görög paroch. templom. 
Roppant erdőség. Üveghuta. F. U. gr. Forgács.

Ló J u h i , Kobule , tót f, Bártfához délre 1 mfd, 5l9 
kath., 22 evang., 19 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Ha
tára meglehetős; erdeje van. F. U, gr. Klobusiczky.



272 SÁROS VÁRMEGYE.

Lukavicza , tót f. Bártfához kelet-délre egy órányira: 
31 kath., 35 görög kath., 16G evang., 5 zsidó lak. F. U. 
a’ bártfai polgári kórház.

L ukó , orosz f. Le'nártóhoz egy órányira: 57 romai,  
762 görög kath, . 6 evang., 16 zsidó lak. Görög kath. pa~ 
roch. templom. Papiros és fürészmalom. Nagy erdő. F. L\ 
gr. Forgács.

M a lm i, orosz-tót f. Le'nártóhoz keletre órányira, 
a’ Topoly mellett: 370 romai. 552 görög kath., 34 zsidó 
lak. Egy temploma, mind a’ két hitiiek által használtatik. 
Rétje jó és elég; erdeje sok ; fiirészmalma van.

Orso'cz, tót f. Kapronczálioz egy órányira: 70 kath., 
101 evang., 15 zsidó lak. F. FI. többen-

Oszikó, tót f. Bártfához délre l 3/4 mfd., az eperjesi 
postautban : 806 kath., 15 zsidó lak. Kath. paroch. templom. 
Jó föld és rét. Erdő. F . U. gr, Forgács.

Sdrpalaka, Mikroluch , tót f. Bártfához nyugotra V« 
mfd,, a’ Tapoly mellett : 256 kath. , 250 evang. lak. Kath. 
paroch. templom. Kövér rétek. Vízimalom, F, U. Bártfa.

Petrova, orosz f. Gáboltóhoz T/4 órányira: 15 romai, 
510 görög kath., 13 zsidó lak. Görög paroch. templom, 
Savanyúviz - források. Erdő. F. U. gr. Erdödy.

Magyar Raszlavicza , tót f. Bártfához délre 2lj3 mfd. 
328 kath., 38 evang., 9 zsidó lak. Kath. paroch. templom. 
Határa a’ jobbak közűi való a’ megyében; rétjei kétszer ka
szálhatok, F. U. Raszlaviczy ’Sigmond’ örökösi.

Tót Raszlavicza , tót f. 281 kath., S3 görög, 66 evang. 
lak. F. U. többen.

R atva j, tót f. Sz. György fii. 129 kath., 12 zsidó lak.
Ressó, orosz f. F.Yolya fii. 31 romai, 348 gör. kath., 

12 zsidó lak. Gör. anyaszentegyház. F. U. Bártfa városa.
Ric/ivahl, tót f. Bártfához dél-nyugotra egyórányira: 

503 kath., 428 evang., 36 zsidó lak. Kath. paroch. templom. 
Szép erdő. Vízimalom. F. U. Bártfa városa.

Rakitó·, tót f, Sárpatak fii, 265 kath,, 257 evang., 7 
zsidó lak. F. U. Bártfa városa.
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Siba , tót f. Richvaldhoz 2 órányira: 402 kath , 47 zsi

dó lak. Vízimalom. Sok erdő. F. U. gr. Klobusiczky.
Svirzso, tót f. Gátolté fii. 1G3 romai, 10 görög kath,, 

14 evang.. 18 zsidó lak.
Szedékerte, tót f. Ternyéhez egy órányira: 432 kath., 

40 evang,, 40 zsidó lak. Termékeny határ. Erdő. F. U. a’
Dessewft'y nemzetség.

Kis Szilva , tót f, Ternyehez l|2 órányira: 210 kath.,
5 zsidó lak. F. U. Okolicsányi.

Nagy Szilva, tót f. Ternyehez egy órányira: 309 kath., 
12 zsidó lak. F. U. Bornemisza.

Sznako, orosz f. Lénártó fii. 29 romai, 556 gör. kath., 
23 zsidó lak. Görög paroch, templom. Hegyes és sovány ha
tár. F. U. többen.

Tárná, tót f. Bártfához nyugotra ΐ γ 4 mfd., a’ Tapoly 
mellett: 445 kath., 27 zsidó lak., jó rétekkel, erdővel, 
vízimalommal- F. U. Bárlfa városa.

Tcrnye, tót f. Bártfához délre 2 mfd., az eperjesi po- 
stautban : 638 kath., 40 zsidó lak. Katii, paroch. templom. 
Savanyáviz-forrás. Postahivatal és váltás Bártfa és Eperjes 
közt. Több nemesudvar. Földje sok és jó ; juhtenyésztése 
nevezetes. F. U. gr. Dessewffy, Schuller, Bencsik, Bor
nemisza,

Trocsány, tót f. M. llaszlavicz fii. 150 kath., 22 zsidó 
lak. F. U. többen.

Alsó és Felső Tvaroszlsza, két orosz f. Gáboltóhoz ke
letre egy órányira: 35 kath., 710 görög |kath. , 10 zsidó 
lak. Alsó Tvarosztszán görög kath. plébánia van. Határuk 
hegyes, erdős; savanyáviz mind a’ két határban találtatik, 
F, U, gr. Erdődy.

Bárlfa Ú jfalu , tót f. Bártfához 3|4 órányira: 540 kath., 
12 zsidó lak. Bétjei a’ Tapoly mentiben kövérek ; földje ter
mékeny. F. U. gr. Szít may.

Vanyiszkócz, tót f. Oszikóhoz 3/4 órányira : 324 kath.,
6 evang., 45 zsidó lak. Derék erdő. F. U. többen.

I I I  K. M. o. Földi. 18
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Veneczta, orosz f, Lénártóhoz délre egy órányira: 0 
kath., 314 görög kath,, 11 zsidó lak. Szép fenyves erdő. 
Fürészmalom. F. U. Kapy.

Alsó Volya, tó t-orosz f. Bártfához dél-keletre 1’;2 
mfd. 92 romai, 141 görög kath., 52 evang. 5 zsidó lak, 
F- U. Bártfa,

Felső Volya, tót f. 200 kath., 41 görög kath., 155 c- 
vand., 9 ssidó lak. Hegyes, erdős határ. Kath. paroch. 
templom. F. U, Bártfa városa.

Zsetek, orosz f. Ternyéhez északra egy órányira, a’ 
bártfai országúiban: 14 romai, 163 görög kath. , 5 zsi
dó lak.

Zavadka, orosz f. Ternyelil. 3 romai, 105 gör, kath. lak.

N é p  es  P u  s z t á k .
Pocskaj, Sz. Györgyhöz *|4 órányira: 10 kath. lak. 

Zuluvá, Lófalu íil. 49 kath ., 11 zsidó lak,

V. TAPOLYI JÁRÁS.
Van benne: 2 mezőváros — tó t; 66 falu, u. m, 50 tót, 

15 orosz, 1 orosz - t ó t ; 8 népes-puszta — tót.
N é p e s s é g e :  21,152 lélek , u. m.
V a l l á s u k r a :  12,410 romai; 4580 görög kath ,, 5539 

evang, 10 ref., 1613 zsidó.
N y e l v ö k r e :  17,959 tó t, 4580 orosz, 1613 zsidó.

M e z ő v á r o s o k .
Hanusfalva , Hanusowce, tót ni. v. a’ Tapoly’ völgyé

ben , Eperjeshez keletre 2 mfdnyire: 387 kath., 540 evang., 
2 re f., 265 zsidó lak. Kath, és evang. anyaszentegybáz. 
Synagóga. Két kastély. Több úri lakház. Határa termé
keny ; rétjei igen jók ; vásárai népesek; lakosi közt sok 
tímár, csizmadia és gubás találtatik. F, U. gr. Dessewffy 
Sámuel, Jékelfalusy, Pe'chy, ’s m. t.

Karima , tót m. v. a’ Tapoly m ellett, Eperjeshez ke 
letészakra 4 mfdnyire: 1066 romai, 54 görög kath ., 273
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zsidó lak. Katb. paroch. templom. Synagóga. Első osztály
beli határ. Vászon és gyolcskészités. F. U, gr. Erdődy, és 
gr. Szirmay.

F a l u k .
Alsó és Felső Asgűlh, két összeolvadt tót f. Pósfalvához 

1 J|4 órányira: 193 kath., 24 evang., 4 ref. lak., termékeny 
határral, F. U. többen, ’s a’ Körtvélyesy nemzetség innen 
veszi praedicatumát.

Bencdikóczs orosz f. Kurimához keletre egy órányira: 
12 romai, 4SI görög kath., 12 zsidó lak. Görög anya tem
plom. F. U. gr. Erdődy, gr, Szirmay.

Baba fa lv a , tót f. a’ Tapoly’ völgyében, Karácsonmező 
fii. 13 kath., 132 evang., 16 zsidó lak. F. U. többen.

Tapoly Biszlru, tót f. Hanusfalvához *|2 órányira: 284 
kath ., 276 evang. , 1()6 zsidó lak. Synagóga. Egy patak a’ 
helységet kétfelé osztja, ’s fele Zemplénhez, fele Sároshoz 
tartozik. Földe lehetős, rétje különösen jó ; erdeje és sa- 
vanyúviz - forrása van. F. U. többen.

Boksa. orosz f. az Ondava völgyében, Sztropkóhoz V2 
órányira: 24 romai, 260 görög kath ,, 15 zsidó lak. Gör. 
anyaszentegyház. F. U. többen.

Cselfalva, tót f. Pósfalu fii. 78 kath., 60 evang., 6 
zsidó lak. Termékeny kis határ. F. U. többen.

jüemelhe , tót f. a’ Székcső vize m ellett, Töltszékhez é- 
szakra 3/j órányira: 528 kath., 4 zsidó lak. Első osztály
beli határ. Erdő. Két kastély. F. U. b. Meskó , ’s m.

Dubine, tót f. Kurimához J/2 órányira, aJ Tapoly völ
gyében: 381 romai, 20 görög. kath. , i5  zsidó lak. Mind 
ré tje , mind földje igen jó$ erdeje is van. F. U. gr. Erdődy, 
gr. Szirmay,

Dukafalva, tőt f. Kapronczához egyórányira: löOkath., 
86 evang., 2 ref., 9 zsidó lak ., termékeny határral. F. U. 
a’ Dukay nemzetség.

Fiass, orosz f. Hadonia fii. 2 romai, 245 görög kath., 
10 zsidó lak. F. U. többen.

1 8  *
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fattyán , orosz f. Kapihoz l/a órányira: t>7 romai, 310 
görög k a th ., 13 zsidó lak. Jó föld és ré t; erdő. F. U. Kapy 
nemzetség. Görög anyaszentegyház.

Girállli, tót f. a’ Tapoly mellett, Hanusfalvához é- 
szakra 1V4 mfd. 124 k a th ., 420 evang., 40 zsidó lak. E- 
vang. templom. Első osztálybéli határ. Vízimalom, F. U. 
Szulyovszky , Szirmay, 5s m. t.

Hankocz, tót f, Kurimához délre egyórányira: 248 kath., 
215 evang., 9 zsidó lak. Ilatárjának fele termékeny; lege
lő je , erdeje elég j kath. paroch. temploma van.

Herhely, tót f. Hankóczhoz *|4 órányira: 138 kath , 
48 evang, 10 zsidó lak. F. U. többen.

Tapoly Hermány, tót f. Hanusfalvához egy órányira: 
111 kath ., 443 evang., 40 zsidó lak ., hegyes, erdős ha
tárral. F. U, többen.

Hrabócz, tót f. a’ Tapoly völgyében, Bártfához ke
letre 11J2 mfd. 395 kath. , 2 zsidó lak. Kath. paroch. tem
plom. Vízimalom· Sok és jó rét. Termékeny föld.

Kálnág, tót f. Karácsonmező fii. 252 kath., 112 evang., 
2y zsidó lak. Két kastély. Kétjei a’ Tapoly mentiben kövé
rek ; vízimalma van. F. U. a’ Kálnásy nemzetség.

K upi, Kapussani, tót f. Eperjeshez kelet-északra 1T/4 
mfd. 950 kath ., 2 evang., 6 zsidó lak. Kath. paroch. tem
plom. Két kastély. Vendégfogadó. Termékeny határát a’ 
Székcső keresztűlfolyja; erdeje derék. A’ helység mellett 
egy magas meredek hegyen állo tta5 hajdani Kapivár. Épült 
1310-ben; 1685-ben Tököly elfoglalta; de tőle chu lez cs.
k. vezér viszsavette; 1611-ben Ketzer András felgyújtván, 
elpusztította , Js most is omladékokban hever. F. U. a’ Ka
py nemzetség.

Kaproncza, Pokriwnicza, tót f. Kurimához délre l 3j4 
mfd, 566 kath., 5 evang., 54 zsidó lak. Kath. paroch. tem
plom. Vízimalom. Jó rozstermő föld. F. U. többen.

Kárácsonmezö, Kracinovvce, tót f. Hanusfalvához észak
ra 1*|4 mfd. 237 kath ., 2ül évang., 1 ref., 85 zsidó lak. 
Kath. paroch. templom. Jóhatár. Erdő. F. U» Semsey Antal 
és Péter5 örökösi.
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Kerekrét, Okruhle, tót f. Hadoma iil. 279 romai, 38 

görög kath., 8 evang., 9. zsidó lak. Kastély. Erdő. Szép 
majorság. F. U. Szirmay János.

Kondás Keresztes, Chmelow, tót f. Pósfalu fii. 91 ro
mai,  10 görög kath., 142 evang. 17 zsidó lak. Erang. tem
plom. Termékeny határ. Erdő, A’ Fejérváry nemzetség in
nen veszi praedicatumát

Kohány , Kaproncza fii. 56 kath ., 109 evang., 9 zsidó 
lak. F. U. többen.

Komaráez, tót f. a’ Tapoly mellett, Bártfához keletre 
egy mfd. 33t kath, 31 zsidó lak. Mind földje, mind rétje 
igen jó ; .erdeje, vízimalma, ’s két nemesudvara van. F. U.
Bideskúthy.

Komiás , tót f, Pósfalu fii. 222 kath ., 108 evang., 14 
zsidó lak. Nemesudvarok. Középszerű határ. Erdő. II. An
drás 1252-ben, egy Jerusalem hegyéről nevezett szerzetes 
házat alapított itt. F. U. Izdenczy.

Rozsán, orosz f. Kurima fii. 33 romai, 235 gör. kath., 
11 zsidó lak. F. U. gr. Erdődy, gr. Szirmay.

Kükomező, Kukoma, tót f. Karáczonmező fii. 235 kath., 
219 evang., t ref., 58 zsidó lak. Evang. templom. Nemes
udvarok. Jó föld és rét, F. U. a’ Kükőmezey nemzetség.

Kökény, Kokina, orosz f. Kapihoz 3|4 órányira: 24ro
m ai, 152 görög kath., 8 evang., 3 zsidó lak. F .U. a’Kapy 
nemzetség,

Krucsá, tót f. Kaproncza fii. 95 kath., 116 evang., 8 zsi
dó lak. F. U. Fekete,

Kucsin, tót f. Kori ni áh ο;·. r/2 órányira, a’ Tapoly völ
gyében: 434 k a th ., 10 zsidó lak ., termékeny határral. F. 
U. a’ Fekete nemzetség.

Lada, tót f. Kapihoz 1 jffi órányira: 74 kath., 2ol evang., 
16 zsidó lak. Földe jó rozsot terem. F. U. Kapy nemz.

Lapos, Lopochuw, tót f. M. ltaszlavicz fii. 122 kath., 
168 evang. j 2 l zsidó lak. Evang. templom. F. U. többen.

Lusztozá, tót f. Nyirjes fii. a’Tapoly mellett: 82 kath., 
52 evang., 12 zsidó lak. F. U. többen.
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Lipova, orosz f, Kurimához 1’|4 órányira:4 romai,23ű 
görög k a th ., 4 zsidó lak. F. U. gr. Erdődy , gr. Szirmay.

Longh , Luzanyi, tót f. a’ Tapoly inellett, Ilanusfaí- 
vához e'szakra 11|r. mfd. 3o kath ., 182 evang., l 6 zsidó lak. 
Rétje, legelője igen jó 5 marhával kereskedik, e's sikeres 
rozsot termeszt. F. U. Semsey, Poturnyai, ’s  m.

Tapoly Lucska, tót f. Karácsonmező Hl. 141 kath ., 35 
evang., 8 zsidó lak. , termékeny határral. F- U. Tahy.

filargonya, tót f. Nyirjesbez egy órányira: 175 kath., 
208 evang,, 16 zsidó lak. Evang. templom. Kastély. Jó rét, 
legelő , erdő, F. U. gr. Dessewfty/

fiiegyes, tót f. Hanusfalvához ’|2 órányira: 72 kath,, 
102 evang,, 10 zsidó lak. F. U. többen.

Nádfo , Nadvej, tót f. Pósfalu 111. 37 ka th ., 5 evang. 
lak. F. U. többen.

Németfalu fKapi) , tót f. Kapihoz egy órányira: 160 
kath., 130 evang. lak. F. U. a’ Kapy nemzetség.

Tapoly Ném etfalu , Tapli Nemcowce, tót f. Hankócz- 
hoz 3/4 órányira: 146 kath., 83 evang., 8 zsidó lak. Jó rét 
és föld a’ Tapoly mellett. Erdő.

Nyirjes, tót f. a’ Tapoly mellett, Hanusfalvához észak
ra 2 mfd, 280 kath., 30 evang., 9 zsidó lak. Kath. paroch. 
templom. Nemesudvarok, Első osztálybéli határ. Hires körte. 
F. U. a ’ Tahy nemzetség.

Ortutova, orosz f, Hajszlin fii, 8 kath,, 200 gör. kath., 
8 zsidó lak. F. U. gr. Erdődy, gr. Szirmay.

Polyakócz, tót f. a’ Tapoly .mellett, Ilrabócz fii. 430 
kath., 6 zsidó lak. Jó föld és rét. Vízimalom. F. U. gr. 
Szirrnay,

Tapoly Tomika, tót f. Hankócz fii. 113 kath., 121 e- 
vang., 11 zsidó lak. Jó határ. Erdő.

Pósfalu, Pussowce , tót f, Eperjeshez kelet - északra 
2 114 mfd. 100 kath., 42 evang,, 10 zsidó lak. Kath. paroch. 
templom. Rétje, legelője, erdeje elég, F. U. a’ Sztankay 
nemzetség.
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Procs , tót f. Pósfalu fii. 201 kath., 10 zsidó lak. F. U. 

S/.tankay nemzetség.
Kadoma, tót f. Eperjeshez kelet-északra 4 mfd. 272 

ka th ., 108 görög kath. lak. Kath. paroch. templom. Sa- 
vanyúviz. F. U. Szirmay János.

Radvány, Radvanowce , tó t f. Hanusfalva fii. 85 kath., 
72 evang., 7 zsidó lak. F. U. többen.

Sutidal, orosz-tót f. Zemplén szélén, Radoma fii. 96 
romai, 24o görög kath., 62 zsidó lak. Sovány határ. F. U. 
Keczer.

Sapinecz, orosz f. Radoma fii, 3 rom ai, 210 gör. kath. 
lak. Görög anyaszentegyház. F. U. Szirmay János.

Sássova, orosz f. Ivurima fii. 15 kath ., 211 gör. kath. 
8 zsidó lak. F. U. többen.

Sckuvmk , orosz f. Sztropkóhoz 2 órányira, egy ko
pasz hegyekkel körűlvétetett völgyben: 18 romai, 300 gö
rög kath. lak. Görög anyaszentegyház. Van itt egy kénkö
ves savanyúviz forrás, és fördő. A’ viz’ alkotórésze : szény- 
savany-szesz, kénkó'savany-szeSz, szénsavanv-natron v. 
lúgsó, kevés mészföld, és szénsavany vas. F. U. Szirmay 
János.

Szőlős, orosz f. Radoma fii, 8 kath., 312 g. kath., 5 
zsidó lak. Görög anyaszentegyház. F. TJ. Szirmay.

Siefuro , orosz f. Nyirjes fii. 7 romai. 324 gör. kath. . 
6 zsidó lak. Görög anyaszentegyház. A’ zborói uradalom, 
tartozik.

Toltszek, Túlesik, tót f. Eperjeshez északra 2 mfd. , 
a’ Székcső mellett: 748 kath., 2 evang., 10 zsidó lak. Kath. 
paroch. templom. Két kastély. Sok és jó rét. Vízimalom. 
F. U. a1 Kapy nemzetség. Savanyúviz - forrása is van.

Kovács - Vágás, tót f. Kapi fii. 105 kath., 159 evang., 
10 zsidó lak. F, U. Kapy.

Mule - Vágás , orosz f. Radoma fii. 8 kath , 220 gör· 
kath. lak. F. U. Szirmay, Szulovszky.

Pál-Vágás, tót f. Hanusfalva fii. 220 kath,, 157 ev .. 
37 zsidó lak. F. U. többen.
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P eler-V á g á s , tót f. Hanusfalva fii. 37 kath„ 193 ev., 
13 zsidó lak. F. U. többen.

V aspa taka  , tót f. Karácsonmező fii. 73 kath,, 184 ev., 
10 zsidó lak, F. U, többen.

V a lyk ó cz , orosz f. Radoma fii. 11 r o m a i 300 görög 
kath ., 6 zsidó lak. Vízimalom. Erdő. F. U. többen.

V a r jú fa lu , Stulani, tót f. Kaproncza fii. 276 kath. ,  
56 evang., 31 zsidó lak. Jó ré t ,  legelő, erdő. F.U. többen,

V la c sa , tót f. Hanusfalva fii. 8 kath., 30 evang., 10 
zsidó lak. F. U. többen.

Zsalmúny, tót f. Kaproncza fii. 154 kath., 32 evang., 
21 zsidó lak. Hegyes határ. Erdő. F. U. többen.

N é p e s  p u s z t á k .

Franzvágát, Nyirjes fii. 13 kath., 8 <evang., 9 zsidó 
lak. Hidegkút, Kapi fii. 28 kath. lak. Talyka, Kapi fii. 9 
kath,, 8 zsidó lak.

VI. MAK0V1CZI JÁRÁS.
Van benne: 2 mezőváros, u. ni. 1 tó t-orosz, 1 orosz; 

75 falu , u. m. 69 orosz, 3 tó t, 3 tót-orosz.
K é p e s s e g e :  30,104 lé lek , u. m.
V a l l á s u k r a :  4942 romai, 24,239 görög kath ., 13 

evang., 910 zsidó.
N y e l v ö k r e :  4955 tó t, 24,230 orosz, 910 zsidó.

M e z ő v á r o s o k .
F első  Szvidnik, orosz m. v. Eperjeshez északra 5‘/a 

mfdnyire, az Ondóvá völgyében: 30 romai, 539 görög kath., 
13 zsidó lak. Görög kath. anya templom. Liszt, és fiirész- 
malmok. Lentermesztés. Nagy erdő. A’ makoviczi urad. tar
tozik.

Zboró. tót-orosz m. v. Rártfához északra l J/2 infd. , 
közel a’ galicziai szélekhez: 1900 r. kath., i92 görög kath., 
5 evang., 198 zsidóink. Kath. paroch. templom. Synagóga. 
A’ város feje a’ m akoviczi nagy uradalomnak , melly hajdan
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herczegség volt. Ezen uradalmat a’ 16-ik században Se- 
redy Gáspár bírta , ’s ez adá el ilákóczyuak 16,000 
darab aranyért. Később egyetlenegy leányát Aspermont gr. 
cs. k. vezér vévén-el, ennek kezére jö tt; mostani birtoko
sai pedig gr, Erdődy György, és gr. Szirmay Antal. Van 
itt két kastély, mellyekből a’ felső bástyákkal keritetett- 
körííl, ’s egy kéttornyú templomot és egy nagy udvart 
foglal-magában. Az udvaron kivűl két sorban 100 hársfa 
ál l ,  mellyek onnan nevezetesek, mivel Rákóczy György 
minden levél’ aláírásánál e’ szavakat szokta használni. 
„Datum Zboroviae sub centum tiliis“ . A’ most leirtt vár
kastély gr. Erdődyé; az alsó, egy ángolkerttel együtt gr. 
Szirmayé. Mind a’ két udvaron egy patak foly - keresztül. 
Van itt. sok gazdasági épület, papirosmalom, pálinka és 
serfőző-ház, tehenészet, kórház, a’ lakosok közt sok csiz
madia és timár. — A’ régi makoviczi vár egy erdős , magas 
hegynek tetejére épült, de most omladékokban hever, ’s 
szomorúan emlékeztet kitkit — a’ múlandóságra.

F a l u k .
Becherd vagy Biharú, orosz f. Zboróhoz északra 1 % ó- 

rányira: 17 romai, 932 görög kath ., 24 zsidó lak. Görög 
paroch. templom. Nagy erdejében legelője elég. Malom a’ 
Breznik vizén. A’ makoviczi urad. tartozik.

Bellejdcz, orosz f. a’ makoviczi uradalomban, F . Őrlik
hoz északra iy 2 órányira: 2 romai. 193görög kath., 6 zsi
dó lak.

Bisztró. (Krajna) ,  orosz f. a’ makoviczi uradalomban, 
F. Komarnikhoz 1|4 órányira: 3 romai, 524 görög kath ., 
6 zsidó lak. Határa hegyes, kősziklás és sovány, erdeje elég.

Bodruszal, orosz f. Duplin fii. 8 romai, 173gör, kath , 
10 zsidó lak. Gör. szentegyház. A’ makoviczi urad. tartozik.

Bulid ez, orosz f. a4 makoviczi uradalomban, Zemplén 
vgye’ szélén , egy patak m ellett, melly kétfelé osztja úgy, 
hogy egyik része Zemplénhez, másik része Sároshoz tar
tozik. Van 478 görög kath., 28 zsidó lakosa, görög kath. 
plébániája, ’s egy basiliták’ monostora.
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Csarnd, orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Ilaiszíin 
fii. 2 romai, 221 görög kath. , 8 zsidó lak.

Csernina., orosz f. a’ makoviczi uradalomban , Haisz- 
lin fii. 2 romai, 647 görög kath., 7 zsidó lak. Görög anya- 
szentegyház. Hegyes, erdős határ.

Czigla , orosz f, Zboróhoz keletre 1 órányira, a’ ga- 
licziai országúiban: 10 romai, 295 görög kath., 17 zsidó 
lak. Két savanyúviz-forrás. Vízimalom. A’ makoviczi urad. 
tartozik. .

Dobroszlava, orosz f. a’ makoviczi uradalomben, Da- 
plin fii. 6 romai, 235 görög kath.; 5 zsidó lak.

Dolhonya, oroszt, a’ makoviczi uradalomban, Duplin 
f i i .  5 romai , 170 görög kath ., 8 zsidó lak.

Dubova, orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Zboróhoz 
keletre 2 órányira a’ galicziai országutban: 7 romai, 565 
görög kath. , 8 zsidó lak. Görög anyaszentegyház Sava- 
nyúviz.

Duplin, tót f. a’ makoviczi uradalomban, az Ondava 
m ellett, Sztropkóhoz 3|4 mfd. 373 romai, 35 görög kath., 
6 evang. , 20 zsidó lak, Kath. paroch. templom. Vízimalom. 
Mind földe, mind különösen rétje termékeny, erdeje van.

Guvranecz, orosz f, a’ makoviczi uradalomban, Duplin 
fii. 20 romai, 57 görög kath., 13 zsidó lak.

Gribova·, orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Sztropkó 
f i i .  5 romai, 228 görög kath., 7 zsidó lak.

Hrabovcsik, orosz f. a’ makoviczi uradalomban. Ra
donra fik, 5 romai, 561 görög kath., 8 zsidó lak. Görög 
anyaszentegyház.

Hunko'cz, orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Duplin 
fii. 6 romai, 245 görög kath. , 7 zsidó lak.

H utta , (SztebnikJ , tót f. a’ makoviczi uradalomban, 
Zboróhoz 3 órányira, a’ galicziai határszélen: 303 kath. 
le k ., üveghutával, Js nagy erdőséggel.

Csam o, orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Duplin fi!.
4 romai, 554 gör, kath., 6 zsidó lak. Gör. anyaszentegyház.
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Jcdliuka, orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Zboró 
fii. 4 romai , 301 görög kath ., 2 zsidó lak.

Alsó Jedlova, orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Du
blin fii. 5 romai, 163 görög kath ., 8 zsidó lak.

Felső Jedlova, orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Du
plin fii. 11 romai , 223 görög kath., 15 zsidó lak. Görög 
anyaszentegyház.

Kapissó, orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Duplin 
fii. 32 romai, 309 görög kath., 2 evang., 9 zsidó lak. Nagy 
erdő. Tehene'szet.

Kecskócs, orosz f. a5 makoviczi uradalomban, Duplin 
fii. 5 romai, 4$6 görög kath .,] 8 zsidó, lak. Görög anya
szentegyház.

Alsó es Felső Komarnnik , 2 egymáshoz egy órányira 
fekvő orosz f. a’ galicziai és zempléni határszélen, a’ ma
koviczi uradalomban: 69 romai, 440 görög kath., 18 zsi
dó lak. Alsó Komornyikon postahivatal van. Határuk kő- 
szikiás e's sovány; erdejük igen nagy; szarvasmarhát sokat 
tartanak.

Komlót, orosz f, a’ makoviczi uradalomban, Zboró fii. 
9 romai, 748 görög kath ,, 9 zsidó lak. Görög anyaszent
egyház.

Korejócz, orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Őrlik
hoz egy óra: 194 görög kath. lak.

Koszukdcz, orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Ko
mornyikhoz 1% órányira: 175 görög kath, lak.

Krussinecz, orosz f, a’ makoviczi uradalomban, Sztrop- 
kó fii. 5 romai, 186 görög kath., 6 zsidó lak.

Kr uszít! , orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Duplin 
fii. 4 romai, 428 görög kath,, 5 zsidó lak. Görög anyaszent
egyház.

Kurimka, orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Haiszlin 
fii. 2 romai , 553 görög k a th ., 6 zsidó lak.

Hutka , orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Zboró fii.
2 romai , 25S görög kath. lak.
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L adu rn er , orosz f. F. Szvidnikhez 1 mfd., a’ galicziai 
országikban: 46 romai, 856 görög kath., 16l zsidó lak. 
Görög paroch. templom. Synagoga. A’ makoviczi urad. tar
tozik.

M e d v e c z e , orosz f. Galiczia’ szélén, a’ makoviczi ura
dalomban: 19 romai, 260 görög kath., 14 zsidó lak. So
vány kősziklás határa csak zabot terem.

M érg esk a  , orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Duplin 
fii. 2 romai, 253 görög kath ., 5 zsidó lak. Görög anya- 
szentegyház.

M e s z tic s k ó , tó t-orosz f. a’ makoviczi ’uradalomban , 
Radoma fii. 297 romai, 71 görög kath., 8 zsidó lak.

M ir o ly a , orosz f. aJ makoviczi uradalomban, Sztropkó 
fii. 10 romai, 205 görög kath., 2 zsidó lak.

A lsó  és F első  M iro sső y  két orosz f. a’ makoviczi ura
dalomban , Zboró fii. 18 romai, 1136 görög kath., 6 zsidó 
lak. F. Mirosssón görög kath. plébánia van.

M lin a r ő c z , orosz f. a’ makoviczi uradalomban , Kűri- 
Mi a fii. 23 romai, 381 görög kath., 5 zsidó Jak. Gör. anya. 
szentegyház.

JViklova  , orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Zboró fii. 
10 romai, 464 görög kath. lak ., görög anyaszentegyházzal, 
és savanyúviz - forrással.

O ly sa v k a , orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Duplin, 
fii. 3 romai, 553 görög kath., 4 zsidó lak.

O n d a vk a , orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Zboró 
fii. 2 romai, 183 görög kath., 5 zsidó lak.

A lsó  és F első  O r lic k , 2 orosz f. a’ makoviczi uradalom
ban , Duplin fii. 35 romai , 1102 görög kath., I 4 zsidó lak. 
Felső Orlichon görög kath. plébánia, és postahivatal van.

A lsó  és F első  P isan a, 2 orosz f, a’ makoviczi uradalom
ban, Duplin fii. 5 romai, 511 görög kath., 4 zsidó lak. 
Alsó Pisanán görög kath. plébánia van.

P olyan a (K r u jn a J  orosz f. a’ makoviczi uradalomban, 
Duplin fii, 13 romai, 135 görög kath., 14 zsidó lak.

A lsó  és F első  P o ly á n k a , 2 orosz f. a’ makoviczi urada
lomban, Zboró fii. 30 romai, 665 görög kath., 13 zsidó lak
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P o lo k a , orosz f. aJ makoviczi uradalomban, F· Orlic* 
hoz egy órányira: 182 görög kath. lak,

P r ik ra , orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Duplin fii. 
4 romai, 140 görög kath., 7 zsidó lak.

P is z l r in a ,  orosz f. a’ makoviczi uradalomban, 185 gör. 
kath. lak.

R a k d c z , orosz f. a’ makoviczi uradalomban, liadoma 
fii. 4 romai , 190 görög ka th ., 8 zsidó lak.

R e g e id , orosz f, a’ makoviczi uradalomban, Zboró fii. 
16 romai, 340 görög kath. lak.

R o s z ld k a , orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Duplin 
fii. 9 romai, 543 görög kath., 8 zsidó lak.

Rovncl, orosz f. a5 makoviczi uradalomban, Orlichoz 2 
órányira : 492 görög kath., 10 zsidó lak.

S á r id , orosz f. Galic/.ia’ szélén, a’ makoviczi uradalom
ban : 59 romai, 7S g. kath. lak. Üveghuta. Nagy bikkes erdő.

S em elk d cz , orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Duplin 
fii, 4 romai, 252 gör. kath., 3 zsidó lak. Gör. paroch. templom.

S m iln d , tót f. a’ makoviczi uradalomban, Zboróhoz y2 
órányira: 882 romai, 9 görög kath., 10 zsidó lak.

S z ta sk d c z , orosz f. Zemple'n vgye széle'n, 3 romai, 158 
görög kath. lak. F. U. Dessewffy.

S z te h n ik , orosz f. Zboró f i i . , a ’ makoviczi uradalom
ban: 18 romai, 600 görög kath., 8 zsidó Ink.

Szlrocsin, tót-orosz f. aJ makoviczi uradalomban, Du
plin fii. 359 romai, 140 görög kath., 18 zsidó lak.

S zu k a , orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Komarnyik- 
hoz egy órányira: 439 görög kath. lak.

S z v id n ic z a , orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Duplin 
fii. 8 romai, 240 görög kath ., 10 zsidó lak.

A ls ó  S z v id n ik , orosz f. a’ makoviczi uradalomban: 10 
romai , 355 görög kath., 29 zsidó lak,

Tissinecz, tót-orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Du
plin fii. 147 romai, 98 görög kath., 15 zsidó lak.

Porulha, orosz f. a’ makoviczi uradalomban^ Duplin
fii. 7 romai, 130 görög kath., 8 zsidó lak.
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V apenik  , orosz f. a’ makoviczi uradalomban , Duplin 
fii. 11 romai, 195 g. kath., 13 zsidó lak. Gör. kath, plébánia.

V á ra d k a , orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Galiczia’ 
széle'n: 469 gör. kath. lak. Gör. kath. paroch. templom.

ViszTcócz, orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Komar- 
nyikhoz 2 órányira: 241 gör. kath,, 5 zsidó lak. Görög 
kath, plébánia.

V isz lo v a , orosz f. a’ makoviczi uradalomban, 15 ro
mai, 320 görög kath., 7 zsidóhoz 4I|<J órányira esik.

V la d ic sa , orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Duplin 
fii. 5 romai, 155 gör. kath., 7 zsidó lak.

V olya fJ u rk ó J ,  orosz f. Orlichoz \  órányira.· 329 gö
rög kath. lak. %

Vagrinecz, orosz f. a’ makoviczi uradalomban, Du
plin fll. 9 romai, 290 görög kath, 6 zsidó lak.



(Comitatus Scepusiensis. Zipser Gespanschaft.)

1. §. F e k v é s e  ’s H a t á r a i .

Szepes vármegye az ország’ északi részét foglalja-el, 
•s épen tövében fekszik az itt legnagyobb magasságra emel
kedő Kárpát’ havasainak. Határa északról Galiczia; kelet
ről Sáros, és egy kis részben Abauj ; délről Gömör, Torna; 
nyugotról Liptó vármegye , ’s Galiczia.

2. § N a g y s á g a .
Földterülete 66r’/10 Q  mfdet foglalván - e l , e’ tekintet

ben 26. ik Ilonunk’ megyéi közt. Használható földe 519,950 
hold, ntellyből 236,4»0 h. szántóföld; 244,986 hold erdő; 
20,374 h. rét.

3. §. T e r m é s z e t i  t u l a j d o n s á g a .

Mind vidékének igéző szépségére, mind lakosainak 
szorgalmára, mind becses kincseire nézve: Szepes várme
gyét a’ legjelesb megyék közé méltán számíthatjuk. Egyé
biránt határszéleit egészen magas hegyek futják-be, mel- 
lyek körülte mintegy természetes kőfalakat képeznek, ’s 
innen egy altaljában igen hegyes tartomány. Vannak ugyan 
itt ott egynéhány szép térségek, mint p. o. Fridman, Tót* 
faiu , Lublyó, Gnezda, Béla, Poprád, Igló , Szepes Vá-

*) Szepes vgye tiirténctköny veinkben gyakran licrczegség' neve alatt 
fordul -  elő. Így Kálmán és István (az első IV. Bélának, a’ má
sodik 1. Lajosnak testvére) szepesi lierczegeknek neveztetnek. Sőt 
Erzsébet IV. Lászlónak anyja is szepesi herozegné’ cz.ininiel élt.

ÍSXEPES V Á R M E G Y E .*)
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ralja kórul 5 de ezeket inkább szélesebb völgyeknek, mint 
rónaságoknak nevezhetni. Földe nagyon különböző miné- 
müségű, Altaljában köves és agyagos. Legtermékenyebb 
mezőket (rnellyek azonban a’ tiszai gazdag földekhez nem 
is hasonlíthatók) láthatunk : Ó Lublyó, Maldur, Béla, 
Matheócz, Szombathely, Felka, Poprád, Menyhárd , Kés
márk, Lőcse , Igló, Szepes Váralja, Olaszi, Kluknó hely
ségek’ határain. Valóban gyönyörű, felséges tájékok több 
helyt találtatnak, lllyenek különösen a’ dunajeczi völgyben 
a’ nedeczi, dunajeczi várak’ (ez magas sziklahegyen csak 
omladékáit mutatja), a’ Dunajecz’ partjára épült Veres 
Klastroni’ vidéke, hol hajdan camalduli szerzetesek tanyáz
tak ; továbbá Ofalu’ , Haligőcz, Káposztafalva, az úgy ne
vezett L a p i s  r e f u g i i ,  és Szepes várának környékei, 
melly utolsónak kellemét a’ hotkóczi és mindszenti pompás 
kastélyok ’s kertek kiinondhatlanúl nevelik.

Levegője hideg és zordon , de a’ lakosok’ egészségére 
jótékony behatással van. Ezen hideget főképen a’ Tátra 
okozza, mellynck teteje legtöbbet hóval ’s jéggel le- 
petik-el. Itt nyári hónapokban is gyakran hó esik. Mind- 
azáltal úgy tapasztaltatok, hogy ha télen a’ völgyekben 
nagy hideg uralkodik , akkor a’ hegyek közép tájékán lan
gyosabb idő jár. Az északi szelek , rnellyek igen csípősek 
szoktak lenni, felette ritkán csendesednek-el egészen; ’s 
némellykor az erőszakos szélvészek a' házalt’ tetejét is leso
dorják. Innen a’ Tátra’ hegyei közt sokszor legpusztítóbb 
felhőszakadások vannak. — A’ nyár rövid és nem állandó; 
meleg vagy forró napoknak gyakran híre sincs, ’s oJIykor 
a’ szobát nyáron is futni kell. A’ hó, közönségesen csak 
májusban olvad-el, ’s már October’ elején e’ kellemetlen 
vendég újra beköszönt; sőt néha a’ hegyek’ tetői septem- 
berben is fejérlenek. Éjszakai fagyok júniusban ’s augus- 
tusban nem rikaságok. Mivel a’ havas idő oily hamar be 
ál l ,  több ízben a’ gabonát hó lepi-ei, úgyhogy már volt 
olly esztendő, melly ben semmit be nem hordhattak. Leghi
degebb éghajlata van a’ Poprád és Dunajecz vidékének; 
észrevehetőig melegebb Igló, Lőcse, Szepes Váralja 
körűi.
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4.  §. H e g y e k .
Nevezetesebb hegyek:
1) A' Tdli'a. AJ Kárpátok Szepes vgyében legszebb 

pompájukban mutatkoznak, Ezeknek nagyobb részé, melly 
az embert ellenállhatlanul csudálkozásra ragadja, Tátrának 
neveztetik. Ez a1 Kárpátnak legmagasabb havasaiból áll, ’s 
ismét több hegycsúcsokra oszlik, mellyek azonban összeköt
tetésben lévén, csak egy hegylánczot képeznek, Ezen hegy
csúcsok pedig e’ következők : az eisthali (Wahlenberg sze
rint 8000 lábnyi magassággal); lomniczi (7942 1.); hints·· 
dorfi (7800 I.); zöldi ói (?7oo); késmárki (7300); nagy sza- 
lóki (7200) ; vöröslő-toronyi (7200) ; fejérlói csúcs (6700) ; 
kuílbaclergrati (6595,1 ; Hinler-Leithen (6184) ; stirnbergi 
(5899); dnrlsbcrgi (5586); «’ nyereg (5379); s lös se keni 
(4571) ; késmárki major (4038) ; «’ Magúra (3500 láb).

2) A’ K i r á l y  h e g y ,  vagy H o l  a ,  vagy K r a l o v a  
Hór a .  A’ megyének azon szegeletében fekszik, hol a’ li
ptói , gömüri, szepesi határok összejönnek. Magasságára 
nézve el nem e'ri ugyan a’ Tátra’ csúcsait, de ezek után 
mindjárt következik. Formája hosszúkás, ’s a’ megyének 
dél - keleti részét futja-meg. Ásványokban, kivált rézben 
és vasban nagy gazdagsága van. Kisebb hegyágainak fő al
kotó része mészkő ; de magának a’ fő hegynek tetején illy 
nemű követ nem találhatni.

3) Az Ih la  he gy .  Fekszik a’ megye’ keleti részén , 
a’ szászvásári ( Hundertmark) határon, ’s északra összefügg 
a’ Tátrának 2-ik osztálybeli ágával, a’ Magurával. Magas
sága 3800 láb.

4) Az Ö k ö r  h e g y  (ÍJubuIus, Wolovecz.) Fekszik a* 
megyének dél - keleti csúcsában , ’s egyik ágával formálja 
a’ rézben ’s ásványokban gazdag szomolnoki völgyet, másik 
ágárai Szomolnok és Stosz közt, Kemetéig nyúlik, itt csak 
hamar dél-keletre fordái Meczenzéf, Jászó fele. Az Ökör- 
hegy függésben van ugyan a’ Királyhegygyel; de tulajdon
képen a’ korponai hegysornak ágazata.

A’ többi nem említett főbb hegyek ezek; Reh vagy 
R ä u b e r b e r g , R a t z e n b e r g ,  Ú r i n k é n ,  i l l a s ü o v  , 

T U  K. M, O. Földi. 19
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B r a n i s z k é  (Purczelgrund), t i r a i n á r ,  ’s a' márványai
ról hires H e g e n ,  Wagendrüssel felett.

§. 5. F o l y ó v i z e k .  T a v a k .

Ä  Poprád. Ered a’ Popper hegyi tóból Liptó vgyé- 
ben. Útját elébb délnek veszi, de kiérvén a’ hegyszoru- 
latokból, Js a’ Lucsivna vizével egyesülvén, észak-keletre 
fordái. Itt egy gyönyörű völgyben Szepesnek hajoló vidé
két keresztűlfutja, Lublyón túl Hobgartennél Sáros vgyé- 
be lép ,  hol egy nagy kanyarodást tévén, nyugotra foly 
Szepes vgye és Galiczia közt, Mnisseknél pedig egészen 
Galicziába megy-által. Itt egynéhány mértföldig borzasztó 
hegyek közt folydogálván , Szandecznél egy szép térségen 
a’ Dunajecz.be, evvel a’ Visztulába, ’s igy Danczkánál a’ 
Keletitengerbe ömlik. Útjában számos patakokkal öregbüi, 
n g y , hogy forrásától kezdve 7 mfdnyire, azaz Gnezda 
mellett már hajókázható, ’s rajta szálakon, kompokon 
sok bor és magyar portéka vitetik-ki Lengyelországba. Ha
lakban , különösen pisztrángban nagy bősége van ; l a z a c z  
pedig egész Magyarországban csupán ezen fo lyóban talált atik. 
Ezek a’ tengerből jönnek-fel a’ Visztulába, innen a’ Duna- 
jeczbe’s Poprádba. Május’ végén már sokat halászhatnak, 
de telelni vissza mennek a’ tengerbe.

2) A ' Hernád, Kunderth. Eredetét nem aJ Király’ hegyé
ből, hanem egy szomszédos alacsonyabb hegyből veszi Vi- 
kartócz helységénél, Szepes vgyében. Folyását keletre inté
zi, ’s 10 mfdnyi menetele után Margitfalván alul, hol a’ 
Gölniczczel egyesül , Sárosba , Aha újba höinpelyeg , ’s Kö
römnél a’ Sajóba szakad.

3) Al G Símen, a’ Királyhegyében fakad , ’s keletre 
folyván, e’ megyében számtalan malmokat, erőmiveket 
tart forgásban , végre Margitfalvánal a’ Ilernád nyeli-el.

4) A ’ Duna je  e z , mellyel a’ lengyelek kis Dunának 
neveznek, a’ Tátra’ északi oldalán lévő hét hegyitónak 
egyikéből ered. Folyását elébb keletnek, majd északnak 
veszi, a’ Vörös Klastromon felül árka igen keskeny, mi
vel két egymáshoz közel fekvő kőszikla közt zubog-el, ’s 
Opatovecz galicziai falunál a’ Popráddal egyesül.
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5) A' Bialka, szinte a’ Tátrából fakad, ’s nagyrészt 

határfolyó Szepes vgye és Galiczia közt, de végre Fridman- 
nal a’ Dunajeczbe ömlik. — Hekesztékiil említést érdemel 
azon kis patak is , melly a’ szomolnoki völgyet nedvesíti. 
Ez igen számos malmot és erőmivet forgat, ’s azért nagy 
hasznára van a’ megyének. Szomolnokon jóval felül tölté
sek’ segedelmével tágas tavat képez.

A’ szepesi tavak csupán begyitavak, vagy úgy neve
zett tengerszemek, mellyek a’ Tátra’ havasai közt iszonyú 
magasságon találtatnak. Nevezetesebbek: a) A ' Felkai-ló, 
a’ batizfalvai és gerlachfalvai hegycsuesok közt. Vize szín
re zöldes, azonban inni jo'. Közel szép vizomlást láthatni, 
Js ennél feljebb még két kisebb hegyitó találtatik. Északi 
oldalát roppant gránát-sziklafal keriti-be, mellyből sok
szor égész darabok szakadnak le a’ tóba, vágyj a’ íhegytor- 
kolatokha. Vidéke felette vad és zordon, bj A' Zöldtó , a’ 
késmárki határban, egy felséges, gyöngyörű vidéken. Ke
rülete mintegy 30() lépés; mélysége közepén több ölnyi; 
vize egészen zöld színű, de csak a’ tóban, mert edénybe 
merítve semmit sem különbözik más vizektől; továbbá oily 
tiszta, hogy a’ tó’ fenekén a’ legkisebb kavicsot is meg
láthatni. Félkörben magas kősziklák veszik-körűl, kifolyá
sa keletre van, két henyefenyővel borított hegy által képe
zett torkolatban, ’s több hegyi patakokkal'egyesülvén, Fe- 
jérviz név alatt Késmárknál a’ Poprádba szakad, c) A ’ Vö
rös-tó , a’ zöldtótól csak egy 200 ölnyi magas hegy állal 
választatik-el, de a’ mellyre igen veszedelmes a’ felmenetel, 
mivel a' henyefenyő bokrok alatt nagy mélységek lappan- 
ganak. Egyébiránt ezen tavat szinte iszonyú kőszálak ke
ntükbe félhold’ formában. Sem nem igen nagy kiterjedésű, 
sem nem mély ’s épen alatta fekszik a’ megmászhatatlan 
Kö/rigsnase nevű szikla csúcsnak , mellyet azonban a’ nagy 
szaiókival fel nem kell cserélni. Az itt egekig tornyosuló 
kősziklák’ üregeiben felette sok murmutir tanyáz, dj A ’ 
Fekete-ló. e) A ’ Fejér-ló. f )  A* Steinbacki-ló, a’hunsdorfi 
hegycsúcs alatt. Ez kimondhatlan ntély ’s közepéből egy 
magas kőszál emelkedik.fel, mellyen több neveket olvas
hatni, mellyeket némeliy úszni tudó vendégek véstek-bc.

* 19
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g-J A ' Béka-tó, egy mély 's többnyire hóval borított völgyben. 
Sok békáiról vette nevét, hj A ' Plok-tó, borzasztó sziklák
tól vétetik körűi, ’s kifolyása képezi a’ már'említett Siial- 
ka vizét. Partjai körűi sok zergegyökér nő, mellyet az it
ten számosán tartózkodó zergék (havasi kecske, Gemse) 
nagyon szeretnek. Végre vannak még több kisebb tavak is, 
de a’ mellyeket itt bővebben le nem írhatunk.

6. §. Á s v á n y o s  v i zek .
Ásványos vizekkel gazdagon megáldotta a’ természet 

Szepest. Igen jó savanyűviz-források vannak : Lfj Lublyón, 
Nagy Szabikhoz közel (Schmeks neve alatt) , Sz. Andráson, 
Filiczen, Felső ltuszbachon , Toporczon , Kreighon , Kam- 
jonkán , Landokon, Vibornán. Vastartalmú íördók van
nak: Uj Lublyón, és Nagy Szálúkon; mésztartulnwak: 
Felső ltuszbachon, Kólán, Ganóczon, Kokuszon, Baldó- 
czon , Siva Bradán ^Szepesvára’ környékén) $ ké/ikíilartal- 
muakl Sinerszonkán , a’ Vörös Klastromhoz közel, és a’ 
leibiczi határon Schwefelbadon, Ezen vizek közűi többe
ket bővebben le fogunk írni az egyes helységek’ ismerteté
sénél^ itt csak azon általános megjegyzést teszszíik , hogy 
a’ vendégek’ befogadására elegendő kényelmes épületek se
hol sincsenek. Orvos dr, Kreisel, munkájában 20 savanyu- 
viz-forrást száinlál-elő.

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 .

Szepes vármegyének altaljában terméketlen fóld jutott, 
’* a’ lakosok ezen hiányt kettőztett szorgalommal kényte
lenek kipótolni; ’s innen a’ hol a ’ szántóföldek’ távoli fek
vése miatt gazdagon nem trágyázhatnak, ott még a’ jobb 
környékeken is, mint p. o, Lőcse körűi őszi gabonából há
rom maggal már megelégesznek, Legjobban megterem még 
az árpa és zab. liuzdt, rozsot is vetnek ugyan, kivált: a’ 
déli részeken; de ezek belső szükségre sem elegendők, ha
nem a ’ rosnyai, ineczenzéfi piaczokról kell hehozni. Az 
árpa különösen szép, ’s innen a’ sör és pálinka, mellyeket
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a’ XVI szepesi városok leginkább főznek, jó hírben álla
nak a’ liptaik ’s gömöriek előtt is. Szinte jő Ízű ős nagy
szemű borsó terein Lőcsén, Poprádon, Matheóczon, Lai- 
biczon. Lencsét a’ szepesi ember nem örömest eszik. A’ 
Galicziával határos helységek többnyire zab kenyérrel él
nek ; mert az itteni száraz, sovány dombokon e’ terem 
meg legjobban. Mintegy 20 év olta a’ burgonya (kolompár) 
felette elterjedt, úgy, hogy az ugarföldek többnyire evvel 
vannak beültetve, különösön azon vidékeken, hol a' kalá, 
szos gabona a’ hideg miatt mostohán diszlik, Pohánka elég 
van. ))e babról, kulcsról, kukuriczárál semmit sem tudnak. 
Kendert csak némelly északi helységek vetnek. Ellenben a’ 
len mind mennyiségére, mind niinéműségére (legjobbnak 
tartatik egész hazánkban) fő termesztménye a’ megyének. 
Legszebb és legszálasabb a1 kárpátaljai határokban, ’s a’ 
Poprád’ völgyében.

A' kerlészség , a’ hideg éghajlat miatt, mind eddig ke
vés előmenetelt tett. Hires és jó káposzta terem Tepliczen , 
Iglón , Poprádon , Késmárkon. A’ szép virágoknak a’ sze- 
pesiek legszenvedélyesebb barátja! egész Magyarországban ; 
kivált gyönyörű és sokféle színű szekfüt láthat az ember. 
Ezelőtt Késmárkon izacsot (Waid), Lőcsén pedig sáfrányt 
és sok komlót termesztettek, hé"dohánytermesztés nem sike
rül. A’ hideg éghajlat a1 gyümölcsre nem kedvező. így sző
lővel tettek ugyan próbát Lőcsén, de az ebből sajtolt bor 
ihatatlan volt. A’ szilva, a’ déli részeken ritkán, Késmárk 
körűi solia sem érik meg tökéletesen. Legjobban diszlik 
még a’ megygy , alma, és körte: a’ lőcsei megygy hires. 
Az erdőkben sok és jó földieper, málna, áfonya, ’s a’ 
leibiczi, kis-lomniczi határokon mogyoró szerfeletti men
nyiségben találtatik.

Legelője a’ megyének nagy részt erdőkben van , ’’s al
taljában nem elegendő. Leglágasabb , ’s egyszersmind leg- 
zsirosabb legelők vannak aJ Tátra1 havasain, és az Ihlahe- 
gyen. Ugyancsak a’ Tátra bővölködik orvosi füvekkel is , 
annyira , hogy illyenekkel egész Magyarországot kitarthat
na. Nevezetesebbek: V a 1 e r i a n a , G e n i s t a  c a n  ár i -  
e n s i s , U h e u m r h a j> ο n t i c u in, A n g e l i c a  a re lia a-

5á4Jo>
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g e l i c a ,  C o c h l e a r i a  o f f i c i n a l i s ,  I m p e r a t o r i a  
o s t r u t h i u m ,  L i c h e n  i s l a n d i c u s ,  D o r o n i c u m  
l a t i f o l i u m ,  G e n t i a n a  l u t e a ,  H e l l e b o r u s  ni 
g e r ,  ’s t.

Ámbár Szepes nagyon erdős e's hegyes tartomány: mind 
azáltal re'szint a’ hosszú telek, részint a’ sok hámorok, *s 
pálinkaházak roppant fát eme'sztvén e l , igen szükségessé 
teszik a’ szigorú, ’s okosabb erdő gazdaságot. A’ fanemek 
közt fő helyet foglalnak-el a’ fenyőnek különböző nemei.

B) Á l l a t o k ’ o r s z á g á b ó l .

Szarvasmarhából ökröt kevesebbet tartanak, mint te
henet. Ezek kicsinyek , feketés-vörhenyegesek, kurta szar
vunk , azaz lengyel fajból valók , jó tejelők, ’s azért vajat 
más vármegyéknek is adhatnak-el. A’ lovak aprók, ’s ám
bár szántásra inkább ezek fordittatnak, mint az ökrök, még 
is csekély számmal találtatnak. Juhot Erdélyből, Márarna- 
rosból vesznek, ezeket nyáron használják, de télire, mi
vel szénájuk evés, vagy eladják, vagy levágják. Egyébi
ránt mind r  varon, mind télen legtöbb juhot (szarvasmar
hát is) t n. anak a’ Galicziával szomszédos vidékek} leg
jobb juhsajtot csinálnak pedig Durándon és Lucsivnán, Mi
vel itt sem kukuricza , sem makk nem terem: tehát a’ ser
téstenyésztés is kevés figyelmet érdemel. Legtöbbet ’s na
gyobbat tartanak a’ kárpátaljai helységek, 's az északi vi
dék, hol tudniillik a’ sör és pálinka főzés nagy divatban 
van. A’ sok erdőségekben számos vad, őz, nyál, hiuz, 
farkas, róka, a’ Tátrán sok vad kecske, zerge, medve , 
murmutir , havasi sas. A’/ méáfartás (az erdőkben) meglehe
tősen elterjedt; de a’ kasok nem igen gazdagok; hanem a’ 
méz igen jő. Selyambognrakkal Szoinbathhelyen tettek 
próbát, de kevés sikkerrel. A’ Poprád halakban szerfelett 
gazdag, ’s holmi apró halakon kivűl nevel igen szép to- 
molykó szemlinget (Salrno thymallus), angolnát, menyha- 
l a t , pisztrángot és lazaczot. Mikor a’ Tatra hegyein közt 
a’ tavek megáradnak : akkor a’ Poprádban különösen sok 
pisztrángot foghatni. Lazacz , egész Magyarországban csak
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a’ Poprádban es Dunajeczben ta lálta tik , ’s innen ie télre
visszamegy a’ Keletitengerbe.

C. Á s v á n y o k ’ o r s z á g á b ó l .
A’ földgyomrában szinte nagy kincse van ezen niegye

nek Arany, de kevés Iglónál; hasonlóul kevés ezüst a’ réz 
érczekben (|2  — I 4 lat egy mázsában). Ellenben Amerika, 
és Siberia után legtöbb réz ásatik, ’s még a’ németországi
nál jobb e’ következő helyeken: Szomolnokon, Iglón, Szlo- 
venkán, Gölniczen , Remetén, Poracson , Helczmanován , 
Zavadkán , Scbvedleren, Wagendrüsselcn, ’s tb. Fakóércz, 
tiszta réz, és rézkavics, Szomolnokon; malachit Iglón , 
Wagendriisselen, Remetén , Késmárkon; krispán Remetén, 
Iglón, Szomolnokon, Szlovénban, Késmárkon- A’ szomol- 
noki czémentviz is ád évenként 1000 — 1200 mázsa rezet. 
Gömör vgye után honunkban Szegesben ásnak legtöbb vasat, 
nevezetesen: Stószon , Krompachon, Szlovenkán, Wagen
driisselen, Iglón, Jakubjánon, Kluknón , Csötörtökhelyen , 
’s tb . : legjobb az iglói. Czinobrinm'. Szlovenkán, Schwed- 
Jéren, Poracson; czi/ik Szomolnokon és a’ Braniszkó he- 
éyén ; kobalt Szomolnokon; piskúlcz ugyan o tt; barnakő 
Prackendorfon; egérkő Gölniczen; markasit Zdjáron.

K ő n e m e k :  Chalcedon és carniol Rókuszon ; achat Kés
márkon és Landokon, gránát Káposztafalván. Lőcsén; 
szarvkő Iglón , Zdjáron; kristály Landokon , Iglón, jaspis 
Késmárkon, zeolith Felkán, lydiai kő Késmárkon; hynllt 
Gölniczen, palakő Késmárkon, Iglón, mezeikovacs Szomol
nokon, Iglón; schorl Iglón; közönséges és finom fazekas 
agyag Szomolnokon ; tiszta, fejér porczeldnföld Nagy Sza
bikon ; márga Iglón; darázskő Szomolnokon; agyag-palakő 
Szomolnokon, Eisenbachon, a’ Braniszkóhegyen; táblás- 
pnlakő Zdjáron ; csillám Szomolnokon, Iglón: mészkő több 
helyt; márvány Podolinon, Landokon, Schwedleren, Szo- 
rnolnokon, a’ Hegen’ hegyén ; alahaslrom Landokon , gyps 
Iglón , Szomolnokon ; talk Iglón , Késmárkon ; nehézkovacs 
Iglón, Lublyón ; gránit a’ Tátrán; zöldkő a’ Braniszkón ; 
vakke, porphyr Késmárkon; homokkő Késmárkon, Iglón, 
a’ Királyhegyen; tőfa Szepes Váralján, Alsó Ruszbachon ,



’s tb . ; hasalt Késmárkon 5 csepegőkti lluszbachon 5 hővé vall
j a  Iglón, ’s tb.

S a v a k :  Vas e's re'zvilriol Szomolnokon.
É g v e  n y e s  á s v á n y o k :  borostyánkő a’ Magurahe- 

gyen; graphii Poracson; túr f a  a’ poprádi völgyben, neve
zetesen Nagy Szalókon, és Kakas Lomniczon. <

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

248népes lakhely közűi van: 2 szabad királyi-város, 
mindenik német-tót, 15 mező- és bányaváros, u. in. 8 tót ,  
5 német, 2 tót-német; 192 fa lu ,  u. m. 153 tót, 20 orosz, 
17 német, 2 német-tót; 39 népes puszta v. más lakhely , 
Ezenkívül van a’ XVI, szepesi városok’ szabad kerülete, 
hol kevés tótot kivévén, egészen németek laknak.

N é p e s s é g e  magának a’ megyének 147.609 lélek, a’ 
XVI városok’ kerületével (32,369 1., u. m. 17,415 kath., 
15,254 evang. luth.} 180,038 lélek; és így esik 1 Q  mfdre 
2680 lakos,

V a l l á s u k r a :  111,529 r. kalb., 22,362 görög kath, 
44,742 evang. Iuth., 1405 zsidó.

N y e l v ü k r e :  91,768 tót, 22,362 orosz, 64,503 német, 
1405 zsidó.

Ezekből láthatni, hogy a3 megyének nagyobb] részét je 
lenleg tótok és oroszok lakják ; a’ németek kevesebb szám
mal vannak, holott ezelőtt a’ tótoknál számosabbak voltak, 
’s a’ Poprád’ és Dunajecz völgyeit egészen ők foglalták-el; 
magyar helység egy sincs, de a’ nemesek és polgárok több
nyire magyarul is beszélnek.

A’ németeket leghihetöbben II. Geiza hitta-ki 1142-ben, 
az ásványteljes Kárpát vidékének mivelése végett. Később1, 
azaz 1244-ben a’ tatárpusztitás után IV. Béla újabb német 
gyarmatokat hozott-be, kiknek aztán V. István, I. Károly,
I. Lajos, és Zziginond jeles szabadsági ’s kiváltsági levele
ket ajándékozott. Ezen németeknek maradéki jelen időben 
a’ XVI. szepesi városok’ kerületében, a’ királyi városokban, 
3s némelly kárpátaljai helységekben laknak, Sok hajdani nú-

296 SZEFEs VARMEGYE.
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met faluk pedig vagy egészen eltótosodtak , vagy a’ vallá
sos üldözések’ alkalmával elszéledtek. Termetekre nézve 
szálasok, helyes testalkotásuak, szőkék, nyiltszivüek , ven
dégszeretők, jó kedvűek, bátrak, kevéssel megeíégedők, 
’s felette szorgalmatosok. A’ tudományokat, és szép mes
terségeket nagyon kedvellik, ’s valóban kevés, vagy talán 
egy vármegye sem adott Hazánknak annyi jeles férjliakat, 
mint Szeges. A’ szepesi bányavárosokban lakó németek, 
a’ most leirttakkal nem egy eredetűek, ’s ezektől mind 
szokásukra mind kivált nyelvükre nagyon különböznek.

Romai kaik. parochia 97 számláltatik, ’s ezekből 87 a* 
szepesi, 10 aJ rosnyai püspöki megyéhez kapcsoltatott. A’ 
szepesi püspökséget (melly kiterjed Szepes Árva és Liptó, 
vgyékie) Maria Therezia állította 1776-ban. azelőtt pré- 
postság volt, mellyet Hl. Béla 1189-ben alapított. Van ben
ne 1 valóságos apaturság, 3 jövedelmes prépostság, 10 ka- 
nonokság (a’ szepesi n. prépostot is beszámlálván), 3 fő, 
13 al-esperestség, 160 parochia, 231 világi pap, 8 szerze
tesház, 72 minden rangú szerzetes. Különösen Szepesvgyé- 
ben praemonstratensisek laknak Lőcsén, minoriták Lőcsén 
és Csötörtökhelyen, piaristák Podolinban, irgalmas-barátok 
JSzepes Váralján.

Az evang. luth. 29 anya ekklézsiái három senioratus- 
ra vannak felosztva, u. in. a’ 13 városi, [bánya - városi, és 
kárpátaljai senioratusra. Lőcse és Késmárk a’ 6 sz. kir. 
városi senioratushnz tartoznak.

Görög hath, parochia 17 van } synagoga 1.

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’ szepességi mezeigazda kitűnő szorgalommal iniveli 

földjeit, azokat gyakran trágyázza és szántja, barmaira 
nagy gondot visel. A’ lóheretermesztés meglehetősen elter
jedt , de az istállóntartás még sincs divatban. Mesterember- 
sok és jó is van , különösen a’ királyi városokban , ’s a’ 
XVI. szepesi városok szab. kerületében. így felette becses, 
és erős posztót csinálnak Jglón, Bélán, Késmárkon, Lei- 
biezon; bőrt Kakas Lomniczon; ügyes arany ’s czüslmive-
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sek, órások, asztalosok laknak Késmárkon és Lőcsén5 Po- 
dolinban és Leibiczon müvésztakácsok (Kunstweber); Kés
márkon, Poprádon, Iglón , Szombathelyen, Felkán hires 
festők. Egyébiránt legnagyobb figyelmet érdemel Szepes 
vgyében a’ gyó/csssövés és fe jérilés : mert ez csaknem ál
talánosan el van terjedve ’s az évenként szőtt gyolcsot 6 
millióm réfre könnyen becsülhetni. Legtöbb és legszebb 
szövetik: a’ Poprád mellett fekvő helységekben * u. m. B11- 
sóczon , Malduron, Toporczon , Kis Lomniczon , Szent 
Györgyön, Százvásáron, Majerkán, Vibornán, Alsó és Fel
ső Ruszbachon, ’s tb. A’ munkában (t. i. a’ törésben és fo
násban) a’ férjfiak is részt vesznek. A’ gyolcsot részint dur
ván, részint fejéritve adják-el. Legjobb fejéritők vannak: 
Alsó és Felső Ruszbachon, Kis Lomniczon. Holló Lomni
czon , Gerlachfalván , Batizfalván, Menguszfalván , Lucsiv- 
nán. A’ XVI. szepesi városok, ’s a’ kárpátaljai helységek 
igen sok sort és pálinkát főznek, ’s a’ moslékkal részint 
marhát, részint sertést hizlalnak. #) Papirosmalom van: 
Tepliczen, Ruszbachon (kettő). Poprádon, Lublyón , Ig- 
lón , Olasziban. — A’ bányászság is sok embernek ád ke
nyeret, ’s az iparnak ezen ága (inelly a’ franczia háborúk
ban felette csökkent) ismét hatalmasan kezd emelkedni. Hi
teles adatok szerint, a’ szomolnoki f& bányakerületbeu 
évenként kiásott réz jelenleg 25.000 mászára felmegy. Va
sat pedig mintegy félannyit ásnak , mint Gömörvármegyé- 
ben , azaz 40 — 45,000 mázsát. Végre Iglón van egy csi
nos , ’s tartós portékát készítő kőedény-gyár; Gölniczen 
pedig sok drótot húznak, és sok kést csinálnak.

10. §. K e r e s k e d  és·
A’ megye’ természeti fekvése, ’s különféle termékek

ben való gazdagsága, és a’ lakosok’ szorgalma mind a’ kül
ső , mind a’ belső kereskedést virágzóvá teszik ; ’s valóban , 
kereskedést itt nem csak városiak, hanem falusiak is egya
ránt űznek. Fő kereskedési czikkek, mellyeket idegeneknek 
adhat-el ezek: durva és fejéritett gyolcs, fonal, len, pá-

*) Bcla borovicskát, Lőcse inélisert csinál sokat és jót.
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Iinka, sor, hízott marha, réz, vas, ’s más erezek, fa, zsin
dely, deszka, faeszküzök, borsó, vaj, juh-turó és sajt , 
borovicska, méhser , szekérkenőcs, kőedény, papiros, or
vosi füvek , uj lublyai savanyúviz, halak , ’s tb. Vészén pe
dig búzát, roszot a’ rosnyai, meczenzéti piaczokról; szarvas- 
marhát Galicziából, Sáros vgyéből; sertést Abauj, Borsod, 
Gömör vgyékből; juhot Erdélyből, Máramarosból; bort 
Ze.nplén , Borsod , Abauj vgyékből.

Országűtjai altaljában véve még sok javítást várnak. 
Legjobbak közül való az, melly Lőcséről Eperjesre, to
vábbá Iglóra, ’s Szepes Váralján, Krompachon keresztül 
Kassára vezet. Igen rósz pedig a’ liptói posta, és a’ Ver
néit felé vivő görnöri országút.

Hurminczudhivatulok vannak Késmárkon és Ofalun. 
Postaállások·. Lőcséről Eperjes felé Korotnok 11/4 5 Berthót 
i lja. Liptó felé Horka l l/4 ; Lucsivna l 3/4; Vihodna l'/g,

11. §. O s k o l á k .
A) Evangélikus oskolák. 1) A’ K é s m á r k i  l y c e u m ,  

mellyben a’ hazai törvénynek is különös tanítója van. Ékes
kedik derék könyvtárral, mellyel Podkoniczky’ és Schwart- 
ner gazdag könyvtárai is egyesültek. 2) A’ L ő cs e i g y m 
n a s i u m ,  physikai eszközöknek jeles gyűjteményével. B_) 
Kaik. oskolák. 1} G y m n a s i u m  van Lőcsén, és Podo- 
linban, ’s ezek közül az elsőben praemonstratensisek , az 
utóbbiban piaristák tanítanak. 2) P ü s p ö k i  l y c e u m ,  
és n ö v e n d é k  p a p - h á z  van Szepesen.

12. §. K a t o n a s á g .
Ujonczokat a’ 60-ik szánni, most Gusztáv Wasa’ nevét 

viselő magyar gyalog ezeredhez .állít. Gyalog kaszárnya 
van kettő, ’s mindenik Lőcsén. A’ XVI szepesi városok lo
vasságot tartani nem kötelesek.

13. §. K i r á l y i  H i v a t a l o k .
Szomolnokon van egy fő  bányászkerületi igazgatóság t 

jó  bányász es pénzverő hivatal, ’s kerületi bányászt örvény··
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tzek. Helyettes hány ásztiirvény székek vannak : Iglón és Cöl- 
niczen. Harmincxud: Késmárkon, Ofalun, Só/táz: Iglón , 
ŐLublyón, Ófalun. Fostatiszlség: Lőcsén (itt fő postahi
vatal) , Korotnokon , Horkan , Lucsivnán, Szomolnokon.

14. §. J o b b á g y t e l k e k .  Port ák.
Egész jobbágytelkes bir itt: első osztályban 22, máso

dikban 24, harmadikban 26, negyedikben 3() hold szántó» 
földet. Rétekből, hol sarjú mindég kaszáltatik: 8, hol rit
kán: 10, hol soha sem : 22 embervágót. Hlyen egész job
bágytelek van: 3512.

Portája magának a’ vármegyének : 684/s ; Lőcsének : 7 ; 
Késmárknak : 5 ; a’ XVf szepesi városoknak ; 26.

15 §. N e m e s s é g .  B i r t o k o s o k .
Az 1785-iki összeírás szerint volt itt 2094 nemes sze

mély. Szepes vgyének nagyobb részét a’ 15-ik században Zá
polya vagy Deák nemzetség bírta. Később’ majd a’ Thurzó, 
majd Laszky, majd Tököly nemzetségek voltak a’ hatal
masok. Most a’ gr Csáky nemzetség bir legtöbbet, ’s ugyan 
ezt ékesíti az örökös fő ispányi méltóság is, Nevezetesebb 
birtokosok még : a’kamara, az. alapítványi kincstár, a’ szepesi 
és eperjesi püspök’s káptalan, Lőcse, Késmárk, Kassa váro
sok, b. Palocsay, b. Marjássy, Almásy, Aranyosy, Hadányi, 
Baika, Bárdosy, ßerzeviczy, Hobest , Budabázy, Buda- 
me'ry, Detrich , Doloviczényi, Draveczki, Engel, Glosz , 
Goldberger, Görgey, Grodkovszky, Gundelfinger, Hatbaf- 
ny, Hellner , Horánszky , Horváth, Jánborszky, Jancsó, 
Jékelfalusy, Jóhny, Kail, Kiss, Kolacskővszky, Korot- 
noky , Korponay, Kraus, Lányi, Mayer, Marjássy, Mar
saiké, Matyasővszky, Mercz, Moneskó. Nemesány, Okrucz- 
ky , Okolicsányi, Palczman, Péchy, Petróczy, Podhajecz- 
ky, Probstner, lieisz, Reviczky, Várady Szakmáry, Szent- 
andrásy , Szepesházy, Szerdahelyi, Szmrcsányi, Szulinyí, 
Szirmay , Spóner, Stavács, Sváby, Teöke, Tőthfalusy, 
Ujházy, Ujfaiusy , Vadnay , Velbovszky, AVieland , Vita» 
lis , Vitkoczy , Záborszky , Zsedényi. A’ papi jószágokban
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lakik 15,026 lelek; a’ mágnásokéban 43,600 1.; a’ k isv á 
rosokéban 3500 1.; ’s végre a’ nemesi telkeken 56,984 1., ’s 
az alapítványi kincstáréban 1462 I. —

1G. §. T i s z t i k a r .
1 fő , 2 alispány ; 1 fő, 2 aljegyző; 1 fő, 1 alügyész; 

1 fő, 4aladőszedő; 1 számvevő, 1 levéltárnok, 4 fő , 4 
alszolgabiró, 8 eskütt. Ezekhez járul 3 Írnok, 1 orvos, 
1 főid mérő , 3 seborvos , 1 várnagy. —

Gyűléseit tartja : Lőcsén.

1 7 . §. P o l i t i k a i  F e l o s z t á s a .
Eloszlik 2 szalad királyi városra (Lőcse és Késmárk); 

X V I  szepesi városokJ kerületére, melly a’ vármegye’ hatósá
gától egészen szabad, ’s különös tisztikara és portája is 
van;  és végre 4 főbírói járásra, mellyek ezek: 1. Mag-urai 
Járás , 11. Kárpátaljai, I I I .  J ak:sei, IV. Hegyi.

Egész a’ l 9ik század’ elejéig volt Szepes vgye’ ke
belében egy kis vármegye is, t. i. a' Hordások' tartó- 
mámja (Sedes 10 Lanceatorum}, melly aJ főispánytól füg
gött ugyan, de a’ nagy vármegyétől megkülönböztetett vár
megyei igazgatással bírt. Most ez mintegy 14 kis helység
ből áll. Lakosai mindnyájan nemesek, ’s hajdan közülök 
tizen mindég tartoztak a’ magyar királyt háborúiban kísér
ni. IV. Béla szép szabadságokat adott nekik, sőt vérhata
lommal is bírtak, de ez tőlük későbben elvétetett. Az 1802- 
iki 2-ik czikkelynél fogva egészen Szepes vgyéhez csatoltat- 
tak. l ő  helyeik voltak: Betlehemfalva , Abrahámfalva, 
ílorka, Kisócz. Gyűléseiket Betlehemfalván tartották, ’s 
innen vette praedicatumát a’ hatalmas Thurzó nemzetség is.

S z a b a d  K i r á l y i  V á r o s o k .
Késmárk, Késmarkinum , a’ régi oklevelekben Fórum 

Caseorum. Igen régi ’s nevezetes királyi város a’ Poprád’ 
jobb partján, Pesthez 32,[2 mfdnyire , a’ legmagasabb Kár
pát’ hegyeihez pedig·, mellyekre felséges kilátás esik, egy 
(irányira. A’ városnak hosszú, tiszta és szép utczái van
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nak; a’ házak naprul napra újabb ízlés szerint épülnek ott, 
hol a’ város’ kőfalai lerontattak, gyönyörű gyümölcsös 
és veteményes kerteket láthatni. Nevezetesebb épületei: 
a’ nagy kath. paroeh. templom, a’ Tökélyek' régi vára, az 
evang. négyszegű megnagyobitott lyceum, a’ szép város
háza. Van itt kath. plébánia, evang. anya ekklézsia és tem
plom , igen virágzó ’s erősen látogatott evang. lyceum , 
mellyben 1805 óta a' hazai törvény is tanitafik , ’s melly 
12 ezer kötetből álló jeles könyvtárral bir ; kath. capitalis 
oskola, só és harminczad hivatal. Lakja 4192 német és tót, 
kik közt 1726 kath., 2466 ev. luth, A’ város mind műipara, 
mind kereskedése által megkülönbözteti magát. Különösen 
bor és gyolcs kereskedése nagy fonlosságű, ’s az első haj
dan még sokkal élenkebb ’s jövedelmezőbb vala. A’ gyolcs
kereskedést a’ számos festők (30) űzik, ’s Pestre és De- 
breczenbe évenként 2 — 300,000 réfet hordanak-le, llogy 
a’ posztógyártás kívánatosabb sikert nyerjen, Sziléziából 
jöttek mesterek, — Portája: 5.

Késmárknak eredete bizonytalan. IV. Béla 1269-ben 
több kiváltságokkal ruházta-fel I. Lajos 1380-ban királyi 
városnak tette, ’s idővel fő helyet foglalt·el a’ szepesi 24 
városok közt, a’ minthogy Ulászló’ parancsolatjára I l lő 
ben a’ szepesi gróf lakását Lőcséről ide tette-át. 1423- 
ban frigyet kötöttek itt Zzigmond magyar , és Ulászló len
gyel királyok. 1433-ban, 1464-ben a’ hussiták rárohanással 
bevévén, kipusztitották. 1530-ban Zápolya János’ , későb
ben Laszky Ilieronym gazdag lengyel mágnás", majd a 
Tököly nemzetség’ birtokába jutott, ’s ez utolsó alatt kü
lönösen sokat szenvedt. 1655-ben III, Ferdinand újólag a’ 
királyi városok’ sorába iktatta. I. Ferdinand és Zápolya Já
nos közt háború folyván, Lőcse és Késmárk is egymás el
len valódi hadat folytattak’ ’s koztök több véres ütközet 
történt. Oka ezen háborgásnak a’ vala, hogy mind a’ két 
város magának akará’ tulajdonitól azon jogot, hogy az ide
gen kereskedők’portékái náluk rakatassanak-le először.

Lőcse,  Leucsovia, Leutschau, Fekszik egy szép göm
bölyű dombon, Eperjeshez ü'/4 mfdnyire. Fő ékessége a’ kö
zepén lévő nagy négyszegletű piacz, mellynek szélessége
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430 , hossza 1120 lépés. Közepén van a’ katholikusok’ nagy 
és régi temploma , egy hires orgonával, ’s a’ Thurzó nem
zetség’ sírköveivel. Jelesebb épiiletjei: a’ nagy városháza, 
a’ széj) ízlésű vármegyeház , a’ tiszteletet gerjesztő régi 
Thurzó ház , a’ Convictusi épület, a’ kath. és evang. gym
nasium, 2 kaszárnya. A’ város’hajdani mély sánczait gyö
nyörű gyümölcsöskertek foglalják-el. Van itt evang. és 
kath. gymnasium , melly utóbbikban a’ praemonstrati szer
zetesek tanítanak; minorita szerzetesház, könyvnyointató- 
mühely, kath. és evang. plébánia, postahivatal, alapítvány- 
kincstári mellék-pénztár. Lakosai 5175 lélekre mennek, 
kik közt 3321 katholikus, 1$54 evang. lutheránus. Nyel
vükre németek és tőtok. Foglalatosságuk a’ kézmivességen 
’s kereskedésen kivűl a’ földmivelés, melly az itteni köves 
és homokos határon igen jó sikketrel űzetik, ’s a’ mi kü
lönös, mind őszi, mind tavaszi vetésekre egyformán ked
vező. A’ lőcsei borsó nagy szemére, ’s jó izére nézve egész 
országban leghíresebb, valamint az itten készült méhser, a’ 
juh és méhtenyésztés szinte nagy fontosságú. Ivóvize a’ vá
rosnak a’ sulétromos föld miatt nem igen jó. Birtokához 6 
falu tartozik, 10,566 hold erdőséggel.

Portája: 7-
Lőcse hajdan nevezetesebb város v o l t , ’s nem csak a’ 

Szepességnek, hanem az egész felső Magyarországnak fő 
helye vala, IV. Béla szép kiváltságokkal ajándékozta-meg, 
’s királyi városnak tette. 1601-ben és 1604-ben a’ Bocskay’ 
hajdúi, 1619-ben Bethlen Gábor’ , I6s2-ben Tököly’ seregei 
nyomorgatták. I7l0-ben II. Rákóczy Ferencztól visszavéte
te tt ,  miután ez 7 esztendeig bírta volna. 1550-ben I. Fer
dinand minden régibb szabadságait ’s kiváltságait megerő
sítette.

A’ XVI  S z e p e s i  V á r o s o k .
E/ek alkotórészét teszik azon 24 szepesi városnak, 

mellyek már a’ ll-ik  században híresek voltak, ’s mind 
politikai, mindegyházi tekintetben különös tartományt ké- 
pezének. Lakosai szászok voltak. A’ 24 városból Zzigmond 
király tizenhármat sógorának, a’ lengyel Jagellónak zálo-
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gosita-el 1412-ben, 37,000 schok garasért, (Scliönwiesner’ 
becsűje szerint 155,400 magyar aranyért), hozzáadván még 
a’ lublyai uradalmat, Lublyó , Podolin , Gnezda városok
kal,  ’s 13 falukkal. A’ megmaradt 11 város a’ vármegyé
hez csafolatván, régi szabadságait elvesztette. *) Hanem a’ 
lengyel hatalom alatt lévő 13 város, kiváltságait megtartá, 
még akkor is , midőn 1772-ben Lengyelország’ első felosz
tása’ alkalmával a’ Magyar Koronához visszajött. Meges
vén a’ visszakapcsoltatás , a’ 13 városhoz Lublyó, Podolin, 
Gnezda kamarai városok is hozzáadattak; ’s ez az eredete 
a’ mostani 16 városi szabad kerületnek. A’ lublyai urada
lomhoz tartozó 13 helység pedig, az 1827-ik 28-ik törvény- 
czikkely szerint a’ vármegye hatósága alá vettetett. A’ tör
vényhatóság’ személyzete K i r á l y i  A d m i n i s t r a t i ó n a k  
neveztetik. Fő tagjai: az administrator, ki szabad szálas, 
és 1200 fr. fizetés mellei kormányzója az egésznek, más 
1200 frért pedig a’ kamarai jövedelmekre vigyáz-fel; a’ 
— a’ gróf (Comes provincialis), ki alatt állnak mind a’ 16 
város’ bírái; 3 táblabiró, 2 jegyző, 1 tartományi, ’s 4 
külső ügyész, 1 adószedő, 1 ellenőr, ’s tb Maria Thero- 
zia’ szabadságlevelénél fogva , a’ királynak földjeik’ szabad 
használásáért 16,855 forintot fizetnek; ezenfelül hadi adó
juk 26 porta után van kivetve. Az Administratio’ széke 
van: Iglón. A’ városok betűrenddel igy következnek:

Béla , a’ Poprád’ bal partján, Lőcséhez 4 , Késmárk
hoz 1 órányira: 433 kath. , 2319 evang, német lakosokkal. 
Kath. és evang. anya "templom. Vendégfogadó. Fűrész és 
lisztmalmok. Határa igen nagy és termékeny, különösen a’ 
Kárpáton zsíros legelővel bir ; fejérnépe sok lent. termeszt, 
gyolcsot sző, ’s avval kereskedik ; borovicskája talán egész 
országban legjobb; hetivásárt pénteken ta rt;  "'s hajdan 
borral, dohánynyal, vassal nevezetes kereskedést űzött 
Lengyelországba. A’ városhoz 30ü lépésnyire van egy kén

*) Ezek : Káposztafalva , Csütürtíiklicly, Illyésfulta, Mülilenbach, Nagy 
Szálúk, Zsakúcz, K iliánján, Danisócz, Odorin, Tainásfulvu, 
Velbach.
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köves ásványvíz és fürdő. Alkotórészei: mész , kénkő, és 
vns részecskék. Használ a’ csúz és köszvény nyavalyákban.

Durand , üurlsdorf, Késmárkhoz V2 mfdnyire a* lőcsei 
országibban: 85 kath., 633 evang. német lak., kik sok 
lent termesztenek, pálinkát főznek. Van kath. és evang. 
anya temploma , malma, szép fenyves erdeje, ’s a’ fczepes- 
ségen legjobb juhsajtja.

Felka, Folk, Késmárkhoz 1 y2 órányira egy síkságon : 
208 kath., 1287 evang. német lak. Kath. és evang. anya- 
szentegyház. A’ városon keresztülfolyó Felka patakán egy 
liszt ’s egy fűrészmalma van. Asszonyai sok gyolcsot sző
nek. Teplicz felé egy kis erdeifenyő erdeje terjed-el, de a’ 
lakosok’ számához képest kevés fát szolgáltat. A’ város’ 
toronyórája nevezetes arról, hogy minden fertályban az 
órát is ismételi.

Gnezda, Knezda, Kniezen, a’ Poprád’ bal partján, 
Lublyóhoz 3|4 órányira: 1338 kath., 3 evang. lak. Kath. 
paroch. templom. Német lakosi földmivelésből, mesterségek
ből , ’s kereskedésből élnek.

lg  ló , Neudorf, a’ 16 szepesi varasok közt fő és leg
nagyobb város egy széles gyönyörű völgyben, felséges 
kilátással a’ távoleső Kárpát’ hegyeire, a’ Hernád’ bal 
partján, Lőcséhez délre 1 '/„ mfdnyire: 3685 kath., 2486 
evang. német lakosokkal. A’ város szépen és rendesen épült. 
Jeles épiiletjei a’ roppant kath. paroch. templom , rézzel 
fedett toronynyal , az áj szép evang. szentegyház, az igaz
gatósági, városi és plébánia házak. A’ Palzmann’ kertje 
ritka virágai ’s növényházai miatt nézésre méltó. Az Ad
ministratio itt tartja székét és gyűléseit. Van itt egy sóház, 
sok épülettel, két jó kőbánya, jeles fejércserépedény-gyár, 
mész és téglaégető kemenczék , egy papiros és több liszt·, 
fűrész-, kalló malmok, kórház, vendégfogadó, nevezetes 
evang. sirkert, fürdő egy regényes vidéken, számos vas 
és réz hámor , mellyekben sok réz , ’s a’ megyében legjobb 
vas készíttetik. Halára a’ városnak felette nagy, különösen 
rengeteg erdővel bir; a’ lentermesztés, gyolcsszövés, ’s az 
erdőkben a’ méhtenyésztés jeles sikkerrel űzetik. A’ lakó» 

II I . K. M. 0 . Földi. 20
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sok mulatság’ kedvéért gyakran meglátogatják az innen 
(irányira fekvő S a n s - s o u c i  nevű ligetecskét, mellyet 
hajdan a’ Csáky grófok pompás mulatóhelynek varázsoltak ; 
de jelenleg csak egy pyramis emlékeztet régi dicsőségére.

Leib icz, Lubicza, régi nevezetes város Késmárkhoz 
Yj mfdnyire: 857 kath., 1529 evang. német lakosokkal, 
két kath., ’s egy evang. szentegyházzal. Határa messze ki
terjedt, ’s terem búzát, roszot, árpát, zabot, különösen 
pedig jó borsót és lent. Erdeje felette sok és szép , de mi
vel távol esik nem igen jövedelmes. Posztósai részint kö
zönséges, részint linóm portékát készitnek. Kereskedése 
Késmark’ szomszédsága miatt annyira csekély, hogy még 
hetivásárát sem tarthatja-fen. Határára 2 falu éjiült, u in. 
Schwefelbad és Majerka, mellyek mint külvárosok szinte 
polgári joggal élnek. A’ városon keresztülfolyó Leibicz több 
malmot forgat.

Leibicz, egy aJ legrégibb 16 városok közt, ’s hajdan 
gazdag, város volt; de 1659-ben, 1680-ban, 1768-ban, ’s 
legközelebb, 1837-ben a ’ tűz nagyobb részét elemészté, sok 
jeles épületekkel, ’s mind a’ három templommal együtt.

Ó Lublyó, Lublau , kellemes fekvésű város a’ Poprád’ 
jobb partján, Késmárkhoz északra 3*}a mfdnyire: 1989 
kath., 7 evang. német lakosokkal , kik lengyelül is egyfor
mán jól beszélnek. Kath. parochia. Nevezetes bor-gyolcs 
és méhser kereskedés; papirosmalom. Altalellenben a’ város
sal a’ Poprád’ túlsó partján van a’ cs. k. sóház; egy órányi 
távolságra pedig a’ régi Lublai vár, melly egy magas hegyen 
fekszik, ’s most is meglehetős állapotban tartatik. Közel a’ 
várhegy alatt aJ kamarai tisztek’ lakjait láthatni. A’ Lublyai 
várat Trencséni Máté 13()8-ban nagyon megerősítette.1433- 
ban és 1461-ben a’ hussiták, 1769-ben a’ lengyel confoede- 
ratusok foglalák-el. — A’ városhoz délre 3/4 mfdnyire egy 
mély völgyben fekszik a’ hires lublyai fördő és savanyú- 
vizforrás, minden oldalról fenyves erdőkkel körűlvétetve, 
’s tulajdonképen Uj Lublyó helység’ határán. Ezen fördő,
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ha nagyobb gond lenne reá, a’ spaai, pyrmonti leghíresebb 
ásványvizekkel ’s fürdőkkel vetekedhetne. A’ víznek alko
tórészei dr. Engel szerint: igen sok szénsavany-szesz, 
ásványos alkali só, kevés mészföld, sok vas, úgyhogy e’ 
tekintetben a’ bártfait is felülmúlja. Üvegben messze el le
het vinni, ’s mind erejét, mind jó izét sokáig megtartja. 
Vendégek’ befogadására van itt a ’ kamarának 3 , gr. Des- 
sevíinek egy épülete, de mellyek nem elegendők. A’ felet
te hegyes vidék m iatt, a’ levegő hideg, különösen regge
lenként , ámbár reá gyakran rekkenő nap következik

Mathaeo'cz, Mathaei Villa, Maczdorf, a’ Poprád’ bal 
partján, Késmárkhoz l l[2 órányira: 100 kath., 1216 evang 
német lakosokkal, kik páiinka-ser-eczet főzésből, len ter
mesztésből , sertéshizlalásból, és lótenyésztésből keresik élel
müket. Kath. és evang. paroch. templom.

Meny hard,, Menhardi Villa, Menhardsdorf, Késmárkhoz 
délre egy órányira: 208 kath., 1178 evang. német lak, 
Kath. és evang. anyaszentegyház. Gyolcsszövés. Pálinkafő
zés. Erdejében jó izű szarvasgomba találtatik.

Olaszt, Wallendorf, Lőcséhez keletre 2 mfdnyire, a’ 
llernád mellett: 2256 kath., 982 evang. német lak. Van 
egy igen régi kath. paroch., Js egy másik szinte kath. tem
ploma, evang. anyaszentegyháza, vegyes polgári oskolája’ 
papiros és több lisztmalma, kő-márvány-rézvas bányái. 
A’ városi plebánus Zsigmond király idejétől fogva Kolin- 
falva helységet is bírja, — Egyébiránt Olaszi igen régi vá
ros. Már IV. Béla’ 1243-iki szabadságlevelében ezeket ol
vashatni : hospites in Villa Olaszi de Tanmra congregati. 
A’ doghaláltól, gyakori tűztől, ’s áradásoktól sokat 
szenvedt.

Podolin, Padiéin, jól épült, csinos város a’ Poprád’ 
bal partján, Késmárkhoz északra 2 mfdnyire :2148 kath. német 
lak. Kath. paroch. templom. Gymnazium, mellyben a’ kegyes 
oskolabéli atyák tanítanak, kiknek itt szép két tornyű tem
plomuk van. Derék hid a’ Poprádon. Határa elég nagy , és 
termékeny ■ mesterembere kevés ; hegyében 12 ölnyi hos
szú barlangja van, ’s benne fejér csikós márvány tőre-

20*
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tik. A’ lengyel korona alatt húsvásárok (Volnieza) kelet
keztek itt minden szombaton, mellyek sz. Mihálytól egész 
nagy hétig tartottak, ’s jelenleg is szokásban vannak. Haj
dan királyi város volt, ’s kőfallal erősitetett-meg , de ezek 
régi várával együtt romlásnak indultak.

Poprád, Deutschendorf, vagyonos város a’ Poprád’ jobb 
partján. Késmárkhoz délre 1 '/2 mfdnyire, egy rónaságon: 
425 kath., 745 evang. német lak., kik gyolcsot szőnek, pá
linkát főznek, ’s hires rézmivesek· Kath, és evang. anya 
templom. Kőhíd a’ Poprádon. 'Vendégfogadó. Liszt és papi
rosmalom. Elég erdő. Sok és jó káposzta.

Ruszquinócz, iliszdorf ψ Késmárkhoz keletre 2 mfd
nyire: 213 kath., 480 evang. német lak., kath., és evang, 
anya templommal. Hajdan hires kereskedő város volt. La
kosai most földet miveinek, gyolcsot szőnek, fával keres
kednek.

Szlrázm , [Michaelis Villa, Michelsdorf, a’ Poprád’ 
jobb partján, Késmárkhoz délre í 1/  ̂ mfdnyire; 10.3 kath., 
55ö evang. német lak. Evang. anya, kath. fii. templom. Ha
tára igen szűk 5 lakosai kézmivességhőj, pálinkafőzésből ’s 
földmivelésből élnek.

Szombathely, Mons S. Georgii, St. Georgenberg, szép 
fekvésű város egy hosszúkás dombon, Sztrázsához közel a’ 
Poprád’ bal partján: 295 kath., 627 evang. német lak.

AJ házak köbül épültek, ’s emeletesek. Van kath. és 
evang. anyaszentegyháza , polgári oskolája , jó földje , he
ti (szombaton) és 4 országosvására, lazacz és pisztráng ha
lászata a’ Foprádban. Lakosi földmivelésből , sör és pá
linkafőzésből, mesterségekből, gyolcsszövésből élnek. Egy 
óranegyedre a’ várostól láthatni egy puszta templomot, ott, 
hol hajdan Steoisdorf falu álla, mellyet a’ tatárok pusztitának- 
el. Ennek határát, melly 300 holdból áll, Zsigmond Szombat
helynek ajándékozta; ’s ugyan ez a’ király egy erdőt is 
adott a’ Kárpát’ hegyei közt. A’ privilegium megvan,  de 
a’ használás Csáky grófokra ment-által.

Szepes Váralja, Kirchdorf, kicsiny, de csinos város 
Lőcséhez kelette l 3/  ̂ órányira, a’ sárosi postautban : 2366
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kath., 778 evang, német és tot lak. Van nagy kath paroch. 
temploma, mellynek plebánusa mindég a’ szepesi nagy pré
post ; irgalmas barátok’ kórháza, evang. szentegyháza, 
vendégfogadója, termékeny jó határa, ’s legnagyobb len
kereskedése a’ megyében.

Szepes Váraljához egy puskalövésnyire, nyugotra egy 
dombon áll a’ szepesi-káptalan vagy Szepesház, kőfallal, bás
tyákkal , ’s két kapuval ellátva. Az alsó kaputól meunek 
sorba a’ 10, emeletes kanonokházak; a’ felső kapunál van a’ 
püspöki palota egy szép kerttel, a’ székes egyház két kis 
toronynyal, melly III. Bélától 1189-ben a’ prépostsághoz 
épitetett, ’s 1776-ban Maria Therezia által püspök} jszent- 
egyházzá rendeltetett. A’ seminariumház szép épület; a 
káptalan' levéltára pedig nagyon nevezetes.

A’ városhoz szinte közel láthatni Szepesvdrát, egy 
magas , csúcsos gránitszikla’ tetején, melly egészen elsza- 
k osztva áll a’ többi hegyektől, ’s azért innen leirhatlan 
gyönyörű kilátás esik a’ lábai alatt fekvő regényes dom
bokra , lapályokra , helységekre , majorokra. Első eredete 
a’ most tiszteletes omladékokban heverő várnak bizonytalan, 
ha csak azt Borsunak , Bunger fiának nem tulajdonítjuk , 
ki Béla névtelen jegyzője szerint a’ lengyel határszélre kül
detett, hogy ott egy erős végvárat építsen. A’ 15-ik és 16- 
ik században a’ hatalmas Zápolya , majd 1531 — 1645-ig 
a’ Thurzó nemzetséget uralta; ekkor kihalván a’ koronára 
visszaesett. — III. Ferdinand 1638-ban, a’ szepes várme
gyei örökös grófsággal ’s főispánsággal együtt Csáky Ist
vánnak ajándékozta, azon hűségéért, mellyel a’ belső há
borúkban királyja eránt viseltetett.

Kiterjedése a’ XVI. szepesi városoknak mintegy 10 □  
mfd. Népessége 32,369 lélek, u. m. 17,tl5 kath., 15,254 
evangelik. luth., kik kevés tótot kivévén mindnyájan néme
tek, ámbár a’ szláv nyelvet is értik.

I. MAGUIIAI JAKÁS.
Van benne: 2 mezőváros, tó t ;  3l falu, u. m. 28 tót ,  

3 orosz; 6 népes puszta v. major.
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N é p e s s é g e  21,913 lélek, u. in.
V a l l á s u k r a :  17,810 r. kath ., 3686 görög kath., 139 

evang., 278 zsidó.
N y e l v ö k r e :  17,949 tó t,  3686 orosz, 278 zsidó. 

A’ németek csaknem mind eltótosodtak.

M e z ő v á r o s o k ,
TJj Béla. tót m. v. Galiczia’ határszélén: 820 kath., 

5 evang., 11 zsidó lak. Kath, paroch. templom. Sovány 
föld. Roppant erdő, F. U. Szirmay.

O falu , Antiquavilla, tót in. v. Galiczia3 határszélén, 
közel a’ Dunajecz vizéhez: 1066 kath«, 90 zsidó lakossal, 
kath. parochiával, só-harminczad-vámhivatallal. Vásárai 
igen népesek; sok gyolcsot csinál, ’s a’ Dunajeczben fogott 
lazaczczal nagy kereskedést űz. F, U. az eperjesi g. kath. 
püspök és káptalan , ’s a’ lechniczi uradalomhoz tartozik.

Faluk.
Csernagura , tót f. a’ Bialka’ jobb partján: 384 kath. 

lak. F. U. b. Palocsay-Horváth.
Durstin, tót f, egy hegyes, sovány vidéken: 286 kath., 

8 zsidó lak. F, U. b. Palocsay Horváth.
Folyvárk, orosz f. Galiczia’ határszélén: 7 romai, 737 

görög kath., 9 zsidó lak. Erdő. Sovány föld. Patakmalom. 
F. U. Palocsay Horváth.

Frankóvá (Kis) , tót f. 336 kath. lak.
Frankóvá (N agy), tót f. Ófaluhoz délre egy órányira: 

556 kath., 4 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Lakosi sok 
marhát, juhot tartanak, lent termesztenek. Erdő F. U. az 
eperjesi püspök, ’s káptalan.

Falstin , tót f, Fridman fii. 160 kath. . 6 zsidó lak, F. 
U· b. Palocsay.

Fridman, tót f. a3 Dunajecz mellett, Galiczia’ szélén : 
1024 kath., 4 zsidó lak, Kath. paroch. templom. Várkas
tély. Gyolcs és fakereskedés. Urasági tehenészet. F. U. b. 
Palocsay.
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Giebehj, tót f. 33o kath. lak. Határa kősziklás, erdős. 

Legelője jó és elég. F. U. b. Palocsay Horváth.
Hagy, tót f, Relov fii, 250 kath. lak.
Haligócz, tót f. egy völgyben elszórva: 719 r., 20 gö

rög kath ., 2 evang. lak. , kath. paroch. templommal. A’ 
Dunajeczhez, ’s Galicziához csak. 1|2 órányira esik. Lako
si földmivelésből, ’s gyolcsszövésből élnek. V an itt egy Pe
nina nevű barlang, mellyben különböző iszonyú nagy álla
tok’ csontjai találtatnak. F. U. b. Palocsay Horváth. Kö
zel a’ helységhez találtatok egy Szmerdsmika nevű kamarai 
kénköves fürdő ’s ásványvíz. Fél órányira a1 Dunajecz’ 
partján pedig Veresklaslrom fekszik, melly hajdan carnaldu- 
lensisek’ zárdája volt. Most a’ leehniczi urad. tartozik , ’s 
itt van az udvarbirósag is, és 21 kath., 8 zsidó lakos.

Hanusfalva, tót f. Ófaluhoz délre egy órányira: 683 
kath., 5 evang. lak. Kath. paroch. templom. Kastély. Sok 
erdő és legelő. F. U. b. Palocsay Horváth.

Javorina , Urgarten , tét f. igen hegyes vidéken , kö
zel Gallicziához ; 158 kath., 2 evang., 8 zsidó lak. Vashá
mor. F. L). b. Palocsay Horváth.

Jezcrszkó, tót f. Hanusfalva fii. 355 kath. lak, F. U. 
b. Palocsay Horváth.

Jurgov. tót f. a’ Bialka mellett, Galiczia’ szélén : 653 
kath., 5 zsidó lak. Hegyes , erdős határ. Paroch. templom. 
F. U. b. Palocsay Horváth.

Kallenbergs a’ Dunajecz partján fekvő német gyarmat, 
mcllyet II, József ültetett ide, Ófaluhoz 1|2 órányira: 102 
kath. lak.

Kaczvink, tót f. Ófaluhoz 3j4 órányira: 1001 kath, , 
4 zsidó lak, Ivath. paroch. templom. Marha és juhtenyésztés. 
Gyolcscsinálás. Vízimalom. F. U. b. Palocsay.

Krembuch, a’ llialka’ jobb partján, közel Galicziához-' 
698 kath., 16 zsidó lak, Kath, paroch, templom. Két vízi
malom. Kősziklás, sovány határ. F. U. b. Palocsay.

Alsó Labs, tót f. Ófaluhoz nyugotra 11|4 mfdnyire: 
700 kath., 35 zsidó lak. Katii, parücli. templom. Kastély.



Vízimalom. H egyes, erdős határ. F. U. b. Palocsay 
Horváth.

Felső Labs , tót f. az elébbeni helységhez J/2 órányira : 
913 kath. lak ., templommal. F. U. b, Palocsay Horváth.

Labsctnka, tót f. F. Labs fii. 461 kath. lak. F. LJ. b. Pa
locsay.

Lechnicz, tót f. a’ Dunajecz mellett, Galiczia’ szélén; 
648 kath. lak., kik sok gyolcsot szőnek, lazaczczaí keres
kednek. Kath. paroch. templom. Az ide való hegyeken sok 
fejér, vagy úgy nevezett kristálygyéinántok találtatnak. F. 
u .  az eperjesi püspök és káptalan , ’s a’ helység nevet ád 
egy uradalomnak.

Lessnicz, tót f, Galiczia’ szélén: 661 kath. lak ., pa
roch. templommal. A’ lechniczi urad. tartozik.

Lipm'k, orosz f. Haligóczhoz 1 ,[a órányira keletre: 91 
romai, 1220 görög kath .,  8 evang., 27 zsidó lak., kik 
gyolcsot szőnek, ’s avval kereskednek. Van görög kath. 
anya temploma, és savanyűviz forrása. F. U. b. Palocsay 
Horváth.

t

Mátyásfalva, tót f. Ofaluhoz ‘[4 mfdnyire: 825 kath., 
26 zsidó lak . , paroch. templommal. JF. U. b. Palocsay 
Horváth.

JVedecz, tót f. Ofaluhoz nyugotra egy órányira: 940 
kath., 20 zsidó lak., paroch, templommal, vízimalommal. 
A’ helységtől *|2 órányira, épen a’ Dunajecz vize mellett 
láthatni a’ régi ’s összeomlott Dunajecz várát. A’ vár alatt 
157 lélek lakik. F. U. b. Palocsay Horváth.

Oszturnya , orosz f. elszórva a’ Kárpát’ hegyei közt: 
100 romai, 1709 görög kath. lak. Görög kath. parochia.

Ó Major, tót f. Ofaluhoz ’|„ órányira: 17 kath., 77 
eváng. 5 zsidó lak.

Relyo, tót f. a’ Kárpátok közt: 354 kath., 6 zsidó 
la k . , kath. parochiával, sok erdővel és igen sovány ha
tárral.

Repiszkó, tót f. Jurgó ill, 6H kath, lak. F. U. b. Palo
csay Horváth.

312 SZEPES VÁRMEGYE.
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lUchvald, tót f. 873 kath., 8 zsidó lak. Kath. paroch. 

templom. Vízimalmok. A’ Magúra hegyén fája, legelője 
elég. F. U. a’ Matyasóvszky és Almásy nemzetségek,

Tribs, tót. f. közel a’ Bialka vizéhez: 591 kath. lak,, 
paroch. templommal, vízimalommal. F, U. b. Palocsay.

N é p e s  P u s z t á k  v a g y  M a j o r o k .
Havka, II. Józseftől alapított német gyarmat, Lech- 

niczhez iy 4 órányira: 166 kath,, lak. Sub-Lec/micz, Lech- 
nicz fii. 25 kath., 117 evang, 4 zsidó lak. Evang. szentegy
ház. Kotelnic.sne, A. Labs fii. 10 kath. lak. Szoliszkó , Jurgó 
fii. 56 kath., lak. Skalt, A. Labs fii. 43 kath. lak. Rovnya, 
Fridman fii. 17 kath., 4 zsidó lak,

II. KÁRPÁTALJAI JÁRÁS.
Van benne: 2 mezőváros, tó t ;  53 falu, u. m. 27 tó t ;  

8 orosz, 16 német, 2 német-tót; 8 népes puszta v. major, 
u. m, 5 tót-orosz, 3 tót.

N ép  es s e g e  49,588 lélek, u. m.
V a l l á s u k r a :  23,591 romai kath., 10,370 görög 

kath., 17,571 evang. luth., 1056 zsidó.
N y e l v ö k r e :  25,546 tó t ,  10,370 orosz, 14,120 né

met, 1056 zsidó.

M e z ő v á r o s o k .
Gremcz, Hranowce, tót in. v. Horkához egy mfdnyire: 

906 kath., 85 evang. lak. Kath. paroch. templom. Határa 
tágas, különösen erdeje sok. F. U. a’ szepesi püspök,

Teplicz, tót in. v, egy szép és termékeny térségen, a’ 
Poprád’ jobb partján: 1041 kath,, 19 evang. lak,, kik haj
dan németek és evangélikusok voltak. Van kath. paroch. 
temploma, papirosmalma, meíly 161.1-ban állíttato tt’s azért 
legelőször hazánkban. Határa nem nagy, de termékeny , kü
lönösen sok és híres káposztát terem; erdeje egy a ’ leg
jobb karban tartottak közűi Szepesben. F. U. a’ szepesi
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p ü s p ö k ,  ’s  a ’ s c h a v n i k i  u r a d a lo m h o z  t a r t o z ik .  R e g e n t e n  L ő 
c s é h e z  t a r t o z o t t ,  m e l l y  1569-ben v e t t e  z á lo g b a .

F a l u k .

Balizfalva, Botsdorf1, tót f. a’ Kárpátok alatt: 95 
kath., 1290 evang., 5 zsidó lak. Kath. és evang. anya- 
szentegyház. Kastély. Régi lakosai németek voltak , ’s a’ 
reform vallást követték. A’ helységen keresztül folyó patak
ban hires jó izű pisztrángokat fognak; a’ gyolcsszövés nagy 
divatban van. Erdő, legelő elég. Cserépedényei felette ka
pósak. — Batizfalva, Mengusfalva, Gerlachfalva helységek’ 
határait foglalta-el hajdan a’ Chetene nevű erdő , melly a’ 
Szepességet illető oklevelekben olly gyakran előjön. Ezen 
erdőt IV. Béla 12ft4-ben Botyz grófnak (Galla gróf unoká
jának), a’ virágzó Márjássy nemzetség’ ősatyjának ajándé
kozta. Ugyanis ő volt megmentője a’ fiatal István király
nak a’ marchfeldi véres ütközetben, ’s ő vitte-meg e ' sze
rencsés hirt atyjának IV. Bélának

B j í s ó c z  , B a u s c h e n d o r f ,  n é m e t  f .  a ’ P o p r á d ’ b a l  p a r t já n ,  
K é s m á r k h o z  é s z a k r a  1*/2 m f d n y i r e ,  e g y  t é r s é g e n :  231 k a th . ,  
820 e v a n g .  la k .  K a t h .  é s  e v a n g .  a n y a s z e n t e g y h á z .  V a n  e g y  

k a s t é l y j a ,  m e l l y  a ’ B a d á n y i  u r a s á g é ,  tö b b  n e m e s u d v a r a ,  
k o r c s m á i ;  f á b a n  s z ü k s é g e t  s z e n v e d ;  g y o l c s o t  s o k a t  s z ő  és  
f e j é r i t .  A ’ f a l u  k ö r ű i  t ö b b  a p r ó  d o m b o k  lá t s z a n a k ,  m e l l y e k  

hunhalmoknak n e v e z t e t n e k ;  ’s  a z  a ’ v é l e k e d é s ,  h o g y  a ’ r ó 
m a i a k  i t t  ü t k ö z t e k  m e g  a ’ h u n o k k a l .  F .  U .  B a d á n y i ,  S z e -  
p e s h á z y  n e m z e t s é g e k .

Forbász, tót f. Gnezdához ’f4 órányira, a’ Poprád’ mel
lett: 44 7 kath. lak. F .  U. a’ kamara.

Forberg , német f. Késmárk fii. ’s oda tartozik: 48 
kath. , 329 evang. lak ., evang. szentegyházzal.

Gerlachfalva, G e r l s d o r f ,  t ó t  f. e g y  f e l e m e l k e d e t t  h e 
l y e n  , a ’ K á r p á t o k ’ t ö v é b e n :  44 k a t h . ,  533 e v a n g . ,  4 zsi
d ó  l a k . , k ik  f ő k é p e n  g y o l c s s z ö v é s b ő l  ’s f e j é r i t é s b ő l  é ln e k  , 
m e l l y e t  l e g s z e b b e n  tu d n a k  v é g h e z v i n n i  e g é s z  S z e p e s s é g e n .  
H a t á r a  i g e n  s o v á n y ,  ’s  r a k v a  v a n  apró k a v ic s o k k a l .  F .  V. 
a ’ M á r j á s s y  n e m z e t s é g
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Granasztó, orosz f. 7O. római, 458 görög kath. lak. 

Fekssik a’ Lublyótól Galicziába vivő országúiban. F. U. 
Podhajeczki.

Hoder mar k , Szász Vásár, orosz f. Bélához keletre χ|3 
órányira : 37 római, 893 görög kath. lak. Görög kath. paroch. 
templom. Sok erdő és zsindelykészités. F. U. többen,

Hobgarth, német f. a’ Foprád’ bal partján, Sáros vgye’ 
szélén : 979 kath. lak,, templommal. Hid a’ Poprádon. La
kosai sok gyolcsot szőnek. F. U. Keisz György.

Hum dorf , Hunisviila , nagy német f. a’ Poprád’ jobb 
partján, Késmárkhoz délre ’Jj órányira: 546 kath ., 674 
evang,, 928 zsidó lak. Kath. és evang. parochia. Synago
ga. Lakosai földinivelósből, lentermesztésből, gyolcscsiná- 
lásból, kereskedésből élősködnek. F. U. Okolicsáuyi, Te
ák e , Szepesházy, Szirmay, Matyasóvszky. A’ helység’ ré
giségét mutatja egy torony, inelly pyramis formában mere
deken és csúcsosan van felépítve , ’s hegyiben kereszt he
lyett vas tyúkot láthatni. Mi összeköttetése volt hajdan a’ 
Hunsdoríi tyúknak, a’ Lomniczi kakassal, meghatározni nem 
lehet. Hunsdorf nevét vette a’ hunusoktól, kik itt 441-ben 
a’ romaiakal megütköztek , ’s Macrin és Tetricus romai 
hadvezérek el is estek. Ennélfogva a’ parasztok gyakran 
ásnak a’ szántóföldeken olly fegyvereket , milyenekkel 
a’ hunok éltek. Nem régen pedig egy pincze’ ásása1 alkal
mával egész ember csontvázakat, romai pénzeket, hamved- 
reket ’s azokban könyüvegeket épségben találtak.

Jakabján, orosz f. Sáros vgye’ szélén, közel az uj lub- 
lyai fürdőhöz: 175 romai 3 2783 görög kath. lak. Görög 
kathol. paroch. templom. Határa igen nagy, de he
gyes, sovány. Vasbányák és hámorok. F. U, Probstner.

Jarembina, orosz f. O Lublyóhoz északra egy órányi
ra: 253 romai, 1364 görög kath. lak., kik igen erős iz
mos emberek , sok és nagyon kapós talpbőrt, gyolcsot ké
szítenek, a ’ marha és juhtartást erősen űzik, Lengyelor
szágban összevett fonallal kereskednek , ’s drótozni egész 
országban eljárnak. Görög kath. paroch. templom. F. U. 
a’ kamara.
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Kamjonka, Stein, orosz f. Gnezdához északra ‘|2 órá
nyira: 116 romai, 2230 görög kath. lak. Görög kath. pa
rochia. Nagy juh e's marhatenyésztés, Gyolcscsinálás. Van 
egy igen jó savanyuvizforrása, mellynek vizét az asszo
nyok kenyérsütésnél kovász helyett használják. F. U. a’ 
kamara.

Keresztfáivá  , Krizova Vés, tót f. Bélával álíalellen- 
ben , mellytől a’ Poprád’ választja.el; 462 kath., 6() evang. 
lak. Lazacz halászat. Gyolcsszövés, F. U. Marjássy.

Kolacskó, hegyek közt fekvő tót f. O Lublyóhoz dél
re egyórányira: 902 kath., 2 evang., 19 zsidó lak·, kik 
sok gyolcsot csinálnak. Kath. paroch. templom.

Kravján, Kuhschvanz, tót f. Tepliczhez délre egy órá
nyira: 666 kath. lak., sok erdővel és legelővel. F. U. a’ 
szepesi püspök.

Krempachi orosz f. Lublyóhoz északra egy órányira: 
61 romai, 400 görög kath. lak., kik sok juhot és marhát 
tartanak. Görög anyaszentegyház. F. U. Aranyosy.

Laczkova. tót f. F. Ruszbachhnz !j4 órányira: 337 kath. 
lak. Gyolcsszövés. Jó savanyűviz. Lakosai ezelőtt néme
tek voltak.

Landok, tót f. a’ Kárpátok alatt, Késmárkhoz észak- 
nyugotra 1 ’|2 mfdnyire; 954 kath., 5 evang., 26 zsidó lak., 
kik sok gyolcsot szőnek , lent termesztenek. Kath. paroch. 
templom. Savanyűviz. Hires mészégetés. A’j szántóföldeken 
gyakran találnak itt fejér kristályt, vagy iŝ ’ ál-gyémántot; 
Pilla és Chlatka nevű réteken fejér és kékes achótot^ 
egy a’ faluhoz közel lévő hegyben pedig alabastromot, ’s 
fekete márványt törnek. Az ide való régi prépostságot Ca
n o n i c i  SS. S e p u l c h r i  C h r i s t i  vagy Se p u l c h r i  
D o m i n i c i  H i e r o s o l i m i t a n i  bírták. Későbben, t. i. 
1593-ban a’ hozzá tartozó jószágokkal együtt Palocsay Hor
váth György vette-meg, ’s ennek maradékéi bírják jelen
leg is.

0 Leszna , Uj Leszna , két egymáshoz közel fekvő né
met f. Kakas Lomniczhoz nyugatra egy órányira, a’ Tálra
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alatt igen gyönyörű vidéken. Az elsőben lakik 120 kath,, 
487 evang , a’ másodikban 7a kath,, 414evang. lélek. Mind 
a’ két helységben van kath. és evang. templom F. U, Ber
zeviczy, Szepesházy, Teöke, ’s m.

Litmanova, orosz f. Galiczia’ határzzélén: 75 romai, 
1102 görög kath. lak., kik sok juhot és marhát tenyészte
nek. Görög kath. parochia. Nagy erdő. F. U. a’ kamara.

K righ , Kreigh , tót f, egy kerek hegy’ tövében, melly 
messziről igen szépen látszik: 1S4 kath., 178 evang, lak. 
Gyolcsszövés. Savanyuvizforrás, F. U. többen.

Kuhbach, tót f. Greniczhez nyugotra 1(a órányira: 
1158 kalb. lak. Kath. paroch. templom. Szép erdő, F. U- 
a’ szepesi püspök.

Kis Lomnicz, német f. Podolinhoz keletre , |a órányi
v á  kath., 975 evang. lak. Kath. és evang. anyaszentegy- 
ház. Határa tágas, de hegyes lévén ne*n igen termékeny; 
erdeje és legelője sok és jó ; szorgalmas , szelíd erkölcsű 
lakosai sok gyolcsot csinálnak, ’s fejéritnek, a’ méhle- 
nyésztést erősen űzik. Az evang, plébániához tartozó szép 
kertben a’ legnemesebb körte-alma-szilva nemek feltaláltat
nak. Ezen helység igen régi; mert oklevelekben már 1293- 
ban van róla szó. i8l3-ban az árvíz tetemesen megrongál
ta. F. U. többen.

Holló Lomnicz, német f. a’ Poprád mellett, Podolin
hoz % mfdnyire; 6 l kath., 805 evang. lak. Kath. és evang. 
parochia. Kastély , mellyet az Ijjházy uraság bir. Lakosai 
sok lent termesztenek, ’s gyolcsot csinálnak. F. U, többen.

Kakas Lomnicz , német f. a’ Poprád’ bal partján , Kés
márkhoz délre egy órányira , igen regényes vidéken : 370 
kath ., 890 evang., 4 zsidó lak. Kath. és evang. szentegy
ház. Szép fahid a’ Poprád vizén. Ékesíti a’ Berzeviczy 
nemzetség’ kastélya. Szorgalmas lakosai sok lent ter
mesztenek ,7 gyolcsot szőnek, bőrrel kereskednek. A’ 
Kahlbach patak, aJ helységen felül szakad a’ Poprádba, ’s 
a’ Tátrából eredvén, árjával sokszor nagy pusztítást tesz. 
F. U, Berzeviczy, Szepesházy , Teöke ’s in.
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Lucsivna , Lautschburg, tót f. Liptó vgye’ szélén, az 
oda vezető postautban , mész és gránit hegyek közt: 100 
kath ., 571 evang. lak. Kath. és evang. szentegyház. Szép 
kastély. Postahivatal. Vendégfogadók. Hires mész és juh 
sajt. Sovány , köves határ. Lakosai fuvaroznak, gyolcscsal, 
’s az itteni erdőkben készített szekérkenőcscsel keresked
nek. F. U. Váradi - Szakmáry, Marjássy , ’s m.

Majerka, német f. Leibicz szepesi város’ határán: 201 
kath., 398 evang. lak., kik polgári joggal élnek, gyolcsot 
csinálnak, zsindelykészitésben igen ügyesek. Kath. és e~ 
vang. szentegyház, Vízimalmok. Savanyuviz. Rengeteg, szép 
erdő.

M aldur, régi német f. Podolinhoz délre 3j4 órányira: 
878 kath. szorgalmas lakosokkal, kik sok gyolcsot szőnek 
és fejéritnek. Savanyűvizforrás. F. U. a1 Görgey nemzetség.

M engusfalva , Mengusdorf, tót f. Liptó vgye’ szélén : 
78 kath.. 647 evang. lak., kik gyolcsot, teknőket csinálnak. 
Sovány köves határ. Nagy erdő. Fűrész és lisztmalmok. F. 
L1. b. Marjássy,

Ahns s eh , tót f. Galiczia határszélén, magas hegyek 
közt elszórva: 496 lak. kath. parochiával. Nevezetes juh 
és marhatenyésztés. F, U. Hellner.

Mühlenbach , német f. a’ Kárpátok alatt, Késmárkhoz 
délre 1J]4 órányira: 95 kath ., 347 evang. lak. Kath paroch, 
templom. Fűrész és lisztmalmok. F. U. gr. Csáky Károly.

Boksz vagy Rokusz, németi, a’ Kárpátok* tövében, 
Késmárkhoz nyugotra egy mfdnyire : 165 kath., 316 evang. 
lak. Kath. és evang. szentegyház. Van igen jó meszes ás
ványvize és fördője, melly erősen látogattatik. F. U. ,j3 
Késmárk városa, l]2 többen.

Alsó Ruszbach, Unter Hauschenb^ch, tót f. a’ Poprád 
mellett, Podolin és Gnezda közt: 807 kath., 5 evang. lak. 
Van egy pompás plebániaháza, legjobb papirosiiialma. 
Határán sok kővévált tárgyak találtatnak, de töredékeny- 
ségiik miatt politúréra nem alkalmasok. A* helység körűi a’ 
föld csupa tófa és mészközekbűl áll. Hajdan vasbányái vol
tak. F, U·. Mayer.
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Felső Ruszbach, tót f. az elébbeni helységtől északra 

Vb órányira, egy felséges vidéken : 1032 kath,, 2 evang. 
lak. , kik sok gyolcsot szőnek , ’s azt az ide való meszes 
vizekben szép fejérre megtudják festeni, de azért nem is 
oily erős, mint a’ millyet Malduron, K. Lomniczon, Topor- 
czon csinálnak. Papirosmalom. Meszes ásványvíz és fürdő. 
E’ lágy meleg lévén, télen sem fagy-be soha, a’ tárgyakat 
kővé változtatja (incrustálja), "’s a’ cziíz és köszvény ba
jokban főképen használ. Van itt továbbá egy vasas, egy 
kénköves , és több savanyuviz forrás. F. U. a’ kamara.

Schavnik, tót f. a’ Hernád mellett: 934 kath, lak., 
kath. parochiával, jó szántóföldekkel, derék erdővel. A’ 
faluhoz y4 órányira fekszik Sc/iavmk vára, 95 kath. lak. F. 
U. a’ szepesi püspök, ’s a’ helység feje egy uradalomnak.

Schwejelbad, tót f. Leibicz szepesi város’ határán: 
165 romai kath., 90 görög kath. lak,, ’s egy kénköves für
dővel.

Stola., Stollen , I igen ’régi tót f. a’ Kárpátok’ tövé
ben: 9 kath., 469 evang. lak., kik sok teknőt, ’s más fa- 
szerszámot készitnek , továbbá fiatal medvéket, borzokat, 
’,<· murmutérokat fognak. Hajdan volt itt a’ sz. Benedek szer
zeteseinek apátságuk. F. U. nagyobb részt a’ Marjássy 
nemz. A’ megyében ezen falu’ határát éri legelőször a’ 
Popiád.

Alsó és Felső Sunyava , 2 tót f. Liptó vgye’ szélén, 
igen erdős, hegyes vidéken. Az elsőben lakik 607, a’ má
sodikban 492 katholikus. Vízimalma mind a’ két helységnek 
van; határuk sovány; erdejek sok. F, 0 . a’ szepesi püspök, 
Felsőnek az alapítványi kincstár.

Svahőcz, tót f. Poprádhoz keletre egy órányira : 69 
kath,, 237 evang. lak. Jó föld Gyolcsszövés. Két vízima
lom. Savanyuviz. Tehenészet. Kastély. Kath. par. templom. 
F. II. Marjássy.

Kis Szalők, Klein Schlagendorf tót f, Késmárkhoz 
1/„ órányira: 4U) kath. lak. F. U. Késmárk városa.

Nagy Szalők. német f. Felkához \  órányira, a’ Kár
pátok felé: 93 kath. 5 1370 evang. vagyonos lakosokkal,
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kik juhot tartanak, pálinkát főznek, különösen pedig sok 
gyolcsot csinálnak. Kath. parochia. Másfél órányira a’ hely
ségtől , épen a’ királyorra’ (Königsnase) tövében van a’ 
hires nagy szaloki savanyuviz, nielly Sckmeks-nek ne
veztetik. Üvegekben nem ollyan állandó, mint az tij lub- 
lyai, de a’ vizelletre jobban hajt; a’ fövény bajokban felet
te foganatos ; erősen feloszlató ; gyomrot nem terhel sok 
ivás után is. A’ fürdőépületek nem elegendők. Egyébiránt 
a’ fürdőnek gyöngyörű vidéke van, ’s innen legjobb 'fel- 
menetel esik a’ Kárpátokra, valamint egy órányira esik a’ 
nevezetes vizrohanás (zuhatag) is , a’ kohlbachi völgyben. 
F- U. gr. Csáky.

Szent György, Jurszke, tót f Bélához keletre */2 órá
nyira: 158 romai, 147 görög kath., 202 evang. lak.

Sztratka, Nähre, tót f. a’ Poprád m ellett, Késmárkhoz 
északra egy órányira , gyönyörű ’s termékeny vidéken: 172 
kath ., 196 evang. lak. Az urasági várkastély igen régi 
épület. A’ kert, ritka növényeire nézve ezelőtt hires volt 
Volt itt továbbá hajdan egy apácza zárda, és nevezetes 
gymnasium, mellyet Horváth Stansith György alapított, 
ki Wittenbergában tanult, ’s fia vala azon Gradeczi Hor
váth Stansith Márkusnak ki 1557-ben Szigethvárát Ali basa 
ellen derekasan megvédelmezvén, jutalmul Sztráska falu
ját kapta. Kihalván férfi ágban a’ Horváth nemzetség, prae
fectio által minden jószágok a’ Szirmay nemzetségre estek.

Szuliti, orosz f. Sáros vgye’ szélén, közel a’ Poprád- 
hoz és Galicziához : 97 romai, 670 görög kath. lak., gö
rög kath. parochiával, ’s hegyes, sovány határral. F. 0 . 
Szulinyi.

Toporcz, német-tót f. Podolinhoz nyugotra 1|a órányira· 
364 kath., Ii)S(8 evang,, 25 zsidó lak. Kath·! és evang. pa
rochia. Két kastély. Savanyuviz. Lentermesztés és gyoics- 
csinálás. F. U. a’ Görgey nemzetség , kinek össtyja Jordán 
gróf, IV. Bélától kapta 1256-ban, mivel főképen segítette 
őtet a’ Szepességnek német gyarmatokkal való inegnépesí- 
tésében.
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Tdt/ifaln, Winschendorf, német f. Bélához észak-nyu- 
gotra egy órányira: I055 kath ,, 214 evang. , 45 zsidó lak. 
Kaíh parocb, templom. Savanyuviz. Fűrész és lisztmalmok. 
Sok erdő. F. U. Matyasóvszky, Almásy, Sváby, Kiss, Ho- 
ránszky, Lányi, Grodkovszky, ’s m.

Vihar/in, Bierbrunn, német f. a’ Kárpátok alatt: 132 
kath., 464 evang. lak. Katii, és evang. szentegyház. Igen jó 
savanyuviz. Gyolcsszövés. F. U. a’ Berzeviczy nemzetség, 

Vikar Iá ez , tót f. Liptó vgye’ szélén : 1329 kath. lak ., 
kath. parochiával. Határa sovány, de erdeje szép. F. U. a’ 
szepesi püspök. '

Zsukdcz, Eisdorf, ném et-tót f. Késmárkhoz délre egy 
mfdnyire: 197 kath., 501 evang. vagyonos lakosokkal. Kath. 
és evang. anyaszentegybáz. F. U. gr. Csáky Károly.

Zsdjár, Morgenröt he , a’ Kárpát’ hegyei közt hosszan 
elnyúló ’s elszórt tót f. Késmárkhoz észak-nyugotra 3 mfé
nyire : 1109 kath., 9 evang. lak. Kath. parochia. Határa fe
lette sovány ’s burgonyánál, zabnál egyebet nem terem , 
sőt sokszor ez sem érik meg. A’ templomhoz közel van egy 
kőszál, mellyben mondola nagyságú m a r k a s i t  találtatik; 
továbbá a’szántóföldekenfej é r k r i s t á l y t ,  v.ál-gyémán
tot lelnek ; valamint a’ vaskapu' környékén is (ezt a’ T á
trának két roppant kőszirtja képeziJ különféle nemes kö
vekre bukkantak. AJ vaskapuhoz közel van egy nagy és 
mély barlang, mellynek torkolatjából gyakran gőz és köd 
emelkedik-fel , ’s ezen jel időváltozást vagy épen zivatart 
jövendői. F. U. b, Palocsay.

TJj Lublyó, tót f. Ó Lublyóhoz délre % órányira: 1245 
kath, lak ., kath, parochiával, vashám orral,’s hires sava- 
nyűviz forrással, mellyről O Lublyónál bővebben érte
keztünk.

N é p e s  P u s z t á k  v a g y  Majorok.
Kacsé, Myendzy , Brodzy , Krendzyelovka , Zavodzye 

elszórt helységek Galiczia’ határszélén 319 romai kath., 
253 görög kath. lak. Szudek, Ö Lublyó m ellett: 164 kath.

I I I .  K . Μ . O F öldi. 21
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lak, Laudi, Tóthfalu HI. 29 kath. lak. Zabava, Bati/.falva 
lil- 7. kath., 8 evang lak.

III. LŐCSEI JÁRÁS.
Van benne: 4 mezőváros, u. m. 3 tó t, 1 nemet; 64 

falu, u. m. 60 tót, 4 orosz; 20 más népes lakhely, mind tót.
N é p e s s é g e  2í ,66G lélek, u. m.
V a l l á s u k r a :  ^0,564 romai, 3802 görög kath. 

3280 evang., 20 zsidó.
N y e l v ü k r e :  21,461 tó t, 3802 orosz, 2383 német, 

20 zsidó.

M e z ő v á r o s o k  ♦
Csütorlohhely, Quintoforum, Donnersmarkt, tót in,

V . Lőcséhez nyugotra l 1/  ̂ mfdnyire a5 liptai országúiban: 
606 kath .,^8] evang. lak. Van itt a’ minoritáknak zárdája, 
’s a’ plébániai szolgálatot is ők teszik. Hajdan itt volt a’ 
kamarai igazgatóság’ széke, melly most Kassán létez. F, 
U. gr. Csáky.

Káposztafalva, Kabsdorf, tót in. v. Holdsához egy 
órányira: 1025 kath., 29 evang lak. Kath. paroch. templom. 
Szegényekháza. Sok urasági épület. Fűrész és lisztinaimok. 
Vashómorok. Nagy erdő. Találnak itt meglehetős nagysá
gú karniolt. A’ toronybau pedig igeu szép hangrí harang 
csüng, melly hajdan a’ Lapis refugii hegyen állott Car- 
thuzi kolostorban függött. Közel a’ helységhez egy erdős 
vidéken emelkedik-fel a’ Lapis refugii nevű hegy. Nevét 
onnan vette, mivel IV. Béla a la tta’ tatárok’ pusztítása elül 
a’ szepességi németek ide vették magukat; itt laktak mint
egy három esztendeig; a’ hegyet kőfallal körülvették, sőt 
egy templomot is építettek, melly utóbb a’ carthuzi szerze
tesek birtokába jött, A’ templomnak már ma csak omladé
kái látszanak, ’s körülötte iszonyú magasságrí fenyőfák 
emelkednek· fel. Ezen hegy’ gyomrában van még három ne
vezetes barlang is. F. U. gr. Csáky.

Smizsán , Schmogen , tó t[m . v. Iglóhoz 1/„ órányira: 
686 kath ,, 140 evang., 12 zsidó lak., Kath. paroch. teni-
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plom. Vendégfogadó. Vashámorok. Só rakhely. Vízimal
mok. Határa ele'g termékeny. F. U. gr. Csáky László örö
kösi.

Wagendrüssel, nemet bányaváros Iglóhoz dél-keletre 
2 mfdnyire: 502 kath,, 1881 evang. lak. Kalh. és evang. 
parochia. Vas bányák. Hámorok. F. U. a’ Marjássy nem
zetség.

F a l u k .

Ábra fám fa lv a , régi tót f. Horkához északra */a órá
nyira í 247 kath. lak. Termékeny határ. F. LT. Detrich, 
ííáborszky, ’s ni.

Szent András, Svati Ondrey, tót f, Horkához közel a’ 
liptai postautban : I46 kath., 3 evang, lakkossal ’s jó sa- 
vanyuviz forrással. Alkotórészei: szénsavany-szesz , elszó
ló vasvitriol , érezmész (ochra), elemésztő föld, keserűsé, 
bányász alkali. Használ a’ felesleges csípős nedvtől szár
mazott bajokban, ’s a’ gyengeség! nyavalyákban. F. U- 
Szentandrásy, Mercz, Nzmrcsányi, Sváb, Halbafny, ’s m.

Annit falva , Emaus , Hőfchen , Hernutovvce, tót f, 
Smizsánhoz 1J 2 mfdnyire: 181 kath. lak. Erdő F.U, az ala
pítványi kincstár.

Betflenfalva , Bethelsdorf, tót f, Káposztafalva fii. 488 
k a th ., 14 evang. lak., kik sok gyolcsot készitnek. Határá
ban gránátot találnak. Hajdan itt volt a’ láncsások’ gyű
lés helye. F. U. Draveczky, Okruczky , Goldberger, 
Montskó , Glósz , ’s ni.

Buglácz, tót f. Iglóhoz keletre 1 ’|2 mfdnyire: 2ü7 kath. 
lak. Savanyuviz. Jó föld F. U. Görgey , Teöke , ’s m.

Csencsics , tót f. Csötörtökhely fii. loO kath., 2 evang, 
iák. F. U. Mercz, Horáctszky, V italis, ’s m.

Csepánfalva·, tót f. Markusfalva mellett; 628 kath., 
32 evang. lak. Határa meglehetős. F. U. Márjássy.

Danisocz, tót f. Iglóhoz keletre l*l4 mfdnyire*. 200 
kath. lak, F. U. gr. Csáky.
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Dulyiín, tót f* Lőcsébe» keletre egy órányira: 99 
kalh., 7 evang. lak. F. U. Teöke nemzetség. Első birto
kosa ezeu falunak (1297-ben} Henimingus de Kolcho- 
va volt.

Domatiyócz, tót f. Iglóhoz keletre 1 *|4 mfdnyire: 577 
kath. lak. Urasági lakházak. Vízimalom. F. U. többen.

Oravecz , tót f. Csötörtökhely fii. 494 kath., 3 evang. 
3 zsidó lak. Kastély. Yizimalom.·'F. U Draveczky, Vára- 
dy-Szakmáry.

Dvorecz, Burgerhof, tót f. Lőcséhez északra egy infd- 
nyire: 188 kath., 184 evang. lak. Erdeje sok ; savunyuvi- 
ze, ’s fűrész-malma van, F. U. Lőcse városa.

Farkasfalva , tót f. Menyhárdhoz délre V4 órányira: 
418 kath., 3oevang. lak F. U. Wieland.

Filicz Filsdorf, tót f. Poprádhoz délre 3/4 órányira: 
39 kath ., 154 evang lak,, kik földeiket szorgalmasan mi- 
velik, gyümölcsöt termesztenek, méheket tartanak. Sa
vanyú vize a’ hideglelésben jó foganattal használtatik. Az 
Almásy nemzetség’ egy ága innen veszi praedicatumát. F. 
U. Vitalis, Szirmay.

Cunócz, Gansdorf, tót f. Filiczhez közel 87 kath., 
89 evang, lak, Kath. paroch. templom. Savanyuviz, melly- 
nek alkotórésze : szénsavany-szesz, mészföld, kevés vas, 
keserűsó} használ a’ csípős nedvességtől származott bajok
ban, F. U. Okolicsányi, Vitalis.

Görgő, G org, Harhow, tót f. Lőcséhez dél keletre 
egy órányira: 852 kath ., 19 evang. lak. Kath. paroch. 
templom. Sok csinos űri kastély és lakház. Tágas és jó ha
tár. F. U, a’ Görgey nemzetség.

fía d u sz fa h a , tót f. Smizsánhoz ^  órányira: 205 
kath., 4 evang. lak. F. U. Okolicsányi, Szentandrásy, ’s ni.

lia ra szt, I lro s t, tót f. Hernád mellett, Iglóhoz ke
letre l i  mfdnyire: 410 kath. lak., paroch. templommal. F. 
U. a’ Marjássy nemzetség.
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Harikdcx, llalmsdorf, Harilowce, tót f. Lőcséhez ,/„ 

órányira, az iglói útban: 516 kath ., 21 evang. lak. Katii, 
paroch. templom. F. U. gr. Csáky Imre.

Hnilcsek, tót f. Wagendriisselhez közel: 338 kath., 5 
evang. lak. Hegyes, sovány határ. F. U. a’ Márjássy nem
zetség.

Hnilccz, tót f. a’ Gölnicz vizénél, Gömőr vgye’ szélén: 
187 kath ., 31 evang. lak. Kath. paroch. templom. Vashá- 
morok. Szép erdő. F. U. a’ kamara.

Horka, tót f. Lőcséhez nyugotra egy posta állásnyira, 
a’ liptói országúiban: 61 kath. lak. Van itt lludaházy ura
ságnak egy udvara, ’s egy k, postahivatal.

Huzelccz, tó tf. Ganóczhoz közel: 51 kath., 170 evang. 
lak., kik gyolcsot készitnek. Vízimalom. Kastély, F. U· 
Szirmay, Márjássy, ’s m.

Hradiszhó, Kuntschebchen, tót f. Lőcséhez észak-nyu- 
gotra egy mfdnyire: 122 kath., 37 evang. lak. F. U,
Lőcse.

Jamnik, tót f. Odorin fii. 417 kath., Sevang, lak. Kas
tély. F. U. Jóhny.

Jauo'cz, tót f. a’ Lőcséről Liptóba vivő postautban , Hur
kához *|4 mfd. 178 kath. lak. F. U. a’ szepesi káptalan.

Illyesfalva, Sperndorf, tót f, Smizsánhoz északra 3|4 
órányira: 441 kath., 119 evang. lak. Kastély. Tehené
szet. Sörház. F, U. gr. Csáky Imre.

Im refalva, tót f. Gömör vgye’ szélén: 187 kath. lak,, 
szép erdővel. F. U, gr. Csáky.

István fu lva  , tót f. az elébbeni helység’ szomszédságá
ban: 190 kath. lak. Kath. paroch. templom. Fűrész és liszt- 
malmok.

K/SSUC7. , tót f. Svabócz fii. 238 kath. lak. Savanyuviz. 
F. U. Glósz, Görgey, Stavács, Marschalko, ’s in.

Körlvelyes , Hrussowce, tó tf , Olaszihoz :i/4 mfdnyi
re , nyugotra: 037 kath. lak. Kath. paroch. templom. F, U 
u! Teóke nemzetség.
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Kolcsva , tót f. Görgő fii, 362 kath., 2 evang. lak. 
F. U. az alapítványi kincstár.

Komarocz, tót f. Svabócz fii. Horka mellett: 51 kath, 
lak. F. U. Hatbafny.

Roncsán, tót f. G ö r g ő  fii. 70 kath. lak. F. 0 . a’ Teoke 
nemzetség.

Kotterbach , A . cs F. elszórt tót f. Wagendriisselhez 
északra egy órányira: 381 k a th ., 50 evang. lak. Rézbá
nyák és hámorok, F, U . Márjássy , Jóhny nemzetségek.

Kurimján, Kirn, tót f. Harikócz fii. 145 kath. lak. F» 
U. gr. Csáky Imre.

Lengvárt, tót f. Csötörtökhely fii. 175 kath. lak. Te
henészet. F. U. Lőcse városa.

Leszkovján, Haselsdorf, tót f. Markusfalva fii. F, U. a’ 
Márjássy nemzetség. Számlál 129 kath. lak.

Lethánfalva, tót f. Iglóhoz egy mfdnyire: C98 kath. 
lak, Kath. paroch. templom. Jó határ. F . U . a ’ szepesi püs
pök , ’s káptalan.

Lefkócz, tót f. Menyhárdhoz 1/<1 órányira; 134 kath. lak, 
Kastély F. U. Horváth.

Machalfulva , tót f. Csötörtökhely és Horka közt, 
mindeniktől egyenlő távolságra a’ postautban: 295 kath.; 2 
evang, lak. F. U. Mercz, Záborszky, Verbóvszhy,’s rn.

M arkusfalva, Marksclidorf, tót f. a’ Hernád vizénél , 
Iglóhoz dél-keletre egy órányira: 476 kath ., 27 evang. 
lak. Kath. parochia. Több szép kastély.Márványbánya. F. U. 
a’ Márjássy nemzetség.

Matejócz, tót f. Markusfalva fii. 183 kath. lak. F. U, 
Márjássy.

Mecsedelfalva, tót f. Csötörtökhely fii. 79 kath. lak, 
F. U . Teöke , Matyasóvszky.

Miklósfalva, tó tf. Svabócz fii, 85 kath., 10 evang. lak, 
F. U. Vadnay , Sváby , ’s m.

Odorin, tot f. egy felemelkedett helyen, Iglóhoz ke
letre egy órányira: 531 kath. lak ., paroch. templommal, 
urasági tehenészettel. F. U· gr. Csáky.
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fílyczno, tőt f. Markusfalva fii. 3 29 kath. lak. F. U.

gr. Csáky.
Pikócz, tőt f. Ábraháinfalva fii, 90 kath. lak. F. U. Do- 

loviczényi, Badányi, Detrich , Zábarszky , Horváth.
Porács, orosz f. Wagendrüsselhez észak-keletre egy ő- 

rányira : 102 római, 950 görög kath. lak. Görög kath. pa
rochia. Vízimalmok. Éhez a’ helységhez Szlovenka felől egy 
vad regényes völgy vezet. F. U. Marjássy ', Vitalis nemz.

Primőce , tót f. Svabőcz fii. 7ü kath. lak. Van ittMercz 
uraságnak [egy] udvarháza.

Alsó es Felsií Répás, két egymáshoz közel fekvő falu 
Lőcséhez északra 1*[2 mfd. A’ másodikban lakik 499 római , 
82 görög kath., 5 evang.; az elsőben 30 római, 806 görög 
kathnlikus. Alsó Répáson görög , Felsőn római kath. paro
chia van. F. U. a’ Görgey nemzetség.

Roskócz, tót f. Görgő fii. 91 kath. lak. F. U. aJ sze
pesi káptalan.

Sztraczetia , tót f. Istvánfalva fii. 2g6 kath. ,^26 evang. 
lak. F. U. gr. G'sáky.

Tamásfalva, Tomasowce, tót f. Lethánfalva [fii. 331 
kath. -lak., vízimalommal, erdővel. F. U. az alapítványi 
kincstár.

Teplicska, tót f. Markusfalva fii. 501 kath. lak. F. U. 
Marjássy.

Toriszha, orosz f. F. Répás fii. 41 romai, 1305 görög 
kath. lak. Görög kath. parochia. Fűrészmalom. Tehenészet 
Sör és pálinka főzés. F. U. Lőcse városa.

TJlósa, Köpern, tót f. Zavada fii. 403 kath. lak. F. U.
Lőcse.

Vidernik, tót f. Horkához 1ja órányira: 279kath. lak., 
paroch, templommal. F. U. a’ szepesi püspök.

F ii kő ez , Kunczensdorf, Durand fii. 138 kath., 2 evang. 
lak. F. U, a’ Görgey nemzetség.

Vitkocz, tót f. Körtvélyes fii. 181 kath. lak. F. U* a’ 
szepesi káptalan.
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Zavada, tőt f. Lőcséhez északra l^ m fd n y ire : 393 ro
mai kath. lak ., parocli. templommal. F. U. Lőcse városa.

Zavadka, orosz f. Markusfalva fii, 10 kath., 741 görög 
kath. lak. Görög kath, parochia. Rézbányák. F. U. a’ Mar- 
jássy nemzetség.

Népes puszták és más lakhelyek.

B i n d t , G r e lla , Jerő  H u ta , B a sz to k , S lo lv e g  , Z Írn ia  
D o l in a , Hnilcsek tilialisai: 504 kath ., 35 evang. lak., kik 
részint bányákban dolgoznak, részint szénegetésből, favá
gásból élősködnek. H olies k a , K n o ll ,  S z ta v a k i h á m o r , Új
v i l á g ,  P u s z i é , F o lyó , B ika v ka , f ía k o veez  , Bt up ne Hni- 
lecz fii. 370 kath., 50 evang. bányász és szénégető lak. IJav- 
ra n a  D o lin a , Istvánfalva fii. 107 kath., 57 evang. lak. B a
lin a , K o r itn c  2 puszta Markusfalva fii. 34 kath. lak. Szín i- 
kané e z , Csötörtökhely fii. 10 kath, lak, T y h e , Lethán- 
falva fii. 47 kath. lak. F. U. az alapítványi kincstár ’s ne
vet ád egy uradalomnak. S p e tig a ro v e c z , Svábócz fii, 11 
kath. lak,

IV. HEGYI JÁRÁS.
Van benne: 7 mező és bányaváros, u. m. 4 német, 2 

tót-német, 1 tó t;  44 falu, u. m. 38 tót, 1 német, 5 orosz; 
5 népes puszta v. más lakhely.

N é p e s s é g e  39,035 lélek, u. m.
V a l l á s u k r a :  27,302 ka th ., 4,504 görög kath., 7178 

evang,, 51 zsidó.
N y e l v ö k r e :  21,980 tó t , 12,500 német, 4504" orosz , 

51 zsidó.

Mezií és Bányavárosok.

Gölnicz, Gelnicza, tót-német bányaváros, a’ Gölnicz 
vagy Hnilecz vize m ellett, Szomolnokhoz észak-keletre 3 
mfdnyire, magas hegyek közt: 2248 kath., 2768 evang. 
vagyonos lakosokkal. Kath. és evang. anya templom. Sör
ház, Vendégfogadó. Vas éa rézbányák. Helyettes bányász
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törvényszék. Az ide való vasat az iglóival együtt legjobb
nak tartják a’ megyében, F. U. gr. Csáky nemzetség.

Krompach, tót-német bányaváros Szomolnokhoz észak
ra 31J 2 mfdnyire , egy kellemes völgyben: 1376 kath,, 4S2 
evang. lak., kik bányászságból, gyolcsszövésből, méz- 
tisztitásból, és zsindelyszeg csinálásból keresik élelmüket, 
Kath. és evang. anyaszentegyház. Vashámorok. Vízimal
mok. F. U. gr. Csáky nemz., és Gundelfinger , kinek itt 
szép kastélya és kertje van.

Kluknó, tó tiu . V, 1024 kath. lak ., paroch, templom
m al, kastélylyal, vasbányákkal és hámorokkal. F. U. gr. 
Csáky.

Remete, Einsidl, Mnissek, német bányaváros Szomol- 
nokhoz északra 1!|2 mfdnyire, a’ Gölnicz vize mellett: 781 
kath., 1381 evang. lakosokkal, kath. és evang. anya tem
plommal , gazdag vasbányákkal. F. U. gr. Csáky János’ 
örök.

Stósz , német hányaváros Szomolnokhoz dél-keletre 
egy órányira, magas hegyek közt, a’ jászói országúiban: 
876 kath. , 591 evang. lak. Kath. és evang. templom. Gaz
dag vasbányák. Vashámorok, melyekben évenként 5009 
mázsa készítetik. F. U. a’ kamara.

Schw edler, német bányaváros Szomolnokhoz észak- 
nyiígotra l 1/̂  mfdnyire: 1064 kath., 1511 evang. lak. 
Kafh. és evang. anya templom. Papirosmalom. Főrész és 
lisztmalmok. Jövedelmes rézbányák, mellyekből évenként 
2 )Oo mázsa tiszta réz ásatik. F. U. kamara.

Számolnák, Schmölnicz, Smolnik, csinos német bánya
város, egy szűk völgyben, Rosnyöhoz észak-keletre 2,j2 
mfdnyire: 3664 kath., 384 evang. lak. Kath, és evang. a- 
nyaszentegyház. Itt van a’ fő bányászkeríilet’ széke, egy 
bányász és pénzverőhivatal, kerületi bányász törvényszék. 
A’ fő bányászkerületnek alá van rendelve a’ maluzsinai 

réz-kereskedési-igazgatóság, két bánya-igazgatőság Szo- 
moinokon és Gölniczen , 4 olvasztóházi-igazgatóság, u. in. 
Szomolnokon, Ovizen,  Opákán. és Jakubjánban: 2 réz
hámor Szomolnokon, a’ fii. pénzverőház Szomolpokon, a’
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czémentvizre ’s vasmívesekre felügyelő tisztek , és az er- 
dőlisztség. A’ kerületi bányásztörvényszék alá tartoznak: a’ 
gölniczi, rosnyai, iglói helyettes bányásztörvényszékek. 
Az idevaló rézbányák már Zápolya és Báthory grófok a- 
la tt híresek voltak. Most az egész szomoinoki bányászke
rületben kiásott rezet 25,000 mázsára becsülik, ’s ezen sum
ma csak az újabb időkben nevekedett ennyire: mert e’ szá
zad elején a’ bányászat nagyon hanyatlott. Vannak itt né
zésre méltó rézbányák , hámorok, vizerőinivek, czémentviz, 
melly a’ vasat rézre változtatja ’s még nagyobb sikerrel 
mint az urvölgyij Zólyomban; egy nagy kamarai épület, 
pénzverő ház , mellyben réz pénzt szoktak verni S .betü- 
jegygyel; 2 vendégfogadó, postahivatal. A’ lakosok né- 
melly elsőséggel bírnak a3 többi szepességi bányavárosi pol
gárok felett, t. i. mind a’ forspontozástól, mind a’ be- 
kvártélyoztatástól szabadok. F. U, a’kamara,

Szomol/iok H u lla , egy részét teszi Szoinolnoknak 
1437 kath. lak ., ’s egy paroch. templommal.

F a l u k .
Λ /m ás, Jablonov , tót f. Szepesvárhoz *|4 mfdnyire: 

968 kath. lak ., jó gabona termő határral. F. U. a’ szepesi 
püspök.

Baldocz, tót f. Szepesváraljához nyugotra J/4 mfdnyi- 
re : 174 kath. lak. Savanyuvize a’ legjobbak közé tartozik 
a’ megyében , ’s a’ fürdőhöz elegendő, épületek vannak. F , 
U. gr. Csáky.

Beharócz, tót f. Zsegra fii. 191 kath. lak. F, U. gr. 
Csáky.

B rutócz , tót f. Sáros vgye’ szélén , Berzeviczéhez 1 '/  ̂
mfdnyire: 451 kath ., 8 evang. lak. Kath. paroch. templomi 
Jó legelő a3 hegyekben. Erdő. F. U. Horváth, Jancsó, 
’s mások.

Czehis, tót f. Gölnicz fii. 331 kath. lak.
Dubrava, tót f, Zsegra fii. 422 kath. lak. Savanyuviz. 

F. U. gr. Csáky.
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jFolkmár, tot f. Gölniczhez keletre egy órányira: 605 

kath. lak. Vashámorok. Az ide való házak miod kemény 
anyagból épültek , még pedig egymáshoz párosán. F. U. gr. 
Csáky.

Grdncs, tót f. Zsegra fii, 11T kath. lak. F. U, Gun· 
delfinger.

Hámor, tót f. egy patak mellett, melly a’ helységet két
felé osztja, úgyhogy egyik része Szepeshez, másik Abaujhoz 
tartozik. A’ szepesi részen lakik 73 kath. , 12 evang. F, U. 
Kassa városa. ,

Htirakócz, tót f. Korotnokhoz közel: 272 kath ,, 7 
evang. Jak. Vasbányák. F. U. Petróczy, Kail, ’s m.

Helczmatiócz, orosz f. Remete és Gölnicz közt: 112 
romai, 1503 görög kath. lak. Görög kath. parochia. Vas- 
bányák. F. U. gr. Csáky,

Hinczöcz, tót f. Velbach fii. 232 kath. lak, F. U, gr. 
Csáky.

Holkocz, tót f. egy szép termékeny vidéken, Szepes- 
váraljához délre 1/i mfdnyire: 115 kath ., 13 evang. lak. 
Ekesiti az uraság'csinos ízlésű kastélya, ’s nézésre méltó 
pompás kertje. F. U. gr. Csáky.

Hrisdcz, tót f. Kluknó fii. 202 kath. lak. F. U. gr, 
Csáky.

Jékelfalva, Jaklowce, tót f. Gölniczhez északra egy 
órányira: 982 kath, lak. Kath. paroch. templom. Több ol
vasztóház és hámor a’Gölnicz vizénél. Vasbányák. Vendég
fogadó. Első birtokosa ezen falunak, melly 1284-ben ál- 
lott-össze — bizonyos Hekkul nevű vala Gölniczbánvá- 
bó l, ősatyja a’ Jékelfalusy nemzetségnek, melly most is 
bírja.

Kalyavu, tót f. Kluknó fii, 201 kath. lak. F. U. gr, 
Csáky.

Ka!tuny , tót f. Baldóczhoz közel: 130 kath. lak. F. 
U. a’szepesi káptalan.
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Koisso , orosz f. Gölniczhez keletre i ‘|4 órányira: 169 
romai, 758 görög kath. lak. Görög kath. parochia. Fűrész 
és lisztmalmok. Nagy erdő. Vasbányák. F. U. gr. Csáky.

Kolbach, tót f. Szepesvárhoz közel: 369 kath. lak.
Kolinócz, tót f. Olaszihoz keletre *|3 órányira, a1 Her- 

nád mellett: 281 kath. lak.
Korotnok, tót f. a’ Braniszkó hegye alatt, Sáros vgye’ 

szélén az eperjesi postautban: 116 kath., 4 evang. lak, 
Postahivatal. Kastély. Vendégfogadó. F. U. a’ Korotnoky 
nemzetség.

Lucska, tót f. Szepes fii. ’s oda is tartozik: 256 kath. 
lakosok.

Margit fa lv a , Margetzan , tót f. a’ Hernád és Gölnicz 
vizek’ özszefolyásánál: 517 kath. lak. Bányáiban ezüstöt is 
ásnak. F. U. a’ Jékelfalusy nemzetség.

Mindszent, Biaczovecz, tót f. Korotnokhoz *12 órányi
ra : 605 kath. lak. Kath. paroch. templom. Szép emeletes 
kastély. Vízimalom. Termékeny határ. F. U. gr. Csáky 
Károly.

Nemescini/ 1 tót f. Szepes fii. 211 kath. lak. F. U. a’ 
Nemesányi nemzetség.

Olcznó, tót f. Velbach fii. 329 kath. lak. F. U. gr. 
Csáky.

Olysavicza, orosz f. Szepeshez északra 102 mfdnyire: 
32 romai, 740 görög kath., 8 evang., 12 zsidó lak. Gö
rög kath. paroch. templom. F. U. Jámborszky, Nernesány , 
Korotnoky, Ujfalusy, ’s m,

Olysavka, tót f. Zsegra fii. 192 kath. lak. Savanyuviz· 
forrás. F. U. gr. Csáky,

Ordzován, tót f. Mindszent fii, 327 kath., 2 evang. lak. 
F. U· a’ szepesi káptalan.

Pavlián, tót f. F· Répás fii. 368 kath, lak. F. U. a’ 
szepesi püspök.

Pelrócz, tót f. Zsegra fii. 118 kath. lak, F. U. a’ Pet- 
róczy nemzetség.
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Podproct, tót f, Brutócz fii. 76 kath. lak. F. U. Gun*

deliinger.
Polyanócz, lót f. Korotnokhoz 1/,i órányira: 875 kath. 

lak. Kath. paroch. templom. F . U. a’ Jancsó és ßalkä nein·
zetség.

Pongráczjalva, tót f. Mindszent fii. 184 kath. lak. F.
TI, Reviczky.

Prakemlorf, ne'met f. Gölniczhez délre egy órányira: 
407 kath, lak. Tölgyes erdő. Vashámorok. F, U. gr. Csáky.

llic ínó , tót f. a’ [fernád mellett, Kluknóhoz közel: 
528 kath. lak, Ilid a’ Ilernádon. Vendégfogadó F, U. gr. 
Csáky.

Szepes, lásd Szepes Váralját.
Felső Szüleik, tót f. Sáros vegye’ szélén, egy termé

ketlen völgyben .· 602 ka th ., 7 evang., 35 zsidó lak. Kath. 
paroch. templom. Sok és jó mész. Négy vízimalom, F. U„ 
Vitkóczy, Teöke , Kolacskovszky, Szerdahelyi, Reviczky.

Szintvina, tót f. Olaszihoz fii. 1/,1 órányira: 108 kath. 
lak ., paroch templommal, jó savanyuvizzel. F. U. gr. Csá
ky Károly.

Alsó Szlovenka , orosz f. Krompachoz délre * j 2 órányi
ra : 124 rom ai, 813 görög kath. lak. Görög kath. paroch. 
templom.

Felső Szlovenka, orosz f. közel az elébbeni helységhez: 
185 romai, 690 görög kath. lak ,, kik többnyire bányász- 
ságból, széliégetésből, favágásból élösködnek. F, U. gr.
Csáky.

Vajkőcz, tót f. Szlatvina fii. 229 kath. lak, F. U. 
íiaisz. Petróczy,

Velőnek, tót f. Olaszihoz nyugotra 1|2 órányira: 423 
kath. lak. Kath. paroch. templom. F. U, gr. Csáky.

Zsakarőcz , tót f. Gölniczhez 1|.J. órányira: 732 kath. 
lak., paroch, templommal, vasbányákkal. F. U. gr. Csáky.

Zsegra, tót f. Hotkóczhoz 1/i mfdnyire: 234 kath. lak. 
Kath. paroch. templom. Urasági tehenészet. F. U. gr. Csáky.



Népes Puszták , vagy más Lakhelyek

Altvasser, vagy O viz, Svedlér fii. 604 lakosokkal, 
kik az ide való vashámorokhan , ’s olvasztó házakban dol
goznak. Orluvecz, puszta, Jékelfalva fii, I 4 kath., lak. 
Slilbach , Wagendrüssel fii. 354 bányász és favágó lako
sokkal. Peirnska, puszta, Mindszent fii. 5 kaíb. lak. 
Poddubje, Yelbach fii. 36 kath., 4 zsidó lak.
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TORMA VÁRM EGYE*
(Comitatus Torucnsis. Tornaer Gespanschaft.}

1. §. F e k v é s e  ’s H a t á r a i .
Torna vármegyének határa északrul Szepes ; keletről 

Abauj; délről Borsod $ nyugotrul Gömür vármegye. For
mája hosszúkás kerek; legnagyobb hossza 4, szélesse'ge 3. 
mértföld.

2. §. N a g y s á g a .
Földterülete 10s|lo Q  mfdet teve'n, e’ tekintetben legu

tolsó, azaz legkisebb minden magyarországi vármegyék közt. 
Használható földe 78,780 hold , mellyből 35,418 h. szántó
föld ; 33,891 h, erdő; 6040 h. re't és legelő.

3. §. T e r m é s z e t i  t u l a j d o n s á g a .
Torna, igen kies hegyekkel ’s völgyekkel változó tar

tomány, Az»nhan> inkább hegyes, mint róna, úgy, hogy 
rónaságait iukább csak szelesebb völgyeknek mondhatni. He*, 
gyeinek fő alkotórésze a’ mészkő, !s részint, kopasz készek— 
lások, részint szép tölgyes, bikkes erdőkkel boritatnak.A’’ 
föld itt ott köves és száraz természetű ugyan , de épen nem 
terméketlen, annyira hogy még a’ ISzepes vármegyével ha
táros Dei női szűk völgyben is megterem a’ tisztabúza ahhoz: 
illő növeléssel; a’ tornai, szilasi völgyben fekvő határokon; 
pedig mindennemű gabona, kukuricza, hüvelyes ’s kerti 
vetemény jól diszlik, V jóval gazdagabban fizet, mint a? 
szomszéd Szepes vármegyében. Levegője tiszta és egészsé
ges; az éghajlat áltáljában szelíd, ’s minden növénynek ked
vező, csupán az északra eső Dernői völgyben, és Borzova, 
Sziíicze helységek’ hegyes vidékein zordonabb, minélfogva:
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itt a’ szőlő meg nem érik , ’s az aratás is későbben kezdő
dik , mint a’ megye’ többi tájékain,

4, §. H e g y e k .

AJ tornai hegyek, részint a’ Szepességbiil átjövő szo- 
molnoki, részint a’ gömöri - nyitrai liegysornak ágazati, ’s 
három nevezetes völgyet képeznek, u. in. «i A’ der noil 'agy 
bárkáit, inelly JSzepes vgyével határos, köre s z a k a n y a 
got™ nyílik, vas és rézbányákkal, ’s jeles vashámorokkal 
dicsekszik. A) A’ tornai, az elébbenitől délre’s párházamo- 
son fekszik az úgy nevezett Felső Hegy közt. Ez a’ völgy 
keletre nyílik , ’s mind termékenysége mind hajoló vidéke 
által jelesen megkülönbözteti magát, c) A’ szilasi szinte 
termékeny völgyet az Alsó Hegy , és egy Hódva vizei dél
keletre megkerülő szomolnoki hegyágazat formálja. Mind 
ezen hegyek mészalkotásuak, ’s mint illyenekriél szokott 
történni, rakvák földalatti üregekkel, mellyek közül kü
lönösen említést érdemlenek a’ szudellői és sziliczei vagy 
ledniczei barlangok., Ez utolsóban annál nagyobb a’ hideg, 
mennél melegebb a’ külső levegő; ellenben télen a’ benne 
lévő jég is elolvad,

δ. §. F o l y ó v i z e k .

A’ Bódva Abaujból jön-be, ’s dél-keleti részét futja- 
ineg a’ megyének ; Horváthihoz közel a’ tágas tornai völ
gyet nedvesítő Torna vizével öblösödik; Dobódél alatt a’ 
Lófej forrásbul eredő Jósva patakát veszi - fe l, mellyhe 
szakad az agteleki barlangból jövő, sok mész részecskék
kel terhelt, a’ rákokat is kőhéjjal beterítő folyó; még alább 
a’ szőlős ardói patak foly. A’ dernői völgyben a’ Cseremosz- 
lya vize hajtja a’ hámorokat. Eredetét veszi a’ szadellői 
barlanghoz közel , ’s két rnfdnyi folyása után Gömör vár
megyébe lép által.

6. §. Á s v á n y o s  v i z e k .

Tornának nevezetes orvosi vizei nincsenek ; hanem a’ 
szilasi és tornai völgyben Jósvafőtül 's Jablonczátul kezdve 
egész fel Tornáig több meleg forrás találtatik.
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7. §. T e r m é k e i
. „ j

A) N ö v é n y e k ’ o r s z á g á b ó l .
Torna vármegyében a’ határok szőkék, ’s rtem is igen 

gazdagok, de jó mivelés mellett mindenféle gabonát és ve- 
teményt megteremnek. Így terem szép és sikeres tiszta bú
za, rozs, árpa, sok zab. Kukuriczát szinte eleget vetnek, 
kivévén a’ dernői hidegebb völgyet, és Borzova, Szilicze 
helységek’ hegyes határait. A: burgonya évrül évre kedve
sebb kezd lenni. Kerti vetemények közűi fő szerepet já t
szik a’ káposzta , ’s ebbül a’ köznép szép summácskát szo
kott bevenni. Dohányt plántálnak Szent Andráson , ’s más 
több helységekben. Len kevés termesztetik j ellenben ken
der nagy mennyiségben, kivált a’ Bódva mellékén. Gyü
mölcsben felette gazdag ezen kis megye. Almás , Jabloncza, 
Körtvélyes hihetőleg neveiket is innen költsönözték. Külö
nösen szilva némelly esztendőkben annyi terem , hogy fel
szedni nem győzik. A’ bőséggel termő somból pálinkát 
főznek, melly a’ szilvapálinkával egyenlő áron kél. Ám
bár Torna Szcpes vármegyével határos, mégis már bort 
a’ fentebb érintett hidegebb vidékeket kivévén mindenütt 
termesztenek. Jóságára nézve legelső a’ varbóczi, melly ere
jére, kedves izére, főképen pedig különös jószamatjára néz
ve a’ hires neszmélyi, somlyai, szerednyei boroknál épen 
nem aláubvaló. — Legelője a’ megyének elég és egészsé
ges } rétjei oily jók, hogy leggyakrabban sarját i s 'k a 
szálhatnak. Végre faban sem érez szükséget , sót gyönyö
rű tölgyes, bikkes erdeiben egyszersmind sok sertést hiz
lalhat. A’ bodókai pusztán, ’s Falucska helység’ határán 
derék fenyvest láthatsz.

B) Á l l a t o k ’ o r s z á g á b ó l .

A’ jó rétek ’s legelők hathatósan előmozdítják a* ba
romtenyésztést, hozzájárulván még az, hogy a* nagyobb 
birtokosok luczernát, lóherét, bükkönyt is termesztenek. 
A’ muhar ezt a’ vidéket nem szereti. Szarvasmarha belső

II I , K. M. 0. Földi. 22
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szükségre elég van, sőt valami kevés kereskedésre is jut. 
Nagyobb fontosságú ennél a’ juhtenyésztés, melly igen 
elterjedt, ’s a’ herczeg Eszterházy, gr. Andrási György, 
gr. Keglevich, gr. Gyulay ’s néinelly kisebb birtokuak jó» 
szágaiban szép nemesített fókákat láthatni. Sertés sok hí
zik a’ nagy tölgyfa erdőkben. Méhtenyésztése, halászatja, 
vadászatja szinte nem megvetendő. *

C. Á s v á n y o k ’ o r s z á g á b u l .

A* dernői völgyben sok vas és réz ásatik . ’s ugyan 
itt több hámorokban igen jó vasat készitnek. Vashámor 
van még Jósvafőnél is. Porczellán fö ld , ’s fekete márvány 
van Zsarnónál. Epületkövekct több· helyt ásnak : de a’ gör
gői legnevezetesebb.

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

47 népes lakhely közűi van 1 mezőváros, magyar; 41 
falu, u. m. 36 magyar, 2 orosz, 2 magyar-tót, 1 orosz- 
magyar ; 5 népes puszta.

N é p e s s é g e  28,954 lé lek , és így esik egy Q  mid
re 2635 lakos.

V a l l á s u k r a :  12,467 romai k a th ., 1193 görög kath., 
14.967 protestáns, kik 250 lutheránust kivévén mind re
formátusok; 327 zsidó.

N y e l v ö k r e :  27,084{ magyar, 1193 orosz, 350 tó t, 
327 zsidó.

A’ r. katholikusok3 11 parochiáit a’ rosnyai püspök 
igazgatja. A’ görög katholikusok'' 3 plebániáji az eperjesi 
püspöki megyéhez ; a’ reformátusok' 20 ekklézsiáji a’ ti- 
Szamelléki superintendentiához tartoznak.

9. §. S z o r g a l o m .  K e r e s k e d é s .

Nagyobb része a’ népességnek föld és szőlőmivelésbiil, 
gyümölcstermesztésből, ’s baromtartásbul él Néinellyek 
azonban bányászok, néinellyek, mint a’ barkaiak fa kana
la t, tálat, ’a m. i. faeszközöket készítenek, ’s azokat mes-
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sze elhordják, mások ismét szenet, mes/.et égetnek. Mes
terember kevés van , ’s a’ megyének egyetlenegy mezővá
rosában Tornán sincs elegendő. A’ dernői völgyben fekvő 
hámorokban, ’s a’ jósvafőiben évenként mintegy 10,000 
mázsa vas készíttetik.

Ámbár Torna vgyének nemessége nagy, termékenysége 
jiedig középszert!: még is más vármegyének sokféle termé
keket adhal-el. De tulajdon belső kereskedése kevés figyel
met érdemel. Ugyanis gabonáját idegen vármegyékben, ne
vezetesen Kosnyón és Alsó Metzenzéfen adja-el. Sertéseit 
ugyan az említett helyeken , és Jászon. A’ Szepességre hord 
bort, gyümölcsöt, káposztát, szilva és som pálinkát , ken
dert, lent. — Országutjai közűi kettő különösen jó karban 
tartatik. !Az egyik Kosárul jővén, a’ Tornai völgyön ke
resztül Rosnyőra vezet. Ez Almás és Hárskút közt ezelőtt 
a’ szoroskői hegyszoros miatt felette terhes volt ; de nem 
régen e’ hegyszoros elmellőzésével egy más új út csinál
ta to tt, még pedig kimondhatlau munkával. Ugyanis 4-öl 
szélésségre vágatott ki a’ kősziklák közt, ’s 15,000 forint
ba került. A’ másik fő országút szinte Kassárul jön, ’s Tor
na mellett a’ szilasi völgyön . Jósvafőn , Agteleken keresz
tül Tornaijának tart. — Posta ezen megyében' nem jár.

10. §. O s k o l a  k.
A’ néposkolákon kivűl más nagyobb deák oskola itt 

nem találtatik.

11, §. J o b b á g y  t e l  k e  k. .  Po  r t á k .

Egész jobbágytelek után van itt első osztályban 26, 
másodikban 28, harmadikban 30, negyedikben 32 hold 
szántóföld. Rétekből, hol sarja mindég kaszáltatik 8 , hol 
ritkán 10, hol soha sem 12 einbervágó. Hlyen jobbágytelek
vén: 502.

Portája: 12.

12 §. N e m e s s é g .  B i r t o k o s o k .
Az 1785-iki összeírás után volt 1647 nemes személy. 

Nevezetesebb birtokosok: herczeg Eszterházy Ce’ bírja at’
22«



340 TORNA VÁRMEGYE.

szádvári szép uradalmat), gr. Audrásy, gr. Csáky, gr, 
Gyulay, gr. Keglevich, Aszalay, Band, Bárczay , Boron- 
k ay , Csiszár, Dobozy, F áy , Farkas, Gedeon, Görgey, 
Hámos , ,Horkovich , Horváth, Jeney, Jakabfalvay , Ko- 
csy, Komjáthy, Marjássy, Martinides, Pap, Péchy, Pon- 
grácz, Puky, Ragályi, Recsky. Szendrey, Szentimrey, 
Tomka, Vay , Zsarnay, ’s m.

13. §. T i s z t i k a r .
1 fő, 2 alispány, 1 jegyző, 1 fó , 1 al ügyész; 1 fő ,

2 aladdszedő; 1 számverő , 2 fő, 2 al szolgabird; 4 es
küit. Ezekhez járul 1 földmérő, 1 orvos, 1 biztos, 1 seb
orvos. Gyűléseit ta rtja : Tornán.

14. §. P o l i t i k a i  F e l o s z t á s a .
\

Eloszlik két főbírói járásra, mellyek ezek; 1. Felső  
Járás. II. A lsó  J á rá s .

I. FELSŐ JÁRÁS.
Van benne: t m ező vá ro s, magyar; 20 fa lu , u. ni. 17 

magyar, 1 orosz, 1 orosz-magyar, 1 magyar-tőt.
N é p e s s é g e  16,062 lélek, u. m.
V a l l á s u k r a :  8462 romai kath., 939 görög kath., 

6532 ref., 129 zsidó lak.;
N y e l v ö k r e :  14,794 magyar, 939 orosz, 200 tó t, 

129 zsidó.

M e z ő v a r o  s.
T o r n a , magyar ni. v. Kassához nyugotra 5 mfdnyire 

egy kies, egészséges vidéken: 1675 kath., 342 ref. és ev ., 
9 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Jeles urasági kastély 
és kert, Js halastó, melly egy malmot forgat, ’s meliy 
mellett egy fördőintézet is van. Újabb ízlésű vármegyeház, 
mellyben tartja a’ megye közgyűléseit. Vendégfogadó. Né
pes országosvásárok. Földje minden gabonát, ’s kerti ve- 
teményt jól megterem; rétjei különösen kövérek; szőlő
hegye ’s legelője elég ; erdeje pedig sok. A’ várostól é
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szakra egy magas kopasz sziklán láthatni régi puszta vá
r á t ,  mellytől költsönözé nevét mind a’ város, mind az e- 
gész megye. Első építője hihetőleg valamellyik Bebek volt; 
későbben a’ Mágócsiakat uralta; a’ Mágócsiaknak ezen ága 
kihalván, b. Keglevich Miklós jutott birtokáha, ’s most is 
a’ Keglevich grófi nemzetség bírja a’ hozzá tartozó urada
lommal együtt. A’ várat I. Leopold rontatta-el.

F a  1-u k.

A j,  magyar f. Tornához északra 1|4 órányira} egy re
gényes vidéken, hegyek közt· 423 kath ., 257 'ref. lak., 
fenyves és tölgyes erdővel, sok gyiimölcscsel, ’s hegyes, 
de elég termékeny határral. F. U. gr. Keglevich és Vay,

Almás, magyar f. Tornához nyugotra 2 mfdnyire: 390 
kath., 298 ref. és evang , 19 zsidó lak. Kath. paroch. tem
plom. Tágas szőlőhegy. Sok gyümölcs, különösen szilva 
és alma. Termékeny határa jó búzát ’s káposztát terem i 
rétje kétszer kaszálható ; erdeje van. A’ falu a’ tornai kiés 
völgyben fekszik, ’s itt visz el a’ Kassáról Rosnyóra vivő 
országút, melly már most a’ szoroskői szorulatot elkerül
vén, egyenesen Hárskútnak ta rt, ’s kősziklákba bevágva, 
roppant szorgalommal, mesterséggel, és költséggel készült. 
F. U. nagyobb részt h. Eszterházy, kinek itt több szép gaz
dasági épülete, ’s nagy pinczékkel ellátott magtára van.

flidveg Artló, magyar f. Tornához délre 3/4 órányira, 
a’ Bódva mellett: 5S5 kath., 217 ref., 5 zsidó lak. Kath. 
paroch. templom. Első osztálybeli határ. Jó rét. Erdő. F. 
U. h. Eszterházy.

Barka, magyar f. egy szűk völgyben, Szomolnokhoz 
délre 2 mfdnyire: 38G kath., 225 ref., 6 zsidó lak. Kath. 
és ref. anya templom. Vasbányák és hámorok. Határa he
gyes , kősziklás, ’s nem igen termékeny ; rengeteg erdejé- 
ifcl sok tálat, kanalat, 's más faeszközt készít; gyümölcs- 
kertjei szépek , ’s gyümölcscsel a’ Szepességre élénk keres
kedést folytat. F. U. gr. Keglevich.

Dereuk, magyar-tót f. Rosnyóhoz dél-::eScire 2S!S mfd
nyire: 407 kath., 11 ref. lak., sok erdővel, f ű r é s 3,.·:λ-
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m al, szénégetéssel, kövecses , sövény hattárral. F. U. h. 
Eszterházy, A’ falu’ szomszédságában nyugotra láthatod a’ 
magas kőszirtra épült Szádvárt. Eredetét a’ hires Bebek 
nemzetségnek köszönheti 1566-ban Svendi Lázár cs. k, ve
zér ellen igen vitézül oltalmazta Patoczy Zsófia, Bebek 
Györgynek hitvese. A’ kir. Fiscus után Bocskay’ kezére ke
rü lt; majd Tökölyé volt ; most pedig egy uradalommal e- 
gyütt herczeg Eszterházy bírja. 1, Leopold alatt egészen 
széljelhónyatott.

Dernő, magyar f. Rosnyóhoz kcdetre 11|ss mfdnyire: 
683 kath., 253 ref. lak. Kath. fii. szentegyház. Kastély. 
Sok erdő és gyümölcs. Hegyes határ. Fürészmalom. Né
zést érdemlő, ’s hazánkban ritka jelességű vasbámorok. F. 
U. gr. Andrásy György.

Fulucska, Hacsava, orosz f. közel Szepes és Abauj 
vármegyéhez, magas hegyek közt, egy mély völgyben: 9 
romai), 645 görög kath. lak ., görög kath. parochiával. Ha
tára  hegyes, kősziklás, sovány; őszi gabonát nem igen 
terem ; erdeje fenyves és bikkes ; vasbányákban dolgozik. 
A’ szomszéd Bodőkai pusztának gyönyörű erdeje, fűrész- 
malma, ’s érczolvasztó koha van. F. U. gr. Keglevich.

Görgő, magyar f. a’ Kassáról, Rosnyóra vezető or
szágút m ellett, Tornához nyugotra i*|4 órányira : 408 kath.. 
914 re f., 20 zsidó lak. Ref. anyaszentegyház. Kath. paroch. 
templom. Itt lehet falba tapasztva egy márvány sirkövet 
látni, melly a’ felírás után 1378-ról való, 's Bebek nem
zetség egy tagjának ’s tárnokmesternek örök emlékéül ké
szítetett. Határa nagy részt róna és gazdag termékenysé
gi!; gabonája, kerti veteménye , káposztája, gyümölcse, 
szénája bőséggel; legelője sok birkát táplál; szőlője, er
deje ‘s kőbányája is van. F. U. h. Eszterházy, ’s m.

Hárskút, magyar f. Rosnyóhoz keletre 1'/4 .mfdnyire: 
744 kath., 474 re f., 4 zsidó lak. Kath. paroch. templom. 
Sok és jó gyümölcs. Erdő. Móhtenyésztés. Határja részint 
róna , részint hegyes, ’s elég termékeny. F. IJ. gr. An- 
dráty György.
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Horváthi, orosz-magyar f. Tornához délre 1[a órányi, 

ra : 101 romai, 294 görög kath ., 73 ref. lak. Görög kath. 
anyaszentegyház. Termékeny határát a’ Bódva nedvesíti; 
rétjei kétszer kaszálhatok ; erdeje elég. F. U. gr. Keglevich.

Jnbloncza, magyar f. a’ Torna vize mellett, Rosnyótó, 
délre 2 mfdnyire: 91 kath., 503 ref., 5 zsidó lak. Kath. és 
ref. anya templom. Szőlőhegye tágas; gyümölcse igen sok; 
erdeje szép ; rétjei is jók. F. U. h. Eszterházy , ’s tn.

Kovácsvágás, vagy Kovácsi, magyar f. Dernőhez ke
letre !/2 órányira; 352 kath., 638 ref. lak. Határa nagyobb 
részt hegyes, köves és sovány; a’ Somhegyében vasbányá
kat mivel ; tágas erdejében szenet éget. F· U. gr. An- 
drásy.

Körtvelyes, magyar f, Jablonczához északra *|4 mfd
nyire; 104 kath., ^46 ref., 13 zsidó lak. Ref. anyaszent- 
egyház. Szőlőhegye· nagy kiterjedésű; gyümölcse, kivál 
szilvája felesleges mennyiségben; erdeje, rétje elég; szán
tóföldé ha jói iniveltetik, mindent megterem. F. II. h. Észt,

Lncska, magyar f. Barka és Kovácsvágás közt: 406 
kath , 174 ref. , 5 zsidó lak. Hegyes, kősziklás határ. 
Vashámorok. Nagy erdő. Malom a’ Csermoszlya patakán . 
F. U. gr. Keglevich.

Méhész, magyar f. Tornához nyugotra *s órányira t  
33 kath., 200 ref. lak., ref. templommal. Határa nagyobb 
részt róna és igen termékeny; mind ré tje , mind legelő
je jó ; erdeje is van. F. U· többen.

Szatlellő, magyar f. Tornához észak-nyugotra J]a órá
nyira: 54 kath. , 308 ref. , 4 zsidó lak. , ref. anyaszent egy
házzal. Határa részint termékeny, részint köves és sovány* 
bort termeszt ; erdeje, fűrész és liszfmalma vált. Neveze
tessé teszi ezen helységet nagy barlangja, melly igeit 
messze elnyúlik, ’s benne különféle állatok’ csontjai szem- 
lélhetők. F. U- gr. Keglevich, Gedeon, Boronkay, Mar- 
jássy, ’s m.

Udvurnok, magyar f. Tornához nyugotra % mfdnyire: 
547 kath ,, 74 ref. lak. Termékeny határ. Juhtenyésztés



Vendégfogadó. Vízimalom. Szőlőhegy. Sok arasági épület. 
F. U. gr.Keglevich.

Torna Újfalu , magyar f. Tornához délre ‘^órányira, 
a’ Bódva mellett: 539 kath. lak ., ’s paroch. templommal. 
Termékeny határa mindenféle gabonát és sok kendert te
rem; rétjei kövérek; juhtenyésztése nevezetes, F. U. gr. 
Keglevieh.

Vendeghi, magyar f. a' Bódva mellett, Tornához dél- 
nyugotra */a órányira: 160 kath., 345 ref. lakosokkal, ref. 
anyaszentegyhózzal, ’s nagy juhtenyésztéssel. Határja ter
mékeny ; rétjei jók és bőségesek ; legelője ‘s erdeje elég F. 
U_. h. Eszterházy.

Zsarud, magyar f. Abauj vegye’ szélén, a’ Bódva mel
le tt, Tornához keletre 3/4 infdnyire : 365 kath., 381 ref,, 
39 zsidó lak, Ref. anya, kath. fii. szentegyház. Több líri 
lakások. Első osztálybeli határ. F, U. Zsarnay , Jakabfal- 
vay, Fáy, Pap , Szendrey, ’s m.

II. ALSÓ JÁRÁS.
Van benne 21 falu, u. m. 19 magyar , 1 orosz , 1 ma

gyar-tót ; 5 népes-puszta.
N é p e s s é g e  12,892 lélek, n. m.
V a l l á s u k r a :  4005 romai kath., 254 gör. kath., 

8435 reform., 198 zsidó.
N y e l v ö k r e :  12,290 magyar, 254 orosz, 150 tót ,  

198 zsidó.

F a l u k .

Szent András, magyar f. Tornához délre 2 mfdnyíre: 
542 kath., 125 ref. lak., kath, paroch. templommal. Földe , 
rétje jó ; legelője elég ; tölgyes erdő. Lakosai mcszet és 
szenet égetnek. F. U. b. Eszterházy.

Szőlős Ardő , magyar f, Szendrőhez nyugatra 1 *|4 mfd- 
nyire: 43 kath., 412 ref., 3 zsidó lak. , ref. anvaszentegy- 
házzal. Határa termékeny; bora igen jó ; tölgyes erdeje van. 
F. U. gr. Csáky.

344 TORNA VÁRMEGYE.
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Barakony, orosz f- Borsod vgye’ szdlén; 123 romai, 

254 görög kath., 8 zsidó lak. Görög kaik, szentegyház· He
gyes határ. Makkos erdő. F. U. gr. Gyulay.

Becskeháza, magyar f. Tornához délre 2 mfdnyire: 
36 kath., 3o7 ref., 9 zsidó lak. Ref. anyaszentegyház. Sző
lőhegye, erdeje,’s meglehetős szántóföldé van. F. U. többen.

Borzova, magyar f. Pelsőczhöz keletre egy mfdnyire: 
19 kath., 600 ref. lakosokkal. Határa hegyes, sovány, es 
kövecses. Erdeje bikk és tölgyfákból áll F. U. h. Eszter- 
házy.

Dobódél, magyar f. közel Borsod vgyéhez: 167 kath ., 
6 zsidó lak ., jó rétekkel, erdővel. F. U. többen.

Egerszögh, magyar f. Gömör vgye szélén.· 542 ref., 
11 zsidó Jak., ref. anyaszenfegyházzal. Van termékeny 
földe és rétje, szőlőhegye, erdeje; szenet, meszet éget. F. 
U. többen.

Jósvafő, magyar f. erdős é^ hegyes környéken, Ag- 
Jtclekhez 3|4 órányira: 60 kath., 802 ref., 30 zsidó lak., 
ref. anyaszentegyházzal. Szőlője, erdeje sok; vashámora 
is van. F. U. gr. Andrásy, gr. Gyulay, ’s m.

K á p o ln a , magyar f. Varbóczhoz közel: 142 ref lak.
KomjátM, magyar f. a’ Bódva mellett, Tornához dél. 

nyugotra 11|a mfdnyire: 241 kath ., 428 ref., 24 zsidó lak. 
Ref. anya ekklésia. Termékeny jó határ. Erdő. Szőlőhegy. 
F. U. többen,

Lenke , magyar f. Hidvég Ardó fii, SS kath,, 304 ref. , 
5 zsidó lak ., ref. anyaszentegyházzal. Földje, rétje elég és 
jó; szőlőt is mivel. F* U. többen.

JVádasla, magyar f. Tornához dél.nyugotra egy mfd
nyire: 247 kath., 175 ref., 6 zsidó lak. [Szép kastély és 
kert. Nagy gazdaság. Vendégfogadó. Fűrész és lisztmalmok 
a’ Bodvá vizén. Szőlője nem sok. F. U. gr. Gyulay.

Perkupa, magyar f. Varbóczhoz 1|4 mfdnyire: 325 
kath., 6()1 re f., 4 zsidó lak. Ref. anya, kath. leány szent- 
egyház, T ágas szőlőhegy. Erdő. F. U. h. Eszterházy, gr. 
Gyulay, Ragályi, Gedeon , Csiszár, ’s m.
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Petri, magyar f. Jósvafőhöz keletre *|3 mH. a’ kassai 
országúiban: 22 kath., 597 re f., 23 zsidó lak. Ref. anya 
ekklézsia. Földe, retje jó j legelője, szőlője elég. F. U. 
Bárczay.

Rakó, magyar-tót f. Borsod vgye’ széle'n , Sz. András 
ill. 366 kath., 84 ref., 3 zsidó lak. Erdeje derék; rétje , 
földje termékeny; meszet, szenet éget. Az Oszlromos he
gye alatt fekszik, F. U. gr. Keglevich.

Szr/i , magyar f. Tornához dél-nyugotra 2X|2 mfdnyire: 
100 kath., 625 ref., 31 zsidó Jak., ref. anyaszentegyházzal. 
Malmok a’ Jősva patakán. Igen jó bort termő szőlőhegy. 
Erdő. Sok kender. F. U. gr. Gyulay , F áy , Puky , ’s m.

Szil as, magyar f. a’ Kassáról Gömörbe vezető ország- 
utban: 640 kath., 698 ref. lak. Kath. és ref. anya tem
plom, Sok uradalmi épület. Nagy juhtenyésztés. Erdő. 
Lehetős határ. A’ helység feje a1 h. Eszterházy’ szádvári 
uradalmának.

Szilicze , magyar f. Pelsőczhöz keletre 1J/4 mfdnyire: 
103 kath., 674 ref., 5 zsidó lak. Ref. anya, kath. leány 
szentegyház. Hegyes és erdős határ. Keletre mintegy *j4 
órányira a’ magas sólyomkői hegyen van egy régi om^óo- 
zott vár. De legnevezetesebbé teszi ezen helységet az úgy 
nevezett ledniczei barlang, melly a’ faluhoz nyugotra csak 
csekély távolságra esik. Torkolat jának (melly délre fordul) , 
magassága 18 , széle 8 öl. Földalatti boltozatai egyátaljá- 
ban kősziklások, ’s dél fele messze kiterjednek, úgy, hogy 
mindnyájan mind eddig meg nem vizsgáltathattak, részint 
a’ tátogó mélységek, rész.int a’ síkos, jeges út miatt. Fő 
különössége ezen barlangnak abban á l l , hogy gyomrában a’ 
hideg épen abban a’ mértékben nevekedik , mellyhen a 
külső meleg nő. így nyáron át. a’ boltozatról lecsepegő viz 
egyszerre megfagy , ’s sokszor oily nagy jég csapokat ké 
pez, hogy kőszikladaraboknak tekinthetné az ember. A 
barlang’ falai pedig különféle figurákat ábrázoló jegmázzal 
vonatnak - be. Ellenben télen a’ belső mérséklet egészen 
lágymeleg, ’s azért telelni mindenféle állatok vonulnak- 
ide, u. m. nyálak, rókák, baglyok, denevérek, szunyó
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gok, ’s tb . ; a’ jég pedig több apró patakokra olvad-el, — 
F. U. a’ helységnek: h. Eszterházy, gr. Gyulay, Há- 
mos, ’s m.

Szögliget, magyar f. Szilashoz délre J|2 órányira: 600 
kath., 613 ref., 7 zsidó lak. Kath. és ref. anya templom. 
Sok szőlő és erdő. Nagy juhtenyésztés· F. U. h. Eszterházy, 
Görgey.

T e re sz te n y e , magyar f. Égerszöghez közel: 17 kath., 
304 ref., 6 zsidó lak. Ref. anyaszentegyház. Jó bort termő 
szőlőhegy. F. U. gr. Gyulay, Marjássy, ’s m.

Varhócz , magyar f. Szendrőhöz észak-nyugotra l 3/4mfd- 
nyire: 56 kath., 402 ref., 8 zsidó lak. Ref. anya ekklézsia. 
Szőlőhegye tágas, Js az ide való.bor a ’ leghiresebb magyar- 
országi asztali borokkal vetekedhetik. F. U. többen.

N é p e s  P a s z t á k .

A lsó  K o v á c s i , Sz. Andráshoz tartozik: 37 lak ., ’s de
rék erdővel. A rdócska  vagy K orolnok  - A r d d , Jósvafőhüz 
északra: 41 kath. lak ., és szép erdővel, ’s savanyuviz for
rással, melly L ófe jn ek  neveztetik. F. U. gr. Keglevich., K is 
f a l u , Sziliczéhez délre: 14 kath. lak. Juhtenyésztés. F. U. 
h. Eszterházy. S z e lc z e , Jabloncza fii. 13 lak. F. U. Fáy. 
L á z i ,  Perkupához délre: 6 kath. lak. Majorság. Malom. Jó 
rét. Erdő. F. U. Ragályi, Gedeon, és a’ Varbócziközönség.



υΚΓ&ΙΙ VARMEGYE*
(Comitatus Unghensis. Ungher Gespanschaff.)

1. §. Fekvése ’s Határai.
Ungh vármegye fekszik az ország’ északi részén, ’s 

határos vele keletrűl Galiczia, Beregh; délrul Beregi», 
Szabolcs, Zemplén 5 nyugotrul Zemplén vgye ; északrul Ga
liczia és Zemplén.

2 . §. Nagysága.
Földterülete 59rj JO Q  mfdet foglalván - e l . e’ tekintet- 

bül 32-ik a’ vármegyék közt. Hosszasága 9, — 10 mértföld, 
szélessége majd 6 , majd 7 mfd. Használható főidéből 212 , 
2l8 hold szántóföld ; 30,302 h. rét és legelő ; 13,302 hold 
Szőlő; 8451 h. kert; 202,728 h. erdő.

3.· §. Természeti tulajdonsága,
Ungh vármegyének kétharm ada, hegyes, erdős, kő

sziklás , egy harmada rónaság. Nevezetesen az egész ungli- 
vári járást, melly mindegyik közt legnagyobb, továbbá a’ 
szerednyei járásnak keleti, és a’ szobránczi járásnak észa
ki ’s keleti részét begyek borítják; ellenben az egész kapusi 
já rás, a’ szobránczi és szerednyei járásoknak nyugoti fele 
sikságbul áll , melly azonban nem puszta rónaság, hanem 
rengeteg tölgyes erdők, és számos apró tavak által szakí- 
tatik félbe. Földje a’ síkságon termékeny fekete agyag, itt 
ott szikes és iszapos földdel keverve; a’ hegyeken részint 
tiszta, részint kövekkel vegyített sárga és vörös agyag, 
melly erős mivelést kíván, ’s még is csekélyül jutalmaz. 
Levegője a’ mocsáros helyeket kivévén egészséges, éghaj
lata mérséldett, annyira, hogy még Vinna körűi is lát
hatni szőlőket (Szomolnokkal , Besztcrczebányával egy szé
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lesség alatt); ellenben az unghvári járásnak nagyobb részé
ben a’ szilva ritkán érik meg tökéletesen.

4* §. II e g y e  k.
Ezek öt különös hegy tömegre oszthatok. Tudniillik az 

O s z ir u , egyik ágával észak és nyűgöt fele vonulván, Polo- 
■nyina és J a vu rn y ik  nevű fő bérczeivel az Ungh és Lyuta 
vizek közt lévő tért fogiaija-el. Másik ágával dél fele tart, 
’s a" Lyuta és Túrja vizek közt terül-el, mindenütt igen 
szűk völgyeket hagyván. Nevezetesebb hegyek itt a’ D j i l , 
a’ zsíros legelőt szolgáltató K u lic z a  , Z a n ta  , B oronszka  , 
M agu ru  , T io lá r , és a’ S’olonyina R o v n a i  bérez. Az Ungh 
és Túrja vizektől délre a’ S zi/.y á k  ágadzik-el, Z se rn a v a  , 
L u b s z k i , M a k o v ic za  , S  z  in a to  t j a , lb) ly  άη a említést érdemlő 
begyeivel. Ezen begytömegnek sorai délre ’s nyugotra dom
bokká aljasulnak-le, ’s ezeken terem a’ hires szerednyel 
bor. Az Ungh vízéiül nyugotra fekvő hegytömeget a’ Zem
plén vgyébiil bejövő hegyek teszik, ’s itt nevezetesebbek: 
a’ Ifirács·, (Vinnán fe lő l), O s z iv i , V/k o r ty á t , S zn in szk i-  
K am en  , S ztár/. -  K o u y u s , I/tócz  , és a’ keblében arany, 
ezüst érczeket rejtegető Temnik. Végre az Ungh vizétül é- 
szakra eső hegyek a’ nagy K á rp á tn a k  (melly itt Beszke'd- 
nek neveztetik) - ágazatai, ’s gyönyörű fenyves erdőktül 
boritatnak, holott a’ többi említett hegyeket főképen bik- 
kesek fedik.

5. §. Folyóvizek. Tavak. Mocsárok.
Fő folyóvize a’ megyének az Ung/t. Ered ez az uzsoki 

határban, ’s elébb nyugotnak, majd délnek folyván, 10 
mfdnyi menetele után Unghvárnál a’ síkságra kilép, itt 
felette magas partok közt nyűgöt fele megy, Js Deregnyő- 
k o z  közel a’ Laborczával egyesülvén, nevét elveszti, ’s 
mint. Laborcza hempelyeg Zemplénbe által. Tavaszszal, ’s 
esős időben hamar megárad, ’s akkor sebes habjaival, min
dent ront és seper, a’ mint ezt maga Unghvár városa is 
gyakran kéntelenitetik érezni. Sok és jó izű rák találtatik 
benne. Számos kisebb patakokon kivűl magába veszi a’ 
Zemplénből jövő U blya  és V licsa  vizeket, Dubrinicsnál az
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Osztra hegyeben fakadó L y ? itá t, Ó Szemerén felül a’ Szí- 
nyák hegyében eredő T ú r já t , ’s végre Szennánál a’ Blata 
mocsárbul, ’s a’ felső remetei és szobránczi hegyekről le
jövő vizeket. A’ L a b o rc za , határ-folyáviz Zemplén és Ungh 
közt, a’ Lutorc%a pedig délre választja el a’ megyét Sza- 
bolcstul és Zempléniül. A’ T is z a , csak egy kis déli csú
csát nedvésiti a’ megyének, ’s Záhonynál r a jta  derék álló 
fa hid van. — A’ Latorcza és Ungh vizei közt lévő számos 
apró ta v a k a t nem említvén, itt csak a’ Szninszki Kamen 
bérezés hegy tetején lévő T en gerszem et hozom elő. E’ meg
lehetős kiterjedésű, és igen mély, ’s arrul nevezetes, hogy 
kifolyása a’ f. remetei hámorokon kivűl 1 papiros,. 4 fű
rész , és igen sok lisztmalmot tart forgásban. A’ Tisza, La
torcza, Laborcza körűi, továbbá Sáros'Polyánka vidékén 
számos m ocsárok találtatnak. Legnagyobb mindazátal a3 
B l a t a  mocsár Vinna, Katusa, Haanjna közt, ’s délfele mes
sze lenyúlván, mintegy 9000 holdat foglal-el.

6. §. Á s v á n y o s  v i z e k .
Legnevezetesebb ezek közt a’ szo b rá n czi hideg kénkö

ves viz és fördő, mellyrül alább bővebben szólandunk. Az 
u n g lv á r i  és e z ig a n y d e z i forrásoknak savanyú-kénköves vi
zük van , sőt az utóbbiban vas részecskék is találtatnak. 
Az u zsok i savanyúviz igen erős és kellemetes izű, ’s ben
ne nagy mértékben van a’ szénsavany-lég. Végre Csernuho- 
lo vá n á l savanyúviz, S zo ly á n á l pedig sósforrás buzog.

7. §. Te r mé k e i ,
A) N ö v é n y e k ’ o r s z á g á b u l .

Ámbár Ungh vármegyének csak egy harmadát lehet 
termékenynek mondani, ’s ezért gabona termésből némelly 
kisebb vármegyék is felülhaladják : #) még is a’ nagy vá- *)

*) Schvartner szerint Unghbau terem évenként 10,000 
posmérő búza, 14.098 árpa, 112,400 m. rozs, 223,617
m. zab. Ellenben Szerem vgyében: 671,747 m. búza, 
231,146 árpa és zab. Ungh 595|10, Szerem 43 Π  mfd, 
nagyságú.
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rosok, industria, egy szóval a’ Consurntio hiánya miatt 
az élet alig olcsóbb valahol az országban mint itt. Tiszta 
házát a’ síkságon termesztenek, de nem sokat, valamint 
árpát sem. Fő termesztményei tehát a’ vármegyének a’ ku- 
kurinza, rozs, különösen pedig a’ zab. Pohánka, burgonya 
mind inkább kezd divatba jönni. Kőlest az Ungh , Lator- 
cze mellékén bőven vetnek. Len és dohány kevés van; el
lenben a’ rőnaságon sok és szép kender nő. Legelője nincs 
ugyan felesleges mennyiségben, de szükségre elég; sőt a’ Po- 
lónyinai, Javorniki bérczeken, Kulicza hegyén olly tágas 
havasi legelők vannak, hogy idegen vármegyékből is haj
tanak marhákat. Bor sok és jő termesztetik. A’ szerednyei 
fehér bor, a’ legjobb ’s leghíresebb magyarországi borok 
közt foglal helyet. Jónak tartják az unghvárit is. Gyümölcs 
a’ szőlőhegyeken, ’s a’ Tisza mentiben bőséggel van. Hi
res a’ petróczi cseresznye. A5 vármegyének közel felét gyö
nyörű tölgyes és bikkes erdők borítják, ’s ezekben nem 
csak megyei, hanem idegen sertéseket is ezerenként mak
kokat. Legelterjedtebb fa nemek a’ síkságon a’ tölgy, cser; 
a’ hegyeken bikk és nyír; a’ Beszkéden pedig szép fenyve
seket láthatsz.

B) Á l l a t o k ’ o r s z á g á b u l .
Szarvasmarhát annyit tenyészt Ungh vgye, hogy be- 

jőie el is adhat. Ló kevés van, ’s fajára nézve is nem sok 
figyelmet érdemel. Juhot az oroszok tartanak legtöbbet, 
de inkább csak tejéért. Ellenben a’ sertéstenyésztés igen 
nevezetes ágát teszi az unghi birtokos urak jövedelmének, 
-’s valóban ezen állatot a’ rengeteg makkos erdők, a’ sok 
gyökeres, posványos hely könnyen tenyészthetővé teszik. 
Hogy az említett erdőségekben vadak is szép számmal ta-' 
láltatnak, említeni sem szükséges. Az Ungh, Tisza, La- 
forcza vizeiben jövedelmes halászatok történnek. Nagy és 
j ó  í z ű  r á k , ’ s  igen sok pisztráng találtatik a’ Tengerszem
ből kifolyó patakban, és az Ungh vizében, Selyembogarat 
itt ott a’ bezői járásban láthatni.
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;C) Á s v á n y o k '  o r s z á g á b u l .

Arany és ezüst találtatik a’ Temnik hegyében; vas
ér ez Felső Remeténél és Unghváron felől; lydiaikő Berez- 
nánál; zöld vasjöld Unghvárnál és Láznál. Igen jő porczel- 
lán fö ld , mellyet Récsbe hordanak Dubrinicson.

8. §. Lakhelyek. Lakosok.
221 népes lakhely közűi van; 8 mezőváros , mellybiil 

2 magyar, 2 orosz-tot, 1 orosz-magyar-tét-német, 1 orosz- 
rnagyar-tót, 1 magyar-orosz-tét, Rtét-orosz; 202 falu, u. m. 
35 magyar, 103 orosz, 3 tót, 19 magyar-orosz, 1 magyar
tó t, 4 orosz-tét - magyar , 2 tét - orosz - magyar , 22 orosz
té t ,  9 tó t-orosz, 1 orosz-m agyar-tét, 1 magyar - orosz - 
té t ,  2 orosz - magyar; 11 népespnszta.

N é p e s s é g e  105,584 lélek, és igy esik egy Q  mfdre 
1759 lakos.

" V a l l á s u k r a ;  21,659 romai katholikus , ί59,Π9 gö
rög kath. , 18,188 {reform., 361 evang., 55 nem egyesült 
óhitű, 5672 zsidó.

N y e l v ö k r e ;  30,700 magyar, 56,505 orosz, 12,152 
tét, 55 görög, 500 német, 5672 zsidó.

Romai hath, parochia van 15 , ’s inindenik a* szathmári 
püspöktől függ. A’ görög kath. 68 parochiáit az Unghvá- 
ron lakó munkácsi püspök igazgatja. Ugyancsak Unghvá- 
ron van a’ görög egyesült székes káptalan 1 préposttal, ’s 
6 kanonokkal. Razil görög szerzetesek laknak Kis Berez- 
nán. Református szentegyház (a’ tiszameiléki superinten- 
dentiában) van 38 , nem egyesült óhitű templom egy, t. i· 
Lnghváron, zsinagóga 9.

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 .
Terjedelmesebb műiparról, vagy pallérozottabb mezei 

gazdaságrul itt nem sok szó lehet. A’ népességnek na
gyobb részét tevő oroszok szegények , tudatlanok , kevés
sel megelégedók. Házaikat, öltözeteiket nagyobbára ma
gok vagy asszonyaik csinálják , ’s igy mesteremberre kevés
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szükségük van. Egyébiránt a’ megyében találtató számta- 
lan kallók, fűrészmalmok ’s pálinkafőző hazak említést ér
demiének. Papirosmaiom van Felső Remeténél; répaczúkor- 
gyár Záhonyban, hol egyszersmind sok ökör hizlaltatik. 
Igen nevezetes és nézést érdemlő Gall gőzégetési készit- 
vényeket gyártó fabrikát állított b. Ghilányi Sándor Sze- 
rednyén. Ezen készitvényeket mind pálinka, mind kevés 
változtatással serfőző házaknál egyformán használhatni, és 
tetemes gabona, fa és idő kiméltetik-meg. Üveghuta van 
Tóth Polenán ; vashámorok Felső Remetén és Tut ja Reme. 
tén. Az utóbbi a’ Túrja vizére van állítva, ’s innen hazánk 
több részébe feles számú vas hordatik-széljel, részint íu- 
dakban, részint pléhekben. Itt készíttetnek erőmüvek ál
tal ásók, kapák , kaszák . szegek, ’s több effélék. Itt ön
tetnek a’ legjobb úgy nevezett M e r k u r  vaskályhák, ke- 
menczék, kandallók, főző edények, szép és filigran eszkö
zök , u. in. gyertya ’s óra-tartók, álló tükör rámák» ha- 
muszedő-táczák, emlékek ’s a’ t.

10. §. K e r e s k e d é s ·
A’ megye távol esvén nagyobb városoktól, ’s mivel- 

tebb vidékektől, kereskedése sem lehet nagyon élénk. Fő 
kivitel czikkelyei: a’ sertés , szarvasmarha, gabona, bor, 
gubacs, gyapjú, bőrök, vas és vasmivek. Hoz be ellenben 
mindenféle fényűzést, gyári, és colonialis portékákat Kas
sárul és Debreczenbül. A’ borral való transito kereskedés 
Galicziába nem megvetendő.

Ú tak . Egy fő és postaút vezet Nagy Mihályiul Szó- 
bránczon , Unghváron, Szerednyén által Munkácsra; egy 
Unghvártul Kapóson által Leleszre ’s a’ Bodroghközbe; egy 
a’ Tiszán á lta l, (hol Salamonnál álióhid van), Szabolcsba 
és Debreczenbe; egy az Ungh vize mellett Galicziába.

P o sta á lla so k : Unghvártul Kassa fele Szobráncz l ’/g 
Nagy Mihály l'/2. Munkács fele Szerednye ΐ ’/2; Mun
kács i y 2.

I I I .  K, M. 0. Földi. 23
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11. §. O sk o lá k .
Unghvárnn van egy r. kath. gymnasium, ’s ugyan ott 

egy görög egyesült nevende'kpapház, a’ kisebb nép oskolá. 
kát nem említvén.

12. §. K a t o n a s á g .

Ujoncz katonáival a’ 34-ik számit, most Benczúr nevét 
viselő magyar gyalog ezeredct. pótolja. Fekvő kalonaság- 
bul lovasságot rendesen egy svadronyt t a r t , nevezetesen 
azon ezeredbül, mellynek fő tisztikara (Stab) Sáros Pata· 
kon fekszik.

13. §. K i r á l y i  H i v a t a l o k .
Egy kamarai igazgatóság van Unghváron; sóház ugyan 

o tt ; postatisztségek Unghváron, Szerednyén , Szobránczon; 
határ-harminczad hivatalok Sztavnán és Uzsokon.

14. §. Job bá gy  t el kék.  Porták .
Egész jobbágytelek áll itt első osztályban 30, máso

dikban 22, harmadikban 24, negyedikben 26 hold szántó
földből; és hol sarját mindég kaszálni lehet 8, hol ritkán 
10, hol soha 12 embervágó rétbül. Hlyen egész jobbágyte
lek a’ régi kimérés szerint ta láltato tt: 1745.

Portája 35.

15. §. N e m e s s é g .  U r a d a l m a k .
Az 1785-iki összeírás szerint volt it t 2856 nemes sze

mély, AJ kamara kiterjedésre nézve közel felét bírja a’ me
gyének. Ezenkívül nevezetesebb birtokosok : a’ kegyes ala
pítványi kincstár, a’ jászói prépost, a’ munkácsi görög 
kath. káptalan, gr. Barkóczy, gr. Berényi, gr. Butler, 
gr. Károlyi, gr. Klobusiczky, gr. Majláth, gr. Schönborn, 
gr. Sztáray, gr. Török, gr. W aldstein, b. Behmer, b. 
Ghilányi, b. Horváth, b. Perényi, b. Yécsey, A jtay, 
Balogh, Berhelyi, Bernáth, Berzeviczy, Boronkay, Bóth, 
Buday, Budaházy, Csatiul, Csuha, Diószeghy, Dravecz-
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ky, Durcsák, Fekete, Fodor, Gábry, Gyöngyősy, Gulá- 
csy, Haraszthy, Ilericz, He'thy, Homoky, Horváth, 
Huszty , Ibrányi , Jantó, Kállay, Kárner, Kardos, Kelcz, 
Kende, Kmoskó, Kornjáthí, K orláth, Köröskényi, Kos- 
siífh, Kulin, Lászlófy, Lónyay, Lüley, Méneséi, Minay, 
Mokcsay, Molnár, Nemes, Nyeviczkey, Okolicsányi, Olcs- 
váry , Orosz, Ötvös, Papanek, Péchy, Petrovay, Pe- 
tróczy, Pongrácz, Pribék, Rhédey, K itter, Rozgonyi, 
S réter, Szallaky , Szemere, Szerencsy, Sziaszay, Szirmay, 
Szmrcsányi, Sztankóczy, Tabódy, Tahy, Tarnőczy, Teö- 
k e , Thuránszky, Tomcsányi, Torday, Urményi, Vásár* 
helyi, Viczmándy , Zsitkóvszky.

1 6 . § . T  i s z t i k á r .

1 f ő , 2 alispány ; 1 fő, 2 aljegyző: 2 fő , 3 aladósze- 
dő; 1 levéltárnok, 1 számvevő, 1 procuratoria elölülő, 1 
fő, 1 aliigyész, 4 fő , 4 alszolgabirő, 8 eskütt. Ezekhez 
járul 3 biztos, 2 orvos, 2 földmérő, 5 kerületi seborvos. 
1 várnagy.

Gyűléseit ta rtja : Unghváron.

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

Elosztatik 4 járásra, u. m. szobránczi, kaposi, sze- 
redoyei és unghvárira. Ezen kivűl van a’ bezei, verchovi- 
n a i, m inai, és vinnai más négy járás.

I. SZOBRÁNCZI JÁRÁS.
Van benne: 2 mezőváros, u. m. 1 orosz-tőt, 1 tőt - o- 

rosz; 56 fa lu , u. m. 24 orosz, 13 orosz-tót, 5 tót-orosz, 4 
magyar, 1 tót, 4 orosz - tót-magyar, 2 tót-orosz-magyar, 2 
magyar - orosz, 1 m agyar-tót; 9 népes puszta.

N é p e s s é g e  25,305 lélek, u. m.
V a l l á s u k r a :  6620 romai k a th ,, 14,536 görög kath., 

l7g evang., 2484 ref,, 1487 zsidó.
N y e l v ö k r e :  14IO magyar, 14,536 orosz, 7872 tót,· 

1487 zsidó.

23 *
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M e z ő v á r o s o k .

Sznbráncz, orosz-tót m. v. Unghvárhoz északra 2 mfd- 
nyire: 241 gör. kath., l72 r. kath ,, 119 zsidó lak. Több 
derék nemes udvar. Postaállás és váltás Unghvár és Nagy 
Mihály közt. F. tl.g r. Butler, Szemere, Viczmándy, Fe
kete, ’s m. A’ városhoz csak Cél órányira van a’ hires kén
köves és sós fürdője. Fekszik ez kellemetes vidéken szép 
nyirfás erdők szomszédságában a’ hegyek’ lábánál elterülő , 
3s a’ Hornya vizétől nedvesített síkságon. A’ viz több for
rásokban buzog - fe l, de van egy fő forrás, melly italra 
’s fürdésre leginkább használtatik. Vize ennek a’ kútban za
varos, ize csípős és kellemetlen só8 's kénköves. Alkotóré
sze (egy fontot vévén. fe l): 20 gr. konyhasó, 6 gr. selenit, 
4 gr. szénsavany-mész , 2 gr. szénsavany - magnezia, 3 gr. 
keserűsó, 1 gr. csudasó, 12 gr. mészföld, és 10() köb hü
velykben mintegy 40 köb hüvelyk kénkőmáj - lég. (Schwefel
leber-Luft). A’ viz hideg, ’s azért kádakban melegittetik. 
Használ a’ görcsben, szélütésben, köszvényben, máj és lép- 
dugulásban, sülyben , makacs kelésekben, komorkórságban, 
nehéz nyavalyában, ’s több ideg és bőr betegségekben. A’ 
vendégek’ befogadására újabban díszes épületek emeltettek.

Vinna, tót-orosz ni. v. Nagy Mihályhoz kelet-északra 
1*|4 infdnyire: 479 romai, 403 gör. kath., 28 evang., 16 
re f ., 35 zsidó lak. Rom. kath. plébánia ’s szentegyház, 
mellyben az Eödönfy nemzetségnek több síremlékeit láthat
ni. Van itt továbbá a’ gr, Waldstein és Draveczky nemzet
ségeknek egy egy kastélyuk, elég erdő és legelő, szőlő
hegy, ’s északra 1]„ órányira egy magas sziklás bérczen fek
vő régi vár, F. U. gr. W aldsteín, Draveczky, G ábry, 
Szemere.

F a l u k .

Baskócz, orosz f. Szobránczhoz északra egy mfdnyire : 
31 romai, 184 görög kath., 13 zsidó lak ., részint ióna, ré- 
sziut hegyes határral, erdővel, vízimalommal. F. U· gr. 
Száray Ktistóf.
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Benetine, Benyatiíia, orosz f. Szobránczhoz nyugot-é- 

szakra 2 mfdnyire :· 2 romai, 245 görög kath., 29 zsidó lak. 
Hegyes, sovány határ, Szép erdő. Fűrész és más malmok, 
F, U. Viczmándy és a’ Fekete örökösök.

Bunkó e z , orosz f. Szobránczhoz nyugotra egy órányira: 
34 romai, 283 görög kath, , 31 ref., 21 zsidó lak., ’e ter
mékeny róna határral, vízimalommal. F. U. gr. Sztáray 
Kristóf, Draveczky, és Pribék örökösök.

Csecsahö, tó t .  orosz f. Nagy Mihályhoz délre 1*|a órá
nyira: 297 romai, 238 görög kath. , 18 ref., 7 zsidó lak. 
Róna határán mind földje, mind rétje igen jó. F. U. gr. 
Sztáray Albert.

Fekésháza , tót-orosz f. Szobránczhoz észak - nyugotra 
1’|2 órányira: 150 romai, 145 görög kath., 10 ref., 14 zsi
dó lak ., ’s termékeny sík határral, F. U. Jantó örökösök, 
Huszty nemzetség és gr, Sztáray Kristóf.

Gezseny , Házsin, orosz.tót-magyar f. Nagy Mihály
hoz keletre egy órányira: 61 romai, 440 görög kath,, 51 
ref., 11 zsidó lak. Görög kath. paroch. templom. F. U. gr. 
Sztáray Albert.

Hanajna, orosz-tót f. Nagy Mihályhoz 'keletre 1 '|2 ó- 
rányira: 81 romai, 132; görög kath,, 4 evang., 12 zsidó 
lak. Emeletes kastély, egy szép angol kerttel. Fűrész és 
iisztmalmok. Derék erdő. Sok széna. F, U. gr. Sztáray 
Kristóf.

Hlivicse, orosz f. Szobránczhoz északra 1’/2 órányira: 
5 romai, 304 görög kath. , 13 zsidó lak., hegyes, sovány 
határral, derék erdővel, fűrészmalommal, ’s gör. kath. 
paroch. templommal. F. U. gr. Sztáray Albert.

Hornya, orosz-tót f, a’ szobránczi fördők’ szomszédsá
gában: 114 romai, 338 görög kath,, 5 zsidó lak. F. U.gr. 
Butler János és Pongrácz.

Hunkócz , orosz f. Szobránczhoz nyűgöt északra egy 
órányira: 14 romai, 369 görög kath., 3 evang., 25 zsidó 
lak. Görög kath. paroch. templom. Hegyes határ. Szép er
dő. Fűrészrualom. F. U. gr. Sztáray Kristóf, Fekete, Pribék*
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Jesxeno, orosz f, 31 romai* 458 gör. kath., 28 zsidó 
lak ., gör. par. templommal. F. U. gr. Sztáray, ’sm,

Jesztreb, orosz-tót f. Nagy Mihályhoz délre két órá
nyira : 128 romai, 262 görög kath ., 5 zsidó lak. Termé
keny róna határ. Tölgyes erdő* F. U. gr. Sztáray Albert.

Jásza,orosz-tót f. Nagy Mihályhoz keletre 2 mfdnyire: 
102 romai, 346 görög kath ., 6 evang., 18 zsidó lak. Gö
rög kath, paroch. templom. Határa részint hegyes, ré
szin tróna; erdeje szép, fűrészmalma van. F. U. gr. Wald- 
stein, gr. Sztáray, Draveczky,

Izbugya, tót f. Vinnához nyugotra egy órányira a* 
Cservenicz vize mellett , melly két részre osztja olly for
mán, hogy egyik része TJngh, másik Zemplén vgyéhez tar
tozik. Számlál 421 romáig 98 gorög kath ., 5 evang,, 8 
re f., 65 zsidó lak .. Kövér rétek a* Laboreza mentiben. F. U. 
gr. Sztáray, Viczmándy , b. Lusinszky, Boronkay , ’sm.

Kaim a , orosz f. Vinnához keletre egy órányira: 7 ro
m ai, 315 görög kath. , 19 zsidó lak. Görög kath. paroch. 
templom. Lakosai részint föld, részint szőlőmivelésből él
nek. Erdeje sok F. U. gr. Waldstein.

Kolibubdcz, orosz'f. ÍJ ή g vár hoz északra két órányira ; 
9 romár, 150 görög kath., 20' zsidó lak. Erdő. F. U, gr. 
Sztáray, Viczmándy, Js m.

Szobráucs Komnrócz , tó t-orosz f, 97 romai, 80 görög 
kath., 13 tef, , 8 zsidó lak. Hóna, termékeny határ. F. U. 
Viczmándy, Szemere, Fekete, ’s m.

Kónyus, orosz fi Szobránczhoz keletre 1'j4 órányira: 
12 romai, 320 görög kath.- 40 zsidó lak. Roppant erdő. 
Hegyes , sovány határ, Fűrészmalom. A’ helységhez keletre 
3|4 órányira most is láthatni a’ régi kónyusi vár’ romjait. 
F. U. gr- Sztáray Kristóf, és Nyeviczkey József.

Kornmlya, orosz f. lingvárhoz északra két órányira: 
23 romai, 354 görög kath., 29 zsidó lak. Görög kath. pa
roch. templom. Hegyes határ. Nagy erdő. F, U. gr. Sztáray 
Kristóf, Horváth, ’s in.
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Krasha, orosz f. Nagy Mihályhoz dálre l 5j4 órányira: 

16 romai, 334 görög kath., 5 zsidó lak. Görög kath. pa- 
roch, templom. Termékeny róna határ. Erdő. [F. U. Szir-
may, b. Vécsey, ’s m.

Kuszin, orosz-tót f. Vinnához keletre l ' | 2 órányira 
64 romai,, 275 görög kath. , 27 zsidó lak. Szőlőhegy. Erdő. 
Vízimalom. F , U,_ gr. Waldstein , Draveczky, Szemere, 
’s m.

Lucsjka f tót-orosz-magyar f. Nagy Mihályhoz keletre 
1 V m fdnyire a? szobranczi pqstauthan ·. 44 romái, 15^ gör. 
kath., 134 r é t , 13 zsidó lak. Ref. szentegyház.-Jő féld. t .  
U. gr. Sztáray A lbert, Szejnere György.

Orechova, orosz f. Porosztó fii. 29 romai, 176 görög 
kath., 7 zsidó lak. Jó határ. F. U. Viczmándy.

Oszlrdf tp t ·: orosz f. ^aobfá^e^hoz délre 3|4 óráuyira: 
173, romai, §5 görög kath., 28 ref·, 20 zsidó lak. Róna ter
mékeny íiátár. "Tölgyes er'díő? F .'U . Szemere, Pöngrácz, 
Viczmándy, Gyöngyösy, Csuha, Fekete, ’s in.

Púlyín , magyar f. Nagy Mihályhoz délre 2 órányira: 
162 romai, 70 görög kath., 460 ref., 9Ö zsidó lak. Ref. 
anyaszentegyház. Synagoga, Sok és jó rét a ’Laborcza men
tiben. Termékeny róna határ. F. U. b. Véesey, gr. Barkó- 
czy , KÖrÖskéúyi, Héthy, Vásárhelyi, Molnár Papanek, 
Kulin , ’s m.

Sáros Polyánka, magyar f. Szobránezhoz dél-nyugotra 
lVa órányira: 31 romai, 16 görög kath ., 253 ref.. 35 zsidó 
lak. Szép erdő. Jó föld és rét. F. U. Viczmándy, Szemete , 
Pribék , Orosz, Papanek, gr. Barkóczy, Okolicsányi, Kar- 

Horváth.n e r,
Poroszló, orosz tót f. Szobránczhoz-délre egy órányira: 

47 romai, 308 görög kath,, 54 ref., 45 zsidó Iák. Görög 
kath. parochi templom. Termékeny róna határ, F. U. Sze
mere, Viczmándy, Gyöngyösy és Pribék örökötök·

Nemet Portiba, orosz f. Vinnához keletre 2tJa órányira: 
11 romai, 469 görög kath., 18 zsidó lak. Hegyes határ.Fű
rész és más malmok. Rengeteg erdő. F. U. gr. W aldstein, 
Draveczky.
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P o ru b k a , (Eördög), orosz f. Szobránczhoz dél keletre 
l lj4 mfdnyire 42 romai, 148 görög kath ., 2» zsidó lak. 
Hegyes, erdős határ. F. D. gr, Sztáray, Viczmándy, ’s ni.

P re k o p a , orosz f. Szobránczhoz keletre 1 '/2 órányira: 
30 romai, 237 görög kath., 18 zsidó lak. Határa hegyes és 
sovány: erdeje derék. F. U. Mokcsay, Pongrácz, |Szenie- 
r e , Viczmándy, és a' Kis Rathi parochia.

R e b r in , orosz-tót-magyar í. Kráska szomszédságában: 
168 romai ,266 görög kath ., 174 ref., 11) zsidó lak ., ’s 
termékeny sik határral. F. U. gr. Török, b. Vécsey, Kelcz, 
's m.

A lsó  alias Sáros R e v is c s e , orosz-tót-magyar f. Szo
bránczhoz nyugotra l*|a órányira: 100 romai, 186 görög 
kath., 87 re f., 30 zsidó lak. Görög kath. jiaroch. templom. 
Sok nád és széna. Gazdft’g határ. F. U. gr. W aldstein,’s m,

"■'‘ Ka·:*! . h;Á b h ÍE.v i>;; ,, ? A  h í. .* . , r ; ,  . ’ ~
, felső Reviscse , magyar-tót. f. 60 romái, 54 görög kath., 
2 evang., 1«)3 re f ., 25 zsidó lak. Ref. szentegyház. Termé
keny róna határ. F. U· gr. Sztáray Kristóf, gr. Waldstein, 
P ribék, üraveczky, Szemere, Viczmándy és Olcsváryjnem- 
zetségek.

Alsó Ribnicze, oroRz f. Szobránczhoz nyugotra a|4 ó- 
rányira : 20 romai , 326 görög kath. 8 ref., 16 zsidó lak. 
Görög kath. paroch. templom. Termékeny róna határ. Éke
síti ezen helységet a’ földes uraság’ jeles ángol kertje, melly 
egy egész körülkerített tölgyes és nyires erdőt foglal ma
gában, ’s a’ közepén folydogáló pisztrangos patak egy fű
rész és lisztmalmot hajt. F. U. Draveczky József.

F első  R ib n ic z e , orosz f. 79 romai , 316 görög kath. 
36 zsidó lak. , görög kath. paroch. templommal, szép erdő
v e l , fűrészmalmokkal, F. U. gr. Waldstein és gr. Sztáray.

S á ro s R em ete  , Orosz f. Szobránczhoz dél-nyugotra 1 */a 
órányira: 15 romai, 88 görög kath., 14 zsidó lak., vízi
malommal, ’s jó határral. F. U. Kárner László özvegye.

F első  R em ete  , orosz f. Szobránczhoz északra 2 l(a órá
nyira: 52 romai. 207 görög kath.,j£a() zsidó lak. Hegyes ha
tár. Rengeteg erdőség. A’ faluhoz északra mintegy két kis
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órai já rásra , a' Szninszki Kamen hegynek legfelső teteje'n 
Tan egy tengerszem vagy hegyi tó. Az ebből kiszakadó pa
tak jó ízű rákjairul és pisztrangjairul nevezetes, valamint 
arrul is , hogy {folyásában egy papiros, 4 fűrész, számos 
lisztmalomra és vashámorra szolgáltat vizet. A’ vashámor a’ 
helységen] felül északra fekszik, ’s 257 romai ka th ,, 85 gö
rög kath., 42 evang, 10 ref., 12 zsidó lakja. F. U. gr. Sztá- 
ray , Szmrcsányi, ’s ni.

Sólymot, Ganyacsovci, orosz-tót-magyar f. Szobráncz- 
hoz nyugotra 2’Ijj órányira: 182 romai , 526 görög kath., 
192 re f., 26 zsidó lak. Görög kath. paroch. templom. Ter
mékeny róna határ. F. U. Szirmay, gr. Török, b. Vécsey 
és mások.

Rtitzkócz, orosz f. 16 romai, 205 görög kath ., 21 
zsidó lak ., vízi malmokkal. F. U. gr. Sztáray.

Sze'kd, orosz-tót f. Ungvárira« északra 1T|4 mfdnyire» 
143 rom ai, 230 görög kath,, 7 ref., 23 zsidó lak. F. U. Pri
bék, Ibra'nyi, ’s m. .

Szenteske, magyar f. Szobránczhoz délre 13J4 mfdnyire: 
3 romai, 12 görög kath., 157 ref., 9 zsidó lak., ref. szent
egyházzal, íjó földekkel, erdővel. F . U. Mokcsay, ,Sze
ntére György, Vicv.mándy.

Szenna, tót-orosz-magyar f. Nagy Mihályhoz délre 21/2 
mfdnyire: 580 romai, 238 görög kath., 2 evang., 3 ref., 
22 zsidó lak ., r. kath. paroch. templommal, b. Yécseynek 
kastélyjával, termékeny földekkel, erdővel, vízimalommal. 
F. U. b. Vécsey.

K it Szereiva , magyar-orosz f. Deregnyőhöz *|2 órányi
ra , közel oda, hol az Ungh a ’ Laborczával egyesül: 73 ro
mai , 120 görög kath., 74 ref., 10 zsidó lak. Sok és jó 
rét. F. U. Kulin, Szirmay, Köröskényi, ’s m.

Nagy Szereiva, magyar-orosz f. az Ungh vize mellett: 
137 romai, 118 görög kath ., 243 ref., 22 zsidó lak ., ref. 
szent egyházzal, igen termékeny határral.] F. U. Kulin.

Sztrajnán , orosz f. Nagy Mihálylyal összefüggésben : 
•372 görög kath. lak, F. U. gr. Sztáray Albert.
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Tárná, orosz- tó tf. Nagy Mihályhoz északra l ‘|2 órá
nyira: 87 rom ai, 331 görög kath,, 20 evang., 33 zsidó 
lak ., görög kath. paroch. templommal, szőlőhegygyei, er
dővel. F. U. gr. Sztáray Vincze özvegye és örökösi.

T y b a , orosz-tót f. Szobránczhoz *|2 órányira: 222 ro
mai , 263 görög kathi, 5 evang., 8 ref., 69 zsidó lak., r. 
kath. paroeh. templommal, csinos úri lakházakkal, vízima
lommal, ’s részint róna , részint hegyes határral. F. U. gr. 
Butler János , Szemere, Viczmándy, Pribék, ’sm.

U bris , orosz tót f. Szobránczhoz északra 13|4 órányira: 
217 yomai, 423 görög kath., 5 réf., 77 zsidó lak ., görög 
kath. paroch. templommal. F. U. nagyobb részt gr. Sztáray 
Kristóf.

Vajnatina, tŐt-órosz f. Tybához közel í 201 romai, 
136 görög kath ., 18 re f . ', '46 zsidó* iák. F , (J. Szemere, 
YiciarAláiidy, gr.* Sztáray KristóF, Gulácsy , Nemes.

'V á ra lja , orosz f. Szobránczhoz kelet - északra 2 órá
nyira igen hegyes, erdős vidéken: 2 romai, 476 gör.kath., 
Í2 zsidó lak., görög kath. paroch. templommal, nagy erdő
vel, ’s egy régi puszta várral. F. U. Draveczky József.

Verbócz, oroszítót f. N. Mihályhoz 3|4 órányira: 132 
romai, 32l görög kath., 6 evang.·; · 47 ref., 12 zsidó lak, 
F. U. gr. Waldstein.

N agy Z alacsha, orosz-tót f. az elébbeni helység szom
szédságában : 222 romai , 306 görög kath ., 13 ref. , 1 0
zsidó lak ., r. kath. paroch. templommal. F. U. gr. Sztáray 
Albert.

Z avadka , orosz-tóit f. a’ N. Mihályra vezető postaúí- 
ban : 95 romai, 140 görög kath., 20 ref., 8 zsidó lak. F. 
U, közbirtokosok· és a’ kamara.

N ó p e s  P u s z t á k .

Gajdog, A’ Ribnicze fii. 103 romai, 27 görög kath., 13 
ref., 22 zsidó lak. H rabó , Sólymos fii. 12 kath. lak. Vár- 
kond, Tárná fii. 3 r. 16 g. kath. lak. Ricska , Tyba fii. 27
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katb ,, 3 re f., 11 zsidó lak. Orlőez , Ν’. Falucska fii. 8 r. 
katb. lak. Gronyus, Kolibabóc/. mellett: 46 g. kath. lak.

II. KAPOSI JÁRÁS.

Van benne 3 mezőváros, u. m, 2 magyar, 1 magyar-o- 
rosz-tót; 43 fa lu , u. m. 21 magyar, 13 . magyar - orosz, 5 
orosz-tót, 1 magyar - orosz - tó t , 1 orosz, 1 tót, 1 tó t-o 
rosz ; 2 népet puszta.

N é p e s s é g e :  23,161 lélék, u. m.
V a l l á s u k r a :  6766 romai kath. , 5454 görög kath., 

9629 ref,, 54 evang., 1258 zsidó.
N y e l v ö k r e :  18,451 magyar, 2310 orosz, 1142 tó t, 

1258 zsidó.

M e z ó  v á r o s o k .  >
........ .. i  i ! u h i - . x  í ·. ,·

Kis Kapos, magyar m. v. Ungvárhoz nyugotra 2*12 
mfdnyire: 179 romai, 20 görög kath., 218 ref., 4 zsidó lak., 
kath. paroch. templommal. F. Lf. a’ jászói prépostság.

N agy K apos , magyar m. v. az elébbeni város szom
szédságában · 231 romai, 30 görög kath., 814 ref., 34 zsi
dó lak., ref., anyaszenfegyházzal, sok urasági épülettel, 
számos nemes lakossal. Határa róna’s igen termékeny, szé
nája, bőséggel, körülötte több apró tavak találtatnak, niel- 
lyek közt legnagyobb az or/oV; makkos erdeje derék. F.U. 
a’ jászói prépostság.

Palocz, magyar-orosz-tót in. v. N. Kapóshoz északra 
egy mfdnyire: 1079 romai, 251 görög kath-, 2 evang., 43 
ref., 50 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Kastély egy szép 
kerttel. Serház. Számos gazdasági épületek. Tágas és gaz
dag határa mindent jól megterem; tava, erdeje, ’s vízi
malma is van. F, U. nagyobb részt gr. Darkóczy János, és 
Horváth.



364 UNGH VÁRMEGYE.

F a l u k .

B ajánhása , magyar-orosz f. Palóczhoz egy órányira: 
140 romai, 132 görög kath., 168 ref., 54 zsidó lak., ref, 
anyaszentegyházzal, jó földekkel, erdővel. F. U. többen.

B á tfa , magyar f. Unghvárhoz nyugotra l 1̂  infdnyire: 
49 romai, 62 görög kath., 175 ref., 16 zsidó lak., ref. 
templommal, ’s termékeny határral. F. U. többen.

B ézs, magyar f. N. Kapóshoz nyugotra l*j4 mfdnyi- 
re : 19 romai, 13 görög kath., 7 evang., 865 ref., 10 zsidó 
lak. Ref. anyaszentegyház. Határa nagy és termékeny, de 
mivel a’ Laborcza és Latorcza közt fekszik , az áradások
tól gyakran szenved. Szép tölgyes erdeje van. F. U. gr. 
Klobusiczky.

B ezeő , magyar - orosz f. Unghvárhoz észak -  nyugotra 
1‘la mfdnyire; 332.romai, 441 görög k a th ., 8 evang., 645 
ref., 26 zsidó lak. Görög kath. és ref. anya templom, Tá
gas és termékeny róna határ· Erdő. K astél;. F. U. gr, Sztá- 
ray Albert.

B o tja ivá , magyar f. Unghvárhoz dél nyugotra 1 ' j 4 
mfdnyire: 73 romai, 60 görög kath., 204 ref., 55 zsidó 
lak. F. U. Rhédey, Horváth, Kossuth, Bernáth, ’s m.

B ozos, tót - orosz f. az Ungh mellett, Unghvárhoz Jj,2 
órányira: 128 romai, 56 görög kath., 3 ref., 3 evang , 
42 zsidó lak. Kastély. Malom. F. U. b. Horváth József, 
’« m. Rátby örökösök, u. m. Ürményi, Buday, Pongrácz.

Budaháza , magyar f. Dobó Ruszkáhnz , |8 ó r á n y i r a : 37 
rom ai, 42 görög kath., 104 ref., 17 zsidó lak. F. U. Ta- 
bódy , Tomcsányi, Eötvös, ’s m.

Csepely, magyar f. N. Kapóshoz r|4 órányira: 57 ro
mai , 19 görög k a th ., 238 ref., 43 zsidó lak ,, ref. anya- 
szent egy házzal. F. U. többen.

Csicserf magyar f. N. Kapóshoz nyugotra 3/4 órányira): 
251 romai, 175 görög kath., 545 ref., 53 zsidó lak. Ro
mai és görög kath., és ref. anya templom. Van gazdag 
szántóföldé, erdeje, sok rétje , tava. F. U. Orosz, Buday, 
A jtay, gr. Barkóczy, ’s m.
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D am a, magyar f. Kor mellett: 128 romai', 56 gö

rög kath., 48 ref., 52 zsidó lak. F. U. Orosz, Csató, 
Doth , Gyöngyösy, ’s m.

Dobó Muszka, magyar f. Unghvárhoz dél-nyugotra 2 '|a 
órányira: 609 romai, 37 görög kath., 64 ref., 14 zsidó 
lak. Kath. paroch. templom. Szép kastély. Tágas erdő. F. 
U. a’ Sréter nemzetség.

Eőr, magyar-orosz f. Unghvárhoz nyugotra sl4 órá
nyira : 220 romai, 300 görög kath ., 58 ref., 129 zsidó lak. 
Homai és görög kath. anya templom. Ref. szentegyház. Sy
nagoga. Határát az Ungh vize néha károsítja. F. U. 
többen.

Feketemező, tót f. Palóczhoz egy órányira: 255 romai 
kath. lak. F. U. gr. Barkóczy.

Galons, magyar-orosz f. Dobó Ruszkához egy órányi
ra: 88 rom ai, 132 görög kath., 265 ref., 5 evang., 60 
zsidó lak. Ref. ekklésia. F. U. Galócsy, Balogh, Kar
ner , ’s m.

Jenke, magyar - orosz f. Unghvárhoz észak - nyugoira 
1 '!2 órányira: 203 romai, 220 görög kath., 184 ref., Il4 
zsidó lak ., kath. paroch., és ref. anya templommal, syna- 
gógával, ’s termékeny határral. F. U. Pongrácz Ferencz, 
Pribék, ’s m.

Is ke , magyar f. a’ Laborcza m ellett, N. Kapóshoz 
nyugotra l l|2 mfdnyire: 24 rom ai, 47 görög kath., 424 
re f., 8 zsidó lak. Ref. anyaszentegyház 5 jó rét és föld; ta 
ra , ’s erdeje is van F. U. b. Barkóczy, Lászlófy, Szmr-
csányi, ’s m.

Karcsava, orosz - tót f. Unghvárhoz északra 1Τ(4 mfd
nyire: 116 romai, 172 görög kath., 11 ref., 15 zsidó lak ,, 
’s részint hegyes , részint róna határral. F. U. b. Horváth
János.

Kelecseny, magyar-orosz f. Dobó Ruszkához egy órá
nyira: 102 romai, 93 görög kath., 8 evang., 156 ref., 
15 zsidó lak. F. U. gr. Barkóczy.

Kérész, magyar - orosz f. 36 romai, 69 görög kath., 88 
ref., 6 zsidó lak. Fekszik Mokcsa szomszédságában. Föld-
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je termékeny. Erdejében egy régi vár3 maradványai szem
lélhetek. F. U. Mokcsay, Haraszthy, Csicsery, Szmrcsá- 
n y i, ’s m.

Palúgy Komorócz, magyar f. Palágy mellett: 27 ro
mai , 34 görög kath ., 234 re f., 32 zsidó lak. F. U. Kárner 
Károly, 3s m.

Lakárt, orosz-tót f. az Ungh vize mellett, Unghvár- 
hoz nyugotra 1 l j 4 mfdnyire : 289 romai, 553 görög kath., 
24 ref., 5 zsidó Jak. Görög kath. paroch. templom, F. U. 
a’ kamara.

Matyo'cz, magyar - orosz f. Dobó Ruszkához egy órá
nyira: 256 romai, 131 görög kath., 12 evang., 100 re f., 
23 zsidó lak. F. Lf. Orosz, Berzeviczy, ’s ni.

Mogyorós, magyar f. Palócxhoz egy órányira: 129 ro
m ai, 73 görög kath., 254 ref. , 51 zsidó lak., ref. anya- 
szentegyházzal. jó határral, erdővel. F. U. Horváth, Szmr- 
csányi, Haraszty, ’s m.

Mohosa, magyar f. Palóczhoz l l|4 órányira: 37 romai, 
50 görög kath., 248 ref., 13 zsidó lak. ref. templommal, 
F. U. Mokesay, Haraszty.

Motsár, magyar f. Ungvárhoz dél-nyugotra 23|4 órányi
ra : 57 romai, 19 görög kath ,, 2O4 ref., 6 zsidó lak. Földje 
közép termékenységű. Van itt 12 jobbágytelek, és 1900 
hold 60 vágásra osztott-erdő'. Uradalmi birtok: 156 hold 
szántóföld , 102 hold r é t , 68 hold legelő, ’s másik a’ tavak 
közt 46 holdnyi, F. U. a’ kegyes alapítványi kincstár.

Alsó e's Felső Ném ethi, 2 tót - orosz f. Unghvárhoz 
északra s|4 mfdnyire , az első 191 romai , 51 görög kath., 
4 ref·, 9 zsidó lak., a’ második 64 romai, 170 görög kath., 
IS zsidq lak ., görög kath. paroch. templommal. Az első- 
npji földesurai; Pongrácz , Tomcsányi, Diószeghy , ’stb. a’ 
másodiknak: b. Horváth, ’s m.

N yálad, magyar f. Dobó Ruszkához 3|4 órányira: 22 
romai, )9 görög kath., 158 ref., 6 zsidó lak ,, ref. tem
plommal. F. U. Ivövy Sándor örökösei.

Pfíldgy , magyar f, Unghvárhoz nyűgöt - délre 2Τ|4 mfd- 
ayÁre; 65 forogd. 96 görög kath ., 9 evang., 160 ref., 18

366*
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meid« lak. Görög kath., és ref. anya templom. Gazdag ró- 
ra határ. T . U. Kárner , Sréter , ’s in.

Palló, magyar f. Dobó Ruszkához egy órányira : 28 
kath ., 150 g. kath., 373 ref., 28 zsidó lak. F. U. a’ ka
mara , Orosz, Berzeviczy.

Pinkócz, magyar-orosz f. az Ungh inellett, Unghvár- 
hoz nyugotra 1 *J4 mfdnyire: 68 romai, 152 görög kath., 
174 ref., 8 zsidó lak. Kastély. Vízimalom. Termékeny ha
tár. F. U. Horváth.

Píruksa, magyar - orosz f. Unghvárhoz nyűgöt - délre 
2**2 mfdnyire: 11 romai, 183 görög kath., 162 ref., 3 zsi
dó lak ., ref, anyaszentegyházzal, nagy erdővel, ’s egy 
révvel a’ Latorcza vizén, mellyen a’ Bodrogközbe járnak - 
által. F. U. Szerencsy István, Csathó, Tabódy , Orosz, 
Sréter.

Sislócx, orosz f. Botfalvához köze), Unghvárhoz 1 
mfdnyire: 27 romai, 139 görög kath,, 18 ref., IQ zsidó 
lak. F. U. a’ praemonstratensisek.

K it Szelmencz , magyar-orosz f. Ungvárhoz nyűgöt- 
délre 2j |4 mfdnyire.· 89 romai, 96 görög kath., 64 ref,, 
24 zsidó lak. F- U. Szerencsy István, ’s m.

Nagy Szelme/icz, magyar - orosz f. igen közel az eléb- 
beni helységhez: 115 romai, 224 görög kath., 253 ref., 
35 zsidó lak., ref. anyaszentegyházzal. Határja mind a’ 
két Szelmencznek róna és ignn termékeny; tölgyes erdejük 
derék. F. U, Szerencsy István, ’s m.

Tarndcz, magyar f. Unghvárhoz nyugotra 3/4 mfdnyi
re: 80 romai, 19 görög kath., 160 ref. 29 zsidó lak. Ref. 
szentegyház. Termékeny jó határ. F. U. legtöbb részben 
Bernáth Zsigmond.

Tasolya, magyar f. Jenkéhez */4 órányira: 32 romai, 
56 görög kath., 158 ref., 10 zsidó lak, F. U. Pribék, gr. 
Barkóczy, Mokcsay, ’s m.

Tegenye, orosz - tót f. Palóczhoz 1j2 órányira: 84 ro
mai, 152 görög kath., 10 ref., 24 zsidó lak. F. U. Hor
váth, gr, Barkóczy, Szmrcsányi, ’s m.
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Vaján, magyar f. a' Laborcza mellett, Deregnyőhöz 
délre *|4 mfdnyíre: 41 romai, 18 görög kath., 533 ref., 
38 zsidó lak. Ref. anyaszentegyház. Gabonája, fája, lege
lője elég és jó. Hid a’ Laborcza vizén. F. U. Mokcsay, 
B ernáth, Berzeviczy, Orosz, Lónyay, gr. Barkóczy, 
’s in.

Vajkócz, magyar f. Dobó Ruszkához egy órányira: 
131 romai, romai, 56 görög kath., 186 ref., 21 zsidó 
lak., ref. templommal. F. U. Mokcsay, Bérezik., Ba- 
binszky, Kereskényi, ’s m.

Veskőcz, magyar f. Nagy Kapóshoz egy órányira: 83 
tornai kath., 356 ref., 38 zsidó lak., ref. anyaszentegyház- 
zal, ’s termékeny földekkel és rétekkel. F. 0 . többen, 
de a’ Budaházy nemzetség innen veszi praedicatumát.

Vitzoka, magyar - orosz-tót f. Palóczhoz keletre % 
órányira: 331 romai, 275 görög kath., 182 ref., 6 zsidó 
lak. Van elég termékeny földe, tava, ’s az Ungh menti
ben szép erdeje. F. U. a’ kamara.

Zahar, magyar - orosz f. Unghvárhoz nyugotra egy 
mfdnyire : 85 romai, 211 görög kath., 305 ref., 15 zsidó 
lak, Ref. templom. F. U. gr. SztárayI Kristóf.

N é p e s  P u s z t á k .
R adict, Dobó Ruszka fii, 13 kath. lak. Őrlő, Te- 

genyéhez délre az ortói tó mellett; 52 kath., 8 ref. lak.
J e g y z é s .  Ez a’ Járás, kivévén észak - nyugoti c s ú 

csát , egészen róna, ’s legtermékenyebb a’ megyében. Ren
geteg tölgyes erdőségeiben sok sertést makkoltat. Végre az 
Ungh, Latorcza, Laborcza vizei közt igen számos tavak 
találtatnak.

III. SZEREDNYEI JÁRÁS.

Van benne: 1 mezőváros , mellyj orosz - magyar - t ó t ; 
45 falu, u. m. 25 orosz t 10 magyar, 4 magyar - orosz, 3 
orosz-tót, 2 orosz,- magyar, 1 orosz - magyar · tó t; 3 né
pes puszta.



UNGH VÁRMEGYE. 369
N ép e s s é g e  23,492 lélek , u. m.
V a l l á s u k r a :  3650 romai kath., 12,783 görög kath., 

5639 reform., 14 evang. , 4 óhitű, 1402 zsidó.
N y e l v ö k r e :  8803 magyar; 12,783 orosz, 500 tót, 

4 görög, 14()2 zsidó.

M e z ő v á r o s .
í

Szerednye, orosz, magyar-tót m. v. Unghvárhoz dél. 
keletre 3 mfdnyire: 534 romai, 7$0 görög kath., 4 n. e, 
óhitű, 10 evang. , 24 ref., 256 zsidó lak. Romai és görög 
kath. paroch. templom. Synagóga. Postahivatal. Kastély. 
Hajdankori várának csak omladékáit, mutatja. Az e’ megyé
ben találtató számtalan kallók egyike itt áll közel a’ vá
roshoz. Szőlőhegye nagy, ’s mind izére, mind különös sza- 
matjára nézve országszerte hires fehér bort terem. Végre 
említést érdemel b, Ghilányi Sándornak Gall ihódja sze
rint göz-égetvényi készületeket gyártó fabrikája. Ezen ké
születeket mind pálinka, mind serfőzésnél használhatni, 
szembetűnő gabona (vagy burgonya), idő és fa kíméléssel! 
melly ok hűl már számos felső magyarországi uraságok ren
deltettek maguknak hasonló erőmüveket. A’ pálinkafőző 
erőmű , gőztől hajtatva 84 éra alatt (noha csak 6 óráig jár) 
egy egy köböl burgonyábul 22 itsze jó - erős ’s tiszta pá
linkát ád. F. U. gr. Majfath , gr. Klobusiczky , gr. Barkó- 
czy, gr. Butler , b. Ghilányi, b. Perényi, Péchy, Szikszáy, 
Kardos, Szirmay.

F a l u k .
Andrasdcz, orosz f, Szerednyéhez 1 mfdnyire , Beregh 

vgye szélén: 2 romai , 324 görög kath., 5 zsidó lak., kik 
földmivelésbü! és szőlőmunkálásbul élnek. Határa hegyes 
és sovány. F. U. a’ szerednyei uradalom.

Antalúcz, orosz f. erdős, hegyes vidéken, Szerednyé- 
hez északra 1 í/,i mfdnyire: 14 romai, 488 görög k a th ., 4 
evang., 5 zsidó lak. Görög kath. paroch. templom. Kalló 
és lisztmalom. F.. U. Petróczy.

I I I . K. M, 0. Fdldl. 24
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Árok, orosz f. Unghvárhoz keletre 1'j4 mfdnyire , szép 

vidékén: 504 görög kath. , 8 zsidó lak., gör. kath. paroefi. 
templommal, hegyes , de meglehetős határral, vízimalom
mal. F. U. a’ kamara.

Ásvány, m agyart. Unghvárhoz délre 23|4 mfdnyire: 
5 kath., 536 ref. ,12 zsidó lak. Ref. anyaSzentegyház. Ter
mékeny határa a’ Tisza és Latorcza közé szorult. F. U. 
többen.

Baranya, orosz-magyar f. Unghvárhoz délre 3|4 mfd
nyire: 118 romai, 323 görög kath., 145 ref., 30 zsidó 
lak. F. U. a’ kamara, Thuránszky, Torday, Sztankóczy, 
Gyöngyösy.

■•»K,
Bacsava, orosz f. Szerednyéhez délre egy mfdnyire 

Beregh vármegye szélén: 10 romai, 254 görög kath., 22 
zsidó lak. F. U. gr Klobusiczky, gr. Barkóczy, Csató , 
Tabódy, Kende , ’s m.

Csap, magyar f. a’ Tisza jobb partján: 146 kath., 415 
ref,, 36 zsidó lak ., ref. anyaszentegyházzal. Termékeny 
határa a’ Tisza és Latorcza áradásinak nagyon ki van téve. 
F. U. többen.

Csaszlócz, orosz-tót f. Unghvárhoz délre 1 *|4 mfdnyi
re: 353 romai, 360 görög kath ., 6 ref. 26 zsidó lak. Ro
mai kath. fii. szentegyház. Derék urasági lakházak. Jó föld. 
Erdő. F. U. Petrovay István, b. Béhmer , a’ kamara, Fo
dor, *s m.

Lseriész , orosz f. Szerednyéhez északra 3j4 órányira : 
15 romai. 272 görög kath. , 17 zsidó lak., bortermesztés
sel, vízimalommal. F. U. Póngrácz Boldizsár.

Cziganyócz, orosz f. Unghvárhoz egy mfdnyire: 11 
romai, 120 görög kath., 18 zsidó lak., ásványos fürdővel, 
’s derék erdővel. F. U. a’ kamara.

Darocz, orosz f. Unghvárhoz 3j4 órányira, a’ szered- 
nyei postautban : 48 romai, 5l2 görög kath,, 14 zsidó lak. 
Görög kath, paroch. templom. Szőlőhegy F. U. a’ kamara.

Dengluz, orosz f. N. Láz mellett: 17 romai , 3OO gö
rög kath., l3 zsidó lak. Jó szőlőhegy. F. U. többen.

'UN®H, VÁRMEGYE.
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D u b rá k a , orosz f. Szerednyéhez délre egy mfdnyire, 

Beregh vgye szélén : 58 romai , 453 görög kath., 18 zsidó 
lak. Görög kath, paroch. templom. Vízimalom. Szép erdő. 
F. U, nagyobb részben gr. Majláth.

G ajdos , orosz f. egy patak mellett, meily kétfelé vá
lasztja, olly formán, hogy egyik része Ungh, másik Be
regh vármegyéhez tartozik: 2 romai, 306 görög kath ., 5 
zsidó lak.

K is  G ejöcx , magyar f, Unghvárhoz délre l 3/4 mfdnyire 
204 rom ai, 72 görög kath., 455 ref., 42 zsidó lak ., ref. 
anyaszentegyházzai. Földje jó. Erdeje sok és makkot adó. 
F. U. többen.

Nagy Gejőcs-, magyar f. 198 romai, 30 görög kath., 
562 ref., 52 zsidó lak. Nagy erdő. Ref. anyaszentegyház, 
F. U. Petrovay, Horváth László, a’ kamara, ’s mások.

G e re n u , oroszt. Unghvárhoz 3|4 órányira: 39 romai, 
4l 4 görög jtath. lak. Szőlőhegy. Erdő. Régi várának most 
romjai szemlélhetők. Hajdan a’ hatalmas Drugeth nemzet
séget uralta , ’s innen ju to tt Drugeth János nádornak Mik
lós tijára (kinek testvére Vilmos hasonlóul nádor volt 1354 
észt ) a’ Geréni név,  midőn országbírója, és thuróczi főis
pán volt. F. U. a’ katnara.

G yőröcske , magyar Γ a’ Tisza bal partján: 12 kath , 
263 te f., 3 zsidó lak. Ref. szentegyház. Sok gyümölcs. F· 
II. Györöcskey.

Hegyfark , orosz f. N. Lázhoz 3/4 órányira : 42 romai, 
265 görög kath., IS zsidó F. U. Durcsák.

K o r lá t  A H elm ecz és Púp ka H e lm e d , magyar - Orosz f. 
Unghvárhoz délre l 3/4 mfdnyire: 100 romai, 132 görög 
kath., 418 ref. 30 zsidó lak. Ref, anya ekklésia. Szőlőhegy. 
Erdő. F. U. többen.

H lu boka , orosz-tót f. Szerednyéhez nyugotra 3/4 órá
nyira : 273 romai, 280 kath ., 15 zsidó lak. F. U. többen, 
de Fetrovay legtöbbet bir.

H om ok , magyar-orosz f. Unghvárhoz délre egy mfd
nyire : 142 romai, 107 görög kath,, 156 re f., 18 zsidó 
lak. F. U. Tahy, Kállay, Homoky, ’s m.

24*
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Horlyó, orosz f. Szerednyéhez északra egy mfdnyire , 
erdős , hegyes vidéken : 7 rom ai, 755 görög kath., 23 zsi
dó lak. Görög kath. paroch. templom. Kalló és lisztmalom. 
Szőlőhegy. Bikkes erdő. F. U. gr. Klobusiczky, b. t íhi lá
nyi , Horváth,' Pongrácz, ’s m.

Hosszúmezo, orosz magyar f. Kis Rát fii. 71 romai 
bath., 255 görög kath., S zsidó lak. F. U, a’ kamara.

Iglincz, orosz f. Szerednyéhez keletre 1 mfdnyire, Be- 
regh vármegye szélén: 5 romai, 415 görög kath., 13 zsidó 
lak. Görög kath. paroch. templom. Jó bort termő szőlőhegy. 
Erdő F. U. gr. Károlyi, Kárner , Péchy, ’s m.

Keregnye, orosz f. Unghvárhoz délre egy mfdnyire: 
18 romai, 618 görög kath ., 32 ref., 14 zsidó lak. Görög 
kath. paroch. templom. Jó határ. Erdő. Itt lovasság szokott 
tanyázni. F. U. a’ kamara.

Ketergény , magyar f. Kis Rálh fii. 13rom<i, 8 görög 
kath. , 69 ref., 20 zsidó lak. F. U· többen. v

Konczháza, magyar f. Unghvárhoz délre egy mfdnyi
r e : 231 romai, 46 görög kath'., 34 ref., 10 zsidó Jak. F. U. 
a’ munkácsi v, unghvári káptalan.

Orosz Komurócz , orosz f. Szerkdnyéhez nyugotra 3j4 
mfdnyire: IS romai, 503 görög kath. paroch. templom. 
Nagy erdő. F. U. többen.

Köble'r, orosz f. 28 romai , 617 görög kath. , 5 ref., 19 
zsidó lak. Görög kath., paroch, templom. Hegyes határ. F. 
U. gr. Klobusiczky, b. Ghilányi, Petrovay, Csató, Kár
ner, Horváth, Szmrcsányi.

.Vagy L á z , orosz f. Unghvárhoz l 1̂  mfdnyire, a’ sze- 
rednyei postautban : 65 romai, 504 görög kath., 21 zsidó 
lak. Görög kath. paroch. templom. Szép erdő. F. U. többen.

Le/tdcz orosz f. Szerednyéhez l/4 mfdnyire: 3 romai, 
252 görög kath., 18 zsidó lak, Görög kath, paroch. tem
plom. Szőlőhegy. F. U. többen.

Minay, magyar-orosz f. Unghvárhoz J|4 mfdnyire: 55 
római, 12n görög kath., 109 ref., 158 zsidó lak. Ref. tem
plom. Synagóga. F. U, Minay, Lüley, Js 111.
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Orlyova, Irlyava, orosz f. Szerednyéhez de'lre egy 
mfdnyire, Beregh vármegye szélén: 2 romai, 348 görög 
kath,, 7 zsidó lak. Görög kalh. paroch templom. Hegyes 
határ. F. U. Péchy, Kende, Kinoskó, gr. Klobusiczky, 
b. Ghilányi.

R a d v á /ic z , orosz-magyar-tót f. Unghvárhoz y4 mtdnyi- 
re; 125 romai, 130 görög kath., 83 ref., 138 zsidó lak. 
Görög kath. paroch. templom. Szőlőhegy. Erdő. F. U. a1 
kamara, Horváth, Gulácsy, b. Ghilányi, ’s m.

R a h o n c za , orosz f. Unghvárhoz keletre l 1̂  mfdnyire, 
hegyes, erdős vidékén: 7 romai, 4I 8 görög kath., 12 zsi
dó lak. Vízimalom. Szép erdő. F. U. a’ kamara.

K is  es N a g y  R u th , két egy más mallett fekvő hely
ség Unghvárhoz délre 43[4 mfdnyire, az első 114 romai, 
40 görög kath., 535 ref.. 32 zsidó lak ,, r. kath. és ref. 
anya tempfc^mal - a’ második 262 romai, 284 görög kath., 
20 ref., 44 mádó lak. Gabonájuk, szénájuk, fájuk elég. 
F. U. a’ Ráthy Gergely örökösei, és Berzeviczy, s’ m,

S a la m o n , magyar f. a’ Tisza jobb partján: 22 romai 
kath., 358 ref., 9 .zsidó lak. Ref. anyaszentegyház. F. U» 
Ritter.

K is  vagy P u s z ta  S z la t in á , orosz f. 5 romai, 148 gö
rög kath ., 7 zsidó lak. F. U. Durcsák.

N a g y  S z la l in a , orosz f, Szerednyéhez nyugotra egy 
órányira: 2S romai, 362 görög kath., 41 zsidó lak. Van g. 
kath. fii. szentegyháza, erdeje, szőlőhegye, ’s egy ásván- 
nyosfördője, melly D erenonak  neveztetik- F. U. többen.

Sztrippu , orosz f. Unghvárhoz keletre egy mfdnyire: 
182 g. kath. lak ., derék erdővel, hegyes határral/ F. U. 
Bernáth Zsigmond.

S z ü r th e , magyar-orosz f. Unghvárhoz délre 2 mfdnyi
re : 382 romai, 445 görög kath., 628 ref., 50 zsidó lak. 
Ref. anya, r. kath. filial, szentegyház. Nagy kiterjedésű 

róna határa mindent jól terem ,· tölgyes erdeje szép ; a’ La- 
toreza vizénél vámszedése , vendégfogadója , ’s malma van. 
F. U. b. Vécsey, Héricz, Ibrányi, Rozgonyi, Tarnóczy, 
Zsitkovszky, Teöke ’s m.
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Valkaja, orosz f. Szerednyéhez nyugotra Jj4 mfdnyire: 
2 romai, 400 görög kath., 7 zsidó lak. F. U. többen.

Záhony, magyar f. a’ Tisza bal partjához közel; ,24 
romai, 35 görög kath. ,513 ref. , 14 zsidó lak. Ref. anya 
szentegyház. Répa czukorgyár. Nagy ökörhizlalás. Ilid a’ 
Tiszán. F. U. Ritter.

Népes Puszták.
Kincses, Kereknye fii. 1.3 g. kath. lak. Latorcza Re

mete, Kis Rár fii- 32 romai, 9 görög kath., 6 zsidó lak. 
Kis Ujszállás Szerednyéhez egy mfdnyire: 35 romai, 12 
görög kath., 15 zsidó lak.

IV. UNGHVÁRl JÁRÁS.
Van benne 2 mezőváros, u. m. 1 orosÄ,' agyar-tót

német , 1 orosz-tót; 58 fa lu  , u. m. 53 oroszod tó t-o rosz, 
1 tó t , 1 o rosz-tó t,

N é p e s s é g e  33,626 Jelek, u. m. 4623 romai kath., 
26,876 görög kath ., 115 evang., 436 ref., 51 óhitű, 1525 
zsidó.

N y e l v ö k r e :  2056 magyar , 26*.876 orosz , 2638 tó t , 
500 nemet, 5i görög, 1525 zsidó.

M e z ő v á r o s o k  .
Unghvár, igen kies vidéken fekvő kamarai mezőváros 

Pesthez 32, Debreczenhez 15 mfdnyí távolságra 6631 lako
sokkal, kik közt 2849 romai katholikus, 2483 görög kath., 
428 reform., 96 evang., 51 nem, egyes, óhitű, 624 zsidó. 
Nyelvökre nézve oroszok, magyarok, tótok és németek. 
Van itt aJ munkácsi göyög kath. püspöknek , ’s az unghvá- 
ri kamarai igazgatóságnak egy kastélyja , egy régi most is 
jó  karban tartott vár,  régi jesuita collegium, r. kath. 
templom ’s egyesült székes egyház, nem egyesült óhitű 
és ref. díszes anyaszentegyház, zsinagóga, nyugotra hegyen 
álló ’s li formára épített pompás líj és régi vármegyeház, 
r. kath. gymnasium, 810 nagyobb kisebb ’s altaljában zsin-



dellel fedett ház,' a’ nevezett kamarai tisztségnek, só és 
posta hivataloknak derék épiiletjei , kamarai vas raktár. — 
Itt épittete hajdan Hornonnai Drugeth László, Nápolybul 
eredt hites magyar nemzetse'gnek ivadéka Paulinus kolos
tort 1381- ben, a’ szerzeteseknek szántóföldeket és szőlőket 
is ajándékozván. Később Miklós testvérének István fijátul 
származott unokái János és Gáspár ug^an ezen kolostort 
egy Horgastó nevű halastóval gazdagiták 1505-ben II. U- 
lászló alatt. Ezen Jánosnak a’ nádor Zápolya István leányá
tól Margittól született fia Ferencz fő kamarás és Ungh fő
ispánja 1526. jelen volt a’ mohácsi gyászos ütközetben; és 
testvére István, mint e1 megye’ főispányja a’ több Dru- 
gethek közt 1540. meghalálozván, e’ kolostorba temette
tek. István fijára szólván fényes méltósága. — Keletre az 
Ungh partján emelkedő hegytetőn áll a’ már említett rég i, 
vár, mellynek jó karban tartására, ’s erősítésére időrüL 
időre sok köjtséget és nagy gondot fordított a’ honunkban 
400 évig virágzott Drugeth nemzetség, annyira, hogy Zsig- 
mnnd János erdélyi fejedelem 1564-ben megszálván , siker 
nélkül volt kénytelen ostromával felhagyni, inig végre 1684- 
ben Tököly betévén, 16 év múlva I. József császár csak
ugyan hatalma alá hóditá. Most a’ benne lévő épület lakást 
nyújt az egyesült munkácsi püspökség kanonokainak. Ben
ne vana’ nevendékpap - ház is. Alatta savanyuvizes fürdő, 
’s derék fűrészmalom. Nyűgöt és észak közt szőlőhegyek , 
’s ezeken tál roppant erdőségekkel borított bérezek lát
szanak.

'Nagy Berezna, orosz-tót m. v. Zemplén vgye szélén, 
az Ungh mellett, Unghvórhoz északra 5 mfdnyire : 306 ro
mai, 753 görög kath., 159 zsidó lak. Romai és görög kath. 
paroch. templom. Synagóga. Erdőszhivatal. Vízimalom. Sok 
erdő. Sovány, hegyes határ. F. U. a’ kamara.

F al uk.

Bég nagy ál Pászlely, orosz f. N. Bereznához keletre ! *[4 
mfdnyire, felette hegyes, erdős vidéken: 303 görög kath.,
8 zsidó lak·, szép bikkes erdővel. F. U. a’ kamara·

UNGH VÁRMEGYE. 3 7 5
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K is  B eresna, orosz f. N. Bereznához délre 3/4 mfdnyíre: 
24 romai, 70| görög kath., 20 zsidó lak ., Bazil szerzetes 
kolostorral és templommal, hova évenként búcsúra járnak 
az e’ vidéket feles számmal lakó oroszok vagy máskép rus- 
nyákok. F. U. a’ kamara.

B is z tra  T urfa  , orosz f. Szerednyéhez észak-keletre 3 
mfdnyire , közel Beregh jgyéhez: 694 görög kafli., 12zsi- 
dó Iák., g. kath. paroch. templommal. Nagyerdő. F. U. gr. 
Klobusiczky.

B is z tr a  (Verchovina), orosz f, közel a’ galícziai ha
társzélhez .· 2 romai, 413 görög kath., 10 zsidó lak. Sovány 
köves határ. Fenyves erdő. Görög kath. paroch. templom. 
F. U. a’ kamara.

B n k ó c z , orosz f N. Bereznához keletre 3 '/a mfdnyire: 
36Ö görög kath, , 8 zsidó lak. F. U. a’ kamara.

C sornoholova . orosz f. N. Bereznához 6 órányira 8 ro
m ai, 614 görög kath. , I4 zsidó lak., g. kath. paroch. tem
plommal , jó savanyúvizzel, szép bikkes erdővel. F. U. a’ 
kamara.

D o m a s i/ia , orosz f, N. Bereznához 3 órányiia: 192 gö
rög kath ,, 16 zsidó lak. F. U. a’ kamará

s s á  D om on yu . orosz f. Unghvárhoz *|2 óráuyira: 28 
romai, 483 görög kath. , 14 zsidó lak. Görög kath. paroch. 
templom. F. U. a’ kamara.

F első  Dom onyu, tót-orosz f. 262 romai, 2o0 görög kath,, 
9 zsidó lak. Romai kath. paroch. templom. F, U. a’ kamara.

D u b r in ic s , orosz f. Unghvárhoz északra 4 órányira, 
az Ungh mellett: 18 romai, 723 görög kath., 22 zsidó lak. 
Görög kath. paroch, templom. Nevezetes az itt találtatott 
agyag, mellyet porczelán gyúrókba, a’ többek közt Becsbe 
is hordanak. F. U. a’ kamara.

H ú sza k , tót-orosz f. Unghvárhoz l ' | 4 mfdnyire: 124 
romai, llo  görög kath., 6 zsidó lak. Vasbányák. F. U. a’ 
kamara.
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Kúszna , orosz f, közel a’ galicziai, unghi, és bereghi 

határok’ összejöveteléne'l: 206 görög kath., 8 zsidó lak ., 
’s igen jó legelővel az úgy nevezett havas pusztákon. F. U. 
a’ kamara.

H utta , tót f. Unghvárhoz északra 1 *[4 mfdnyíre: 332 
romai, 17 görög kath., 8 zsidó lak. F. U. a’ kamara.

O Kemencze, orosz f. TJnghvárhoz északra 1*|4 mfd- 
nyire: 23 romai, 306 görög kath., 6 zsidó lak. Kallóma· 
lom. Itt nem régen arany és ezüst bányákat nyitottak. F. 
U. a’ kamara.

Vj Kemencze, orosz f. N. Bereznához 2 mfdnyíre: 335 
görög kath,, 10 zsidó lak. Görög kath. paroch. templom. 
F. 0 . a’ kamara.

Knyanina, orosz f. N. Berezna fii. 325 görög kath., 8 
zsidó lak. Görög kath. paroch. templom. F. U. a’ kamara.

Koszírina, orosz f. N. Berezna fii. 6 romai, 413 görög 
kath., 16 zsidó lak., g. kath. paroch. templommal. F. U. 
a’ kamara.

Lekicsár, orosz f. Lipóczhoz közel: 84 g. kath. lak.
Lipócz. orosz f. Unghvárhoz észak-keletre 6 mfdnyi- 

re: 175 g. kath. lak. F. U. a’ kamara.
Lubnya, Bisztra Verchowinához közel fekvő orosz f. 

86 g. kath. lak. F U. a’ kamara.
Lumsor ̂  orosz f. Vulsinka fii. 136 g. kath, lak. F. U. 

a’ kamara.
Luch , orosz f. TJzsokhoz 1*|4 mfdnyíre: 2Q4 g. kath. 

8 zsidó lak. F. U. a’ kamara.
Lyuta , messzi fezéljel szórt orosz f. a’ polonyinai bér- 

ízek alatt: 4 romai, 1210 görög kath., 16 zsidó lak ., g. 
kath. paroch. templommal. Fűrészmalom. Érd őszhivatal. F. 
U. a’ kamara.

M ircze , orosz f. N. Berezna fii. 352 g. kath ., 18 zsi
dó lak. F. U. a’ kamara.
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Mohra, orosz f. Paszika fii. igen erdős hegyes vidéken: 
207 g. k a th ., 8 zsidó lak. F. U. a’ kamara.

Orosz M olsúr, orosz f. Pástély Rosztóka fii. 225 g. 
kath., 8 zsidó lak. F. U. a’ kamara.

Nyeviczke, orosz f, Unghvárhoz egy mfdnyire: l i  ro
m ai, 488 g. kath., 17 zsidó lak. Görög. kath. paroch. 
templom. Régi várának most csak omladékáit mutatja F. 
U. a’ kamara.

Paszika , orosz f. a’ Túrja vize mellett, Unghvárhoz 
észak-keletre 4*/2 mfdnyire: 3 rom ai, 728 g, kath-, 12 
zsidó lak. Görög. kath. paroch. templom. F. U. a’ ka
mara.

Kis Pásztely , orosz f. K. Bereznához egy órányira: 
146 g. kath., 5 zsidó lak. F. U. a3 kamara.

Kosztyova Pdszíély, orosz f. 234 g. kath. , 8 zsidó 
lak. Görög. kath. paroch. templom. F. U. a’ kamara.

Rosztóka Pasztély, orosz f. 413 g. kath ., 10 zsidó 
lak., g. kath. paroch. templom. F. U. a’ kamara.

Perecseny, orosz f. Unghvárhoz északra 21j4 mfdnyire 
az Ungh mellett: 70 romai, 764 g. kath ., 76 zsidó lak. 
Görög kath. paroch. templom. Udvarbirói hivatal. Márvány 
és mészkő bánya F. U. a' kamara.

Petrócz, tót-orosz f. Unghvárhoz északra 1 */4 mfdnyire; 
176 romai, 90 görög kath., 10 zsidó lak. Derék bikkes er
dő. Sok és hires cseresznye. F. U. Petróczy.

Tóth Polena, orosz f. Beregli vármegye szélén. Ungh
várhoz 5*[4 mfdnyire: 20 romai, 463 g. kath., 28 zsidó 
lak. Van egy üveghutája , és derék erdeje. F, U. a\kam a- 
ra , gr. Klobusiczky.

Poroszkó, orosz f. N. Berezna fii. 16 rom ai, 963 g, 
kath., 21 zsidó lak. Görög kath. paroch. templom. Sok er
dő és legelő. F. U. a’ kamara.

Rakó, orosz f. Pászika fii. 4 romai, 421 g. kath., 10 
zsidó lak. Fíirészmalom. F. U. a’ kamara.
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Túrja Remete, orosz-tót f. Uoghvárhoz észak-keletre 

3 ‘J4 mfdnyire: 230 romai, Ti5 g. kath ., 14 eyang., 45 
zsidó lak. Görög katli. paroch. templom. Említést e'rdemel 
itt a’ Túrja vizen állít ott vashámor, melly egy a’ legjeles- 
b ek , ’s virágzóbbak közűi való honunkhan. Öntetnek itt 
kályhák , gyertyatartók ’s más sokféle vásmivek. Itt önte
te tt legközelebb Csokonai Vitéz Mihálynak is Debreczenben 
álló síremléke. F. U. a’ kamara.

O Szemere, Vorocsó fii. orosz f. 7 romai, 400 g. 
kath., 13 zsidó lak. F. U. a’ kamara.

Vj Szemere, orosz f. hegyek közt: 423 g. kath., 10 
zsidó lak ., g. kath. paroch. templommal. F. U. a’ kamara.

Szmerekova, orosz f. igen erdős, hegyes vidéken : 270 
g. kath., 10 zsidó lak. Görög kath. paroch. templom, F. 
U. a’ kamara.

/Szolya, orosz f. N. Bereznához északra 2 ‘/ 4 mfdnyire, 
az Ungh mellett: 6 romai, 3o2 g. kath., 16 zsidó lak. 
Sósforrás. F. U. a’ kamara.

Sstavna , orosz f. a’ Polonyinai bérezek a latt, közel 
Galicziához: 34 romai, 423 g· kath., 18 zsidó lak. Görög 
kath. paroch templom. Harminczad hivatal. F. U. a’ ka
mara.

Sztricsava, orosz f. N. Bereznához északra 1 ' |2 mfd- 
nyire; 3l5 g. kath. lak. F. U. a’ kamara.

Ö Sztuzsicza , orosz f. 4 romai, 352 g. kath., 14 zsidó 
lak ., g. kath. paroch. templommal, kalló, fűrész, liszt- 
malmokkal, F. U. a’ kamara.

Vj Sztuzsicza, orosz f. az elébbeni helységtől északra, 
közel a’ galicziai, zempléni, és unghi határok összejöve
telénél*. 6 romai, 277 g. kath. , 10 zsidó lak. Fenyves er
dő. F. U. a’ kamara.

Szucka, orosz f. Uzsokhoz délre egy mfdnyire, felet
te hegyes, erdős vidéken: 309 g. kath., 8 zsidó lak. F. U. 
a’ kamara.
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Ticha , orosz f. közel az elébbeni helységhez: 4 ro
mai, 587 g. hath ., 16 zsidó lak. Görög kath. paroch. tem
plom. F. U. a’ kamara.

Kis és Nagy Turicza , két orosz f. Remetéhez egy 
órányira; 3 romai, 607 g. kath., 24 zsidó lak. N. Turiczán 
g. kath. paroch. templom. F. U. a5 kamara.

Uzsok, orosz f. Unghvárhoz 9 mfdnyire, közel Galiczia 
határszéléhez: 30 romai, 389 g. kath., 5 evang. , 8 ref., 
32 zsidó lak. Görög kath. paroch. templom. Harminczad. 
Roppant bikkes és fenyves erdő. Igen jó savanyűviz és 
fördő. Az Ungh ebben a’ határban veszi eredetét. 1816-ban 
itt egy bikkfós erdővel benőtt hegy omlott - le. F. U. a’ 
kamara.

Viska, orosz f. Lyuta fii. 308 g. kath., \0  zsidó lak. 
F. U. a’ kamara. -

Voloszánka, orosz f. Uzsokhoz ' |2 órányira: 567 g. 
kath., 20 zsidó lak ., görög kath. paroch. templommal. F. 
U. a’ kamara.

Vorocsd, orosz f. Unghvárhoz 23/4 mfdnyire: 443 g. 
k a th ,, 13 zsidó lak. Görög katb. paroch. templom. F. U. 
a’ kamara.

Vulsinka, orosz f. Unghvárhoz 4 mfdnyire: 374 gör. 
k a th ., 8 zsidó lak. Görög. kath. paroch. templom. F. U· 
a' kamara.

Zabrogy, orosz f. N. Bereznához */4 mfdnyire: 15 ro
m ai, 409 g. kath., 15 zsidó lak., vízimalommal. F. U. a’ 
kamara.

Zakorb, orosz f. Galicziához közel, erdős, kősziklás 
vidéken: 237 gör. kath., 1ü zsidó lak. F. U. a' kamara.

Zariesd, orosz f. Unghvárhoz 2lj2 mfdnyire: 1206 gö
rög kath., 25 zsidó lak. Határja meglehetős. Erdeje sok. 
Gör. kath. paroch. templom. F. U. a’ kamara.
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Zauszina, orosz f. Kis Berezna fii. 352 g. kath., 13 

zsidó lak. F. U. a’ kamara.

Jegyzet. Ez a’ Járás egészen hegyes, kősziklás ; ég
hajlata zordon, ’s a' szőlőre, ’s más nemesebb gyüinol- 
csőkre alkalmatlan; szántóföldéi főkép csak zabot, po
hánkát és burgonyát teremnek; magas bérczein sok és 
igen jó úgy nevezett havasi legelők vannak; a’ hegyeket 
többnyire bikkes erdők fedik, de Uzsok, Sztuzsicza kö
rűi gyönyörű fenyveseket is láthatni.



. ZEM PLÉN V Á R M E G Y E .
(Comitatus Zempliniensis. Zeinpliner Gespanschaft.J

1. §. Fekvése ’s Határai.
Zemplén vármegye az északi Kárpátoktól kezdve egész 

a’ Tiszáig hosszan nyúlik-le; ’s határai északról Galiczia, 
nevezetesen a’ szánoki kerület; keletre Ungh, és Szabolcs; 
délre Szabolcs, Borsod; nyugotra Borsod, Abauj, Sáros 
vármegyék.

2. §. Nagysága.
Földterülete l084/lo Q  mfdet foglalván-el, e’ tekintet

ben tizenegyedik a' vármegyék közt. Legnagyobb hossza 
Kesznyétentől Csertészig 26 mértföld. Szélessége legfelyűl 
8 , derékban alul hol 3 , hol 2 mértföld. Használható
földje 816,795 holdra becsültetik, mellybül 312,364 hold 
szántóföld; 74666 h. szőlő; 47,101 h. rét és legelő; a’ töb
bi erdő. «

3. §. Természeti tulajdonsága.
Zemplén vármegye Honunknak legszebb , legnagyobb , 

's legboldogabb megyéi közt fénylik, akár természeti szép
ségét, akár aJ természet’ különféle ajándékaiban való nagy 
gazdagságát tekintsük. Már Árpád alatt éló őseink nagyon 
megkedvelték ezen tartományt, a’ mint Béla névtelen jegy
zője ír ja , ’s itt fészkelvén meg magukat először, innen 
hódították - meg Magyarországnak többi részeit. — A’ me-, 
gye’ északi részét (az egésznek közel egy harmadát) a’ 
Beszkéd bérczeinek különböző ágai borítják-el, ’s azért 
ez igen hegyes; a’dereka egy hosszú, tágas, és kies völgy ; 
déli részén a’ hires tokaji vagy hegyaljai hegyek terülnek- 
e l, termékeny ’s felette gyönyörű völgyekkel vegyítve;
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végre a’ Bodrogköz, továbbá a’ Hemá<!, Sajó, Tisza vi
zek, e's Szerencs vidéké közt fekvő tájék vagy is az úgy 
nevezett Hangodon egészen róna. Földje a’ most említett 
róna vidékeknek, a’ Hegyaljának, ’s a’ gálszécsi völgy
nek termékeny fekete agyag, melly részint trágya nélkül 
is , de többnyire kevés javítás mellett, mind búzára, mind 
más gabonára gazdagon fizető. Vannak azonban itt ott 
szikes földek is , mint p. o. Szerencs körűi, továbbá vi
zenyős , ingoványos határok a’ Bodrogközben; de futó sár
ga homok, melly némelly megyékben mértföidekre terjed, 
— nem diszteleniti ezen megyét. Ellenben az északi he
gyes vidékeken a’ sárga , ‘vagy inkább veres agyagos föjd 
szorgalmas mivelést kíván; ’s még e’ mellett is föképen 
csak zabot, burgonyát, hajdinát terem. Levegője az észa
ki hegyek közt durva, hideg, de egészséges. A’ déli ré
szeken a’ szelíd, mérsékleti éghajlat a’ vegetatiot hatal
masan előmozdítja, ’s itt minden növény , ’s még a’ ne
mesebb gyümölcs is szépen diszlik ; holott északon a* sző
lőfürt már éretlenül marad; a’ levegő is tiszta és egészsé
ges, kivévén a’ bodrogközi ’s taktaközi mocsárok’ mel
lékeit.

4, §. H e g y e k .

A’ tokaji hegyekről alább a’ 7-ik §-ban a' bortermesz
tésnél fogok bővebben szólani. Itt csak az északi részeket 
elborító hegyekről teszek említést. Ezek mindyájan a’ 
K á r p á t o k n a k (mellyek itt B e s z k é d  bérczeinek ne
veztetnek) ágazatai, ’s a’ Tapoly, Ondava, Laborcza, 
Cziróka vizek szűk völgyeit képezvén, dél fele mind in
kább alacsonyabbak lesznek, úgyhogy Magyarországnak na
gyobb síksága Varanó és Sztára helységeken alnl már el
kezdődik. Nevezetesebb hegyek ebben a’ csoportazatban: 
a’ több mértföldekre terjedő D i l i ,  egy 600 öl kerületű 
’s 95 öl mélységű hegyitóval 5 a’ kősziklás Js lapos hátú 
V ihorlet, szinte egy hegyitóval vagy úgy nevezett tenger
szemmel ; a’ gyönyörű bikkes erdőkkel borított, és sok 
medvéirül hires Nasztas·, a’ Beszkéd bérezek, mellyek a*
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megyét Galieziától választják - e l , ’s inellyeknek oldalait 
Galiczia felől fenyvesek, Magyarország felől pedig bikke- 
aek fedik ; az O b 1 i k ; a’ R e m e t ó ,  mellynek tetején szép 
réteket láthatni; a’ H r u b ó ;  I n n o c z a h e g y ,  «z el
pusztult csicsvai várral, ’s tb. Végre említést érdemlenek 
még a’ Bodrogközben lévő Király lielmeczi és Kövesdi he
gyek is. Ezek a’ sikságbul emelkedvén fel, más hegyek
kel semmi összeköttetésben nincsenek. Formájuk kerekded, 
’e tetejekrül Zemplén, Ungh, Szabolcs vármegyékre fel
séges kilátás esik.

5. §. Folyóvizek. Tavak. Mocsárok.
Fő folyóvize a’ megyének aJ Tisza. Ez Tárkányon fe

löl jön - be , ’s 12 mfdnyi útjában határfolyóviz Zemplén 
és Szabolcs közt. Tokajon alul egy ágat bocsát-ki, melly 
Ltíczhoz közel ismét visszatér , ’s ez által formálja a’ 24,001) 
holdra terjedő Taktaköz szigetét, mellynek azonban na
gyobb része Szabolcshoz tartozik. A’ Bodrog, az egyesült 
Ziatorcza és Laborcza vizekből veszi eredetét. Ez a’ megyé
ben a’ Beszkéd bérczeiből fakad, ’s IJomonna mellett elsiet
vén, Izbugyátől kezdve határt von Ungh vármegye közt, 
’s majd az Ungh vizével megnagyobbodván , nyugotnak for
dul, ’s Zemplénen felül az Ungh vármegyéből jövő Lator- 
czával egyesül. Az egyesült két folyóvíz nevét elveszti ’s 
Bodrog nevet vesz-fel, ’s nyugotnak folyván Tokajnál a’ 
Tiszába öm lik, miután ugyan csak a’ párhuzamosan foly- 
dogálö Tiszával egy ö mértföldnyi hosszú, ’s 3 mfdnyi széles 
félszigetet, t. i. a’ Bodrog közt képzetté volna. A’ Tapoly, és 
az Ondava Sáros vgyébűl jönnek - által , ’s a’ köztök fekvő 
tért mindég késkenyebb körbe szorítván, Vásárhelynél egy
befolynak, ’s mind kettőjüket Szörnyed és N’ezpest közt a’ 
Láborcza nyeli-el. A’ Her nád mintegy 4 mfdnyire elválaszt
ja a’ megyét Abanjtól és Borsodtól, és Körömnél a’ Sajóval 
öbíösödvén Kesznyétenen alul a’ Tiszába szakad. A* igen 
számos patakok közűi csak a’ Rónyvál, Cz írókat, Vblydl, 
Ulicsot, Öl-ykdt említem. — Nevezetesebb nagyobb t a v a k  
a’ már említett hegyitavakon kivííl nincsenek; hanem a’gál- 
szécsi vagy máskép terebesi különben gyönyörű völgyben,
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továbbá a’ Taktaközben , főképen pedig a’ Bodrogköznek 
déli felén nagy kiterjedésű m o c s á r o k  talál latnak.

6 . §. Á s v á n y o s  v i z e k .

Sőkátnál és Magyar Izsópnál sósforrások vannak, de 
ezek 1775-ben felső parancsolat következésében kőfallal be- 
kerittettek , ’s kövekkel bebányattattak. Savanyúviz forrá
sok vannak; Bisztrón, Iloinonnán , Kelesén; meleg kénkö
ves forrásuk'. Szerencsen, Bekecsen, hol jó fördőintézet is 
talóltatik ; timsós források: Erdő kényén; ’s ugyan itt, va
lamint Mádon, Bárin, Toionyán kénköves süléire mos forrá
sok. Szécs Keresztárhoz közel egy forrás kőhéjjal vonja-be 

fá t, ’s más tárgyakat. Mikova falujánál pedig némelly 
források’ felső szilién kőolaj úszkál.

7. §. T  e r rn é k e  i 

A) N ö v é n y e k ’ o r s z á g á b ó l .

A’ millyen különbözők ezen vármegyének geographiai 
fekvése és helybeli tulajdonsága, épen ollyan különbözők 
természet ajándékai és termékenysége is , melly csak nem 
minden lépcsőn keresztülmegy. Midőn az északi hegyek közt 
lakó rusnyák csak zabot, pohánkát, burgonyát termeszt fő
képen, ’s zab kenyérrel megelégszik: akkor a’ hegyaljai 
magyar a’ jóltévő természetnek különböző javait nagy mér
tékben éldeli, ’s asztalát a’ búza kenyér mellett a’ világon 
a’ legjobb bor ékesíti. Terem itt igen sok és szép tiszta bú
za, kétszeres, tönköly, rozs, árpa, zab. köles, sok ku- 
kuricza a' déli, burgonya és pohánka az északi részeken , 
továbbá lencse, borsó, bab, mák,*) Kerti veteményekbül 
káposztát legtöbbet termesztenek , némelly helyeken pedig 
a’ íejérrépa termesztés közönséges divatban van. Spárga a’ 
Hangodony szép mezős égéin vadon is terem. Lent keveset

#) 11. József uralkodása alatt 312,364 hold szántóföld ta
láltatott, holdját 1600 ölével számítván. Ebből a’ 
nemesség 87,552 holdat birt, a’ polgárok és jobbágy
ság 22 l,8|2  holdat,

I I I .  K. M. tí. Földi. 25
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vetnek $ de kendert bőséggel a’ Bodrogközben, a’ Hernád 
mellekén, ’s az Ondava. Laborcza vidékein. Dohány tér. 
illesztéssel számos kertészek foglalatoskodnak, ’s a’ rátkai 
németek’ (Tállya mellett) igen hires kedves illatú dohányja 
egész országban becsültetik. A’ rengeteg erdők fát mind 
tűzre, mind épületre bőven szolgáltatnak; fenyveseket a’ 
Beszkéd körül láthatni. Legelője áltáljában véve nem sok, 
’s az északi részen ezen hiányt az erdők pótolják. Azonban 
a’ bodrogközieknek mind legelőben , mind szénában , mind 
gyékényben és nádban bőségük van. A’ gyümölcs-termesz- 
tést a’ kellemes meleg éghajlat nagyon előmozdítja, s a’ 
zempléni gyümölcs (tudniillik a’ déli részeken, mert észa
kon Homonnán felül a’ szilva sem jérik-meg tökéletesen) 
mind jó szamatjára, mind édességére kitünteti magát. Te
rein jó izű őszi buraczk, sok cseresznye,0) alma, körte , 
szép szilva, sárga és görög dinnye, dió, gesztenye, nosz- 
polya ’s a’ tb. De mind ezeknél nagyobb fontosságú a’ sző
lő , 's az ebből sajtolt bor ; 's mivel a’ tokaji vagy máskép 
hegyaljai borok legalább nevekről egész világon esmerete- 
tesek, nem lesz érdektelen a’ Hegyaljárul itt bővebben ér
tekezni.

A’ H e g y a l j a ,  Magyarországnak ezen nevezetes vidé
ke fekszik az északi szélesség 48° 9' ’s 48° 3 ^  és a’ kelet 
hosszúság 38° 52' és 39° 22' közt a’ Ferro szigetétül szám
lálva. Legnagyobb hossza 6 — 7 mértföld, szélessége 3—4 
mértföld, és igy mintegy 14 □  mfdet foglalna-el, melly- 
nek egy harmadát szőlőhegyek, két harmadát pedig szán
tóföldek, rétek, erdők teszik. A’ bele eső helységek ezek: 
Szántó (Abauj vgyében) Golop, Tállya, Rátka , Ond, Mád, 
Zombor, Tarczal, Tokaj, Olaszi Liszka, Erdobénye, Tolcs- 
va , Bodrog Keresztár , Erdő Horválhi (Abauj vgyében), 
Zsadány, Olaszi, Sáros Patak, Sátor alja Ej hely, Kis To- 
rottya. Az ezekkel határos helységek szinte termesztenek 
bort, de már a’ Hegyaljához nem számíttatnak, részint az
é rt, mert szőlőhegyük csekélyebb bort terem, részint pe-

*) Hires a’ Király Helmeczi cseresznye.



ZEMPLÉN VÁRMEGYE. 387
dig azért, mert Maria Thereziának 1779-ki rendelése’ követ, 
kezesében a’ hegyaljai szőlősgazdák assziíszőlőjiktűl déz- 
mát nem tartozván adni: némelly földesurak készakartva nem 
hagyták szőlőhegyeiket a’ Hegyaljaiak’ sorába iktatni.

A’ hegyaljai hegyek ágazatai azon hegysornak, inelly 
Sáros vgyében a’ hires nemes opált adja (C'serveniczán), 
’s délnek fordulván Abauj vármegye keleti oldalát végig 
futja , ’s innen több ágakban Zemplénbe lépvén, a’ Bodrog 
és Tisza vizeinél végét éri. — Ezen hegyágazatok többnyi
re kerekded alkotásunk, ’s hegy gerinczek által csak itt 
ott vannak összeköttetésben; 's mind ez a’ kerekded tekin
tetűk, mind a’ gyomraikban találtató ásványok azt gyanit- 
tatják, hogy származásukat részint víznek, részint tűznek 
köszönhetik. A’ hegyeknek földterülete, vagy is a’ felső 
termő föld áltáljában különböző alakokban mutatkozó por- 
phirbul áll; ’s mivel ennek az a’ tulajdonsága, hogy a’ szer- 
feletti nedvességet keresztűlereszti, a’ mérséklett nedvessé
get pedig sokáig megtartja; tehát egy részről innen magya
rázhatni-meg a’ hegyaljai szőlők’ diszlését, .Azonban a’ bor* 
jóságát nem csupán e’ körülmény , és a’ geographiai fekvcs 
teszi; mert úgy több helyeken, ’s az egyenlő geographia; 
szélesség alatt fekvő Alsó Austriában is tokaji bornak kel
lene teremni: hanem fő ok itt a’ természeti fekvés, melly- 
nél fogva a’ szőlőhegyek az északi hideg szelektől magas 
hegyek által őriztetnek, ellenben délfele elláthatatlan sík
ság te rü l-e l, mellyen a’ meleg szelek szabadon járhatnak, 
a’ nap pedig jóltévő sugarait szabadon használhatja ; vala
mint; a’ bor’ jóságára felette sokat tesznek még a’ szőlő
művelésben tapasztalt kitűnő okos szorgalom, a’ válogatott 
’s ’próbált jóságé szőlőfajok , és a’ késő szüret is.

Mikor kezdtek a’ Ilegyalján legelőször szőlőt mivel- 
ni a’ nem bizonyos. Szirmay illy czimű könyvében: „Noti- 
tia topographica politica inclyti Comitatus Zempliniensis 
1803.“ lígy vélekedik , hogy már a’ magyarok kijövetelekor 
termesztettek itt bort, mivel ezek a’ tokaji hegyen áldo
mást it ta k , ’s meg is részegedtek. De ez nem elegendő 
bizonyság arra ; mert szeszes, részegítő italt másbul is szó-

25«
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kas Csinálni, 's ezt a’ vad népek is értik. Sokkal bizonyo
sabb az, bogy IV, liéla a’ tatárpusztitás után olasz szőlő- 
miveseket hívott· k i, ’s azokat Liszkán, ’s Olaszihan meg- 
telepitette 4 ’s innen terjedt-el a’ szőlőtermesztés a ’ többi 
Hegyaljára, ’s Zemplén vármegyének többi részeire. Es 
melly virágzó lehetett ez csak hamar, onnan megtetszik, 
hogy I. Lajos alatt, 1380-ban a’ zempléni bor dézma 10.000 
aranyat hozott - be az egri püspöknek ; ’s igy valóban ki
rályi ajándék volt ez V. Istvántól, midőn ezt az említett 
püspöknek 1271-ben e’ szavakkal óltaladá; ,,deciinas v ini, 
ubi vineae modo sunt plantatae.“ Az aszuszőlő bor tsiná- 
lásának divatba való jövetelét Szirmay a’ tizenhetedik szá
zadnak második felére teszi.

A’ hegyaljai szőlőtőkék össze vissza sor nélkül álla
nak , de karók mellett. A’ szüret igen későn történik, ’s 
rendesen 28 ik octoberben szokták elkezdeni. A’ mi az 
aszuszőlő bor készítését ille ti, e’ rövideden igy eszközölte
tik ; Egy hordó aszú tsinálására közönségesen 5 — 6 put
tón aszúszőlőt vesznek. (A’ tokaji borokat 176 itczés hor
dókba szű rik ’s adják-el. Az Antal vagy a’ mint nérnel- 
lyek nevezik Atalag félannyi , ’s 88 itczébül áll. Egy put
tonynak rendes nagysága ollyan, hogy egy véka búza bele 
fér). Az aszúszőlő egy kádba tétetvén, addig lapostatik, 
inig egészen tésztához hasonlít. Akkor egy másik nagyobb 
kádban, lassan lassan annyi must töltetik - hozzá , mig az 
egész hig folyadékká lesz. Az etős mozgatás által az aszu
szőlő magva elválván, fel adja magát, és ekkor kimeritte- 
tik. Meglévőn ez , a’ keveréket gyékénnyel befedve forrá
sig csendesen hagyják, ’s ez leginkább 24 — 36 óráig tart. 
Ha a’ forrás megindúl a' mit a ’ feljövő vastagabb a- 
nyagrul lehet észrevenni, akkor egy zsákban csendesen ki- 
nyomatik, elválasztván a’ szőlóuiagokat ’s más keményebb 
részeket. Ekkor a’ hig mustot hordóba töltik , úgy hegy 
benne minfegy 3 újnyi hézag még maradjon, ’s a’ hordó
szájára valamit rá tévén, a’ pinczében forrásnak eresztik, 
melly két három hónap alatt végbe megy, ámbár az igazi 
megtisztulása tovább ta r t , sőt roszabb esztendőkben három 
évig sem tisztúl-meg. A’ m á s z l á s  és aszúszőlő bor közt
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<^ak az a1 különbség, hagy amahhoz kevesebb aszú véte
tik , t. i. egy hordóra 2 — 3 puttón. Az e s s e n t i a  pe
dig az összehordott aszúszőlőknek magátul kinyomatott 's 
leszivárgó levébul áll. Az aszúra asztali bort adó mustot 
töltenek ugyan, de erre a’ legjobbat kiválasztják. — Aszú
szőlőt venni, ’s aszú bort tsinálni csak hegyaljai szőlőbir
tokosoknak engedtetik-meg. Más nem hegyaljához tartozó 
szőlőhegyekről aszúszőlőt behozni, vagy eladni nem sza
bad. Egy puttón aszúszőlőnek ára rendesen 5 — 6 pengő 
forint. — Az aszú bor ára pedig régenten egy Antalért 20 
— 70· arany volt; de most 10 — 30 aranyért sem lehet 
mindég eladni,

Fő szőlőfajok a’ Hegyalján: 1). A’ F u r m i n t .  Ez leg
becsesebb, ’e leginkább el van terjedve. Ez ad legtöbb a- 
szú t, ez adja meg azt a’ különös fűszeres íz t, melly a’ to
kajiban annyira becsültetik. A’ közép nagyságú szőlőfürt
nek bogyója kerek, tömötten álló, *s érett korában arany 
sárga színű. Némellyek olasz származásúnak, ta rtják , de 
a’ spanyolországi Andalusiáhan közönségesen termesztett 
Listán nevű fajjal jobban megegyez. Második helyet érde
mel a’ I l á r s  l e v e l ű .  Az ebbiil sajtolt bor szamatja so
kat hasonlít a’ hárs virág szagához. A’ B a l a f á n t  bogyói 
nagyobbak, ’s érett korokban egészen keresztül látszok. Ez 
a’ három említett faj ád legtöbb aszút , ’s ezek teszik a’ 
tokaji aszúbor’ alapját. A* f e j é r  s ző  lő szinte nagyon el 
van terjedve, !s ennek levét szokták az aszúra önteni. A’ 
Furmint és Fejérszőlő minden ültetvényeknek (áltáljában ért
ve) a/4 részét foglalják-e!. A’ F e j é r  M u s k a t á l y t  so
kan nagyban termesztik, ’s ebbiil készül a’ minden borok 
koronája : a’ muskatály aszú.

1798-ban a’ hegyaljai szőlők’ termése 89,000 hordóra, 
vagy is 249,000 akóra becsültetett. Laszgallner a’ tokaji 
hegyek’ leírásában az egész Zemplén vármegyei szőlő ül
tetvényeket 74,066 holdra számította, holdját 1200 Q  ölé
vel számítván. Minden holdra 6 akő termést v e tt-fe l, ’s 
igy kerek számmal 450,000 akóra menne az évenkénti bor 
nyereség. Ez azonban felette kevés, mert 5 —· 6 akót kö
zönséges esztendőkben a’ legkövesebb 's soványabb szőlős
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kert is ád , lapályosabb Js agyagosabb helyeken pedig há
rom annyit, nem említvén azt, hogy itt szinte mint má
sutt számosán csak a’ bor mennyisegére, *s nem a’ miné- 
müse'gre néznek: mert a’ tokaji bor’ jósága , ’s hire, neve 
csak a’ nemesség’ , némelly polgárok’ és honoratiorok’ szi
vén fekszik, a’ közember ellenben a’ sok de csekély bort 
adó szőllőfajokat a’ már említett nemes fajoknak jóval elő
teszi, A’ csupa aszúborokat, nem sokat hibázunk, ha é- 
venként 12,000 akóra, a’ mászlást pedig 60OO akóra becsül
jük, Végre meg kell jegyezni, hogy nem minden esztendő 
Jíedvez az aszúbor tsinálásnak, sőt sokszor alig lehet va
lamit készíteni, ’s az sem állandó. 1783 — 1831-ig, és igy 
49 év’ leforgása alatt 13 igen jó , 19 középszerű, |7 rósz 
esztendő szúmlaifatott.

B) Á l l a t o k 1 o r s z á g á b ó l .
Szarvasmarhát sokat és szépet tenyészt Zemplén, kü

lönösen a’ Bodrogköz nagy kiterjedésű legelőjén $ 's b. 
Sennyeinek paczini gulyája az egész országban legszebnek 
tartatott. Lovat szinte eleget nevelnek a’ magyarok és a’ 
szótákok (szótákoknak nem az egyesült görög hitű oroszok, 
hanem az evangélikus és katholikus cseh tótok nevez
tetnek}. Abara hires lovakat tenyészt. A’ juhtenyéz- 
tést az egészséges legelők, a’ sertéstartást a’ makkot 
termő erdők, ’s a’ sok kukuriczn és bozótos helyek nagyon 
elősegítik. A ’ D ili, Naszats hegyeken, ’s a’ Beszkéd bér
ezel közt sok medve lappang ; ugyancsak az északi renge
teg erdőségekben találtatik vad disznó, őz, farkas, dám
vad, borz, nyest, fajdtyúk, császár - húros és fenyves ma
dár. A’ bodrogközi és tiszamelléki mocsárokat a’ különféle 
fajú vizimacTarak csoportonként lep ik -el. Halakban a’ Ti
sza és Bodrog nagy mértékben bővölködik , ’s e’ miatt már 
első őseink első bejövetelekkor megkedvelték ezen tarto
mányt , ’s húzamosan tartózkodtak i t t , quia terram (inter 
Tibiscum et Bodrog) a’ mint Béla névtelen jegyzője iija-  
videntes abundantiam piscium, et omnium bestiarum, ul
tro , quam dici potest, dilexernnt· A’ kisebb patakok pisz
trángokkal, tomolykó - szemlingekkel, jó izű rákokkal,
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a’ nagyohb folyók más nemű halakkal, a’ bodrogközi ta
vak teknyősbékákkal tömve vannak. A’ Bodrogközben igen 
köve'r márna , Tokaj mellett jó izű kecsege, Patak mel
lett legjobb csuka, Kesznyéte m. legszebb to k , Lácz m. 
legnagyobb viza fogatik.

CJ Á s v á n y o k '  o r s z á g á b u l .
Aranyat ástak I. Károly’ idejében Aranypatakén, Jó 

vas eret találtatik a’ rudlyai e's szinnaí hegyekben; szép 
j  áspis , zeolith , obsidian, gyöngy kő, karmol, saphir , ököl- 
nyi nagyságú islundiui achat, közönséges - fe l -  és fa  - opál, 
szurokkö, hyalit , porphyr , timsökő, basalt, fe jér  homo
kos porczelánföld. zöldkő (Plasma), chalcedon, agyagmár- 
ga a’ hegyaljai hegyekben; fazekas es pipa agyag Kis 
Azarnál, vörös, sárga, fekete, hamuszinű márvány Lag- 
mócznál és Sztárénál, de csak mészégetésre használtatik; 
fejér sima palakő, valamint csikós i s , továbbá nemes opál 
Zamuthón. Szécs Keresztáron legközelebb jó kőszenet fedez
tek - fel.

8 . § . Lakhelyek. Lakosok.
488 népes lakhely közűi van: 29 mezőváros, u, m. 15 

magyar, 8 tó t , 1 magyar-német, 1 magyar-orosz, 1 ma* 
gyar-orosz-tót, 1 orosz-tót, 2 orosz-tót-magyar; 424 fa lu , 
u. m. 79 magyar, 80 tó t, 156 orosz, 5 német, 18 magyar- 
orosz, 8 orosz-magyar, 3 magyar.tót, 2 magyar-orosz-tót,
1 orosz-magyar-tót, 3 orosz-tót-magyar, 37 tót-orosz, 2t 
orosz-tót, 5 tót-magyar-orosz ; 34 népes puszta. —

N é p e s s é g e  274,685 lélek, és igy esik egy Q  mid
re 2520 lakos.

V a l l á s u k r a :  95,855 romai kathol., 97,156 görög 
kath., 7051 evang., 59,762 ref., 242 nem egyesült óhitű, 
14,619 zsidó.

N yo 1V ö k r e : 101,023 magyar, 88,918 orosz, 67,173 
tó t, 2700 német, 242 görög, 14,619 zsidó.

A1 magyarok a’ Hegyaljai és Bodrogközi Járást fog- 
lalták-el, és igy a’ megye’ legáldottabb részét; az Újhelyi 
és Homonnaí Járásban is laknak ugyan, de kevesen ; ellen
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ben a’ Göröginyei e's Sztropkói járásokban egy magyar hely
ség sincs. A’ tolok itt szólákoknak neveztettnek, ’s főképen 
Homorúm, Varanó, Gálszécs körűi fogtak helyet, ’s a’ Ta- 
varnoki völgyben lákókrőí azt tartják, hogy még a’ sza
lámik’ maradékai, Az oroszok , vagy máskép rnmyúkok szél- 
jelszórva az egész megyében találtatnak, de nagyobb tö
megben a’ megye’ legfelső északi , ’s Jegmostohább ré
sze jutót nekik. Ezek különböző időkben költöztek-be 
Magyarországba, de legtöbben a’ X lV -ik században Ke- 
riatovich orosz herczeg eszközlése által. Jelenleg a’ megyé
nek legszegényebb, legelhagyottabb , de nem legroszabb 
lakosai. A* németeket a’ Hegyaljára részint Trautsohn her
czeg, sáros; pataki uradalom volt. birtokosa, részint II. Jó
zsef császár hozta-be. Végre a’ zsidók rendkívül szaporod
nak, ’s a’ Hegyalját már is ellepték, ’s naponként szállin- 
gódznak-be Galicziából a’ babonában ’s piszokban telhetet
len lengyel zsidók ; 's valóban nem kis bosszúságára szol
gál az utasnak: hogy Magyarországnak oily dicső vidékén, 
a’ Hegyalján, a’ vendégfogadókban ’s korcsmákban zsidó 
gazdákra talál.

Romai kálit, poroddá van 66, mindenik a’ kassai püs
pöktől függ ; a’ gőriig kaik. 130 parochiáit részint a’ mun
kácsi , kisebb részben az eperjesi püspök igazgatja. Az e- 
vangelikusok’ Sekklésiája, és a’ reformátusok’ 78 szentegy
házai a’ tiszamelléki superintendentiához kapcsoltattak. ΛΓ· 
e. ó hitű görög pap van Tokajon. Zsinagóga : 15. — Jegy
zésre méltó az, hogy a’ Tapoly ’s Ondava völgyében tót 
reformátusok is vannak; ellenben a’ Hegyalján ’s Bodrog
közben az egyesült görög vallást követők közt tiszta ma
gyarokra találhatni, kiknek gyermekeit csak oskolákban 
tanítják orosz nyelvre.

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’ Zempléni ember főképen csak a’ föld és ssőiőmive- 
lés körül foglalatoskodik, ’s az utóbbit a’ hegyaljaiak di
cséretes szorgalommal űzik. Mesteremberek a’ mezőváro
sokban vannak ugyan, de nem feles számmal; ’s az urasa-
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gok sok fényűzésre tartozó kézmiveket idegen helyekről, 
nevezetesen Kassám! és Pestről hoznak-be. Papirosmalum 
az egész megyében egy van, t. i. Nagy Kemenczén. Jó vas- 
hámora van Rholl uraságnak Szinnán. A’ kis azariak pedig 
hires agyag pipákat készítenek.

10. §. K e r e s k e d é s ·
A7 kereskedésben legfőbb szerepet játszik a’ tokaji 

vagy hegyaljai bor: mert e’ tesz legtöbb pénzt forgásba, 
’s ezért, jön-be legtöbb pénz. Ez a’ kereskedés hajdan, mi
kor a’ galicziaiaknak több pénzük volt; mikor a’ tulajdon
képen való Lengyelország függetlenségét még el nem vesz
té ; mikor az Orosz kormány a’ tokaji bor7 bevitelét bar·· 
rainczaddal olly szerfelett nem terhelte: akkor mondom igen> 
is virágzó's élénk volt e’ ; de jelenleg nagyot csökkent; 
melly veszteséget a’ sok mesterséges tokaji bor pancsolók 
’s bor vesztegetők is nagyon elősegítették. Boron kívül vi» 
szen-ki még a’ megye minden némű gabonát, szarvasmarhát, 
gyapjút, sertést, halat, ’stb. Igen népes és élénk gabona- 
vásárok vannak, lljhelyen, úgyhogy ezeket felföldiek is cso
portonként látogatják. Szinte illyen hires sertésvásárok es
nek Zemplén városában. A’ varanó vidéki tótok Erdélyből, 
Moldvából falkánként összeveszik a’ lovakat, ’s azokkal 
nem csak a’ megyében , hanem messzebb vármegyékben is 
nevezetes kereskedést űznek.

Ltjai a’ Hegyalján meglehetősek; de a’ kassai és gali- 
eziai utak jobbak lehetnének. — A’ posta megy Táliyától 
Nagy Mihály felé Liszka 1J/2 ; Sátoralja Ujhely l 1̂ ;  Ve- 
iejte 1; VécSe 1 ; Nagy Mihály l 1̂ ;  Szobráncz 1 */2. Vécsé- 
től Kassa felé Szinye l l/2 ; Tállyáről Kassa felé Vizsoly 1 ; 
Debreczen felé Tokaj i ; Királytelek I.

11. §. O s k o l á k .
Sáros Patakon van a’ reformátusoknak egy régi, ’s j e 

lenleg is virágzó Anya - oskolájuk. Katii, gymnasium, inéiig, 
ben a’ piaristák tanítanak, van Üjhelyen.
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12· §. K a t o n a s á g .
Üjonczait a’ 34-ik szánni, most Benczúr nevét viselő 

magyar gyalog ezeredhez adja , részint pedig a’ 10-ik szá
mú, Porosz király nevét hordozó huszár ezeredet pótolja. 
Szállásoló lovasságból rendesen 3 svadronyt ta rt, ’s egy e- 
zerednek fő tisztikara (StabJ Sáros Patakon fekszik.

13. §. K i r á l y i  H i v a t a l o k .
A pottaállásokat már feljebb említettük. Sóházak vannak 

Tokajon, nagy sórakhelylyel, Nagy Mihályon, Homonnán. 
Harminczadhivutal Viraván,

14. § Jo b b á gy  t e I k e k. Port ák.
Egész jobbágy bir itten első osztályban 20 , második

ban 22 , harmadikban 24, negyedikben 26 hold szántóföldet 
Rétekből hol sarját kaszálni mindég lehet 6, hol nem lehet 
8 enibervágót. Hlyen egész jobbágytelek van: 6129.

Portája: 104.

15. §. N e m e s s é g .  U r a d a l m a k .
Az 1785-iki összeírás szerint találtatott itt 9770 nemes 

személy. Nevezetesebb birtokosok: a’ királyi kamara, ala
pítványi kincstár, a’ szepesi püspök és káptalan, az eper
jesi püspök, az egri káptalan, a' leleszi prépost, h. Breczen- 
heim , gr. Almásy, gr. Andrásy, gr. Barkóczy, gr. Csáky, 
gr. Döry, gr. Dessewff’y, gr. Forgács, gr. Erdódy, gr. Hal
ler, gr. Károlyi, gr. Keglevich, gr. Klobusiczky, gr. Maj- 
lá th , gr. Szapáry ; gr. Schnúdegg, gr. Sztáray, gr. Török, 
gr. Vandernath , b, Bánfy, b. Barkóczy, h. Béhmer, b. 
Berzeviczy, b. Eötvös, b. Fischer, b. Horváth, b. Meskó, 
b. Lusinszky, b. Orczy, b. Perényi, b. Reviczky, b. Vay, 
b. Vécsev , Almásy, Balogh, Bánó, Banóczy, Balásházy, 
Bárczay, Bajusz, Bálpataky, Bártfay, Békessy, Bégányi, 
Bernáth, Berhelyi, Beöthy, Bessenyei, Rocskay, Bonis, 
Botka, Bodó, Boronkay, Bideskúthy, Boka, Brigand,
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Bujanovies, Berzeviczy, Csáklyai, Csapó, Csuka, Dessewfly, 
Dókus, Draveczky, Durcsák, Dienes, Ecsedy, Egry, E- 
perjesy, Farkas, Fáy, Fekete, Fogarassy, Fűleky, Fűze· 
séry, Galambos, Ghilányi, Gönczy, Görgey, Haraszty, He- 
vessy, Héthy, Horváth, Hunyor, Huszár, Hédervári, Ib- 
rányi, Izsépy, Jánosy, Jantó, Jékelfalusy, Kádas, Kál. 
násy. Kazinczy, Kácsándy, Kállay, Kárász, Karove, Kan
dó, Kassay, Kelemen, Reczer, K éry, Keresztes, Kozma, 
Kossuth, Köröskányi, Klóbusiczky, Kulin, Kiss, Kolosy, 
Koós, Kovásznay . Kissely, Krücsay, Lóuyay, Lacsny, 
Lasztóczy, Lehóczky, Malonyai, Malatinszky, Marjássy, 
Marsalkó, Melczer, Mészáros, Mokcsay, Molnár, Mocsá* 
ry, Matyasóvszky, Mezósy, Nátafalusy, Nedeczky, Nemes- 
sányi, Nyeviczkey, Nyomárkay, Ocskay, Okolicsányi,Oláh, 
Olcsváry , Orosz, Ormós, Pap , Patay, Palóczy, Pámer , 
Péterfy, Puky, Püspöky, Péchy, Pilisi, Pintér, Possa, Po- 
tornyay, Rholl, Reviczky, Révész, Rhédey, Rozgonyi, 
R itter, Ráczay, Szögyényi, Szulóvszky, Szirmay, Sze
mére. Sós, Szerdahely, Semsey, Szepesy, Szeghy,Szent, 
iványi, Szilassy, Sztankny, Sisáry, Szabó, Somogyi, Szent- 
iéleky, Sturmann , Szmrtnik, Stépán, Szikszay, Szinnyei, 
Sóky, Szilágyi, Sréter, Tomsics, Tussay, T iszta, Thu- 
ránszky, Trsztyánszky, Tolvaj, Újhelyi, Uflaky, Ujházy,» 
Unghváry. V ály i, Yéghessy, Yladár, Vay, Yiczmándy 
V ass, Yékey, Zoltán, Zombory, Zmeskál.

16. §. T i s z t ikar .
1 fő , 2 alispány; 1 fő , 3 aljegyző ; I fő , 2 alűgyész, 

2 fő, 6 aladószedő; t számvevő , 1 pertárnok és segédje, 1 
levéltárnok és segédje, 6 fő , 11 alszolgabiró; 17 eskiitt. 
Ezekhez járxíl 3 biztos, 2 út biztos, 6 Írnok, 2 fő orvos* 
2 földmérő, 7 seborvos, 1 várnagy.

Gyűléseit tartja: Sátoralja Ujhelyen.
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17. §. P o l i t i k a i  F e l o s z t á s a .
Eloszlik 6 főbírói járásra, mellyek ezek: I. Hegyaljai. 

II .  Bodrogközi. III .  Újhelyi. I V ,  Homonnai. V ,  Göröginyei,
V I .  Sziruphoz. Ezen főjárások ismét kerületekre osztatnak.

I .  H E G Y A L J A I  v a g y  T O K A J I  J Á R Á S .

Van benne: 13 mezőváros, mellybűl 12 magyar, 1 ma
gyar-ném et; 34 fa lu ,  a. m. 28 magyar, 4 német, 1 ma
gyar-orosz, 1 orosz-magyar ; 7 népes-puszta-

N é p e s s é g e  64,861 lélek, u .  m .

V a l l á s u k r a :  22,923 romai kath ., 6294 gör. katb., 
216 n. e. óhitű, 1637 evang., 30,723 ref., 4068 zsidó.

N y e l v ü k r e :  56,727 magyar, 2500 nemet, 1350 o- 
rosz, 216 görög, 4068 zsidó.

M ezo  városok.
Erdő Bénye, magyar m. v. egy körös körűi hegyekkel 

kerített szép rónaságon : 1451 r. kath., 89 evang., 1314 ref., 
6 zsidó lak. .Kath. és ref. anya templom. Szép urasági lak
ház. Synagóga. Szőlőhegye a’ Hegyaljához: tartozik, ’s igen 
jó bort terem. Az uraság’ pinczéje egész Hegyalján legna
gyobbnak tartatik 's hajdan a’ Rákócziaké volt. Gyümölcse, 
különösen szilvája sok , ’s aszalva messzi elhordják. Továb
bá van itt egy fördő intézet, ’s számos ásvány források közt 
egy timsós tartalmú , melly szemfájás ellen igen foganatos
nak ítéltetik. Szántóföldje 559 hold; réteket csak a’ hegy
tetőkön bir. F. U. a’ Szirmay nemzetség’ majorátusa.

Bodrog Keresztár, magyar m. v. Tokajhoz egy kis 
órányira a’ Bodrog jobb partján, 640 romai, 230 gör. kath., 
9 n. e. óhitű, 30 evang., 685 ref., 239 zsidó lak. A’ város 
dombra épült, ’s három utczái amphitheatrum: formában pár
huzamosan mennek. Van itt r. kath., g. kath., és ref. anya- 
szentegyház, zsinagóga, több nemes udvar, vendégfogadó, 
vízimalom, nagy baromvásár, ’s népes országos vásárok, 
-797 hold szántóföld, bőven termő re't, erdő, ’s első ősz-
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fálybéli Hegyaljához tartozó szőlőhegy, mellynek nevez«· 
tesebb részei: Csókáinál, Sajgkő, Kakas, Kővágó, Messze- 
látó, Újhegy, Henye. Egyébiránt szőlőhegye jó távolságra 
esik a’ váróstul. — Szabadságait II. lludolftul nyerte, ’s 
hajdan vérhatalmi joggal, a’ 16-ik és 17-ik században pe
dig könyvnyonitató mühelylyel bírt. 1603-ban Rákóczy ke
zére jött. l608-ban a’ bécsi egyesség következésében Bocs- 
kay foglalta-el. 1617-ban III. Ferdinand Rákóczy György
nek adta. Mostani birtokosa gr. Erdődy György — II. Ka
talin orosz czárné idejétől kezdve egész 180ü-ig egy orosz 
katona csapat tanyázott it t ,  ‘s az udvar számára való bo
rokat e’ vásárlotta * össze.

L iszka , vagy máskép Olaszt L iszk u , magyar m. v. λ 
Bodrog mellett: 973 romai, 93 görög kath., 9 n. e. óhitű, 
13 evang. , 1253 ref., 170 zsidó lak. Kath. és ref. anya 
templom. Synagóga. Sok urasági épület. Több nemes udvar. 
Szántóföldje 962 hold, ’s első ozztály beli; rétjei igen jók, 
erdeje, ’« jövedelmes halászata van. Hegyaljához tartozó 
szőlőhegyének igen kedvező fekvés jutott, ’s azért bora a’ 
legjobbak közé tartozik, Ivóvízben szükséget szenved. Lako
sai, kik hajdan IV. Béla által kihívott olaszok voltak, — 
minden robotolóstul inenttek, csupán mérsékleti urasági 
taksát fizetnek, továbbá tulajdon tanácsuk és pecsétjük van, 
a’ bormérés jogát magok gyakorolják , a’ heti és országos 
vásárok’ jövedelmeit húzzák , sőt hajdan vérhatalommal is 
hiriak. Postahivatal és váltás Tokaj és Ujhely közt. F. U. 
a’ szepesi püspök és káptalan.

M ád , magyar m. v. és fő he.y a’ Hegyalján egy he
gyekkel kerített szép térségen, melly csak nyűgöt fele ki- 
nyiltt: 1279 romai, 75 gör. kath., 5s evang., 2354 ref., 
800 zsidó lak., kath., ref. templommal, zsinagógával, för- 
dőintézettel, jó kőbányákkal. Szüret alkalmával itt hires 
és pompás tánczmulatságok tartatnak, valamint az idegen 
borkereskedők is itt gyűlnek - össze, ’s azért a’ mint itt a’ 
bor és aszú ára megindul, az az egész Hegyalján sinórmér- 
tékiil szolgál, — Nagy kiterjedésű szőlőhegyén az egész 
Hegyalján legédesebb bor terein. F. U. gr. Erdődy György,
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gr. Wolkenstein, Semsey, de vannak itt több szabad nemes 
udvarok is ,  mellyek közűi különösen az úgy nevezett Ma· 
kovicxiakut enilitem, meilyeket hajdan Sangusko lengyel 
herczeg b írt, de most kamarai jószágok.

Alsó és F első M eg ya szó , magyar m. v» Szikszóhoz két 
órányira: 124 romai kath., 4 evang., 2536 re f ., 46 zsidó 
lak. Ref. anya templom. Határa három nyomásbéli, ’s ieg~ 
inkább rozsot, búzát, árpát, ’s tb . , ’s főzeléket terem; 5550 
holdnyi szántóföldé agyagos és fekete nyirkos, partos és 
térséges; bora középszerű; marhája sok; kőbányája is van. 
F .'U . gr. Andrásy, gr. Erdódy, Alinásy.

Sáros N a y y  F a la k , K is  F a la k , két egymás mellett 
fekvő magyar mezőváros a’ Bodrog két pártján, olly mód
dal , hogy Nagy Patak a’ jobb, Kis Patak bal partjára a- 
s ik , ’s a’ közölülést egy hid tartja fen. Régi (időben F e i
t e l -  Falakának  neveztetett, mivel ezen helyet Árpád Rettel 
kán vezérnek ajándékozd. 1047-ben I. András a’ Rette- 
lektől elcserélte, mert hitvese, a’ Ruthenusok fejedelmének 
leánya szerete itt lakni. .1221 II. András Patakon alkotá 
az Első Remete Sz. Pál szerzeteseinek Thurunyi (Toronyai) 
zárdájokat, meily később Ujheiybe vitetett - által. — 1254 
a’ Dominikánusok szerzete itt nevezetes gyűlést tarta a' Sz. 
'Vincze dombján. 1262 V. István , IV. Béla' fija , Magyaror
szág’ ifjabb királyja Patakon lakott, ’s a’ rég i, még készen 
nem lévő várat felépítette, ’s az Ubul maradékának, Mi* 
hály Comesnek ajándékozta. (Ez az Ubul törzsöké a ’ neve
zetes Kállay nemzetségnek]. — 1330. Patak olly tekintet
ben vala, hogy Zemplén megyének alsó része Patak várme
gyének neveztetett. — 1360 körűi a* város I. Lajos által 
Erzsébet királynénak adatott, 's igy ismét Királynéi város 
leve; ’s Bybek István Országbirájának 1366-ba költ ítélő 
Levelében civitasnak iratik. (Hogy civitas, több volt mint 
oppidum, kitetszik Zsigmondnak 1405-iki, második Tör· 
vénykönyve Élőbeszédéből.] — 1391. ’s már elébb is ez. 
Klára apácza zárda volt i t t , valamint ez. Orsolya szüzek is 
laktak itt valaha. — Zsigmond szabad királyi városok’ so
rába iktatja 14'29-ben. Az oklevél Egerben költ, ’s ez oriw
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gínalie Kákócziaknak Körösi György nevű tisztje által el
veszvén , inássa a’ város’ levélta'rában inaiglan látható.
— Ugyan ez a’ Zsiginond Patakot Palóczi Gyöi’gy eszter
gomi érseknek elzálogosítottá 1436-ban. — 1440. á* hussi- 
ták elfoglalják, ’s mind a’ várost, mind a’ környéket ke* 
gyetlenűl sanyargatják ·, de őket Rozgonyi Sebestyén 1458. 
tetemesen megvervén, a’ várost is visszaszerzi. — Utolsó 
csemetéje a’ Palóczi háznak , Palóczi Antal Zempléni fő 
ispán a’ mohácsi ütközetben elveszvén : Pataknak ura Pe- 
rényi Péter erdélyi vajda, koronaőr, ’s abauji fő ispán 
leve; ki a’ várat és várost széles és mély árkokkal vétette 
körűi. — 1536. János király és Ϊ. Ferdinand Patakon bé
kességet kötnek, — 1543. Zemplén vgyének gyűlés helyévé 
lesz, ’s vármegyeház épitetik. — 1567. Perényi Gabor férjfi 
maradék nélkül elhalván, özvegye kénytelenitetett a’ várost 
Ií. Maximiliannak ereszteni. — 1576. Dobó Ferencz a’ ka
maráiul 100,000 forintért megveszi. — 1609— 14 Serkei Ló- 
rántfy Mihálynak a’ Ruszkai Dobó Anna unokájának, és 
sok uradalmak birtokosának ment kezére. Ennek két leánya 
volt Susanna, 1616. olta Felső Vadászi Rákőczy EIsőGyörgy- 
né, ki feleségének ezen birtokaira 111. Ferdinandtul 1647. 
megerősítő Levelet kapott tulajdon személyére nézve is;
— és Mária, Rákőczy Zsigmondné, ki férjével együtt min
den magzat nélkül hala-meg; ’s igy a’ temérdek birtok ma
gára Györgyre szálott. 11. Rákőczy Ferencz elhagyván a’ 
Hazát, jószágai elfoglaltattak, ’s Patak még I. József alatt 
herczeg Trautsohn Jánosnak ndatott. VI. Károly megerősítő 
őt birtokában 200.000 forintért. Kihalt a” Trautsohn ház 
1776. ’s Patak a’ kamaráé leve. 1~86. Pataknak déli végé
ben II. József a’ beszivárgó németeknek egész utczát építő
ié it , ’s e’ gyfílevész népet zsindeles házakkal, egy egy pár 
ökörrel, ’s tb ., megajándékozta, de a’ hálátlanok elszökdös- 
te k , elprédálván mindent a’ mit pénzzé trhettek. (Ezelőtt 
már a’ Trautsohnok a’ város hatarában máig is fenállé két 
német falut gyarmatosítottak, u. m. Károlyfalvát, és Traut- 
sohnfalvát). — 1808. herczeg Breczenheim Károly Auguszt, 
természeti fija Károly Tódor Bavariai 's Palatinatusi feje
delemnek, Lindau várat, ’s egyébb jószágait a’ mi uralkodó
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házunknak általeresztvéa: cserében kapta a* sáros-pataki 
és regéczi uradalmakat.

Patak jelenleg ne'pes város ugyan, de szépnek épen 
nein lehet mondani; utc/ái felette sárosak , a’ házak ala
csonyok és rendetlenül épültek. Vnn itt a’ régi vár 
helyett egy lij szép ízlésű urasági kastély , mellyhez tágas 
angolkert tartozik, romai ’s görög kath., és ref. auyaszent- 
egyház, zsinagóga, nyugotra jó bort termő szőlőhegyek, 
keletre pedig a' Bodrogon túl messzi kiterjedő rétek, 1597 
hold első osztálybeli szántóföld, derék erdők, kőbányák, 
mellyek felette becses malomköveket szolgáltatnak. Halá
szata ’s országos vásárai jövedelmesek , de egy rendes ven
dégfogadónak hiánya nagyon éreztetik. Azonban legneveze
tesebbé teszi Patakot a’ reformátusok’ régi és mind e’ mai 
napig virágzó anya-oskolája. — Mindjárt a’ reformatio után 
Kopácsi István, a’ pataki szent Ferencziek gvardiánja, tár
sával Sztárai Mihálylyal elfogadta az új tanítást; Perényi 
Péter ^Imrének a’ nádornak fia) Sáros Pataknak birtokosa 
is a’ római hittől elszakadt, felekezetűnek új templomot 
épittete, ’s a’ fereneziek zárdáját oskolának általadta. 1550. 
már Theologia, Philosophia, zsidó és görög nyelvek tani- 
tatának i t t ,  ’s Perényi Gábor, Péternek fia az oskolát eol- 
legiumi méltóságra emelé. — Gábor’ halála után az os
kola Maximilian császárban kegyesjóltévőt talált; valamint 
Dobó Forencz, Első Kákóczy György is hathatósan pártfo
golták· De legtöbbet köszönhet ezen oskola az említett Rá- 
kóczy György özvegyének, a’ halhatatlan érdemű Lnráutf- 
fy Susánának, ki a’ collegium’ birtokait szaporította ; könyv- 
nyomtaló mühelylyel megajándékozta; a’ professorok szá
mát hatra emelte; az alsóbb osztályok tanítóinak fize
tést rendelt; a ’ könyvtárt Zsigmond újának számos és 
becses könyveivel gazdagittotta. II. Kákóczy György’ özve
gye, Báthory Sófia a’ protestáns vallást elhagyván, az Os
kolának virágzása is oda leve. Már 1671-ben a’ professorok 
és az ifjúság széljelverettek , ’s az oskolai jószágok elfog
laltattak. Ezentúl visszatértek ugyan néha nemelly tanulók 
és tanítók, da állandó maradásuk nem lehetett egész az 
1704-iki évig, a’ mikor végre nyugodalmas megmaradást
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találtak: mert VI. Károly 171 4. aug. hónapban őket az os
kola’ , az ekkle'siát pedig a’ templom’ birtokában örökre 
megerősítette. — A’ mostani collegium két útcza közt fog- 
lal-el egy hosszas négyszeget, ‘s a’ nyugotra fekvő új soron 
kivű 1, tizenegy különböző időkben épült épületből á ll, ’s 
niidnyájan nyilvános tanuji a’ régi világ’ csekély ízlésének. 
A’ könyvtár mintegy 24 ezer kötetre becsült étik ’s legkö
zelebb gr. Teleki József eő excellentiája’ bőkezüségébül 
jeles gyarapodást nyert. A’ tanulók’ száma, több esztendő
ket vévén fel, évenként l4()()-ra megy, kik közűi 450-en a’ 
felsőbb tudományokat hallgatják, ’s nagyobb részt úgy ne
vezett togalusok, 950-en pedig alsóbb tamilok, vagy clas- 
sisták. A’ professorok jeles é* tudományos férjliak, ’s 1835- 
ben tizenegyen voltak, ide nem számlálván a' legalsóbb öt 
osztály praeeeptorait, kik évenként a’ togatusok’ sorábul vá
lasztatnak, ^Az oskola’ belső elrendelésérül Magyarország’ 
közönséges statistikájában bővebben értekezendiink).

N é p e s s é g e  mind a’ két Pataknak 50i9 lélekre megy, 
’s ezekbül 1327 r. kath., 704 g egyesült óhitű.26 n. e. óhitű, 
2168 reform., 57 lutheránus, 437 zsidó, Élnek főképen föld 
és szőlőmivelésbül, marhatartásból, és kézi mesterségek
ből, lS3l-ben a’ város magát meg akarván váltani, egyes- 
séget teve földes urával, ’s 300,000 pengő forintot kötele- 
ze - le: de ezen summáhul mind eddig csak száz ezeret fi
zethetvén - meg , jövendőbeli sorsa még bizonytalan,

Szerencs, Béla nevetien jegyzőjénél Zerenche, Zerems- 
s n , magyar m. v. Tokajhoz nyugotra 2 mfdnyire: 685 ro
mai,  315 görög kalh., 6 evang., 1001 ref., 92 zsidó lak. 
Koinai és görög katb, paroch. templom. Igen régi reform, 
szentegyház, melly már 132i-ben parochialis volt. Ebben 
temeUetett- el Kákóczy Zsigmond, 's fiai 1618-ban ebben 
emeltek egy Mauzóleumot , mellyet a’ német katonák rútul 
megcsonkitának. Az uraság’ háza, vagy kastélya a’ régi 
var, mellynek bástyái és tornyai le vannak rontva. Hajdan 
széles és mély árokkal vétetett-körűi, mellyet a’ benne 
fakadó számtalan meleg forrós’ vize tölte-meg. A’ kapu 
előtt az árok’ partja mellett dél felől vala a’ k ü l s ő  v á r ,

I I I .  K, Μ. O Földi. 26
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melly hasonlólag posványságokkal volt körűl-véve. A’ 
b e l s ő  v á r n a k  gr. Erdődyt illető része részint, pusztán 
áll,  részint magház. Az Almásy részen ellenben derék úri 
alkalmatosságok vannak, Van itt továbbá zsinagóga, nagy 
vendégfogadó, két malom az Ondi patakján, nádas tó , szá
mos lágymeleg forrás, kőbányák. Szántóföldé 1725 hol·:!, 
’s az leginkább székes, mellynéifogva gyakori trágyázást 
kíván Ezekből a’ földekből a’ jobbágyok csak 2 j egész te
lekre valót bírnak, a’ többi az uraságé. Hét je 560 hold,  ’s 
mind anya szénát , mind sarját igen jót terem. Legelője a’ 
népességhez képest szűk, Tölgyes, cserfás erdeje elég. >ző- 
lőhegye ámbár a’ Hegyaljához nem tartozik, még is némelly 
részein , u. m. az Előhegyen es Berkeczen olly jő bort't e
rem , hogy a’ hegyaljainál semmivel sem alábvaló. — Ár
pád Szerencset két kán vezérnek, u. m. Ednek és Edumér- 
nak ajándékozta, ’s Heia jegyzője szerint ugyan ezeknek a’ 
Mátra vidékén is sok földet adott, hol azután P ó t  a nevű 
unokájok várat építvén, ez P o 1: á n a k neveztetett, ma 
pedig P a t á n a k  mondatik. Ed és Edumér tehát törzsökéi 
voltak a’ máig is virágzó Pataynemzetse'guek. — Későbben 
Szerencs a’ Monaky nemes ház’ kezébe jutott, ez pediga’ sz, 
Benedek szerzeteseinek adván,  belőle apátságot szerzett, 
hozzáadván még U j - ő r  helységét, vagy másképen I n g 
v a r t ,  melly jelenleg mint puszta Móriakhoz használtatik. 
— 1556. Némethy Eerencz az apátot, kiűző, a’ zárdát elfog, 
la lá , ’s belőle várat csináltató, megerősítette, ’s igy Isa
bella királyné számára Szerencset meghódító. — 1565·hen 
Némethy Eerencz a’ tokaji ostromban elesvén, Szerencs 
is visszajött Ferdinand’ kezére. — 1583 Kudolph a’ várost 
egri kapitáoy Bákóczy Zsigmonduak elzálogosítja , ’s et- 
tül az időtül fogva mindég a’ Kákócziak bírták , ’s gyakran 
is laktak itt egész a’ II. Bákóczy Eerencz’ idejéig, ki Ha
záját elhagyván , jószágait is elvesztette. Azonban az ár
tatlan bugát illető jószagok meghagyattak Bákóczy Julian
nánál, kit gróf Aspermont veve feleségűi. Azért Szerencsnek 
felét most is gr. Erdődy mint Aspermont örökös bírja, má. 
sik fele pedig majd gróf Illesházyra, majd gr, (irasalko- 
vicsra, majd Szirmay Tamásra, majd az Almásy nemzet
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ség"e szállott, ki mind ez ideig birtokában van, sőt a> 
gr Aspermont résznek felét szinte zálogképen megszerzé.

Tállya, magyar-német ni. v. Tokajhoz északra egy 
posta áilásnyira: 3152 r. kath., 550 evang., 1030 ref., 340 
zsidó lak. Rath., evang., reform, anyaszentegyház. Syna
goga. Bőgi várának a’ Várhegyen maradványait is alig lát
hatni. Hajdan kőfallal volt körűi véve. Nzántófölje 977 
hold, 's trágya után mindent megterem; rétje, legelője 
igen kevés; de szőlőhegye az egész Hegyalján az elsők 
közt foglal helyet, különösen a’ Görbe hegy. I tt 13-ik oc- 
toberben igen nagy hordóvásár tartatik , annyira, hogy 
több ezer darabot láthatni felhalmozva, ’s rendesen egy 
176 ifezés hordó esak 2 v. forintba kerül. II. József a’ la
kosokat néhány német jövevényekkel sznporitotta, általen- 
gedvén nekik a’ majorsági földeket. F. F. herczeg Breczen- 
heim, de számos uraságok bírnak itt igen szép szőlőket, 
és présházakat.

Tarczul, magyar in. v. egy igen kellemetes vidéken 
a’ Tokaji hegynek déli oldala felől: 1362 romai , 76 görög 
kath., 4 n. e. óhitű, 1423 reform, 231 zsidó lak. B. kath. 
és ref. anya templom. Synagóga. Szántóföldé 980 hold , "’s 
gazdag termékenységű : gyümölcse sok és jó ; szénája, nád
ja elég; szőlőhegye a’ Tokaji hegynek déli oldalán feküd
vén , sokkal jobb és becsesebb bort terem . mint magában 
Tokajon az északi vagy az úgy nevezett hideg oldalon. El
ső osztálybeli hegyek pedig: a’ Szarvas, Mézesmaié (na
gyobb részt királyi birtok), Cserfás, melly a* királyi asz
tali borokat adja, Felső Thurzó, Lajstrom, Szilvölgy, De
ák , Kiralymály, Agyag, Csuka, Kőbánya, ’s tb. A’ ki
rályi asztalra jövő aszóborok’ csinálására, egy különös 
biztos íigyel-fel. F. []■ a’ kamara. —· Hajdani viszontagsá
gai igen egyformák voltak Tokaj városéval. 1678-ban a’ 
törökök ezen a’ környéken irtőztató pusztítást tettek. — 
1679. pestis uralkodott. — 1685. a’ szőlők megfagytak, ’s 
szent György napján a’ Tisza annyira befagyott, hogy sze
kérrel lehete általjárni. 1693. sáskák pusztítottak. — 
1595. rettenetes jégeső dúlta-fel a’ szőlőket és vetéseket.

26*
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Tokaj, magyar m. v. Pesthez 24, Debreczenhez 8 mfd- 
nyi távolságra: 32()8 lakosokkal, kik közt 1061 romai 
knlh. , 321 görög kath. , 310 evang. , 1205 reform,, 138 n. 
e. óhitű, 173 zsidó. Fekszik egy meglehetős magas hegy 
(mintegy 400 lábbal emelkedik.fel a’ Tisza tükre felett) es 
a’ Tisza ’s Bodrog vizek közé szorítva, igen szűk keskeny 
helyen Házai köbül épültek ugyan, de rendetlenek, lítai 
képzeleten felül rosszak , 's a’ fő utczán mázsányis kiálló 
kövek fenyegetik az utas’ kerekeit. Van itt romai és görög 
kath., nem egyesült óhitű, evangélikus, reformatus szent
egyház, és zsinagóga 5 továbbá cs. k. posta, só és vámhi
vatal ; 80 öl hosszú és szép új fahíd a’ Tisza vizén. A’ régi 
hires tokaji vár’ helyét (a’ Bodrogköz végső csúcsán a’ Ti
sza és Bodrog összefolyásánál épült ez) viz fakadások bo
rítják , és nehány halász gunyhók mutogatják még a’ vár’ 
töredékeiből fennmaradt négyszegű köveket, ’s ez mind,  
a’ mi még emlékeztetheti a’ maradékot a’ tokaji várra, 
a’ Zápolya’ erős várára. Az említett hegy magányosan e- 
inelkedik-fel Tokaj háta megett. Teteje terméketlen , de 
oldalát szinte a’ városig gazdag szőlőtőkék fedik, ineliyek 
azonban északnak fordulván még sem teremnek olly becses 
bort mint a’ déli oldalban fekvő tarczali szőlők. A’ hegy
ben iszonyú mély 8 — 10 ölnyi hasadékok vannak , mel- 
lyeken szokott lerohanni a’ gyakran mázsás köveket lesod- 
ró zápor. Híres borán kivűl bővölködik még Tokaj gyümöl
csei, szénával, marhával, leginkább gyönyörű fajta ök
rökkel, kővel, hallal. A’ mezei gazdaságot azonban kis
ded határa meg nem engedi · kenyeret ’s eleséget bőven 
hordanak-be a’ falusiak. Hat országos vásárai kö/.űl a’ 
szüreti legnépessebb. A’ lakosok folytatnak továbbá minden
féle kézi mesterséget és kereskedést. így tűzi fa, abroncsok 
szőlőkarók, léczek nagy mértékben szállitatnak; őszkor 
gyümölcs olly sok, hogy a’ szálak egész Tiszát látszanak 
elborítani. — Kis Tokaji csak a’ sóház’ épületei, és a’ ki
rályi kikötőhely választják-el a’ váróstul; mindazaltal u- 
gyan azon egy szabadságai és terhei vannak. Régi elve
szett szabadság leveleit »’városnak Maximilian király adta 
meg újra.
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Tokaj határát és földét Árpád T h u r z o l  kedves kun 

vezérének ajándékozta, ki ide várat épitctett , ’s ez H y
mns Udvar - nak neveztetett. Mostani Tokaj neve hihe
tőleg tót származású, mivel ez vizek’ összefolyását je
lent. — 1598. Döbrey István kapta cserébe Kazon helysé
géért. De már 1401-ben elvesztette hűtlensége miatt, ’s 
Tokaj több várakkal együtt ßränkovics György serviai fe
jedelemnek adatott. Brankovics pedig Hunyady Jánosnak 
engedte. — 1469. Mátyás király Zápolya Imrének ajándé
kozta. I49I Albert lengyel király innen 2000 antalag toka
ji bort, és sok más prédát csikart-ki. A’ mohácsi veszede- 
delem után Zápolya János seregével együtt magát ide húz
ta , ’s itt kiáltatott ki Magyar Királynak, hatalmas beszé
det tartván e’ czélbul Verbőczy István. Ezután majd Fer
dinand, majd Zápolya és Isabella voltak felváltva Tokaj 
birtokában. 1541. Ferdinand a’ várost hiv vezérjének Se- 
rédy Gáspárnak adta, kir. adomány mellett. 1550. itt ada
tott által a’ Szent Korona Ferdinand küldőt leinek, — 1556. 
Némethv Ferencz Serédy Gáspár testvére iájának gondvise
lője, a’ várat és jószágot maga részére használta, ’s ez 
okbul Izabellához pártolt. Azonban 1565-bnn Svendi Lázár 
Tokajt ost rom alá vévén, ininekutánna Némethy meglöve
tett, szerencsésen be is vette. — 1605, Báthory Zsigmond 
erdélyi fejedelem bírta. — 1605. Bocskay István esztendei 
ostrom után Ruber György német várkapitánytul elfoglalta. 
I607. Thurzó György 70,000 tallérért megvette. — 1620. 
Bethlen a’ koronát ide hozatta, ’s halála után 1630-ban To
kajnak birtokába második felesége Brandenburgi Katalin 
lépett. 16-11. Drugelh János, 16l7-ben Rákóczy György 
tette magáévá. 1703. gr. Bercsényi erővel elfoglalta Tokajt, 
’s 1705-ben II Rákóczy Ferencz a’ várat széljelhányatta.
1715-tői fogva pedig mind a’ város, mind a’ hozzá tartozó 
uradalom , melly a’ diósgyőrivel együtt igazgattatik a’ ka
mara birtokaihoz kapcsoltatott.

Ttílcsva, magyar m. v. egy szép vidéken , Ahauj vgye’ 
szélén; I 6IO romai, 593 görög kath , 16 n. e. óhitű, 103 
evang. , 563 reform. , 602 zsidó lak. Romai és görög kath. 
paroch, templom; reform, szentegyház; zsinagóga. Van itt
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egy csinos arasági kastély, fa e's virág csoportozatokkal é- 
kesitett udvarral; hires hört termő ’s Hegyaljához tartozó 
szőlőhegy; 65O hold termékeny szántóföld; fördőintézet. F. 
U. a’ Szirmay nemes nemzetség majorátusa.

Zomhor, magyar m. v. a’ Hegyalján , Tokajhoz nyu- 
gotra 1 *[2 mfdnyire: 490 r, kath., 283 görög kath., 14 e- 
vang., 150 ref., 102 zsidó lak. Komái, ’s görög kath. , e's 
ref. szentegyház. Synagőga. Szántóföldje 2621 hold, ’s első 
osztály béli ; szőlőhegye igen jó ’s szamatjárul hires bortte- 
rem. Első alkotója ezen helynek bizonyos Zumbur volt, 
Lehel magyar vezérnek fia. Későbben Apuliábol származott 
gróf Katoldo de Caserta b írta; 1600-ban pedig a’ Zombory 
Lippay nemzetség. A’ polgári háborúkban annyira elpusz
tu lt, hogy 1732-ben csak egy templomnak romjait, ’s holmi 
elvadult, ’s elposványosodott szántóföldeket lehete látni. F. 
U. Andrásy és Erdódy grófok, b.· Orczy, 's más számos 
közbirtokosok.

F a l u k .

Szőlőt Vég - Ardő , orosz-magyar f. Patakhoz JJa órá
nyira: 158 romai, 471 görög kath., 70 ref., 13 zsidó lak. 
Görög kath. paroch. templom. Szántóföldje 421 hold, ’s elég 
termékeny; rétje jó ; legelője elég; erdeje, ’s jó bort termő 
szőlőhegye van. F. U. h. Kreezenheim.

B élért, magyar-orosz f. Szerencshez 1/,i órányira: 312 
r. kath., 368 gör. kath., 16 ref., 20 zsidó lak. Szántóföldje 
1780 hold, ’s elég termékeny; szénája igen jó ; bort is 
termeszt, ’s ásványos vize, vendégfogadója és fürdője van 
F. U. gr. Andrásy.

Legyet Be'nye , magyar f. közel Bekecshez: 337 romai 
kath., 262 g. kath ., 453 ref.. 40 zsidó lak. lief, anya szent- 
egyház. Szántóföldje 2089 hold, ’s minden gabonát jól meg
terem. Rétje, legelője elég és hasznos, F. U. a’ gr. As- 
premont örökösök, Paluy, Dessewíl’y , Vay, Püspöki, 
’s in. t.
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Börzék , magyar f. a’ Ilernád mellett, ’s Borsod vgye’ 
s/.éle’n, Ónodhoz egyórányira: 23G r. kath., 4 evang., 200 
ref., 23 zsidó lak. Ref. templom. 1157 első osztálybeli szán
tóföld. Gazdag rélek. F. LT. többen.

Külső Bocs, magyar f. közel az elébbeni helyse'ghez 
szinte a’ ilernád mellett: 10 kath., 3 evang., 738 ref., 15 
zsidó lak., gazdag róna határral, 723 hold szántófölddel, 
sok ré tte l, és ref. anyaszentegyházzal. F. U. gr. Erdődy.

Csnnálos , magyar f. Megyaszóhoz délre 1 1/i  mfdnyire : 
30 kath,, ldO evang., 745 ref., 24 zsidó Jak. Ref. a n y a -  
szenfegyház. Kastély. Szántóföldje 165G hold; rétje a’Her- 
nád mentiben jó ; szőlőhegye é s  derék v í z i m a l m a  v a n .  F .  U .  
Szirmay.

Kis Csecs, magyar f. a’ Sajó bal partján: 115 kath., 
150 ref., 10 zsidó lak. Ref. templom. 455 hold első osz
tálybeli szánlóföld. F. U. gr. Dőry és b Eötvös.

Kis Dopsza, magyar f. a ’ Ilernád mellett: 31 kath., 
H evang., 233 ref., 13 zsidó lak., 1596 hold szántófölddel, 
horternieszféssel, ’s ref. templommal. F. U. gr. Török, gr, 
Erdődy, b. Yay.

Gesztely, magyar f. a’ Ilernád mellett, Megyaszóhoz 
délre két órányira: 336 kath ., 31 evang., 521 ref., 84 
zsidó lak. Ref. anya, kath. fii. templom. Hid a’ Hernádon. 
Szántóföldje fekete agyag, ’s 29()5 holdra terjed; ;,erdeje, 
szőlője, szilvásai vannak. F. U. Orosz, Fogarasy, Szepesy, 
Huszár, ’s m.

d rittes , magyar f. a’ Sajó mellett: 434 kath. lak·, pa- 
•roch, templommal, ’s egy urasági kastélylyal. Szántóföldje 
854 hold, ’s igen termékeny; rétje, legelője bőséggel 4 fája 
kevés. F .  U .  Almásy,

Alsó Golop , magyar f. Abnuj vgye’ szélén, Szántóhoz 
egy mfdnyire; 135 kath., 20 evang., 208 ref., 56 zsidó lak. 
Szép kastély. Szántóföldje 908 hold, ’s közép termékenysé
gi!; szőlőhegye a’ Hegyaljához tartozik. F. U. b. Vay.
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Harkály, magyar f. a’ Takta vize m ellett, Szerencshez 
két órányira: loO kath. , 954 re f., 13 zsidó lak., ref. anya 
szentegyházza!, 2688 hold szántófölddel, sok réttel. Erdeje 
és szőlőhegye nincs. F. Lí. Almásy és a’ kamara.

Hulvég, magyar f. Ónodhoz közel a’ Hernád mellett: 
12 kath., 1258 ref., 6 zsidó lak. Ref. anyaszentegyház. Ez
előtt a’ Hernád jobb partján feküdt, most pedig a’ bal par
ton fekszik, csak a’ templom maradván a’ jobb parton. 
Szántóföldje 1524 hold, ’s bő termékenységű; szénája nem 
igen sok ; erdeje csekély. F. U. gr. Erdődy , Almásy.

Hoporty , magyar f. Csanálos mellett: 40 kath., 33 e- 
vang., 214 reform., 14 zsidó lak. Ref. templom. Szőlő
hegy. 708 hold szántóföld. Erdő. F. U. Szepesy, Thuránsz- 
ky , ’s tb.

Hotyku, magyar f. S. Patakhoz nyugotra 1 órányira: 
93 kath., 13 evang., 462 ref,, 54 zsidó lak. Ref. anyaszent
egyház. Szántóföldje 359 hold , ’s a’ trágyát meg kíván
ja ; erdeje derék; szőlőhegye, ’s vízimalma van. F. U. 
többen.

Juxsejffalva, lásd Sáros Patak.
Kaki , magyar f. a’ Hernád mellett, H. Németihez egy 

fertálynyira : 180 kath. . 21 evang., 236 ref. , 41 zsidó lak. 
Ref. anyaszentegyház. Szántóföldé 1055 hold . *s mindent 
jól megterem; rétje elég; a’ Hernádon túl Sisát nevű pusz
tája ’e erdeje van, F. U. többen.

Károlyfalva , n e m e t  fa lu  a' s á r o s  p a ta k i  h a t á r b a n ,  ’s  
T r a u t s o h n  h g .  t e l e p í t e t t e  1754-ben. V a n  429 k a t h . ,  7 z s i d ó  
lak ., 252 h. s z á n t ó f ö l d é .  F. U. h .  R r e c z e n h e in i .

Kesxnyélen, magyar f. Zemplénnek legalsó déli csú
csán, hol a’ Sajó a’ Tiszába vegyül: 15 kath., 1140 ref., 
20 zsidó lak. Ref. anyaszentegyház. Róna fekete agyagos 
határa gabonát, búzát, kukuriczát, dohányt terem , erdeje 
csekély; szántóföldé 651 hold; halászata sok hasznot hajtó. 
F. U. gr. Erdődy, Almásy.
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K isfalud , magyar f. Rodrogh Keresztárhoz J|4 órányi
ra a’ Bodrogh mellett.: 189 kath., 273 görög egyesült, 10 
evang., 68 re f ., 18 zsidó lak. — Az ide tartozó Szeg/ti- 
Longh jiusztár. lakik 304 kath., 76 g. kalh., 5 ref.. 30 
zsidó. Az ide tartozó szólók egy magányosan álló hegyso
ron vannak, ’s a’ Várhegy tetején a' régi Szeghi várnak 
romjai most is láthatók. Egyébiránt ezen 'szőlőhegyek a’ 
legjobbak közé tartoznak a’ Hegyalján. Van Kisfaludon 
6l|4 jobbágytelek, 26 jobbágy, 223 zsellér ház, uradalmi 
birtok: 385 pozsmérő szántóföld, 411 kaszás ré t, 5 hold és 
164 Π  öl szőlő,· erdő mind Kisfaludon, mind a’ Szeghi- 
Longhi pusztán. Hajdan a’ jesuiták bírták ; de mostani bir
tokosa a’ kegyes alapítványi kincstár. Azonban számos ura- 
ságok bírnak iit szép és nagy szőlőket.

Koriin , m a g y a r  f. a ’ H e r n á d  e's S a j ó  v i z e k ’ ö s s z e f o l y á 
s á n á l  : 460 k a t h . , 7 z s i d ó  l a k .  S z á n t ó f ö l d é  901 h o ld ,  ’s  ig e n  
t e r m é k e n y .  V a n  v e n d é g f o g a d ó j a ,  l e g e l ő j e ,  e r d e j e ,  do k e v é s  
r é t j e .  F .  U . a z  a l a p í t v á n y i  k in c s t á r .

Lúc.z, magyar f. a’ Tisza mellett: 11(> kath., 1829 ref. 
40 zsidó lak., ref. anyaszentegyházzal , 2968 első osztály
beli szántófölddel, jövedelmes halászattal 's révvel a’ T i
szán. F. U .  gr. Erdődy , Almásy.

Monok, magyar f, Szerencshez északra egy órányira, 
1735 romai, 20t görög kath., 407 evang., 345 ref., 102 
zsidó lak. Kath., és ref. anya templom. Synagóga. Két ka
stély , mellyek közűi egyik szép ízléssel épült, ’s csinos 
kert is tartozik hozzá. Szántóföldje 3439 hold, ’s illő mive- 
léssel minden gabonát bőven terem; rétjei kövérek és jó 
szénát adnak; derék szőlőhegye, tölgyes erdeje van;  sok 
birkát és szarvasmarhát tart. F. U. gr. Andrásy.

Hernád Némethi, magyar f. a’ Hernád mellett: 320 
kath. , 4 evang., I 2I6 ref. , 31 zsidó lak. Kath, és ref, anya 
templom. Ilona és dombos határja elég termékeny. Derék 
vízimalom a’ llernádon. F .  U .  b. Meskó.

Bodrog Olaszt, magyar f. a’ Bodrog m ellett, S. Patak
hoz. délre egy órányira: 290 romai , 171 görög kath,, 205



410 ZEMPLÉN VÁRMEGYE.

ref., 15 zsidó lak. Romai e's görög ka th ., es ref. szenfegy
ház. Szőlőhegye különös jó fekvésű, ’s a’ íle^yalján a’ leg
elsők közé tartozik , ’s felette becses bort terein. Egyébi
ránt a’ Uegyalja világszerte való elhiresedését Olaszinak 
köszönheti, mert a’ tatárok pusztítása után IV. Béla ide 
hitt-k i legelőszer olaszokat, hogy a’ hanyatlott szőlőmi ve
lőst új életre hozzák; *s minő befolyása lett ennek az egész 
Hegyaljára, a’ következés bőven mutatja. Van itt továbbá 
614 hold termékeny szántóföld, jó rétek, erdő. A’ lakosok 
pedig gyékények csinálásában , ’s házak fedelezésében igen 
ügyesek. F. U. Lányai Gábor volt főispány’ maradékai.

Ond, magyar f, Szerencshez rl4 jtnfdnyire: 80 kath., 
77 görög egyesült, 668 ref., 16 zsidó lak. Re f. anyaszent- 
egyház. Szántóföldje 515 holdj szőlőhegye a’ Hegyaljához 
tartozik , ’s igen jó bort terem ; rétjein sarját is kaszálhat
nak ; vízimalma ’s nádja is van. F. U. többen.

Pe/rakó, magyar f. Patakhoz 1|4 órányira délre, n’ Bo- 
drog jobb partján: 15 kath., 673 ref., 5 zsidó lak. Ref. 
anyaszentegyház. Szántóföldje 410 hold; szőlőt a’ pataki 
hegyen bírnak, F. U. h. Rreczenheim.

Rdtka , német f. T á l l y á h o z  1ji  mfdnyire: 709 kath., 
3 ref., 20 zsidó lak. Hegyaljához tartozó szőlőhegyén, sok 
vidéki u r a s á g o k  b ír n a k  szőlőket. L a k o s a i ,  kiket h. T r a u t -  
s o h n  telepitett ide 1754-ben, magyarul is beszélnek, ’s ők 
termesztik a ’ híres rátkai dohányt. F . U .  h. Rreczenheim.

Sára magyar f. Liszkához 1 órányira, a’ Bodrog jobb 
partján: 26 romai, 74 görög kath. , 209 ref., 6 zsidó lak. 
Ref. templom. Szántóföldje 158 hold, ’s bő termékenységi!; 
erdeje, rétje elég.

Szadri, magyar f, a’ Takta m ellett, Szerencshez délre 
l ’/2 mfdnyire: 110 romai, 39 görög kath., 909 ref., 14 zsi
dó lak. Ref. anyaszentegyház. Szántóföldé 1594 hold, ’s első 
osztálybéli ; rétje, legelője, nádja elég, de szőleje, erde
je nincs.
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Kis Tokaj, magyar f. Js Nagy Tokajtól csak a ’ sóházi 

épületek és kikötő által választatik-el. Lakja 459 romai _ 
189 görög kath., 14 n. e. óhitű, 20 evang., 183 re f . , 16 
zsidó. F. U. a’ kamara.

Trautsohn fa lva , német f. , mellyet h. Trautsohn tele
pített a’ sáros-pataki határra: 705 kath., 5 ref., 26 zsidó 
lak. , kath. paroeh. templommal , 543 hold szántófölddel. F. 
V. h. Breczenheim.

Vámos Ú jfalu , magyar f. Liszkához közel: 158 romai, 
98 görög kath., 279 ref., 6 zsidó lak., 336 hold szántó
földdel.

Zsadány, magyar f. a’ Bodrog mellett, Olaszihoz J/4 
mértföldnyire: S8 romai, 284 görög kath,, 143 ref., 9 zsi
dó lak.. 313 hold termékeny szántófölddel, gazdagrétekkel, 
halászattal, ’s a’ Hegyalján egyik legnemesebb bort termő 
szólőhegygyel. Hajdan két részből [állott, u. m. Arbona és 
Zsadány helységéből, ’s a’ terebesi sz. Pál szerzetesek, és 
a’ s. pataki jesuiták bírták. Mostani földes urai: a’ Lányai 
Gábor volt főispány’ maradékai.

N é p e s  P u s z t á k .
Ahaj Homok, Sáros Patakhoz egy órányira, a’ Bodrog

közben: 24 kath. lak. , 's gazdag rétekkel. F. U. a’ sáros 
pataki plébánia. Kis Tdlcsva, 4 kath., 3 ref., 7 zsidó lak. 
F. U. Szirmay. Szeg/n- Longh , lásd Kisfaludot. Földvár , 
Zomboron alul: 14 kath. lak. , jó szántóföldekkel, nádló és 
kaszáló rétekkel. Harangod, Szadával határos: 10 kath.? 
3 ref, lak., korcsmával, Jiazsi és Sarkad, Girincs fii. 8 
kath. lak.

I I .  B O D R O G K Ö Z I  J Á R Á S .

Van benne 3 mezőváros, u. m. 2 magyar, 1 magyar
orosz; 53 fa lu , u. m, 46 magyar, 6 magyar-orosz , 1 tót
orosz ; 3 népes puszta.

N é p e s s é g e  32,211 lélek, u. m. 7701 r. kath ,, 5909 
görög k a th ,, 17,325 re f., 26 evang., 1250 zsidó.
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N y e l v ö k r e :  28,740 magyar , 1615 orosz, 600 tó t , 
1250 zsidó.

M e z ő v á r o s o k .

Király Helme e z , magyar m. v. Unghvárhoz 5 ’/2 mfd- 
nyire: 381 romai, 120 görög kath ., 673 ref., 12 zsidó lak. 
R. kalh. és ref. anya templom. Szántóföldje 1475 hold, ’s 
min denféle gabonát, kukuriczát, káposztát, dohányt, bő
ven terem ; szép tölgyes erdeje, szőlőhegye . hires cseresz
nyéje , sok gyümölcse és egy kerek hegy’ tövében szép 
fekvése van. Hajdan Perényi egy várkastélyt épitetett ide, 
de a’ melly 1548-ban lerontatott. Későbben a’ Rákóczink 
bírták, ’s Lorántffy Susánnának kedves lakhelye vala F. II. 
a’ praemonstratensisek’ leleszi prépostsága.

Lelesz , magyar m. v. Unghvárhoz 41|a mfdnyire: 1156 
romai, 150 görög kath., 196 reform, lak. Van egy régi 
prépostsága, nevezetes hiteles levéltárral ; derék szentegy
háza, mellyben sok jeles férfiak vannak eltemetve; l()5ü 
hold termékeny szántóföldé, mely részint agyagos, részint 
homokos; szép tölgyes erdeje. F. U. a’ praeinonsíratensi- 
sek’ leleszi prépostsága.

Zemplén, magyar-orosz m. v. a’ Bodrog jobb partján, 
Ujhelyhez keletre 2 órányira: 124 romai, 322 görög kath., 
3()0 ref., 36 zsidó lak. Görög kath. és ref anya templom. 
Termékeny szántóföldje 917 holdra terjed ; szőlőhegye sok 
és kapós asztali bort, rétje pedig jó apró szénát terem. Ser- 
tésvásórjai ezen a’ környéken leghíresebbek. Régi vára , 
mellyrüi a’ vármegye nevezetét vette - elpusztult; hanem 
1632-ben Drugeth Jánosnak zemplényi főispányságba való 
beiktatása még ezen várban ment végbe. Ezt 1.531-hen Ká
roly Drugeth Miklósnak ajándékozta. Későbben majd Te 
lekessi Imre foglalta-el, majd gr. Csáky és Vandernath 
nemzetségekre szállott. F. U. gr. Szapáry Péterné.

F a l u k .

Agáréi, magyar f. közel a’ Tiszához 82 romai, 416 
görög kath., 341 ref., 3i zsidó lak. Görög kath. paroch.
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t e m p lo m  ,  m e l l y e t  a ’ r o m a i  h i t n e k  in h a sz n á ln a k ·  S z á n t ó 
f ö ld j e i  824 h o l d ,  's e l s ő  o s z t á l y b e l i ;  e r d e j e  e l é g  ; d o h á n y t  
i s  t e r m e s z t .  F .  U .  g r .  S e n n y e i , b. S e n n y e i ,  a ’ r e l i g y i ó i  

k i n c s t á r ,  S z i r m a y ,  O r m o s ,  T o l v a j  é s  a ’ B a t t h y á n i  p l é b á 
n ia .

Kis B úrt, magyar f. Ujhelyhe/. keletre egy órányira: 
20 katli., 183 ref,, 19 zsidó lak. Ref. templom. Földje 
dombos e's 127 holdra terjed. F. U. Kazinczy.

Bucska , magyar f. Bottyán ül. 115 romai, ll2  görög 
kath., 30-4 ref., 20 zsidó lak. lief, és kath. szentegyház. 
91 1 hold termékeny szántóföld . Szép tölgyes erdő. F. U. 
többen.

Bel//, magyar-orosz f. 301 romai, 332 görög kath., 17 
ref., 30 zsidó lak., szép kastélylyal és angolkerttel, 417 
hold szántófölddel, sok réttel és legelővel. F. U. b. Sen
nyei.

Alsó Bereczky, magyar f. a’ Bodrog bal partján: 70 
romai, 19 görög kath., 5 evang. . 318 ref., 10 zsidó lak., 
ref. templommal , 382 hold szántófölddel, nagy tölgyes er
dővel. F. U. többen.

Felső Bereczky, m a g y a r  f. szinte a’ B o d r o g  bal p a r t 
j á n :  78 romai, 40 görög kath., 20t r e f .  11 zsidó lak ., ref. 
templommal, 127 hold szántófölddel. F. U. többen.

Bully, magyar f. Leleszhez nyugotra 1|2 mfdnyire: 
1f»á romai, 184 görög kath., 148 ref., 5 zsidó lak, Kath. 
paroch. templom. Vízimalom. 780 hold. termékeny szántó
föld. F .  U. gr. Klobusiczky.

Borsi, magyar f. Ujhelyhez keletre 1|2 órányira, a’ 
Bodrog jobb partján : 116 romai, 184 görög kath., 5 e- 
vsng., 200 ref. lak. Ref. templom. Herék erdő. Szántó
földje 380 hold. Régi vára elpusztult. F. U: az Aspremont
örökösök.

Bottyán, magyar f. Leleszhez délre egy órányira: 457 
romai, 2o9 görög kath., 88 re f., 32 zsidó lak ,, r. kath. 
paroch. templommal, l<)ü4 hold szántófölddel, bő legelő
vel, erdővel, rétekkel. F. U. b. Bemer, ’s m.
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Cséke, magyar f. Király Helmeczhez délre 1 *|2 órányi
ra : 12 romai, 15() görög kath ., 20 ref. , 8 zsidó lak. Gö
rög kath. paroch. templom. Sok rét és legelő. 189 hold 
szántóföld. F. Lí. Piiisy, Bártfay , Szeghy, S/.tankay, 
’s m.

A g  C sernyű , hajdan C/torna , magyar f. közel a’ T i
szához, Leleszhez délre 1'/4 órányira: 47 romai, 28 görög 
kath ., 235 ref. , 24 zsidó lak. Szántóföldé 450 hold ; rétje , 
legelője , erdeje bőséges. F. U. gr. Klobusiczky és Szer
dahelyi nemzetségek.

Cze'ke, tót-orosz f. Zemplénhez északra egy órányira: 
614 romai, 148 görög kath., 31 ref., 86 zsidó lak. Kath. 
paroch. templom. S49 hold szántóföld. iVagy erdő. Hajdan 
itt állott Czekevára , most pedig Fosa fő birtokos urnák 
kastélyja ékesíti. Többi birtokosok; Boronkay , Balogh, 
Egry ’s m.

Kis es N a g y  C zigán d , 2 magyar f. 25 kath., 1978 ref. 
16 zsidó lak ., ref. anyaszentegyházzal. Ezen helységet a’ 
Tisza, a’ Hússzélét mocsárjai, ’s némelly erdőségek egé
szen körülveszik, ’s mintegy elszigetelve áll a’ többi fa
luktól. Lakosai hajdan czigányok voltak , ’s a’ Tarkányi 
várhoz tartoztak. Szántóföldé 248 hold; legelője, szénája, 
nádja, fája, hala, csikja, marhája, sertése bőséggel. F. 
U. b. Sennyei , b. Bánfy, Vay, Ibrányi, ’s m.

Datnocz, magyar-orosz f, Helmeczhez délre 1 *ja órányi
ra :  57 romai, 322 görög kath., 4 ref., 12 zsidó lak ., gö
rög kath. plébániával, 47l hold szántófölddel. F. U. b. 
Sennyei.

Dobra , magyar-orosz f. Bélyhez közel; ti romai, 362 
görög kath. , 21 zsidó lak. Görög kath. paroch. templom. 
507 hold szántóföld. F. U. b. Sennyei.

K is  G e re s , magyar f. Király Helmeczhez nyugatra 1j,, 
mfdnyire: 3 romai kath., 1072 ref,, (»zsidó lak. Bef, a-- 
nyaszentegyház. Szántóföldé 906 hohl, ’s bő termékenységit; 
ré tje , erdeje kevés. F. U. többen.
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Nagy Geres, magyar f. 1()5 kath. , 754 ref. , 37 zsidó 

lakossal, ref. anyaszentegyházzal, 72S hold szántófölddel. 
F, Ü. többen.

Kuponya, magyar f. Bottyánhoz 1|a órányira: 169 ro
mai , 42 görög kath,. 4 evang. , 53 ref,, 76 zsidó lak. Szán
tóföldé 275 hold. F. U. Szerdahelyi, Duresák.

Kúrád, magyar f. a’ Tisza mellett, S. Patakhoz 2 mfd. 
1571 ref., 17 zsidó lak,, ref. anyaszentegyházzal. Ezen 
helyse'get mocsárok, sápok , nádas tavak veszik körűi, ’s 
mind a’ többi helységektől elszigetelik , mind a’ földtuive- 
lúst akadályoztatják.

Karcsú, magyar f. S, Patakhoz keletre 2 mfdnyire: 
78 kath. , 319 ref., i3 zsidó lak. , ref. anyaszentegyházzal, 
277 hold szántófölddel, mocsáros határral,"’s egy re'gi goth 
templom’ omladékaival. F. Lf. a’ gróf és báró Seuye- 
iek.

Karos, magyar f. az elébbeni helységhez 1|!í órányira: 
38 romai, 36 görög kath., 220 ref., 12 zsidó lak., ref. tem
plommal. 132 hold szántófölddel. Erdeje , legelője, széná
ja elég. F, U. a’ Menyetek és mások többen.

Kis Kövesd, magyar f. Ujhelyhez délre 2 órányira a’ 
Bodrogközben: 26 romai, 7 görög kath., 528 ref., 60 zsi
dó lak. lief, anya templom. Szántóföldje 730 hold ; szőlőhe
gye jó bort terem ; erdeje, rétje kevés. F. U. gr. Sennyei , 
b. Fischer b. Vécsey , Szirmay , ’s t.

Nagy Kövesd, magyar f. 201 romai, 131 görög ka th ., 
615 ref. , 41 zsidó lak. Hef. anyanszenfegyház. Szép szőlő 
hegy. Van itt egy szikláshegyre épült régi vár is , melly 
1673-ban rontatott-le, és 763 hold szántóföld. F. U. b. F i
scher, kinek itt kastélyja van, és Szirmay.

Lúcza, magyar f. Király Helrneczhez délre egy órányi
ra: 12 romai, 13 görög kath., 404 ref.. 9 zsidó lak., ref. 
anyaszentegyházzal, 452 hold szántófölddel, bőséges ré
tekkel. F. U. gr. Sennyei, gr. Döry, Csuka, Zoltán,
S III,
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Lagmdcz, régen Ladomuch, magyar f. a’ Bodrog jobb 
partján , Zemplénbe/, nyugotra *Ja órányira: 44 romai. i8 
g. kath., 384 ref templommal, 169 hold szántófölddel, már
ványbányával és mészégeléssel, szőlőhegygyei, A’ Bodrog 
áradásaitól sokat szenved. F. U. Klobusiczky, Szeghy,

Leányvár, magyar f, közel a’ Tiszához: 10 romai, 95 
görög kath., 138 ref., 52 zsidó lak., ref. templommal, rév
vel a’ Tiszán, 384 hold szántófölddel, sok rétte l, legelő
vel, erdővel, nádlórélekkel. Hajdani vára a’ hussiták ellen 
épitetett, ’s Varda Lászlónak jegyeséről, Palóczy Agathá- 
rul Leányvár nevet kapott- F. U. b. Mennyei.

Luk a , magyar f. a’ Bodrogközben, Sáros Patakhoz 
keletre 1 *j2 mfdnyire: 30 kath , 278 ref., 16 zsidó lak ., 
ref. templommal , 312 hold szántófölddel. A’ helységtől 
délre meszszekiterjedő nádas tavak ’s mocsárok láthatók. 
F. U. b. Vécsey.

Szetit M ária, magyar f Zemplénhez közel, a' Bodrog
közben: 230 romai , 63 görög kath ., 43 ref. 7 zsidó lak., 
188 hold szántófölddel , erdővel. F. Lt. az egri káptalan.

Órás, magyar f. Nagy Kövesd fii. 51 kath,, á l t  re
form,, 21 zsidó lak, Ref. anya templom. 351 hold szántó
föld. F. U. többen.

Pácziny, magyar f. közel a’ Bodrogközben, Újhely
it ez délkeletre 3 órányira: 2i3 romai, 4a görög kath., 6 
evang. , 385 ref., 20 zsidó lak. Kef. anya ekklésia. Ka
stély, mellyet. Mágócsy András és Gáspár építtetlek 1581- 
ben. Szántóföldé 389 hold; rétje , legelője a’ népességhez 
képest i g e i t  sok. Ezen helységet földes urának b. Sennyei. 
nek hires kiválogatott szépségű gulyája tette nevezetessé.

Pál földje , magyar f. Zemplénhez közel a’ Bodrogköz
ben : 37 kath. , 113 re f., 9 zsidó lak., 186 hold szántóföld
del, erdővel, F. U. gr. Klobusiczky.

Perbenyik ; magyar f. N. Tárkány fii. 11 (> romai, 1s6 
görög kath., 185 ref., 5 zsidó lak ., 58! hold, szántóföld
del, ’s jó rétekkel. F. U. a’ Senyei nemzetség.
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Pólyán (Lelesz), magyar-orosz f. Leleszhez 1/,i órá

nyira: 78 romai, 427 görög kath., 3Q2 ref. lak. Görög kath4 
és ref. anya templom. 66() hold termékeny szántóföld. F. U. 
a’ leleszi prépostság.

Rád, magyar - orosz f. Zemplénhez % 'órányira, a’ Bod- 
rogközben : 272 r. kath., 12 zsidó lak. Kath. paroch. tem
plom. 505 hold szántóföld. F. U. többen.

Riese, magyar f. N. Tárkány fii. 6 romai, 16 görög 
kath., 202 ref., 6 zsidó lak., ref. anyaszentegyházzal, 185 
hold szántófölddel. Rétje , legelője, nádja bőséggel. F. U. 
a’ leleszi prépostság.

Kis Rozvágy , magyar f. Király Helmecz fii. 71 romai, 
50 görög kath ., 188 ref., 21 zsidó lak., ref. templommal, 
325 hold szántófölddel. F. U. b. Reviczky, Szirmay, ’s m·

Nagy Rozvágy, magyar f. 48 romai, 14 görög kath., 
281 ref., 5 zsidó lak., ref. templommal, 583 hold szántó
földdel, sok réttel , ’s egy tóval, mellyben hal és vad szár
nyas bőven találtatik. F. U. b, Perényi, Klobusiczky, 
’s III. t.

Semfen, magyar f. N. Tárkány fii. 305 ref., 12 zsidó 
la k ., ref. anyaszentegyházzal, 347 hold szántófölddel. F. U. 
a’ leleszi prépostság.

Szentes, magyar f. Király Helmecz fii. 82 kath ., 659 
re f ., 50 zsidó lak ., ref. anya templommal. Szántóföldé 841 
hold, F. U. többen.

Bodrog Szerdahely, magyar - orosz f. 285 romai* 414 
görög kath., 3u6 ref., 3l zsidó lak ., gör. kath,, ref. anya, 
romai kath., fii. szentegyházzal, 1231 hold szántófölddel, 
vizimalominal. F- U. többen.

Szinyer, magyar f. a’ Bodrogközben: 141 romai, 77 
görög kath. , 120 ref., 9 zsidó lak. Szántóföldje 410 hold, 
’s bő termékenységű. F. U. Sós, Tiszta, ’s m.

Szolnocska, magyar f. Leiészhez egy órányira, a’ Bo
drogközben: 221 romai, 64 görög kath., 157 ref., 11 zsidó 
lak. Szántóföldje 196 hold. F. U· többen,

I I I .  K, M  0. Földi, 27
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S zo m o t/io r , hajdan Zom orú T o r ,  magyar f. a' Bodrog 
közben N. Kövesdhez egy órányira: 63 romai, 1()0 görög 
kath. - 200 ref., 17 zsidó lak. Kef. templom. Szántóföldje 
604 hold. A’ Bodrog, mellynek bal partján fekszik, áradá
saival gyakran kárt-csinál. Itt sok romai koporsók találtat
tak már. F. U. többen.

B o d r o g it-S z ö g k , magyar f. a’ Bodrog bal partján, Uj- 
helyhez egy órányira: 73 romai, 3ü görög ka(h., 7 evang., 
230 ref., 15 zsidó lak. Bef. szentegyház. Földje 153 hold, 
rétje, legelője bőven. F. U. Szögyényi.

S ző lő sk e , magyar f. Bodrog jobb partján , Ujhelyhez 
egy órányira: 37 római, 40 görög kath., 280 ref., 18 zsi
dó lak. Bef. anyaszentegyház, kath. kápolna. Szőlőhegy. 
Erdő, 192 hold szántóföld. F, U. gr. Szapáryné.

K is  Tárkány, magyar f. a’ Tisza jobb partján, Lelesz- 
hez délre t*ja órányira: 37 romai, 51 görög kath., 208 
ref. 70 zsidó lak. Kef. templom. Szántóföldje 214 hold ; rét
j e , legelője, hala bőséggel; malmai vannak.

JVagy T á r k á n y , magyar f. az elébbeni helységhez ’|4 
órányira a’ Tisza jobb partján : 301 romai, 15() görög kath., 
96 ref., 50 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Szép kas
tély. Sóház és sórakhely a’ Tisza mellett. Szántóföldje 
74I hold; rétje, fája, legelője bőven van. F. U. gr. Maj- 
láth József és Antal.

K is  Ú jla k , magyar f. a’ Bodrogközben, llád fii. 76 ro
mai, 59 görög kath. , 64 ref. , 9 zsidó lak., 304 hold szán
tófölddel , erdővel. F. U. Horváth és Melczer nemzet
ségek.

V a jd á c s k a , magyar f. a’ Bodrogközben, Sáros Patak
hoz 1V3 órányira: 69 romai, 2J4 görög kath., 327 ref., 6 
zsidó lak ., ref. anyaszentegyházzal, 258 hold szántófölddel 
tágas rétekkel,

V e c s  , magyar f. a’ Bodrogközben , a’ Bodrog bal part
ján , Zemplénhez egyórányira: 34 romai, lö6 görög kath., 
182 re í., 14 zsidó lak., 352 hold szántófölddel. F. U. b. 
Vécsey, ’s m.
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Veke , magyar f. a’ Bodrogközben, Bolyhoz 3|4 órá

nyira : 299 romai, 55 görög kath., 247 re f., 46 zsidó lak. 
Hath, es ref. templom. 736 hold szántóföld, F. U. báró e's 
gróf Sennyei, Szirmay, kinek itt kastélya van, ’s m.

Zéteny , magyar f. közel az elébbeni helységhez.· 473 
romai, 137 görög kath. ,4 evang., 90 ref., 14 zsidó lak,, 
kath. fii. templommal, kastélylyal, 502 hold szántófölddel, 
a’ Latorcza vizében halászattal- F. U. Klobusiczky.

Né p e s  Pusz t ák.
Huró, Bottyán fii. 10 kath., 2 ref. lak., vizimalom- 

mal. Őrhegy e's Szel fö ld , Nagy Tárkány fii. 14 romai, 24 
görög kath., 8 ref. lak.

111. ÚJHELYI JÁKÁ8.

Van benne 4 mezőváros, u. m. 1 magyar-orosz-tót, 1 
orosz-tót, 2 orosz-tót-magyar; 59 f a lu , u. m. 4 magyar, 
10 tót, 9 orosz, 1 német, 5 orosz-magyar, 10 magyar-o
rosz, 8 orosz-tót, 1 orosz-magyar-tót, 3 tót-orosz, 1 ma
gyar-orosz-tót , 3 tót-magyar-orosz, 3 orosz tót-magyar , 1 
magyar-tót; 5 népes puszta.

N é p e s s é g e  45,639 lélek, u. m. 14,762 romai, 18,610 
görög kath., 8θ2 evang., 8246 ref., 26 n. e, óhitű, 3193 
zsidó.

N y e l v ö k r e :  12,550 magyar, 18,610 orosz, 11,060 
tó t, 200 német, 26 görög,; 3193 zsidó. ,

M e z ő v á r o s o k .

Gálszéch, orosz-tót magyar m. v. egy kies vidéken, 
Ujhelyhez északra 5*|2 mfdnyire: 548 romai, 703 gör. kath., 
4 n. e. óhitű, 35 evang., j20 ref., 249 zsidó lak. Bomai 
és görög kath. , ref. anya templom. Synagóga. Vizimalom. 
Népes országosvásárok. Ekesiti a’ Szemere uraság’ 4 tornyú 
kastélya. Szántóföldje 2530 hold, ’s jó mivelés mellett 
mindent megterem. 1255-ben ezen helység Purusztyan (Boros-

27*
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tyán) várhoz tartozott, ’s az Aba nemzetségből származott 
Peteunoz Péter bírta. Fijának hűtlensége miatt Miczbán 
gróf fiainak adatott 1320-ban. 1402-ben comes Gál de Zách 
zólyomi főispány a’ helységet mezővárosi rangra emelte, ’e 
vásárokat hozott-be. 1603. a’ Boeskay zendülés itt vévé 
kezdetét. 16g5. egy része a’ helységnek b. Fischer Mihály
nak , másik része a’ Homonnai Drugetheknek ajándékozta
tok . Mostani földes urai: b. Fischer, Szemere, Kálnásy, 
Puky, Tomsics , ’s m. t.

Töke Tereken, orosz-tót m. v. egy kies, tágas völgy
ben , Ujhelyhez északra 31|2 mfdnyire: 1239 romai, 1852 
görög kath ., 9 evang. , 16 ref., 77 zsidó lak. Romai és gö. 
rög kath. plébánia ’s. szentegyház. Szép emeletes kastély. 
Sok utasági gazdasági épület. Lovas kaszárnya, melly haj
dan sz. Pál szerzetesek (Perényi Imre nádor alapította) 
zárdája volt. Vadas és fáczányos kert. Szép erdő. Az uraság 
kertjében, régi várának romja most is látható. Határa a’ 
városnak igen tágas, ’s csak szántóföldje 3215 holdra ter
je d j rétje, legelője nem sok. Paris helysége Terebessel 
összefügg ’s nevét vette hasonnevű várárul, mellyet bizo
nyos Paris nevű nemzetség épített. A’ vár már 1254-ben 
fenálíott. Birtokosai valónak i330. Drugeth Vilhelm , sze
pesi e's újvári gróf; majd 1378. Perényi István - 1567 után 
ismét a’ Drugethek bírták ; de a’ férjfi ág Bálint
ban a’ Corbaviai püspökben kihalván, Drugeth Zsig
mondiig 1692. királyi adományt nyere a’ leány ágra is, és 
igy a’ gr. Csáky és Vandernath nemzetségekre szállott. Mos
tani birtokosa gr. Szapáryné. Egyébiránt a’ vár több ízben 
ostromoltatok. Így 1625. Bethlen Gábor, 1676. a’ császá
riak, 1684. Tökőly Imre ostromolták, ’s az utóbbinak se
regei felgyújtván, elrontották, ’s többé fel sem is épüle.

Sátoralja Ujliely, magyar orosz-tót m. v. a’ Rónyva 
patakja mellett, igen kellemetes vidéken, SárosPatakhoz 
északra ι*[8 mfdnyire: 2401 romai, 1464 görög kath., 1174 
ref., 120 evang., 26 n. e. óhitű, 1125 zsidó lak. Romai 
és görög kath. parochia; ref. szentegyház; zsinagóga. A’ r. 
katholikusoknak két templomuk, ’s ugyan annyi kápolná
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juk van. A’ paroch. templomot Paloczy Imre erdélyi vajda 
építtette, A’ reformátusok szentegyházát pedig Perényi Pé
te r, a’ nádor' fia; a’ görög egyes, hitíieket h. Keriafovics, 
ki ide a’ Várhegyre várat is épite, 's a’ helységet orosz
gyarmatokkal annyira megnépesité, hogy már 1390-ben vá
rosnak neveztetek. A’ város nem igen rendesen épfiit, ’s 
házai alacsonyak többnyire- Kitiinőbbek ezek közt a’ csinos 
ízlésű vármegyeház, mellyben tartatnak Zemplén vgyének 
közgyűlései és törvényszékei; a’ romai katb. gymnasiumi 
épület, ’s némelly szabad nemes udvarházak. Említést érde
mel még a’ Győrnél 1809-ben elesett felkelő nemes vité
zek’ emlékoszlopa , a ’ cs. k. postahivatal. A’ r. kath. gym- 
násiumban piaristák tanítanak. A’ váróstul nyugotra szép 
hegyek huzódnak-el, ’s ezek közt láthatni a’ tábori sátor 
formát ábrázoló Sátor hegyét is , mellyrül a’ város neveze
tét. vette. — Egyébiránt Ujhely még a’ Ilegyaljához ta r
tozik , ’s tágas kiterjedésű szőlőhegyei igen nemes bort te
remnek. A’ bor’ jóságára nagy befolyással vannak az itteni 
mintegy 300-ra menő felette száraz pinczék. Szántóföldjei 
gondos inivelés mellett mind búzát és kukuriczát, mind 
más gabona nemet bőven adnak , ’s 2834 holdat foglalnak- 
el; rétjei jók; legelője a’ népességhez képest igen szűk; 
erdeje elég. Mesteremberei számosak, ’s mind a’ héti, 
mind az országos vásárok élénkek szoktak lenni, kivált 
gabonára, mellyet a’ felföldi tótok vesznek-meg- — Első 
birtokosa Ujhelynek Kettel Kán vezér, Js Árpád kedves em
bere vala. 1110. Kálmán király Apuliábol szakadt Casertai 
Katoldo grófnak ajándékozta. l2ll-ben a’ tatárok elpusz- 
titották , ’s mostani helyére 1250-ben épült. Zsigmond ki
rály Perényi Jánosnak adta. Későbben a’ sáros pataki vár
hoz kapcsoltatott, 's ezen várossal együtt jött mostani bir
tokosának herczeg Breczenheimnak kezére. Különben a’ vá
rosnak vannak némelly kiváltságai, ’s határában több ne
mesek birnak szabad földeket.

Bodzús Újlak, orosz-tót-rnagyar m. v. Ujhelyhez é- 
szakra 2 infdnyire: 226 romai, 850 görög kath ., 4 evang., 
163 ref., 30 zsidó lak. Görög kath., ref. templom. Szántó



földje 1936 hold, ’s középterinókenységű; bort is termeszt. 
F. U. Almásy.
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F a l u k .

K is  A z a r , orosz-tót magyar f. Gálszécshez délre * j a  
mfdnyire; 181 római, 402 görög kath., 83 ref., 34 ssidó 
lak ., kath. és ref. templommal, 985 hold szántófölddel. Az 
itt készített agyag pipák elég esmeretesek. F. U. többen.

Nagy A z a r ,  tót-rnagyar-orosz f. közel az |  elébbeni 
helységhez: 436 romai, 211 görög kath ., 139 ref., 87 zsi
dó lak. Romai kath. paroch. templom. 1854 hold (Szántóföld. 
F. U. Zombory, Tomsics, Sóky, Marjássy, Mocsáry, Sze
mere, Szinyei, Rácsay , Rrigand, ’s ni.

Buda Bányacska , orosz-magyar f. Ujhelyhez ι/α órá- 
nyira a’ hegyek közti 136 romai, 370 görög kath., 20 ref., 
22 zsidó la k ., görög kath. paroch. templommal, 482 hold 
hegyes sovány szántóföldekkel. Hajdan kányákat miveit. F. 
U. az alapítványi kincstár, Pintér, Keresztes.

Barattes,  orosz - magyar - tót f. Bodzás Újlakhoz kö
zel: 198 romai , 152 görög kath., 36 ref., 102 zsidó lak. 
Kath. paroch. templom. 886 hold termékeny szántóföld ; sző
lőt is mivel. F. U. Barkóczy, Klobusiczky, Boka, Ungh- 
váry, Kulin, Szikszay, ’s m.

Nagy Bari magyar f. Ujhelyhez keletre egy órányira : 
6 romai , 10 görög kath ., 208 ref., 19 zsidó lak. Ref. tem
plom. Szőlőhegy. 218 hold szántóföld. Kevés rét.

Bacskó, orosz-tót f. Gálszécshez 3|4 órányira: 198 ro
mai, 447 görög kath., 4 ref., 11 zsidó lak. Görög kalh. 
paroch., r. kath. fii. szentegyház. Nagy régi kastély. Ven
dégfogadó. Tágas erdő. 940 hold szántóföld. Hajdan Bocs- 
kay hirta. A’ régi Burustyáni várnak omladékáit, nem mes
sze a’ faluhoz most is láthatni. F. U. b. Fischer.

Bosnicza, tót f, a’ Topoly mellett, Gálszécshez 1 *| a 
mfdnyire: 242 romai, 27 görög kath.,1112 evang., 5 ref.,
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13 zsidó lak. Kath. temploma elpusztult. Van 459 hold 
termékeny szántóföldje, ’s köve'r rétjei. F. U. Molnár.

Csákfalva, tót f. Terebes ül. 172 kath., 8 zsidó lak, 
F .  U .  g r .  Szapáryné.

Cselej, orosz-tót-magyar f. Tőke Terebeshez nyugotra 
l 1/* mfdnyire: 213 romai, 305 görög kath., 4 evang., 84 
ref., 34 zsidó lak. Görög kath. és ref. szentegyház. Szántó
földje 1206 hold, ’s elég termékeny. Erdő. F. U. Kolosy,
Püspöky , Szmrtnik, Bideskűthy, Ecsedy, ’s m.
\

Csörgő^ tót f. Lasztócz fii. 169 kath. , 5 ref., 140 zsi
dó lak.

Csernahó, magyar f. Ujhelyhez 1 lj4 mfdnyire: 12 kath., 
3i8 ref., i3 zsidó la k ., ref. templommal, szőlőhegygyei, 
erdővel, 200 hold szántófölddel. F. U. h. Breczenheim.

Csabócz, orosz f. Gólszécshez északra 2 órányira: 83 
romai, 3o6 görög kath,, 17 zsidó lak,, görög kath. paroch 
templommal. Van malma, 495 hold szántóföldé, erdeje, 
hegyes határja. — F. U, gr. Barkóczy, Szemere, Kálnásy, 
F á y , ’s m.

Dargó, orosz f. Gálszécshez 1 *|a ’órányira: 40 romai, 
229 görög kath., 10’; ref., 18 zsidó lak. 241 hold szántóföld. 
Erdő. F. U. Szemere, Szilasy, ’s m.

Egres, tót-magyar-orosz f. Cselejhez közel: 95 romai, 
68 görög kath,, 12 evang., 62 ref., 15 zsidó lak. Hegyes 
határ. 496 hold szántóföld. F. U. Kolosy, Nedeczky , Ecse
dy, ílaraszty , Török, ’s m.

Garany, magyar f. Zemplénhez északra 2 mfdnyire: 
428 romai, 87 görög kath., 328 ref. 8 zsidó lak. Hef. anya, 
kath. fii, szentegyház. Szép várkastély, mellyet 1530. Lo- 
sonczy épített. Szántóföldje 489 hold, ’s első osztálybeli; 
rétje sok; erdeje, szőlője, malma van. F· ü. AIinásy,Oko- 
licsányi.

Geresely , magyar-orosz f. Velejtéhez közel: 76 romai, 
233 görög kath., 195 ref., 39 zsidó lak. Ref. templom. 735 
hold jó szántóföld. F. U. többen.
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Gerenda, orosz-tót f. Gálsze'cs fii. 92 romai, 201 gö
rög kath ., 36 ref,, 28 zsidó lak., 228 hold szántófölddel. 
F. U. többen.

Hardicsa , magyar-orosz f. Tőke Terebeshez de'ire */a 
órányira: 73 romai, 305 görög kath., 738 ref., 16 zsidó 
lak ., görög kath. és ref. anya templommal, 741 hold első 
osztálybeli szántófölddel, sok réttel. F. U gr. Szapáryné.

H úr , tót f, a’ Tapoly mellett, N. Mihályhoz 2 mfd- 
nyire : 304 romai, 93 görög kath., 70 evang., 140 ref., 7 
zsidó lak ., 720 hold jó szántófölddel. F. U. gr. Vandernath.

Hosszú- L á t , német f. Ujhelyhez 1|2 órányira, hegyes 
vidéken: 196 romai, 30 görög kath., 10 evang., 28 re- 

« form. lak.
Magyar Jeszlreb , magyar-orosz f. Zemplénhez északra 

egy mfdnyire: 147 romai, 239 görög kath., 3 evang., 172 
ref., 28 zsidó lak., ref. szentegyházzal, ’s r. kath. kápol
nával. Van szőlőhegye, 1047 hold szántóföldé. F. U, Rhé- 
dey, Bernáth, ’s m.

Irnreg/i , magyar-orosz f. a’ Laforcza m ellett, Zem
plénhez egy órányira: 161 romai, 311 görög kath., 276 
ref., 59 zsidó lak. Minorita szentegyház és zárda, ’s ugyan 
ezen szerzetesek teszik a’ plébániai szolgálatot is. Van sző
lőhegye, 518 hold szántóföldje, jó rétje. F, U- nagyobbára 
b. Barkóczy nemzetség, kinek itt kastélya van.

Isztáncz, orosz f. Tőke Terebeshez délre l 1̂  mfd. 19 
romai, 520 görög kath., 7 zsidó lak., görög kath. paroch. 
templommal, 507 hold szántófölddel. F, U, gr. Frdődy.

Magyar Izsep , magyar-orosz f. az elébbeni helységhez 
*|4 órányira .* 374 romai, 690 görög kath., 456 ref., 63 
zsidó lak. Görög kath. ’s ref. anya, és r. kath. fii. szent
egyház. Van 1480 hold szántóföldé , erdeje , kevés rétje. F. 
U. gr. Erdődy, Reviczky, ’s m,

Kató, orosz-tót f. Zemplénhez 1‘|4 órányira: 113 ro
mai, 404 görög kath., 14 zsidó lak. Szőlőhegy. F. U. 
Almásy.
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Nagy Kazme'r, tót-magyar-orosz f. Abauj vgye szelén, 

Ujhelyhez északra 2 órányira; 218 romai, 150 görög kath., 
107 evang., 83 re f ., 45 zsidó lak, Van itt r, kath. plébánia 
’s egy elpusztult szentegyház, evang. templom, derék ka
stély , és szép kert, 796 hold szántóföld. K. U. gr. Török.

Kazsil, magyar-orosz f. Tóke Terebeshez délre egy 
mfdnyire : 138 romai , 205 giirög kath. , 3 evang., 165 re
form., 28 zsidó lak ., 503 hold szántófölddel. F. U. többen.

Keleqseny, orosz-magyar f. M. Izsép'nez közel: 60 ro
m ai, 245 görög kath., 7 evang., 36 ref.. 25 zsidó lak, 483 
hold szántófölddel. F. U. többen.

Kereplye , orosz f. Parnó fii. 52 romai, 432 gör. kath., 
14 zsidó lak ., 4I 8 hold szántófölddel, erdővel. F. U. b. Fi
scher , Szemere , ’s m.

Szecs Keretzlúr, orosz-tót f. Nagy Azarhoz 3/4 órányi
ra ; 350 romai, 6)7 görög kath., 11 zsidó lak., görög kath. 
paroch., r. kath. fii. szentegyházzal. Szép ízlésű urasági 
kastély és kert. Eidő. 1588 hold szántóföld. F. U. b. Lu- 
sinszky.

Kiszle, orosz-magyar f. Barnncs fii. 69 romai, 233 gö
rög kath., 104 ref., 6 zsidó lak. (vath. kápolna. Kef.szent- 
egyház. 586 hold szántóföld. Szőlőhegy. Erdő.

Kohány, orosz-tót f. Gálszécs fii. 94 rom ai, 571 görög 
kath., 57 evang., 40 ref., 23 zsidó lak., 856 hold szántó
földdel. F. U. többen,

Kolbása, magyar-orosz f. Abauj vgye szélén: 87romai, 
229 görög kath., 12 evang., 180 ref., 36 zsidó lak ., görög 
kath. és ref. szentegyházzal, hegyes, erdős határral, 1024 
hold szántófölddel. F. U. többen.

Kozma, orosz-tót f. közel az elébbeni helységhez: 225 
romai. 265 görög kath., 56 ref., 12 zsidó lak., 979 hold 
szántófölddel. F. Ü. Kácsándy, Reviczky, Bideskúthy, ’« m.

Lusztócz, m agyar-orosz-tót f. Velejtéhez *|2 órányi
ra : 253 romai, 30 görög kath., 334 ref., 75 zsidó lak. Ko
mái és görög kath. paroch. templom , ref. anyaszentegyház.
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1469 hold szántóföld. Platóra hegyes, völgyes. F. U, Ka
zinczy , Szirmay , 's m.

L e g e n y e ,  magyar-tót f.; Velejtéhez de'lre ^  órányira: 
158 romai, 38 görög kath., 322 ref., 93 zsidó lak. Ref. 
anya ekklesia. 712 hold szántóföld. F. U. többen.

M i g l e ' s z , orosz - magyar f. Tőke Terebeshez 1/ fi órányi
ra : 120 romai, 358 görög kath.,, 180 ref., 22 zsidó lak. 
Ref. anya templom. Kastély, 790 hold szántóföld. F. U. többen.

M i h á l y i ,  magyar-orosz f. Abauj vgye szélén: 103 ro
mai , 100 görög kath ., 305 re f,, 60 zsidó lak ., ref. anya- 
szentegyházzal, 930 hold szántófölddel. F. U. többen.

P a r i s , lásd Terebes,
P a r i i d , tót f. Gálszécshez egy mfdnyire: 768 romai, 96 

görög kath., 43 evang , 5 ref., 47 zsidó lak. Kath. paroch, 
templom. Vízimalom a’ Tapoly vizén. Kastély. 1729 hold 
jó szántóföld. F. U. Molnár.

P e l e j t h e , tót f. Vécséhez 1 mfdnyire: 324 romai, 56 
görög kath., 55 ref.?, 69 zsidó lak. Kath. paroch. templom. 
►Szántóföldje 2680 hold. Erdő. F. U. Ócskay, Szepesy, Ko- 
losy, ’s m.

S x e 'c s  P o l y á n k a , tót-orosz f. Parnó fii. 762 romai, 288 
görög kath., 1l  evang., 8 zsidó lak., kastélylyal, 1250 h. 
szántófölddel, erdővel. F. U. gr. Barkóczy.

K i s  R n s z k a ,  Pelejte fii, orosz-magyar f. 18 romai, 194 
görög kath., 64 ref., 16 zsidó lak., 572 hold szántófölddel. 
F. U. Fekete, Szepesy , Bárczay , Csapó , ’s m.

Nagy R nszka , orosz f. 19 romai, 625 görög kath., 
6 zsidó lak. Görög kath. paroch. templom. 820 hold szán
tóföld. F. U. gr. Csáky, Péchy.

Sztankdcz, orosz f. Parnó lil. 42 romai, 223 g. kath., 
30 zsidó lak., görög paroch. templommal, 405 hold szántó
földdel. F. U. többen,

Szürnyegh , magyar-orosz f. a’ Latorc/a partján, Im- 
regh fii. IO5 romai, 173 görög kath ., 308 ref. , 32 zsidó



ZEMPLÉN VÁRMEGYE. 427
ab. Ref. templom. Erdő. 250 hold szántóföld, Lakosai sző
lőt is mi veinek. F. U. b. Rarko'czy, ’s in.

S z e 'c s  T á r n o k i t ,  orosz f. Gálszécs fii. 24 romai, 225 g. 
kath., 38 zsidó lak ., gör. paroch. templommal , 268 hold 
szántófölddel. A’ Gálsze'csi urak bírják.

T e h n a , orosz-tót f. Parnó fii. 114 romai, 269 g. kath., 
33 evang., 11 ref., 13 zsidó lak. Gör. anyaszentegyház. 
492 hold hold szántóföld. Erdő. F. U. gr. Barkóczy.

K it Toronya, magyar f. Ujhelyhez egy mfdnyire: 108 
romai, 70 görög kath ., 159 ref.. 50 zsidó lak. Ref. tem
plom. Ez a’ helység me'g a’ Hegyaljához tartozik, ’s észak- 
rul e’ zárja - he ezt a’ nevezetes bortermő vidéket. Bora 
fűszeres izéért különösen becsültetik. Szántóföldje 481 hold 
Erdeje is van, F. U. többen.

Nagy Toronya, magyar - orosz f. az elébbeni helységhez 
közel: 246 romai, 332 görög kath ., 8 evang., 314 ref., 30 
zsidó lak. Gör. kath. és ref. templom. Szántóföldje 1215 
hold. Szőlőlőhegye jó asztali bort terem, de már a’ Hegyal
jához nem számitatik. Erdő. Hajdan itt az Augustinus szer
zeteseknek zárdájuk volt.

Tussá, tót f. a’ Tapoly mellett, Parnóhoz *|2 órányira: 
246 romai kath., 15 evang., 300 ref., 18 zsidó lak. Ref. 
anyaszentegyház, 500 hold szántóföld. Jó rét. F. U. Tus- 
say , ’s in.

Szilvás Ú jfalu , tót-orosz f, Abauj vgye szélén, Kas
sához 4 mfd. 310 rom ai, 147 görög kath., 4 evang., 40 re
form., 19 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Hegyes határ. 
871 hold szántóföld. Erdő. Kastély. F. U· gr, Vandernath- 
né, Bernát, ’s m.

Tussá Újfalu, tót f. a’ Tapoly mellett: 143 romai, 38 
görög kath., 20 evang., 244 ref., 9 zsidó lak ., 371 hold 
szántófölddel. F. U. Szirrnay, Péchy, Js m.

TJjior, orosz f. Tőke Terebeshez délre egy mfd, 50 ro
mai, 379 görög kath., 7 zsidó lak., 867 hold szántófölddel. 
F. U. gr. Erdődy
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V e c s e ,  orosz.tót f. Tőke Terebeshez északra egy órá
nyira: 202 romai, 490 görög kath .. 73 ref., 11 zsidó lak. 
Görög kath. anya templom. Postahivatal és váltás Szinye* 
Velejte és Nagy; Mihály közt. Szántóföldje 942 hold. F. U. 
gr. Csáky.

V e l e j t e  , tót - orosz f. Ujhelyhez északra 2 mfdnyire : 
242 romai, 220 görög kath., 7 zsidó lak., romai és görög 
kath. szentegyházzal, postahivatallal, 706 hold szántóföld
del , vendégfogadóval, vadaskerttel. F, U. gr. Szapáryné.

V i s n y ó , tot f. Gálszécs fii. 252 romai, 36 görög kath., 
103 evang., 8 zsidó lak,, 494 hold szántófölddel.

V i t á n y , tót-orosz-magyar f. N, Kazmér fii. 215 romai, 
170 görög kath., 35 ref., 10 zsidó lak., 552 hold szántó
földdel , szőlőmiveléssel, erdővel. F. U. gr. Károlyi István.

Z e b e g n y ő , orosz f. N. Azar fii, 10 romai, 317 görög 
kath., 15 ref., 36 zsidó lak. F. U. gr. Barkóczy.

N é p e s  Pusz t ák.
Á l b é n y ,  Gálszécs fii. 32 rom ai, 56 görög ka th ., 2 ref, 

lak., 1007 hold szántófölddel. F. U. a’ Gálszécsi urak. K i n 

cséé, Parné fii. 50 kath ., 6 evang. .ak. Bérez, Szilvás Új
falu fii, 16 lak. D ö b ö n ö s , T o r k o s , szinte Sz. Újfalu fii. 
34 lak.

IV. HOMONNAI JÁRÁS.

Van benne 6 m e z ő v á r o s , u. m. 1 magyar, 3 tó t, 2 tót
orosz; 88 f a l u , u. m. 38 orosz, 15 tó t, i magyar, 20 tót
orosz, 6 o ro sz -tó t, 2 m agyar-tó t, 1 magyar - orosz, 2 
orosz-magyar, 1 magyar-orosz-tót, 2 tót-m agyar-orosz; 
10 n é p e s  p u s z t a .

N é p e s s é g e  53,473 lélek, u. m. 22,883 romai, 23,487 
görög kath., 1175 evang., 3326 ref., 26o2 zsidó.

N y e l v ö k r e :  24,384 tót, 23,487 orosz, 3000 magyar; 
2602 zsidó.
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M e z ő v á r o s o k .

Bulka , tót f. Ujheiyhe/, 4V2 nifdnyire, IJngh vgyéhez 
közel: 10,46 romai, 160 görög kalh., 4 evang., 72 zsidó 
lajj. Kath. paroch. templom, Szép kastély e's kert. Határja 
bő termékenyse'gű , ’s szántóföldé 1500 holdat foglal-el,

Deregnyii, magyar in. v. az elébbeni városhoz délre 3/l 
mfdnyire : 164 rom ai, 76 görög kath., 408 ref.. 9 zsidó 
lak. lief, anyaszentegyház. Termékeny róna határ. 873 hold 
szántóföld. Kövér rétek. F. U. Lányai.

Homorma, tót-orosz ni. v. egy gyönyörű vidéken, a’ 
Laborcza mellett, {Jjhelyhez 9 mfdnyire: 1815 romai, 2()3 
görög kath., I4 evang., 666 zsidó lak., romai és g. kath. 
paroch. templommal, zsinagógával, sóhivatallal ’s harmin- 
czaddal , mellék postával, igen népes heti és országos vásá
rokkal. Díszére szolgálnak továbbá a’ városnak a’ gr. Csáky, 
és a’ gr. Vandernath kastélyai, igen pompás angolkertek
kel. — Homonna feje volt egy több mint lüü helységből álló 
uradalomnak, mellyet az most említett uraságok bírnak, 
’s össze van kötve a’ barkói és jeszenői uradalmakkal. Haj
dan herczeg Keriatovich bírta. Ez a1 nemzetség kihalván, 
1360-ban a’ Drugethek kapták-meg , ’s vele összecsatolták 
a’ barkói és jeszenői ősi jószágaikat. Ki építette azonban 
ezek közűi hajdani várát , nem tudhatni.

Nagy Mihály, tót-orosz m. v. a’ Laborcza m ellett, 
L’ngh vgye szélén, Kassához keletre 8 mfdnyire: 1280 ro
mai, 612 görög kath., 60 evang., 170 zsidó lak. Romai és 
görög kath. paroch templom. Synagóga. Csinos kastély és 
kert, Cs. k. sóház és postahivatal. Ilid a’ Laborczán , ’s 
két malom. Szántóföldje 1938 hold, ’s elég termékeny. F. U· 
gr. Sztáray Albert.

Szinna, tót m. v. Ljhelyhez 12 mfdnyire: 1750 romai, 
177 görög kath., 10 evang., 19 zsidó lak. Kath. paroch. 
templom. Van itt szép kastély és kert, jeles gazdaság, mé
nes, számos malom, sok erdő, 2115 hold szántóföld, és 
3j4 fertálynyira több vashámor. F. U. Rholl József.
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S z t d r a ,  tót in. v. Homonnához délre 1*|4 mfdnyire: 789 
romai, 95 görög kath., 7 evang., 39 zsidó lak. Kath. pa- 
roch. templom. Csinos kastély. Vízimalom a’ Laborczán. 
918 hold szántóföld. Erdő. F. U. az igen régi Sztáray grófi 
nemzetség. Első birtokosa volt Veucellin , Sz. Istvánnak azon 
vezére , ki a’ zenebonáskodó Kupa somogyi herczeget meg
győzte.

F a l u  k.

A la ra , magyar f. a’ Latorcza mellett, Deregnyőhöz 
1TJ4 mfdnyire: 39 romai, 45 görög kath,, 772 re f., 9 zsidó 
lak ., ref. anyaszentegyházzal, termékeny róna határral, 
624 hold szántófölddel, sok réttel.

A g y i d ó c z , tót f. Számához 1 mfdnyire: 126 romai, 80 
görög kath ., l l  zsidó lak,, 802 hold szántófölddel , hegyes 
sovány határral. F. U. gr. Csáky.

B á n ö c s ,  tót f. Vásárhely fii. 281 romai, 113 gör. kath., 
87 evang., 24l ref., 1()6 zsidó lak ., reform, szentegyházzal, 
943 hold termékeny szántófölddel, jó rétekkel. F. U. Bá- 
nóczy, ’s in. t.

B a r k ó , tót f. Homonnához egy mfd., a’ Laboreza mel
le t t : 6o9 kath., 21 zsidó lak ., 815 hold szántófölddel, 
erdővel, ’s egy sziklahegyen épült pusztavárral. F. U. gr. 
Csáky.

C z i r o k a  B é l a ,  tót f. Szinna fii. 866 romai kath., 53 g. 
kath ., 40 zsidó lak ., 515 h. szántófölddel, 2 malommal, 
erdővel. F. U. Péchy.

Berető, tót-orosz f. Vásárhely fii. 72 romai, 124 gör. 
kath., 69 evang., 106 re f,, 13 zsidó lak., 471 hold szán
tóföld. F. U. Kazinczy.

Orosz Bisztra, orosz f. 118 görög kath. lak ., 244 h. 
szántófölddel. Fekszik Hrabóczhoz közel, hegyek közt,

Brezovecz, orosz f. Szinna fii. 119 gör. kath., 8 zsidó 
lak ., 151 hold szántófölddel.

K i s  C s e h ,  orosz f. IN. Cseb fii. 40 romai, 86 g. kath., 
3 zsidó lak. F, U. gr. Barkóczy,
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Nagy Csel, tót-orosz f. Butijához ·]„ mfdnyire: 251 

romai, 23l görög kath ., 12 re f., 9 zsidó lak. Katii, pa- 
roch. templom.t Kastély. 590 hold szántóföld. F. U. gr.
Barkóczy.

Dara - Szlarina, két egymással összefüggő orosz f, 
Sziiina . fii,  21 romai, 910 g. kath., 15 zsidó lak. , g. kath. 
szentegyházzal, hegyes, erdős határral, 1431 hold szántó
földdel. F. U. Hévész.

Dubravu, orosz f. Szinna fii. 308 g. kath. , 7 zsidó-
lak ., 497 h. szántófölddel, erdővel.

Dubróka, orosz-tót f. Btitka fii, 217 r. kath ., 421 g. 
kath., 22 ref., 17 zsidó lak ., 713 h. szántófölddel, F. U.
gr. Schmidegg.

l·  alkus, orosz f. Málcza fii. 51 rom ai,' 520 g. kath., 
5 ref. , 24 zsidó lak, , gör. szentegyházzal, 554 hold szán
tófölddel. F. U. Kazinczy.

Viízesér, magyar-orosz f. N. Cseh fii. 107 romai , 140 
g. kath., 48 ref,, 35 zsidó lak., 468 hold szántófölddel. 
F, U. Füzeséry , ’s in.

Gáláig , tót-orosz f. N. Cseh fii. 353 romai, 300 gör. 
kath., 6 evang , 29 ref., 37 zsidó lak., 6l7 hold szántó
földdel. F. U. gr. Schmidegg , Újlaki, Bégányi, Boronkay, 
Viczmándy.

Has-ina, orosz-tót f. Homonna fii. 150 romai, 423 
görög kath., 3 evang., 10 zsidó lak. Szentegyháza mind 
a’ két hitüekkel közös. Szántóföldje 507 hold. F. U. 
Ujházy.

Hegyi, magyar - orosz - tót f. Deregnyőhöz , |4 órányira: 
260 romai, 105 görög kath., 5 evang , 198 ref., 35 zsidó 
lak Kath. paroch. templom. 633 hold szántóföld. F. U. 
többen,

Helmeczke, tót - orosz f. Petecse fii. 275 romai, IO4 
görög kath,, 15 zsidó lak., 396 hold szántófölddel. F. U. 
gr. Vandernath.

Cziróka Hosszúmező, nagy tót f. Homonnához keletre 
2 órányira: 1451 kath., 7 evang., 32 zsidó lak. Kath, pa-
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roch, templom. 1330 h. szántóföld. Hegyes, erdős határ. 
Két malom a’ Cziróka patakján. F. U. Szirmay.

O r o s z  H r a b d c z , orosz f. Szinna fii 5í‘3 g. kath.. 17 
zsidó lak ., g. kafh. paroch. templommal, 515 hold szántó
földdel, hegyes határral. F. U. b. Vécsey.

J a l o v a ,  orosz f. Szinna fii. 179 g. kath. lak., 203 hold 
szántófölddel. F. U. Re'vész.

J e s z e u ő ,  tót f. Homonnához va órányira: 42o r. kath., 
28 zsidó lak ., 1810 h. szántófölddel, nagy erdővel, ’s egy 
regi puszta várral. F. U. gr. Vandernath.

I n d  e z , orosz f. Ungh vgye szélén, N. Bereznához 2 
órányira: 251 g- kath. lak., 317 h. szántófölddel, sovány 
hegyes határral.

K ú c s á n d , tót-orosz f. Málcza fii. 57 romai, 150 görög 
kath ., 4 evang. , 75 ref., 13 zsidó lak ., 196 hold szántó
földdel. F. U. többen.

K ü l n a , orosz f. Szinna fii. 4 romai, 360 g. kath., 23 
zsidó la k ., gör. szentegyházzal, 955 hold szántófölddel, er
dővel. F. U. gr. Vandernath.

K i s  K e m e n c z e , tót f. Petecse fi!. 510 r. kath., 4 ref., 
8 zsidó la k ., 288 h. szántófölddel. F. U. gr. Csáky.

N a g y  K e m e n c z e , tót-orosz f. Cziróka Hosszúmező fii. 
654 rom ai, 196 g. kath. , 3 ref. lak., 1397 h. szántóföld
del, két malommal a’ Cziróka vizén, erdővel. F. U. gr. 
Csáky. — Van papirosa» alma is.

K l e n o v a , orosz f. Szinna fii. 9 romai, 723 g. kath., 21 
zsidó lak. Gör. paroch. templom. 1093 h. szántóföld. Erdő. 
Vízimalom. F. li. gr. Barkóczy.

K o h a n d c z , tót f. Homonna fii. 310 kath., 6 zsidó lak., 
428 h. szántófölddel, jó réttel a’ Laborcza mentiben, er
dővel. F. U· gr. Csáky.

K o l b a s  z d , orosz f. Szinna fii. 3 romai, 297 g. kath., 
18 zsidó lak., 191 h. szántófölddel. F. U. az eperjesi püspök^

K o l o n i c z a ,  orosz f. Szinna fii. 4 romai, 72o g. kath., 
10 zsidó lak. Gör. paroch. templom. Hegyes határ. 926 b. 
szántóföld. F. U. gr. Schinidegg.
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Felső Körtve'lyes, tó t-orosz f. Honionnához északra 

2 órányira: 299 romai, 188 g. kath., 15 zsidó iák. Kath. 
paroch. templom. 8o2 hold szántóföld. F. U. gr. Csáky Lász
ló örökös.

Krusznricz, tót-orosz f. N. Mihály fii. 74 romai, 150 
g. kath,, 1100 evang., 7 ref., 30 zsidó lak,, 414 h. szántó
földdel. F. U· ßoronkay·

Kriva ( UlicsJ, orosz f. Szinna fii. 8 romai, 320 görög 
kath., 10 zsidó lak ,, g. anyaszentegyházzal, 427 h. szántó
földdel, hegyes határral. F, U. gr. Vandernath.

Krivostyán, tót-orosz f. Sztára fii. 209 romai, 205 g. 
kath., 24 zsidó lak., I47 h. szántófölddel. F. U. gr. Sztá- 
ray , Okoliesányi, Szirmay.

Kudlucz, tót f. Homonnával összefüggésben: 425 ro
m ai, 60 g. kath ., 8 zsidó lak., 405 h. szántófölddel. F* U. 
gr. Csáky , gr. Vandernath.

Lúczfalvu , orosz - tót f. Hnmonna fii. 100 romai , 245 
görög kath., ti zsidó lak., 270 h. szántófölddel. F. U. gr, 
Csáky,

Ladomer, orosz f. Szinna fii. 8 romai, 430 g. kath., I4 
zsidó lak. Gör. paroch. templom. 692 h. szántóföld. Erdő 
F, U. Vladár.

Lusk , orosz-tót f. Vásárhely fii. 93 romai, 138 gör. 
kath., 48 evang., 47 ref., 8 zsidó lak., gör. szentegyház
zal , 414 h. szántófölddel. F. IJ. Szirmay,

Lászlóméi·, tót - orosz f. N. Mihály fii. 140 romai, 444 
görög kath., 78 evang., 224 ref;, 40 zsidó lak. Evang. 
szentegyház. 1175 hold termékeny szántóföld. F. U. többen.

Lazony, tót-orosz f. Vásárhely fii. 235 romai, 200 g. 
kath., 9 evang., 104 ref., 12 zsidó lak. Kath. fii. szent
egyház. Szép kastély és kert. 630 h. szántóföld. Jó rétek. 
F. LT. Szirmay.

Málcza , tót - magyar - orosz f. Deregnyőhöz nyugotra 
11[a órányira: 596 romai, 141 g· kath., 48 evang. , 170ref., 
63 zsidó lak. Kath. és ref. anya templom. 748 hold termé
keny szántóföld. F. U. Orosz, Richter, Vékey, Lacsny, ;s m, 

I I I .  K. M. 0. Földi. 28
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Márk-Ctemernye, orosz-tót f. 95 romai, 360 g. kath., 
20 zsidó lak ., 301 h. szántófölddel. F, U. Okolics"'nyi, 
Szirmay.

M árk, tót - magyar - orosz f. Málcza fii. 360 romai 
220 g. kafh .. 90,' ref., 55 zsidó lak., 828 h. szántófölddel 
F, U. többen.

Miháljó, orosz! f. Szinna fii. 230 görög kath. , l t  zsidó 
lak., 275 h, szántófölddel, erdővel. F. U. Mokcsay.

Mocsár , tót - orosz f. N.j Mihály fii. 120 romai. 132 
g. kath. , 119 evang., 8 ref., 23 zsidó lak. , 218 h. Szántó
földdel. F. U. többen.

Módra, tót f. C/.iróka Hossziítnezó fii. 518 kath., 3 
zsidó lak., 682 h. szántófölddel. Örökös^földes ura gr. Van4 
dernáth.

N átafa lva , orosz-tót f. Eörmező fii. 3C0 romai, 622 
g. kath., 7 evang., 80 zsidó lak ., 686 h. szántófölddel. F· 
U Nátafalusy, Viczmándy, Szulovszky.

Nezpest, orosz.magyar f. Málcza fii. 26 romai, 133 g. 
kath., 30 ref., 7 zsidó lak., 7l h. szántófölddel. F. U. 
Karove.

Novaszelicza, orosz f. Szinna fii. |4 romai, 597 görög 
kath ., 8 zsidó lak, Gör. pároeh. templom. 732 h. szántó
föld. Nagy eido. F. U. Szirmay.

Oreszka, tót-orosz f. Sztára fii. 710 romai, 152 gör 
kath., 16 zsidó lak., 654 hold,szántófölddel» F. l i .g r .  
Sztáray.

Őrmező, tót-orosz f. Sztárához *|8 órányira: 670 ro
m ai, 428 gör. kath., 6 evang., 50 zsidó lak. Romai és gö
rög katb· anyaszentegyház. Szép kastély egy gyönyörű an
gol kerttel. Tehenészet. I47O hold termékeny szántóföld. 
Jó rét. F. U. Okolicsányi János örökösei.

Orosz Patak , orosz f. Szinna fii. 390 görög kath ., 9 
zsidó lak ., hegyes határral , 427 hold szántófölddel. F, U. 
Mokcsay.
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Pazdics , tót-orosz f. Nagy Mihályhoz 3|4? órányira: 

298 romai- 328 g. kath., 463 evang., ]() ref., 65 zsidó lak. 
Evang, anyaszentegyház. Szép kastélyok. Szántóföldje ter
mékeny 3 ’s 709 holdat foglal-el; erdeje derék. F. U. a’ 
Szirmay nemzetség.

Peticse , tót f. Homonnához egy órányira: 565 kath., 
10 zsidó lak. Kath. paroch, templom. Hegyes határ. Erdő. 
263 h. szántóföld. F. U. özv. gr. Szapáryné, szül. gr. Csáky 
asszonyság.

Pelrik, tót-orosz f. Málcza fii. 390 romai, 216 g. kath.,
10 ref., 31 zsidó lak. Görög kath. templom. {572 hold szán
tóföld. F. U. többen.

Petrócz, tót-orosz f. N. Mihály fil.S 222 romai, 215 g. 
kath., 15 zsidó lak., 3l3 h. szántófölddel. F. U. gr. 
Sztáray.

Polana, orosz f. Szinna fii. 16 romai, 717 g. kath., 
14 zsidó lak. Görög anyaszentegyház. Hegyes, sovány ha
tár. 1229 h4 szántóföld. Vízimalom. F. U. Révész.

Porul· ka , orosz f. Peticse fii. 34 romai, 250 g. kath.,
11 zsidó lak,, g. paroch. templommal, 244 h. szántóföld
del, F. U, gr. Csáky.

Priezlop, orosz f Szinna fii. 163 g. kath., 8 zsidó lak. 
215 h. sovány szántófölddel, erdővel, ,

Kis lldska, magyar-tót f. Hegyi fii. 122 romai, 31 g. 
kath., 8 evang., 128 ref., 10 zsidó lak .. ref. szentegyház
zal , 565 h. termékeny szántófölddel, vízimalommal a’ Láb- 
orcza vizén. F. U. többen.

Nagy Ráska, magyar-tót f. 198 romai, 48 g. kath., 
4 evang., 134 ref., 12 zsidó lak., ref. szentegyházzal, 654 
h. szántófölddel, vízimalommal. F. U. többen.

Ilrabovu Roszlóka, orosz f. Rereznához 2 órányira. 
181 g. kath., 5 zsidó lak ., 226 h. szántófölddel, kősziklás 
határral. F. U. gr. Klobusiczky.
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K a i m  R o sz tú k a , orosz f. Szirma Ili. 5 romai, ‘232 g. 
kath ., 8 zsidó lak., görög anyaszentegyliázzal, 955 h. 
szántófölddel. F. U. gr. Vandernath,

S xtakcsin  R o sz tú k a , orosz f. Szinna fii. β romai, 413 
g. kath,, 10 zsidó lak., 562 h. szántófölddel. F. ti. Szirmay.

R o v n a , tót f. F. Körtvélyes fii. 405 kath ., 5 zsidó lak. 
Szántóföldje 649 hold. Erdeje van. F. U. gr. C’sáky.

R u n y in a , orosz f. Szinna fii. 274 g. kath., 11 zsidó 
lak., 316 h. szántófölddel. F. U. Lónvay.

O rosz R u szk u , orosz f. a’ galicziai határszélen: ?2o g. 
kath. , 1 3 zsidó lak,, görög anyaszentegyliázzal, 994 hold 
szántófölddel, nagy erdővel.

S á m o g y , orosz-tót f. Cseh fii. 93 romai, 270 g. kath., 
91 evang., 36 zsidó lak., görög anyaszentegyházzal, 523 
hold szántófölddel. F. U. Szirmay.

Sm ugocz es D u h ra v a , két orosz f. Bereznához egy mfd- 
nyire, hegyes erdős vidéken: 324 g. kath., 14 zsidó lak., 
497 h. szántófölddel. F. U. b. Vécsey.

S zá lú k , orosz-magyar f. Hegyi fii. 132 romai, 304 g. 
kath., 4 evang , 128 ref., 30 zsidó lak. Görög kath. és 
ref. templom. 8o7 h. szántóföld. Vízimalom. F. U. többen·

S z e le p k a , tót-orosz f. Butka fii. 205 romai, 198 g. 
kath., Iá zsidó lak., 248 h· szántófölddel. F. U. gr. Schmi- 
degg, Viczmándy.

S ztakcsin , orosz f. Szinna fii. 63 romai, 1024 g. kath., 
6 ref. , 6 zsidó lak. Götög anyaszentegyház, 1532 hold 
szántóföld. Erdő. Örökös földesura: gr. Vandernath

S z lr ih ó c z , orosz f. Szinna fii. 354 g. kath., 40 zsidó 
lak., 441 h. szántófölddel. F. U. b. Vécsey.

T o p o ly a , orosz f Szinna fii. 470 g. kath , 16 zsidó 
lak. Görög anyaszentegyház. 609 h, szántóföld. Nagy erdő· 
F. U. gr, Vandernath.



ZEMPLÉN VÁRMEGYE. 43?
Topolyán, orosz f. Λ. Mihály fii. 58 romai, 390 g. 

kath ., 12 zsidó lak. Gör, anyaszentegyház. 330 hold szán
tóföld. F. U. gr. Sztáray.

Tibiya, orosz f. Szinna fii. 13 romai, 930 g. kath. , 
18 zsidó lak. Görög anyaszentegyház. 936 h. szántóföld. Er
dő. Malom, F. IJ. gr. Schrnidegg.

TJdva, tót f. Homonához egy órányira: 724 kath., 4 
evang. , 16 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Szántóföldje 
elég termékeny, ’s 780 holdat foglal - e l ; erdeje, rétje jó. 
F. U. Szirmay Anna, született gr. Haller asszony, kinek 
itt szép lakháza, ’s kertje van.

Ulic.i, orosz f. Szinna fii. 7 romai, 460 g. kath., 10 
zsidó lak. Görög anyaszentegyház. 666 h. szántóföld. Erdő 
F. U. gr. Yandernath.

Valyaskócz, orosz f. Cziróka Ilossziiinező fii, 2 romai 
211 g. kath., 4 zsidó lak., 260 h. szántófölddel, erdővel 
F. U. Kholl.

Vásárhely, tót·orosz f. N. Mihályhoz nyugotra 1 * j 2 
■nfdnyire, a’ kassai postautban: 223 romai, 155 g. kath.,
8 evang., 326 ref., 29 zsidó lak. Komái és görög kath., és 
ref. anya templom. 7t5 h termékeny szántóföld. Malom az 
Ondava vizén, F. U. gr. Csáky László örökösei.

Velopolya, tót f. lloinonnához északra egy órányira , 
342 romai, 40 görög kath ,, 2ü zsidó Jak. 662 hold szán
tóföld. Jó rét a’ Laborcza mentiben. F. U. Szirmay és a' 
llomonnai plébánia.

Orosz Volova, orosz f. Szinna fii. 342 g. kath., 16 
zsidó lak., 608 h. szántófölddel, erdővel.

Labores Volya , orosz f. Őrmező fik 42 romai, 410 g: 
kath., 17 zsidó lak. Görög anyaszentegyház. 380 hold zzán- 
tóföld, F. U. gr. Sztáray.

Zboj, orosz f. közel Galicziához: 2 romai, 6$0 g. 
kath., 13 zsidó lak. Hegyes, erdős, sovány határ Fény-
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vés e's bikkes erdő. 1064 h. szántóföld. Görög anyaszent- 
egyház, Malom F. U. gr. Schmidegg.

N é p e s  P u s z t á k .
Plány es Szánkó e z , Őrmező fii. 50 kath. lak, f'ibn. - 

chenecz, Őrmező fii. 2ü romai, katii., l l  zsidó lak, Kolov- 
r á t , Peticse fii. 2 romai, 16 g. kath. lak. Luc sió e z , Vá
sárhely fii. 29 kath., 7 evang. , 9 ref., 8 zsidó lak. Hetin- 
71ÓCZ, Szerelmes, Zsákján N. Mihály fii. S2 kath. lak* 
Kamonya, Vágás, Butka fil.‘43J kath., 14 zsidó lak.

V. GÖilÖGFVYEI JÁRÁS.
Van benne: 99 fa lu , u. in. 37 tó t, 52 orosz, 6 tót

orosz , 4 orosz-tót $ 3 /tepes puszta.
N é μ es se' ge 41,588 lélek., u. m. 14,880 romai kath. , 

24,891 görög kath., 384 evang,, 122 ref,, 1311 zsidó.
N y e l v ö k r e :  15,386 tót, 24,891 orosz. 1311 zsidó.

Fa l u k .
Baskócz, tót f. Göröginye fii. 229 kath., 7 zsidó lak., 

613 h. szántófölddel, vízimalommal F. U. gr. Vandemath,

Izbugya Béla, orosz f. Papina fii. 8 romai, 570 g. 
kath., 7 zsidó lak., görög anyaszentegyházzal,' 1251 h, 
szántófölddel. F. U. Szirmay, DessevíFy, Vladár, ’s in.

Borrá, orosz f. Papina fii. 5 romai, 480 g. kath., 8 
zsidó lak ., görög anyaszentegyházzal, 704 h. szántófölddel, 
hegyes sovány halárral. F. U. Marjássy és Szirmay {nem
zetségek.

Izbugya-Brésztó, orosz f. Papina fii. 16 romai, 240 
g, kath,, 7 zsidó lak. Szántóföldje 791 hold. F. U. többen,

Homonna Bresztó, tót f. Ilomonna fii. 2o8 romai. 40 
g. kath ., 10 zsidó lak. 519 hold szántóföld. F. U. gr. Van- 
dernath.
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Alsó, Felső es Harbok Csebinye, 3 orosz f. 12 romai, 
998 g. kalh, , 14 zsidó lak. Görög anyaszentegyház. Az el
sőnek szántóföldje 1195 hold, ’s földesura Szirmay; a’ má
sodiknak szántóföldje 707 h. ’s földesura Szirmay $ a’ har
madiknak földje 474 h . , ’s f, u rai: többen.

Csertesz, vagy Cseriizna, orosz f. Papina fii. 12 ro
mai , 761 g. kath , 10 zsidó lak., görög anyaszentegyház- 
za l, 1137 h. szántófölddel, hegyes, kősziklás sovány ha
tárral. F. U. Szirmay.

Csukáid e z , orosz f. Papina fii. 14 romai, 505 g. kath.,
6 zsidó lak. Görög; templom. 787 h. szántóföld. F. U. gr. 
Csáky.

Czernyvnu, tót f· Jankócz fii. 209 kath. lak ., 672 h. 
szántófölddel. F. U. Marjássy, Poturnyai.

Dedusócz, orosz f. Lyubisse fii, 210 g. kath., 9 zsidó 
lak., 267 h. szántófölddel. F. Lf. gr. Csáky.

Gigldcz, tót f. N. Domasa fii. 168 romai, 3o, g. kalh. ,
7 zsidó lak., 379 h. szántóföl Idei. F. U. gr. Sztáray , Be
öthy.

Girócz, orosz f, Jankócz fii. 28 romai, 80 g. kath.,
S zsidó lak., 179 h, szántófölddel. F. U. g·'. Sztáray.

Goröginye, tót f. Homonnához északra 1 ‘ J a  mfdnyire: 
561 kath., 13 zsidó lak. Kath. paroch, templom. 1264 hold 
szántóföld. Erdő. F. U. gr. Csáky László örökösei.

Grugócz, tót f. Goröginye fii, 7G romai, 70 g. kath.,
3 zsidó lak., 392 h. szántófölddel. F. II. gr. Vandernath,

Gt/apalócz, tót f, Jankócz fii. 2J3 romai, 45 g. kath., 
14 zs'wló lak., 508 hold szántófölddel. F. U. llho ll, Se- 
deczky.

Habura, orosz f. Papina fii. 5 romai 930 g. kath. , 15 
zsidó lak. Görög anyaszentegyház. 1639 h. szántóföld. F. 
U. gr. Csáky.

Csabaldcz, orosz f. Papina fii. G romai , 352 g. kath.,
G zsidó la k ., 709 h. szántófölddel. F. U. gr. Barkdczy.
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Hegedüsfalva, tót f. Leszkócz fii. 200 romai, 36 g. 
kath,, 8 zsidó lak,, 565 h. szántófölddel. F. U. gr. Barkó- 
c z y ,  Ssirmay,

Holes iköcz, tót f. N. Domasa fii. 175 romai, 30 g. 
kath ., 7 zsidó lak.. 429 h. szántófölddel. F. U. b. Véesey.

Hoszlavicza, Papina fii. orosz f. 40 romai, 560 g. 
kath., 14 zsidó lak. Görög anyaszentegyház. Kastély. Ma
lom. Erdő, sok nagy vadakkal. 1133 hold szántóföld. F. 
U. fiholl.

Izbugya Hosszúmező, tót f. Papina fii. 250 romai, 32 
g. kath., 10 zsidó lak., S61 h. szántófölddel. F. U, Szir- 
m ay, Kazinczy.

Köles Hosszúmező, tót f. A. Kortvélyes fii. 731 kath., 
8 evang., 28 zsidó lak., 788 h. szántófölddel, F. TJ. többen.

Alsó Hraböcz, tót-orosz f. az Ondava mellett: 376 ro
mai, 240 g. kath., 16 evang., 86 zsidó lak ., kath. és gö
rög templommal, 656 h. szántófölddel. F. U. többen,

Izbugya Hraböcz, tót f. Papina fii. 335 kath. , 55 zsi
dó lak. , 664 h szántófölddel. F. U. többen.

Hrubö, tót f. Hoinonnához é'szakra 2 '|2 mfdnyire! 307 
kath., 10 zsidó lak. Kath. paroch. templom. 438 hold szán
tóföld. Hegyes , erdős határ.

Alsó Jublonka, orosz f. Papina fii. 28 romai, 43r g. 
kath·, 3 zsidó lak., 6l5 h. szántófölddel. F. U. gr. Van- 
dernath.

Felső Jablonla, orosz f. Papina fii. 6 romai, 67o g. 
kath,, lo zddó lak. Görög anyaszentegyház, 726 hold szán
tóföld. F. U. Szirmay.

Tóth Jablonya, tót f. Papina fii. 851 romai, 50 g. 
kath,, 26 zsidó lak., 761 hold szántófölddel, F, U. Maln- 
tinszky.

Hanköcz, tót f. Lyubisse fii. 371 romai, 50 g· kath.,
20 zsidó iák ., 598 h. szántófölddel. F. U. gr. Csáky.
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junkdcz, tőt f. Sztropkóhoz kelet-délre 3 órányira : 22o 

katli. lak. Parocb. templom, 430 hold szántóföld. Vízimalom, 
F. U. gr. Csáky.

Jeszendcz, tót í. Zsalobina fii. 132 romai, 20 g. kath., 
10 zsidó lak., 366 h. szántófölddel. F. U. Barkóczy,

K a len d , orosz f. Galiczia szélén: 389 g. kath., 9 zsidó 
^ak., 408 h. szántófölddel. F. U. Szirmay.

K a m a , tót f. Göröginye fii. 347 kath., 9 zsidó lak., 
901 h. szántófölddel. F. U. gr. Csáky.

K ia d v á n , tót f. az Ondóvá m ellett, A. Körtvélyes fii, 
39 kath,, 231 evang., 0 zsidó lak. Evang. templom. 540 
hold szán óföld. F. U. Szulovszky, Szirmay, Szentléleky, 
Kiszely, ’s in.

Kussardcz, tót-orosz f. Jankócz fii. 179 romai, 118 g. 
kath., 12 zsidó lak,, 545 h. szántófölddel. F. U. b. Vécsey.

Koskdcz, tót f. Lyubisse fii. 425 romai, 40 g. kath,, 
12 zsidó lak., 567 hold szántófölddel. F. U. gr. Csáky.

Alsó Körtvélyes, tót-orosz f. az Ondava m ellett, N. 
Mihályhoz két órányira : 487 romai, 204 g. kath., 7 evang., 
32 zsidó lak. Kath. paroch, templom. 1036 hold szántóföld. 
Malom. Erdő F. U. Szirmay , Okoiicsányi.

K ra szn ib ro d , orosz f. Sztropkóhoz 3 órányira: 2 romai, 
470 g. kath., 6 zsidó lak., 849 h. szantóföldddel, erdővel. 
A’ helységhez közel van egy basilita szerzetesek zárdája, 
mellyet a’ Drugethek alapítottak ; 1756-ban pedig gr. Van- 
dernathné szül» gr. Zychy asszonyság Homonna, Varanó, 
Terebes, stb uradalmak birtokosa megerősített. F, U. 
Szirmay.

Tóth  K r i v a , tót f. Papina fii. 124 kath., 10 zsidó 
lak., 427 hold szántófölddel. F. U. gr. Vandernath.

K i c s i n , tót f. A- Körtvélyes fii, 201 kath., 3 evang., 
35 zsidó lak ., 291 hold szántófölddel. F. U, Szentléleky, 
Bálpalaky , Orosz , Kárász.
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A lsó  L a d isk ó cz  , tót f, Lyubisse fii. 380 katb ., 6 zsi
dó lak,, 661 hold szántófölddel, vizimalommal. Γ. U. gr. 
Vandernalh.

jFelső L a d isk ó c z , tót f. .Lyubisse fii. 330 kath. , 7 zsi
dó lak ., 585 h, szántófölddel. F. U. gr. Csóky.

L e szk ó c z , tót-orosz f. Homonnához 1*|4 rnfdnyire 423 
romai, loO g. kath., 4 zsidó lak ., 329 h. szántófölddel. F. 
U. Keczer.

M ező  L a b o r c z , orosz f. Papina fii, 12 romai, 700 g. 
kath., 12 zsidó lak., 1042 h. szántófölddel. F. U. gr. 
Csáky.

L e s z n a , orosz f. A. Körtvélyes fii. 53 romai, 300 g, 
kath., 12 zsidó lak,, 599 h. szántófölddel. F. U. b. Barkó- 
czy, Szirmay.

L u k a só c z , tót f. Jankócz fii. 267 kath., 7 zsidó lak., 
589 h. szántófölddel. F. U. gr. Csáky.

L y u b is s e , tót f. a’ Laborcza mellett, Homonnához é~ 
szakra 1 Ijtí rnfdnyire: 5Ϊ0 romai, 58 g. kath ., 15 zsidó lak. 
Kath. paroch. templom. Vízimalom. Erdő. 651 h. szántó
föld F. U. gr. Csáky.

M askócz  , orosz f. F. Körtvélyes fii. 1 rom ai, 231 g, 
kath. , 4 zsidó lak., görög anyaszentegyházzal, 498 hold 
szántófölddel, F. U. gr. Csáky.

M á ty á sé  ez , tót f. az Ondava mellett: 439 romai, 57 g, 
kath., 11 zsidó lak. Kath, paroch, templom. 561 h. szántó, 
föld. Erdő. F. U. gr. Barkóczy, gr. Forgács, Bideskdty.

M is lin u , tőt f. Leszkócz fii. 380 kath,, 6 zsidó lak ., 
635 hold szántófölddel. F. U. Szirmay.

M o rv a , tót f. az Ondóvá mellett, N. Mihályhoz 11[„ 
órányira: 366 romai, 214 g. kath., 1θ7 evang., 112 ref., 
100 zsidó lak ., 903 hold termékeny szántófölddel, vízima
lommal, erdővel. F. U, többen.
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Nyagó, orosz f. Papina fii. 4 romai, 270 g, kath ., 12 

zsidó lak ., 707 h. szántófölddel. F, ö . Szirmay, Sós , 
Orosz.

Olsinkó, orosz f. Papina fii. 8 r . , 280 g· kath., 7 zsi
dó lak ., 437 h. szántófölddel. F. U. Szirmay.

Olyka, ÍHomonna ex SztropkóJ két orosz f. mellyet 
az Olyka vize választ-el, Sztropkóhoz 2l/2 mfdnyire: 783 g. 
kath,, 24 zsidó lak ., 1186 hold szántófölddel, görög anya- 
szentegyházzal. F. U. Ilomonna Ojykónak Szulóvszky, 
Sztropkó Olykónak gr. Dessevll'y.

Oszlrosnicza, orosz f. Szinna fii. 4 romai, 303 g. 
kath., 12 zsidó lak., 217 h. szántófölddel.

Pakasztó, orosz-tót f. Hrubbó fii. 110 romai, 160 g. 
kath., 12 zsidó lak., görög templommal, 580 h. szántó
földdel , vízimalommal. F. U. Okolicsányi.

Papina, tót f. , de 1330-ban már mezőváros volt, Uo- 
monnához északra 3 mfdnyire: 810 romai, 48 g. kath., 28 
zsidó lak. Kath. paroch. templom. Szántóföldje lS l9 hold j 
erdeje, malma van. F. U. Ocskay József.!

Parihuzócz, orosz f. Papina fii. 8 romai. 346 g. kath., 
14 zsidó lak., 434 h. szántófölddel. F. 0. Szirmay.

Pcsolina, orosz f. Szinna fii. 4 romai, 1152 g. kath ., 
33 zsidó lak. Görög anyaszentegyház. Nagy erdő. 1509 h. 
szántóföld. Vízimalom. F. U. llholl.

Petrócz, tót-orosz f. Hrubó fii. 128 romai, 60 g. kath.; 
10 zsidó lak. ,315 h, szántófölddel. F. U. gr. Barkóczy es 
b. Vecsey.

Palota, orosz f. a’ galicziai határszélen: 550 g. kath., 
9 zsidó lak., 1152 h. szántófölddel. F. U. gr. Csáky.

Picinyó, orosz f. Szinna fii. S romai, 7s0 g. kath., 9 
zsidó lak ., görög templommal, 1163 hold szántófölddel. F. 
U- Berhelyi.
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N e h v a l P o lyá n k a , orosz f. Papina fiL 6 romai, 625 g. 
kath ,, 14 zsidó lak. Görög anyaszentegyház. 919 h. szántó, 
föld. Malom, F. U. gr. Klobusiczky.

T avarn a  P o lyá n k a , orosz f. Matyasócz fii. 68 romai , 
150 g, kath., 16 zsidó lak., 395 hold szántófölddel. F. U. gr. 
Barkóezy.

P ossa , orosz - tót f. A. Körtvélyes fii. 141 romai, 292 
g. kath., 6 ref., 25 zsidó lak ., görög anyaszentegyházzal, 
525 hold szántófölddel. F. U. többen,

R a d v d n y , orosz f. Papina fii. 460 g. kath., 13 zsidó 
lak ., 797 h. szántófölddel. F. U. Kazinczy.

H orbók R a d v d n y , orosz f. Papina fii. 8 romai; 150 g. 
kath., 14 zsidó lak., 422 h. szántófölddel. F. U. Ka
zinczy,

R a f a jd c s , orosz f. Jankócz fii. 3 romai, 132 g, kath., 
5 zsidó lak,, görög anyaszentegyházzal, 336 h. ssántóföld- 
del, F. U. Beöthy.

R d k ó c z , orosz-tó t f. A, Körtvélyes fii, 163 romai, 
648 g. kath., 18 evang., 4 ref., 37 zsidó lak. Görög anya
szentegyház. 1319 h. szántóföld. Három kastély. F. U. Bo- 
ronkay, Szulóvszky, Szirmay.

R o k itó c z , orosz f, 320 g. kath., 5 zsidó lak., 581 h, 
szántófölddel.

■^Homonna R o k itó  , orosz f. Papina fii.
I zb u g y a  R o k itó , orosz f. az elébbeni helység mellett: 

15 romai, 823 g. kath., 34 zsidó lak., 1795 hold szántó, 
földdel, erdővel. F. U. többen.

S te fa n ó c z , orosz f. Matyasócz fii. 19 romai, 261 g. 
kath ., 5 zsidó lak ., görög anyaszentegyházzal, 577 hold 
szántófölddel. F. U. gr. Barkóczy.

S te rk ó c z , orosz f. Papina fii. 296 g. kath. lak., 289 
hold szántófölddel. F. U» Kéry, Bernáth, Boronkay, 
Szirmay.
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Felső Szitnyicze. tót f. Jankócz fii. 2J6 kath., 8 zsidó 
lak,, 379 h. szántófölddel, F. U. b. Vécsey,

Szmolnik, orosz f. Szinna fii. l3 romai, 330 g. kath., 7 
zsidó lak., 525 h. szántófölddel. F. U. Szirmay, Prámer.

Szopkdcz, orosz f. Göröginye fii. 59 romai, 1S3 g. 
kath., 5 zsidó lak., görög anyaszentegyházzal, 489 h, szán
tófölddel. F. U. gr. Vandernath,

St erkdcz, orosz f, Papina fii. 2y6 g. kath, lak.
Sz/ela, orosz-tót f. Λ. Körtvólyes fii. 165 romai, 336 

g. kath., 4 evang., 10' zsidó lak. Görög· anyaszentegyház. 
326 h. szántóföld. F. U. Szirmay, Potornyai, Mokcsay.

Szukd , orosz f. Krasznibrodhoz egy órányira: 330 g. 
kath ., 5 zsidó lak., görög anyaszentegyházzal, 514 h. 
szántófölddel, malommal. F. (J. Szirmay.

Tavurna, tót f. Matyasócz fii. az Ondava mellett: 382 
romai, 58 g. kath. lak. Kastély. 744 hold szántóföld, F, U. 
gr. Barkóczy. Ez a’ helység hajdan a’ zempléni várhoz 
tartozott, ’s lakosai a’ várnak társzekeresei voltak.

Telepdcz, orosz f. Papina fii. 21 romai. 570 g. kath. 
10 zsidó lak., görög anyaszentegyházzal, 752 h. szántó-, 
földdel, F. U. gr. Vandernath.

Topotokét^ tót f. Leszkócz fii. 260 romai, 46 g. kath., 
10 zsidó lak., 857 h. szántófölddel, kastélylyal. F. U. 
Szirmay,

Turczdcz, tót f. Göröginye fii. 366 kath., 8 zsidó lak ,, 
808 h, szántófölddel. F. LJ. Klobusiczky.

Valentdcz, orosz f. Izbugya Bélával össze függésben . 
134 g. kath. lak,

Vidráuy, orosz f. Papina fii. 19 romai, 380 g. kath., 
8 zsidó lak,, görög anyaszentegyházzal, 700 h. szántóföld
del, F* U. gr. Csáky László örökösei.

Alsó Szitnyicze, tdt f. Jankóé/, fii. 298 romai 18 g.
kath. lak ., 729 h. szántófölddel. F. U. gr. Barkóczy.
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Világfi 9 orosz f. Papina fii. 6 rom ai, 946 g. kath., 
10 zsidó lak., 2021 h. szántófölddel, erdővel, malommal. F. 
U. gr. Sztáray.

V irava , orosz f. a' galicziai határszélen: 40 romai, 
536 g. kath., 20 zsidó lak. Harminczadhivatal. Görög anya- 
szentegyház. 944 h- szántóföld. F. U. gr. Barkóczy.

Volicza, orosz f. Papina fii. 8 romai, 303 g. kath. , 12 
zsidó lak., 518 h. szántófölddel. F. TJ* többen.

Tóth Volova , tót f. Görőginye fii. 416 kath., 14 zsidó 
lak ., 694 h. szántófölddel. F. U. gr. Vandernath.

Zdvadka , tót f. Leszkócz fii. 240 r. kath., 5 zsidó lak., 
sok réttel , l56l h. szántófölddel. F. U. gr. Vandernath.

Zbojna CHotnomm és Izbi/gya) , 2 orosz f. Papina fii. 5 
romai , 640 g. kath., 20 zsidó lak .. görög anyaszentegyház- 
za l, 309 h. szántófölddel. F. Ll. Malatinszky. Izbugya Zboj- 
nának van 483 h. szántóföldje, ’s földesura gr. IJessevft'y.

Zsalobina , tót f. Homonnához 2 mfdnyire: 466 kath., 
16 zsidó lak. Kath. paroch. templom. 844 h. szántóföld. F, U. 
gr. Barkóczy, Bideskúthy.

Zabna , orosz f. Papina fii. 39 romai, 5()0 g. kath., 20 
zsidó lak., lüül h. szántófölddel.

Zuella, orosz f, Galiczia határszélén: 2 romai, 598 
g. kath, 1o .zsidó lak. Görög anyaszentegyház. Hegyes, kö- 
sziklás, sovány határ. 525 hold szántóföld, F. U. Szirmay

N é p e s  P u s z tá k.

V itézvágás , Görőginye fii. 4I kath., 12 zsidó lak,, 
szép épüle tekkel és kerttel. F. U. gr. Csáky. Kió, A. Kört- 
vélyes fik 62 lak. F. U. Szirmay. Csaroda, Jankócz fii. 13 
katb. lak.
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VI. SZTROPKÓI JÁRÁS.

Van benne: 3 mezőváros, mind tó t; 91 fa lu ,  u. in. 57 
orosz, 24 tó t. 7 tót-orosz, 3 orosz-tót; G ne'pes puszta.

Né p e s  s e g e  36,913 lélek, u. m. 12,700 romai kath., . 
18965 görög kath,, 3027 evang., 20 ref., 2195 zsidó. '

N y e l v ü k r e :  15,743 tót, 18,965 orosz ,2195 zsidó.

Me z ő v á r o s o k .
Dohra, tót m. v. az Ondava mellett, Sztropkóhoz dél

re 3 mfdnyire: 512 romai, 93 g. kath., 4 evang., 110 zsidó 
lak. Kath. paroch. templom. Szántóföldje 1396 hold, ’s elég 
termékeny. Erdő. F. II. gr. Haller.

Sztropkó, tót m. v. Ujhelyhez északra 12, Eperjeshez 
5 1 j 2  mfdnyire ,  Sáros vgye szélén :  1542 romai ,  114 g. kath. ,  
10 evang,, 550 zsidó lak. Kath. paroch. templom, Synagóga..- 
Vásárai népesek. Rétjei az Ondava mentiben jók. Erdeje ’s 
1284 holdra terjedő szántóföldje van. Láthatni itt továbbá 
egy franciscanus kolostQrt ’s egy régi üfszegietes várat, 
inellynek közepében van a’ templom, ’s más épületek. Épí
tette ezt bizonyos Zudar 1245-ben. 1414-ben királyi ado
mány mellett Perényi Péter nyerte meg; 1413. a’ lengyelek 
foglalták-el; i486· Perényi Imre visszakapta; 1491. a’ len
gyelek újra elfoglalák, de Perényire nem sokára visszajő
v e , ’s Bakacs Tamás cardinálnak minden hozzátartozó jó
szágokkal együtt 10,000 aranyért eladta. Ettől azonban fia 
Perényi Péter elvette. 1567-ben Perényi Gábor kihalván, 
Petheő János kapta meg, ’s úgy jöttek a’ gr. Pethó Zsig- 
mond leány ágon lévő unokái birtokába.

V a ra m , lót m. v. a’ Tapoly mellett, Kassához 6 mfd
nyire: 1045 kath., 30 evang., 330 zsidó lak. Kath. paroch* 
templom. Synagóga. Népes vásárok. 1065 hold szántóföld. 
Erdő. Jó rét. Hajdan nevezetes kereskedő város volt ’s 1461· 
és 1607 szép szabadságokat kapott. 173()-ban4 kastélyt epi- 
tettek-ide, u. m. kettőt a’ Szentifnnyi, egyet egyet
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Zychy és Reviczky nemzetségek. Gróf Drngeth Gyürgyné 
pedig sz. Pál szerzeteseket hozott-be , de a’ zárda 178b- el
töröltetvén , temploma paroch. szentegyházul szolgál. — 
A’ szomszédságában lévő hegyen lehet látni a’ régi elpusz
tult Csicsvai várat, melly 1440-ben épült, de 1084. és 1711. 
lerontalott. Ebben a’ várban tartották az esmeretes c s i c s 
va i  k ö n y v e t  (a ’ gr. Bai kócziak levéltárában őriztetik), 
melly képtelen hazugságokkal tele lévén írva,  ha valaki 
talán nem igazat mondott, köz példabeszédben evvel feleltek. 
,.N a ezt. is be i e h e t n e i r n i i a ’ c s i c s v a i  k ö n y v b e 4'. 
F. U. gr. Forgácsné , gr. Barkóczy ,* A ladár, Fperjesy.

F a l u k .

Agyagos, tót-orosz f. Sokát fii. 251 romai, 257 g, 
kath., 74 evang., 7 zsidó la k ., görög anyaszentegyházzal, 
elpusztult kath. templommal, 10.í2 b. szántófölddel. F. U. 
gr. Dessevft’y.

Bánszka, orosz f. Szacsár fii. 2S romai, 654 g. kath., 
3o zsidó lak,, 686 hold szántófölddel, F. U. Okolicsányi.

Benko'cz, tót f. Matyasócz fii. 381 romai, 57 g. kath., 
11 zsidó lak., 6?3 h. szántófölddel. F . U. gr. Barkóczy, gr. 
Forgács , Bideskűthy,

Orosz B isztru, orosz f. Sztropkóhoz északra a mfd.: 
50 g, kath. lak,, 99 h. szántófölddel. F, U. gr. Desevvfíy.

Topoly Bisztra, tót f. Sáros vgye szélén, Uanusfalva 
f i i .  180 kath. , 8 zsidó la k ., 705 hold. szántófölddel, jó sa- 
vanyűvizforrással. F. U. Szeghy , Mevesy, kai kas. ’s m.

Bodzás, orosz f. Turány fii. 3 romai, 230 g. kath., 
5 zsidó lak ,, 739 h. szántófölddel, vízimalommal az On- 
dava vizén F. U. b. Barkóczy, 8zirmay , Szulovszky.

Kis Brezniczu, orosz f. 191 g. kath ., 8 zsidó lak., 
351 h. szántófölddel, F. IJ. gr. Barkóczy.

Nagy Breznicza, tót f. Sztropkó fii. 564 kath., 12 zsi
dó lak., 920 h. szántófölddel. F. U. gr, Barkóczy.
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Bruznicza , orosz f. Sztropkó fii. 17 romai, 396 g. 

kath., 18 zsidó lak., görög anyaszentegyházzal, 7I 8 h. 
szántófölddel. F. U. gr. Barkóczy.

BuAo’c z ,  orosz f. Sztropkó fii. 18 romai. 448 g. k a th ., 
25 zsidó lak. Görög szentegyház , mellyben a’ szolgálatot 
Bukova Horka hegyén lakó sz. Bazil szerzetesek teszik, 
A’ kolostor már Sáros vgyében van. Szántóföldje 213 h. 
F. U. gr. Barkóczy.

Csaklyó, tót f. Sókát fii. 211 kath., 354 evang., 8 
zsidó lak., 1293 h. szántófölddel. F. U. b Meskó ’s m,

Lsemcrmje , (Varanó), tót-orosz f. Vehécz fis, 5OO ro
mai , 374 g. kath., 35 evang., 100 zsidó lak. Kath. és gö
rög templom. 1783 h. szántóföld. F. U. gr. és b. Barkóczy, 
gr. Forgács, V ladár, Sós, ’s m.

Csicsóka , orosz f. Varanó fii. 38 romai, 220 g. kath. , 
8 zsidó lak ., görög anyaszentegyházzal, 566 hold szántó
földdel. F. U. gr. Barkóczy, gr. Forgács, Szirmay, ’s m.

Csicsva, tót f. Matyasócz fii. 149 romai , 20 g. kath., 
lak ., mészkővágással, *8 egy puszta várral. Lásd Varanó.

Dávidvdgás , orosz f. Szacsur fii. 20 romai, 548 g. 
kath., 5 zsidó lak. Görög anyaszentegyház. 877 h. szántó
föld. Vízimalom. F. U. gr. Barkóczy, Bernáth , Sós, Kéry, 
SSombory, ,s in.

Detrik, orosz f. Dobra fii. 8 romai, 254 g. kath., 10 
zsidó la k ., görög anyaszentegyházzal, 1103 h. szántóföld
del F. U. gr. Csáky,

Kis Domasa, tót f. Zsalobina fii. 272 romai, 48 g« 
kath., 14 zsidó lak ., 599 h, szántófölddel. F. U. gr. Bar
kóczy.

Nagy fíomasa, tót f. 312 kath ., 14 zsidó lak. Kath. 
paroch. templom. 484 h. szántóföld. Erdő. F. U· özvegy Jé- 
kelfalusiné , szül. gr. Csáky asszonyság.

Oricsna, orosz f. Sztropkó fii. 2 romai, 370 g. kath., 
7 zsidó lak ., görög anyaszentegyházzal, 2ü3 h. szántóföld
del. F. U. Barkóczy.

I I I .  K .  M . n. Fold. 29
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Györgyös, orosz f. Ilanusfalva fii. 20 romai, 138 g. 
kath., 5 evang,, 10 zsidó lak ., görög templommal, 533 h. 
szántófölddel. F. U. Kádas, Szirmay.

H a va j, orosz f. Sztropkó fii. Ofromai, 323 g. kath., 
4 zsidó lak., görög templommal, 426 h. szántófölddel, két 
malommal.

Henczócz, tót f. Varanó fii. 440 kath., 257j evang., I 4 
zsidó la k ., 481 h. szántófölddel, jó rétekkel, erdo'vei.

Bocsa, tót f. Sztropkó fii. 515 kath., 20 zsidó lak., 
769 h. szántófölddel, vízimalommal. F. U. gr. Keglevich.

Hosztmező, fVaranó), tót f. Varanó fii. 2ü9 kath,, 
344 evang., 40 zsidó lak., 449 h. szántófölddel. F. U. gr. 
Forgács, gr. Barkóczy, Oláh, Vladár, ’s m.

Orosz Hrabócz, orosz f. Turány fii. 8 romai, I 48 g. 
kath., 15 zsidó lak., 353 h. szántófölddel.

Jaknsócz, orosz f. 150 g. kath., 4 zsidó lak., 256 h. 
szántófölddel. F. U. Desevífy.

Tót Jesztreb, tót f. Sokát fii. 98 katk ., 49 evang,, 13 
zsidó lak ., ’s jó rétekkel a’ Tapoly mentiben.

Tót Izse'p , tót f. Magyaróska fii. 80 kath ., 240 evang., 
6 zsidó lak., 898 h. szántófölddel. F. U* Bujanovies.

Tót Kajtia, tót f. Dobra fii. 356 kath ,, 50, zsidó lak ,, 
477 h. szántófölddel. F. U. Bideskűthy.

Orosz R ajna, orosz f. Hrubóhoz egy órányira: 168 
görög kathatholikus la k ., 376 b. szántófölddel. F. U. gr. 
Barkóczy.

Orosz Kázme'r, orosz f. Dobra fii. 29 romai, 231 g. 
kath., 10 zsidó lak ., 414 h. szántófölddel. F. U. gr, Bar
kóczy és Forgács.

Kelese, tót f. N, Domasa fii. 431 romai, 63 g. kath., 
11 zsidó lak. Szép kastély és kert. Savanyáviz, 866 hold 
szántóföld. Erdő. F. U, Jékelfalusy,
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Kobulnieza, orosz f. Sáros vgye szálén : 6 rom ai, 288 

g. kath., 10 zsidó lak., 635 h. szántófölddel. F. U. Sza- 
lovszky, Poturnyai.

Kolbócz , orosz f. Sztropkó fii. 2 romai, 320 g. kath ., 
3 zsidó lak., 501 h. szántófölddel. F. U. többen

Kamnrocz, tót f. Sókul fii. 159 kath,, 61 evang., 7 
zsidó lak., 458 h. szántófölddel, malommal. F. U. g F .  Bar- 
kóczy, gr. Forgács,

Kríslócz, orosz f. 120 g. kath. 9 zsidó lak., 229 b. 
szántófölddel F. U. gr. Barkóczy.

Magyar Krucsó, tót f, Varanó fii. 334 romai, 44 g. 
kath , 5 evang,. 11 zsidó lak ., 225 h. szántófölddel, erdő* 
vel, F. II. Krucsay, Szögyényi, Szikszay.

Orosz Krucsó, orosz f. Turány fii. 296 görög ka th ., 10 
zsidó lak ., görög anyaszentegyházzal , 512 h. szántófölddel 
F. U, Bánó,

Kvukdcz, tót f. Dobra fii. 200 romai, 53 g. kath., 90 
evang , 30 zsidó lak ., 1207 h. szántófölddel. F. U. b.
Ye'csey.

Lomna , orosz f. Turány fii. 15 romai, 402 g. kath., 8 
zsidó lak ., görög kath. anyaszentegyházzal, 658 h. szántó· 
földdel. F. U. gr. Ilaller.

Majorócz, tót-orosz f. Varanó fii. 103 romai, 86 g. 
ka th ., 8 evang., 8 zsidó lak., 260 h. szántófölddel. F. ö. 
többen.

M akócz, orosz f Havaj fii. 230 g. kath., 5 zsidó 
lak ., 327 h. szántófölddel. F. U. gr. Keglevich.

Mályásku, orosz f. Hanusfalva fii. 360 g. kath ., 7 zsi
dó lak. Görög anyaszentegyház. 1127 h. szántóföld. Erdő. 
F. U. gr. Forgács.

Mernyik, tót f. Sókút fii. 70 romai, 45 g. kath., 3 lt 
evang., 13 zsidó lak. Evang. anyaszentegyház, 1187 ,h. 
szántóföld. Erdő. F. u. Szulóvszky,

29 V
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M ih á lk ó ,  tót f. Mogyoróska fi!. 81 romai, 42 g. kath., 
270 evang. lak ., 1354 h. szántófölddel, erdővel.

M ik o v a , orosz f. Sztropkó fii. 8 romai, 421 g. kath ., 
19 zsidó lak ,, görög anyaszentegyházzal, 737 h. szántó
földdel. F. U. gr. Barkóczy.

M in y ó c s , orosz f. Turány fii. 10 romai, 220 g. kath.,
8 zsidó lak., gör, anyaszentegyházzal, 335 h. szántófölddel. 
F. LJ. gr. Barkóczy.

A ltc s d k , orosz-tót f. Karácsonmező fii. 12 romai , 78 
g. kath ., 42 evang., 4 zsidó lak ., 240 h. szántófölddel. F. 
U. többen.

Mogyoróska, tót-orosz f. Varanóhoz egy órányira: 147 
romai, 192 g. kath., 30 evang. lak. K.ath, paroch. templom. 
7ü4 h. szántóföld. Vízimalom. Erdő. F. U. Péchy Ignácz.

M r a z ó c z , orosz f. Turány fii. 5 romai, lio  g. kath.,
4 zsidó lak ., 282 h. szántófölddel. F. U. többen.

N o v a sze lla , orosz f. Sztropkó fii. 2 romai, 220 g. kath.,
5 zsidó lak.

A lsó  Ó s v a , orosz-tót f. Turány fii. 220 romai, 260 g. 
kath,, 16 zsidó lak ., 927 h. szántófölddel. F. U. gr. Des- 
sevffy.

F első  O s v a , orosz f. Sztropkó fii. 2 romai, 317 g# 
kath., 4 zsidó lak., görög anyaszentegyházzal, 1424 h, 
szántófölddel. F. U. b. Meskó, Szirmay.

K r iv a  Olyka , orosz f. 4 romai, 125 g. kath. lak ., 67 
h. szántófölddel, F. U, Zombory,

A ran yos- P a ta k , orosz f. Hanusfalva fii. 17 romai, 118 
g. kath., 19 evang. lak., 246 h, szántófölddel. Hajdan bá
nyákat mi veit, ’s 1325-ben Augustin szerzetes kolostora 
volt. F. U. gr. Barkóezy.

F elce te -P a ta k , tót f. Mogyoróska fii. 70 kath., 460 
evang.,2 0  zsidó lak ., 779 h. szántófölddel, vas tartalmú 
ásványos forróssal, F. U. Pe'chy és gr. Barkóczy.



Petkócz, orosz f. Mogyoróska fi. 4 romai, 200 g. kath., 
10 evang., 6 zsidó luk., 488 h. szántófölddel.

Piszkorocz, orosz f. Rafajócz fii. 254 g. kath., 7 zsi
dó lak., 475 h. szántófölddel, vízimalommal.

Sztropkó Polena, orosz f. 293 g. kath., 6 zsidó lak,, 
417 h. szántófölddel. F. U. gr. Barkóczy.

Kis Poruba, orosz f. Szacsár fii. 334 romai, 300 g. 
kath., 8 evang., 31 zsidó lak., görög templommal, 700 b. 
szántófölddel. F. U. többen.

Orosz Poruba, orosz f. Sztropkó fii. 231 g. kath., 6 
ref., 3 zsidó lak ., 636 h. szántófölddel, görög anyaszent- 
bázzal, F. U. Jékelfalusy.

Pót ócska, orosz f. 433 g. kath. lak ., 230 h. szántó
földdel.

Praurdcz, orosz f. Repejő fii. 6 romai, 263 g. kath., 
4 zsidó lak ., 439 h. szántófölddel. F. U. b. Dessevffy

Pritulyún, orosz f. Jankócz fii. 223 g. kath. , 7 zsidó 
lak. , 259 h. szántófölddel. F. U. Desevffy.

Proszánz, orosz f. Hanusfalva fii. 17 romai, 73o g, 
kath. lak., 508 h. szántófölddel. F. U. Szulovszky.

Puczák, orosz f. Sztropkóhoz egy mfdnyire: 395 g. 
kath , 13 zsidó lak ., görög anyaszentegyházzal, 619 h. 
szántófölddel. F. U- Bernáth.

Remenye, orosz f. Mogyoróska fii. 13 romai, 327 g. 
kath., 14 zsidó la k ., görög anyaszentegyházzal, 909 h. 
szántófölddel. F. U. többen.

Repejő, orosz f. Sztropkó fii. 320 g. kath., 4 zsidó 
lak. Görög anyaszentegyház, 370 h. szántóföld. F. U. 
Szirmay.

Rohosnyik, orosz f. Jankócz ül. 112 g. k a th ., 7 zsidó 
lak., 174 h ., szántófölddel. F. U* Desevffy.
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Roskócz, orosz f. 8 romai, 260 g, kath ., 4 zsidó lak., 
görög anyaszentegyházzal, 11<)6 h. szántófölddel. F- U. Ké- 
ry , Szirmay.

Rudlyó, orosz f. Sokát fii. 49 romai, 3.54 g. kath. , 14 
evang., 15 zsidó lak, görög templommal , 6^7 h. szántóföld
del, 2 malommal. Az ide való hegyekben vas találtatik. F- 
U, gr, Forgács.

Sokát, tót f. Varanóhoz 11|,j! órányira: 490 romai, 5.3 
görög kath.. 204 evang.. 3i> zsidó lak Kath. paroch. tem
plom, 1111 hold szántóföld. Jó rétek F. U. Klobusiczky Jó
zsef. , cs. k. kamarás, ’s ni.

Szacsár , tót orosz f. Varanóhoz délre 1 ]j„ órányira: 
653 romai, 514 g. kath., 27 evang., 4 ref., 1o2 zsidó lak. 
Romai és görög kath. anyaszentegyház. 1964 hold szántó
föld. F. U. többen.

Szabiik, orosz f, Puczák fii. 171 g. kath. lak., 152 h. 
szántófölddel. F. U. gr. Keglevich örök.

Szedliczke, orosz-tót f. Varanó fii. 276 romai, 400 g. 
kath. , 6 evang., 52 zsidó lak. Romai és görög kath. tem
plom. 779 h. szántóföld. F. U. többen.

Sztaszkocz, orosz f. Sztropkó fii. 13 romai, 140 g. 
kath., 5 zsidó lak., görög anyaszentegyházzal, 245 h. szán
tófölddel. F. U. Jékelfalusy,

Orosz Tokaj, orosz f. Turány fii. 9 romai, 186 g. 
kath., 10 zsidó lak. , 323 h, szántófölddel. F. U. b. Vécsey.

Trepccz , tót f. Dobra fii. 167 kath ,, 15 zsidó lak ., 
260 h. szántófölddel.

Turány , tót f. az Ondava mellett: 235 romai, 36 g. 
ka th ., 9 zsidó lak. Kath. paroch. templom. 593 h, szántó
föld. F. U. özv. Jékelfalusy, gr. Csáky asszony.

V ulhov , orosz f. Dobra fii. 8 romai, 304 g. kath., 
5 evang., 10 zsidó lak ., görög anyaszentegyházzal, 767 h. 
szántófölddel. F. U. gr. Barkóczy.



Varihöcz, Sztropkó fii. orosz f. 5 romai, 288 g. kath.,
6  z s id ó  lak .  , 247 h . s z á n t ó fö ld d e l .  F .  U .  S z i r m a y .

Vavrincz, orosz f. Hanusfalva fii. 5 romai, 174 g. 
kath., lak., 561 li. szántófölddel. F. U. llánó.

Vehécz , tót-orosz f. Varanóhoz 1 */4 mfdnyire: 360 ro
mai, 128 g. K) evang., 80 zsidó lak. Katii, paroch. tem
plom. 1008 li. szántóföld. F. U. többen

Veshrop , orosz f. Sztropkóhoz órányira: 280 g.
kath. , 14 zsidó lak,, 960 h. szántófölddel,

Visskócz, orosz f. Sztropkó fii· 7 romai, 244 g. kath., 
4 zsidó lak.

Vludicsa, orosz f. Zemplén vgye szélen: l5 l g. kath , 
185 h. szántófölddel. F. U. Jékelfalusy.

Voltócz, orosz f. Szropkó fii. 3 romai, 192 g. .{kath.,
7 zsidó lak., 394 h. szántófölddel. F. U. gr. Barkóczy,

Juszhó Volya, orosz f. Varanóhoz 2 órányira: 6 romai, 
277 g. kath., 4 zsidó lak., 381 h. szántófölddel, erdővel. F. 
U. gr, Barkóczy, gr. Forgács.

Orosz Volya, orosz f. Sztropkókoz délre 21j2 órányi
ra: 182 g. kath., 8 zsidó lak ., görög anyaszentcgyházzal, 
460 h. szántófölddel. F, U. Matyasóvszky, gr. Forgács,

Zamulhó, tót f. Sókát fii. 217 romai, 85 g. kath., 360 
evang., 27 zsidó lak., 132o h. szántófölddel, opál bányák
kal. F. U. Klobusiczky József.

Volylocz, orosz f. Sztropkó fii. 3 romai, 193 g. kath., 
6 zsidó lak.
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Vetőfalva, Turány fii. 18 romai, 106 g- kath., 12 zsi
dó lak ., görög templommal, 215 h. szántófölddel. Fressoi— 
ha, Sókát fii. 7 kath. lak. Lomnicza és Vidumu Szacsár fii. 
78 kath., 5 evang., 20 zsidó lak. Tarbaj, Karácsonmező 
fii. 13 evang. lak. Grodxm, Hanusfalva fii. 16 kath,, 9 zsi
dó lak.



Nyomtatási Hibák es Igazítások.
Lop Sur Hiba Igazítás
130 . 20 . Snmjaczon . . Sumjaczon
191 . 22 . 172 falu . . . 127 falu
391 . 20 . 488 ) « · · · 487
416 . 19 . az egri káptalan a’ kassai püspök








