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BÉK ÉS VÁRMEGYE.
(Comitatus Békesíensis. — BékéSer Gespadschaft.)

1. §. F e k v é s e  ’s Határai·
Békés vgyének határa északról a’ Nagy Kunság, egy 

kis részben Szabolcs, és Bihar vármegye, mellytől a’ 
rét választja e l; keletről Bihar és Arad; délről Arad, 
Csanád, Csongrád; _ nyugotról Csongrád, N. Kunság (Kuo 

, Sz. Mártbn), és Heves vármegye«

2. §. N a g y sá g a .
Földterülete 654|10Q mfdet •foglalván el, e’ tekintetben 

30 ik a’ magyar vármegyék közt. Hosszasága északról 
délre 9 , szélessége 7 német mértföld. Használható földje 
625,900 hold (1100 □  Ölével számítván), *s ebből 216,OoO h« 
szántóföld; 40,000 h. erdő; 7,250 h. szőlő; a* többi rét és 
legelő.

3. §. Természeti  tulajdonsága.
Az egész megye merő síkság és lapály, mellyet csak 

nehány kézzel felhányt halmok szakitnak félbe. Földének 
minémüsége porhanyóé fekete agyag, igen sok televénynyel 
(humus) gazdagítva; az északi’s keleti részen feltorlasztott 
korhany és iszap föld (aufgeschwemmter Marsch und Moor· 
bódén). A' szikes helyek is meglehetős térséget foglalnak· 
el. Áltáljában Békés Magyarországnak leggazdagabb vár- 
megyéje, ’s termékenységben vele csak Csanád és Torontál 
vetekedhetnek. A’ fold itt kétszeri ’s néha egyszeri roffs 
szántás után az ősziből 10—15 magot, a’ tavasziból 15—20 
magot rendesen meg ád , a’ nélkül, hogy szabályosan uga- 
roInának vagy trágyáznának. — Éghajlata mérsékelt ugyan,
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4 BÉKÉS VÍRMBGYE.

de néha nyárban a9 meleg, tálén a9 hideg kiállhatatlan; az 
erőszakos szelek, zivatarok gyakoriak. Levegője a9 mo
csárok körűi nem igen egészséges. Fő uralkodó nyavalya 
a9 köznép közt a’ pokolvar (carbunculus).

4. §. Fo lyóv izek .
A* Fekete Köröt, Anttól Dobozig 9 mintegy 2 mfdnyi 

hosszúságra határt von Bihar és Békás közt, Dobozon túl 
egászen a9 megyében folyik, ’s Békásnál az Arad vármegyé- 
ből jövő, Vári, Gyula határait mosó Fejér Köröttel egye
sül. A9 Sebet Köröt, Biharból Yésztőnál láp a9 megye ha
tárára , ’s miután Szeghalom, Körös Ladány mellett foly- 
dogálna, az edelesi pusztán az egyesült Fejér és Fekete 
Körösbe ömlik. Innen a’ három egyesült Körös, nyűgöt- 
nak veszi folyását 9 ’e számtalan kigyódzásai után, Gyo
mén , Endrődön, Szarvason, Sz. Andráson, Öcsödön keresz
tül ki ér a9 megyéből, ’s Csongrádnál a9 Tiszába szakad· 
A9 Berettyó, csak a9 bucsai, csudabalai, csejti pusztákon
érinti a9 megye határát. Ezeken kívül vágynak a9 szegha
lomi· vésztői, ladányi határban több fokok, mellyeken a9 
Sebes Körös vize széljelágadzik; továbbá a9 a9
békési, Kákái fok a9 szarvasi, Dán fok  a9 békési, Mir hó 
és Dancza a9 gyomai határban, mellyekben tavaszkor hó
olvadással, 9s a9 Körös vizei kiöntései alkalmával szokott 
víz lenni, egyébkor kiszáradnak. Végre említést érdemel 
azon csatorna, mellyet a9 csabaiak a9Fejér Körösből hely
ségük alá vezettek. Mind ezen vizek csekély esésük miatt 
felette lassan folynak, ’s tavaszszal hó olvadáskor környé
keiket elöntik, a9 honnan a9 megye északi, 9s észak-keleti 
részeit nagy kiterjedésű mocsárok, nádas tavak (itt rétek
nek neveztetnek) lepik-el, mellyeknek lecsapólósára, ki
szárítására különösen sokat tettek a9 megboldogult b. Wenk- 
fceim József, ’s Vésztő helysége, még pedig meglehetős 
sikerrel. Azonban a’ gyakori, temérdek károkat okozó ára
dások ineggátlására, ’s a9 szeghalomi, füzes -  gyarmati, 
vésztői roppant nádas rétségek ’s más mocsárok kiszárító- 

' sóra egyesült nagyobb erő lenne szükség, annyival inkább, 
mivel némelly helyeken a9 rétségek a9 helyett hogy fogyná
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nak, még napról napra szaporodnak, mint ezt Vésztő hely· 
eége világosan matatja, hol a* régibb időkben 62Vs urb. 
jobbágytelek számláltatott, 's mór l?98-ban csak 277a see- 
siót lehetett szántani«

5. §. Termékek.
A )  N ö v é n y e k  o r s z á g á b ó l .

Tiszta búzát mindenütt legtöbbet, ,’s igen jót termesz· 
tenek, melly sikerességére, aczélosságára nézve mind a’ 
pesti, mind a' n. váradi piaczokon felette becsöltetik; kü
lönösen hires az öcsödi ,· ez. andrási és békési. Rozsot rit
kán vetnek, hanem helyette ké, továbbá árpáté ·
bot, és sok kölest. A9 tengeri (kukuricza) itt nincs olly 
divatban, mint a9 szomszéd Bihar és Arad vármegyékben, 
*s ezt leginkább föld javításra használják, a9 midőn már 
földjeiken a9 gyom nagyon elharapódzott a9 rósz szántás 9s 
a9 nem ugarolás miatt. A* tatárkát (pohánka) nevéről sem 
ismerik, valamint a9 burgonyának is mind ez ideig kevés 
becse van. Kendert minden helységben termesztenek, leg
többet pedig Csabán, Tót Komlóson, Orosházán és Mező· 
berényben, hol a9 vászonszövés nevezetes ágát teszi az 
asszony! · nem szorgalmának. A' repcze mind inkább kezd 
terjedni, 9s a9 megyében már is találtatik 22 olajütő malom. 
Dohányt a'kigyósi pusztán sokat ültetnek az oda való ker
tészek \ Dobozon már kevesebbet, de ez mioéműségére leg
jobbnak tartatik. A9 kertészkedésben 9s zöldség termesz
tésben különös gyönyörűségeket találják a* csabaiak és bé
késiek, 9s a9 csabai hagyma eléggé ismeretes. — és 
Széna dolgában ezerfeletti bősége van ezen megyének, a9 
mit a9 virágzó állattenyésztés világosan bizonyít. Az itteni 
kövér legelőkön sok ezer megyei és külföldi gőböly hizlal- 
tatik-meg, 9s vannak paszták, mellyek nagyobb részt buja 
növésű beszállókból állnak. Egyébiránt a' bőven találtató 
esomorika (méreg-bürök) veszedelmes a9 szarvasmarháknak. 
A9 szarvasiak, mezőberényiek, 9s némelly urak luczernát 
9s lóherét is vetnek, ’s ezeknek magjaival nem megvetendő 
kereskedést folytatnak. Gyékény, sás felesleges a9 számos 
mocsárokban. Nád, Gyomén, Váriban, Dobozon, különö-
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sen pedig Vésztőn, Szeghalmon, Füze* - Gyarmaton annyi 
terem, hogy a* lakosok inág udvaraikat is ezzel kerítik.— 
A9 gyümölcs-fák nemesítésében szép előmenetelt tettek a’ 
lakosok Szarvason, Csabán, Mező*Berényben, Békésen, 
Gyulán, sokat tévén erre a1 hallhatatlan Tessedik példája 
*8 ösztönözése. A9 többi helységek szőlőskertjeikben szinte 
sok gyümölcsfa találtatik Y de az oltást részint nem gyako- 
rolják, részint csak most kezdik. Terem pedig ezekben 
különösen sok megygy, szilva, cseresznye, alma, stb. 
Dinnyét feles számmal *s igen jó Ízűt termesztenek Béké
sen, Dobozon, Vésztőn. Növény és űvegházakkal ékesített 
nagyobb kertek találtatnak: Gyulán, Kétegyházán, Körös 
Ladánybaa ’s Szarvason, melly Bolza gróf tulajdona. — 

SzolösAertje Dobozt kivévén minden helységnek van , de a* 
bor altaljában gyenge és nem állandó, a’ honnan ezt a* 
lakosok magok szokták meginni, még pedig ú gy , hogy 
belőle tavaszra már semmi vagy kevés marad. Legjobb
nak tartják még a* gyulait, csabait, és ez. andrásit. Gyula 
hajdan, mikor a’ szőlőskertek ennyire el nem terjedtek a9 
síkságon — szép pénzt vett be borából. Békésen szinte 
sok világos vereá bor terem, de gyengesége miatt keres
kedésre ez sem alkalmatos. — A’ Körös mentiben, ’s a9 
gátok mellett vannak ugyan füzesek , de áltáljában véve 
fában  nagy szükséget érez a9 megye, melly hiányt a9 sze
gényebbek náddal, szalmával, tőzekkel, kóróval pótolnak, 
a’ vagyonosabbak pedig tűzifát az Erdőhátról *) vesznek, 
honnan ezt kasokban szokták a9 Kőrös segedelmével le
ereszteni. Azonban vannak meglehetős szép erdők Vész
tőn, Fás pusztáján, Békésen, Gyulán, Dobozon és Vári- 

*ban, hol az Erdőhát már kezdetét veszi. A* fák9 elter
jedtebb nemei itt: a9 tölgy r g, és sz il , ’s a9 tölgy 
különös tömöttségéről, sűrűségéről ismeretes. .

BJÁl l a t o k  o r s z á g á b ó l .
A9 sok és zsíros legelők 9s rétek mindennemű állatte

nyésztést hathatósan előmozdítanak. Így nagy bőséggel neve-

Így neveztetik Arad és Bihar vgyékben azon vidék, 
melly a9 Fekete és Fejér Körös közt ’s mellékein fek
szik, *s meilyet gyönyörű tölgyes erdők borítanak.
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kedik itt szép magyar fajbeli különösen
Füzes Gyarmat, Szeghalom, Vésztő, Koros Ladány, Koros 
Tarcsa, Békés, Gyoma és Öcsöd környékein, ’s az ide valő 
föld mivel ők fő gyönyörűségeket lelik a’ cziineres szarvas- 
marhákban , mellynél fogva jeles bikákért semmi áldozatot 
nem kiméllnek. Bivalyokat Körös Ladányban az uraságnál 
látni· Lovat szinte sokat tartanak, ’s ezek közép nagy
ságúak, erősek, zömökök, többnyire erdélyi fajbeliek. 

, Gróf Wenkheim Józsefnek a’ kígyóst pusztán derék ménese 
van, angol, arab, török, magyar fáj ménekkel és kanczák- 
kal. A 'juhtenyésztésmind az uraságoknál, mind a*jobb·
ágyoknál közönségessé lett. A* jobbágyok többnyire közön· 
séges kétnyiretű birkát tartanak, mellyeket Berényben, 
Tárcsán , különösen Kőrös Ladányban szépen kezdenek ne
mesíteni. Nagy szarvú, gyapjas magyar juhokat felesebb 
számmal csak Békésen és Vésztőn láthatni. A* selyembirka 
nemesítését nagy tökéletességre vitték itt több uraságok, 
főképen pedig a’ gr. Károlyiak Orosházán, b. Wenkheim 
Józsefné Körös Ladányban, ’s Kárász Miklós és gr« Feste
tics Szeghalmon· Sortest nagy bőséggel nevelnek mindé* 
nütt, kivált a* in egye északi’s észak· keleti rétségein, *s igen 
szegény embernek tartatik a z , ki télen legalább egy pár 
hízott sertést le nem öl. Egyébiránt nem annyira a’ man- 
galieza, mint a’ magyar, nevezetesen pedig a’ szalontai faj 
kedveltetik itt, melly magas nyúlánk testállása, hosszú 
füle, vörös szőre, kemény szalonnája által különbözteti 
meg magát. — A’ mektenyesztes Békésben szinte szépen 
virágzik, úgy hogy van ollyan jobbágy, ki 45 akó nyers 
mézet is elad a’ rosnyai kereskedőknek. — Szelíd szárnyas 
állatokat bőséggel nevelnek a’ házi gazdasszonyok, ’s a’ 
köznép’ eledele ebből telvén k i, marhahúst csak vasárnap 
’s innep napokon szoktak hordatni. Fáczány a’ dobozi er
dőkben, vadkácsa, vadlud, szárcsa, búvár, vöcsök, gém, 
gödény, szalonka ezerenként találtatik az itteni térés mo
csárokban ’e nádas tavakban, valamint a’. becses kócsagnak 
két nemét (Ardea Nycticorax és Ardea cinerea) ’s hattyút 
is láthatni i i t ; a’ rónaság szép mezőségeit pedig túzokok 
Jepik-el. Vad állatokból: farkasok még itt ott a’ rétes 
nádas helyeken ’s erdőkben kedvekre, tanyáznak. Özek,

BÉKÉS VÁRMEGYE,
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dámvadak a9 gyulai vadaskertben, ’s a9 dobozi erdőkben 9 
nyálak mindenütt feles számmal találtatnak· A9 bárom 
Körös vizei potykát, csukát, harcsát, keszeget, süllőt, 
rákot; ’s néha kecsegét szolgáltatnak. A* nádas tavak 
Vésztő, Füzes Gyarmat korul hajdan sok és jó izú teknyős- 
békával kedveskedtek, de jelenleg ritkán fogatnak.

Q  Á s v á n y o k  O r s z á g á b ó l ·

Hegyek itt nem lévén, ásványokról szó sem lehet, 9s 
azon gyeptózeget (turfa), melly a’ megye északi’s észak· 
keleti részeiben bőven találtatnék, de a* melly nem hasz· 
náltatik — ide nem számlálhatjuk.

6 . § .  L a k h e l y e k ·  L a k k o s o k .

A’ 17-ik század vége felé 1686-tól fogva 1700-ig egé
szen elpusztították ezen vármegyét a* kiűzött török-tatár 
seregek, a9 németek, de kivált Kiba és Tökoly rácz kapi
tányok alatt kegyetlenkedő vad ráczok. A’ 18-ik század 
elején némelly helységek újra feléledtek, de még is nagyobb' 
részét a’ mostani lakhelyeknek Harukkérn János György 
népesítette meg, ki 1719-ben csaknem az egész megyét
111. Károlytól magának szerzetté, ’s ide magyar, tót, német 
lakosokat hiván b e , mindenik nemzet- *s vallásbelit külön 
helységekben telepitett-le. — Most van az egész megyében 
5 mezóváros, u, <m. 3 magyar, 1 magyar-német-oláh, 1 tót·
magyar; 14 fa lu 9u. m. 10 magyar, 2 tó t, 1 magyar-tót
német, 1 oláh-magyar-német. 1 megnépesitett puszta t. i. 
Kígyós magyar lakosokkal, és 84 . —· Népessége
141,863 lé lek , és igy esik 1 Q  mfdre 2174 lakos.

Vallásokra X 24,928 romai, 10 görög katholikus, 51,202 
evangélikus, 55,726 reformatus, 9707 η· e. óhitű, 290 zsi* 
dó· — NyelvökreX 93,664 magyar, 35,202 tó t, 9707 oláh 
és görög, 290 zsidó, 3000 német.

A9 Békés vármegyei tótok vagy egészen elmagyaro- 
sodtak már, vagy nagyon kezdenek magyarosodat, ’s csu
pán Csabán és Tót Komlóson van még a’ tót nyelv csak 
nem kirekesztő divatban. Altaljában mind a’ németek, 
mind az oláhok tudnak itt magyarul. A’ köznép közönsé·

BÉKÉS VÁRMEGYE.
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gesen véve közép magasságnál szálasabb, szép izmos ter
metű ,  piros színű, bátor tekintetű férjfiakból áll , ’s ne
hány tanyákon elvadult legényeket kivévén, mindnyájan 
szel id 9 becsület ’s vendégszerető, vallásos (vak bnzgóság 
nélkül), emberséges emberek. Különös azonban az , hogy 
midőn a1 férj fia kát valóban szépeknek mondhatjuk, az asz- 
szonyok egészen ellenkezőleg, sáppadt, sovány, alacsony 
személyek szoktak lenni, ’s szép ritkán találtatik köztök· 
A9 jobbágyok közönségesen vagyonosak, sőt néha valóbao 
gazdagok, mire sokat tesz az itteni föld9 szerfeletti termé
kenysége» ’s a’ Jlldeiorak szelíd bánásmódja· A* reforma
tas magyarok szokásaikban, erkölcseikben semmit nem kü
lönböznek a* többi tiszántúli magyaroktól. A9 tótoknál 
azonban lebet észrevenni némelly különös szokásokat· így  
p· o. a’ halottat gyakran dalolva siratják, kereszteléskor 
a’ templom akármellyik zúgja ban <8 babonás előítéletből pá
linkát isznak« lakadajomkor kolorapokkal járnak, stb. Csa
bán ha fiú gyermek hal meg, leányok viszik a9 temetőbe, ’s 
megfordítva. — A’ ggagokat jobbacskán bíró békésvármegyei 
férjfíak fejér gömbös sötétkék posztó dolmánt, hasonló 
színű magyar ezijjas nadrágot, magyar szabásé bő éjjé  
gyolcs inget viselnek, mellyet ugyancsak setétkék posztó 
mellénynyel szoritnak derékhoz; fejeket kerek tetejű kalap, 
vagy karimátlan süveg fed i, hajókat többnyire nevelik 9s 
kenik· Az asszonyok setétkék posztóból vagy más szövet
ből való felöltőt, magyar szoknyát, piros vagy fekete kor- 
dovány csizmát viselnek.

A ' r. katholikusok 9 parochiája a9 n. várpdi megyés püs
pöktől kormányoztatik, az evangélikusok 5 ekklésiában 10 
prédikátort, a’ reformátusok 13 ekklésiában 14 prédikátort 
számlálnak, 9s ezek a* tiszántéli, amazok a9 bányászkerü
leti superinteodentiától függnek. A! n. e· óhitüek 4 anya- 
szentegyháza a9 nagyváradi Consistoriumhoz tartozik· 
Synagoga kettő van.

7. §. Szorgalom^Jpar.

A’ boldogult Tessedik Sámuel szarvasi evang. prédiká
tor 1790-ben Szarvason» az evang. ekklésia költségén egy
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Gyakorlati gazdasági Intézetet állitván-fel, ez által igen 
sok jó magot hintett el az ide való nép közt: mert ezt nem 
csak okszerűbb gazdálkodásra, gyümölcs nemesítésre, ta
karmány növények, u. m. luczerna, lóhere termesztésre, 
hanem egyszersmind len , kender gyapjúból való fonásra, 
szövésre, festésre, *s több technológiai ismeretekre is ok
tatta; de fájdalom ! ezen hasznos Intézet részint a9 nép szer
feletti értelmetlensége, részint némi tisztitársi viszálkodá· 
sok miatt régen megszűnt, 9e újabb helyette nem állíttatott. 
—- Altaljában véve a' földművelés Békésben igen alsó fokán 
áll a’ műveltségnek· így itt sokan őszi vetés alá is egy
szer, mások kétszer szántanak, de akkor is rosziil; uga- 
rolni csak nem régen kezdenek, ’s a’ gyomos földet tengeri 
termesztéssel szokták javítani 5 szántásra felesleges erőt 
vesztegetnek, 4 —6 erős ökörrel, >1 lóval végezvén ezt, *8 
több illyenek. — Kézművesek számosán és jók vannak 
Gyulán és Szarvason, sőt szükségesebb mesterember min
den helységben találtatik i t t , de ezek nyáron inkább mezei 
munkások. A9 szarvasi kézműves Erdélyt is bejárja porté» 
káival. Gyulán nehány nyergesek meglehetős hintákat 
készitnek, 's azokat a* debreczeni, aradi vásárokon árul- 
gatják. — Az asszonyok, különösen Csabán, Komlóson, 
Orosházán, Berényben, Szarvason nem csak jó fonók, ha
nem szőni is tudnak, úgy hogy takácsokra itt kevés szűk·. 
8ég van. Fonnak gyapjút is ,  9s a’ gyapjú fonalat fekete, 
sárga, zöld, vörös és kék színre megfestik, abból pokróc 
czokat, férjeiknek, magoknak ruhát készítenek. — Csabán 
csak ponyvákért 12,000 forintot vesz be évenként a* szor
galmas fejér-nép. — Végre több helyeken disznó paréjból 
(Geisfuss) lúgot csinálnak , 9s ezt szappan főzésre fordítják. 
Kígyóson burgundiai répából czukrot főznek.

8. § Kereskedés.

Békés vármegyét a9 természet pazérlásig megáldván, 
mind földi termékeket, mind barmokat nagy mennyiségben 
juttathat másoknak is. {Búzáját, ’s más gabonáját a’ pesti, 
n. váradi, aradi; eajfját, vajját a* n. körösi; apró mar
háit a9 pesti piaczokon szokta eladni. Heti vásárok több
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helységekben tartatnak, de legnépesebb ezek közül a’ gyu
lai , melly pénteken szokott tartatni. A 9 békési marhavá
sár országszerte ismeretes. így szinte a' gyulai áldozó he
tiben esd vásár hires a’ szarvasmarhákra, és a* fa-szerszá
mokra nézve, mellyeket a1 Koroson hoznak-le az erdőhá
tiak, ’s innen tovább Békés, Csanád, Csongrád vármegyék
be vitetnek. A9 septerob, 22-ikén tartott vásár pedig a9 
gubacsért nevezetes. A9 mézet a1 rosnyai kereskedők vá- 
sárolják-fel. A9 gyapjút helyben a9 zsidók veszik-meg, 9s 
ne hogy a9 köznép megcsalattassék, több helyeken az elöl
járók aikudják-el.

A9 Körös vizei sok kárt tesznek ugyan áradásaik által, 
de hasznot is hoznak: mert ezeken hozzák le az erdőhátiak 
kasokban a1 tűzi és gazdasági szerszámfákat, sőt nagy víz 
idején Csongrádié! felfele a9 tiszahátiek is szolgálnak jó
féle kormos, pogácsa, masánszki almákkal.

Az ütak sáros időben, kő itt közel sem lévén, áltál
jában nagyon roszak. — Postaállá Orosházáról Pest felé 
Szentes 2 V4· Ugyan onnét Arad f. Tót Komlóé 1; Bato- 
nya 1 %. Ugyan onnét N. Várad f. Csaba 2; Gyula i ; 
Sarkad 1.

9 . § . O s k o l á k .

A9 szarvasi evang.> gymnasinmról, melly Mező Berény- 
hől hozatott id e , olvashatni a1* hasonnevű város leírásánál. 
Kath. capitalis oskola van Gyulán, Nép oskolák minden 
helységben, minden vallásbeii felekezeteknél találtatnak. 
1837-ben a9 reformátusoknál számláltatott 45 tanító és 4285 
fiú és leány oskolás gyermek; az evangélikusoknál 23 taní
tó , és 4958 tanuló, és igy minden 13 és 10 lélekre egy os% 
kolás gyermek esett, melly szám felülmúlja az angolor
szági alsóbb tanulók számát i s ,  hol szinte 1837-ben 13]|2 
lélekre esett egy oskolás gyermek. Azonban a9 nép művelt
ségét nem annyira az oskolába járók sokasága határozza- 
e l , hanem az: hogy m it, és hogy tanítanak — A9 Tesse- 
dik kormánya alatt lévő szarvasi ipar-oskola, melly olly 
szembeötlő sikerrel munkálkodott — elenyészett!
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10· §. Katonaság.

Ujonczokat a9 37-ik számú, most Márjássy Bevet viselő 
magyar gyalog ezeredhez állít· Szállásoló lovasságból hol 
többet hol kevesebbet tart, de egy osztályon (divisio) álul 
soha sem.

11. §· Jobbágyte lkek·  Porták.
Egész jobbágy telkes gazda bir itt első osztályban 34, 

másodikban 3G, harmadikban 3g hold , holdját
1100 ás 1200 □  ölével számítván. Retekből minden osztály 
iránti különbség nélkül 22 embervágót. — Portája a9 me
gyének: 84.

12. §. N em esség  ’s Birtokosok·

Az 1785-iki összeírás szerint találtatott 254 nemes férjfi 
személy. Nevezetesebb birtokos nemzetségek: gr. Almásy, 
gr. Auersperg, gr. Batthyáni, gr. Bolza, gr. Blankenstein, 
gr. Eszterházy, gr. Festetics, gr. Károlyi, gr. Keglevich, 
gr. Mitrovszky, gr. Sztáray, gr. Trautmansdorf, gr. Stock- 
hammer, gr. Wenkheim, b. Drechsler, b. Mondbach, b. 
Podmaniczky, b. Rudnyánszky, b. Wenkheim, Beliczay, 
Bodrogby, Csepcsányi, Csabay, Cseh, Daráczy, Fejér, 
Sz. Györgyi, Horváth, Hellenbranth, K állay, Kárász, 
Kűrty, Kornis, Omazta, Rosty, Siraay, Szakái, ’s m.

13· §· T iszt ikar·

. 1 fő , 2 alispán; 1 fő, 2 aljegyző; 2 fizetéses táblabiró, 
1 fő , 1 a lűgyész;.l fő útibiztos; 1 fő, 1 aladószedö; 1 
számvevő; 2 fő, 2 alszolgabiró; 4 eskütt. — Egy fő or
vos ; 1 földmérő; 1 setyemtenyésztető; 2 raktári, 2 bátor·» 
sági biztos; 1 várnagy. — Gyűléseit tartja: Gyulán.

14. §. P o l i t ik a i  Felosztása .
Eloszlik két főbírói járásra, u. m. I. a’ Békésire, II* a’ 

Csabaira. Egyébiránt mind1 a’ 4 szolgabirónak különös kerü
lete van. '

BÉKÉS VÁRMEGYE#
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M e z ő v á r o s o k .

Békét, magyar tn. v. Gyulához észak-nyugotra 2 1/* 
mfdnyíre, a9 Fekete áa Fehér Korda vizek összefolyásánál 
16,135 lakossal, kik közt 1152 r. kath., 14,355 református, 
590 n. e. óhitű, 18 zsidó. Nevét vette első birtokosától 
Békéitől, roelly név a9 n. várad! regestruntban gyakran for- 

dul-elő. Hajdani vára a9 város északi részén állott az egye
sült Fehér és Fekete Körös vizek9 egy tekerűletében, de 
ezt 1595-ben a9 Maximilian és Báthory Zsigmond seregei, 
kiűzvén elébb a9 törököket, sséljelhányatták. Most a9 he
lyén egy közlakos majorsága van, 9s a9 lakosoktól mind ez 
ideig kastélynak neveztetik· Egyébiránt Békés egy a9 leg
régibb városaink közt, 9s ezelőtt szabad város, királyi szol
gálatban lévő libertinusok lakhelye volt, a’ mint ezt régi 
pecsétje mutatja. 1561-ben királyi biztos által össze írat
ván, királyi jószágnak tétetik-ki, 9s benne 256 porta talál
tatott. Most jobbágy város, csak egy erdőcske van még 
saját birtokában, 9s ez mindössze is régi szabadságának 
maradványa. — Nevezetes épületek benne: a9 r. kath·, re
formatus , n. e. óhitű szentegyházak, a9 városháza, uraság 
kastélya 9s tisztjeinek házai, a9 vármegyei, katonatiszti,  
parochialis és notarielle lakházak. Van itt továbbá mind 
a* három főbb vallási felekezetnek tulajdon oskolája , *e a9 
reformátusoké 1837-ben 415 férjfí, 403 leány gyermeket, 
1 oskolamestert, 3 fiü, 4 leány tanítót számlált; tulajdon 
parochiája, még pedig a9 reformátusoknál 2 lelkipásztorral, 
egy segéd pappal. Szinte taláitatik itt pgy patika, 9s mind 
a9 két Körösön egy egy erős tölgyfa hid, 9s nagy vendég- 
fogadó. — Hatóra lapályos; legelőjét a’ viz gyakran elönti, 
de szántóföldjeik, mellyek a’ napnyugoti rószen vannak, 
árvizeknek nincsenek kitéve. Földe fekete porhanyóé agyag, 
még sok tele vénynyel (humus) gazdagítva, itt ott szikes 
es ingoványos földekkel változván. Lakosainak fő foglala
tosságok a9 földmivelés, 9s nagy bőségben termesztenek hi
res sikeren tisztabuzát, árpát, zabot, tengerit, sok zöld
séget 9s dinnyét. Marháik, lovaik szépek, kétnyiretú bir
kákat is tenyésztenek, de hosszú gyapjas magyar juhokat 
felesebb számmal; a9 méhtenyésztési erősen űzik. Szőleje
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a* városnak felesleges, ’s bőven adja a9 világos veres, de 
gyenge bort· A9 szőlőskertekben sok nemesített gyümölcs
fákat láthatni, mellyek között nevezetes Marjalaky Benja
min városi jegyzőnek drága gyümölcsfákkal beültetett 
kertje. — A’ földek szállásokra vannak felosztva. Halá
szata a9 Körös vizeiben nem megvetendő, 9s ugyan a9 Kö
rösön hoznak az Erdőhátiak mindenféle szerszám ás tűzi 
fákat. Három országos vásárjai, különösen a’ szarvas- 
marhák miatt hiresedtek-el. Földesura gróf Wenkheim Jó
zsef, kinek itt kevés majorsága van, hanem a9 kigyósi 
pusztán szép épületekkel felruházott gazdaságot tart, 9a 
ugyan itt nemésitett merinosokat, gyönyörű lovakat és 
szarvasmarhákat tenyésztőt, kertészei pedig sok dohányt 
termesztenek. A9 pusztán keresztűlmenő országút két ol- 
dalrul beárkolva ákáczfákkai vön beültetve.

Füzei Gyarmat^ magyar m. v. a’ Sárrét szélén, közel 
Bihar vármegyéhez, N. Váradhoz 7 mfdnyi távolságra. Van 
benne 647 ház , 82 katholikus, 4409 reformatus, 10 evan
gélikus lakos, egy igen szép ref. templom, három ref. os
kola} 267fiú, 911 leány gyermekkel, derék urasági ház mel
lette lévő kerttel , több tiszti lakház, nagy magtár, serház. 
Határa lapályos fekete korhany föld, ’s felette gazdag ter- 
mékenységű; szénája igen sok, ’s nádja is annyi, hogy még 
udvaraikat is azzal kerítik a9 lakosok ; nádas tavaiban a* 
vizimadarak ezerenként tanyáznak , ’s ezek közt a9 kócsa
gok különösen említést érdemlenek; teknyős békája, rákja 
bőséggel; szőleje sok szép gyümölcsfákkal van beültetve 
de bora nem állandó; turfája nagy mennyiségben volna, de 
nem használják. Lakosai igen vagyonosok, sok magyar 
juhot 9s birkát, sertést 9és hires szépségű szarvasmarhát 
tenyésztenek, a* földesuraság pedig több ezer merinost, 
sertést és szarvasmarhát tart. Az ivóvíz itt iszapos ízű és 
keserű. F. U. gr. Blankenstein.

Gyoma, magyar m. v. az egyesült Körösök partján, M. 
Tárhoz 2 1|,i infdnyire: 950 házzal, lo2 kath,, 5265 refor., 
233 evang., 2 n. e. óhitű lakossal, derék ref, templommal, 
három ref. oskolával, mellyekben öt tanító száiuláltatik. 
Nevezetesebb épületei: az uraságházai, a’ városháza, ven
dégfogadó , serház. parochialisház, urasági magtár, ’s a'
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vármegyének egy tisztiháza· Van itt a* Koroson szép tölgy
fa hid, 20 száraz és 2 olaj malom. Határa fekete agyag, 
szikes helyekkel változva, 's igen termékeny, de mivel 
lapályos, sokszor az árvíz felét is elborítja· Folyó
vizei · az egyesült Körött mellyből isznak a' lakosok, ezen
kívül aJ Jókai, Cser getjű i . Nagy Iván  és Nemet fokok, 
mellyek a’ Körösből telnek meg, ’s szárazságban kiapad
nak. E’ vizek áradása ellen 2720 Ölnyi gátat tart. A* 
Körösben fognak sok potykát, csukát, keszeget, harcsát, 
néha kecsegét is. Vizimadarakból számosán találtatnak vad 
kácsák, vad ludak, szalonkák, gödények, ’s néha hattyúk 
és kócsagok. Határában több halmok, ’s 3 elpusztult hely. 
ségek’ telekjei látszanak , u. m. Ege, Pó és , mel
lyek 1682-ben tétettek semmivé. Az úrbéri föld 250 egész 
jobbágytelket foglal magában, ’s kaszálló minden sessio 
után 24 hold méretett-ki. Ennél fogva a’ lakosok vagyono
sok , ’s 1837-ben 3300 darab szarvasmarhát, 10,000 juhot, 
2000 sertést, 1500 lovat tartottak. Földjeiket a’ gyomaiak 
már ugatolni szokták, ’s termesztenek tisztabuzát) kétsze
rest , árpát, kevesebb zabot és kukuriczát, sok kölest. Mes
teremberek számosán vannak, de nagy részt nyáron mezei 
munkások. F. U. gr. Stockhammer Ferdinand, hanem a* 
várost Vodianer pesti kereskedő birja haszonbérben) ki 
mintegy 4000 birkát, 15o darab szarvasmarhát, 200 sertést 
tart, ezenkívül szántat vettet a* 13,000 holdnyi majorsági 
földjén. — Szőleje a’ városnak áltáljában 2000 akó gyenge 
bort terem, mellyet vagy magok megisznak a* lakosok, vagy 
nádért elcserélik a’ Dévaványaiaknak. Gyümölcsfák a’ sző
lőskertekben bőséggel. Erdeje semmi sincs, fűzfák csak a’ 
gátok mellett , ’s innen a’ vagyonosabbak Körösön leuszta- 
tott ölfával, a’ szegényebbek pedig tózekkel, szalmával és 
kóróval tüzelnek.

Egyébiránt a’ város igen régi, úgyhogy 1220 táján 
már vitettek innen Váradra tüzes vas ítéletre némelly sze
rencsétlenek. 1682 ben elpusztulván, csak 1717-bén kez
dettek ismét visszaszivárogni lakosai. Nevezetesebb szeren
csétlenségei közzé számlálja az 1816-iki rettenetes fergete* 
g et,m elly  a’ torony bádogos tófejét a’ templomra vetvén 
ezt is betörte, — ’s az ezután következő árvizt, valamint



szinte az 1830*1ki iszonyé áradást, melly egy juhászt ja« 
haival, karámjával együtt elseprett.

Gyula, csinos magyar-német-oláh m. v. Nagy Tárad
hoz 10 9 Aradhoz 7 mfdnyi távolságra. Nevét vagy Julia 
deák névtől (mivel hogy itt hajdan romai gyarmat volt, bi
zonyítják a9 historia, ’s a’ földből kiásott hamvedrek, pén
zek , 8tb·), vagy Gyula, Gila, magyar vezértől vehette, 
melly név (Gila) Chaldaeai nyelven vidort jelent. Régen 
erős vára v o lt , melly 124l-ben a* tatárok által megron- 
gáftatott, de 1554. 1. Ferdinand megigazittatta, 1560· pe
dig Kerecsényi László kapitány jobban megerősítette , ha
nem már 1566-ben Petraf török basa 123,000 emberrel ostro
maivá* , 70 nap után a’ feljebb említett Kerecsényi László
tól csakugyan elvette, ’s igy 1695-ig török kézben maradt, 
a’ mikor vég re ezek jármától capitulatio által hosszas beke
rítés után megszabadult. — 1735-ben Péró pécskai rácz 
kapitány e’ vidékbeli magyar és rácz parasztokat, azon 
írfigy alatt, mintha II. Rákóczy Ferencz áát Józsefet 
akfctaá segíteni — fellázasztván: bizonyos Sebestyén István 
lázadási vezér a’ gyulai várat szinte bekerítette, ’s Klósz 
Mátyás békési alispánt az általadén végett felszólította, de 
stkeretlenűl; sőt a* pártosok nem sokára Erdőhegynél több 
Vármegyei felkölt nemesek, ’s rácz katonák által tökélete· 
gén megverettettek.

Gyula jelenleg két részre osztatik, u. m. Magyar és 
Német Váróira, Magyar Gyulát, Német Gyulától egy vi- 
zárok válaeztja-el, melly hajdan a’ várnak szélső sáncza 
v o lt ; mindenik városnak külön bírája ’S tanácsa van. Ma
gyar Gyuja ismét három részre kűlönböztetik-meg, u. m. 
Magyar Város, Újváros, melly czigányvárosnak is nevez
tetik , és Oláhvárosra· A’ városon keresztül folyik több 
csatornákra véve a’ Fejér Körös, és nem messze tőle a’ Fe
kete Körös, melly a1 Fejér Körössel a’ Remetei és Keszi fo
kok által Össze volt kötve, de néhány évekkel ezelőtt ezek
nek feje a’ Fekete Körösből való kiszakadásoknál betölte
tett, mindazáltal az árvíz e* környéken lévő legelőt, réte
ket gyakran elszokta önteni. Ékességére szolgái a’ város· 
nak az uraság kastélya, és az ehhez tartozó gyönyörű gyümöl
csös, vadaskertiek, és a’ szép kiterjedésű üvegház· Itt a’
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csitrom, narancs fák, ’s más növények megöntözésére a* 
víz a9 Körösből csőveken vitetik egy kádba lő által hajta
to tt műszer segedelmével« innen az arra rendelt csővön, 
ismét a’ kádból a’ rendelt helyre lefolyván. Ugyan ezen 
műszer .által hajtatik  a’ viz a1 kert többi részeire is· A9 
kastélyhoz közel van a9 régi várnak 7 ölnyi magasságán ágy- 
szegletes maradványa, mellynek keleti oldalában van egy 
tágas csonka to ro n y , ’s ez most uradalmi tömlöcz. Neve
zetesebb épületek: a' vármegyeház, mellyben tartja a9 me
gye köz gyűléseit és törvényszékeit, az uraság tisztjeinek 
’s egy némelly privatusoknak csinos lakházai. Mind a9 bá
rom vallásbeli felekezeteknek vágynak templomaik, neveze
tesen a9 katolikusoknak van egy derék nagy szentegyhá
zuk bádoggal fedett, ’s órával ékesített toronynyal a’ Magyar 
Városban , továbbá mindenik városban ’s a’ kastélyban egy 
egy kápolna; szinte a9 Magyar Városban van a9 ref. és oláh 
templom is, mindenik erős anyagból 9s toronynyal épülve· 
A9 város nagyobb utczái kövezettek , ’s a* Körösön derék 
kőhidak visznek-altal. Végre említést érdemlenek a9 katbi 
oskola mellett a9 régi török fordőház, a9 patika, két olaj- 
malom, postahivatal* Lisztet csak száraz malmokban őrölnek* 

AJ lakosok magyarok, németek, oláhok, kiket nyelvek 
(bár ritka ki magyarul nem tud ), ruházntjok és formájok 
megkülönböztetnek egymástól. A* magyarok, .németek , 4$ 
az előkelőbb oláhok kék nadrágban 9i  felöltőben jelennek- 
meg. A* fejérnép is csinosan öltözik, kivált a9 mesterem
berek cselédjei ngyan városi mődon *$ pompáson járnak/ 
Asztalt közönségesen jót tartanak , 9s borral élnek* Kéz· 
művesek igen számosán vannak 10 czéhekben , de czéh nél
kül is találtatnak övegesek, fazekasok, szűcsök, bádogo
sok , kés- és szegcsinálók, órások, fűsösök, kötélgyártók,' 
szíjgyártók, szűrszabók, molnárok, tímárok, vargák« nyer
gesek. Posztó és más portékákkal kereskedő kalmár vatf 
4 , vásáros 3. — Az 18*°/30-iki popularis conscriptio szerint 
találtatott Magyar Gyulán 8924 lélek, u* m* 1999 r* kath;, 
39 evang., 1354 ref., 1098 n. e. óhitű férjíi, 9s 4434 asszo-' 
nyi nem* Német Gyulán 3196 lélek, u. m. 1125 kath·, 
evang., 29 ref., 428 n. e. óhitű férjíi, 1608 assfcoify-nem,· 
azaz mind a9 két városban 12,120 lélek. Egyházi összeír#. 

IV .K .M .O . Földi. »
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sok szerint jódig volt: 15,462 lakos, u. m. 789$ r. kath., 
3615 reform., 45 evang., 3904 a. e. óhitű· — Hat érának 
földe, bár ha néhol szikes is, de áltáljában igen termékeny 
fekete föld* Magyar Gyulának van 303*13, Német Gyulá
nak 823|g egész jobbágy telke, inellyek három fordulóra 
osztatnak-ei. A* kaszáltok (minden telek után 22 hold) kü
lön vannak kimérve,’* ezeken épültek rendszerint a1 tanyák, 
hol Jószágaikat tartják, ’s terméseiket össze hordják a’ la· 
kosok. A’ Magyar városiak’ legelője, ’a egy része a’ szán
tóföldeknek a’ Csór vasi pusztán, Gyulától 4 mfdnyire ada
tott- ki. K’ hátaeabb föld lévén a’ legelő- nyároo hamar el
sül , ’s e’ miatt kénytelenek a' lakosok másutt áread^lni; 
búzát mindazáltal jót és sokat terem. Szőlőskertjeik nagy 
kiterjedéstiek, ’s ezelőtt borért szépen kaptak pénzt, de 
most a’ keresetnek e’ módja valamivel csökkent, mivel je
lenlég a’ síkságon csaknem minden helységben találni sző- 
lóskerteket. Gyümölcs a’ kertekben elég; a’ halászatot a9 
többet igárők tartják haszonbérbe. Pénteken tartott heti, 
9s országos vásárai népesek, kivált ^  Áldozó hétben eső 
hires )»aro m vására rál, faéaérszám&iról,, amilyeket az Erdő* 
hátról szálltnak ide, V  iokén Békés', Csanád, Csongrád, 
Arad vgyékbe széljelhordatnak. A’ 22-iksept. vásár a’ gu- 
Vaceról nevezetes. Özek , nyálak bőven, ’s farkasok hely- 
lyel hely ly el talál tatnak a’ keletre fék vő erdőkben. Azuraság 
sok ezer nemesitett birkát, a’ jobbágyok pedig közönséges 
birkát, magyar juhot, szép szarvasmarhát,  zömök lovakat, 
9a magas nyúlánk vörös sertéseket tartanak. — 1801-ben a’ 
város’ szebb része leégett, ’s 1816. 29.1k ’s 30-ik Januar, a9 
fergeteg 86,000 f. kárt tett marhákban ’s épületekben.

Kik voltak Gyulának régi birtokosai, nem tudhatni. 
1520. táján a’ Brandenburgi márkgtóf György bírta, 9§ e’ 
pártolta itt legelőször a’ protestáns vallást, mellyet későb
ben Magócsy Gáspár gyulai várkapitány, ’s a'Nadányi nem
zetség hathatósan meggyökeresitett. 1695-ben a’ kamara 

.kezére jővén, 1719-ben Hl. Károly a’ várat, várost, a9 
hozzá tartozó uradalommal együtt Harukkern János György
nek adta, ki is egy liaczi péknek fia volt, *s a’ cs. k. pro- 
viant kormánynál fő tisztséget viselt. Magyar indigenává 
lett 1722. Bárói rangra emeltetett 1729· Végre 1732. a’bem
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fég  (1715.) visszaállított Bék^i vármegyénekfő iépáajúté  
tétetett; Már 1723-han volt királyi adómért? lével·, de 
mivel abból lók helyek kimaradtak, njat nyeri 1736^ban, 
vneilynek erejénél fogva · ’ következő helyeknek j ét ott biN 
tokába, it. m. Gyula, Fövénye·, Ö lyved, Apáti, S*. Bene
dek, Báregyháza, Alabian, Gyürkehely, Endrod,

Serény, Gyúr, Kamat, Dánfok, Teatér, Tőgye-Nyáraseg, 
Szentet (Csongrádban), Ss. Fábián, Eeetr, Veresegyháza, 
Donét 8x. László, Tőke , Hekád, Derekegyházának egy 
része (Csongrádban), Bökény, Szeghalom, Fáas, Balkány, 
Torda, Kis Kornyé, Öcsöd,Szarvat, Káka, Báboezki, 
Félegyháza, Tatárazélláa, Csaba, N. ás K. Podátiy, Föld
vár, Botot, Gyén, Veszély Gerendás, Kígyós, Eperjes, 
Kerekegyháza, Szabadka, Gyarmat j Pázfnán, ÖsVány, Bo
ttá  , K. ás N. Harang, Gerla, Mező*Megyét, Sz. Miklós; 
K. és N. Déése, Doboz, Csórván, Körös Laddtty, Máheé, 
Kis Károly, Gyoma, Ege, Nagy Telek, , Mágor,

Tarosa, Edeles, Németi vagyis Nemes Kereki, Bél Megy er; ' 
Félbalom, Póhalotn, Szénás, Kis és N. Csákó, Királyság, 
Kondoros, Maron?, Halásztelek, Sima, Simasziget, Csajt, 

Orosháza, Székudvar (Aradban) Peczér, Gyiret, Ss. Király; 
Sz. Márton (Aradban), Szent Tamás, P é l, Elek (Arad
ban· — Báró Harakkernek 1775-ben a* férjfi ágon magva 
szakadván, a* fennemlitett birtokok a9leány ágra mentek,9i  
jelenleg is bitja· Nevezetesen Gyulának mostani birtokos* 
gr· Wenkheim Feréncz.

Szarvas, magyarosodéi kezdő tót m. v. Kötök vízé " 
partján, Mező Tárhoz 3 mfdnyi távolságra. Régiségét ma
tatja a t, hogy itt romai pénzek, hámvedrek ázattak-ki, ’s 
egy a9 fehérvári káptalanban találtató Oklevél ast tartja; 
hogy 1304-ben bizonyos gróf Bndan Zovatid nemzetségéből 
bírta volna. Hajdani várát ki ópitdtte, aerii ttfdhatói, dó 
annyi bizonyos, hogy 1S66. a’ gyulai vár eleste után, ez 
is török kézre került. Azonban lS9i* Maximilian bercseg 
visszavétette, ’s hihető, hogy egész 1677-ik esztendeig a9 
keresztényeknél maradt, melly évben ismét elvesztették,· 
tűig végre 1685-ben a’ mieink által visszavátetvén, egáeseO 
széljelhányatott. A’ vár udvarának közepe ott Volt, a9 hol 
most az evang. nagy templom áll, 1685 után a9 helység



BÉKÉS VÁRMEGYE.

maga is elpusztult, ’s csak 1722-ben ülték meg ezt újonnan 
némelly Csabáról és Aszódról jó vő evang. tótok. — 1731-ben 
vasári, 1743-ban vám-privilegiumot nyert a’ város. 1739. 
döghalál uralkodott. 1747. néntellyek Apatelekre (Aradban), 
*4 ismét mások 1754-ben Nyíregyházára kivándoroltak, ’s 
ez által alapját vetették e’ most is virágzó városnak. 1790. 
Tessedik igazgatása alatt Practico-Oeconomicum Institutum 
állítatott, de a’ melly fájdalom! régen elenyészett.

Ékesítik a’ várost gróf Bolza kastélya ’s angolkertje, 
a’ Körösön túl egy gyönyörű orangeria, a’ hajdan indus- 
trialie, most pedig T. Lehóczky űr gyümölcsöskertje, az 
evang. templomban lévő híres orgona, de leginkább az 
evangélikusok virágzó gymnasiuma, melly a’ földeseraság 
nagylelkű segítségével csak l£36-ban hozatott ide által 
Mező Berényből. Ebben Magda Pál ismeretes nagy érdemu 
magyar hónk’ kormánya alatt, három más professor együtt- 
munkálkodásával tanittatik: a’ philosophia, a’ humaniórák, 
syntaxie, gramnintica, és a’ magyar nyelv, ’s 1837-ben már 
142, 1838-ban 118 tanuló ifjút számlált. A* gymnasium 
megalakítására az uraság N. Kondoroson a’ legelőből adott 
5 sessio földet, fűvészkertnek 27 holdat, ben a' városban 
két malomnak való helyet. A’ gymnasium on kívül az alsó 
fiú és leány oskolák is jó karban vannak (1286 tanulóval). 
— Van itt továbbá r. katb. paroch. templom, evang. szent
egyház és anya ekklésia, több csinos urasági épület, pati
ka, vendégfogadók, ’s a* Körösön derék hid. Népessége 
15,452 lélek , kik közt 925 katholikus, 14,340 evangeli- 
kus # ) ,  142 református, 45 n. e. óhitű* Eredetekre nézve 
tótok ugyan, de magyarul kevés van,, ki ne tudna. A’ 
város szolgalatja, a’ jegyzőkönyvek, ’s a’ számadások ma
gyar nyelven vitetnek. — A’ szarvasi számos mesterembe
rek vásárra Erdélybe eljárnak; a* földművelőkre is a’ derek 
Teseedikról ragadt némi józanabb gazdálkodás, nevezetesen 
luczernát, lóherét sokat termesztenek, ’s ezek magjaiból 
szép pénzt vesznek-be, valamint gyümölcsfáik nemesítésére 
is több gondot forditnak , mint más alföldi helységek.

2 0

1837-ben 15,453 lélek volt az evang. egyházi számo* 
lás szerint. ,
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Határa, a9 kákái, halásztelki,  , ff· ,
szénást, decsi, ás csejti pusztákkal, mind szélességben,

mind hosszaságban könnyen kiterjed 2—3 mfényire, 's rajta 
a* tanyák szél jelszórva úgy látszanak , mint meg annyi kis 
faluk, A9 határ laposabb részét a* viz gyakran járja, úgy
hogy némellykor Térig csónakon lehet menni. Földje fekete 
porhanyós agyag, ’s oily termékeny, hogy itt a9 kukuricsa 
vetést úgy tekintik, mint foldjavitást, melly egyszersmind 
arra mutat, hogy rendesen nem szokták jól megnövelni á 
földet, trágyázni, pedig épen ritkán. j!egelóje, rétjei nagy 
kiterjedésöek ; szőleje is sok van, E* szerint a* természet 
bőven adott ezen vidéknek búzát, bort, jó kerti gyümöl
csöt, dinnyét, mézet, mindenféle zöldséget, vad sáfráat, 
lóhert, vad galambokat, vizimadarakat, vad réczéket, sok 
tdzokot, nyalat, rókát, *s néha farkast. Számos szarvas
marháin. lovain, sertésein kivfil 50,000 juhot tart, nagy 
részt közönséges birkákat. A* Körös vizében, melly mind 
embernek, mind marhának jó italul szolgál, — fognak sok 
féle halat, rákot , csikót; továbbá ezen hozzák-le az Erdő
hátról a9 tűzi és szerszámfákat, Csongrádiéi pedig^ felfele 
a* tiszabát iák jóféle kormos, pogácsa, maeánczki almával szol
gálnak.— Egyébiránt fogyatkozásai közzé tartozik az , hogy 
fája nincsen, továbbá ki van téve az áradásoknak, a’ nagy oc- 
kán szeleknek, marhadögnek. ragadó nyavalyáknak, különö
sen a* pokolvarnak (carbunculus), ’s sok házi férgeknek. — 
Egész jobbágy telek 335 van, ide nem számlálván néhány sza
bad telkeket, mellyeket az uraság a’ városnak, tisztviselőknek 
ekklésiáknak ’s oskoláknak használatul általadott. F. Ü. 
gr, fiatthyáni István, gr, Bnlza József, gr· Eszterházy 
Mihály, gr. Mitrovszky Tilmo«·

F a l  u k.

Szent András, magyar‘f. az egyesiüt Körös mellett, 
melly ezen helységet félhold formára keletről délre, és 
északra két egyenlő ágakra szakadva körűi folyja, Szarvas
hoz nyugofra *|e , Pesthez 16, Gyulához 7 mfdayi távol
ságra: £880 r. kath·, 1127 ref., 15 evang., 130 zsidó lako
sokkal. Igen régi helység, síért 1550-ben már Oláh Mik-
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lóf ea lilj Hungáriájában. i5£l-beo a9 királyi Conscriptio 
ezeript volt benne 45 porta, '1 birtokosai voltak Giesán 
Miklós, Paksi Kristóf „ás bajos, Újlaki Sebestyén. El
pusztulván es is a’ ÍT-ik század végén, 1719-ben kezdték 
njra irteg ülni nehány Kábáról, Bihar vgyéből ide költi}· 
sott reformatus lakosok, Ugyan ekkor kath. és evang. tó· 
tok ys szál ingózd tak ide, de későbben ez utóbbiak Tót Kon»· 
Jóst öjték-mpg, a’ katholikusok pedig egészen elmagyaro· 
fodtak. A’ helység rendetlenül van épülve, ntczái szőkék, 
házai fzerte széljel· és szegény készületnek. Nevezetesebb 
épulptek benne a9 kath. és ref. templomok, paroch. ház, 
a’ b. Bndnyánezky, Sz. Györgyi Horváth, Szakái · Cseh 
Ferencz földesurak* szép házai, mellettek lévő csinos és 
hasznos kertekkel. Sz. András határának mennyiségét v i 
tatja az itt következő tabella , melly az 1774. 16. ang. tör· 
tént, *s 1775-ben felsőbb helyt helybenhagyott kimérés sze
rint készült. Egy úrbéri tejeknek belső járandóságát 2 hold
jával , külső járandóságait ö$ holddal számlálváo, a9 régi 
urbarinny pjső pontja szerint:

24

Földnek térsége·
K ü lö n ö s e n .

jó ’s hasz. szikes és vizenyős
N Hold □ Hold Γ-Ιu Hold □el öl öl

összesen
79*j|8 urb. sessi ok intra ’s

extraviUanuma tesz . 3554 750 1200 550 4755
Házas zsellérek intravilja*

..................................... 11 24$ 20 31 248
Uradalmi allodium . . 360 4 360 4
Urbarialis kenderföldek 60 426 20 80 426
Közönséges ’s szabad fun·

d ú s a k ......................... 453 1353 13 83 467 36
Közönséges legelő . . 4530 254 4530 254
Ehhez tartozó laposok 998 958 998 958
Körös vize mellett lévő ’s

legelőhöz tartozó zugok 712 425 712 425
Vízállás ’s fertők 332 625 332 625
A1 Körös vize foglal-el 312 236 312 236
Prszágutak . . . . 152 418 152 418

Summa . ||9122| 1S3||3<>08|12»7 12730] HU·



A’ legelőből kelőbben c úriaknak kUxak itat ott 8 4 b o ld ,  
nem különben 1814-ben nj szőlőknek 414 hold , 563 Q  ö l, 
és így maradt 4031 hold (1600 Π ölével számítván), 991 0  
.öl legelő· A9 helység tart 1600 darab szarvasmarhát, 1000 
lovat, 8000 juhot és birkáty 600 sertést, de nem mind tu
lajdon legelőjén, hanem haszonbérbe is szokott venni. A* 
föld tulajdonságára nézve fekete por hány ős agyag, me Ily 
minden trágyázás, ugar nélkül is bőven terem csupán egy 
felturésra (mert csak egyszer szántanak, ’s akkor is tpszul), 
A* bdza különösen aczélos, sikeres, Vázért a9 pesti zsem- 
lyesőtöktől nagyon becsuitelik. Bora kedves izá; szőlős
kertjeiben sok megygy, cseresznye, alma, szilva terem, 
de fanemesi léssel nem sokat bajlódnak. A’ Körösben rákot 
sokat fognak, de halat kevesebbet, Czéhbeli ’· nem czéh^ 
beli mesterembereket 60 feljül számlál,. Fában nagy szük
séget érez· Földesurai a*. helységnek néhai Paksy Miklós* 
Örökösei, n, m. Sz. Györgyi Horváth, b. Kudnyánszky, b. 
Mondbach, Rosty, Cseh, Kürty, Szakái, Csabay., Tótvi- 
radjai, Kornis, Daróczy, ’i  m.

Mmto-Berény, magyar-német-tőt f. egy lapályos sík
ságon, Békéshez lifg mfdnyire: 14Ö kath., 5761 evang·, 
1899 ref., 50 n, e. óhitű lakosokkal, két evang., egy ref· 
szentegyházzal 9a anya ekklésiákkal. A’ 17-ik század végén 
ezen helység is elpusztulván, 1722-ben ülték·meg újra né
hány magyar tót és német gyarmatok; azonban a* tétok 
nagy részt már elmagyarosodtak, ’s a* németek is mind 
tudnak magyafál· *) Azon gymnasium, melly itt 1802 olta 
virágzott, 1836-ban Szarvasra tétetett által. — Határa nagy 
kiterjedésű; földe fekete agyagos és felette termékeny; la- ( 
kosai sok és szép búzát, árpát, kukuriczát, zabot, kendert, 
répát, dinnyét, luczernát, lóherét termesztenek,’s ez utób
biak magjaival jatalmas kereskedést folytatnak. Szőlős- 
kertjei nagyok ’a ezekben sok nemesített gyümölcsfát lát
hatsz; bora nem állandó; jó lovakat, ökröket, birkákat 
tenyészt. — Az 1561-iki királyi összeírás szerint a* Királyi 
Felség bírta, ’s volt benne 50 porta. — 1719-ben a* gyulai
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*) A* tőt evangélikusok 3584, a’ német evangélikusok 
2177 főre mennek.



uradalommal együtt Harukkern János Györgynek adatott, 
de ennek ferjfi ága 1775-ben kihalván, az egész«birtok 
leány kézre ment. Ezen Harukkern Jószágokban a' leány 
ág miképen osztozottvmeg, nem less talán érdektelen emlí
teni. E’ szerint az egész uradalmat 96 részekre szakítván, 
ezekből jutott gr· Wenkbeim Ferenczre 23f|a osztályrész ; 
ugyan ennyi gr. Wenkbeim Józsefre; a9 gr. Károlyiakra 
(gr. Sztáray. Trautmensdorf) 16; — gr, Stockbammer 
Ferdinandra felesége jussával együtt 5 ; b. Wenkbeim Jó
zsefre, V testvéreire gr. Blankensteinnéra, gr. Festetics- 
nére, Kárászáéra, Tberezia báró kisasszonyra, mindenikre 
külön külön azaz összesen 16 osztályrész; -  gr, ßolza
Józsefre, gr. Eszterházy Mihályra, gr. Batthyáni Istvánra, 
gr. Mitrovszky Vilmosra mindenikre külön 2 ; gr, Stoek- 
hantmer Hermaura, 9s testvéreire gr, Auerspergnére, b, 
Drechselnére, b. Bedekovichnéra mindenikre külön 1 , azaz 
összesen 4 osztályrész· F, U. b. Wenkheim.

Csaba, legnagyobb falu egész országban , a'Fehér Kö
rösnek ide vezetett csatornája mellett, merő rónaságon, N. 
Váradhoz 10· Aradhoz 7 , Pesthez 18 mfdnyi távolságra, 
Yan ezen faluban egy kath„1 óhitű, két evang, szentegyház 
(két prédikátorral, * segéddel), ’e ezek közt az uj roppant 
fél millióba került Basilika * gazdag készülettel, gyönyörű 
olt ártáblával, derék 24 mutatioju orgonával; synagoga, több 
jgles uradalmi, vármegyei ’s katonai tiszti lakházak, pati
ka tulajdon orvossal, nagy rendes vendégfogadó, 1923 ház, 
mellyek nagy részt csinos ízléssel, ’s kő kémény nyel épül
tek, Népessége 22,223 lélek, kik közt 2988 romai, 5 görög 

>katholikus, 18,368 evangélikus, 70 reformatus, 682 n. e· 
phitfi, ilO zsidó találtatik. Ezeknek kis része Űzi a’ kéz
művességet (103 czéhbeliek), a’ nagyobb rész föld-’s szőlő
im vetéssel, állattenyésztéssel foglalatoskodik. Többen kü
lönös gyönyörűségeket találják a* kertészségben, a’ gyü
mölcsfák nemesítésében. az asszonyok pedig mind szövők, 
fonók, úgyhogy csak zsákokért, ponyvákért többet bevesz- 
pék esztendőnként 12,000 forintnál. Határa* kiterjedését 
a’ mi illeti: A’ belső telkek 824 holdat, 4 7 7 □  ölet foglal- 
pák*ej. A’ külső határ pedig illy formán osztatil;-fel:

f i é  BÉKjfo VÁRMEGYE.
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. 1158 hold. 666 □  öl. 
. 4T1 — 274

23 — 952 
. 16 — 825
. 8095 — 966 

Jobbágyi szántóföldek ’s kaszálták .34,757 — 657 
Magistratualis, parochial is, rectoria-

Kilenczed alá tartozó szőlők 
Jobbágyi kenderföldek . 
Allodialis kender földek · 

η Erdő · · ·
M Paszták

lis és notarialis földek . 1130 — 453
Szántóföldek közt lóvő utak • 488 - 142
Mindég használható belső legelő • 10,919 — 471
Kiöntések alatt lévő legelő • 3829 — 1992
Bokros és zsombékos helyek · . 301 — 362
SzíkesJföldek . . *472 — 583
Füzes « · . · · · · . 19 — 1050
A9 faki alatt folyó csatorna . 30 — 416
A9 nagy rét · . . . 1094 — 119
Sással benőtt posyányok · * 2544 ·· 207
Belső legelőn menő utak · . . 145 — 1002
Külső legelő · . , · .18,374 — 187
Az általmenő utak · , 284 - 1084

Összesen .85,149 — 421
Egész jobbágytelek 56 holdjával számítván (1100 Q ölével) 
620*ís találtatik, *e vannak 8]s telektől kezdve 2 egász tel* 
kés gazdák is. Az 1826-iki dicatis összeírás' szerint volt 
itt: 4240 darab szarvasmarha, 4420 ló, 1100 sert ás, 17,090 
juh ’s birka,'s a' fala fizetett a’ házi pénztárba 76*9 ír. 15 kr., 
a* hadi pénztárba 7533 fr. 2 r|e kr. — A* föld mtnámfiéágáre 
nézve részint több homokkal vegyes, részint agyagos feke
te , részint használható szikkel és iszappal ketert, ’* gaz
dagon termő. Egyébiránt a’ lakosok , kik 1715-ben ölték- 
meg e’ helyet fa’ katholikusok csak 1751-ben jöttek), mind 
e’ mai napig tótul beszélnék, holott más békési tót hely*, 
ségek egészen raegmagyarosodtak. Földesura Csabának fele 
részben a1 gr. Károlyi linea, mellyen az osztályos’leányok 
után gr. Sztáray Albert *|3 részben, gr. Trautmansdorf Jó> 
zsef lf3 részben örökösödtek. A1 másik felét birják gr/llolz»  
József , gr. Bátthyáni István, gr. Eszterházy Mihály , 's gr. 
Stockhammer, de az% utolsó osztályrész (Csabának *|g része) 
eladat tat ván, most e3 kővetkezők a’ birtokosok: Beliezay/



Bodroghy Józ««f, Hellebrand János, Simay Kajetán, Omaz· 
t i ,  Fejér.

Dobos, régi magyar falu a9 Fekete Korda mellett /  Gyu
lához faiakra egy mfdnyire: 19 katb,, 2000 ref. lakosok· 
kai· Van Itt derék ref. templom ’i  parochielis ház, szép 
uraségi lakbáz egy kerttel, 247 jobbágy épölet, a9 Körösön 
erős tölgyfa bid. Határa lapályos; szántóföldje leginkább 
erdőből kiirtott hely, melly összesen 39a|s egész jobbágytel
ket tessen *s bő termő; más része a9 határnak vizenyős, 9a 
áradásoktól szenved; harmadik része a9 határnak szép töl
gyes erdőből á ll , melly ben sok szarvas 4 ő z , fáczáoy és 
nyál tanyázik, a9 vaddisznókat az uraság mind inkább pusz
títatja. A9 lakosok hires, de kevés dohányt termesztenek, 
télen pedig ölfa vágásból sok pénzt kapnak. Az ide való 
tölgyfák igen tömöttek *s nehezek, úgyhogy a9 vízbe kön
nyen leülnek, mellyrenézve az itteni Körös medre rakva 
van illy  elmerült tölgyfa derekakkal, annyira, hogy benne 
halászni csak merítő hálákkal 9s szigonyokkal lehet. F· U. 
gr. Wenkheim Ferencz.

Endrod, magyar f. az egyesült Körös vize m ellett. 
Szarvashoz keletre 3 órányira: 658 házzal, 5967 katholi- 
k u s, 2 egyesült, 83 n. e. óhitá, 3 evang., 10 ref. lakosok
k a l, díszes parochial is és helység házzal, V egy roppant 
ütath. paroch. templommal, mellyet gyönyörű rézzel fedett 
torony ékesít. Határa 25 ezer nehány száz holdból á ll, 9s 
olly termékeny fekete agyagos homokkal vegyes földje 
van, hogy az őszi 15, a9 tavaszi 20 magot rendesen mtg-ád. 
A9 trágyázás szokásban \  an, hanem a9 földnek parlagon 
való hagyása, 9S a9 tengeri vetés sikeres földjavitásnak tar- 
tatik. Adó alá eső egész jobbágy telek 189*1*, szabad 194(8 ' 
számlál tátik. Gyümölcs fákkal ékeskedő, de közönséges 
bort adó szőlőskertje 517 holdat fogtáléi. Legelője 10,000 
holdnál többre m egy, ide értvén t. i. a’ határhoz kapcsolt 
Simái és Ki* Kondor ott pusztákat is. A9 helység a9 16-ik 
század elején virágzó curialis nemes hely volt, mint ezt 
láthatni: Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek, az Endrődiek- 
hez intézett, Kolos váron 22 nov. Ί625. költ leveléből. El
pusztulván későbben, 1718-ban mintegy 49 család telepedett 
Ide megyelNeines Kereki falujából, kikhez majd tótok

2β ric is  vArmkgte.
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ii jöttek, de esek már ma egészen elmagyarosodtak. F. U. 
gr· 8tockhammer Ferencs* örökösei.

Két egyháza, oláh - magyar · német f. Arad vgye szélén, 
Gyalához délre 1 */, mfdnyire; 803 kath., 4036 n. e. óhitű, 
4 ref. lakossal, n. e. óhitű templommal, szép nraságl kas- 
tél ylyal , 'a egy gyönyörű, nézést érdemid kerttel· Hatéra 
gazdag tarmékenysógű; a'juh marha· ló- és sertéstenyésztés 
nagy divatjában ven* F. U. gr. Almásy Ignác*.

Tót Komlóé, tót f· Csongréd és Csanád vgye közt, Békéstől 
egészen elszakítva, Makóbos 4 órányira: 48 kath·, 6769 evang·, 
30 ref., 41. n. e. óhitű lakosokkal. Van itt evaog. szentegyház, 
2. prédikátorral, evang. néposkola 4 .tanítóval *· 713 gyár· 
mekkel (1837-ben), postahivatal, több csinos lakhéz· Határa 
Igen termékeny, de a9 lakosok számához képest szűk* Esek 
1746-ban jöttek- ide Szent Andrásról. F· U. a* Paksi örökö* 
sök. Lásd Bt· András helységét·

Kóröe Ladány, hajdan Kóróe , magyar fala a*
Sebes Körös partjáir, Békéshez északra 3· mfdnyire 48Ö 
kath·, 3413 reform. 10 óhitű lakosokkal· NeveÁsiábél kiho
zott szó , 9s zsidó és chaldaeai nyelven mind Ladány,.miad 
Nadány annyit tess mint hüvely, tok. Már 4200-ban előfor
dul a9 váradi regestrnmban. A* reformatio elején a9 törzsökön 
Nadányi magyar nemzetség birta, melly Bihar vgyéhen je 
lenleg is virágzó, de 1680 táján elpusztulván a9 helység, na 
1719-ben szinte Harukkern János Györgynek adatott· Ékesíti 
a9 helységet az urasági pompás kastély, a9 mellette lévé 
kies kert, 9s a9 Körös szigetjében most készüld angolkert· 
Továbbá van itt kath. és ref. anya templom, uradalmi 9s vár- 
megyei tiszti lakház egy mellette lévd nagy kerttel· vendég- 
fogadó , $ liest-, egy olaj malom, sorház, hol ezen a9 kör
nyéken legjobb sör főzetik, derék hid a* Körösön, 489jobb
ágyhoz, Határa lapólyOs, székes fekete föld, melly ha meg
szárad kö keménységeivé válik, nehéz munkálaté, egyéb
iránt jó termő. Egész jobbágytelek van 116, melly $0, 
holdjával méretett k i, n. iu. 38 h. szántóföld, 22 h. kaszaj- 
ló , három fordulóra osztva. Kétszeri szántás után termeszte
nek búzát, árpát, zabot, kukuriczát, kölest. Szőleje 4helyf 
van, 9s jó időben 2000 akót megterem· Szilvája, almája,

.inegygye bőséggelj nemesebb gyümölcsöket oliogatni csak ,

BÉKéa VJÜIME6TS·
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most kezdenek. A* helység alatt folyó Körösben kérés ha» 
lat és rákot fognak· Az árvizek elhárítására boldogalt b· 
Wenkheim József sok és költséges csatornát ásatott, de azért 
a9 határt most is gyakran elborítja a' v iz, mint ez 1830-ban 
megtörtént. Erdeje nincsen, hanem a’ közel levő Fást erdő
ből, metly az uraság all ódiumé, szerez töai és épületi fát.· 
Az uraság igen szép nemesített birkákat tart, mellyeknek 
fajtájából a* lakosok is600o darabot tenyésztenek, így szinte 
2000 szarvasmarhát, 1500 szép lovat. Sertést pedig mindaz 
uraság mind a9 jobbágyság felesen tart. Az uraság bivalyo
kat is tenyészt. F. U. b. Wenkheim József özvegye, szüle, 
tett b· Orczy Therezia asszonyság, ’g ennek fia h. Wenkheim 
Béla, mostani Békés vérmégyei nagy érdemű második alispán.

Orosháza hajdan Oroszháza, magyar f. Békés vgye déli 
‘szegeletében, Szenteshez 4 '^Pesthez 26TJC, Aradhoz 9 l|2 posta 
mfdnyire: 154 kath,, 9450 evang., I22ref., 17o n. e. óhitű, 
15 zsidó lakosokkal, kik 1744-ben jöttek ide Vas, Vesz
prém, Zala, Győr, és Fehér vármegyékből. Van itt kath. 
parochia, evang» szentegyház ’s anya ekklésia két prédi
kátorral, evang. oskola 4 tanítóval, ’s 997 íiu és leány 
gyermekkel, több díszes urasági épület, postahivatal, pa
tika, vendégfogadó. Határa elég tágas, 's gazdag termé- 
kenységü fekete földből áll; szép és sok lovat, szarvas
marhát, juhot és sertést tart, különösen az uraság igen szép 
nemesített birkákat tenyészt. F. U. a’ Harukkern örökösök , 
nevezetesen a’ gr. Károlyi linea.

Öcsöd, magyar f. Heves vgyéhez közel, a’ hármas Körös 
együtt folyásánál, M. Túrhoz 3. mfdnyire: 7. kath. 45o0. 
ref., 30. evang., 4· óhitű lakosokkal Nevezetesebb épületei 
a? reform, tornyos szentegyház , parochialis , oskola', hely
ség és notarialis házak. Határa 25,18l1js holdat fog la l-e l, 
"« ebből 11,331 hold 1100 □  ö lle l, 10,S50T|8 hold 1200□  öl
lel van számítva. Egész jobbágytelek 1647|s találtatik. Leg
elője 12,000 holdnál* többre terjed, de ennek *J3 része ré
szint szikes,'részint áradásoktól* szenved. Szőlőskertjei gyenge 
bort teremnek. A* gyümölcs nemesítésben szép példával men
nek ele a’ helybeli ref. pap és helység jegyzője. Fekete agyagos 
homokkal kevert szántóföldjei egyszeri szántás után is gaz
dagon tefmik a’ trsztabuzát, melly a’ megyében legszebb-
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nek, legsikeresebbnek tartatik. Szarvasmarháik, lovaik izé* 
pék; két nyiretfi birkát 6ü£ü darabnál többet tartanak, ’s 
hogy a’ zsidók a* lakosokat meg ne csalják, a’ gyepjó a9 
helységházánál az előjárók által adatik-el. Lúd, kácsa, 's 
más apró jószágok tartásából sok pénzt bevesznek. Heti vásá- 
rókát hely ben tart.— Erdeje nincs, de a'töltések mellett,’ea ’ 
Körös lapályain fűzfát bőséggel láthatni. A1 Kőrösben pontyra, 
csukára, keszegre gazdag halászat esik. F. Ll. a* gr. Stock· 
hammer nemzetség, de ^ a ’ b. Podmaniczkiak megvették.

Szeghalom , régi magyar helység közei Bihar vármegyé
hez, Békéshez északra 4 órányira: 45 káth., 5551 ref·, 10 
avang. lakosokkal, 750 házzal, ref. templommal ’s oskolá
val (t 857-ben 260 fiú, 220 leány gyermek), több csinos ura
dalmi épületekkel. Az utczák rendezve vannak, ’s a’ jobb
ágyházak közt sok csinos épület találtatik, csak kár, hogy 
a1 tűzi veszedelemnek nagyon kivan téve a’ nád tetők és nád 
udvarkeritések miatt. Ékességére szolgál a’ helységnek a’ 
inéit. Kárász Miklós Septemvir jó ízlésű háza, egy mellette 
lévő virágos, gyümölcsös kerttel, ’s szinte a' gr. Festetics 
épülete. Határa lapályos fekete föld, néhol szikes, néhol 
vizjárta rétes, szárazság idején felette megkeményedő. Ter
mesztenek rajta kétszeri szántáé után búzát, á r p á tza b o t, 
kölpst; tartanak szép szarvasmarhát, lovat, juhot és igen 
sok sertést. Az uraságnak több ezer felette nemes selyem* 
birkái, ’s czimeres szarvasmarhái vannak, mellynél fogva 
a9 lakosoknak jó alkalmuk van barmaik* nemesítésére, 9s 
ezt használják is. Szőlőskertjeik gyenge borát magok emész 
tik -e l; gyümölcsfáik vadak, az oltást nem gyakorolják. A9 
Sebet Körös áradásai ellen sok töltések és ásott fokek csw
náltattak. A’ halászat benne kevés figyelmet erdemel; ellen« 
ben az itteni lápokban nád nagy bőséggel vágatik. — Szeg« 
halom igen régi helység lehet, mert a* váradi regestrumban 
S c e g ü h o lm  és Z i e g  hu l m név alatt már 1200 táján 
gyakran fordul-élő, nevét pedig vehette a9 Sebes Körön 
tekerűletében lévő halomtól, mellyen most gr. Festeticsül 
magtára ’s pinczé|e vagyon. F. U, Kárász Miklós Septem« 
vir, Ó8 gr. FesteŰcsnó.

Kör öt Tarét a ,szinte régi magyar helység az egyesüli 
Fekete és Fehér Körös folyópartján mellyen itt réven esHi
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az át járás, Békéshez ássak -nyugotra 2'|§ órányira. Van itt 
425 ház, 52 kath., 3344 reform«, 50 evangélikus lakos * 
nép  ref. templom és oskola, csinos paraszt épületek, de az 
ntczán sáros időben alig lehet járni« Határa lapályos fe
kete föld, nyugotra dombosabb, a* honnan a9 szállások ás 
szántóföldek itt vannak, egyébiránt ezek felette gazdagon 
teremnek mindenféle gabonát. A9 lapályos részt a9 Körös 
ás Böngöed vizei gyakran elöntik· Az nraság sok szép 
selyembirkát, szép szarvasmarhát tenyészt, valamint a’ la-~ 
kosok is jó fajta birkákat, szarvasmarhákat, lovakat tarta
nak , és sertéseket nagy bőséggel. Szőleje bőven termő, de 
bora ennek sem állaodó; a9 gyümölcs nemesítéssel nem gon
dolnak· A9 Körösben csak novemberben kesdvén a9 halásza
to t, ennél fogva igen sok halat fognak, kivált potykát, 
harcsát, söltőt és kevés rákot· F. U. b. Wenkheim Theresia 
kisasszony.

Várt, vagy Gyula Vári, magyar f. Gyulához keletre 
egy kis órányira a* Fehér Körös mellett. Bégen itt oláhok 
laktak, de ezek Kétegyházára költöztek. Most lakik itten 
75 kath., 1848 reform., 17 zsidó, 330 házban. Van ref. 
anya temploma *s oskolája, és egy synagógája. Határa 
lapályos fekete fold; egész jobbágytelek vaa 13, mellyet 
á* lakosok két fordulóban miveinek, kétszeri szántással. Ka- 
száUójok is kevés, a9 honnan mind szántóföldet mind rétet 
mósott kénytelenek haszonbérbe venni· Azonban az uraság 
sok allodiumot, és derék erdőt bir, de ebből a9 lakosok csak 
száraz galyakat hordhatnak. Szól őskor tjei bő termők, ha
nem csekély borral fizetnek/ Ezeket az nraság úgy déz- 
méltatja, hogy minden hetedik sor szőlőt az nraság szá
mára kell leszedni, mellyet aztán maga szőrét el. F. U. 
gr. Almásy Ignácz.

F étxto , régi magyar helység a9 Sebes Körös mellett, 
Bihar Vármegyéhez közel, Gyulához északra 4*/« mfdnyire*' 
11 kath·, 4O00 reform., 9 óhitű lakosokkal. Elsőbben a9 
tatárok , majd 1680 után a9 ráczok elpusztítván, csak a* 
templom kőfala állott fen több évekig, miglen a* Ϊ8-ifcszá
zad elején ezt is megkezdték ölni néinelly.Bihar vgyei lakó· 
■ok.. Van itt szép tornyos ref. templom 9s oskolák, 460 
díszesen épölt paraszt ház, uraságiház, 1 v íz i, 7 száraz* %
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olaj malom* Határa lapályog fekete fö ld , ’s nagy részt ré
tes a’ vizáradások miatt. Ezek okozták a z t , hogy hajdan 
62*2 urb. jobbágytelek léven i t t .  már 1798-ban ^csak 27'|e , 
seesiot lehetett szántani. Egyébiránt az árvizek nieggátlá- 
sara sok munkát tettek ezen helység lakosai. Így a* Korog 
partot magos széles töltéssel körül vették , hogy a* helység 
lapályos részét az úgy nevezett Babylont megszabadíthas
sák a* gyakori árvíztől. I8u8. pedig 2600 ölnyi hosszú csa
tornát ástak a' réten keresztül, melly által sok ezer holdat 
kiszárítván, a*nádgyökereket,zsombikokatkiégetvén: most 
már ez a9 határnak legjobb, legtermékenyebb része. Egy 
hold földért egyezés szerint fizet az uraságnak 15 évig esz
tendőnként 8 garast p. p , ezenkívül a1 termésből kilencze* 
det ad. Termesztenek a’ lakosok búzát, árpát, zabot, kö
lest, kukuricxát; tartanak szép szálas marhát, lovat, bir
kát keveset, magyar juhot többet, sertést sokat. Az ura
ság selymes birkákat, és egy derék 130 darabból állő gu
lyát ta r t ,  ezenkívül sok tieztabuzát, árpát, tengerit termesz- 
tét. Szőleje a’ helységnek nagy kiterjedésű, *a boldog idő
ben 6000 akot megterem. Gyümölcs is van elég; nevezetesen 
megygy, szilva, alma, sok cseresznye, de oltáshoz mégnem 
értenek. Az uraság szinte szép szőlőt bir a* m ág őri dombon, 
mellyen volt 1200 táján a’ Csolti apaturság temploma 'a kiás* 
trom a, ’s későbben a' vörösbarátoké. Ezen templomnak 
kettős tornya 178o-ban dilit-le, köveit a ' Vésztői *8 Ladányi 
lakosok hordván-el. E’ domb tetején van az uraságnak szép 
nyári lakháza, alatta derék pincze, a’ domb kórul szőlő* — 
Az nrasági 4 szakaszban lévő, ’s körülárkolt erdők tilalm a
sok. A’ helységnek is van egy fűzfa erdeje. A’ Körösben 
fognak kevés po tykát, csukát, keszegét, harcsát és rákot. 
Ezelőtt 30 esztendővel a’ tavas nádas rétekben sok teknyös- 
békát fogtak , ’s az uraságnak minden esztendőben bizonyos 
számmal kellett adózni, azonban jelenleg ritkán lehet ta
lálni. Vizimadarakból találtatok: sok vad lúd és kácsa, bú
vár , vöcsök, gém és kócsag. F. U. gr. Wenklieim Ferenc*.

P u s z t á k .

Bucta, Ötvény; N. ét K. Harangi Pázmány, Halat j 
Balhány, esek mind Füzes Gyarmat körül fekűtznek, ’a
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határjok nagyobb részt lapályos, nádas rétség. N· Sa la t 9 
Szeghalom mellett.. Kis N, Kompé, K it Károly, -
sziget, Koros Ladánytél északra 1 és t l|ft órányira fekűsznek. 
Torda , Czigoró, Átka* KóthVésztő körűi, pagyobb részt 
nádas rétsegekból állnak, j Fát,Körös Ladányboz tartozik 
szép urasági majorsággal és erdővel. Mágor, Vésztőhöz tar
tozik. Mehet * Nemes Kereki egy omladozott templommal, 
Ludad, *Décter Bánkida * Diter, 
res* Vadat a’ Sebes és Fekete Körös közt fekűsznek, 's 

határjaik szántóföldekből, de leginkább kaszállókból, nádas 
tavakból, *s itt ott erdőkből ,· fűzesekből állanak. Dán-
fo k , Ver ehet* Gerla, Bor otján*,
Gyúr Békés körűi fekűsznek. Ölved,  ̂ Szer egyháza* Pótte
lek * Vesze , Remeteháza , Ketzi * . , Fövényét *
Gyürkehely , Szabatka, Sz* Benedek Gyula környékén, K it 
Peti Arad vgye szélén, Elekhez,.egy órányira. Ó Kigyus 
72 kath., 81 n. e. óhitű, 12 ref. lakossal. Uj Kigyój, szép 
népes paszta Gfyulához délre 2 órányira: 1033 kath. ,= 19 sjpf* 
magyar lakosokkal, kik többnyire urasági cselédek és dohány 
kertészek, kath. paroch. templommal, díszes urasági épüle
tekkel, 's igen jeles nagy fontosságú gazdasággal. (Lásd 
Békés városát) F. I). gr. Wenkheim József ki nyáron maga 
is itt szokott lakni.

Eperjes* A pá ti* Kígyóssal délfelé szomszédok. Geren
dát j Murony, Orosházához észak-keletre. Ez utolsó helyről 
nevezte magat a’ Vér nemzetség, melly Békésben 15ésl6-ik  
században hatalmas birtokos volt. Csorvás, igen nagy és gazdag 
puszta Orosházához egy Gyulához négy órátfyira. Magyár 
Gyula nagy részének legélő és szántóföldben urb· járandósága 
ezen a9 pusztán adatott k i, azonban mivel hátasabb itt a9 föld, 
a* legelő hamar elsül , de a9 szántóföldek szép és sok búzát, 
árpát, zabot teremnek. Szent tornya, Orosházához északra 
egy órányira, Ctabacsüd, Szarvashoz délre mfdnyire, mind 
a9 két puszta Sz. Andráshoz tartozik, 9s a9 Paksi örökösök 
bírják. Szenttornyán gyönyörű szántóföldek vannak, de a9 
Csabacsűdi pusztának nagy része vízjárásoknak van kitéve. 

Szénát, K it ét N  Csákó, N. , ,
lek, Kis és Nagy - Decs * Csejt* a9 szarvasi határhoz tar

lósnak* Báboezka*Kihi. Sz. Mártonnal határos. Igen szép1
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36oG holdnyi kiterjedésű puszta, gazdag szántóföldekkel, 
legelővel, ás buja nővéső rétekkel. Hajdan ez is Haruk- 
kerni birtok volt, de 1770-ben a’ gr. 'Keglevich nemzetség 
per által visszaszerezte. Most Gremsperger iír bírja zálog
ban , ki itt jeles gazdaságot tart. Fehéregyháza, Tatárszál- 
Idea Öcsödhöz tartoznak. A9 Perest pusztát a9 Kállay nem· 
zetség bírja, ’s most egy szarvasi részvényes társaság tartja 
haszonbérben.'Kiteijedése' mintegy 6000 hold, ’s többnyire 
kaszinókból áll, de az árvizektől gyakran szenvedj Nyár· 
szeg Endrődhöz nyugotra. Sima, K. Kondoros Endrédhez 
tartoznak. Csvdabala, Póhulom, Ege , Félhalom, Gyoma kö
rfii fék ősznek. Edéiét,Körös Tárcsához nyugotra. Szent 
János, Mezőberényhes szinte nyugotra. Néfey ét K is Siprots, 
Kis Kamut h, Sx· Miklós, Mező , KereiegyháxttOsá·
ba mellett, Mind ezen' pusztákat többnyire sí* Hártikkéra 
örökösök bírják, ’s vagy a9 jobbágyok Szántóföldje?, 
tanyái vannak itt, vagy az uraságok által majoradgfeépeo hasz
náltatnak. — Lakosai már a’ helységeknél beszámláltattak.
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(Cpraitotus Bihariensis. Bibarer Gespanschaft).

1. §. F e k v é s e  ’s Határai·
Bihar fekszik az országnak keleti határszelén. ’s az ész. 

.szélese. 46* 28'-tói egész 47° 34' terjed. Határa keletről 
Közép Szolnok, Kraszna, Kolos, A. f e jé r , Zaránd; dél
ről Arad; nyugotról Békés, Szabolcs 4 északról Szabolcs és 
Szathmór vármegyék.

2. §. N a g y s á g a ,  *s Kiterjedése.
Földterülete 2o036|.. Q inértföldet foglalvón-el, e* te

kintetben első a* magyar vármegyék közt. Mind hossza, 
sága, mind szélessége csak nem egyforma, azaz 14 mért- 
föld. 1,512,584 hold haszonvehető földjéből 766,584 h. szán
tóföld ; 49,755 hold szőlő; a’ többi erdő , legelő és rétek.

3. §· Természeti  tulajdonsága.
Bihar, nem csak nagyságára első az országban, hanem 

termékenységére, ’s természeti szépségére nézve is az első 
vármegyék közt fényük. Csaknem fele a’ megyének (az 
egész belényesi járás, a’ váráéinak 3|4, az érmellékinek •I«, 
a' szalontaioak 1/4 része) hegyes és dombos, nyugoti fele 
pedig, t. i. az egész sárréti járás , ’s a’ többi említett járá
soknak fenniaradt része csupa rőnaság, mellyet erdők 
ritkán szakitanak-félbe. A’ hegyes résznek legmagasabb 
része az erdélyi határszéleken , ’s a’ Beéli vidéken fekszik, 
innen nyugotra a’ hegyek mind inkább szelidebb formát 
vesznek-magukra, a’ bikkeseket, tölgyes, cserjés erdők, 
a’ kősziklás zordon hegyeket viruló szőlőhegyek, ’s dombok

B IH A R  VARM EG YE.
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váitják-fel, mig végre» esek a' végtelen síkságban las« 
sankint elenyésznek. A9 föld9 minéműsége *s termékenysége
igen különböző. Ugyanis, ez a' ránaságon felette gazdag 
fekete agyagból áll, melly rósz mi velés, és semmi trágya utón 
gyönyörű tisztabiizát, tengerit, árpát ’s más mindennemű 
gabonát, csak eső legyen, gazdag uzsorával téri t-vissza. 
Sárga homok felette kevés van , ’s csupán a9 Debreczen 
körűi fekvő egynéhány helység9 határaiban láthatni Illyést, ’e 
itt is erdőnek, legelőnek, szólőskerteknek használtatván leg
inkább, a’ sivatag mértföldekre terjedő homokos huezkák itt  
nem bosszantják a9szemet. A9 dombos vidékeknek valamivel 
roszabb föld jutott, de kevés javítással ez szinte termékeny, 
Ellenben a9 hegyes vidékbeli hideg agyag földek, mellyek sok 
helyt kavicscsal keveritek, erős trágyázást kívánnának , mit 
azonban a9 dotogfalan oláh nép épen nem tesz. 9s ennél fog\a 
nem is sokat arat. A' híres bort termő érmelléki szőlőhegyek 
földe: sárga agyag, ke 'és homokkal keverve; de kavics, 
vagy kő itt nem találtatik. Hazánknak legszebb, legbájo- 
Ióbb vidékei közzé méltán számíthatjuk a9 tündérszépségu 
8 mfdnyi hosszú (Feketetótul —Váradig) Körösvölgyet, a9 Fe
kete Koros kies völgyet, különösen Belényes körűi; a* re
gényes Béel9 vide'két óriás nagyságú bikkesekkel fedett he
gyeivel, a’ nyájas és termékeny Ermellékét: 9s végre a9 
pompás Bihar hegynek az esztendő legtöbb részében hóval 
fedett kopasz teteje . más alatta fekvő két sor hegyeivel 
együtt, az igen magos és szép göinböiyüse'gű vagy
Braszíur, 9s a9kerpenyeti csupa kőszírt halmosatokból állő 
hegylánozolat olly felséges látványt eszközölnek, hogy va
lóban kábaság külföldi tájképeket drágán megszerezve szo
báinkba függeszteni, midőn honi vidékeink méltóbb joggal 
ékesíthetnék falainkat, ha az idegen földről jö tt akármi 
tárgy is kedvesebb nem lenne előttünk.

A9 levegő altaljában egészséges és tiszta, kivált á9 he
gyes vidékeken; sőt a9 Sárréti nádas rétségek körűi is erős, 
pozsgás, és hosszú életű embereket szemlélhetünk. A’ 
belényesi járásban több helyeken, a9szalontai járásban Bot. 
fejen gelyvások találtatnak, 9sezen betegség itt szinte a9 víznek 
tulajdonittatik. Egyébiránt leggyakoribb nyavalyák a’ köznép' 
közt; a9 váltó hideglelés, a* vérhas, csömör,' és pokol var;"

3 «
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4. § H e g y e k .

K  Kárpát % melly'Máramarosból Erdélybe Up, id e is  
bejön, 9s a9 megyének keleti részét elborítja. Tudniillik 
a? bihari hegyek mindnyájan a’ hatrinának ezen Kárpátból 
eredő hegysornak ágazatai. Ugyanis éhből két ég megy 
ki , inellyek közűi az alsó megkeritvén Rézbányát és Vas- 
kóht. határt csinál Bihar, Kolos, Fejér, Zarand és Arad 
ygyék’.kozt, ’s formálja ,az alsó ággal a’ Fekete Körös vöí- 
}gyét, m̂  Ily ben vannak forrásai is. Ezen Moma begytől ész. 
0,tny,fqlé nyúló ág Fekete Gyorosnél és Kocsubáaál .végző
i k .  Nevezetesebb részei* a’ Gyalu Ripi Ka liny ásza, a’ 
Kukurbita% a’szörnyű magasságú és kopasz Bihur, h\Moma, 
a’ vas érczekkel bővelkedő Sánczi hegy, stb. Az eddig le
írt hegyek,a· Fejér és'Fekete Körös közt fekűszriek, ’s ás
ványaikról, m piee érczeikről nevezetesek. V) A’ felső ága 
Batrinának Kumuneczel nevezetes hegy mellett ismét négy
részre ágadzik;, inellyek közűi egyik általmegy Erdélybe 
a9 i^ásik Bi^ar és Kolos ygye közt határt csinál, a’ harma
dik észak és nyugotra, végre dél felémenvén, útjában dál- 
nyugot közt egy tekervényes Kápolnáig nyúló ágat bocsát, 
’s mind ezen hegyek a’ Fekete és Sebes Körös közt terjed- 
qek-el, utoljára dombokká aljasul van; negyedik ága a’Ku- 
fliuneczelnek nyűgöt felé megy Belényesig. A’ most előf 
számlált Fekete ás Sebes Körös közt fekvő második fő hegy- 
tömegben nevezetesebb hegyek: a’ Sebes Kőrös völgyének 
finden déli hegyeit magasságával felülmúló Magúra, a’ 
Boicza, A ffinyel, Ktczinu , Ples. A9 harmadik fő hegytő- 
meg a9 Sebes Körös ás Berettyó közt fekvő tárt boritja-el * "s 
8zif)tgf folytatása az Erdélybe bemenő, de a* Sebes Körös 
forrása megkerülése után ismét visszatérő Batrinai hegyá
gazatnak. Itt legnevezetesebb hegyek az g, Hágói
kiilÖnÖsen pedifr a9 Réz. nielly egész hegylánczot képez,
’s zordons^gA által nyilván mutatja a9 Kárpáttal való afya- 
fis á̂gát. ^zon apró hegyei;,, vagy is inkább dombok, mel- 
ly ^  jt̂ 9 ^erettyó és Er vize közt nyulnak-el, ’s mellyeket 
nagyobb részt hires bort termet szőlőtőkék fednek, az em. 
lí|gtt| ,Qĝ °!y> hegynek egy más ágából (melly az itt eredői 
Berettyónak'völgyét formálja) veszik eredetüket. — A* -
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náczai és páterei vagy mint mások nevezik esküitől csepe
gő kövekkel teljes barlangokról, az egyes helyek leírásá
nál bővebben olvasbníni.

5  F # l y  T a v a k .  M o c s á r o k .

I. A’ Sebes K o r ú $· pzen nevét méltán viselő sebes fo
lyó *smélt·» v t̂éj.ke,dő tprsa a* Vágnák és Hermádnak , mi
után Erdélyből Feketelónál beköszöntene, a' vármegye kö
zepén egyenesen, nyegotnak foly, ’s egy regényes szépségű 
.völgyet fpnnálván,. Váradon tu| már sebességéből aláhágy, 
’« Vizesgyánon alul ágyat is elveszteni látszik, ’s mellékéi} 
fekvő helységek’ halárait árjaival pusztítván, *s roppant k i
terjedésű nádas rét-ségeket képezvén , Okányoo tnl Békés 
vgyébe lép-által. Váradig talpokra hajókázható’s ezen, hoza- 
t ik - le  Erdélyből a’ temérdek fenyőszál, deszka, stb. 2. 
A ' Fekete Körön· Nevét hihetőleg setét zöld színéből vehette, ’s 
ered a’ Bihari havasnak alján, mellynek legmagasabb csúcsát 
Kukurbitának hívják, ’s épen ennek alatta öm lik-ki a’ folyó.· 
Vaskó hnál a’ vashámorhoz tartozó gerelyekre vi/ot adván, 
észak felé folyik, Belényesnél tcbh patakot vévén magához, ’s 
a’ széplaki halárnál a’ szalontai járásban nyugotnak for
dul , *s miután a’ Gyepest és Kölesért magából kibocsátotta 
volna, szinte Békés vgyébe megy-által. Kiöntései becsül- 
betetlen károkat okoznak, mindazálta! tisztítását a’ megy· 
több ízben eszközölvén , az árvizek sem olly annyira pusz
títók , mint azelőtt. Rajta kasokban sok iát szállítanak - le 
Békés vgyébe, ’s fövenyéből gyakran mosnak aranyat, kü
lönösen a* belényesi járásban. 3. A’ Berettyó. Ered az 
hegyének forrásaiból, ’s Szépiáknál az érmellékl járásba 
helépvén, Margitén, Szalárdon, Pocsajon, Bakonszegen 
keresztül mintegy 12 mfdnyi folyása után a* Sárrét nádas 
mocsárjaiban rendes ágyát elveszti, ’s több ezer hold leg
termékenyebb földet víz alatt tart. Kiöntései ennek szinte 
gyakoriak , ’s érezhető károkat okoznak. Hajózásra nem al- 
kalmaztatik. 4. Az Ér· Kraszna vgyéből a’ szalacsi határon 
lép-be a’ megyébe; ’e mintegy 5 mfdnyi folyása után Pocsaj- 
nál a’ Berettyóba szakad. Ez csendes és lassú viz, a’ hon
nan nagy károkat nem tesz. Igen szép nádat terem szám-



Jalan ágakra oszló ágyában , ’s nagy viz idején jé ízű csu
kákkal kedveskedik. Nevezetes, hogy az újabb időkben erti- 
pek a’ víznek mellékén, a* földrengések legyakoriabbak, *s 
legkeményebbek voltak. S,  Ä* . Eredeti forrással nem 
dicsekedhetik, hanem csak a* Fekete Körösből szakad-ki a9 
Görbééi határban, de nemzőjének mind .nagyságra vagyhasz- 
liálatra, mind kártételre nézve seiriniit sem enged, hosszas 
kanyargása után Sarkad mellett elfolyván , á9 dobozi határnál 
ismét visszaömlik. 6* Ä  Kölesér. Ez' Tenke hatérának alsó 
részén, a' Gyepes eredetén felül ézakad-ki a’ Fekete Kö
rösből. és a’ Tulkai, ÓI. Homorogi, Szálontai határokon 
keresztül folyván, a1 Méhkeréki határon nádas rétté vá
lik. 7. A9 Korhűn Szalontán felül egy inértföldde! a’ Kötés
árból szakad-ki, tekervényes folyással Marcziházánák Igyek
szik , innen a9 Geszti határon végig Mező Gyónnak ásZsa- 
dánynak veszi útját, hol végre nádas rétté változik. 8* A% 
Te őz. Ered Arad vgye Szuszág helységé határában lévő 
nagy hegyből, ’e magos eséssel mint erkély patakocska 
törekedik az útjában lévő köveken keresztül, a9 laposabb 
tájakra* Káráudnál Biharba lépvén, a* Bééli, és Széki 
határon keresztül a* Fejér Körössel párhuzamoson (parallellé) 
hempelyeg, ’s egy darabig Bihar és Arad vgye közt hátá
ról szolgál. Több patakokat magához kapcsolva ismét ál- 
taltér az aradi határokra, de végre Tamásdánál újra a’ bi
hari határokat öntözgetvén, a* Fekete Körösbe vegyül. Majd 
mindenütt roppant erdőségek közt folyván, ágya mód női
kül megtölt fákkal, mellyek vizét a’ szép erdőségekre vet
vén, sok károkat és számos kiszakadásokat okoznak. Ágyá
nak feneke a9 Fejár Körösénél alább feküdvén, nagy mun
kával kénytelen Arad vgye, ennek a9 Teőzbe, a* hová erővel 
igyekszik, általszakadását hátráltatni. 9. Aa . Ered a9
Boss iái hegyekből a9 belényesi járásban, ’s miután egy nem igen 
tágas, de kies völgyet képezne, a’ Bippai határban a* Fe
kete Körösbe ömlik. Folyása sebes, partjain kövér rétek, 9s 
gyönyörű tölgyes erdők szemléltetnek. 10. A ' . Ered
a* belényesi járásban az úgy nevezett Bánya begyekből, 9s 
mintán a9 Püspök főrdő mellett elfolyván, ennek , és alább 
a’ Felixfördő meleg vizeit kebelébe vette volna, N. Váradot 
jreresztűlfutja, ’s Uj Palota mellett* a' Sebes Körösbe sieh
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Kicsiny, de némelykor hirtelen áradó kártékony viz. A9 többi 
apró vizeltet 's patakokat nem említjük.

Apró tavakban , nádas rétségekben és mocsárokban nagy 
bősége van ezen megyének, mert csak azon Sárrét  ̂ mellyet 
a9 Sebes Kőrös, és Berettyó vizei képeznek , 70,000 hold
nál többet foglal-el; pedig a* többi folyóvizek is nem meg
vetendő meonyiségű nádas réteket, 9s mocsárokat hagyoak 
magák után.

6. §. Á s v á n y o s  V i z e k .

A* Váradi ;neteg forrásokról ’s fürdőkről. és a9 szalárdi 
eavanyűviz forrásokról 9s fürdőkről, bővebben olvashatni az 
említett helyek9 leírásánál. A9 szalontai járásban Toplicza 
Kárándon is találtatik egy érczes v íz , inellynek bő forrása 
lágymeleg, vasas vizet buzog, de fördő alkalmak itt nin- 
csenek,.9s jelenleg a9 vizet csak kender és len áztatásra 
használják. Végre ugyancsak a* szalontai járásban Szék 
helységéhez közel egy mocsáros lapály közepében, jó nagy 
területű tó vagyon, mellynek vize kigőzölögvén, meglehető· 
mennyiségben sós-salakot hágy maga után; a9 marhák tá
volabb helyekről ide bolyonganak a9 sós-italra, de iszapja 
szerfelett mély lévén, veszedelem nélkül hozzá férni nem 
lehet. A9 köznép véleménye szerint a9 közellévő hegyekben 
hajdan sóbányák voltak, de későbben behányattak·

?♦ §. Termékei.
yf) N ö v é n y e k  o r s z á g á b ó l .

Bihar vármegyének két fő termes »fölénye van, t. i. a9 
tiszta 9# kétszeres búza 9 és a9 tengeri (knkuricza). Ugyanis 
a1 magyar főképen tiszta *s kétszeres bdza kenyérrel, az oláh 
pedig’tengeri kenyérrel vagy máiéval élvén, ezen gabona 
nemek nagyban tér megetetnek , avval a9 különbséggel, hogy 
a9 tengerit nem csak a9 mezőségen, hanem a9 hegyes rész· 
ken is egyformán termesztik, holott a' búza a* begyes.vi- 
dékeken meg nem terem, vagy ha meg terem is, keveset 
szoktak vetni. Egyébiránt a9 hegyek közt a9 mezőségi nagy 
csövű *s szama tengeri helyett apró csövű és szemű van di-
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rabban, mÁI} Üiitjtfré nézve szaporább a* mezőséginél, 9s 
hamarább is érik, mit onnán gondolhatni, hogy itt sokszor 
akkor teszik a9 vetést, midőn a9 mezőségen már kapálnak, 
’s még is a9 szedés egy időre esik. A9 mezőségi nagy szemű 
tengeri a' hegyek közt csak úgy érik - m eg, ha nagyon jó· 
kor vettetik. Tiszta roszot felette keveset vetnek, ^ legin
kább a* Debreczen vidéki sárga és fekete homokos határokon, 
’s a 9 dombos vidékeken, 9s ezt nem annyira kenyérnek 
használják, bánéin belőle pálinka égettetik. ét Kö
lest a9 kövér mezőségi vidéken sokat termesztenek: de e9 
gabona .nemek a9 hegyes részeket részint nem szere
tik , részint nem lehet őket a* sok apró maradaktól meg· 
őrzeni. A9 pohánkát (hajdina) egyedül a* bikácsi tótok ve
tik , a9 magyarok, 9s oláhok előtt nevéről is alig ifmcflíe- 
tes. A9 burgonyát, a9 magyar megveti, az oláh kinek 1»°* 
dig nagy szüksége volna reá nem termeszti, és így nagy
ban csak a9 bikácsi, görbédi tótok , palotai, tarjáni svá
bok, H osszá-Pályi, Monostor - Pály i , Sámson, stb , ma
gyar helységek ültetnek, mivel Debreczenben jó nyereség
gel eladhatják. Nagy Létén, Kéczen az uraság egész táblák
kal termesztett, 9s belőle pálinkát égettet. Fekete, de In
kább fejér zab mindenütt elég van. Végre hellyel hellyel 
láthatni tavaszbúza- oszt árpa, alakör, és oszt répcxe ve·
téteket, de csekély mennyiségben. Kereskedési növények 

közül fő helyet érdemel a9 kender és len, mert áltáljában rósz 
házi asszonynak tartatik az, ki házanépét fejér ruhával nem 
ruházza, 9s azért csaknem minden gazda szakit magának 
egy kis kender vagy lenföldet; hanem kereskedést vele 
ritkán űznek. Dohány több helyeken terniesztetik , de fü
stölni legjobbnak tartják az dr land i t , . és tar·
fánit. Diószegen, Nagy Létárt, *s még egy két helységben 
nagyban fizik a’ dohánytermesztést, mindexáltál azon men- 
ilyiséghez , melly Debreczeni név alatt kereskedésbe jö n , 
legkevesebbet ád Bihar vármegye, a9 sokkal nagyobb rész 
Szabolcs és Szathmár vgyékbnl kerűl-ki. Mák mindenütt 
terem a9 kertekben ez elhullott magokból; sőt néhol keres
kedésre vettetik. Vadsáfrányt a9 debreczeni vásárokra
hordanak a9 sárréti és izalontai járások9 mezóségi helységei.’ 1..........: ‘
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Ki« Szántón a9 napvirág magvából olajat ütnek. A9 fokaié 
gyapdr, mellyel a* bőrt veresre festik úton átfdksal terem.

Kertivetemény sokféle és nagy bőséggel tel éltetik. Ne
vezetesen sárga, tövis, verve, kerék, és fejér rége ♦ Sar
kadon burgundiéi vagy czűkorndpa, ’« belőle cgákort is 
fősnek; zeller, paszternák, petrezselyem, stb* Harsányban 
és Ugrán hires fe jet kápoeztu térem, mellyet a* váradi piaci
ra szoktak hordani« Derecske, / különösen pedig Sarkad 
sok fokhagymát, verethagymát terineezt, ’s vétó szinte nem 
megvetendő kereskedés űzetik. Patzuíyt, babót az oláhok 
böjt alkalmával nagyon fogyasztván, bőven termesztik 
mind a9 kertekben, mind a9 tengeri földekben. .

Rét és Ügető dolgában nagy bősége van ezen megyé
nek , különösen a9 mesőségi résznek, mert a9 kegyes vidé
keken többnyire rendes legelőket nem találhatni, hanem a9 
marhák részint az erdőkben, részint a* lebeszélt réteken, 
részint az össze vissza használt szántóföldéinél» (ugar dőlő 
itt nem lévén) legeltetnek. Egyébiránt nagy kér, hegy a9 
Sebesés Pekete Körös, Berettyó, Gyepes * Hollód viaek 
partjain lévő roppant kiterjedésű és kövér réteket, az ár
víz gyakran károsítja, '* a9 földműves reménységét semmi
vé teszi. A9 lóhere nemeket a9 gazdag rétek maguktól ter
m it. As erdős részeken, az erdők között lévő tisztás he
lyeken bizonyos forictenevű növénynek gyökere, lágy idŐr 
ben kedves eledele a9 sertéseknek. A1 Gross« határén (sz%* 
lootai járásban), a’ Bratkoja nevű beszállóban inzonygs 
Sztrigoja nevű plánta gyökerének k«miondbat|na hirtelen 

ölő mérges leve van. Ugyan esen rétén terem a’ veret 
bodza is. — Gyékény, nád, tát feleslegesen ven a*Sárréti 
mocsárokban, az Ér, Köleséi:, Korbany vizeiben.

A9 bihari lakos kevés szorgalmat fordít a’ ^gyümölcs- 
termesztésre , 9s nemesítésre, de a’ természet ezen kevés 
fáradságot is gazdagon megjutalmazza. A’ hegyes vidéke
ken, főképen pedig a’ Bél vidékén, a9 Kézalján, a9 belé
nyesi járásban szerfelett! bőséggel terem 
regényes S. Körösvölgyének déli oldala csaknem egy sza
kadatlan szilvád erdőt képez. £zen gyümölcsöt a9 dolog- 
talan oláh nép leginkább szereti, mert kevés munka után 
szép pénzt vehet-be, vagy maga pálinkát főzvén belőle,
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vágy é’ czélra a' zsidóknak adván-el. A’ magva váló, 
vagy krczeacaei szilva legnemesebb és legtöbb pálinkát 
•ád, utánria a’ veres, apró sárga, és a' kökény szilva. A’ 
szőlőhegyeken, ’s a’ hegyek közt mindenütt termesztenek 

cseresznyét*de legtöbbet Réel vidékén, hol belőle palin· 
kát égetnek, de a’ nemesitettlenbó! jobbat gondolván nyer
hetni, oltással nem sokat bnjiódnak. Dió szinte a* szőlő
hegyeken és a* hegyes vidékeken bőséggel van, úgyhogy 
az utóbbi helyekről több ezer zsákokkal visznek Békés és 
Csoiigrád vármegyékbe. Valamint a’ hegyes és dombos vi
dékeknek a’ dió, cseresznye édes gyermekek szokott lenni, 
úgy viszont a’ mezőséget a9 megygy szereti főképen, annyi
ra, hogy ez még >a9 szikes helyeken-is diezlik; mellynél 
fogváet az ide való kertekből szekerenként hordják Debre- 
ezénbe , Váradra. Nemes fajú alma, körte nem sok talál
tatok , ámbár e’ részben Debreczen jó példával megy-elő; 
továbbá hires a’ gróSsi, kárándi, feketetótbi alma, a’ be
lényesi körte és alma. Nyoszpolya, berekenye hellyel, heb 
lyel; igen szép kajszin báraczk és mór ah óra Debreczenben, 
gesztenye Siteren, de kis szemű, őszi különféle
i>emű V  gyakran különös jéságá mindenütt van a’ szőlőhe
gyéken , ’s a’ hegyes vidékeken. A’ sámsoni, debreczenl 
iszonyé nagyságú 's jó izu görög dinnyék egész országban 
ismeretesek, valamint szinte a’ sarkad!, gyantái sárga 
dinnyék. a9 szalontai vérbélű görög dinnyék dicséretre mél

tók. Áltáljában dinnyét sok helyt 1 ermesztenek, ’s pedig 
nem kertekben, hanem szántóföldeken. A' , so
mot , rád almát és körtét ( vaczko) , epret, ,
*smás vad gyümölcsöket, mellyek a9 keleti rengeteg erdő

ségekben bőséggel találtatnak, nem említvén: csak a’ mák* 
kot hozom e lő , melly az Erdőháton , ’s a’ Rézalján neve. 
zetes ágát teszi a’ földesurak4 jövedelmének. ,'

De szóljunk egy két szót a9 legnemesebb gyümölcsről 
is: a9 szelőrül·Bihar vármegyében a’ szőlőtőkék 49,755
holdat foglalnak-el, 9s kevés mezőségi kerteket kivéve, 
mind hegyekre vagy dombokra vannak ültetve. Minő jó
ságú borokat teremjenek ezen szőlőhegyek': az hazánkban 
eléggé tudva van, legalább az érmelléki fehér asztali bo·,
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rok * ), *s különösen tC bakar boroktel je* mértékben meg-* 
érdemlik ä’ dicséretet, mert lillahdóeiig mellett igen kedve* 
Ízzel dg szamattal kérkedhetnek. Nevezetei a i , hógy 
Scham» Budán egy országoi venyige-iskolát él litván, fe l, 
mind ed<}jg Biharból küldetett legtöbb kfilioféle gzó lófaj,
1 1. '94,'holott Baranyában, a’ bor-annyában *em találtatott* 
több 85 különböző íajnál/sáf^gazdagbortermő Szálában épen 
csak 3C. Mind ezen izólófajbk koronája a* bakar vágy ba
kator , mellyet a' mágntt szokásban lévő piroi szőlővel nem 
Jtell felcserélni, mert ettől sokban különbözik* Egyébiránt 
a’ bihari szőlőhegyeket “ két fő tömegre lehet osztani* A* ' 
első fekszik az Ér és Berettyó közt, *· ez jön tulajdöaké- 
pen Érmelléke név alatt. A’ második fekszik a4 Berettyóé« 
Sebes Körös közt, ’« itt már megjegyzésre méltó, hogy több 
szőlőhegyek földjének alkotó részei közt kő Vkavies (mint 
p. o; a* Lakeágoo) majd ismét több mégzföld találtatik , p.a. 
Váradon, holott az Érmelléki hegyek altaljában kővé* ho
mokkal és mészszel vegyített sárga agyagból állanak, ’eigen 
egészséges bort teremnek. Az Érmellékén a* ezőtőfejoh, *̂ 
a9 föld ugyan azok lévén, a’ különböző szőlőhegyek csak 
annyira különböznek egy - mástól , mennyire egynek jobb 
fekvése lévén a9 másiknál, több jó bort termő szőlői vannak, 
mert különben raindenik szőlőhegynek van ollyan része ha 
kevés is, mellynek borai a1 legjobbak közzé számlálhatok. 
Legkedvezőbb fekvéssel bírnak e’ következő helyek ; Vajda · 
Szent Imre, Diószeg, K óly, Jankafalva, Kis és NagyKá- 
gya/Székelyh id , Asszony vására, Ótomány* Kereti 4 Szu- 
nyögd ς mellynél fogva e’ szőlőhegyeken legtöbb jó bor szü
retik. A’ második tömegben pedig mellyet Várad - melléki
nek , vagy Váradj hegyeknek nevezhetünk, legjobb bor 
terem, Terjén, Tóthiban, Telegden, Örvénden, Biha
ron , Csatáron, Kovácsiban, Hegyköz Pályiban, Szaldó* 
bágyon, Vásárhelyen, ’s a’ Lakságon. A’ belényesi, sza* 
fontai, sárréti járások igen szegények bor dolgában. így 
a9 belényésiben eddig csak egy két helyt mi veitek szőlőt,
’e osak most kezdik az nj impetransok jövedelmek szapori-

·) Veres bort Bihar vgyében felette keveset termesztenek.
Ezek különben még az Érmelléki járásban íeküsznek*
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tálát a* szorgalomnak ea ága által is eszközleni. A* etalontai 
járásban Szalontáa , Sarkadon, Sarkad Kereettűron szőlős- 
kettek vannak, melljek csekély borral fizetnek, továbbá 
egyes embereknek van egy egy kis szőlőcakéjek Tenken, 
Bélben, Kumanyesden , Bál - Örvényesen és Agrison. Szék
nek délre fekvő kövecses begye igen jó borokat terem, ’* 
kár hogy ar helységetszorgalmatosabb nép nem lakja, ,me^t 
itt több szelőket lehetne ültetni, valamint szinte a' tenkei, 
rippai, mocsári, gyantái, kápolnai, boszszúaszór dombok 
felette alkalmasak volnának bortermesztésren A* paoko.t^i 
pusztán aagy darab szőlő van Ültetve, d$oz búza termesztés
re alkalmasabb lenne, mert kövér síkságén van.. A’ sár
réti járás egészen róna lévén, szőlőhegy itt egy sincs, h^- 
nein szőlőskertek vannak egynéhány helyeken, u. m. Debre
cenben, Sámsonban, Hosszú és Monostor Páiyiban , N. Lé
ten , Vértesen, Bagaméron, Tordói», Újfaluban, stb., de 
^boraikat épen nem dicsérhetjük. Altaljában á’ Bihar vgygi 
ázol ők termékenyek lévén, nem sokat hibázunk, ha egy 
holdnak termését 20 akóra határozzuk, mellynek követke
zésében kerek számmal egy millió akő lenne az esztendei 
•bortermés. Végre megjegyezzük, hogy Biharban a’ b.or mér
ték nein akó , hanem ettber, ’s a’ kis cseber Ä0, az öreg 
cseber 100 itezét foglal magéban.

A* megyének fele, azaz a’ mezőségl· rész nagy szüksé
get érez fa dolgában, ’s itt csak Debreczeonek van roppant 
erdősége, ’s még egynéhány helységek bírnak kisebb erdők
kel, de a ’ többiek szalmával, szárított ganéjjal, tengeri ko
réval, ’s náddal pótolják szükségeiket. Egyébiránt a’ * vár
megyének Arad vgyével határos részein majd mindenütt 
felséges tölgyesek vannak, mint Barmodon, Tamás dán, a*' 
Bélvidéki Lankßtdgnkon(lapos, vizeserdők, lökök}, éstöbb
helyeken, hol a’ Kapályos kövér földnek nedvessége , tömött 
részekkel táplálván a’ jövéseket, egekig emeli a’ százado
kat haladó tölgyek* koronáit. Kűlöhben egész vármegyében 
legszebb tölgyes erdő a’ gyantái, *8 kár, hogy a’ Hollód 
kiöntései nevezetes kárt okoznak benne. —- A’ hegyes és 
dombos vidékek mindenütt szép és sok erdővel kérkednek 
Fő fa nemek ezen megye erdőségeiben: a’ tölgy, niellyruint 
láttuk a’ lapályon vidékeken legmagasabbra uő, a’ dómba-



sabb helyeken kisebb, 's fája is építésre valamivel alább- 
való.

A9 sugár bikk a9 magosabb hegy tetőknek, ás többi kisebb 
hegyek északra fekvő völgyeinek pompás termése, fenyvesek
kel vetekedő magasságra sinór egyenességgel felnő, de leg
inkább nehezen járható hegyeken láván, kevéssé használtattk; 
különben taplójával becsületet nyer. A' cser hivesebb és 
szárazabb helyeket szeret a9 tölgynél; makkjáról a9 serté
seknek ismeretes, nekiek csak tengő élelmet nyújtván. Fája 
leginkább tűzre használatik. Taplója jó. A »«Ily
nek tüze je le s , a9 legnedvesebb lapály erdőkben neveko- 
Őik, a* galagonya i vadalma, vadhorte fákkal együtt. To
vábbá találtat ik meg közönséget szí/ ,  meliy a9 tölgy után 
legjobb az építésekre, durva szil, vág tag kérgu »es/, közön- 

séget-hegyet - réti juhar%meliy utóbbi többnyire csak bokor 
nemében találtatik, korigfa, a* tokokon, közön fehér^ 
szagot fekete nyírfa, teprő nyír, mellyek számtalan nyirág 
seprűket és abroncsokat nyújtanak, 9s a9 Bélvidéki magos 
sovány helyeken nagy mennyiségben találtatnak, közönséges 
égerfa , szép verhenyeges színű fájával, a9 lapos erdőkben, 
fehér égerfa , már szárazabb helyeken; hárt, a' laposabb 
erdőségekben, héjjá szőlőkőtözésre használtaik; jegenye, 
fekete - *s reszkető nyár s ’stb. Gyalog - vagy Bort·fenyő
(Juniperus Communis, Wachholder), a9 Béel vidékén, Szó· 
ken, Kumanyesden, stb., áfonya, mellynek fekete gyü
mölcse, szinte mint a' szederj eczetre használatik, a’ Gróssi, 
Hagymást hegyeken terem. Erdei ét öreg jenyő felette két 
vés van, *8 csupán a9 Bihar havassának szomszédságában 
láthatni, mellynéifogva a’ fenyő szálak, deszkák Erdély* 
bői hozatnak - be a’ Sebes Körösön.

B)Á lla to k  o r s z á g á b ó l«
A9 jó fajií lovak tenyésztésében kevés igyekezet látszik 

itt. A9 magyar, ki magát született katonának 9s jő lovag-' 
nak tartja, semmit sem fordít e' nemei állat nemesítésére;
9s itt is , mint hazánk9 több részeiben (némelly Tolna, So
mogy, Vas, Sopron megyei magyar vidékeket kivéve) a* 
német sokkal több és jobb lovat nevel, mint a9 magyar,  
mint ezt Uj-Palota német lakosai bizonyítják. A9 magyar 
köznép9 lovai aprók, erőtlenek , *s megelégszik ha szekerét
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fon valamit, melly csak mozogjon, befogva láthat. A’ 
megboldogult Tisza Lászld es. k. kamarás, *s gr. Csáky 
László nagy prápost, sok költséget fordítottak egy jeles 
ménes fentartására, amaz Geszthen, ez Beregh> Böszörmény-* 
fon. Péchy Ferencz cs. k. kamarás Ál mos dón, Lónyay Jó- 
zsef kapitány Nagy Kágyár. szép nemesvérű lovakat tenyész
tenek, ’a ezen a9 környéken a’ nemesb fajú lovak tenyésztél 
sét hathatósan előmozdítják. Az oláh még annyit sem gon
dol ezen becses állattal, mint a* magyar, ’s ott is, hol al
kalmas hely lehetne, vagy*igen kevés számmal, vagy épen 
nem szaporittatik. Ellenben a* az oláh is
jobban kedvelli, a9 magyar pedig a’ czimeres ökröt kevély
ségének tartja, ’s különösen a' sárréti és szalontai járások 
mezőségi vagyonosabb helységei felette szép szarvasmnbát 
tenyésztenek, 's kitűnő szépségű bikákért semmi áldozatot 
nem sajnállanak; sőt még a'dombosabb és sováoyabb részek 
fakosai is valóban jeles marhákat nevelnek, különösen Ten- 
kén, Gyantán, Hoszdaszón, Tulkán , Bélfenyéren, Kucsu- 
bán, Kisházán, stb. A' hegyek közt lakó oláheág marhái 
apróbbak és roszabbak, A' földesurak szinte nagyban űzik 
aVszarvasmarbatenyértést, ’s többen egész gulyákat tarta
nak, mellyek közűi a’ Körmösdi pusztán (Béregb-Böször
ményhez és ;&ashoz közel) lévő talán egész országban 
legszebb, méltán vetekedvén vele a’ sarkadiugy nevezett 
czifra gulya, melly részint Sarkadon, részint a' gr. Almásy 
Békés vgyei jószágaiban legel. Juhot, de csak közönséges 
magyar juhot igen sokat tenyészt Debreczen, 's a9 megyé
nek mezőségi része. A9 nemesítést csak nem régen kezd
ték e l , ’s már is több helyeken nagy tökéletességre vitt fi
nom birkanyájakat fáthatni, különösen gr. Csáky Károly 
(ki a* megyében legelső kezdette a' nemesítést), b. Mandl, 
(az óvári eredeti spanyol fajból), Pcchy Ferencz cs. k, ka
marás (a9 b. Bartenstein electoral juhászatából), gr. Zichy 
Ferencz, a’ váradi deák káptalan» h. Eszterházy, stb. jó- 
snágejfean. Az oláh hegyes, dombos lakhelyén sokkal több 
juhot tárthoz,, mint jelenleg szokott; sőt altaljában a9 
varmegyében ezen jövedelmes állat tenyésztése más raegyék- 
foz hasonlítva, épen nem áll azon a fokon, mellyen igen 
könnyen állhatná * tetemes hasznára a9 pénz szűkéről panasz
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kodó földesuraknak. Kecskéket a' begyei vidékeken, külö
nösen a’ belényesi járásban tartanak a/, oláhok , de a’ me
gyei adóbeli dica ezen állatokat főképen terheli. A' bihari 
magyarnak a’ nyers szalonna kedves csemegéje, ’s dolog 
időben csaknem mindennapi eledele lévén: ez okból a’ ser- 
tésbeli belső elfogyasztás (consumtio) igen sokra felmegy, 
?s még is oily virágzásban van a’ sertésUnyésziét, hogy 
nem csak e’ tetemes belső szükséget kielégíti, hanem még 
kereskedésre is feles mennyiségben marad. Különösen a* 
szalontai já rás , ebben a’ tekintetben a’ többi járásokat jó
val feljülmulja. A’ szalontai sertések országszerte ismere
tesek. Ezen városban némellyek több százakból álló nyá
jakat tartanak, különös figyelemmel lévén a* szép állása 
kanok és magló koczák kiválasztásában, és a’ kis inala- 
czoknak jól tartásában. A’ szalontai fajon kívül tartanak 
sokan fekete és fehér mangaliczákat is , mellyek könnyeb
ben nevekednek , ’s szaporábbak a’ vereseknél. A’ 

nyésztés meglehetős divatban van a* hars, som, és más fá
kat termő hegyes részeken, 's az aradi zsidók akó vagy 
vékánként magokhoz szedvén a’ kasból mindenestől össze
vert mézet, nagy summákat nyernek, valamint a’ szalon- 
taiak közül szinte sokan szednek mézet, de hasonlóan a’ zsidók 
számára. Ä  selyembogár tenyésztés nem sok figyelmet e'rde- 
m el, sőt a’ József esászár alatt ültetett helységek epres
kertjei is elpusztultak , annyira, hogy jelenleg csak Debre- 
czenben találtatik két nagyobb epreskert, melly említésre 
méltó.

\ Vad állatok különfélék kerengik e’ megye vidékeit. 
Nem csak a’ hegyesebb részeket szökik keresztül kasul· 
öltek, hanem a’ lapályos erdős és cserjés helyeken sem ritk* 
tünemények. JVyúligen sok, kivált a’ mezőségen. A’ 
kasok a’ nádas, vétségekben ’s erdőkben épen nem ritkasá
gok. Erdélynek havasai közül, az ezekkel egy lánczolat- 
bán álló hegyekbe egyenkint, de ritkán medve, vad·disznóf  
•őt szarvas is kitév.elyedett már. A’ borz a’ tengerikben' 
nagy károkat teszen, Fekete Györösön emlékeznek sokaor,' 
bógy a’ helységet és határát több esztendőkkel ez előtt af 
mókusok í ismét a’ vadraczeá< (kácsákj annyira elborítot
ták r hogy kivált a* mókusok az akkor bőyea Jéyő tfö g f
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makkot majd egészen megemésztvén, hihetetlenül elszapo^ 
rodtak, *s bottal szám nélkül sokat lehetett leverni. Szár
nya* állatokból fácxányok találtatnak Béel környékén ’s a* 
váráéi deák püspök fáezányos kertjében Püspöki mellett, 
rftásxár madarak a’ közép magassági! bikkes hegyekben, 
apró fenyvet madárkák a’ hegyes részeken sereggel repked* 
nők. A*'keletre fekvő köves hegyekben nem csak közép 
nagyságé, hanem nagy tatok is költenek, sőt a* Grőssi 
sziklák közt több évekkel ezelőtt egy pár fiák
fogatott, A’ mértföldekre terjedő róna mezőket túzokok^ *s 
darnk Jepik-el, 's a' számos mocsárokat, tavakat, rétségő
ket feker és fekete gólyák, különféle , libuczok. sőt
kóctagok, továbbá vad-kácták seregekben foglalják-el. —* 

A’ Berettyó, é r , Sebes Kőrös, Gyepes jó izú halakkal ked
veskednek, de a’ Fekete Körös legtöbb halakat nevpl,*s itt 
mázsánál többet nyomó harcsák, szép potykák *és más 
egyébbféle halak jutalmazzák a' hálóját zöld vizébe vető 
halászt. Pisztrángot, de aprókat a’ hegyi patakokban lehet 
találni. Komódiban igen sok , Hodoson a* Berettyóban; ’s 
a* Teőz vizében igen nagy rák foga tik. 
egyenkint a' hegyesebb részeken is találnak, mint p. o. a* 
Krajavai tóban, de valódi tanyájok ezeknek a' sárréti rop* 
pánt nádas rétség. A’ gróesi, hagymási, barzesdi köves 
hegyeken sok és szép ctigdkat lehetne szedni, *s Biharban 
a' bánáti csigákra semmi szükség nem lenne,

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

Magara és Boicza hegyek gyomrában, a* Sebes Körös 
völgyében 1790 táján nem megvetendő mennyiségben leltek: 
aranya ezüst, ón, ta t  ásványokat, de az ipar hiány, *s máz 
gátlő körülmények elfojták további létüket. A* Fekete Kö
rűéből Vaekóh tájékán néha borsónyi nagyságé aranyat mos
nak, Ezüst Rézbányán ásatik évenkint f000 marknál több, 
(Egy mázsa rézércében 2 márk). szinte Rézbányán
esztendőnkint 840 mázsa, továbbá Ö00 mázsa ón, iámét 
kltvics, (chalcopyrites) , malachit, . Ón találtatik
Rézbányán kívül Meziádon, Belényes korúi. Sok 
a’ vaskohi·uradalomban, Kiiup helysége határán a’ Sáncai 
hfe ŷfekbetí. Ugyan csak Kimpen ásnak szép márványt 1 sV
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valamint Rézbánya, Belényes, Élesd környékein estate szép' 
éi különféle színű márvány töretik. Kollesten arany csíkok· 
kai ékesített alabastromot fedeztek - fel. Közönséges 
Belényes, Korniczel, Élesd, Zaránd,’s Várad környékén, 
’·  Fonáczán bőséggel. Kréta Belényes - Újlakon , és Széken. 
J ó fazekasagyag Tel égd en , Réven, Korójon , Csatárban; 
porczellánfold Roboganyban, de nem használtatik. Son
kolyodon (a 1 Sebes Körös völgyében) egy agyag bánya nyit
tatott, honnan tiszta ’g erős agyagot több üveghutába ja· 
talmas áron visznek, ’s legjobb foganattal használnak. X* 
grósei és hagymást kösziklás tetők közép jóságé kisebb ma· 
lom és daráló köveket szolgáltatnak. Tűzkő Csemoházán, 
Dubricsonban, Korniczelen , az élesdi uradalomban , és Ágri- 
son. Közönséges gránát, és üvegnemú treme ölük Rézbá
nyán; ugyan itt kÖvévált Ja.Korév ált Hajóm ., melly
a* legszebb politúréra alkalmatos , nád
Pocsaj vidékén. Ostracit Feketető, N Várad, Telegd kör
nyékein. KőszénDernán és Verzáron, de nem használják« 
Földolaj Kahaléspgtakon és Czigányfalván. Természetes ás* 
vány - alkali (széked, Soda), sok helyen, főkép pedig Deb- 
reczen, Konyár, Esztár, Hosszú és Monostor Pályi, Kis 
Pircs, Derecske, Bagos és Sarkad· Keresztár határain, 's 
a’ debreczeni híres szappan ennek köszönheti nagyobb ré
szint szépségét.

* 8. §. Lakhelyek.  . Lakosok.

Találtatik itt egy szabad királyi , u. m. Debre- 
czen , .1 püspöki, város, melly magyar - oláh - német 5 30 
mezőváros. mellybűl 20magyar, 3 qfáh , 3 oláh · magyar, 

magyar - oláh - német, 1 magyar - oláh, 1 oláh - német; 449 
fa lu ,  u. m. 82 magyar, 322 oláh, 24 magyar - oláh, 12 
oláh-magyar, 2 tét, 1 német, 4o láh -tó t, t oláh - német 4 
1 magyar - oláh - tőt - német.

Népessége 415,364 lélek, és igy esik egy Q mfdre 2076 
lakos . Vallásokra: 24,552 romai katholikus, 27,036 görög 
katholikus, vagy egyesült öhitu , 234,273 református, 124,85t. 
nem egyesült óhitű, 887 evangélikus, 3765 zsidó.

IVi K. M.0· Földi· 4
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■ Nyeltwhr#: 257,901 magyar, i5i8S7 oláh, 1811 német, 
3765 sei dó* A9 tótokat, ’s a9 palotai, tarjáni németeket kü
lönösen ki nem tettük, mivri ezek nagy részt úgy is el ma· 
gyarosodtak, 9s igen csekély .számmal vannak; ellenben 
az egyesült hitüeket mind az oláhok közzé számítottuk, ho
lott ezek közt;magyarok és oroszok ia találtatnak, de szinté 
kevés számmal. Majd minden helységben van egy czigány 
csalód, iQélly kovácsolásból, ezegcsináláshol, V  muzsi
kálásból keresi élelmét, azonban összes számukat bizonyo
san meghatározni nem lehet.

A9 magyarok a* megye legtermékenyebb részét, a* sík
ságot, és a’ dombos vidékeknek nagy részét foglalták-el, 
a9 soványabb hegyes tájékokat az oláhnak engedvén. Tér· 
metekre nézve középszerűek, de a9 mezőségi, kivált a* her· 
czeg Esztetházy derecskéi uradalmában lakók magasabb, 
szép lestállázú emberek; az oláhokhoz hasonlítva szorgalma
tosak, tisztaságot kedvellők, vendégszeretők, vak buzgó- 
ság nélkül ájtatosok és jó erkölcsű emberek. Azonban van
nak a9 köznép közt számosán elfajultak is , kivált némelly 
helységekben, u^m· Szalontán, Ugrán, Kötegyánban, Ván- 
caodon, B. Szent Mártonban, Vértesen, stb,Ellenben Gyan
tá t, Bélfenyért, Tárkányt olly jó emberek lakják, hogy 
innen rabot látni -valódi ritkaság. A' boszorkányokat sok 
magyar közember még máig is hiszi, úgy a* pénz látást, és 
egyébb babonákat, Ruházatjok: vászon vagy gyolcs bó ujjú 
in g .és gatya, széles kr.riniáju kalap, fekete *s ritkábban 
szürke guba, juhász bunda, a9 vagyonosabbaknál setétkék 
posztó «nadrág és dolmány, ugyan illyen színű mellénynyel· 
Hajukat bosszúra nevelik és keoik, 9s a9 hajadoook ün
nepeken pártát viselnek, többi öitözetjek nem sokat külön
bözvén más magyar vidékek fehér népéitől· A9 debreczeni 
magyart a9 többi megyebelitől a1 zömökebb test, pirosabb, 
kövérebb arcz, kurtább karimája kalap, 's a' nőtelen légé· 
nyékét a9 hófejérségű bő ujja gyolcs ing, setétkék posztó 
nadrág, nyalka sarkantyúé kordo vány ez izma, nagyobb 
részint kurta nyírott hej egyszerre megkülönböztetik, ha
nem a9 görcsös bot, az uUimum argumentum, sein-a9 debre
czeni, sem a9 vár megy eb éli magyar kezéből el nem ma
radhat··
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51
As oláh, többnyire apró falakban lakik, 'a'Altaljában 

csaknem a’ legalen fokán áll a9 műveltségnek. A9 falusi pap· 
£iik nagyobb részt szegény és tanulatlan emberekből állanak, 
’s igy. nqtn csuda, hogy ezen éles eszfi, különben jó terme'· 
szét tulajdonokkal felruházott nép bárdolatlanságban hever, 
A9 köz oláh, az állandó dolgot nem kedvelli; ha magát tűz· 
nél sütheti boldog; a* csinosságra keveset ügyel; végnélkül 
való sovány bőjtje't lélek ismeretesen megtartja, úgy szól· 
Van szigorúbban mint a* lopást vagy gyilkolást; a’ vak bűz· 
góság mellett a9 babonaságnak minden nemeit hiszi és gya· 
korolja; az ita l, kivált pálinka után mód nélkül esdeklik* 
de ételét n9m válogatja; a9 tengeriből sütött máiéval meg· 
elégszik; a9katonaságtól inkább fél mint a9 pokoltól. Az 
oláh bölcsőjétől kezdve sanyaruan lévén nevelve, sokat ki· 
á ll/ termetére nézve középszerű, helyes testállásd, barna 
hajú, 9s vastag szemöldökű. A9 belényesi nagyobb hegyek 
közt, továbbá Grósson , ’s még néhány helyeken igen siép 
magas szál emberek találtatnak; p’ nőnem pedig egy által· 
jában esi nps ás rendes kép vonósokkal bír, a* ezifraságot, 
a9 kilyuggatott arany 's ezüst pénzekből álló függönyöket 
szenvedélyesen kedveli!, ’s szorgalmasabb a9 férjfinál. As 
oláhságnak majd minden babonái közül legbotránkoztatóbb 
az, melly á9 papoknak együtt munkálkodásával is vitetik  
végbe: az úgy nevezett Detzkinlá. Nem esak ha vala- 
melly ember nehéz betegségbe esik, hanem akkor Se, midőn 
valamelly állatnak hirtelen baja támad, egyedül való orvos* 
sága az oláhnak valamelly tudákos vén asszony, vagy a9 
pap által betegjére, különféle babonás mozgások és illető· 
sék mellett, mellyek hihető a9 régiektől éltalterjedett állati 
magnetiniuet ingerlő illetésekhez hasonlíthatnak rá olvas· 
tatni, vagy mormogtatiii· A’ kuruzsoló asszony füvekkel és 
gyökerekkel is élvén, ha ezeknek ereje által gyógyulást 
nyer á’ beteg , azonnal a9 titkos szavakra és mozgásokra ma
gyaráztatok a’ segítő erő. Ritka tárgy van mellyre valami 
babonát ne tudnának. A9 fergetegekkel járó nagy záporok· 
kai romlást okozó iszonyé sárkányokat kópzelnek. A9 gyér· 
mekeknek és teheneknek boszorkányos megrontásait erősen 
hiszik. Szombaton estve inkább ájtatos babonából ·, de kod· 
den estve a9 Marcz Száré ijesztő vén leánytól váló félelem·

4 *
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ból, a9 fonást kerülik. A' Husvéttől Pünkőstig eső csoförtö- 
kokon magoknak nem dolgoznak, hogy a’ jég határjaikat 
megkímélje; ezen babona valamennyire megengedhető , mi
vel ezen napokon ha magoknak nem dolgoznak, másoknak 
az ngy nevezett kalákával segítenek, ás i Ilyen kor az igen 
szegények is kapnak földjeik mivelésére, kevés költséggel 
segítő kezeket. A’ szülő asszonyok körül számtalan babonás 
haszontálanságokkal forgolódnak. Különös babonás' pajkos
ságból, Sz. György napja éjjelén, egynéhány paraszt le
gények összebeszélnek, és meghatározott magas helyekre 
bizonyos távolságra felmászván, egymást tele torokkal ki
áltják , és egymás között a* helybeli nevezetesebb fe'rjfiá
kat , fehér személyeket különös tréfás zavarral köpülő edé
nyeknek , *s köpülő fának nevezvén , azokat egymással össze
hasonlítják, hogy a’ boszorkányok a9 vajat meg ne ronthas
sák. A9 holt embereket határjokon keresztülvinni, a1 jég 
esőtől való félelem miatt, még nem engedik. Égi háborák 
alkalmával, a9 fellegek elhajtasz végett harangoznak. Erő
sen hiszik, hogy az Órdöngös emberek boltok után feljár
nak, és gyakran a9 helységben nagy öldöklést visznek vég
be. Ha tehát egy illyen gyanúba vett ember vagy asszony 
halála után , történetből a9 helységben valamelly veszedel
mes betegség terjed-, a9 megholt9 sírját felásván, a9 halott 
szive hegyes karóval általdőfet ik , hogy a9 veszedelem meg
szűnjön. A9 holtak napján a* temetőbe sok nj edényt rak* 
nak megholt attyokfiainak sírjára, mellyeket aztán a’ papok 
a* szegényebbek közt felosztanak. Egyszóval boszorkányok, 
sárkányok, lidérczek, ördögök mindenféle formában és ha
talomban uralkodnak a9 szegény oláh fejében. — Legelső 
mulatsága az oláhnak , a" furkával. (tőrökkel) való járkálás. 
Egy botra, tnellynek feje gólya fej formára vagyon farag
va, úgy hogy a9 madár orr alsó része, egy lenyúló zsi
neg rántásával, kioyitathatik , és ismét lármás kelepelessel 
íecsatanthatik, — valami tarka szövetből készült lepedőt 
kötöznek, mellybe egy jó táncxos legény bele hurkolódván, 
mindenféle forgásokat és ugrásokat követ , a9 dobnak ütése, 
vagy duda hangja mellett; a9 gólya, száját a* lenyúld zsi
neg által tactus szerint csattogtatván: 9s ezen figurát neve
zik furkáiink) inelly nagy vigassággal eszközöltetik az ut-



czákon végig. Az oláhnak nemzeti muzsikája: a' duda, 
melly mellett igen együgyű, de módosén csendes forgások
ban és mozgásokban tánczolpak , ugy hogy két, három fe- 
hérszemély összefogódzva, egy, vagy több tizembe álló le
génynyel , egy darabig előre hátra mozogván, ősszefogódz- 
nak, és karikába forognak. — Az oláh nyelv kellenietes 
hangzásé, lágy , és sokat hasonlít az olaszhoz. . Az olph, 
tüzes elmével bírván, a* verselésre mindig kész, ’s ent«él 
fogva a’ daoolás igen kedves mulatsága, kiválta1 fehérnép· 
nek. — Ez tehát rövid rnjza az oláh népnek. Azonban hogy 
köztök Jeles, tiszteletet érdemlő papi személyek , ’s igen be
csületes, dolgos földmi velők is találtatnak.: azt úgy tartom 
említeni seiu szükséges.

A  várutli r· hath. püspökséget Sz. László király alapí
totta ■'s e’ díszes, és igen gazdag püspöki széket több 
jeles fő papok ékesítették már. Megyéje kiterjed, Bibar, 
Békés, Közép Szolnok, — és Kraszna vármegyékre. Van 
benne: 16 gazdagon dotált kanonokság, 1 jöyedelmes apát- 
urság , 3 jövedelme« prépostság, 4 fő, 11 alesperestség, 
54 plébánia (mellyek közül 39 Biharban)'6 szerzeteshez* u. 
ni. praemonstratensisek , irgalinasatyák. kapuczinusok , sz. 
Orsolya szüzek laknak Váradon ; kegyes oskolabéli atyák 
Jjebreczenben, ez. ferencziek (Ord. S. Franc. Minor. Con
vent.) Szilágy Somlyón; és 55,640 lélek.

A  görög kath. tt, V áradt püspökséget Maria Therezia
állította 1777-ben. a’ roppant belényesi uradglojnmal aján
dékozván meg. Megyéjéből Bihar·vgyében van 4 fő, Scales· 
perestseg, és 65 plébánia.

A  reformátusok 136 anya ekkJésiája 4 egyház vidékre van
osztva, u m. a* debreczeníre, érmellékire, biharira, ^8 sza
lonéira (de ebben Arad vgyei helységek is foglaltatnak), ’s 
mind ezek a* tiszántúli egyházi kerülettől (superintendentia) 
függnek.

.4» etang· lutheránusok csak Sváb Olasziban, és Nagy 
Váradon bírnak egy anyaekklésiát, mellyek a’ hegyaljai 
espereetségbe j ’s a* tiszamelléki superi ntendentióba esnpk.

A* η· e. óhitüek 302 szegény parocliiát számlálnak, ’s 
az aradi püspökséghez tartoznak.

Synagoga 8 találtatik.
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9 , § . S a o r g a l o m ·  I p a r .  ^ G y árok*

Bihar vármegyét a9 természet mindennel megáldotta» 
éretté mindent tett, hanem as emberek keveset tettek ás 
teesnek· A9 magyarnak, ki oily földön lakik, mellyet mind 
elé ig  trágyázni sem kellett, csak szántani kellene jól ás ide· 
je lé n , de est sem teszi, ugyjiogy az ószi gabonát a9 mező- 
sági ember csupán kétszeri, sőt sokszor egyszeri szántásba 
veti, tavaszi alá pedig ószszet soha sem szánt· A9 dombo
sabb vidékeken , hol már javítás is félfém é, vagy semmit 
sem ,  vagy keveset ás rőszül trágyáz, 9s ha gabonája meg
dől , azt a* trágyázásnak tulajdonítja, nem pedig a9 sekély 
száotásnak, a9 sűrű vetésnek , *s különösen azon gondatlan
ságnak, mellynélfogva különben ás meglehetős erejű földi
ben , kalászos gabona, 9s nem kapáló vetemény alá trágyá· 
zott. A9 hegyes részeken, fhol a9 földnek terméketlenebb 
volta miatt, legnagyobb szükség lenne a9 fáradhatlan szor
galomra, a’ mezeigazdaság leggyengébb lábon áll, kivált az 
'oláhság közt. A9 javításnak minden legkisebb jele nélkül 
rendetlenül és bokrok közt hevernek Itt a' kevés javítás 
titán is termékeny földek; válogatva turkáltatik a* főidnek 
keveshbé eléltt része, a9 többi vég pusztulásra hagyatván. 
A9 máiét rágni szokott oláhságoak nem is a9 busa az első 
gabona , haoem a9 tengeri. Megelégszik azért ha tavaszszal 
akármi Ily későn egy két napi szántásba tengerit vethet. 
Búzát csak aJ teogeri tarlóba v e t, melly későn szabadulván 
f e l , a* vetés is későn történik. Az ugariás ritka tünemény 
ezeknél, a9 háromszori [szántás pedig épen ismeretlen· Egy szó
val az oláhok oily nyomorult gazdák, hogy becsületes asz- 
tagokat vagy széna kazalokat és boglyákat sem képesek 
rakni· A9 gyümölcstermesztésből, ’s ennek nemesítéséből 
sok pénzt be kaphatnának, de illyesmihez nem sokat érte
nek. Nem tud itten a9 köznép a9 faiskoláról semmit; ő meg
látván valahol egy meglehetős idejá fá t, azt leágazza, és a* 
vastag héjját'fa ékkel megnyitván, a9 termőfáról levágott 
ágacskát' oda szorítja, és ott hagyja; a1 többit a termék 
Szetre bízván. Az állattenyésztésről, ’s áltáljában azokról 
kik magokat a9 ménéi szorgalom valamelly ágában kitüntetik,
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már feljebb a’ 7ik §ban szólottunk. Egyébiránt az épületi 
fák’ , ’s fa szerszámok és edények készítésében sok hely· 
ségek kitüntetik magokat különösen a’ szalontai járásban. 
Iffy fo lyó  gerendákat, szarufákat, stb. faragnak Kalácsán, 
Olcsán, Maroson, Botfejen, a’ Iiodoseli pusztán, s tb ; nagy 
tölgyfa váluhat, csónakokat, sertés , sújt ókat, stb· 
Gyantán, F. Bátborban, Tulkán, Barmodon, Árpádon, T a 
másdán , stb ; sertés ólakat, nagy hombárokat, apróbb sze
krényeket több helyeken; kerekeket más szekérhez tartozó 
készületeket Bélfenyéren, Tenkén, Árpádon; legjobb f a  
villákat készitnek az árpádiak és tenkeiek a’ gorbedi és ár
páéi erdőkön. Szinte fa villák készítése végett eljárnak a9 
Cserinő (Arad vgyben) helységbeliek a’ Béelvidéki erdőkre, 
•sexeket Mezőhegyesre szálitják. Mindenféle , ,
kanalat, stb. a’ czigányok szoktak csinálni a’ keleti renge

teg erdőségekben. Hordó dongák, fenekek a* Kézalján, *8 
az Erdőháton nagy számmal vágatnak. Egykét akós hor
dócskát parasztok is csinálnak Béelben, Mocsirlán, s tb ., ’s 
leginkább Temesvárra hordják. Tölgyfa zsindelyt a’ Béelvi
dékén hasitnak, léczeket pedig mindenütt. Házának és sze
kerének többnyire minden ember maga a* mestere.

Mesterember mindenféle és elég jó találtatik Debreczen- 
ben és Váradon; sőt Debreczenben a’ szappankészítés (éven- 
kint mintegy 7000 m ázsa), a’ guba, — csizma,—■ közönsé
ges férjfi posztó ruha, — mindenféle bőr, — fésű, — pipa 
és csutorakészités valóban nagy fontosságú, mert ezen ké
szítményekkel nem csak az egész környéket k ita rtják , ha
nem ezekből más messzi vidékekre is űzetik kereskedés. Jó 
cserépedényeket csinálnak Csatáron, Telegden, Héven, Le- 
hecsényben, ’s még néhány Belényes járási helységben; 
gyengébbeket Béelben, Tenkén. A* nemes érczekből’s ás
ványokból való nyereséget láttuk a* 7-ik §-ban. Vaskón 
az uraság derék vashámort t a r t ,  hol évenkint 1$00 mázsa 
leginkább vastag munkára alkalmatos vas készítte tik , ’s 
ebből a’ környékbeli kovácsok ásókat, szántórasakat, fej
széket szoktak készíteni. Papirosmalom van : Belényes 
mellett Fenesen , melly elég jó papirost készít. 
van* Almaszegen, Elesden, és Béelben. Répaczukor gyár: 
farkadon. . t
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10* § Kereskedés .

Kereskedése ezen megyének lankadt, mert bent kevés 
consumens lakik, 's máshova tengelyen nagy költséggel kel
letik a* termékeket szólítani; a1 honnan gyakran a* gaboná
nak é|»en semmi kelete sincs, igy szinte a* bornak is , ki* 
vált mióta Lengyelország polgári állása változott, ’s mióta 
a? szólóikértek a* sikságoo elszaporodtak, ’s a* pálinka ital 
terjedni kezd. Tiszta és kétszeres , rozsot még leg
többet elvisznek a' gomöriek és szepesiek, kik a’ debre
cen i vásárok alkalmával fóképen^de időközben is vasat, 
faeszközöket és edényeket, különféle ásványokat és cserép
edényeket hozván-le, cserében gabonával terhelik meg sze
kereiket. Sziote sok gabona vitetik Máramaroeba és Négy 
Bánya vidékére. Tengeri legtöbb niegyen Erdélyországbe, 
honnan az ojáhok részint a’ Sebes Körösön, részint tenge
lyen fenyőszálakat, deszkákat, zsindelyeket szólítván Vá
radra, visszamenőt tengerivel rakodnak-iueg. Fő gabona- 
yásárok tehát Debrepzenben és Váradon tartatlak; már a’ 
margitai, és belényesi jóvá! csekélyebbek. A* dohányt a’ 
fels. kincstár számára ezentúl helyben Oebreczenben fogja 
bevásárolni az e1 végre kirendelt cs. k. biztosság. A’ nád
termő helyekről, u. ni· Okányból, Zsadányból, ’stb., sok 
száz szekér nádat hordanak széfjei mindenfelé, kivált a’ 
várad! piaczra; a’ jól készült gyékény, szakasztó és kézi 
kosarakat messzi földre elszálitják. A* harsányiak, ugraiak 
szép fejes káposztájukkal kereskednek mindenfelé, de kü
lönösen Váradra. Néinelly helységek lakosai: n. m. a’ ka- 
lácsaiak, >t b. Váradon tört paprikát vesznek, ’s avval egész 
Bánátot bekóborolják· Ajictke tájékáról, Bél Belényes 
vidékéről több száz szekér cseresznyét, diót, , szilvát
visznek a’ mezóségre, *s ezeken gabonát cserélnek; igy 
szinte Debreczen, Ságieon 9 Szalont» görögdinnyével, Sar
kad sárgadinnyével, továbbá fok  - és veres hagymával neve
zetes kereskedést űznek. Az érmelléki bort fÓképen a’ ga- 
llcziai, bereghi, unghi, máramarosi zsidók vásárolják-fel, 
de niegyen ebből a’ mezóségre, N. Kunságra, Hajód váro
sikra, Pestre, sőt Bécsbe is·. A’ Váradmelléki bort pedig~
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az áizkon jől megpihenni sem hagyván — Erdély szálitja-el 
hegyekkel gazdag« de bort szűkén termő vidékire. S tilta ^  
roze — törkő — cseresznye pálinkátöbb ezer akót szednek· 
Össze a* várad! zsidók« a vagy a* debreczeni, vagy a' pesti 
vásárokon adják-el. Fa keret ke de te a* szalont a i ás beiénye- 
si Járásoknak épen nem megvetendő. Ugyanis a9 Bétvidó- 
kőről« a9 Fekete Körös ás Hollód melléki gyönyört erdő· 
ségekből mindenféle fa szerszámokat« edényeket, épületié- 
kát visznek-le Békés, Csongrád vgyékbe részint tengelyen, 
részint pedig a9 Fekete Körös áljával. A9 a9 zsi-
dók veszik meg, 9s vagy egyenesen Pestre, vagy Gyalára 
szólítják. A9 debreczeni szarvat , la és tériét vásá
rok egész országban híresek és méltán, mert ezek valóban 
nagy fontosságnak. A’ debreczeniek szalonnával minden
féle nagy kereskedést űznek, különösen pedig Gömör, Sae
pes, Sáros vgyékbe, Pestre, és Erdélybe· A9 szalootaiak, 
sertéskereskedésben a* debreczeniek kel vetekednek. A9 szé
kelyhídi sertés vásárok szinte említésre méltók. Szalonta, 
Ol. Apátki , Sályi, Sz, András helységbeli paraszt marba· 
kereskedők Váradon, Margitén, Belényesen a9 czimeres 
ökröket összeszedvén, a9 gyulai, békési, zarándi, és vilá
gosi vásárokon más alföldi kupeczekoek tovább alkudják. 
Az aradi zsidók a9 helységekben a9 nyert mezei összevásá
rolván, jó nyereségre tesznek szert; igy szinte a9 nyert 
bőr kereskedés is egészen a9 zsidók kezében van. Némelly 
Oláhok a9 Bélvidékén, és Arad vgye Borosjenói járásában 
kikészített bőrök 9a bocskorokkal kereskednek. —1*A9 debre
czeni hires szappao, nem csak az országba mindenhova, 
hanem Pesten által külföldre is elvitetik· AV debreczeni 
országszerte nevezetes 4 vásár, nem csak Bihar vgyét, ha
nem ezen egész környéket bőven kitartja mindenféle kés- 
mai , gyári, és gyarmati (colonialis) portékákkal. A9 várad! 
vásárok már jóval csekélyebbek.

Minden járásnak van egy jó karban tertott kavicsosa) 
csinált orszégutja, mellyek Váradon, mint központon egye
sülnek. Így p. o. egy űt megyen Telegden, Élesden, Bár· 
ródoh, Feketetón keresztül Erdélynek és Kolosvárnak , 9; e |  
egyszersmind fő ország - és postáét. Egy megyen Püepqkin 
Biharon, Félegyházán, Székelyhidon, 'Margitén, Dédáq

5?
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által Delaá Saalook és Kraszna y gyébe ; ’« ez Székelyhídiéi 
kezdve izinie ppftaüt; a’ Pebreczenbe vivő postaüt pedig 
Biharnál eltör, 'a Pocsajon, Hosszú Pályin visz^n kérész* 
tű i, de nem csinált úton. Egy megyen Püspökin, (torson, 
Ártándon, M. Keresztesen, M. Peterden , H. Szent Már· 
tpnon, Újfalun, Derecskéit, Kis P ilse n  kereszt ül Debreczen- 
be; ’s ámbár esen 7 mfdnyi üt mindenütt mezőségen megy, 
meg is már csak nem egészen kavicsosai van meg Jteszitve. 
Újfalutól [kezdve Bárándon által eV pesti ut vezet,· hanem 

-AZCaioálatlan. Egy megyen Űrögdőn, Lessen, Gyapjún, 
jSzplontán, Kötegyánon, Sarkadon által Gyulára; de es 
csak mintegy félig kész, *s sáros időben Sarkadtól Gyuláig 
az ottani töltéseken kimondbatlan rósz az üt· Különben ez 
fő ország és posta át volna. Végre egy igen jó csinált üt 
megyen a* váradi fördők mellett p l, Belényeség, innen 'to
vább Vaskókig és Rézbányáig· — Harmütczadhivatal van: 
Débreczenben. ,

11· §· O s k o l a i  Intésetek.

A* magyar .helységekben a’ nép oskolák csak meglehe
tő· állapotban vannak, de ezek az oláhoknál annyival.rőszeb
bek , minek oka részint az , hogy az oláh helységek aprók, 
e* mellett azegények lévén, többen tartanak egy oskolames
tert, ki egyébiránt nem hogy a' magyar nyelvet, de még 
maga anyai nyelvét sem tudja illóleg; részint pedig az fa 
fő ó k , hogy az oláhoknál rendes m&rhanyomás nem lévén, 
kiki maga gyermekeivel őrizteti marháit. — Egyébiránt a’ 
tudományok szépen virágoznak a* reformátusok debreczeni 
collegiumában, *s a9 n. váradi királyi akadémiában· Gym- 
nasi untok vannak N. Váradon és Debreczenben, itt a* ke
gyes oskolabéli atyák, amott a’ piraemonstratensisek vezér
lése alatt· Belényesben Vulkán Sámuel n. váradi g, kath. 
püspök nem régen szinte egy gymnasiumot állított fel. A9 
reformátusoknál nevezetesebb első oskolák, mellyekben az 
alsóbb tudományok végeztetnek, vannak: Váradon, Sza* 
lontán és Derecskén, Végre a9 Váradon lévő 37-ik. és 39-ik 
magyar ezeredek nevendékházaik is említést érdemiének.

5 .8
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18. § . Katonaság.

A* 37-ik számú, most Márjássy nevét viselő' magyar 
gyalog ezerednek hadfogadó kormánya N. Váradon lévén, 
a’ megye is ehhez adja ujonczart; hanem* Debreczen a* 39ik 
számú 9most Don Miguel nevét viselő magyar gyalog eze- 
rédet pótolja, 9s ennek hadfogadó kormánya itten van. 
Az említett két ezered hadfogadó kormányához tartozó szük
séges gyalog csapatokon kívül, még N. Váradon a* várbati 
rendesen egy zászlóaly gyalogság tanyázik, mégpedig gyak
ran fő tiszti karral (Stáb) együtt. Lovasságból közönsé
gesen 5 századot tárt a’ megye, néha azonban kevesebbét, 
*s egy fő tisztikar mind N. Varadon, mind Debreczenbeta 
szokott lenni. Lovas kaszárnya van N. Váradon és Belé- 
nyesen; a9 többi helyeken a9 gazdáknál vannak a9 katonák 
behelyheztetve, de istállókat a9 vármegye építtetett. Lo
vassági ujonczokat ezelőtt a’ 4-ik számú (Geramb nevét 
viselő) huszár ezeredbez adott, de az 1830-ki katonaálli- 
tágkor a9 Miklós orosz czár huszár szeredét pótolta; egyéb
iránt Debreczenben már régóltá a9 6-ik szátnú (Vörtembergi 
király nevét hordozó) huszár ezered tart‘kádfo^add csapá- 
tot. Mind ezen élőszámlált katonaságra Váradon' egy· osz
tályos j Debreczenben egy brigádás general vigyáz-fel.

13. §. Királyi  Hivatalok.

Debreczenben van egy kir* kerületi törvényszék, k. tar* 
tománybéli biztosság, egy cs. k. hadi biztosság, cs. k. pénz
tár, harminczad. Sóházak vannak : Debreczenben, Váradon, 
£lesden. Postahivatalok: Debreczenben, Hosszú PályibáQ,
NagyLétán, Székelyhidon, Margitán, Dédán, Ér Semlyén-' 
ben, Viskókon, Poesajon, Biharon, Váradon, Telegden, 
Élesden, IV. Báródon, Feketetpn, Gyapjún, Szalontán, 
Kötegyánban, Sarkadon.

14. Jobbágy  telkek· Porták.
Egész jobbágy telek után méretett itt első osztályban 

$6 , másodikban 29, harmadikban. 30 , negyedikben 32 hold
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szántóföld, fi  rétekre nézve első osztályban 8« másodikban 
10, harmadikban 12 ember vágó. Portája a* megyének ma
gának .214; Debreczennek 41·

15. § N em es s ég  ’s Birtokosok.

As 1780-iki összeírás szerint találtatott itt 10,712 ne
mes ssemély. A* tárad-olaszt, vasAohi, bérli roppant ura
dalmakat 90 egynéhány helységgel, mellyek kost nagy 
magyar mezővárosok és falak is ssámosan találtatnak, bírja 
e’ váradi romai katbolikns, vagy a’ mint itt nevezik deák 
püspök; a9 belényesi szinte sok helységből álló uradalmat 

, bírja a9 váradi görög kath„ vagy is oláh püspök; a'nagy túradi 
gazdag és jövedelme* uradalmat a9 váradi r. krftb. kápta
lan ; pecze· szent· mértanit. a' Sz. 1st rá ni váradi hegyről ne- 
Vesett prépostság, melly a9 praemonstratensis szerzeté; 
szent-jobbit a* hason nev& apáturság, melly jelenleg a9 szatlf 
aári püspök jószágaihoz csatoltatott. Továbbá szép jószá
gokat biroak még a9 várad; deák nagy prépost, a9 váradi 
Sz. Lászlóról nevezett, vagy is deák kis prépost, a' váradi 
r. kath. seminarium. Mindössze a9 papok jószágaiban lakik 
l ó i>604 lélek. A9 derecskéi lö  helységből álló roppant ura
dalmat , 44,691 lakossal, bírja herczeg Eszterbázy; a9 étó· 
szeghit gr, Zichy Ferencz; székelyhídit gr. Stubenberg; nagy 
leimst b. Mandl; mar git ait gr. Csáky Sándor; szalárdit gr. 
Csáky József; pankotait gr. Csáky Károly; a9 beregh-hö- 
szörményi, körösszegi, siteri, kővághi ’s ni. t. jószágokat 
szinte a9 gr. Csáky nemzetség; sarhadit gr. Almásy Alajos; 
palotait gr. Frimont özvegye; élssdit és r/. rétit gr. Batthyá- 
ni; hagymádfalvit b. Huszár; továbbá bírnak még szép jó
szágokat gr. Bethlen, gr. Haller, gr. Kornis, gr. Károlyi, 
gr. Nemes, gr. Bbédey, gr. Teleki, gr. Toldalagi, b, llőry, 
b. (iadivqjevicl^né, b. Szepessy, b, Vay. Összesen a9 mág
nások jószágaiban lakik 105,424 lélek. Nevezetesebb nemes, 
birtokosok: Balku, Balogh, Bagossy, Baranyi, Baróthy, 
Barcsa?, Bázel, Beöthy, Bekk, Béldy, ßeleznay, ßeliczay, 
Bernátn, Bessenyei,. Berzsenyi, B ige, Bonis, Boronkay, 
Borbély, Boka, Borboln, Blaskovics, Böszörményi, Buja- 
notige, Budabázy, Buloló, Bükki Buday, Búzáik, Csaná- ,
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d y, Csapó, Carabelli, Chernél, Ciengery, Csotka, Dar- 
vay, Dersoffy, Derek asy, Décsey, Dersy, Dobsa, Domo
kos, Domonkos, Dobozy, Dömsödy: Draveczky, Egry, 
Ercsey, Erdódy , Farkas, Fényes, Ferdényi, Fráter, Óál· 
bory, Gázsy, Gecze, Géczy, Gencsy, Gorove, Gnlácsy, 
Gruden , Halmégy i , Heincz, H egyi, Hodossy, 'Horváth, 
Hrabóvszky, Hnnyady, Ilósvay, Jármy, Jakabfy, Juries*, 
kay, Jézsa, Kabos" Kalicza, Kazinczy, Kalotay, Kelem··, 
Kiss, Komáromy, Klobusiczky, Korda, Kölcsey ̂  Kovács, 
KÖncs, Krnspér, Kulcsár, Laky, Lakatos, Láoyi, Lehe- 
Idsy, Lévay, Lányai, Lovassy, Magyart, Medve, Men- 
száros, Miklóey, Miskólczy, Mittertniller, Molnár, Móra. 
közy, Nadányi, Nemes, Névery, xNiczky, Novak, Okoli- 
csányi, Olasz, Oláh, Ördögh, Orhalmy, Pálinkás, Pap- 
szász , Papanek , Páchy, Petraskó, Pompéri, Pyber, Red* 
nőthy, Radvánszky, Ravaszdy , Rhédey, Reviczky, Sáotka, 
Sissáry , Semsey, Servánszky, Sárközy ,S árosty , ’Sem· 
bory, Száraz, Szarka, Szártdry, Szappanos, Szánásy, Kzá- 
ies, Szegezdy, Szentiványi, Szerdahelyi, Szilágyi, Sulyefr, 
Szlávy, Szodoray, Sztachó, Szfaroveezky, Tardy, Técsy, 
Thegze; ^Tihanyi. Tisza, Thurző, Tokody, Tepay, Tóth, 
Török ,  tlgray, Uhlman, Uray, Uza, Vad» Vallaszky, Ven
ter 4Verner, Vertéit, Vér, Verebélyi, Vidovics, Yincze, 
Vinkler ,<.Zsőnye, Zseny, Zatrocb. Végre birtokosok még 
Debrcczen, a'kamara,’s az alapítványi kincstár, Szoboszlé.

16« §. TTsztikar. . -

Egy fd, 2 alispán; 1 fő, 3 aljegyző; fő , 2 alögyesz; 4 
fizetéses táblabirő, 2 fő^ 5 aladószedő; 1 számvevő, 1 Jé· 
véltárnok^ 5 fő, 13 alszolgabirő; 1Ö eskfitt. Ezekhez járni 
5 biztos, 2 főorvos, 2 földmérő, 5 seborvos, t várnagya 
Gyűléseit tartja: Várad-Oiasziban.

17. §. Pol i t ikai  Felosztása.

Elosztik 1 szabad királyi városra» melly DebrecseaYláa 
5 főszolgabírói járásra 9 meüyek ezek 1 1.'Vdradi. 2 Érmei* 
léki. 3· Sárréti. 4. Sxahntai* λ  Beleng**
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Szabad Királyi  Város.
D elrtczen« Pest után legnagyobb, legnépesebb városa 

Magyar országnak, az ász.szél· 47° 30' 42" és a’ k. h. 39° 
13^29" alatt, Pesthez 24 magyar, ’s a’ tekervényes postaut 
szerint 35 posta mérföld nyíre. Hosszas kerekded formára 
van építve, ’s kerülete egy mértföldet foglal - eb Utezái 
hosszúk és szélesek, 's nagy részt egyenesek i s , mellyek 
közül ji1 piacz, - váradi, - ez eg léd , · n é m e tc s a p ó , -  szent * 
anna,-peterfia, · hatvani utczák leg díszesebbek egyébiránt 
kővel nincsenek kirakva· Az ó város maga egy mély és szé
les árokkal Van körülvéve, '’«hozzá 8 kapu vezet. Az ár· 
kon kivit! van az Ispotály város, egyref· anyaezentegyház- ' 
zal és ekklésiával, több uj ültetvények, és az idegen keres
kedők1 kőből és fából épült sátorai, ntezákra felosztva, 
mellyek különben üresek, hanem a’ híres 4 országosvásár 
kázmügyárakra nézve itt szokott tartatni. A’ házak többnyire 
alaconyak, cseréppel és zsindelyei fedettek, ámbár még 
nádas tetőket is eleget láthatni. Csaknem mindenikhez tá· 
gas udvar és kert tartozik. Nevezetesebb épületei: a* rop
pant, két toronynyal ékesített reform· nj szentegyház, a9 
városnak majd.nem közepén; közel hozzá a’ több emeletes 
uj eollegiumi épület, a’ mellette lévő egy emeletes é épü
le tte l, mellyek az ujjal egy négy szeget képeznek, ’s több 
scáfe tanaié ifjúságnak adnak szólást, a’ reform· ó vagy úgy 
nevezett kis templom, magas kerek bádogos tornyával; a9 
piaristák zárdája, és szentegyháza, mellynek alapját gr. Ctáky. 
Cardinal vetette-meg 1726ik esztendőben; a’ városháza, 
a9 dohány·gyár épülete; a9 sóból, a* czeglédutczai kapun 
kívül; a’ tiszántúli kerületi törvényszák épülete; a1 bika és 
fejérié nevezető nagy vendégfogadók, ’e más számos csinos 
privát épületek, mellyek közt a’ Bekkné asszonyság szép 
éj háza legdíszesebb. Népessége 48*340 lélek, kevés német 
mesterembert, ’s 1645 romai, 50 görög katholikust, 2|0< 
evangélikust, p.) j^bitőt kivéve, mind tős gyökeres 
reformatus magyarok, kik mind ez ideig erős, izmos, szor
galmas,« nyiltszivő, ei nem kortsesodott emberek, fiatéra 
a9 városnak felette nagy kiterjedésű, ’s mintegy lő  □  «Η®* 
fog la l-e l. Ennek kisebb része, t, i* orally Bihar vgyével
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szomszédos, sárga és fekete homok földből á l l , mellyen le· 
gelőn kívül, egy fái hold] formában több mértföldre nyúló 
rengeteg erdőség találtatik; aV nagyobb része a’ határnak, 
melly Szabolcs vgye felé terjed, ’s nielly nagyobb részt oda 
le tartozik, részint fekete homok, részint fekete agyag föl
dekből áll, hol fában nagy szükség van ugyan, de ellenben 
a* legszebb tisztabuza,' ’s mindenféle gabona, trágya nél- 
kői , kevés munka után gazdagon terem, e’ mellett a* Horto
bágy melléki végbetetlen legelőkön, ezerekből álló gulyák, 
ménesek és nyájak gyönyörködtetik a’ szemet, Ezek sze
rint a’ lakosok fő foglalatossága : a’ főldmivelés , marha,· 
ló , - sértés , -juhtartás , ’s az ezekkel való nagyszerű keres· 
kedés, és a* kézművesség mindenféle formában. Különösen 
említést érdemelnek: a* vásári magyar ezabók , ezftrszabók 
gubacsapók ’s czizmadiák, kik Magyarországnak nevezetes 
nagy részét bejárják közmüveikkel; továbbá a’ csutorások, 
kik mintegy, 2o0,000 darab csont szopókát kőidének szél· 
jel.; a’ pipacsinálok, kik 10 milliónál több véred é f fekete 
pipát készítenek \ a’ fésűsök , vargák, szíjgyártók, Ós* hón· 
tesek. A9 szorgalmatos fehér nép pedig a* szappan főzés· 
ben, és kenyérsütésben tünteti ki magát, és méltán , mert 
a9 debreczeni szappan fehérségére, könnyőségére így szinte 
a9 btíza kenyér is, országszerte híresek. Salétrom szerfelett sok 
főzetik. — A* várost kies szőlőskertek környékezik, mellyek- 
ben csekély bor, de sok és szép gyümölcs terem ; ’s ezen bér· 
teb , a9 város nagy erdejével együtt fhol nem rég derék for- 
dőház épült) — szolgálnak köz mulatságul, mert rendessé· 
taheljr, v. színház itt nem találtatik, ’s jelenleg egy bnzgó 
hazafi, tulajdon házában csupán ideiglen adott szállást Thalia 
papjainak. — A’város széke a9 kerületi törvényszéknek s kir« 
tartománybéli biztosságnak, cs. kir. hadi biztosságnak 
t i .  k, pénztárnak, a* 39, számú in. gyalog ezered hadfogadó 
kormányának , égy brigádás generálnák, és egy lovas czéred 
főtiszti karának. Van itt a9 reformátusoknak virágzó col le« 
giumok vagy anyaoskolójok , nevezetes könyvtárral, melly 
20 ezer darabbá! számosabb, physikai gyűjteménynyel, 9a 
1836-ban f 0 prof es sorral, 12’ alsóbb tanítóval,, 692 felsőbb 
tudományokat hallgatóval, és Í2?& ,alsóbb tanulóval. fl*o« 
vabba találtatik itt égy kath, gymnasium, a* piaristák fel
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figyelése alatt, jó karban lévő árvaház, harminczadbivatal, 
postahivatal, sóház castnó. Négy országos vásárjai, a* pásti 
után, égési országban legnépesebbek, 's legnagyobb fontosság· 
aak. Kedden tartott heti vásárjai szinte igen élénkek. Ta
nácsa áll egy bíróból, ki mindég református, egy polgár* 
mesterből, ki mindég katholikus, és 10 tanácsbeliből vagy 
senátorból, kik közt 2. katholikus, és egy tanácsbeli 
városkapitánya. A* város a'tárnokszék alá. tartozik. Válasz· 
tott polgár Ott eskutt ember) van 60. Portája as 1836 or- 
szággynlés óta 41.

Debreczen, mint pecsétje vallja, már a* XIII. század 
második tizedében városi jussal bírt, oklevelekkel mindaz· 
által szabadságait a’ XV. századnál feljebb vinni nem lehet 
1405ben Buda kiváltságait nyerte meg; ekkor az is rendel· 
tetvén felő le , hogy kőfalakkal bekérhessék, de hogy ezek 
valaha felépültek volna, arról semmi bizonyság nincs. I4IO- 
ben Zsigmond király Szklabonya várával együtt Baliczky 
Andrásnak 13 ezer forintért elzálogosította. Későbben Náu· 
dór Fejérvárért György Eáczországt despota kapta meg c*e- 
rében/több városokkal együtt, de ez Debreczent ama hal· 
hatatlan magyar hősnek Hitnyady Jánosnak engedte. Já· 
nősről hátrahagyott özvegyére Szilágyi Erzsébetre szállott. 
Mátyás király adományából Zápolya János vette még. Má· 
tyás halála után 1490. a* Rendek Corvinus Jánosnak aján· 
dékozták; ez Debreczent, ’s más több helységeket 1492. 
Derenchényi Imrének nyolca ezer arany. forintért zálogba 
adta; de megint Zápolyára jutott. II. Lajos eleste után
I. Ferdinand Debreczent Chevlai Móré Lászlónak ajándé· 
kozta, Zápolya János pedig mindjárt országlása elején Ar- 
tándy Pál máramarosi fő ispánnak engedtess ezt a5 birtok· 
ban 1. Ferdinand is megerősitte. Debreczen birtokosai közt 
olvashatni Seredy Gáspárt is, ki ezt I. Ferdinándtol zálogban 
kapta. Az 1538·ban történt, és 1552-ben meg éjitott egyezség 
következésében Debreczen II. Jánosnak Zápolya örökösének 
vÍ8Szaadatott. Ennek holta után mindég az erdélyi fejedelmek 
bírták, végtére koronánk alá jutott, és mielőtt Rudolf 1600-  
ban, és 1. Leopold 1689-ben régi szabadságait uj adományaik· 
kai erősítették, sokféle viszontagsága* után 1693-ban újra a* 
királyi városok sorába vétetett, a 1715. beczrkkelyeztetett/
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I* A1 Várad! Jár ás.
Van bepnel priv., pütpoki, J0 mezőváros, μ. , T jn&-

gyár , 2 m agyar-oláhr német , 1( oláh j lö l , u, nu 15 
magyar, 5 magyar - o láh , 3 o l á ^  inagyaf ,7 $  oláh tgt;, 
2 oláh tót ; 12 nevezeUebb puszta %lSSéy*%*ég$ 7 ^ ,4 ^  ,iá- 
le k , u. m.

Vallásukra I :9363 r  katholikus, 6699 görög kaibólikWh» 
29.437 reformative, 25,26(1 n. egy, óhitű , 427 evaog», 1242 
zsidó.

Nyelvükre) 37,^27 m agyar, 31,959 oláh, 15.00 néavat,
1242 fi* idő.

Jegyzet·A* tótok, kik már nagy részt, elm agy gfospdtal^ 
különösen kJ nem tétettek,,

N u g y - Varäd , Grosswardein, Magoo^Varadíhíimf; £ s  
hazánknak egyikig legrégibb, legszebb, legnevezetesebb 
várósai közöli Fekszik kefleiftete«'termékeny térségen, 
melly északra szép szőlőhegyek áftál1 zárátik-W , Pestbe* 
28 , Debrecenhez 6 /  Kolosvárhoz 4 8 'mfdnyi * távolságra.* 
NagyVárad tulajdonkénen négy várókból á ll;’ U. m. á* tulaj
donképen való *Nagy-Vá Fádból, Vé ra d * OI« S'ZJbol* ‘* V é tá í Ve* 
lénczébőt’s Vártfljábók Nagy i Várad és ’Várad -VsfeoCze^a' 
Sebes Körös bal ptfrtjáfr hozódnak·- e l , Várad Ofoszi'pedig 
a’ Sebes* Körös í)obb partján fekszik , V  löfnd a'. ^dgy-vá-· 
ritzt két erős fahíd kapcsolja össáé) Nagy -Várad ót’** d e á k  
káptalan , Váradéulamüt és Várad «- Veleftczót ti* deák pOi** 
pők. b írja 1*, egyébiránt bibid á* ttégy Városnak tulajdon tü-* 
nácsa ’s kisebb nagyobb részbe* tfóép pri világi Üttiäl Váftft&d 
de* legtöbb Nagy«Váradnak. Népessége 18.Ó9Í ifeléh,*1 kik 
közt . 66^9 r. k a th ., 5817 'refőrm ., 2344 g^katbl; 
óhitű, 420 evang., 817 zsidó. Nyelvökre nézVé1*kiÁgyoib' 
részt Jnagyarök, Sőt számoS !ötáhók , néinetek i'^zsiíók, 
ráczók‘és w bezek U 4geri- kevés kivételiéi fttJndnyájan^tird^ { 
nak magyarul. Az utezákat ‘Széleseknek ’S rertdeséknek tietn 
mond íratni, de u- föbbék 'kövezve Vatirtelr’s tisztán tavtfatmdh** 
Nevezetesebb piaczai r a - ‘v á s á r  p i á é‘z* í̂.· Várad οή, r me Ily 
nagyságával a' pesti üjpiaczot is^elölm tfljay ·**■-.tíolr minden 
szerdán igen népé^ketivá^ár ta rtá tik , mélly különösen gá- 

IV* K . M. 0. Földi. 5



bonéra nézve nagy fontossága, ’s ezt nyomban követi a’ desz
ka , ’s a' ló és marhavásár· Ugyancsak N. Váradon van 
az agy nevezett Sz. László pia e z , körülvéve szép emeletes, 
■*8' az*l$3>6*ki tűz olta-esinosabhan felépített hazakkal, J* mel
d e t  mégaz^egyestilt és rfém egyesült óbitűek’, ’s a ’r, katlio- 
díküstok Sz.’László nevű szép tornyos Szentegy házai j ar kir. 
ácafótniá kisded épülete, ’s a’ g. kath. püspöki lakház 
ékesítenek. A’ hat országos vásárra (mellyek közt az ur- 
ffttpi legnépesebb) összegyűlt pesti ’s bécsi kereskedők ezen 

piaczön szokták sátoraikat felállítani. Várad-Olaszinak 
a’ vármegyeháza térét kivévén, semmi nagyobb piaczai nin
csenek· Említést érdemlő épületjei Várad - Olaszinak : a' 
pompás deák püspöki palota épen a' város’ északi vénen’; 
a* 'roppant kéttornyú székes- szentegyház, a’ kanonokok* ké
nyelmes lakhásai; bent a’ városban a9 szép'vármegyeháza; 
a’ .praetnonstratensifek*, irgakuasbarátok , az. Orsolya, szü
zek szentegyházai; a’ r. kath. parocb. templom; §’ reformat 
tupoktorony nélkül való szentggybáza .a’ Kőrös parton; 
a9 görög katholiknsoknak két szentegyháza, egyik az élá- 
h o k m á s ik  pz oroszok és magyarok számára; a* vármegye 
lazqreti». épülete; g’.i convictusi épület«; gr. Frimontná, 
Teleki lakházi, s tb .N . Varadon a* már említetteken; kivui 
csak akapücslpos atyák kolostorát, ez evang, templomáé, 
a’ yárpsházát, a* város, nyugoti részén fekvő lovas 
kaszárnyát, a' gr» Cséky házat, stb. hozzuk.-elő. N. Várad 
és Várad Veleneze közt fekszik a’ vár, mély sánczokksrl, 
megás kőfalakkal é* ti,bástyával erősítve; melly hajdan sok
kal nagy^Wl kiterjedésű ivóit, úgyhogy.#’ mostani csak a* 
bftajvár (ehetett; . Az 1836-ki lüzbeo ez Ja le égett.

Várad, Veleuczén csak. a* i% kath , n. e. óhitű anya- 
szentegyházak,a’ synagoga, ’ia ’ k kamara épületei érdemié. 
*mk(e«nJl!téet;<4i

• Yáradot pagyqn disznsiltika? számoz hivatalok’̂  oskolai in<̂  
tétetek, közigazgatási és egyházi kormány székeknek ittlét#, 
így saékeskelye ez egy ̂ ogiei kath., és egy görög kath. püspök-, 
n e k , keptalanpknak^ a1 vé/megye itt tartja gyűléseit és tör
vényszékeit ; továbbá vap ftt egy kir. akadémia« főgymnasiuw, 
normali* os^0)!a> ®οη victus« seminarium; egy ref. gymnasium < 
l  proíessorral és három más tanítóval, egyg. kath. ás egy*

6 6  BIHAR VÍRHEOYE.
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n. e. óhitű capitalis oskola, két katona gyermekek* neve
lőháza , a* 37ik és 39ik számú magyar gyalog ezeredek 
számára; egy árvaház, egy kamarahivatal , fundationalis jó
szágok filial, pénztárihivatala , posta-só * katonaélelineztetési 
— hivatalok , egy hadfogadó - kormány a’ 37ik szánni ma
gyar gyalog ezered részére. — A’ lakosok5 nagyobb része 
kézművességből és kereskedésből él, metly utolsó nem fe
lette élénk ugyan, de a* várad - velenczei zsidók még is szil
va és gabona - pálinkával, gubacscsal, nyersbőrökkel; bor
ral , gabonával nem megvetendő kereskedést folytatnak. A’ 
szőlőhegy sok embert táp lá l . de szántóföld igen kevés van, 
inelly egyébiránt gazdag termékenységű. Erdő nincs. ■— A' 
lakosok mulatságára szolgál N. Váradon Τϊζ ugy nevezett 
Rhedey kert, melly istöbb keskeny sétautakkal ellátott kis
ded ligetecske, egy vendéglőházzal, ’s egy fördőházzal el
látva. Ugyan itt egy kápolnában nyugosznak gr. Khédey 
Lajos Bihar.vgyei volt administrator hitvesének Káesándy 
Thereziának tetemei. A1 váradi meleg fürdők’s foirásokdél
keletre fél mértfnldnyire esnek a’ várostól, egy igen kies 
vidéken, ’s tulajdonképen nem a’ város határában vannak. 
A’ két fördő t. i. a’ Felix és Sz. László cziműek egymástól csak 
egy fertálynyi távolságra fekűsznek. Alkotórészeik az itt 
találtató vizeknek: szénsavas mészföld, és vasoxyd, vala
mi kevés kénsavas mészföld és keserűsé; hanem a* Félix 
fördőben több kénvizanyagszesz(Schwefelwasserstoffgas) talál
tat ik. Mind a’ kettő hasznosnak tapasztaltatott a’ görcsökben 9 
gutaütésben, csúzos nyavalyákban. *) Gross Fridiik n. v árad! 
orvos úr legújabban e’ vizeket cheniiai vizsgálatra vévén , 
azt tapasztald, hogy mind azon részek, tnellyek a’ carls, 
hadi fördő orvosi erejét leszik ebben is föltaláltatnak , % ivás- 
ra külön nyavalyák ellen szintolly sikerrel használhatni. A* 
Sz. László fördője f inelly a’ deák püspök birtokához tarto
zik; ellenben a’ Felixt a’praemonstratensisek bírják) szinte 
az újabb időkben csinosb külsejű alakot, ’s a" vendégszo-

#) Sajnálni lehet, hogy a’ meleg viz, és a’ fördői alkal
matosságok nincsenek kádakra és külön szobákra fel
osztva, hanem két osztályban a* vendégek együtt fü- 
rödnek, és a1 karzat körül állő néptől bámultatnak.

5 *



β β BIHAR VÁRIÉIIG YB.

bák-kényelmesebb elrendelést kaptattak· Sotas itt emelkedő 
dqmb-oldalban angol-kert nyittatott meg« mellynek né- 
melly pántjairól a* kilátás szintally igéző, valamint Becs 
alatt a9. Tivolinál*

■ Első eredetét Váradnak, Borfia,6z. László királynak 
tulajdonítja. Lúziut pedig Lib. 12* Sect, 2. Cap. 1. föl. 1091. 
Ss. Istvánnak. Amaz hihetőbb, mert Sz. Lászlónak halála 
után több királyok is különösen kedvelték ezen várost, 'k 
temetöbelyekaek választották. Ugyanis Sz. Lászlán kívül, 
a’ kiittpn 1080-ban püspöki széket rendelt, még Itten te· 
megtettek-el II. .István, II. András, IV. László, Beatrix, 
I> Károly második hitvese. Maria, Zsigmond király hit· 
vese, és maga Zsigmond király és német császár. Kivált· 
képen nevezet esitették ezen várost a* számos kolostorok és 
szentegyházak (némellyek 70—72 mondanak), és az.igaz· 
^ágQak tüzes vassal volt megvizsgálása, melly 1214»tél 
fogva 1235-ik esztendeig tartott, .Lásd felőle e’ czimá kény· 
vtqfkÓt ; R itu i exploranda· Ve#. A* praemonstraten· 
sisak legelőször itt telepedtek-meg Magyarországban il3ü*ik 
esztendőben. Melly jeles virágzását, a’ városnak alsóban a’ 
tgtárok tették semmivé , 1241* ben^ majd a9 kunokpusztitá- 
f s ir  ’j8 n’ UK .András, O tto, ’s J. Károly alatti belső vil
longások- akadályoztatták azt. Kedvesebb idő következett 
reá I« Lajos, Zsigmond, de kivált Corvin Mátyás alatt, ki 
Sg, László ál**! fnodált. szent egy házát jelesen meggazdagi- 
tott^, Bihar vármegyének1 fő ispán$ágát pedig .Vitéz János 
maradi püspöknek ajándékozd, 9s ettől az időtől fogva 1779-ig 
a9 hihaff főispán mindég a' váradi püspök vala., Sokat tét·, 
tek Várad szépítésére V  hírére a’ püspökök is , különösen 
Xhurzó Zsigmond, Percnyi Ferencz, a* ki Mohácsnál esett
e l, Czibak Imre, 9stb, 1538. itt békesség köttetett Ferdi
nand eg Zápolya János közt, 'm$llyben egymást kölcsönö
sen királynak elismerik 9̂ tb. Ostromot szenvedett 1556-ban, '* f 
Ferdinand tói Isabellának· átadatott. Ezután a9 várost csaknem 
mindég az erdélyi fejedelmek bírták, kik itt gyakran laktak, 
sót Zápolya János Zsigmondot Petróczi és Bebek itten nevel· 
fék. 1598-ban a9 törökök által lilában ostromoltatott. 1566-ban 
a' káptalan tagfai a9 vallásos üldözések alkalmával kiölettettek,
’s a9 káptalan csak 1693-ban állítatott -  vissza. M airt i n űzi us
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György életében a* reformatio ide be nem jöhete tt , hanem 
mar 1558-ban több követőkre talált, kik itt tüstént neveze
tes oskolát és könyvnyomtató műhelyt álitottak. * 1660.jul. 
14-kén Ali basa 60.000 emberrel körülkerítette a’ várat és 
a1 várost,' ’s azt 27-ik auguetushan capitulatio mellett el is 
foglalta, ’s a’ várban több pusztítások mellett Sz. László
nak érczből öntött lovas képét összetörte, más magyar ki
rályoknak álló képeivel együtt. Az őrző sereget pedig 200 
szekeren Debreczenbe szálittatta, melly alkalommal a’ - 
radi tanuló ifjúságnak  is az a’ része, melly a* vár oltal
mazásában el nem hullott. MáGyörgy professor 
alatt Debreczenbe j ö t t , ’s itt vette kezdetét a’ 
oskolának nevekedése, melly azután annak Collegium nevet 
szerzett. 1692-ben Häusler császári general a’ várat visz- 
szavette a ’ törököktől. 1777*ben Maria Theresia az egye
sült őhitüek részére puskökséget és káptalant állitott-fel. 
1836-ban Julius 16 kén gyújtogatás á lu l  tűz ütvén ki:  ez 
N. Váradnak déli részét az oláh templomokkal, kapuczi- 
nus kolostorral, várral, sőházzal együtt elemésztette. Végre 
N. Várad több jeles hazafiakat szü lt , kik közt főképen ein· 
litésre méltó a’ nagy tudománya, *s ritka ékesszólió Pázmán 
Péter, cardinnlis és esztergomi érsek, ki itt 1570-ben jőve 
világra Pázmán Miklós és Massai Margit szüléitől·

M e z ő v á r o s o k ·

Bihar, magyar ni. v. Váradhoz egjr mfdnyire: 185 r. 
kath., 13 g. kath·, 1825 ref., 16 n. e. óhitű r 6 zsidó lak.,' 
szép kath. parochialis házzal és templommal, reform, anya- 
ezentegyházzal, postahivatallal. Fekete agyagos határa gaz-* 
dagon termő; legelője a'népességhez képest szűk; szőlő·* · 
hegye igen tágas, és jó bort terem. A’ helységből északra’ 
néhány Száz lépésnyire most is láthatni égy jó farina nagyu 
ságn négyszegletes földvárat, de kik építették vagy há-* 
nyatták ezt, \  mikor , Ó’ bizonytalan. F. U. a’ a. váradi 
deák püspök. :

Csatár, magyar m. v. egy dombra épülve, Bibdrhöz 
sj4 órai távolságra! 113 r. kath., 1276 ref; ,1 1  n. e. Óhitű, 
10 zsidó lak. Kath. és ref. anyaszentegyházak. Nagy ki

« 0
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terjedésű *s igen kedves bort termő szőlőhegyén sek ide· 
ge.n urak és polgárok tartanak szólót; szántóföldje nem sok, 
de termékeny; erdeje van, 's lakosai cserépedényeket csi
nálnak. F. U. a' η. Varadi deák püspök.

E leid . magyar m. v. Váradhoz 4 mfdnyire a’ KoIoevár. 
ra vívó jó karba;) tartott posta és országúiban: 180 r. katb·, 
1007 ref.^ 23 n. e. óhitű, 7 evang. lak. Kath. és ref. anya 
templom. ̂ Postahivatal. Sóház. Hatálja mindent jól meg te
rem ; szőlőhegye, ’s nagy. erdeje van. A’ városon· felül a* 
Koros völgyében, bal oldalon, hol a* szólóhegyek megszűn
nek, nyulik-fel az országuttól egy órányira egy magas kő* 
szál. Ennek tetején áll magányosan f ’s idó vészeivel küzdve 
a’ régi Sőlgomkái vár, melly hajdan Bocskay birtokában volt,
a' 18-ik század elején lerontatottr ’somost omladvány falai 
közt a’ bénáiévá kápolna' sírboltja, a' Batthyáni grófi nem
zetség egyik ágának hamvait zárja. A’ vár’ kapitánya alatt 
állott hajdan a' Bdrodtdgi nemes kerület is, a' honnan ez ak
kor Sólyomkói vidéknek neveztetett. (Lásd N. Báród). —  
F. U. a’ városnak ’s az ahhoz tartozó szép uradalomnak: 
gróf Batthyáni nemz· .

Keket ető, oláh mi v. Erdélyország' szélin a' Kolosvárra 
vivő országúiban* 14 r. kath·, 538 n. e. óhitű, 4 ref, lak. 
N. e. óhitű anyazzentegyház. Postahivatal. Hegyes, kőszik
láé , sovány határ. Nagy erdő. F. U. gr. Batthyáni,

K it Marja, szabad magyar m. v. Váradhoz észak-nyu- 
gotra 3 mfdnyire, sík, lapályos vidéken: 1868 ref., 16zsidó 
lak. , ref. anyaszentegyházzal. Határa minden trágya nélkül 
gazdagon terem, de szűk-lévén, a' lakosok másutt szoktak 
földeket bérleni· Szénája elég, 's igen szép szarvasmarhát 
tenyészt, Bocskai István törzsökbelye, 's ettől nyert privi
légiumod mellynélfogva földesurat nem szolgál; a' vármegye 
tisztujitészékén a" városnak egy szava van, 's a' perek a' 
tanácstól egyenesen’ a’ vármegye' törvényszékére vitetnek- 

ieljebb,
Püspöki, magyar m. v. Váradhoz északra egy fertály- 

nyira, egy szőlőhegy' tövében: 114 r. kath., 14 g. kath., 
9341 ref., 20 zsidó lakosokkal, kik közt számos nemes ta- 
Jáltatik· Van batht ét ref, anya. temploma, nagy tzőfőhe*
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gye, kevés , de termékeny fekete gabónatermő baltára , ’· 
egy vízimalma. F. U. a’ n. váradi deák'püspök.

Szalárd, magyar in. ?. egy kies térségen e mellyet tá
vúiról szép. szőlőhegyek, erdők és rétek környékeznek a* 
Berettyóvize mellett. Váradhoz északra 2 *J4 mfdnyire; 79 
r. kath. 3 1898 ref., 14 zsidó lak. Kef. anyatemplom· Vízi
malom a9 Berettyó vizén. Határa nagyon lapályos, ’a azért 
felette sok szénát terem; szántóföldéi minden gabonát gaz
dagon visszaadnak· Keletre a’ helységtől mintegy egy fér- 
tálynyira van fördóintézete és savanyuvize, melly ezen tá
gas megyében egyetlenegy, V azért élénken látogattatik, 
ámbár a’ viz orvosi erejéért el nem hiresedhetett· A* via 
két fő forrásban csergedez, roellyek közöl az első a* fördő 
és vendégházaknál, a* másik ettől néhány száz lépésnyire 
egy erdőcske széliben találtatik , 's övegekre, hordókra eb
ből a* kutból szoktak tölteni. A* vidék itt igen kellemesen 
változó, és regényes, 's szépségét nem kévéssé emeli a* 
régi Adorjánt várnak puszta ineredező falai, mindenfelől 
rétes, mocsáros helyekkel körülvétetve. F. U. gr· Csáky 
József| 's a’ város feje egy uradalomnak,

Mező Telegd, magyar m. v, a' 8ebes Körös m ellett, 
Váradhoz 2 mfdnyire a' kolosvári posta- és országutban, egy 
nyájas vidéken: 227 r· kath., 8*>2 ref., 243 n. e. óhitű, 
156 zsidó lak·* kath., ref., óhitű anyassentegyhással és 
zsinagógával, több csinos űri lakházza!> postahivatallal. 
Gabonatermő határja nem nagy, de termékeny; szőlőhegye 
hires bort terem ; lakosai sok cserépedényt készitnek, Js azt 
messzi elhordják. F. U. gr. Haller, gr. Kornis, Ugráy Ág
nes, Miskolczy, Técsy, K is, és más számos nemesek.

F a l u k .

Alnui*, oláh f. 263 n.e. óhitű lakossal, hegyes, erdős 
határral. A’ szalárdi uradalomhoz tartozik,

A lpár , oláh f. Váradhoz keletre egy mfdnyire: 353 e, 
e. óhitű lak·, 's egy anyaszentegyházzal. F· G* &1 n. váradi 
deák káptalan·



fián laka 9pléh f· a9 Sebei Ivörö* mellett, N* Báródból 
délre *|* órányira: i r .  bath. 7* g, katb., 359 o. e. óhitű, 
2 ref lak. N. ,e. óhitű anya templom. F. U. gr. Batthyáni.

f Nagy Bdrótl%oláh f. a9 kolosvári országúiban, Várad
hoz keletre 6 rofdnyire: 35 r. kath., 602 g. kath., 50 n. e. 
Óhitű, 4 ref., 52 zsidó lak. , egy g. e templommal, derék 
Iskolával, ’s postahivatallal. Uj kerületi ház kellőbb ízlés 
szerint épül. Hetenként divatozó vásárját a9 szomszédi á- 
jók9 lakosi kedvelvén, élénken látogatják. Ezen helység fő 
helye â  íáródtági nemes kerületn, ’s a9 kapitányi szék
tartás , vagy a9 gyűlés itt szokott tartatni. Ezen nemes ke
rülethez tartoznak még: Kis , Cse hlye, Nagy ,
Korniczel, Beznye* Körös. Topa, és Br ál kának pgy része.

Lakosainak száma 4 ezeren felül van, kik közt 3000 tulaj
don nemes telkeken lakó nemes születésű foglalkozik. Val
lásukra nézve nagy részt egyesült, azután nem egyesült 
ábitöek. Oláh anyai nyelvükön beszélnek; házaik fából, 
főkép Beznyén, széljelszórva épültek, hol soknál nem le 
het kerítéseket, kapukat, vadállatok vagy tolvajok ellen tett 
óvó rendezkedéseket látói.. A9 lakosok nagy része a9 mű- 
veletlenség szomorít állnpotjában sinyledez, ’s majd mindent 
magok csinálnak, mire csak szükségeik van; mind a* mel
lett istenfélők. rs legkevesbbé sem erkölcstelenek. Sovány 
és terméketlen földjeiket nem elég szorgalommal mivelik, 
az iparkodóbb földmivelő termeszt tnvaszibuzát, tengerit, 
zabot, burgonyát, babot. Van sok gyümölcse, különösen 
sok szilfája, almája, diója, mogyorója. Terjedelmes er
dőikben holmi apró barmokat is nevelnek. Nevezetesebb he. 
g y e i: Magúra, fíoicza . A ffinget, Fraktzinyet, Ketzinn ,
PleS) Oszoly% és Hágó. Legnagyobb figyelmet érdemel Ma
gúra, melly óriási nagyságával felülmúlja Körös völgyének 
déli oldalán fekvő mioden hegyét. 1790 táján Magúra és 
Boioza hegyek gyomraiban nem megvetendő mennyiségben 
leltek: arany, ezüst, vas, ón-ásványokat; de az ipar hiány, 
*s más gátló körülmények elfojták további létüket. Találni 
itt különféle márvány - kova, elégséges mészköveket, és 
asszonyüveget (Glacies Mariae). Kósziklás hegyeit többnyire 
bükk, tölgy és cserfákból álló erdőség fedezi, mellybenegy 
hamuzsirhuta a9 kerület kik ősi nak hasznos foglalatosságotad.

7 f í  BJHAH VÁRMEGYE.
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Vadon terem az erdőkben málna, ribiszke, ás fekete áfo
nya (vaccMHura myrtillus). A9 hegyekből szivárgó számtalan 
forrásból nevezetesebb folyó patakká válnak i  Var áty * A, me\\ y- 
nek forrása Retyitye tövénél, ’s benne, hol a1 hanmzsir-huta 
épülete áll, meglehetős számmal pisztrángot és rákot találhat- 
n i; Vale knrtulnjy V aratyiael, és Mnska patakok; ezek 
Gégénynél egyesülve a9 Sebes Körösbe ömlenek. Általában 
levegője tiszta« vize jó , ’s vidékének tündér szépsége az 
Erdélybe vivő dérék országúton járó utazót vidámifja. —  
Mi e’ nemes kerület eredetét illeti, az mind eddig 
kifejtve nincsen. — A' sólyomkői erősséget, hova ezen ke
retet tartozott, a9 múlt század elején (1711—12) uralkodott 
politikai szellem lerontá, 9s ekkor a* vár kapitányság el
törlésével , mellytől az akkori időkben katonai lábon állott 
báródsági nemes kerület függött, e9 vidék előkorát fel vilá
gosítható ottan tartatni szokott írások eltűntek $ ’s nem le
het betudni, hogy a9 11 Rákóczy Ferencz idejében keletke
zett polgári báborá megszűntével 171 then, midőn Horváth 
György, Sólyomkőnek9« a’ Ráródságnak:azon időbeli utólsó 
kapitánya „Löwenburg Fridrik császári generállá! föltétele« 
egyességre lépett ’s a’ várt a’ császáriaknak általadta, az 
ott volt írásokat mellyik rész vette birtokába? Egyébiránt 
a9 nemes kerület történetéről rövideden ezeket mondhatni: 
Közönséges vélekedés, hogy a9 báródsági nemesek hajdan 
magyarok voltak, 9s ezen vélemény nem egészen alaptalan, 
mert Nagy Báród hajdan (1465) Magyar Báród nevet v iselt, 
9s a9 templom melletti magyar nevilutcza mafennál. — An
nyi mindazáltal bizonyos, hogy az itteni Venter törzsök 
nemzetség, melly ma mind két nemen 356 lelket szám it, 
Corvin Mátyás király által 1465-ben költ, V a ’ báródsági 
birtokokra adott uj királyi adoménylevél’ bizonyítása szerint, 
a9 hol olvashatni: „pro parte fidelium nostrorum nobilium 
Val ac ho rum“ oláh volt. Úgy látszik , hogy a9 báródsági 
nemességet 1 János király parancsa 1582 körül állttá katonai 
lábra, 9s képezé azt kerületté. A9 báródsági nemesség őrzé 
’s védelmezé tartozáskép Sólyomkő vérát, ’s az Erdélyből 
jövő, vpgy o^amepő fejedelmekéi más fő személyeknek kí
séretül szolgált. 15$5-ben a9, báródsági határ, megtudhatása 
tárgyában kihallgatott tamik többek közt émlitik, hogy az
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országot Feketetótól,Sólyomkőig, mindenütt »* Réz-tetőn, 
rengeteg erdőség közt volt, melly körülmény ennyi viharos 
időkben 9 még inkább szükségesed tévé a9 báródsági nemesnek 
ezen vadon vidéken a9 közbátorság fenntartását. 1633. tá
ján Csomakőzy András (kinek felesége Nadáoyi leány volt) 
kormányozá mint kapitány Sólyomkőt és a9 Báródságot; ki 
hiv katonai szolgalatjaiért 1. Rákóczy György fejedelemtől 
jutalmul Bánlaka helységét nyeré. Az erdélyi fejedelmek 
a9Báiódeágot, SóJyomkőn lakott kapitányuk által önkényte- 
sen kormányoztatták annyira: bogy 1. Rákéczy György fe
jedelem 1635-ben máj· 25-ról a* nemes kerülethez irt leve
lében 9 a9 kerületben találtató minden pisztrangos, tavat, 
halál büntetés alatt tilalomba vétetni rendelt. 1666. mart. 
löán készült írás bizonyítása szerint Venter Mihály, a9 bá- 
fődsági katonaság hadnagya, számos válogatott legénnyel 
1657-ben II. Rákóczy György fejedelmet Lengyelországba 
követte, hol katonáinak nagyobb részét elvesztvén· maga 
is elesett. Komorabb emlékezetét tartják még ma a9 báród sá
giak 1660 Gyalu és Fenes közt a* törökökkel történt szeren* 
eétlen csata kimenetelének.· Topái András volt azon időben 
a* bárodsági nemesség9 hadnagya, ki szinte“két század ma
gával á llo tt-k i II. Rákóczy György részére a*'bsátkpiaezon » 
de meggyőzettek, katonáinak nagyobb #éet4  megöldKón ; 
Topái András pedig 37ed magával a9 törökök álta^ fogságba 
hurczoltatott, honnan társaival csak 1670-ben Apafi feje
delem közbenvetésére szabadulhatott· m eg, miután 200 
darab császári aranyat9 mellyet Cipele Anna, Topái An
drás neje, Élesden és a9 Báródságon bírt ,9s eladott jó
szágért nyere, váltságdíjul lefizetett. 1710-ben Hor
váth György sólyomkor és báródsági kapitány alatt 
Szabó István «olt hadnagy. 1756-ban kihallgatott tanúk 
többek közt említik: hogy a9 tatárok 1717ben beakarván 
e9 vidékre ütői, a9 báródsági nemesség a9 Réz9 tetején volt 
országutat nagy fákkal boritá el. II. Rákóczy Ferencz9 párt
ja elnyomatván, a9 sólyomkői várkapitányság elenyészett, 
’s igy a9 báródsági kapitányság 9s vele együtt nemeseinek 
katonáskodása is megszüntetett. Jelenleg egy állandóbb rend 
feuntarthatása kedvéért maga a9 kerület választ magának 
egy fő kapitányt, 9s ez. időben e9 díszes hivatalt az ismére-

7 4
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fee derék hazafi, T. Beöthy Ödön dr viseli, ki részint jobb 
rend behozására , részint az iskolák virágoztatására tetemes 
áldozatokat teve, *s magának örökös hala és érdem · koszo- 
rűt vivott-ki.

Kis Báród, oláh f. a’ bárődsági nemes kerületben: 6 r. 
kath., 380 g· kát., 7. n. e. óhitű, 8 r é t , 14 zsidó lak., ’s 
g. kath. templommal.

Bet fia , oláh f. közel a* váradi fordákhoz: 28Ű g· kath· 
lak·, ’> egy templommal. Szép erdő. Sok gyümölcs F. U. 
a’ praemonstratensisek.

Beznye , oláh f. á’ bárődsági nemes kerületben: '3 kath·, 
410 n. e. óhitű, 5 zsidó lak., ’e templommal.

B irtiny,oláh* f. N. Báródhoz 1 mid nyíre: 7 g. kath., 
233 óhitű lak., J§ n. e. óhitű anyaszentegyházzal/ Erdeje 
derék; sok szilvása van. F. U. gr. Kom is, ’s többek, egyéb
iránt Ugrayanum jus.

Bogdánt/ Szovárhegy, oláh f. Élesdhez észak -  nyugatra 
1 mfdnyire: 7 r. kath. 623 n. e. óhitű lak.» ’s anyaszent·· 
egyházzal. Erdős, hegyes határa középszerű termékeny F. 
IJ· b> Haszár. .

Borostelek, oláh f. 231 n. e. óhitű lak·, 9s templom· 
mal. F. U. a’ telegdí közbirtokosok·

Borzik, oláhf.erdős, Sovány vidéken , Szalárdhozdél· 
keletre 1 ,je órányira: 16 r, kath., 365 n. e. óhitű lak,, ’s 
n.-e. óhitű anyaszen tégy házzal· F. U* *{3 gr Csáky Antal, 
i |3 közbirtokosság.

Bottyán, oláh f. Telegdhez északra ffs mfdnyire: 210 
n· e. óhitű lak., ’s templommal. F· U. a’ telegdi közbir
tokosok·

Brátka, oláh f . , mellynek egy része a’ bárődsági ne
mes kerülethez tartozik: 9 r. kath., 12 g. kath., 314 n. e. 
óhitű, 4 zsidó lak., ’s n. e. óhitű anyaszentegyházzal.

Búcsa, oláh f· a’ kolosvári országúiban, Feketetóhoz 
nyngotra 3 fertálynyira: 3 r. kath., 162 n, e. óhitű lak., 
’s templommal. Sovány kősziklás határ. Sok erdő. F. U, 
kösbirtokosok, kik mind más vgyében laknak, nevezetesen 
leány ágon az Eördögh nemzetségé·

Csehi, oláh f. Váradhoz 'I, órányira: 2 r. kath., 10 g· 
kath,» 684 n. e. óhitű lak., n. e. óhitű anya templommal,^

BIHAR VÁRMEGYE.
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Határja megtehető· termékeny; erdeje, sok szilvája van. F. 
U. a* n. váradi deák káptplao.

Cteklye, .oláh f. a' bárődeági nemes kerületben 149. o.
e. óhitű* ó zsidó lak.

Czécz te t oláh f. Élesd és Telegd közt: 3 r. kalb«, 252 
n. e. óhitű lak. , ’s anyaszentegyházzal. F. U. Beöthy Károly·

Cternokdza, oláh f. 12 r. kath., 390 n. e. óhitű lak., *s 
anya templommal F. U gr, Batthyáni.

Oohaj, oláh f. Szalárdhoz keletre ! órányira: 10 g. kath,, 
510 n, e. óhitű, 3 ref. lak., n. e. óhitű anyaszentegyházzal· 
Hal árja bő tér méltenységű, ’s szénája is elég. A’ sz. jóbi 
apatnrsághoz tartozik.

Ctufajulva, oláh f. Micskéhez '(, órányira: 3 r. kath·, 
401 n· e. óhitű 8 ref. lak., n* e. óhitű anya templommal. 
F. U. a9 Balka örökösök.

Cxigángfalva, és Tomkafalva , 2 részre osztott oláh
f. 4· r. kalh. ,286 n. e. óhitű, 5 ref. lak., n. e. óhitű anya- 
szentegyházsal, Egy részét, melly Czigány fal vénák nevez
tetik bírja Ferdényi Antal, másik része, t. i. Tomkafalva 
a9 gr. Battbyániak* Révi uradalmához tartozik.

Vámot) oláh f. erdős és kősziklás hegyek közt« N. 
Báródhoz délre 2 órányira: 172 n,. e. óhitű lak., 9a anya 
templommal F. U. gr. Battyáni. .

Dubricton %oláh f. Éleséhez délre t 1)* órányira: 280 
n. e. óhitű lak., ’a anyatemplommal« F « U.  a9 nagy váradi 
deák káptalan«

E t küllő, Kálói a , Ketzteg, , Urget e g , helysé
gei öt fala határának neveztetik, minthogy az erdő, legelő 
közös, 9s megkülönböztetve nincsenek« Földes urai többen, 
n. m. Niczkyek, Bekk , Tisza« Széoásiak , 9a a9 t. pes
terei barlang bővebb megvizsgálást érdemien«. Mind az öt 
helységet oláhok lakják, nevezetesen Esküi!ón van 210 n.e. 
óhitu, 5 zsidó; Kalótán 169 n. e, óhitű; Kesztegen 183 
n. e. óhitű; Pesterén 4 r. kath., 220 n. e. óliitfi, 3 zsidó; 
Orgetegen 212 n. e. óhitű* Az óhitűeknek mind az öt falubqo 
van egy anya templomuk.

Fonetika^ oláh f. 218 n* e. óhitű lak. Erdeje derék; 
szilvája, gyümölcse bőven. F. U. Butoló János.
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Farno», oláh f. Szalárdhoz f/s órányira: 8 r. kath., 

288 g. kath., 2 zsidó lak., g. kath. anyaszentegyházzal, ’·  
igen jó határral. F. U. a’ praemonstratensisek.

Farkatpataka , oláh f. N. Báródhoz 3 fertálynyira: 365 
nr. e. óhitű lak., ’s any a templommal.

Fegyvernek , oláh-tót f. 227 r. kath., 3t0 g* kath. lak^ 
’s g. kath. anyaszentegyházzal. F. U. a’ szalárdi uradalom.

Fagyi, raagyar-oláh f. Váradhoz keletre 11|4 mfdnyire: 
6 r. kath,, 342,reform., 295 o. e. óhitű lak. Ref* es n. e. 
Óhitű anyateinpiomok. Határja, mellyen a9 Sebes Körös 
általfolyik, bótermékenységű* F. U. Novak G ergelyeinek  
örökös bevallás mellett adta-el Garapich Illés kamarai taná
csos űr 1836-ban.

Gálos háza, oláh f. Éleséhez délre egy mfdnyire: 163 
n. e. óhitű Jak,, *s anyatemplommal. F. U. a’ n. váradi 
deák káptalan.

Gegény, oláh f. a* Körös völgyében, Élesd és Báród 
közt az országúiban: 2 r. kath , 16 g. kath., 159 n* e. óhi-< 
tű t 8 ref., 10 zsidó lak., n. e. óhitű ányaszeategyházzal, 
’s  termékeny szántóföldekkel, rétekkel, erdővel F .;li. Ora< 
veczky, Sulyok, ’β ηκ t.

Hagy mád fa lva , oláh f. Szalárdhoz keletre l 1̂  órányi
ra: 68 r. kath., 575 g. kath., 9 ref·, 4 zsidó fák., g. kath. 
anyateiiiplomihal. Földjei meglehetősek;; erdeje , szőlő
hegye van. F. U. b. Huszár.

Hajó, oláh f. Váradhoz l |2 mfdnyire: 11 r. kath., 292 
gi kath., 6 evang., 3 ref· lak ., ’s g. kath. anyaszentegy
házzal. A1 váradi úgynevezett püspöki melég fördők* ezen* 
helység’ határában vannak.

Jáhó Hodos, magyar f. Váradhoz északra 2 mfdnyire 
sík lapályos térségen: 4 r. kath., 880 ref. lak ., ref. anyg 
templommal. Hntárja igen termékeny de lapályos; szénájg 
bőséges, de nem igen j ó ; á’ Berettyó vizének árjától gya
kran szenved; jövetfelnies vízimalma van. F. U. Lévay, Szi
lágy i, ltosvay, Vincze, Jármy, ’s mások számosán, azaz: 
a’ Kis Péter örökösök.

K it Jctio , oláh-magyar f. Telegdhez északra egy őrá- 
nyira: 5 r. kath., 482 re&, 771 n. e. óhitű lak ., reform, ég
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óhitű anyatemplommal. Határja termékeny; «Haja, itóló· 
hegy· .derók. F. U. a’ n. varad! deák káptalan.

Itópallaga, oláh f. szinte a9 Kórós völgyében : 20$ n. · . 
óhitű lak., ’s anyaszentegyházzal. F· U· Beöthy Károly.

Kahalátpnlak, oláh f, Telegdhez északra 1 mfdnyire 
8 r. kath.t £31 n. e; óhitű lak·, 's anyatemploromal. F. U. 
Ferdényi.

Magyar Kakuct, magyar oláh f. a9 Kórós völgyében , 
Éleidhez keletre 3 fertálynyira: 8 r. kath., 260 ref.., 137 
n. e. óhitű lak., ref és óhitu anyatemplommal. Hátárja 
ezen a4 vidéken a9 legtermékenyebbek közzé tartozik. F.U . 
többen.

Oláh Kakuct, oláh f. közel az elébbeni helységhez: 
16 g. kath , 176 n. e. óhitű lak , 9s anyatemplommal. 
F .U .  többen.

Kalota , lásd Esküdő. -
K it Kér %oláh f. a9Körös völgyének Jobb oldalán, \ á .  

rád hoz 1 mfdnyire: 387 n. e. óhitű lak ., 9s aoyateiuplom- 
mal. F. U. a9 n. váradi deák káptalan.

Λ 'ágy Kér. oláh f. 4 r. kath., 689 n. e. óhitű Jak., 9a 
anyatemplommal. F. U. a9 n. váradi deák káptalan.

Nagy Kerekít magyar f. egy termékeny síkságon, Vá* 
radhoz észak-nyűgötra 3 mfdnyire: 45 r. kath. , 28 n. e . 
óhitű, 1375 ref. la k .. 9a ref. anyatemplommal. Határja. 
minden gabonát trágya nélkül is gazdagon terem. F. U. 
Csanády, Menszáros, Hodossy, Erdődy, s. m. t

Kész leg , lásd Esküllő.
Kigyík, oláh f. Telegdhez délre l l|8 mfdnyire: 287 

n. e. óhitű lak., 9s anyatemplommal. F. U. b. Radivoje- 
vichné, szül. Lukács Franciska asszonyság, ’s m. Egyébiránt 
Pongrácziánum jus.

Kopacteltoláh f. közel az elébbeni helységhez : 13 r< 
ka th .,  496 n. e* óhitű lak ., 9s anyaszentegyházzal. F. U. 
gr. Frimontné asszonyság.

Korai ez el, oláh f. a9 báródsági nemes kerületben: 165 
n. e. óhitű 9 zsidó lak., 9s óhitű anyatemplommal.

Hegyköz Kováctit magyar f. Biharhoz igen közel: 5 r. 
kath., 795 ref., 9 zsidó lak. Szántóföldjei két nyomásban 
fekusznek, 9s elég termékenyek; rétjei j ó k ; szőlőhegye
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tágas, ás becse*bort terem. Van ref. ekklésiája. F. U. 
többen, t. i. a* Rise Péter örökösök

Koallya, oláh f. a’ Körös völgyében, Élesébe* egy 
-órányira: 242 n. e. óhitű lak., ’s anyatemp lommal. Sok 
gyümölcs. Erdő. F. U. Beöthy Károly

Kővágó oláh-tót f. Szilárdhoz dél keletre 1*1* órányi
ra: 95 r. katb., 280 g. kath* lak ., g. kath. any asz e ót egy
házzal. Határja hegyes , de· erdeje és jó bort termő szőlő* 
hegye van. F. U. a’ gr. Csáky nemzetség., ’s közösen hasz· 
náltatik.
.. . Köveid, oláh f. 350 n. e. óhitű lak,,, egy anyatemplom
mal, ’s igen erdős, hegyes határral. F. LJ. gr. Batthyáni.

Követegyháza , oláh f, az agy nevezett Sze
fárdhoz keletre 2 órányira: 265 n. e. óhitű Jak., erdővel, 
szőlőhegygyei, és n. e. óhitű templommal. F. U. a’ Balba 
örökösök.

Krajnikfalva* oláh f. a’ Körös völgyében , Éleséhez 
dél-keletre egy mfdnyire· 222 n. e. óhitű lak ., ’s anyatem
plommal. F. U. a* n. váradi deák káptalan.

Lók,olfíb f. Éleséhez észak-keletre egy mfdnyire: 8 r. 
kath., *23 g. kath., 482 n. e óhitű, 3 ref, lak., óhitű anya
templommal, ’s roppant erdőséggel. F. U. a’ néhai gr. Bat
thyáni Vincze örökösök, *s a’ Révt uradalomhoz tartozik· 

Lore,oláh f. a* Körös mellett, N. Báró db·» délre egy 
órányira ; 391 n; e. óhitű Iák;, ’e anyatemp lommal. t .  U. 
gr. Batthyáni.

Aftö L úgot, oláh f. Éleséhez ^ aránytr#:*27 r. káth., 
467 η. V. óhitű, 5 ref., 3 zsidó lak·, ’l  óhitű templommal. 
F. U gr Batthyáni.

Féltő Lúgot, oláh f. 3 r. kath·, 209 n. e. óhitű lak., 
’s anyatemplommai, rengeteg erdőséggel. F. U. gr. Ba^hyáni.

Pecze Sz. Márton, magyar f. Váradhoz kelet ^-lre 'f® 
órányira: 103 r. kath. , 1 6  g* kath., 28-n. e. óhitű, 11 ref. 
lak ., r. kath. paroch. templommal. F. U. a* praemonstraten- 
stsek Váradi Hegyről nevezett prépostsága (Praepositura 
S. Sfephani Proto-Martyris de Promontorio Varadioensi), 
kinek jeles épület je ékeeségééfll szolgál a’ helységnek» Ugyan 
ezen határban találtatik az ngy nevezett váradi Felix me» 
legfÖrdo is.
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Nyuved % magyar f. a’ Berettyó mellett. Váradhoz észa
kra 2 mfdnyire: 6 r. kath., 8 n. e. dhitű, 386 ref. 6 zsidó 
lak·, ref. anyaszentegyhózzal. 8ik, lapályon határja gaz
dag termékenységit; szénája, nádja bőséggel; «ok szarvas· 
marhát tenyészt. F. U. Juricskay, Dobozy Lajos, Széles, 
Komáromyek, *s m. t.

Nadány telek, oláh f. az agy nevezett Laki ág on, Szav 
lárdhez keletre 2 órányira: 6 r. kath., 303 g. kath./45 refJ, 
8 zsidó la k ., g. kath.' anyatemplomma). Földjei közép ter
mék enységűek, de szőlőhegye igen jó és erős bort terem; 
szilvája, .'s más gyümölcse'bőséggel. F« U. többen , t .  i; a* 
Balku örökösök.

Örvend ■>magyar f. egy kies vidéken, Telegdhez 1 fér. 
tályoyira: 39 r. kalh .» 668 ref., 7 zsidó lak., ref. anya- 
templominak Matárja jó .mivelés mellett mindent megterem; 
szőlőhegye becses borral szolgál; erdeje, gyümölcse elég· 
F. U. *|, Beöthy Dienes 5 \'S Juricsk&y László.

Ö*$i, oláh f. a’ Körös völgyében , Éleséhez keletre ^  
mfdnyire: 357 g, kath, le k ., ’u anyaszentegyhózzal, és ten? 
geteg erdőséggel. F. U. gr. Batthyáni.

H e g y k ö z F á l y i ,  magyar 4.Váradhoz egy kis fél órányi
ra, egy hegytetőn: 13 r. kath·, 826 ref., 20 g. kath^ 4 n.:e«i 
óh iti, ?s 14 zsidó lak... derék tornyos ref. anyaszentegy- 
házzal, ’s több csinos őri lakházzal. Hegyes völgyen ha
tárában eV szántóföldek nagy, részt irtások,. Y  csak közép 
térmékenységüek; szénája igen kevés; erdeje meglehetősen 
elpusztult de tágas szőlőhegye nagyon jó és becses bort 
terem. F. U.· Szilágyi * .Jlosvay, *s inás több Kiss Péter 
örökösok.

Nagy Faiak,oláh f, a’ báródsági nemes kerületben: 
184 n ohitu Iák., Y anyatemplommal. „

Pelbárlhída, magyar-oláh f. sik , lapályos tőségen, N* 
Váradhoz északra 2 Vfi mfdnyire, a’ Berettyó melleit: 14- 
r. kath.r 39Ö ref. , 380 n. ê  ohitu , 8 «sidó lak., r*fté*ójhi£u: 
^nyatemplommah Határja mied gabonában ,' miod szénában 
bővölködik, Y nádja is elég· F. LJ. Miskolczy János hé, 

több közbirtokolok· . ;
Petiere,lásd Eskullp* . ,.

8 9
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Peeies, oláh f. 4 r. kath., 400 Jn. e. óhitű, 5 n f , lak.,, 
óhitű anyatemplommal. Élesdhez 1 fartólynyira fékezik. 
F. U. gr. Battbyáni.

Ρ μ τ , oláh f. igen erdős, hegyes, sovány vidéken, 
Feketetóhoz délnyagotra 2 órányira: 7 r. kath., 346 n. *. 
óhitű lak«* ’s anyatemplommal. F. U. gr. Battbyáni.

P dialaka* magyar f. a* Sebes Koros mellett, a1 kolos- 
vári országút ban, Telegdbez keletre ^“órányira: 3 r, kath,,’ 
394 ref·, 48 n. e. óhitű lak., ref. anyatemplommal. F. U . 
b. Huszár, gr. Haller, *i m. t.

Nagy- Rév , ©láb-magyar f. a’ Sebes Körösi* ellett, N. 
Báródhoz déhnyngotra lla órányira: 10 r. kath., 798 g. kath. 
387 ref., 5 zsidó lak., g. kath , és ref. anyatemplommal. 
F. U. gr, Battbyáni, ’s feje egy uradalomnak.

Rontó, oláh f. Váradhoz dél-keletre 'I, mfdnyiret 12 r. 
kath., 28 g. kath., 324 n. e. óhitű, 8 ref. lak., n. e. óhitű 
anyatemplommal, sok szilvással ás erdővel. F. U. a9 n. vá
rad! deákkáptalan.

Rikusdt oláh f. 6 r. kath.. 150 n. e. óhitű lak.,’s anya
templommal; Élesdhez t 1̂  órányira.

Serges, oláh f. Telegdbez délre 1 mfdnyire; 8 r. kath., 
498 n. e. óhitű, 25 ref., 7 zsidó lak., n. e. óhitű anyatem- 
plommal, hegyes, erdős határral. F. U. gr· Frimontné, *s 
a’ Palotai uradalomhoz tartozik.

Sitar , magyar f. Szalárdhoz délre egy órányira: 18 X. 
kath., 980 séf. lak. ,»’s ref. anyatemplommal. Földjei kö. 
záp termékenységűek: erdeje, sok gyümölcse, sőt geszte
nyéje is van. F. U. gr. Csáky Antal.

Sitervölgye, oláh f. közel ez elébbeni helységhez: 264 
n· e. óhitű lak ., ’s anyatemplommal. F. U. gr. Csáky Antal.

Sonkolyoet oláh f a9 Sebes Körös mellett, N. Báród
hoz 7S órányira: 214 n. e. óhitű lak., ’s anyatemplommal 
Itteni birtokában gr. Haller János egy agyag bányát nyittat 
tott, honnan tiszta. ’« erős agyagot több üveghutába jutal
maz áron visznek, *s legjobb foganattal használnak.

Szabolcs^ oláh f. Telegdbez l/« órányira: 394 n. e.óhitű, 
16 rof. lak ., o. e. óhitű anyatemplommal. Határja megle-^ 
betűs termékeny; erdeje derék. F. U. Sulyok, Szegezd!, ’e 
más több telegdi közbirtokosok·

IV .  K%M. 0. Földi. 6
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Szakodéit, oláh f. Telegdhez szinte föl órányira: $93 
n ,e . óhitű lak., ’s any «templommal. F. U. a9 Fngyi-Vasár· 
helyi birtokosok. ,

Száldob úgy, magyar f. a1 váradt hegyek háta m egeit: 
$ t. kath. , 478 ref. lak., fef. anyatemplommal, ’· jó bort 
termő szőlőhegygyei. F. U. a' n. várad! deák püspök.

Nagy - Szántó, magyar f. Váradhoz észak-nyugotra 11/4 
mfőnyire: $8 r. kath., 147 g. kath., 497 ref. lak ., ref. ds 
g. kath. anya tempi ómmal. Egészen sik határa gazdag ter
mékenységit; marhat, juhot teoyészt. F. U. Bige, Ercsey, 
Vad, Józsa, '» m. t. Egyébiránt Beliczay jut.

Szaránd v· Zárdád, oláh f. Váradhoz dél*keletre 1 *|4 
mfdnyire: 7 r. kath., 473 n. e. óhitű, 21 ref., 5 zsidó lak., 
n. e, óhitű anyatemplommal, hegyes, erdős határral. F. U. 
többen, de legtöbbet bir b. Kadivojevich generálná, szül. 
Lukács asszonyság.

Szánjaivá, oláh f. Éleséhez délre egy órányira: g r. 
kath., 120 n. e. óhitű lak., *e anyatemplommal. J*. U. a’ n. 
váradi deák káptalan.

SzarAó, oláh f. Szalárdho'z keletre egy órányira: 25 r. 
kath., 70 g. kath., 160 n. e. óhilű lak., ’s anyatemplommal. 
F. U« gr. Csóky József, 9s a1 szalárdi urad. tartozik.

Szotlos,magyar f. igen közel N. Váradhoz: 294 r. kath., 
16 g. kath., 37 n. e. óhitű, 11 ref. lak., szép tornyos kath. 
anypszentegy házzal, egy vadas kerttel, jó termékeny ha
tárral és erdővel. F. U. a9 «. varadi deák püspök.

Szurdok, oláh f. Váradhoz délkeletre 2 órányira: 495 
n. e. óhitű lak., ’s anyatemplommal. Határja igen erdős és 
heg?6*’ F. U. gr. Frimontné asszonyság.

Pap· Tamási, magyar f. Váradhoz északra l 3/4 mfdnyi
re , egy sik térségeu: 2 r. kath., 720 ref., 5 n.e.óhitű lak., 
ref. anyatemplommal. Hóna határja nem nagy, de miniL 
legelője, mind szántóföldjei és kaszádéi igen termékenyek, 
9s a9 lakosok sok szarvasmarhát és lovat tartanak. R  U. 
a9 n. varadi deák káptalan. ·*,

Tataros, oláh f. Szalórdhoz keletre 2 órányira: 132 
n. e. óhitű lak., kik bort és kukuriczát termesztenek főké* 
pen* Óhitű anyatemplom. F. U. b. Huszár, \

BIHAJl VÁRMEGYE*
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Telkeid, oláh f. Telegdhez égy órányira: 354 a. e. óhitű 
lak·, ’s anyatemplommal. F. U. a’ telegdi közbirtokosok.

M ező· Tellig magyar oláh f. a’ Sebes Korö· mellett, Te* 
legd ét Élesd közt: 8 r. kath., 440 ref. , 115 n. e. óhitű 
lak., ref. és óhitű anyateraplomraal. F. U. b. Huszár, gr« 
H aller, ’s ni.

Tinód, oláh f. Éleséhez egy fertálynyira, a’ kolosvári 
országúiban, ’s av Sebes Körös mellett: 4 r. kath.« 340 n. e. 
óhitű lak., ’s anyatemplommal. F. U. gr» Bsttbyání.

K örűi· Topa, oláh f. e’ báródsági nemes kerületben 
r. kaik., 190 g. kath., 16 n. e. óhitű, 3 ref., 16 zsidó lek. 
Görög kath. anyatemplom.

K it -  Tóthfalu, oláh f. 5 r. kath., 218 n. e. óhitű lak·
N a g y  Tót λ fa lu ,  oláh f. 10 r. kath., 286 n. a. óhitű 

lakosokkal, Jt  n. e. óhitű anyatemplommal. Mind a’ kát 
helység Szalárd körül fekszik, V  ha tárjuk meglehetős ter
mékeny, erdejek, szőlőhegyük van.

Toll telel, elmagyarosodott tót f. Csatárhoz közel: 324 
r. kath., 4 n. e. óhitű, 2 ref. lak., r. kath. paroch. tem
plommal. Határja dombos, völgyes; erdeje elég. F. CJ. a’ 
n. váradi deák püspök. ·

Töltőt, oláh f. a' Körös völgyében, Éleidhez keletre 
egyórányira: 3 r. kath., 326 n. e. óhitű, 6 zsidó lak., n. e. 
óhitű anyatemplommal F. U. gr. Batthyáoi.

Hegyköz· Újlak, magyar f. Váradhoz északra l/e órányira t  
52 r. kath., 781 ref., 4 zsid·» lak., ref. anyatemplommal, és jó  
bort termő szőlőhegyei. F. U. a’ n. váradi deák püspök. .

Puszta- F /k l, magyar f. Telegdhez *|4 órányira: 6 r. kath.» 
521 ref., 45 n. e. óhitű, 15 zsidó lak., ref. anyatemplommal, 
ét szép bikkes erdővel. F, U. a’ telegdi közbirtokosok. 

Ürgeteg, lásd Eskullő;
Fagyi - Vásárhely, magyar-oláh f. a* Sebez Körös mel

lett Váradhoz egy órányira: 29 r. kath., 475 ref., 397 n. 0. 
óhitű, 7 zsidó lak ., reform, ás n. e. óhitű anyatemplommal. 
Határa elég termékeny 4 szőlőhegye igen jó bort terem· 
F, U. 1|a a’ n. váradi deák seminarium, 'fa Géczy József,' 
Kovács Imre, Vtdovics Mihály, Szerdahelyiek, ’s m. t.

ff*
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Virctolag , oláh f. Telegdhez délre 21/, órányira: 8 hath., 
282 o. e. óhitű lak., ’s anyatemplommal, nagy erdővel, 
sok szilvással. F. U. Szlávy Victor, ki ezt Ruprecht sopro
ni czukorgyáréstól vette*

Nevezetesebb Paszták.

Szálka, Szőlős szomszédságában 2 n. e. óhitű, 7 ref. 
lak. K it ÚjfaluSés Süvegd mind kettő Csatárhoz 1 órá
nyira: 20 ref. lak. Adorján, Szalárd mellett, régi omla
dozott várral, sok réttel és kaszádéval, F. U· gróf Csáky. 
jldám i, Bánháza, Betike, Mezőfalva termékeny puszták 
’s «Bihar korul feküsznek. K ügy , Biharhoz északra i|8 órá
nyira a’ Székelyhidra vivő országutban: 4$ ref·, 7 o e. 
óhitű lak., igen termékeny róna határral. F. U. Széles, 
Szarka, Baróthy, ’s mások többen. , a’ deák püs
pöké, ’s ezelőtt postaállás volt Pocsaj és Várad közt, de 
tűbb esztendővel ezelőtt a’ posta innen Biharba tétetett. 
Nagy M arja , igen szép és nagy puszta Kis Marja mellett, 
gazdag szántóföldekkel, kaszáitokkal, ’s φβlakossal. F. U. 
’(t Beöthy László, ’|8 Beöthy Ödön·

II. Érmel léki  Járás.

Yan benne 7 mezőváros, mind magyar; 65 fa lu , u. m. 
21 magyar, 32 oláh, 7 magyar-oláh, 3 oláh - magyar, 1 
tő t, I magyar - oláh - tét - német; 7 nevezetesebb .
Népessége 68,936 lélek, u. m.

Vallásokra: 6151 r. kath., 9489 g. kath., 45,068 re
form., 6991 n. e. óhitű, 201 evang·, 1033 zsidó.

Nyelvökre: 51,420 magyar, 16,483 oláh, 1033 zsidó.
Jegyzet, Azon kevés tótokat és németeket, kik e’ já

rásban laknak a’ magyarokhoz számláltuk,mivé) nagy részt 
elmegyarospdtak; ellenben az egyesült hitöeket mind oláhok
nak vettük, ámbár vannak koztok magyarok és oroszok is.
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M e z ő v á r o s o k »

Diószegh , magyar m. v. Debrecenhez keletre 4 , Vá
radhoz északra 3 mfdnyire, az Ér mellett: 1?0 r. kath. ,1 7  
g. kath., 4077 ref., 278 n. e. óhitű lak. Van itt egy nagy 
tornyos ref. szentegyház ’s ekklésia 2 prédikátorral, derék 
ref. oskola, kisded katb. paroch., és egy n. e. óhitű anya
templom, több uraságr épületek, boltok, tieztifckások az 
itt tanyázó lovas katonaság számára. Határja, melly szóló 
hegyét kive vén egészen s ik , fekete agyag földből áll, 
minden trágya nélkül szép tiszta huzat, tengerit, ’s más 
gabonát, dohányt gazdagon terem; szénája, nádja elég; 
szőlőhegye, melly a’ várostól csak néhány száz lépésnyire 
esik, nagy kiterjedésű, 's igen hires bort terem , 9s az itt 
termett bakator bor Bócsben is eléggé ismeretes. F. U. gr Zichy 
Ferencz, Bibar vgyei főispán, ’s a4 város feje egy szép 
uradalomnak. ^

Margit a , magyar m. v. a’ Berettyó mellett, Debre- 
czenhez kelétre 6 mfdnyire: 755 r. kath., 21 g. kath., 2105 
ref., 23 i i .e .  óhitű , 9 evahg., $9 zsidó Iák. Romai kath. 
és ref. anyateiiiploiii« Synagoga. Urasági kastély. — Posta- 
hivatal és váltás Székélyhid és Déda közt az erdélyi orszá
gibban. Jövedelmes vízimalom. Nevezetes marhavásárok. 
Szántóföldje részint fekete« részint veres agyagos és közép 
terinékenységű, szőlőhegye és szép erdeje van. F. U. gr· 
Csáky Sándor, ’e a’ város feje egy vérhataloininal bíró ura·, 
dalomnak.

Micshéy igen régi magyar ra. v. Margitétól délre 2 kis 
órányira , kies vidékén: IO4 r. kath., 798 ref., 10 n. e. 
óhitű, 15 zsidó lak., r. kath. es ref. anyaszeiitegyházzal, 
melly utolsót Zólyomi Dávid hajdani birtokossának hitve
se, Iktári Bethlen Katalin építtette, kinek tetemei a’ tem
plom alatt nyugosznak. Földje agyagos, sárga ’s közép ter
mékenység fi ; jó borait minden felé elhordják ; gyümölcse sok 
és jó; erdeje vén, F. U. a* Darányi nemzetség.

Szalacs, népes magyar in. v. Debreczenhez keletre 6 , f 
mfdnyire, közel közép Szolnok vármegye* véghatárához £ 
906 r kath., 4030 ref., 8 zsidólak.R. katll *és ref. tornyos 
anyaszent egyházak. Róná hatálja fekete agyág gazdag tér-
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mékenységű; retje , legelője bőven, a’ honnan vagyonos 
lakosai szép szarvasmarhát és sok lovat nevelnek; jó bort 
termesztenek; nádat az érben eleget vághatnak» F, U. a1 n. 
váradi deák káptalan.

Smkelyhidi magyar m, v. Debreczenhex keletre 4 tnfd· 
nyíre, az Ér mellett egy igen kies és termékeny vidékeo: 
1180 r. katíi., 16 n, e. óhitű, 22 evang., 2180 reform., 16 
ysidp lak. A' városnak egy része hegyen, egy része lapá
lyon fekszik. Van itt mind a* r. katholiknsokoak, mind a* 
reformátusoknak derék tornyos paroch· szentegyházuk, egy 
tárasági kastély a* hegyen, postahivatal. patika, ’s boltok, 
*S több jeles urasági és privátház. Pénteken tartatni szokott 
hetivásárai! a' körül belől lakó szomszédok élénken látogat
ják, különösen sertésvásárai nevezetesek. — Határját a’ 
természet mindennel megáldotta. így fekete agyagos, síkon 
fekvő szántóföldjei trágya oélkül szép tisztabázát, ’s mást ia 
í>őven teremnek; rétje, legelője elég és jó; nád az'Érben 
^őséggel; szőlőhegye messze kiterjed, ’s bora a’ leghíre
sebb érmelléki borok közt foglal helyet; erdeje tágas és elég 
szép. i -  Hajdani várának már most omladéka) sem látszanak, 
F. U. gr. Stűbenberg, ’s a’ város feje egy vérhatalommal 
bíró uradalomnak, ·

Szent Job, vágy Szent Jobb, régen Szent ma
gyar m. v. Droszeghez keletre 1T|8 órányira: 778 r. kath., 
503 ref., 18 n. e, óhitű, 10 zsidó lak. R. katb.és ref. anya- 
templom. Szántóföldjei középszerűek; szólóhegye, ’s erde
je van. Hajdan nevezetes vára vala a* Berettyó tavai közt 
négy bástyával erősítve. A" 16ik században Bocskay bír
ta , de tőle 16o4-ben Barbianus kassai császári vezér', 
Concin Cyprian n. váradi al-kapitány által elvétette. 1660. 
a* törökök N. Váraddal együtt elfoglalták. 1686* Karaffa 
40oO német és 3000 magyar katonával ostrom alá vévén, 
feladásra kéoezeritette. A'17ik század elején egészen elpusz*» 
tűit. — Végre nevezetes Szent Jobb apáturságáról is. Ala
pította ezt Sz. László a’ sz. Benedek szerzetesek részére 
1083-ban, Mercurius lévén a’ fő apátur, ki Sz. István jobb 
kezét ide hozta. íll . István az apátiért egyedül a’ király és 
esztergomi érsek törvény hatósága alá rendelte. 1241* a’ ta
lárok elpusztították. 1472. a’ pecsét a’ hitelesség (credibi-
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Utas) tő i· e lf etetett. 1493. a* paulinueok kapták meg, ’s bír
ták csaknem egész 1557-ig, a' midőn a* reformatio ezen a9 
vidéken elterjedett. Most szinte jövedelmes apáturság, *· 
ideiglen a* szathmári püspök jószágaihoz adatott

Szépiák magyar m. v. Kraszna vármegyének határsze
lén , Margitéhoz 3 órányira. 12Γ» r. kath,, 220 g. kath., 
1216 ref/, 5 zsidó lak. Komái és görög kath., és ref. anya- 
templomok. Szőlőhegy. Erdő. Középszerű szántóföldek. F. 
U.. Szlávy, Szénásy, Lakatos és más nemzetségek.

Fx* 1 u k#

Féltő * Ábrány, magyar - oláh f. Margitéhoz egy fertály 
ór. 28 r. kath., 30 g.kath., 195 n.e. óhilíí, 235 ref., 3 zsidó 
lak., ref. éeáhitű anyatemplommal, jó rétekkel a9 Berettyó 
mentiben, ’a derék tölgyes erdővel. F U. többen.

Vedret - Abrány, oláh - magyar f. Micskéhez északra egy 
órányira. 6 r. kalb. 257 g. kath., 103 ref., 12 zsidó lak ., 
g. kath. és ref. szentegyházzal· F. U. gr. Zichy Ferencz, ’s 
a’ diószegi urad. tartozik.

Ér - Adony, magyar - oláh f. egy termékeny lapályos 
síkságon Székely hid hoz északra egy órányira i 106 r. kath., 
120 g. kath., lo  n. e. óhitű, 409 ref., 25 zsidó lak/, ref., 
róm. és g. kath. aoyjâ  templommal. Szántóföldjei igen ter
mékenyek ; szénája sok ; de szőlőhegye nincs. F. U. nagyobb 
részt Okolicsányi nemzetség, mint g. Haller zálogosa, to
vábbá Szilágyi, etb,

A lbit, magyar f. Székely hídhoz észak-, keletre egy mfd- 
nyire: 10 r, kath., 25 g* kath. ,1 2 0 6  ref., # zsidó lak*, 
ref. anya templommal, termékeny tágas határral, és nagy 
jahtenyésztéssel. F. U. gr. Zichy Ferencz, ’s a’ diószegi 
urad. tartozik.

Ahnatzegi oláh f. hegyes, erdős, sovány vidéken, vágy 
is az ngy nevezett Utániján »Margitéhoz kelet - délre 2mfd· 
nyíre: 25 r. kath,, 13 g.kath., 158 o. e. óhitű, 7 ref. lak., 

.** óhitű anya templommal. Hatérjában van egy üveghuta ia , 
hol 4*reform, és 2 4 2 többnyire tét katholikus találtatik. F. 
U. Péchy Antal.7



Álmaad, magyar f. egy síkságon, Debrecenhez kelőire 
3 mfdnyire: 21 r. katb. 247 g. kath·, 1280 re f ., 130 zsidó 
lak., egy téglából épült ref.· és egy szegény g. katb. anya 
templommal, ’s synagógávai. Ekesitik a9 helységet némcttly 
közbirtokosok’ csinos lak házai. Tágas határa nyűgöt felöl 
homokos, ’* ez leginkább erdőnek és legeiének használ tátik, 
de a’ nagyobb rész termékeny fekete- agyag földből á ll , oielly 
jó mivelés mellett még eddig trágya nélkül js szép tisz ta- 
búzát, tengerit, á rpát, slb , terem j kaszálója-azonban 
kevés, erdeje szinte nem a* legjobb karban-áll; szőleje nincs. 
Péchy Ferencz cs. k. kamarás túr itten igen finom electoralis 
birkanyájat (b. Bartenstein hires juhászntának ivadéka), ’s 
egy szép körül belől 40 anyakanczábol *s 3 mániából álló 
angol faj ménest tart. Legtöbb részt bir ezen helységben 
a’ köz tiszteletben álló 's érdemekkel teljes Péchy Imre sep
temvir eő nagysága, ’a ennek fia,, a ' fentebb említett cs, k . 
kamarás ú r , továbbá Csaoády, Soiubory , Kölcsey, Cher
nél, Guiácsy, B alku , Fényes , Szodoray, Miekólczy, Ka· 
iin czy , ’a más több nemzetségek.

Asszonyvdfúra , magyar, f. Székely kid hoz kele t- észak
ra ' |e mfdnyire, ,egy igen kies vidéken: 52 r. k a tb ., 1109 
r é t , 5 zsidó lak., jeles kath. és * ref· anyaszentegyházzal, ter
mékeny szántóföldekkel, különösen pedig híres bort termő 
szólóhegygyeh.jF U. nagyobb részt a1 praemonstratensisek ,  
és Fráter Gáspár,.

Btíguatr, nipgyar f. Debrecenhez 3 mfdnyire: 8 r. 
kath., 196 g . , kath., 1645, ref., 6 zsidó lak., ref. és g. 
kath? anya, t^p lpm uial,. IVÓ no határának nagy része ho
mokos; erdeje szép és nagyszólónkért jel roszboct terem
ének* E. tf* a' n. váradi deák káptalan.

.. Béiyog, magyar f. a’ Berettyó mellett, lír  aszna vár
megye szélén: 12 r. kath ., 16 n. e. óhitű, 850 re f., 9 zsidó 
lak ., ref. anyasseotegyházzal, szolóhegygyel, erdővel, ’s 
termékeny agyag, szántóföldekkel. F. (j. T isza, Bekk, ’s 
más Szénási nemzetségbeliek. *

Baromiak, oláh f- .«*: jRézalján > ^sápiakhoz ^ ó rá n y i*  
ra : 3 r. kath. 13'g· kqtb..* 245 n. e.·óhitű, 5 ref. lak·, n. 
e. óhitű anya templommal. Hegyes határában a’ szán-
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fófiíJd, rét kstds; «rdejt «agy. F. U. Fráter József, da 
különben Baraoyi jus.

Bértfalva, kisded oláh f. Dódéhoz közel 20, g. kath., 
12|) n. e. óhitű lak«, ’« óhitű anyatem pl ómmal.

Bade not ̂  elmagyarosodó tótf. Mienkéhez l*/a órányira: 
424 r. kath., 8 r el. luk*, hegyes, völgye« sovány határ
ral. F. ÍJ. Hegyi.

Bogyotzio, magyar f. Székely hídhoz észak - keletre 5 
fertólynyira: 2 r. kath.. 922 ref., 4 zsidó lak., ref. anya 
templommal. Van jó fekete agyag szántóföldje , erdeje ás 
szőlőhegye. F. U. a9 n. váradi deák püspök.

BozsuJ, oláh f. a9 Rézalján, a’ Risztre pataka mellett, 
— Minkéhez egy órányira: l  iO n. e, óhitű lak., ’s anya- 
templommal. F. 0 . a’ Fráter és Szénáéi nemzetségbeliek.

CtaMÚlot* oláh f. az ngy nevezett Lakságon, Micskéhez 
délre egy órányit*:. 64 r. katb., 406 n. e. óhitű, 10 ref., 6 
zsidó lak., n. e. óhitű anyatemplommal. F. U. Frátér József.

Cgéhtelek) oláh f: Margitéhoz kelet* délre 1 !Ja órányi rá: 
3 r. katb·, 385 n. e. óhitű, 1$ ref. le k ., n. e. óhitű anya- 
templommal, meglehetős agyag: sZátitófiíldefckel, erdővel, 
ős szőlóhegygyel. F. ti. a* FrátéFés Szénáéi nemzetségbeliek.

-« Ctokaj, magyar f. egy termékeny síkságon, az Ér vi
ze mellett Szőkélybidés Diószeg közt, mindeniktől l-4 mfdnyi 
távolságra: 4 r. kath. ,987 reform., 13 g. kath.45 n. e. óhitű 
és 24 zsidó lak , derék tornyos ref. anya templommal, ’s 
nehány csinos uraságt lak házzal. Szántóföldjei, különösen 
az irtások mindenféle gabonát trágya nélkül is gazdagon terem
nek, de főképen csak tiszta bdza9 kétszeres, és tengeri vet
tetik ; kaszálója nem sok, és nein igen jó; nádja igen 
szép terem az Érben, meily nagy viz alkalmával jó izű csu
kákat Szolgáltat ; erdeje mind inkább kevesedik : bora* ha
tárban nem ;terein, hanem a9 közbirtokosok *és a9 lakosok 
többnyire a9 szomszéd Kis és Nagy Kágyi pusztákon tarta
nak szőlőket. F r U. Fényesy Darvay, Tardy, Chernél, Su
lyok , Csengery·,'Thegze^ Öl áh, Béldy, 9s m. t.

J)éda, oláh; C Margitéhoz egy postaállásra, az erdélyi 
országúiban, a9 Berettyó m ellett: 7 r. kath., 244 g. kath. i 
10’iref., $ zsidó lak. Görög kath. anyatemplom· Postahiva- 
tolJ'Fv U. gr. Károlyi.

BIHAH VÁKMBGtYfi. 8Ö



A l tó Dema, oláh f, 560 n,‘ e. óhitű Iah«, ’s any atom· 
plommal.

Féltő Dertta, oláh f. 136 n. e. óhitű lak., ’a anyatem- 
plommal. Mind a’ kát helység a* Késalján fékezik, Micské- 
he* egyórányira. Erdejek sok; legelő jők, rétjek elág; szán- 
tófőidök kévét; tsilvát tokát termesztenek. F. U. Páehy 
Imre, septemvir.

Dextér, oláh f. Margit óhoz egy órányira: 64 r. kath. 
175 g. kath., 10 ref. lak., g. kath. anyagzent egy házzal. F. U. 
gr. Csáky, gr. Kornis, ’s m.

Fan etika ,oláh f. Margitábos nyűgöt ra egy óráoy ira: 5 
r. kath.» 420 n. e. óhitű, 4 ref. 8 zsidó lak., *a óhitű anya- 
templommal. Dombos« völgyet határja közép termékeny- 
a égő ; erdeje, szőleje van. F. U. gr. Toldalagi, ’a m.

Felegyháza, magyar f. Diószeghez délre *|a mfdnyire; 
a* váradi országdtban, 1350 reform., 8 zsidó lak·, derék tor
nyos ref; anyatemplommal. Határja résaint lapályos, résziat 
valamivel dombosabb, ’a áltáljában igen termékeny fekete 
föld; egyébiránt a9 népességhez képest szűk; Határját a’ Be
rettyó több fokokban keresztül folyván, ezek körül teije- 
delmes kagzállói, rétjei vannak , a9 honnan a* lakotok sok 
ét szép szarvasmarhát, V lovakat is jókat nevelbetaek; 
szőlőhegye nincs, hanem azőlőakertet m ivel, melly csekély 
borral fizet; dohánya hires, F. U. herczcg Eszterházy, de 
a9 lakosok nem urbárium szerint szolgálnak, 9a innen más 
helységbelieknél vagyonosabbak.

Genyete* oláh f. Margitéhoz északra egy órányira: 3 
r. kath., 420 e. óhitű, 6 r é t , 5 zsidó lak,, e. óhitű anya
templommal, tölgyes bikkes erdővel, szÖlőbegygyel, 9sk e
vés szántófölddel. F. U, a9 Szlávy nemzetség.

Hő ke, oláh f. Micikéhez délre V. órányira: 125 n. e. 
óhitű lak., 9e anyatemplommal· F. V. az Ödönfi örökösök, 
lásd Köbölkút«

Kecx, oláh-magyar f. Székely hídtól kelet-északra 2 
órányira: 11 r. kath., 502 g. kath·, 370 r é t, 41 n. e.óhitű 
12 zsidó lak.,  g. kath,, és ref. anyatemplomrtial. Hetárja 
termékeny; lakosai föld és szőlőmi velősből, 9s favágásból 
keresik éleimöket. Az uraságnak van itt egy. Gall médj* 
szerint készült gőz pálinkaháza. F. U. gr. Károlyi György.
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K ii-K ertk i)  magyar f. az Ér mellalt, Székelybidhoz 
északra f|s órányira: 3 r. katb., 972 ref., 6 zsidó lak., ref. 
anya templommal. Határja mindennel megáldatott. Van 
felette termókeny fekete szántóföldje, sok szénája, nádja, 
ás jó bort termő szőlőhegye. F. U. gr. Stubenberg, ’s a’ 
székelyhídi urad. tartozik.

Keretzlúr* magyar*oláh f. Margitéhoz nyngotra 
mfdnyire: 3 r. kath., 205 g.katb ., 235 ref., 12 zsidóink·, 
ref. és g. katb, anyatemplommal. Dombos, völgyéé határja 
jó mivelés mellett mindent megterem, de leginkább rozs, ás 
tengeri vettetik; szőlőhegye, *s erdeje van, F, U. Ravaszdy 
István.

Ér - K eterü , magyar f. egy lapályos térségen, Székely« 
. hídhoz észak-keletre 1 mfdnyire: 149 r. katb., 12 g. katb., 
1351 ref., 19 zsidó lak., r, kath., és ref. anyatemplomok« 
k a i, J8 több csinos űri lakházzal· Fekete agyagos szántó· 
földje gazdag termékenységű ; szénája igen sok; szőlőhegye 
nincs, hanem szőlőskerteket mivel; nádja is van. F. U. a* 
Fráter nemzetség, ki innen veszi praedicatumát, továbbá 
Féchy, Semsey ’s m. t.

Királyi, oláh f. Margitéhoz délre f|8 mfdnyire: 401 n.
e. óhitű lak., pnyatemplommal, ’s derék tölgyes erdővel, 
F. (J. a’ Baranyi nemzetség.

Kohány, oláh f. Margitéból* keletre 13|4 órányira, er
dős hegyes vidéken: 3 r. kath., 50 n. e. óhitű, 5 ref., 10 
zsidó lak. Ezen helység Lűkivel össze van kötve, ’s bírják 
gr. Csáky Sándor és több nemesek.

Kdljf, magyar f, egy hegyparton. Diószeghez egy fér- 
tálynyira: 4 r. kath., 580 ref·, 13 n. e* óhitű, 14 zsidó 
lak ., ref. anyatemplommal, ’s b. Dérynék csinos lak házá
val. Szántóföldje fekete és sárga agyagos, de kevés; kar 
szállója, legelője is szűkön van; erdeje nagyon elpusztult; 
ellenben szőlőhegye;igen nagy ’s több helyeken csaknem a* 
legnemesebb bort tqrmi az egész Érmellékén· F. U· V Ko« 
máromy, Domokos; b. Dőry, Pechy, Sombory, Kazinczy, 
Fényes , Sárközy , Halmágyi, Décsey, ’s más számos nem
zetségek.

Kokady magyar.oláh f  Drbreczenkez 3 mfdnyire: 2$ 
r. kath., 215 g. katb·,'718 ref., 8 zsidó lak., ref. és g. kath.
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ínyttempkunmel, jeles uradalmi épületekkel. Határja ége
ssen térségéé, Debréczen felöl homokos, de ezen szép erde
je »an, egyébtftt ghzriag fekete homÖk fekete agyag
földekből á tl, mellyekén gyönyörű tiszta haza és tengeri 
vetéseket láthatói. Dohányt is termeszt. F« U. gr. Zychy 
Ferencz, 9s a’ diószegi uradalomhoz tartozik.

KöbolJhít, magyar f. Székelybidboz keletre 3 fertály· 
«y im : 39 r. kath., 1472 réf., 23 evang., 4 tfsldó Isik,, ref* 
anyatempletamal, több csinos nemesi udvarházzal. Határja 
dómbok t völgyéé és csak közép termékenységük szóló begye 
aok; erdeje van,* 'F.U. az ÖdönfTy leány ág,u. m. Sárossy, β ο 
ή is, Bernéth, Draveczky, Szártóry, Boronkay nemzetségek stb.

Középet, szegény oláh f. a’ ttézalján, erdős hegyek közt: 
430 n. e. óhitű, 4 zsidó Iák., *s óhitű anyatemplonimal. F- 
U. */ft Bernáth, lja Szlávy nemzetségek.

Nugy - L eta , népes magyar és oláh f. Debtéczenhes 3 
tnfdnyire: 12 r, kafh., 1%9 g. kath., 2423 ref. ,  14 n. e. 
óhitű, 30 zsidó lak ., egy szép és nagy órás torony nyal éke
sített reform, anyaszentegyházzal, 2 kisded g. kath. paroch· 
templommal, mellyek közül az egyik az oláh, a* másik a* 
magyarok és oroszok számára szolgál, több jeles uradalmi 
épülettel, postahivatallal. Határja körűi belől 2 Qmértföl
det tesz, ’s a9 legtermékenyebbek közzé tartozik e9 megyé
ben. Van ugyan északra homokos földje , de e* fők épei» 
erdőnek, legelőnek használ»atik. Szőlőskertjei távol esnek 
a9 várostól. Fő termesztmények itt: a’ tisztához*, kétsze
res, tengeri, rozs, árpa, zab, és dohány. Az uraság κζοη· 
ban/ k i  egész inegyébén legszebb példány-gazdaságot foly- 
tattat, *s nagy tökéletességre vitt electoral birkákat te» 
nyésztet, burgonyát (Kolompár) is egész táblákba'^szokott 
Vettetni, ebből és rozsból az itteni Gall módja szerint 
késztilt gőz-gyárban pálinka főzetik. F. U. b. Mandl, ki
nek kormányzó főtisztje Irimy János út* többi jeles tiszt- 
társaival együtt a* nemes báró igyekezetét hathatósan előmoz
dítván , ez által igen sikeresen eszközöltetik az, hogy a9 jó
zanabb gazdálkodási elvek ,nemesebb* juhtenyésztés, 's 
czélirányoe újabb gazdasági eszközök és szerszámok, ezen 
69 vidéken mind inkább nagyobb terjedést nyerjenek·
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Luki, oláh f. 20 r· kath·, 16 g. kath., 254. n.e, óhitű, 
3 ref., 5 zsidó lak·, ’s bor termesz téssel, erdővel, Lásd 
Kohány.

Ér •Mihályfalva, magyar f. Debreczenhez 4 mfdnyire , 
Szabolcs vármegye szélen: 96 r. kath·, 90 g. kath·, 1817 
reform., 89 zsidó lak ., derák ref. anyoszentegyházzal, sy- 
nagógával, több jeles űri lakhózzal és kerttel. Róna határ
ja nagy kiterjedésű, ’s részint sárga és fekete homokos, ré
szint fekete agyagos, ’s bő termékenységű; erdeje is. van* 
Legtöbbet bir benne a’ székelyhídi uradalom, azután Szlóvy, 
Bernáth, Gencsy, ’s más számos nemzetségek·.

Sváh - Olaszt, magyar f. Székelyhidhoz egy fertálynyira, 
dombra , ’s völgybe építve: 22 r. kath., 331 reform, (kik  
Erdélyből szakadtak ide mintegy 92 évek előtt), 121 evaog·, 
130 zsidé lak., reform;, és evang. anyateraplommal. Sárga 
és fekete agyagos földjei közép termékenységünk, ’s bora is 
nem a1 legjobbak közűi való. F. U. az ŐdÖnffy leány ágon 
származó örökösök· Lásd Köbölkút.

Ottomany, magyar f. igen kies és termékeny vidéken * 
Székelyhidhoz északra egy mfdnyire ; 24 r,kath., 40 g. kath·, 
1024 ref., 46 zsidó lak., ref. anyatemplommal. Fekete szán
tóföldjei gazdag termékenységűek; kaszállói ’s nádié réljei 
az Ér mentiben bőségesek; erdeje, és híres bort termő sző
lőhegye van. F. U. a9 Verebélyi örökösök, Kotnáromy, 
Medve, Balogh nemzetségek.

Papfalva. oláh f. a* Rézalján , Margitához kelet délre 
2 mfdnyire: 5 r. kath., 283 g. kath., 15 ref., 3 zsidó lak;, 
g. kath. anyatemplommal· Szántóföldje ehhez a’ vidékhez 
képest elég és j ó ; erdeje sok; szilvással szépek. F· U. 
Péchy Antal·

Gálos- Petri * magyar-oláh f. az Érmellékén, Székely
hidhoz északra l*|a mfdnyire: 71 r· kath., 279 g. kath·. 667 
ref. , 10 evang·, 75 zsidó lak. , egy 1621-ben épült ref.anya- 
szentegyházzal, ’s görög kath.paroch. templommal, a’ Dra- 
veczkyeknek jeles kastélyéval· Róna határa igen termékeny: 
szénája sok lévén, az állattenyésztés virágzó karban áll; 
nádja is bőséggel van. F. 13« Draveczky, Ókolicsányj, 
Bernáth, ’s m.
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• Mónot· Petri,magyar-oláh tót-német f. Margitéhoz kö-
t t l:  378 r. kath., 25 g. kath. , 205 ref., 142 n. e. óhitű, 6 
evang., 7 zsidó lak., r, kath. fii. templommal, ref, és n e, 
óhitű anyaszentegyházzal, a’ földesnraeágnak derék lakbázá- 
val óz kertjével, meglehető· termékeny szántóföldekkel, szép 
erdővel, F, U. Klobusiczky Ignácz, kir. tanácsos.

P it költ, oláh-magyar f. a* n. károlyi országntban, De- 
breczenhez 4 postaállásnyira: 22 r. kath., 1004 g. kath., 750 
ref., 17 zsidó lak., ref. és g, kath. anyatemplommal. Posta- 
hivatal ós váltás Ér-Seinlyén és N. Károly közt. Hóna ha
tárja melly félkörben Szathmár vgye által vétetik körül, 
részint sárga és fekete homokos, részint termékeny fekete 
agyagos, F. U. a’ gr. és nemes Rtiédey nemzetség,

Polkottelek, magyar f. Micikéhez ]|9 órányira: 20 r, 
kath., 569 ref., 6 evang. fák.,ref.anyaszentegyházzal. Van 
jó szántóföldje, szőlőhegye, erdeje, és sok gyümölcse. F, U. 
az Ödönffy leány ág. Lásd Köböl kát.

Sár szeg h , oláh f. Sz. Jóbhos keletre egy órányira: 204 
g. kath., 98 n. e. óhitű lak., n. e., óhitű anyatemplommal, 
erdővel, szőlőhegygyei. F. U. a* Sz. Jóbiapatorság.

Sástelek, oláh f. a’Rézalján, Micikéhez délre egyórá
nyira: 238 n. e óhitű, 2 ref; lak., óhitű anyatemplommal. 
Uatárja hegyes, ’e legnagyobb gazdagsága erdejében áll. 
F. U· t'rcsey.

Ér-Semlyeu, magyar f. Debreczenhez 3 !|4 mfdnyire: 84 
r, kath.,*53 g. kath., 1557 ref., 60 zsidó lak ,, ref. anya
templommal, több csinos ári lakházzal. Hóna határának 
jó nagy része homokos, egyébiránt közép termékenységi! f  
erdeje derék. Postahivatal és váltás N. Léta és PiskÓlt közt 
a’ szathrnári országutban, F. U. Fráter, Pécby, Krajnik, 
Kazinczy, Décsy, Dobozy, ’s más Fráter nemzetségbeliek.

Ér· Se Und, oláh f, Álmosd és Semlyén közt; 9 r. kath., 
520 g· kath·, 11 ref., 20 zsidó lak., g. kath. anyatemplom- 
mal. Rónán fekvő szántóföldjei termékenyek ; szénája nagy 
bőséggel terem. F. U. l |a a’ n. váradi deák káptalan, f fe 
a1 Fráter nemzetségbeliek.

Széltalló , oláh f. Margitéhoz keletre 4 Jla órányira: 85' 
g. kath., 243 n. e, óhitű, 4 ref. lak., n. e. óhitű enyatera- 
ptommal, erdővel* F, U.gr· Bethlen, gr. Teleki nemzetségek·
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Szdldohdgg, oláh f. Szépiákhoz 3 fertálynyira: 3 r. 
kath., 25 g. kath, , 265 n. e« óhitű, 7 ref. lak·, n. e. óhitű 
anyatemplommal. Határa hegyes, völgyei, van szólóhegyo, 
erdeje, Ja középszerű szántóföldje· F. U. K&bos és Szénásy 
nemzetségbeliek·

Szent - Imre, magyar f. Diószeghez kelet dél re egy « fé 
nyire: 54 r. kath., 1295 r e f , S zsidó lak·, derék tornyos 
ref. anyateiiiplominal. Fekete szántóföldjei , kaszálói ter
mékenyek , de fő kincse még is tágas szőlőhegyében á ll, 
melly délre feküdvén, igen hires és nemes bort terem. F. U. 
a9 n. váradi deák püspök.

Szent - Lázár, oláh f. Micikéhez, egyfertálynyira: 2 f . 
kath., 296 g. kath., 10 n. e. óhitű Iqk., g. kath. anyaszent- 
egyházzal, bortermesztéssel, erdővel. F. U. a9 Bárányt 
nemzetség.

Szent· Miklós, magyar f. Székelyhidhoz egy kis órá
nyira keletre: 12 r. kath., 978 ref., 5 zsidó lak., ref. anya- 
templommal. Határja hegyes, völgy es 9s csak közép tér- 
mékenyeégű; szőlőhegye és szép erdeje van. F. U. a9 n. 
váradi deák káptalan.

Szunyogdt oláh f. Margitéhoz keletre két kis órányira: 
85 g. kath., 233 n.e. óhitű, 13 ref., 8 zsidó lak., n.e. óhitű 
anyateinplomtiial. Határja hegyes völgyei; szántóföldbe ke
vés , erdeje és jó bort termő szőlőhegye van. F. U. Péchy, 
Kazinczy, ’s m.

Ér - Tara a , magyar-oláh f. Székelyhidhoz északra 1 'j* 
mfdnyire: 2 r. kath., 451 g. kath·, 48! ref., 17 zsidó lak·, 
ref. és g. kath. anyatemplommal, sok kaszállóval, termé
keny fekete szántóföldekkel, jeles szarvasmarba tartással. 
F. U. l|3 a9 n. váradi deák káptalan, *|3 Bujanovics, *e má
sok többen.

Terebee, oláh f. Margitéhoz délre egy fertálynyira: jg  
g. kath., 202 a. e. óhitű, 9 ref. lak·, n, e. óhitű anyatem
plommal· Szántóföldjei meglehetős termékenyek; tölgyes 
erdeje derék ; sok szilvája és gyümölcse van· F .U . a9 Frá
ter nemzetség.

Ί  er j e , oláh f. Micskéhez ^  órányira: 23 r. kath·, 240 
n. ti óhitű 30 g* kath., 6 zsidó lak·, óhitű anyatemplommal f



jó bort termó itó K b e g jg jd , erdővel. F. U. ·* R aru ji nem- 
aetség.

T óti,magyar f. a'Bieztra vize mellett, Margitéhoz dél - 
keletre egy órányira: 80 kath·, 800 ref., 17 zsidó lak,, 
ref.anyatemplommal. Szántóföldjei termékenyek; szőlőhegy· 
igen jó és erős bort terem; erdeje is van. F. U. Reviczky, 
Baranyi, Vincze, Graden, ’s ra.

Bisztró - Újfalu , oláh f. Margitéhoz dél - keletre két 
órányira: 30 g. kath., 123 n, e. óhitű, 5 ref., 8 zsidó lak·, 
o. e. óhitű anyatemplommal, F. U. Herényi nemzetség.

Vajda  , magyar f. egy hegyen, honnan szép kilátás esik 
a* Berettyó termékeny völgyére, 's a' bihari szőlőhegyekre, 
Diószeghez dél-keletre f[8 mfdnyi távolságra: 28 r. kath·, 
13 n. e. óhitűi 829 ref. lak·, 's ref. anyaszentegyháxzal· 
Ékességére szolgál a' helységnek a* Dobozy nemzetség* két 
csinos kastélya. Szántóföldjei közép termékenységnek; de 
szőlőhegye igen hires és nemés bort terem. F. (J. Dobozy 
Mihály és Lajos testvérek.

Vámos -  L áz  , oláh f. Mienkéhez 3 fertálynyira: 2 r. kath, 
616 n. e. óhitű, 4 ref. lak·, óhitű anyatemplommal, szőlő
hegygyei , erdővel. F. l i .  a* Baranyi nemzetség.

Vár viz , oláh f. a* Rézalján, Margitéhoz dél - keletre, 
£ órányira, erdős, hegyes vidéken: 223 n. e. óhitű, 1 ref., 
10 zsidó lak., n. e. óhitű anyatemplommal. A* helységet *s 
ar* határt egy patak folyna keresztül, melly malmokat bajt, 
’·  benne jó izű rák és pisztráng fogatik. Szántóföldje, rétje 
nem sok agyán, de jó mi vetés mellett termékeny volna, 
mindent megteremne, de a* renyhe oláh leginkább csak ten· 
gertt és szilfát termeszt. Erdeje a* hegyeken igen sok és 
ssép , *s henne őzek is lövetnek ; szőlőhegye középszerű bort 
térem, F. U. a* Baranyi nemzetség.

Vasad,  oláh f. a* síkságon, Szatócshoz nyugotra 1V4 órá
nyira t 12 r; kath. 1005 g. kath., 6 ref., 7 zsidó lak., g. kath. 
paroch. templommal, *s gazdag szántóföldekkel és rétekkel. 
F. U.a* η» váradi deák káptalan.

9 6  l I R ik  VÁRMKGTB.
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Nevezetesebb Paszták.»
hTi# - Kágfut, Székely bid, Csokaj ésN . Kágya közt: 17 

r. kath., 165 ref., 15 aeídó lak. Fekete szántóföldje felette 
termékeny, de kévét, ét leginkább tavaszit, u. m. ten
g er it , lencsét, kendert, árpát terem; kaszáitól szépek, 
valamiot nádid rétjei i s ,  mivel az Ér tize itt több ágakat 
képes, melljr egytser’smind számtalan vlzimadaraknak szol· 
gél tanyáéi; szőlőhegye igen jó és nemes bort terem, 's 
a' hegy észak - keleti oldalán erdeje is tan. F. U. Fényes, 
Balogh, Klobueiczky, Gsanády , Oláh, ’s mas számos asm- 
zetségek.

N agy-K ágya , Kis Kágya, Kdly, Csokaj, és Szent 
Miklós közt: 23 r. kath», 172 ref. lak. Ezen pusztának mind 
azon javai meg vágynak , mellyeket Kis-Ragyánál előszám
láltunk , csakhogy ezt kiterjedésre nézve még felülmúlja, ’* 
itt már gazdag tisztabdze vetéseket is láthatni. Van itt a* 
a* szőlőhegy alatt, a9 Táradra vivő jó karbantartott csinált 
országuttól balra Lónyay Józ'sef kapitánynak egy csinos űri 
lakháza, szép nagy kerttel; ’s több jeles gazdasági épüle
tekkel együtt, úgy szinte ezen uraságnak nemes lótenyész
tése említést érdemel, mivel több körűi belől lakó Hiúsá
gok anyakanczóikat idevaló ménekkel szokták <meghágatni# 
’s ez áltál az elaljasodott lótenyésztés’ virágostatása hatalma
san elómozdittatik. F. U. Lóuyay József, és más számos köz
birtokosok, - · . V v  .

Szent- Egyed, Diószeg mellett nyugotra : 26 r. kath., 
lü n. ·. óhitű, 24 ref. lak., urasági majorsággal, nemesitett 
juhtenyésztéssel, vízimalommalt, szép fiatal erdővel, ’s dom-' 
bosah fekvő igea termékeny fekete szántóföldekkel. F. U. gr. 
Zichy Ferencs, ’s a' diószegi uradalomhoz·tartozik,

SárfS szinte termékOüy sík puszta, VDiuszeghez tar
tozik.

Gyapoly, igen szép -és gazdag paszta Félegyháza 
szomszédságában : 2 5  lakossal, urasági majorsággal, finom 
aleetoral juhok tenyésztésével, ’■ igen jeles gazdálkodással. 
A’ puszta laposan feküdvén·, szénát bőséggel terem. F«U«b. 
Mandl., a’ n. létai uradalomhoz tartozik.

IV . K. M. 0.Földi. 7



9 ä BŰM* VÁRI EG YB.

Szent-Kozma, szinte Félegyháza szomszédságában, ássak· 
ra, dombosán fekvő termékeny fekete gabonatermő határral. 
F. U. Torok, '· m.

J a n kajálva, Diószegijei délre egy kis fertály árai já
rásra , egy szőlőhegy tövében az Ér vize mellett: 13 r. kath. # 
10 g. kath·, 123 ref., 5 zsidó lak., több csinos ári lakház« 
xal, mellyek a* Váradra vivő csinált országot' két olds» 
Jón .épültek. Ezen pusziét a’ természet mindennel megáldot- 
1*» Így bír gazdag bűzét termő fekete szántóföldekkel, kövér 
kaszálókkal, nádló réttel, tágas és igen hires bort termő 
szólóhegygyei, #s végre erdővel. F. U. Lévay, Vincze, Szi
lágyi, Jármy, Komáromy, Dómsödy *s más számos nem
zetségek , t. i. a’ Kiss Péter leány ági örökösök.

IIL Sárrét i  Járás·

Van benne 4 mezőváros, mind magyar; 43 u. m.
31 magyar. 7 magyar-ol á h , 3 oláh, 1 oláh magyar, 40 
nevezetesebb puszta.

Népessége: 85,147 lélek , u. ra.
Vallásokra: 2365 romai katb., 2209 görög kath., 75,894 

reform. , 3487 o. e. óhitű, 22 evang,,- 1170 zsidó.
. Nyelvökre: 78.281 magyar, 5696 oláh, 1170 zsidó. 

Egyébiránt az oláhok mind jól tudnak magyarul.

M e z ő v á r o s o k ·

N a g y  Bajom* magyar mezőváros a' Sárrét mellett, De
brecenhez 4 ,Jí mfdnyire: 3470 ref., 24 zsidó lak., reform, 
anyaszentegyházzal, tágas és igen termékeny róna fekete 
határral, .  jeles marbatenyésztéss el. A’ Sárréti mocsárok 
hővölkftdnek náddal* gyékény nyel, vízi madarakkal, tek- 
nyóe békával. F. U. több knzbirtokosok és nemesek.

.. Derecske*magyar ih. v. Debrecenhez délre 2 mfdnyi
re , a' n. várnái orezógutban248 r. kath.. 5345 ref. 9 32 
zsidó lak ., ref. és katb. aayatemplomokkal. Határja nagy 
kiterjedésű ’e egészen róna, gazdag fekete szántóföldekkel. 
A’ lakosok sok szarvasmarhát, lovat , juhot tartanak, szép
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bdzát *8 ibát gabonát, át kerti veteményeset termesztenek. 
Hire* a’ derecskéi hagyma. A* városban rendesen egyezd* 
zad lovasság szokott tanyázni. F. U. h. Eszterházy, Ja a ' 
város feje egy roppant és ezéjj uradalomnak, mellyben azon
ban a’ lakosok nem urbárium szeiint vannak elrendezve, 
hanem földjeiket szabadon bitrván, csak némi pénzfizetést és 
szolgálatot tesznek, mellyrenézve vagyonosabbak a’ többi 
megyebeli adófizetőknél. Hajdan az uradalomhoz tartozó 
helységek egészen szabadok, ’ lakosai hajdúk voltak.

Nagy· Kabßt magyar m. v. Debreczenhez dél-nyugotra; 
3*ja mfdnyire: 4 r katb., 6659 ref , 5 zsidó la k ., derék 
ref. tornyos anyaszentegybázzal. Határja ennek is egészen 
róna, 's minden trágya nélkül gazdagon termő. F.U.h. Esz
terházy, ·’* a5 derecske! urad. tartozik*

Berettyó* Újfalu* magyar in. v. mind Debreczenhez, 
mind y áradhoz 3*|e mfdnyire. A’ Váradra vivő pesti ésde- 
breczeni országút itt jón össze. Számlál 37 r. katb., 40 n. e.’ 
óhitű, 4734 ref., 125 zsidó lakost. Ref. tornyos anyaszent- 
egyh. z. Fekete és szikes róna határa gazdag termékeny* 
ségfi, de a' népességhez képest szűk, azért a 'lakosok a* 
szomszéd Herpály , Andaháza, Sz. Koznia nagy pusztákat 
szokták raivelfti. ‘Szól ős kertjei csekély bort és sok megy- 
gyet teremnek, mellyet Debreczenbe hordanak eladni. F. U, 
h. Eszterházy, Js a* derecskéi uradalomhoz tartozik. Egyéb
iránt vannak itt néhány szabad nemes udvarok is.

F a l u  k.

J r tá n d , raágyar f. a9 váradi országutban, e’ városhoz 
1 *ia mfdnyire: 3 r. katb., 781 ref., 4 evang. lak·, ref. anya 
templommal, szép róna ’s fekete gabonatermó határral, 
tölgyes erdővel. Az ide való dohány jó hírben áll. F. U. 
Hodossy, Menszáros, Csanády, Vér, Tihanyi ’stb. nemzetségek.

Apáthi (Keresztezeg), magyar-oláb f. Váradhoz nyu- 
gotra 2f e mfdnyire: 14 r. katb., 282 n. e. óhitű, 736 ref., 
5 zsidó lak., ref. ós óhitű anyaszentegybázzal. Róna fekete 
határját a* Sebes Körös gyakran rongálja rétje legelője 
igen so k , V  azért gyönyörű szarvasmarhát tenyészti sertést 
is sokat tart. F. U. a’ gr. Csáky nemzetség.

7 #
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Rege# (Hajdú), magyar f. Debreczenhes délre 1 i(s mfé- 
nyire: 4 r- kath., 1200 ref., 8 zsidó lak., dérók ref. tor· 
nyoa anyatomflommal. Róna határának nagy része homo
kos $ szép erdeje, és szőlőskertje van. F. U. h. Eszterbézy. 
Lásd Derecske.

Bakéteytsegá, magyar f. Berettyó mellett, Debre. 
czenhez 3 ,|e mfdnyire: 2t r. kath.. 70 n. e. óhitű, 2100 ref., 
16 zsidó lak., jeles tornyos reform, anyatemplommal. Róna 
fekete hátára bővölködik búzával, 's mindenféle gabonával, 
szénával. A' szarvasmarha, ló, sertés és juhtenyésztés nagy 
fontossága; a’ Berettyóban halat bőven fognak. F .U. a'gróf 
és nemes Khédey nemzetség.

B á r fa i,  magyar f. Debreczenhez dél-nyngotra 4 mW- 
nyke: 386 kath., 3 evang., 2806 ref·, 6 zsidó lak., kath. 
és ref. anyatemplommal, vendégfogadóval, nagy és felette 
termékeny róna határral. F. U. a* n. váradi deák püspök.

Bedó, oláh f. Váradhoz észak-nyngotra 2 mfdnyire, 
magyar helységektől körülvétetve: 536 g. kath., 18 n. e. 
óhitű, 32 ref. lak ., g. kath. pnroch. templommal, gazdag 
róna határral. F. U. a’ n. váradi nagy prépottság.

B ojt, magyar f. közel az elébbeni helységhez: 5 r. kath., 
10 g.-kath., 1020 ref., 8 zsidó lak., ref. anyatemplommal. 
F. U. fieleznay, Lányi, Dobozy, 's in.

Bort, magyar f. Váradhoz egy mfdnyire a' pesti ország- 
útban: 4 r. kath., 1324 ref. lak , ’s ref. anyatemplommal. 
Róna fekete batárja felette termékeny; rétje, legelője bő
séggel , dohányt is termoszt. F. U. a' n. váradi deák püs
pök *s káptalan.

Bereg· Böszörmény, magyar f. a* Sebes - Körös mellett
Váradhoz nyugotra 2 mfdnyire; 24 r. kath·. 13 g. kath., 2809 
ref., T^zsidó lak ., ref. anyaszeotegyházzal 's jeles urasági 
épületekkel. Róna határja nagy kiterjedésű, Y  gazdagon 
megáldatott* Szép és sok szarvasmarhát, sertést^ lovat és 
juhot tart, valamint a* földes uraság is szép ménessel és 
gulyákkal bir. Erdeje V faczányossa van. F. U. a' gr. Csáky 
nemzetség.

Cufkmo ,  magyar f. a* Sárrét mocsárja közt, Békés vár
megye szélén, Váradhoz 8 mfdnyire: 15 r. kath., 1659 ref* 
lak., ref. anyaszentegyházzat· Határja igen lapályos; azé-
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Ifi ja» nádja hőséggel; sok szarvasmarhát és sertést tart. H. 
a* n. váradi deák káptalan.

DtmcsJuUay magyar f. Debreczenhez del - nyugotra 4 mfd- 
nyire: 10 kath., 736 ref·, 6 zsidó lak ., ref. aoyatemplom- 
mal» ’a csinos ári lakházakkal· Róna fekete határja eled osz
tálybeli; rétje ,  legelője bőséges. F. U. a’ Bagossy nemzetség· 

Darvas, magyar - oláh f. Debrecenhez nyűgöt - délre 6 
mfdnyire: 20 kath.,/>81 ref., 575 n. e. óhitű, 18 zsidólak·, ref. 
és óhitűd anyatemplommal 9*e gazdag róna határraL F· U. 
O lasz, Borbot», ’s mások tőbbeo·

Esztár jmagyar f· Táradhoz nyűgöt északra 4 mfdnyi
re: 61 i*· kath., 25 g. kath., 960 ref., 12 zsidó lak*, ref·* 
anyatemplommal, ’s csinos ári lakházakkal· Róna fekete 
határja minden gabonát és sikeres búzát terem : juh és sz'ar- 
▼asmarhatenyésztése virágzó karban áll. F. U. ?/a Erdódy 
László , f|4 Radvánszky, Dobozy, stb. ■ v " *

Furta , magyar f. Debreczenhez délre 5 mfÓnyire: 387 
la th ., IS n. e. óhitű, 1015 ref. lak·, kath· és ref. pa roch, 
templommal· Róna határja gazdag termékenységű; kaszáló 
rétjei ’s különösen legelője felette sojr, 's azért a* szarvas
marha, ló , juhtenyésztés igen nagy fontosságé, valamint 
sertéseket is bőséggel tart· F. U. a’ n. váradi sz. Lászlóról 
nevezett prépostság.

Gáborján, magyarf. a’ Berettyó mellett, Debreczenhez 
délre 3T/9 nifdoyire: 1167 ref., 6 zsidó lak., derék tornyos 
aoyateraplommal. Van gazdag fekete szántóföldje, jó rétjei, 
kis erdeje, 's 9 kerekű vízimalma. F .U. h. Essterházy. Lásó 
Derecske.

Honcaida, magyar f. az elébbeni helységgel határos: 
36 kath., 1442 ref., 14 zsidó lak ., ref. anyatemplommal , 
több szép ári lakházakkal. Határa ennek is felette termé
keny, ’s e’ mi ezen a’ vidéken ritkaság, szép tölgyes erdeje 
van· F. U. a* Beöthy nemzetség, de van itt Mik lossy urnák, 
mint zálogosnak szinte birtoka, egy jeles lak házzal és szép 
kerttel együtt.

Magyar· Homorog, magyar-oláh f. Váradhoz nyugotra 
3 mfdnyire: 14 katb., 230 n.e. óhitű. 556 refor. 4 zsidó lak., 
ref. éa óhitű anyatemplommal, sok kaszáló és nádló réttel,
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kövér fekete szántóföldekkel. F. U. Buda?, Nemes, Balogh,
’·  ni. t.

Szent-János % magyar f. egy kies rónaságon, a9 Sebes 
Körös mellett, Váradhoz egy mfdnyire: 13 kath. f 1345 ref. 
iá k ,, szép ref. szentegyházzal. Róna fekete földjei igen tér* 
mékenyek, ’s derék erdeje van. F. U. gr. Frimontné, *s 
a’ palotai urad. tartozik.

' Mező·Keresztes, magyar f. a* Pestről Váradra vivő or· 
szag útban, az utőbbik városhoz 2 mfdnyire: 8 r* kath., 2424 
ref , vagyonos lakosokkal, jeles ref. anyaszentegyházzal, 
vendégfogadóval· Mind rétje és legelője, mind szántóföldje 
sok és igen jó van ezen róna határé helységnek; de fában, 
borban eziikölködik. F. U. a" n. vóradi deák püspök.

Komódi, magyar f. a' Sárrétje mellett, Debrecsenhez dél
re Tmfdnyi távolságra: 2490 ref., 6 zsidó lak·, ref. anya· 
szentegyházzal. Szarvasmarha, sertés és lótenyésztése felette 
nagy fontosságó; szénája, nádja igen sok; a* roppant mo
csárokban , lápokban a1 vizimadarak seregenként tanyáznak; 
rák ol|y bőséggel fogatik. hogy azt Oebrecsenbe, Váradra 
szekereken hordhatják. F. U.h. Eszterházy. Lásd Derecske· 

Konyát, magyar f. Pebreczenhez délre3 órányira;2690 
rpf., lo zsidó lak·, ref· anyaszentegyházzal· Róna határa részint 
szikes, de nagyobb részt kövér fekete földből á ll; a’ számos 
kisebb tavak1 helyein sok széksót seper; egy nagyobb tó 
pedig fördere használtatok, fs vize a* köszvényes nyavalyák
ban igen sikeresnek tapasztaltatott· Van itt néhány deszká
ból állított fürdőszoba is. Erdeje nincsen. F. U.h. Eszterházy· 
Lásd Derecske.

Berettyó·Szent· Márton, magyar f· néhány száz ölnyi- 
re Újfaluhoz a' Pestről Váradra vivő országúiban, a9 Be
rettyó mellett: 204 r. kath·, 124 n. e. óhitű 925 ref., 20 
zsidó lak,, kath. és ref.paroch. templommal. Az idevaló kath· 
tótok, és az oláhok elmagyarosodnnk. Fekete róna hatálja 
eqnek is igen termékeny, de fában szűkölködik· Vízimalma 
vaní F. IL !|# a’ Pázmán örökösök, ·|2 Baranyi, Leszkay, stb.

Hosszú· Bátyi % magyar - oláh f. Debreczenhez egy posta*' 
állásnyira: 256 r. kath., 186 g* kath. 8 evang., 1469 ref·, 
15 zsidó lak., egy nagy tornyos ref. anyaszentegyházzal ’* 
kisebb romai és görög kath. parocb, templomokkal, gr# Zychy
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Ferencinek szép gazdasági épületeivel; RóJttf hatáijfe résziét 
sárga,»de nagyobb részt fekete homokos és agyagos földből 
á l l ; erdeje nagy és szép; sok dinnyét , burgonyát és kerti 
vetemenyt termeszt. Szólókertjei vannak. F. U. 2)3 gr. Zychy 
Ferencz, ki itt szép nemesített'juhokat tart, *)3 Tihanyi» 
Bernátb, Kalotay, Szártory , Farkas, stb.

Monoilor· Vályi, magyar f. az elébbeni helységgel haté· 
ros: 102 r. kath., 50 g. kath., 115! ref., 21 zsidó lak., ref. 
anyateuiploinmal, csinos iiraeági házakkal és épületekkel, 
nagy juhtenyésztéssel, erdővel, és meglehetős bort termő 
ilőiósk ertekkel. Határja nagyobb részt homokos. F. U. 
Tihanyi, Paksy, ’s m. t. Hajdan a’ praemonstratensiseknek 
prépostságok volt itt.

Mező· Pel érd , oláh f. Váradhoz 3 órányira, V  pesti or
szágút ban : 43 kath., 462 n. e. óhitű, 12 ref. lak., kath. ée 
óhitű paroch. templommal, két csinos nemes udvarházzal 
Fekete szántóföldjei gazdag tenné kény ségüek. Van egy kis 
erdeje, és jeles juhtenyésztése.F.U.a’ Gázsy nemzetség.

F eW rzig , magyar f. a’ Berettyó mellett., Debreczen- 
hez délre 3 */ftm főnyire: 12 kath., 1285 ref., 10 zsidó lak. ,  
derék ref. anyaszentegyházzal, ’s Igen kövér gabonatermő 
róna határral. F. U. a’ n. váradi deák káptalan.

K it - Pirct alias Mike - Pirc, magyar f. Debreczenhez 
délre egy mfdnyire: 11 kath., 1290 ref., 20 zsidó lak,, ma
gas tornyű ref. aoyaszentegyházzal. Határának nagy része 
homokos, de azért meglehetős termékeny ; erdeje van.F.U. 
a’ ο. váradi deák káptalan.

Poctaj,magyar- oláh f. Debreczenhez 2 postaállásnyi. 
ra, a* Váradra vivő postautban: 48 r. kath., 900 g. kath., 
932 ref., 14 zsidó lak., ref. és g. hath, anyateinplonimal , 

'vendégfogadóval, vámhiddal, ’s több jeles urasági épülettel, 
postahivatallal. Az Ér vize itt szakad a’ Berettyóba. Határja 
felette lapályos; szénája, nádja igen sok; sertés és marha
tenyésztése nagy fontosságú. Hajdani vára végképen elpusz
tult. F.U. ^ a ’ s. váradi deák püspök , |í gr. Zichy Fereocz, *s 
a’ diószegi uradalomhoz tartozik. ' *

Nagy-Rábe\ magyar f. a’ Berettyó moosária mellett , 
Debreczenhez nyűgöt.délre 4 Htfdnyvre: 1790 ref., 8 zsidó 
lak , ref. anyaszentegyházzal. Határja trágya nélkül is min-
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dánt gazdag#· terem; marhája, lova « jaba , sertés#, hala, 
esik ja ,  nádja , vízi ma dara bőséggel. F. U. h* Kasteifcázy. 
Lásd Derecske.

Sámgoa , magyar f. Debreczenhe* észak-keletre I !{t órá
nyira, Hzabolca vgya szelén-: 132r. kath., 30 g· ka(k}2468 
ref., 4!8 zsidó lak·, raf. enyaazeategyhózsal, aynagógával. 
Jloppaat határja nagyobb reszt homokot; erdaja darák; szó- 
tótkertjei vannak · át biret görög dinnyét tarmatzt· F. ü.

Debreczen városa, ’ |<, B uézbáay, Reviczky,  Kulcsér,  t  
más szoaiae nemetek.

Sárami, magyar f. Debraeaanhaa délre fj4 mfdnyire: 10 
kath·, 1207 raf. 9 zaidó lak·, ref. anyaszentegyházzal* Ha
tárja, me Ily részint homokot, részint; feketeföld, mind gabo
na termesztésre^ mind marhatartásra alkalmatos· Ssólóakert- 
jai «sekély bort teremnek. F. U. h, Rszterbázy. Lásd Dereteket

S a t , magyar f. agy termékeny síkságon, Oebreczenhes 
délre ó 1/̂  mfdnyire: 1095 ref·, lOzsléó lak., ref. anyaszent· 
agyháazal. F. U. h. £szt»rházy. Lásd Derecske.

' Szakái, oláh-magyar f. Váradhoz3 mfdnyire: 14 kath., 
940 n. e. óhitA, 192 ref., 15 zsidó lak· Határia felette ter
mékeny, de a' Sebes Kóros gyakran károsítja; szénája kü
lönösen sok terem. Van ref. és óhitd anyaszentegyháza, ’s 
több nemes udvarháza. F. U. Stachó , Nadányi, Szarka, ‘ 
Dobozy, Kölcsey, Csapó, ’s m, t.

Kis· Szántó, magyar f. egy kies rónasagon, Váradhoz 
egy órányim: 25 kath*, 528 ref. lak ., ref. anyaszentegy- 
hászal. az uraságnak csinos épületeivel ?s kertjével,.és egy 
napvirág magvóból dolgozó olaj-malommal, Js első osztály
beli szántóföldekkel. F. U Lányi Imre, unghi fó ispán.

Szerep, magyar f. Debreozenhez nyűgöt-délre 5 mfd
nyire : 4 kath., 1037 ref. » 7 zsidó. lak., ref. snyaszentegy- 
házzgl. Határja lapályos, de mindenféle gabonát trágya nél
kül terem·, A’ Sárrétjében sok nádat vág, halat, csikót 
fog, ’s egyszersmind vizimadar&kban mérték.feletti bősége 
van F. U. a’ Kelemen nemzetség·

Tepe, magyarf. Derecske mellett: 9 kath., 1014 ref., 
8 zsidó lak«, ref. anyaszentegyházzal, ’s gazdag fekete róna 
határral. F. U. a’ n. váradi nagy prépost.
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Tóid) magyar f. B. Újfaluhoz délre l 1/« mfényire: 526 
ref. lak.« 's nnyatemplommal. Fekete róna határja trágya 
nélkül is felette termékeny. F. U. többen.

Torda , magyar f. B. Újfaluhoz észak - nyugotra 1 mfd- 
nyíre: 8 kath ., 27 n. e. óhitű, 1567 re f ., 12 zsidó lak ., 
anyatemplommal V igen termékeny fekete gabonatermő ha
tárra l, és ezőlőskertekkel. F. U. b. Vay Miklós.

Udvari* magyar f. Debreczenhez dél-nyugotra 4 mfd- 
nyire: 4 ka th ., 2643 ref. lak ., ’s anyatemplonimal. Határja 
nagy kiterjedésű, ’s fekete földje mindent gazdagon terem. 
A’ Sárrétiben sok nádat vághat; szarvasmarha és sertés-te
nyésztése nagy fontosságú. F. U. a* n. váradi deák püspök.

Váncsod, magyar f. Újfaluhoz dél-keletre egymfdnyire: 
24 kath., 52 n. e. óhitű, 1447 ref., 82 zsidó lak., ref.anya- 
templommal, synagogával , több csinos úri lakházzal. Róna 
határja ennek szinte felette termékeny; marha-juh-sertés- 

^tenyésztése nevezetes; a’ Berettyón vízimalma van. F. U. 
Lányi, Csapó, T óth , Török. ’stb.

Vekerdy oláh f. Újfaluhoz délre órányira a ' Sárrét 
mellékén: 345 n. e. óhitű, 8 ref., 6 kath. Jak., óhitű anya
templommal, jeles sertés , juh- és marhatenyésztéssel. F. U. 
Dersőfty, Molnár, Olasz, Buday, ’s m t.

Vértesy magyar-oláh f. N. Léta m ellett, Debreczenhez 
dél-keletre 3 mfdnyire: 71 r, kath., 432 g. kath ., 7 evang., 
911 re f ., 152 zsidó lak ., ref. és g. kath. anyaszentegyház- 
zal, synagogával. Határja a* részegéi pusztával egyetem
ben mintegy 9000 holdat foglal-el. Legelője különösen tá
gas, mellyrenézve sok szarvasmarhát, juhot és sertést ta rt; 
szénája szinte sok terem; erdeje nagy volna, de meglehe
tősen pusztái, 's a*fiatal cserfákból mellyeket a' debreczent 
cserző vargák élénken keresnek, szép summa pénzt vész
be; szőlőskertjei is vannak. Egyébiránt a’ föld részint sárga 
és fekete homokos, kisebb részben fekete agyagos, 's áltál
jában termékeny. F. U. Fényes, Fráter. Papszász, Magyary, 
Szilágyi, Balogh, D ersy, Muraközy, ’s in t.

Zsáka> raagyar-oláh f. Bakonyszeghez délre egy órányi
ra : 22 ka th ., 1493 re f., 349 n. e. óhitű, 15 zsidó lak., ref. 
és óhitű anyatemplommal, igen sok réttel és legelővel, gaz
dag fekete szántóföldekkel. F. U. a' gr. és nemes Uhédey 
nemzetség. '
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N ev e ze tes eb b  Puszták.

Andaháea , Herpály, Szert Kezma, mind a9 három Be* 
rettyó-Ujfa|u szojnszédségábaa étik,, ’■ önnek latosai által 
inívehetik. A9 három paszta om eien  váve 18, ΟΟΟΓ holdat 
felölhalad, 9s námelly őzike· térségeket kivéve, Igen gaz
dag fekete szdntó földekből áll, mellyek trágya nélkül, két. 
•téri eőt egyszeri ezántás mán gyönyörű tiszta bágfc? két
szerest· tengerit, árpát, zabot bőséggel teremnek. 8zé«a 
szinte sok kassáltatik, ’·  ez igen tápláló, zsíros szokott 
lenni. Szőlőskertjei esak Herpálynnk vannak, de ezek cse
kély borral fizetnek. Erdő sincsen, kivé vén Herpályon egy 
kis ligetecskét Herpályon, melly mindjárt Újfalu mellett 
e s ik , . 1333-ban virágzó prépostsága volt a9 praemon- 
strateasiseknek, a9 minthogy a9szentegyház9 omladozott fit? 
lai most is látszanak is itt több lakosok telepedtek már ngg, 
9s Jelenleg 164 ref. lelket számlál. Vsa itt szinte a1 fényes  
uraknak két csinos ári lakházok. Földesurai a9 bárom pusz
tának számosán vannak, de legtöbbet bír bennek Marossy, 
azután Lányi Imre főispán, Fényes, Borbély, Uray, Csa- 
nády, Honyady, Berzsenyi, Budaházy, MiskeJczy, Szi
lágyi, 'e m. t. Andaházán és Sz. Kozmán l f  kath., 143re f.. 
lakos találtatik· Ki» Andakázál, Kis Károly bírja.

Puszta-Kovácsi, Bakonysseg szomszédságában, a9 Be. 
rettyó mellett: 4 kath., 30 n. e. óhitű, 200 ref., 44 zsidó 
lak ., *% több jeles ári Iskháazal Ezen tágas puszta, szinte 
ally termékeny, mint a9 fenem litet lek. F. U. 9|3 a’ Nadónyi 
nemzetség férjfi ága, melly törzsökös nemzetség hajdan igen 
hatalmas és virágzó volt Békás és Bihar vgyékben, Egyéb
iránt a' Nadáoyiaknak törzsök nevek Oper volt.. 
két fiai maradtak, egyik Cosmo» , a9 ki 13t0-ben vi
rágzott; a9 másik Nicolaus de , ez kifogyott, 9s a9
mai Nadányiak a9 Borom ivadékai. Egy harmadát'af pusz
tának tökben bírják, u. ra. Szilágyi, Fényes, <etb.

Szomajom, B. Újfaluhoz egy órányim $0 kelti., 30 ref. 
lak. F. U. Bárányi, és más zálogosok. Rot s . Mikiéig 
Dancsházáboz. nem messze igen szép és gazdag puszta, de
rék arasági majorsággal» 9s jeles marha-juh-settéstenyéss-
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tűssel, «β 12 kath ., 48 ref., 7 zsidó lek. F. LJ« a’ Kruspér 
nemzetség. Kis Bajom , Kis Kaba , Kis Rabe , a ' ha· 
sonnevű helységek mellett: 34 reform, lak.
Sáránd szomszédságában: 32 ref. lak ., nagy részt sárga és 
fekete homokos határral, melly egyébiránt marhatartásra 
felette alkalmatos. F. U. a’ Komáromy és Domokos örö
kösök. Nagy es Kis NyéstuSzakáihoz tartozik: 5 kath., 
10 n. e. óhitű , 6 ref. lak ., és igen sok kaszáló réttel.

Körmosd . gróf Csáky Petronella asszonyságnak
ezen pusztája fekszik Sasa nevű helységhez közel. Itt 
van jelenleg egy 200 darab anya tehenekből álló leír
hatatlan szép gulya. A* tehenek többnyire hosszá fenn
álló fehér, vékony szarvnak , inellyeknek végeik idom- 
zatosan feketék (a* szarv hoezszusága némelly darabok
nál 3 láb ); fejűk kurták 's csaknem háromszegletesek, 
nagy kiülő bogár fekete szemekkel; nyeldeklójüknél kéz. 
dődő pötyögőjök térdekig le é r ; vastag lábaik igen fé
nyes körmökkel, mély és kerekded hasok, széles elejek, ’s 
szinte bámulásra méltó széles keresztcsontjaik, vizmértékes 
hátuk felette nagy erőre mutatnak , ’s nagyságra nézve jó 
középszerű ökrökhez hasonlíthatók. A’ folyó 1839ik év ele
jén az egész gulya, 640 darabból állo tt, de a’ sok vevőt 
kielégíteni még sem képes, kik ide Orosz, Lengyel, Oláh
országból eljönnek bikákat és teheneket vásárolni· Ára a* 
népeknek szerfelett nagy. így a9 múlt évben g. Potoczkj 
Lithvániából Behány tehenet és egy bikát, de választva 
kívánván venni, e z t , miután a’ tehenekért 100 aranyat, a? 
bikáért 1000 fr. pengőben Ígért, még sem nyerhet# meg * 
hanem kénytelen volt 1 tehénnel borjastérl, ’s még 6 darab 
fiatal másfél esztendős marhával megelégedni, ezekért 280 
aranyat fizetvén. Az Oláhországi - hospodár 50 tehenet ’s 
egy bikát választva akarván venni, a’ Potoczkitól ajánlott 
ásón szinte nem érhette-el kívánságát. Egyébiránt a'közép* 
szerű darabokból elég jntalmasan lebet vásárolni.

Bocs,Kenéz* Nagy és K is  , Orvos, Veszély, Aka,
Boldogasszony telke , K ettős, Erdőhely, Csifi » E szi, . 
Jrá sz ; K is K o m á d i , Kor égy, Pap Megy er, , Csaté,
Bz. D isues , Szöcskéd. K is és Nagy Tdti. Mind ezen puss.·

M U ft  VÁRMIGYB.



ták a’ Sárrét mellékén lak fiesnek, *s különösen ssarvneiaar-
ka tenyésztésre nevezetesek«

Fejértó, H. Pályilioz agy órányira, gazdag fekete sián- 
tóföldekkel. F. U· a’ Tihanyi nemsetség. Évakla, Heneri- 
dákon tartozik 9* a9 Beöthy .nemzetség bírja, Télrf, Petard 
szomszédságában. F. U. többen.

, 108 M IA E  V ilS B O T E

IV· S za lo n t* !  Járás.

Van benne 4 mexmvdrot, n. m. 3 magyar, t o láh , 1 
oláh-magyar; 32 /it /* , a. m. 13 magyaP, 70 oláh, 4 oiáh- 
nagyar, 1 aiagyar-oUh, 1 német, 1  oláb-aémet * 2 oláh~ 
tó t; 72 pntzta· Népessége 77,905 lélek , n· re.

Vallásokra t 3930 r. kath. T 3029 görög kath., 32,943 
reform», 37,643 n. e. óhitű, 20 evang., 241 zsidó.

Nyelvökre: 35,893 magyar, 40,672 oláh, 241 zsidó.
Jegyzés. A9 tótokat 9s németeket, kik kevés számmal 

^eaen Járásban laknak, kfilönösen ki nem tettik , mivel nagy 
részt agy is egéssen elmagynrosodnak.

M e z ő v á r o s o k .

Béel, oláh·magyar m. v. Váradhoz 7 mfdnyire, a9 he* 
gyes részen: 2oo r. kath., 164 g. kath., 634 n. e. óhitű, S 
evang., 20 ref», 30 zsidó lak ., romai és görög kath., n. e. 
óhitű aoyaszentegybázza!,- nagy sör és pálinka házzal , Üveg· 
hutával, három vízimalommal. A9 négy országos vásár több- 
nyire szarvasmarhával foglalatoskodik. Hetivásárt pénteken 
tart. A9 városán kívül dél felé egy régi sánezezal körülvett 
erősségnek omladékai látszanak; 9e a9 határban néha aéha 
romai pénz találtetik. A* határnak kisebb része alacsony 
dombokon fekszik, a9 nagyobb rész vizes lapály. Ugyanis a* 
város határán Arad vgyefeléfoly vize, ettől beljebb
a9 város fele a ’ Vajabratina%a9 hely; közepén a9 nagy
és esentál a9 Medgyetpatakok, mellyeknek köntösei»' lapályt 
gyakran meglátogatják. Erdejének vizes tapályai-a9 sertések· 
nek kedves tanyát szolgáltatnak, *s ezért mind a* lakosok, 
mind a9 földesoraság a9 sertéstenyésztést nagyban] űzik. Az
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á ru ig  nagy uiM jébio iptn aemdsrék bor terem. F. U. i 'ír. 
v aradi deák püspök, kisek itt több tiszti é e  gazdasági dpáU 
leli vannak , *a ä’ város feje egy 80 helységből áiftd, 'a vár* 
hatalom mai bird uradalomnak.

Ctefa y oláh m. v. a* raezőségen, Váradból 3 mfdnyire: 
63. r. kath«, 8 (6 o ia  óbita, 3 ref.Jak., óhitű anyatemplom- 
mai. Határja mind a* szánt savat énre, m inds’ marba da jak· 
tartásra nagyon jó. F.U . gr. Csaky Károly·,· ssepesi főispán.

SarAad, magyar m. v. a’ Váradról Gyulára vivő ország· 
utban, Váradhoz 8 mfdnyire: 131 kath., 490? ref., 20 ssidó 
lak« Nevezetes itt a’ ref. szent egyháznak tornya, melly a* 
Linczi torony formájára van építve, ’s bádoggal fedett tete
je messzire Aátható. Ven itten postahivatal ás váltás Gynla 
ás Kötegyán közt, nevezetes répaczukor-gyár, melly nem 
csak nyers, hanem tisztáit cznkret is siolgáltat; nagy ven
dégfogadó, hires uratág» gulya, csekély bort'termő szóló* - 
kertek. Róna fekete határa felette gazdag, de a' Gyepes
n e k imelly e la tta /o ly  - el és a9 Fekete Körösnek árjái ron
gál jákv A’ Gyepesseeiőtt nádas rétté vált i t t , -de egy csatorna 
áltnl, már most Dobosnak vitetvén, a1 Fekete Körösbe at·-4 
sitt a tik. Lakosai a9 szarvasmarhatartást, méhtenyésztési siker· 
rel űzik , e’ mellett fok-és vörös hagymára!, szépsárga din

nyével kereskednek Van itt továbbá számos mesterember, ’s 
az uraságnak derék gyümölcsöse. Négy országos és egyheti 
(hátfőn) vásárt tart. Azinnen Gyula felé Vezető á t, naígy. 
töltések által készíttetik, -’s ezek sáros időben kimonkat
lan roszak. F. U. gr. Almáey Alajos; . **·*

Szalont a . magyar m. v. a’ mSzőeégen, a’ Váradról 
Gyulára vivő országutban, Váradhoz4 mfdnyire: g  hath·, 
99 n. e. éhitű, 9640 ref., 24 zsidó lak. , ref. anyaszeategy· 
házzal, postahivatallal és váltással Gyap jnés Köt egyátr közt. 
Lakosai közt mintegy 200 nemes család'találtatik. Határja 
felette termékeny, és nagy ugyan, dé még » » ’ váradlpft*»  ̂
pöktöl, ’s más szomszéd uraiágoktól pusztákat és földeket* 
szokott haszonbérbe venni· A’ Köles- Ér égy-részét ~elönt· 
ván határának, a* sertéseknek alkalmas tarkáié helyet ké· 
sz tt, ’s valóban szemiigye a* lakosoknak fóképen a9 sertés 
tenyésztésre*vagyon* fordítva , a* minthogy ez országszerte: 
ismeretes; mindazáltál szarvasmarhát Is sókat, dk Szép le··

MBA» V i f t W T I .
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vakat tenyA nteoel; aertéMil, marhával, juhval ,· mással 
kereskednek; fuvarosnak, «zöldekért jeik ben csekély bort, 
ellenben m erőségeiken hires vérbélű görög dinnyét termeszte
nek. Négy országos vásárt tart. F.U . h. Eszterházy , de nem 
urbárium szerint szolgáinak. Lásd Derecskét e' Sárréti já
rásban. — Hajdú korának emléke most csak egy fenn éllé  
rongyos vigyázó torony falai által tartatik - fel. Végre a’ vár
megye egy század lovasság számára tiszti lakásokat és 
katonai istállókat tart.

F a l a k .

J g r i i , oláh f. Bélhez i fj4 órányira: 13 kaih., 160 n.e, 
óhitű, 4 zsidó lak·, óhitűanyatempUrnmal. Határa sovány; 
erdeje meglehetős; bora középszere; sok,· szilvát és almát 
termeszt; patakján 3 vízimalma van..F. U. a* váráéi d. püs
pök , 's a* béli urad. tartozik.

AníA, magyar f. a‘ lapos vidéken, a1 Fekete Körös mel
lett, Gyulához 3mfdnyire: 762 ref. lak ., *s anyaszentegy- 
házzal. Földje igen termékeny, de árvizektől szenved; hasz
nos tölgyes erdeje van, 's lakosai sok fát lessálitnaka' Fe. 
ke te Koroson. F.U·. a9 gróf és nemes Jtbédey nemzetség.

Oláh - Apáthiy pláb f. alacsony dombon, Váradhoz 
egy mfdnyire 343 n.e. óhitő, 2 ref. lak·, óhitű anyatemplom· 
utal* Határa közép jóságé; erdejp neia sok , de szép; lakosai 
sestés és marba kupacsok. F. U. a’ váráéi d. püspök, 's a* 
váradi uradalomhoz tartozik,

jlrkutyoláh f. hegyek közt, egy patak partján, Bél- 
hezegy mfdnyire:kath. 348 n.e.óhitű lak.. *sanyatemplommal. 
Erdeje szép; földje sztik és sováoy, de a' patak partján van 
egy kevés jó is,; vám 3 viziiualipgj, szűr kallója, és ólajülő
je, Lakosai fa villákat .és tengeri kosarakat, ’s egyébb fa 
eszközöket készitnek* F. U. a9 váradi d. püspök, ’s a9 béli 
urad. tartozik» > * :

Árpád , magyar;f. 7, kath., to l7 ref. lak· , a’ | apály oe 
vidéken, Gyepes partján fekszik, melJynek áradásitól sokat 
szenved, Váradhoz 5 uifényi távolságra. Bef. anysszeategy- 
ház. Határa termékeny; lakosai spk fa eszközöket kész jtnek a* 
magok és szomszéduk erdeiben. F .U , gr. Csáky Károly.
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Atyáig oláh f, a’ mezőségen, Váradhoz 4 mfdnyire: 2 
hath., 708 n e. óhitű lak., ’s anyatemplommal. Földje jó és 
a9 marhatartásra is alkalmatos. F. U. Miskolczy Mihály örö
kösei.

f ía jj , magyar f. a* lnpályos vidéken, a1 Fekete-Koros 
m ellett, Váradhoz 7 mfdnyire*: 4 kath., 792 ref. lak. , ’s anya- 
szentegyházzal. Földje hó termést ád, ha a’ pusztító árvi
zek nem duhösködnek. A’ Fekete-Körösön három tombácz 
malma van az uraságnak* Erdeje gyönyörű , és sok fa neműt 
nyújt az Alföldnek. F. U. a’ gr; és nemes Rhédey nemzetség.

Barakenyi oláh f. mezőségi dombos helyen, Váradhoz 
4 *̂  mfdnyire: 336 n. é. óhitű, 2 ref. lak ., óhitű nnyatem- 
plommal. Földje jó. F. U. a’ váradi d. káptalan.

Berzetd, oláh f. a’ legnagyobb hegyek alatt ezen já
rásban, Bélhez 1 'f4 órányira: 138 n. e. óhitű lak. Határa 
igen sovány, de gyümölcs, u. m szilva, dió, cseresznye 
sok vart. Nagy bikkes erdejekből egyszer máskor készit- 
nek valamit doiogtalan renyhe lakosai. F. U. a* váradi d. 
püspök ’s a* béli urad. tartozik.

Fekete -  Bátor, oláh f» a* lapályos vidéken, Váradhoz 
5 mfdnyire, Arad vgye szélén: 16 kath,, 800 n. e. óhitű, 
8 ref., 4 zsidó lak ., kik a’ mezőségre sok lapátot ólát, 
vályút leusztatnak a* Fekete-Körösön. Óhitű anyatemplom· 
Vízimalom a’ Fekete - Körösön, ’s fele az uraságé 9 fele a* 
helységé. Földje jó , de az áradásoknak nagyon ki van·téve· 
Roppant tölgyes erdejére, egy fő , ’s egy al erdész (För
ster) vigyáz-fel. F. U. h. Eszterházy. Lásd Derecskét a? 
Sárréti járásban.

Bél, 'fényév,magyar f. Váradhoz 4 mfdnyire, innen a’
Fekete-Körösön: 1011 r. kath., 10 n e. óhitű lak., kik leg
inkább kerékgyártók és szóp marhákat tartanak, ’s magá
kat, örökös árendában bírván. vagyonosok. R. kath. paroch. 
temploma szép; földjeinek felső része sovány; a’ Fekete 
Körös felé való rétek jó termők , dé az árvizek gyakran 
legszebb reménységét megrontják a’ földmivelónek, kivált 
sok kárt tesz a’ fala alatt elfolyó patak. F. U. a’ n. vá
radi d. püspök, ’s a’ váradi arad, tartozik.

Bcnyesd, oláh f. hegyek közt , Bélhez ®j4 órányira: 
205 n. e. óhitű lak. Földje kevás javítással meglehetős;



erdeje ó m  nagy, F. U. · ’ várad! pűipSk, ·« béli 
urad. tartozik.

B ik á d , oláh-tót f. Váradhoz 2 mfdnyire: 544 r. kath., 
29 g. hath·, 550 n. e. óhitű, ’e 8 zsidó lak., kik szorgalma
tos emberek, kivált a1 tőtök csendes jó földmivelók. H. katb. 
óz a. a. óhitű paroch. templomok. Földje középszerű; km 
erdeje nagy nyál fészek j tót lakosai magyarul is tudnak. 
F. U. a9 n. várad! deák kaptalan.

B ikkia , oláh f. V hegyek közt, Bélhez ai4 órányira: 250 
n. e. óhitű lak., kik épület fákat készítenek, 's kevés juho
kat is tartanak. A’ helységen egy patak foly keresztül, melly 
gyakran kárt tesz. Földje kevés jávitással használható. Ha
tárában szép sárga porozó találtatik. Óhitű anyatemplom. 
F.U . a'n. várad· d. püspök, 's a' béli urad. tartozik«

B itje j. oláh f. a' nagyobb begyek alatt, Bélhez egy 
órányira: 225 n. e. óhitű lak., 's anyatemplómmal. Erdeje 
nagy bikkes és kevert; patakján az uraságnak fdrészmalma, 
a' lakosoknak több apró liszt hí almai vannak ; földje köve
cses sovány; a' patak körűi fekvők sokat szenvednek. La
kosai a9 viz tulajdonsága miatt többnyire gelyvasok , épületi 
fákat készítenek, juhokat, kecskéket tartanak, de keveset, 
F. U. a' n. várad! d. püspök , ’s a’ béli urad. tartozik. ' 

Bégy, szegény oláh f. a’ hegyes részeken, Bélhez 2 
órányira: 293 n. e. óhitű dologtalan lakossal. Földje sok, 
de sovány I erdeje nem nagy ; határa juhokaak jó lenne, de 
nem igen tartanak* F» U. a' n. váredi d. püspök, *· a’ béli 
urad· tartozik.

Geizthy magyar f. a’ mezőségen, Váradhoz4 mfdnyire: 
23 katb.« 1290 ref« lak., kik szép marhákat és juhokat tar
tanak. Van rsf. anyaezentegyháza, az uraságnak csinos kas
télya, ’s nagy költséggel készült kellemetes kertje ,* ki egy
szersmind sok nemesített birkát és szép szarvasmarhát te
nyészt et. Ezelőtt volt itt egy jeles ménes is. Határja 
gazdag termékenységű, de a’ Korhány sokat károsítja. F. U* 
Tisza Lajos, Bihar vgyének mostani érdemes első alispánja· 

Gro», oláh f. a’ Járásnak legnagyobb hegye alatt., Bél
hez 1, Varadhoz 8 mfdnyire: 560 n. e. óhitű lak., kik igen 
szép magas szál emberek· Fekvése ezen rendetlen, vastag 
terepélj dió és csscesanya fák közt elnyúló helységnek felette

118 Bihar vinraen.
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kies és egészséges, mellyet egy sebesen csörgedező patak,’s 
a’ számos apró bikkes dombok, még kellemesbbé tesznek. 
Erdeje alól tölgyes, felül a’ nagy begyeken egekig emel
kedő egyenes szál bikkek kevélykednek. Földje két és, ’s ez 
is sovány és kövecses, *A’ nagy tetőn túl van ezen helység
nek csaknem egyetlen egy kaszállója Brut hója név alatt* 
Ezen jó nagy darab kaszálló, a’ körülfekvő nagy hegyek 
pompás kinézésével, és kövér földjét beterítve tartó balzsa
mos füvek tündér szépségivei, leirhatlan gyönyörűséget sze · 
réz a’ szemlélőnek. Sok és igen jó füvet nyernek itt a’ lako
sok, de szekérrel vagy szánnal járhatatlan lévén az ide ve
zető út, kéntelenek marháikat telelésre felhajtani. Kaszálás 
után a’ juhok igen jól élnek a’ megmaradt fűvön« Itt terem 
a* veres bodza, és a’ sztrigoj nevű mérges gyökér* A’ hely* 
ségen több ágakban keresztülfolyó patak , számos malmot ég 
kallót tart forgásba, ’s a’ víz több lakosok pálinkaházaiba5 
apró csőveken ki és be eresztődhetik. A* lakosok szép na- 
gyobb marhákat és juhokat tenyésztenek , ezenkívül épületi 
fákkal, ha az ót megengedi gyakran lejárnak a’ mezőségre· 
Van itt végre sok cseresznye (ezek közt oltott is ) , dió, szil
va, alma, körte és baraczk. A’ szőlő savanyu marad. F, U« 
a’ n. váradi d. püspök, ’s a* béli urad. tartozik.

Görbéd, oláh * lót f* Váradhoz 3 f|4 mfdnyire a' Gyepes 
mellett: 200 kath , 635 n.e. óhitű, öref.lak., kath. és óhitű 
paroch. templommal, az uraságnak derék házával, nagy gyü
mölcsös kertjével, és egy 6 kerekű vízimalmával. Földje sok 
és meglehetős, de a’ keresztülfolyó patak és a’ Gyepes sok 
kárt tesz. Erdeje szép és nagy. F. U. a’ n, váradi deák nagy 
prépost.

Köte· Gydtt % magyar f. a' Váradról Gyulára vivő or
szágúiban, Váradhoz 6 mfdnyire, a* mezóségen: 18 kath«, 1645 
ref. lak., ’· anyaszentegyházzal. Határa felette termékeny, 
de a’ Gyepes és Fekete Körös áradásaitól sokat szen
ved ; erdeje nagy ; a’ fát vizen szállitják-le. F. U« a* gróf éji 
nemes Rbédey nemzetség.

Mezo-Gyán, magyar f. a’ mezóségen, Váradhoz 4*/g mfd* 
nyíre: 14,kath., 40 n. e« óhitű: 1315 ref. lak., ref. anya
szentegyházzal, Határa igen termékeny fekete föld, ’s lakosai 
ajiép marhákat és juhokat tartanak. F. U« Tisza Lajos«

IV . K. M. 0. Földi. 8
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Vizei· Gyén , oláh C a* Sebei Korde mellett, Váradhe· 
2 mfdnyire: 14 r. kath., 30 g. kath:, $75 n.e. ébitű.2 ref. 
lak., óhitű anyatemplommal. Földje igen jó , de a’ Körös 
becsülhetetlen károkat okos, V e ’ mellett 480 hold rétsé- 
get csinál. F. U* a' váradi d. kaptalao.

Gyanta, magyar f. a1 Fekete Körös és Hollód vizei n.eU 
lett, Váradhoz 4 nifdayire: 5 katb·, 1386 ref., 220 g. n.e. 
óhitűt 10 zsidó lak., ref. anyaszeategyházzal. A’ helység 
kettőből olvadt össze, az egyik részben Gyantán mind refor
mátusok laknak, a· másik részben pedig, melly 
hivatott, oláhok, ’s templomuk is van Földje a’ vizek part* 
jain jó , de mód felett elöntetik, jó sárga dinnyét termeszte
nek. A’ lökön lévő erdőnek (a* vizes lapályos erdőség toknak 
neveztetik) talán a’ vármegyében sincsen párja, de a9 Hol
lód árja óriási fákat kiszárasat ott. A’ helységbe!! éknek á9 Fe
kete Körösön derék malmok vaa. A’ lakosok jó kalászok lé
vén , mázsát nyomó harcsákat keritnek - meg szigonyokkal-· 
A’ helység dombon  ̂fekszik, honosa szép kilátás engedtetik 
a* nézőnek. F. V. a9 n. váráéi d. püspök, *s a9 váradi ura
dalomhoz tartozik,

Gyapjú, oláh f. a’ Váradról Gyulára vivő országúiban* 
Váradhoz 2 mfdnyire: |1 kath., 635 n.e. óhitű , 4 ref. lak., 
ób>tu anyateroplommal, derék és nagy úri lakházzal. Földje 
key ás javítással jól terem; juhtartásra nagyon alkalmatos. F« 
U. Pálinkás uraság.

Oláh-Gyepet, oláh f. apró dombos helyen, Váradhoz 2. 
mfdnyire: 84 g. kalb, ^45 n. e, óhitű lak. g. kalb, és óhitű 
anyns*entegyházza|. Földje pem igen jó; erdeje van. F. U. 
a9 váradi d. püspök, 's a9 váradi urad. tartozik.

Gyiret oláh f. a' Sebes Körös mellékén, Váradhoz 2 
mfdnyire: 10 r. kath ., 423 g. kath., 468 n. e-óhitű 6 ref. 
lak. ? g* kath. , és n. e. óhitű anyafemplommal. Földje sok 
és jó, de a9 Sebes Körös árja ide is feljutván, kárt okoz, 
éz 264 hold rétséget csinál* A* lakosok juhokat is tartanak, 
’* a* fő Id es uraságnak sok allodiuma van itt. F. U. a' váradi
d. püspök, ’s a’ váradi urad. tartozik.

Fekete-GyÖroi, oláh f. a1 Fekete Körös mellett, Vá
radhoz 4 mfdnyire: 12kath., 35 rof., 780n.e. óhitű, l&zsidó 
lak,, óhitű anyatemplommal. Földje a’ mezőn rósz, a9 rété
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ken jő; a* Fekete Koros özöne majd minden áradással elborít· 
ja. Erdeje nagy« Az uraságck szép faj sertéseket tartanak. 
F. U. a* Nadányi nemzetség fin és leány ága.

Hagymát, oláh f. a"“nagyobb hegyek alatt, igen szép 
vidéken Hőihez egy órányira: 5 hath., 6()8 n. e. óhitű lak., 
Vanyateraplommal. Földje sok javítást kíván, ’s e* mellett 
a1 patak partján árvíz által rongáltatok. Erdeje nagy és szép* 
’s azért a* lakosok sok fa eszközöket készítenek, A’ béli 
üveghutában használt békasót itt ássák, előbb a’ patak által 
hajtott törő »ital apróra töretvén. Ez a’ patak még több apró 
malmot is hajt. Dió és cseresznye nagyon sok terem, mivel 
a' földjét szereti. A’ lakosok szép marhákat és juhokat tarta
nak , melly utóbbiak táplálására az ide való hegyek felette al
kalmatosak. F* U. a’ n. váradi d. püspök , ’s a’ váráéi urad, 
tartozik.

*  Harsány, magyar f. a’ Sebes Körös mellett, Táradhoz
4 tu főnyire: 4 koth., 1t75ref. lak., ’s anyaszentegyházzal, 
ős nagy vízimalommal. Határa termékeny, de a’ Körös jár
ja , ’s 257 holdat rétséggé változtat; káposztája igen híre· 
ős sok terem, meltyet Váradra hordanak eladni, hova ná
dat és gyékényt is szoktak vinni. F . U. a’ n. váradi deák 
káptalan.

Oláh - Homorog, oláh f. a’ mezőségen, Váradhoz 3*|# 
mfdnytre: 38 kath., 822 n. e. óhitű, 6 ref. lak., óhitű anya
templommal, *s a’ földesuraságának derék lakházával, és 
jeles nagy kertjével. [latorja jó. F. U. Klobusiczky János, 

Hosszt/aszó, oláh f. dombos vidéken , Váradhoz 2,ls infd- 
nyire.* 2 kath., 10 ref.. 914 n. e. óhitű lak., *s őhitű tem
plommal. Határa kevés javítással jó , de a* helységen keresz
tül folyó patak gyakran károkat okoz. Lakosai szép szar
vasmarhákat , sertéseket tenyésztenek, ’s Váradra sok szénát 
hordanak. F. U. a’ váradi d. püspök, ’s a’ váradi urad. tartozik.

lilyes oláh f. a* mezőségen, Váradhoz 41)» mfdnyire, 
a’ Gyepes partján, melly gyakran kiárad/2 0  kath·, 740 n.
e. óhitű, 23 ref. lak., óhitű anya, kath, fii. templommal, ne
vezetes vízimalommal. Hatóra igen termékeny; erdeje meg
lehetős. F. U. b. Hzepesyné.

Inánd, oláh f. a* mezőségen, Váradhoz ftl|4 mfdnyíre j 
8 kath., 405 o. e. óhitű, 10 ref. lak., kik jó főidet mivel-
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nek, ’* juhokat ia tartanak. Óhitű anyatemplora. F. U. gr. 
Csáky Károly, ki itt jeles gazdálkodást folytat.

Jdnotda, oláh f. a’raezőségen, Váradhoz 3% mfdnyire: 
22 kath., 728 n. e. óhitu, 12 ref lak., óhitu anyatemplom- 
mal Határa jó a' juh ás marhatartásra, de vetésre sok Javí
tást kíván. F. U. fel. a’ váradi d. püspök, fel. Biaskovics uraság.

Kaláctu, oláh f, dombos vidéken , Váradhoz 3S|4 mfé
nyire : 5 kath*, 452 n. e. óhitű lak., ’s anyatemplommal· 
Földje sok de sovány· Határa dombos lévén , a’ lakosok sok 
juhot tarthatnának, de inkább paprikával, Üveggel járván 
széljel, a’ gazdaságra keveset ügyelnek. Szép tölgyes és ke
vert erdeje van. F. U. a’ n. váradi d. püspök, ’s a* béli urad. 
tartozik.

Kápolna, oláh f. egy felemelkedett dombon, Fekete 
Körös partján, Váradhoz 4*1# mfdnyire: 62 házzal , ’s 250 
n. e. óhitű lak , ’s anyaszentegyházzal. Földje sok javítást 

, kíván. Hajdan ez. Pál remetebéli szerzetesek laktak itt. F. 
U. a’ váradi d. püspök, ’s a' váradi urad. tartozik.

Toplicza-Karánd, oláh f. hegyes vidéken, Bélhez egy 
órányira: 318 n. e. óhitű lak ., ’s anyatemplommal. Fekvé
se szép; földje meglehetős; erdeje nagy és a* lapályon szép 
tölgyfákkal diezeskedik , mellyekből zsindely; donga sfb. ké
szül. Közel a’ faluhoz vagyon egy meleg forrás, mellynek 
vize vasas, szabadon lévén fürdésre nem alkalmaztatok, ha
nem lent, kendert áztatnak benne. Sok és szép'gyümölcsöt 
találni itt. F. U. a1 váradi d. püspök, ’s a" béli urad. tartozik.

jKárászé, oláh f. a’ Fekete Körös felső völgyében , Vá
radhoz 4 *|4 mfdnyire: 608 n. e. óhitű lak., ’s anyatemplom
mal. Földje meglehetős; erdeje szép és nagy. F .U .a ’ váradi 
deák káptalan.

Karddá oláhf. kisebb dombok közt, Váradhoz 1 *(, mfd
nyire: 458 g. kath· lak ., ’s anyateinplommal. Földje javt* 
tást kíván; erdeje meglehetős. F. 0* a’ váradi d. püspök, 
’e a’ váradi urad. tartozik.

Káváidtoláh f. a’ Gyepeshez nem messze, Váradhoz 4 
mfdnyire: 18 katb., 68a n. e. óhitű, 6 ref., 32 zsidó lak., 
óhitű anyatemplommal. Földje jó volna, de szorgalom nincs. 
F. U. a’ Nadányi nemzetség férjfí és leány ága.

BIHAR VÁRMEGYE·
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Kőfosszegh , oláh f. «' Sebes Körös mellékán, Váradhoz 

3 mfdnyire: 9 kath., 964 n. e. éhitü, 14 ref. lak., óhitű 
anyateinplorarnal. Határja felette termékeny; szénája igen 
sok· F* U. fel· gr. Csáky Ant. kinek gulyája nagyon dicsértetik, 
fel. a’ prasmonstratensisek, kiknek ezt valamellyik Csáky 
ajándékozta. Ezen helységet 1401-ben a’ midőn erősség volt 
Zsigmond király Csáky Miklós és Györgynek adta, azador- 
jáni várral együtt. Egy szerzet templomának (Ordo Prae
dicatorum) omladékai máig ia fennállnak. Itt öletett meg IV· 
László a9 kunok által.

Sarkad - Keresztár, magyar-oláh f. a9 síkságon, Vá
radhoz 8 mfdnyire: 47 kath·, 346 n. e. óhitű, 836 ref·lak., 
ref. és óhitű anyatemplommal * kath. kápolnával. Határa itt 
ott szikes ugyan , de áltáljában gazdag termékenységű, ’s kár 
hogy a’ Gyepes gyakran kiárad. F. U. Lakatos. Hrabóvszky, 
Farkas, Szappanos, Csotka, LeheJősy, Fazekas, ’i n t .

Kisháza , oláh f. közel a’ Fekete Kőröshöz, Váradhoz 
4 */4 mfdnyire: 16 katb., 910 n. e. óhitű, 45 ref,, 8 zsidó 
lak ., óhitű anyatemplommal. Földje elég, de a’ magasabb 
helyek sovényok; rétjei szinte jók , hanem a9 Köröstől mód 
felett elöntetnek; lakosai szép marhákat tartanak,9* as ura- 
ségnak derék méhese vagyon. F. U. a9 n. váradi deák káptalan.

Kislakai oláh f. hegyes vidékén, Bélhez egy mfdnyire: 
358 n. e. óhitű lak., ’s anyatemp! ómmal. Földje sovány, de 
több juhot tarthatnának; erdejek makkos; szép szilvásokat 
bírnak. F. U. a9 váradi d. püspök9 báli uradalma.

Kocsuba, oláh f. a9 Fekete Koroshoz közel, Váradhoz 
33í4 mfdnyire: 1346n. e. óhitű lak., 9s anyateaiplommal.Föld
je jó , de árvizektől szenved; szép marhákat nevel: erdeje 
romlott; az uraságnak fűrész, a9 lakosoknak lisztelő mal
mok vagyon. F. l T. a9 váradi püspök, ’s a9 váradi urnd. taitozik.

Koroj, oláh f. dombos vidéken, Bélhez l 1̂  mfdnyire: 
188 n.e. óhitű lak.· ’s anyatemplommal. Földje meglehetős; 
határbeli patakán két vízimalma van; erdeje szép: Cserép
edényre jó agyag találtatik, de nem használják. F. Lf. a9 vá
radi d. püspök , 9s a9 béli urad. tartozik.

Krajova, oláh f. hegyes vidéken, Bélhez 1 *|e mfdnyire: 
302 n· e. óhitű lak., ’s anyatemplommal. Határa kevés és so-
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vány; erdeje meglehetős; kévéé juhot de kecskót tart. F. U* 
a' váradi d. püspök, rs a* váradi urad. tartozik.

Kútnanyesd, o láh /, hegyek közt, Bélhez fel. m főnyire: 
7 kath., 158 n. e. óhitű lak., ’s anyaszentegyházzal. Fekvése 
igen kies. A’ Botfejről és Agrisrói lefolyó, és a’ Hagymás· 
ról csörgedező patakok itten egyesülnek , *s egy malmot haj
tanak. Erdeje szép; az uraságnak nagy szőlleje van, ’s meg
lehetős bort terem. Terem itt gyalog fényű bokor is fWach- 
holderbaunt). F. U. a' váradi d. püspök., ’s a’ báli Urad. 
tartozik.

Lett, oláh - magyar f. a’ Váradról Gyulára vivő ország
úiban, Váradhoz l f/a mfdnyire: 54 kath., 303 n. e. óhitű , 
160 ref. lak. Óhitfi anyatemplom, 's ref. ekklésia. Fekvése 
kies; földje jó ’s juhtartásra különösen alkalmatos, "Szép 
növendék erdeje van; ’s Sántha uraság jeles faj sertéseket 
szaporít itten. F. U. Sántha , Domonkos , Boka, Vinkler, ’s m.

Madaráét, oláh f. a* mezőségen, szinte a’ gyulai út
ban , Szalontájioz közel: 12 kath., 602 n. e. óhitű, 6 ref. 
lak., óhitű anyatemplommal, ’s igen termékeny határral· Az 
nagy költséggel ide szélit ott svábok, inár mind elköltöztek 
innen F. U. Klohueicsky János.

Marhatnék, lásd Szék.
Mar ezt háza , oláh f. Szalonta m ellett, a’ Korban pa

taknál , mellynek vizei gyakran elontik a’ határt, melly 
különben igen termékeny. F. U. a’ Thurzó nemzetség, kik
nek itt szép kastélyok és nagy gyümölcsös kertjek vagyon» 
Van 18 kath., 277 n. e. óhitű, 8 ref. lakosa.

Ki»·Marót, oláh f. a’ hegyek közt, Bélhez2 órányira: 
165 n. e. óhitű lak., ’s anyatemplommal. Fekvóse szép ; 
földje nem sovány; és a’juhtartásra alkalmatos; a’ lakosok 
épületre való fákkal járnak a’ vásárra. F. U· a ’ váradi d. 
püspök, ’· a’ váradi urad. tartozik.

Nagy^Marot, oláh f, szinte a’hegyek közt, Bélhez órányi* 
ra 300 n, e. óhitű lak,, ’s anyatemplommal.Földje soványacs- 
ka; patakja sok kárt okoz; erdeje igen nagy ; dió, alma, 
szilva felette sok terem; határa különösen alkalmatos a* 
juhtartásra. F. U. a’ váradi d, püspök, ’s a’ béli urad· 
tartozik.
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Mé&Aere'A, oláh f. a* síkságon, Váradhoz 7, Sarkadhoz 
I mid nyíre: 865 n, e. óhitű lak,, *i auyaszentegyházzal· 
Határa gaádág termékehységű, dó a9 Kölesér gyakran el
önti. F. U. h, Esztérházy. Lásd Derecskét, a’ Sárréti járásban.

Mocsár, ofáh f. á9 Hollód partja felett álló dombon. 
Vázadhoz 4 rtifdrtyite? 251 g. káth. lak., 9s anyatemplommal. 
Földjét a9 doinbós’ helyekén javítást kívánnak, a9 Hollód 
partján lévő kővár ráták pedig gyakran elontatnek. Erdeje 
száp. F. Ü. éP vdrtfdi d. püspök, ’§ a9 váráéi urad. tartozik.

Mociirtá, oláh f. a9 hegyes részeken, Bélhez fel. órá
nyira: 210 n. á^póÁitű fák., V anyatemplommal. Földje so
vány; erdeje' nág^ 9s a9 lakosok sok fát hordanak abból. 
F .U . a9 váVádí d. püspök', 9s a’ béli urad. tartozik.

N̂árlo, oláh f. a9 dombos vidéken, Váradhoz f v[8 mfd- 
nyire: 306 n. e. óhitű lak., *s anyatemplommal. Földje ke- 
vés javítással Használható; erdeje meglehetős. F. U. a* vá
rad! d. püspök, 9s a9 váfadi trad, tartozik.

Nydrixég, oláh f. Váradhoz 2 mfdnyire: 345 n. e. óhitű 
lak.jb,?* anyatéitiilommal. Földje nem üok javítást kíván; 
jthtartá^éa affkalmátos; szép fiától erdejé van. F.U. a9 vá
rad! deák káptalan.

Nyermegy, oláh f. a* hegyek közt , Bélhez egy mfdnyi
re: 203 n. e. óhitű lak., kik közt nemesék is találtatnak. 
Van óhitű anyatemploma, szép fekvése , meglehetős földje*, 
két vizimalmocskája, derék erdeje, honnan sok faészközö- 
két készít, F .U . a9 vár'ádi d. ρΰάρδίε, 9sfl9 béli urad. tartozik.

Okányy magyar f. Bek éh vgye szélért, Váradhoz 8 míd- 
nyire: 25 kath., 2250 ref. lak., ref. any ászentegy házzal, a* 
földes uraknak alkalmas lakházaikkdl és szép kertjeikkel. 
Határa igen gazdag és termékeny, 9s kár hogy a9 Sebes‘Kö
rös csendesen hempelygő vize gyakran kiárad, ezenkívül 
9012 hold nádas rétet csinál. Azonban a* foldesnrák gondos 
szorgalma által, a9 viz már a9 határnak nagyobb részéről 
csatornákon leeresztetett. A* lakosok csinos házakban lak
nak, különösen szép szarvasmarhát nevelnek, továbbá nádból 
és gyékényből is sok pénzt kapnak. F  U a9 Szlávy nemzet
ség, de vett itt szép részt Gorove uraság is. ,

Olcta, oláh f: hegyes vidéken, Bélhez 3 órányira: 315 
n. e. óhitű lak·, 9s anyatemplommal. Földje sok, de sovány;
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juh tartásra azonban jő lenne« Erdeje szép, *· a’ lakotok sok 
épületre való fát készitnek« Régi prépostsági templomának 
(Praepositura «le Aitka sen Och ka) omladékai most is lát
szanak. F. U. a’ váradi d. püspök, ’i s ’ béli nrad· tartozik« 

Ökröt, oláh f· a' Váradról. Bélre vezető országúiban, 
Bélhez 2 mfdnyíre: 10 kath. 495 n, e« óhitű lak., ’s anya- 
templommal. Határa elegendő, de sok javítást kíván, jak- 
tartásra alkalmatos lenne, Erdeje gyönyörű· A* telkeken sok 
szilva terem· F. U. a’ váradi d. püspök, *s a’ béli urad. tartozik·

Bél > Örvényét, oláh f, a* nagyobb hegyek alatt , igen 
kies vidéken, Bélhez egy mfdnyire: 185 «· a. óhitű lak· 
Határa kevés, de erdeje szép; azide való szőlőcskék nem 
épen rósz bort teremnek. F.U. a’ váradi d, püspök, 'sa’ béli 
Urad. tartozik,

Uj-Palota, német f. a’ Pecze mellett, a’ Sebes Körös· 
hoz nem messze, Váradhoz egy mfdnyire: 347 kath·, 25 g. 
kath., 12 evang. lak., egy szépuj r, kath,paroch. templom
mal , melly a* Maria Therezia katonai rendkereszt formájára 
vao építve, az oltár, 's más egyházi ékességek Romából, 
Nápoly ból, Velencééből hozattak ide. Van itt nagyvizit 
malom és sörház; a’ szorgalmatos lakosok pedig jó lovakat 
tenyésztenek. F,U. gr, Frimont’ hires general özvegye, ’s 
a’ helység feje egy derék uradalomnak,

Pel égd, oláh f. a* Fekete Körös völgyében , Váradhoz 4 
mfdnyire: 718 n,e, óhitű lak., kik szép marhákat tartanak* 
Óhitű anyatemplom. Jó határ. F, U, a’ váradi deák káptalan.

Pokluta, nyomorult oláh f, nagy hegyek alatt: 65 n, e. 
óhitű lak· Földje elég, de felette sovány; juhot eleget tart
hatna; erdeje nagy. F .U . a’ váradi d. püspök, ’s a’ béli 
urad, tartozik,

Pqota, oláh f. dombos vidéken, Váradhoz l */4 mfdnyi
re; 210 n.e. óhitű, 4ref.Jak., óhitű anyatemplommal. Föld
j e ,  valamint erdeje meglehetős; marha és juhtartásra alkal
matos. F.U, Sántha, Domonkos, ’s m, t.

R ippa , oláh f. a’ Hollód vizéhez közel lévő dombon, 
Váradhoz 3 l|4 mfdnyire , 335 n. e. óhitű lak., 'e anyatemplom- 
mal. Földje dombos részen van, . de javítást kíván; rétjei a’ 
Hollód mentibeQ kövérek, de sokszor az árvíz a’ kész szé-
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n it elsöpri; erdeje igen nagy és szép. F.U. a9 várad i d. püs
pök, ’s a* váradi urad. tartozik.

Bél-Rogoz, oláh f. hegye· vidéken, Bélhez 1®|4 mfdnyire 4 
178 n.e. óhitű lak., ’s anyatemplommal. Földje meglehetős, 
ha a* határon végig folyó patak el nem önti. F. U. a9 váradi 
d. püspök, ’· a* béli órád. tartozik.

Rojt A , oláh f. a9 mezőségen, Váradhoz 3 igfdnyire? 
8 kath. , 691 n.e. óhitű, 6 ref. lak., óhitű anyatemplommal. 
Földje mind vetésre. mind a9 juh és marhatartásra alkalma« 
tos. F.U. a* váradi deák káptalan.

Rózsafáivá yoláh f. dombos vidéken, Váradhoz 2 ’|a 
mfdnyire: '340 n. e. óhitű lak., *s anyatemplommal. Földje 
javítást kíván; erdeje szép. F. U· a9 váradi d. püspök, 9s a9 
váradi urad. tartozik.

Sályi, oláh magyar f. a9 hegyes részeken, Váradhoz l 1)* 
mfdnyire: 225 romai f 330 görög kath., 2 ref. lak ., romai 
és görög paroch. templommal. Határa kevés javítással busz· 
nálható, sőt juhtartásra nagyon alkalmatos volna. Egy dom
bon néhány gazdák szőlőket tartanak, de ezek csekély bort 
teremnek. Cseres erdejéből sok ölfa vágatik Várad számára. 
Lakosai ügyes sertés- és marhakereskedők, e9 álellett faszé- 
litásból, szén égetésbél élősködnek. F. U. a* váradi deák 
káptalan.

Sijady oláh f. Bélhez l 1̂  mfdnyire: 301 n. e. óhitű lak., 
9s anyatemplom mai. Erdeje nagy; lakosai marha és sertés ke
reskedéssel, «épületi fák készítésével foglalatoskodnak.F.U. 
n3váradi d. püspök, 9s a* béli urad. tartozik. Van egy pa

takmalma is.
Szakáéty oláh f. a9 nagyobb hegyek alatt, Bélhez 1*|4 

mfdnyire; 197 n. e. óhitű lak., kik gyümölcsből, u. ni. dió
ból, szilvából, almából, Y  faragásból keresnek egy kis 
pénzt. Földje sovány, de juhtartásra jó volna. F. U.a* váradi 
deák püspök, ’s a’ béli urad. tartozik.

Székelytelek, oláh f. dombis vidéken, Váradhoz2 mfd
nyire: 6 r. kath., loő g. kath,, 486n,e. óhitű l a k g .  kath., 
és n.e. óhitű anyatemplommal· Földje kevés javítással hasz
nálható. F. U, a'váradi deák káptalan.

Szék y oláh f. hegyes és igen szép vidéken, Bélhez fél 
nifdnyire: Arad vgye szélén: 319 n, e, óhitű lak., ’s anya-
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templommal. Hajdan a* nagy ’a nevezete· Toloki nemzetség 
bírta, *s · ’ kastély omladékai nem régen még meglátszottak. 
A’ béli uradalmi tisztek itt szólókét tartanak, ’s a’ kövecs- 
csel kevert sárga föld jó bort terem , ’s kár hogy több szóló 
nem ültettetek. Határa kevés javítással használható, de a’ Gros 
felől folyó patak, mellyen egy kis malom vagyon, sokszor el· 
önti. A’ hely lótartásra alkalmatos, mivel a’ határnak lapályra 
menő részét felette szereti. Ezen a’ lapályon, közel a'helység- 
hez egy nagy kerek nádas tó vagyon , mellynek iszápja felette 
mély, és soha ki nem szárad; vize kevéssé sós lévén, a9 
marhák, kivált a' lovak szeretik. Erdeje nagy és jó makk
termő, készítenek belőle dongákat, épületi fákat, stb.,ha
nem a’ Teőz elönti. Itt terem legtöbb gyalog fenyő. F. U. 
a’ váradi d. püspök, *s a’ béli nrad. tartozik.

Szent ·  Andrát 9 oláh f. a’ Pecze mellett, Váradhoz egy 
mfdnyire: 22 r. kath., 780 g. kath., 9 n. e. óhitű lak., kitt ügyes 
marha, és sertés kereskedők. Van itt g. kath. anyatsmplom, 
’s a’ kis prépostnak nagy malma a’ Peczén. Határa igén jó. 
F .U. fel.a’ Tokedy nemzetség, kik praedicatuméka^ innen 
veszik, ’s Lányi; fel. a* váradi kis prépost.

Oláh - Szent - Miklót, oláh f. a’ mezőségen , Váradhoz, 
3 mfdnyireí 1528 n. e. óhitű, 6 ref. lak., óhitű anyatem
plommal, gazdag határral, szép marha és juhtenyésztéssel. 
F. U. h. Eszterházy, Lásd Derecskét a’ Sárréti járásban.

Szépiák, oláh f4 a* Fekete Körös völgyéhen, gyönyörű 
vidéken, Váradhoz 5 mfdnyire: 430 n. e. óhitű, 28ref. lak. óhi
tű anyetemplommal. Földje meglehetős. A1 Körösön két malma 
van. F. U. a’ váradi d. káptalan. ,

Tagadó· Megy gyet, oláh f. a’ hegyek közt, Bél mel
lett; 455 n. e, óhitű lak. Határa meglehetős, de laposabb 
részét a’ patak, mellyen 3 malom van, elönti. Erdeje szép. 
A9 lakosok sok szilva pálinkát főznek. F. U. a’ váradi d. püs
pök, ’s a’ béli; urad. tartozik.

Tamátda, oláh-magyar f. Arad vgye szélén, lapályos 
vidéken, Váradhoz 6 mfdnyire: 26 rikath ., 400 ref., 453 
ti. e. óhitű, 16 zsidó lak., ref. és óhitű anyateinploromal, 
derék urasági lakházzal, és szép kerttel. Határa felette 
termékeny, de a* Fekete Körös és a’ Gyepes, kivált az erdőt 
nagyon elöntik. Erdeje igen nagy, szép, jó roakktermo, *s
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belőle tok tűzi és munkára való fa hbrdatik - le vizen. Ser* 
téstartásra a* határ igen alkalmatos· F.U. Névery Ferencz, 
referendár örökösei.

Tarján, oláh-német f. a9 Sebes Köröshöz közéi, Vá
radhoz l*|e mfdnyire: 375 r. kath·, 34 g. kath., 415 n. e. 
óhitű, 6 ref.. lak., csinos urasági épületekkel, ’s nagy ma
lommal a’ Sebes Körösön. A* fain rendesen és csinosan 
épült, német lakosai igen szoigalmatosok, ’s dohányt is ter· 
mesztenek, a’ határ termékeny. F. U. Beöthy Sándor, ndv. 
tanácsos.

Jenke , magyar f. a9 Fekete Körös partján felemelkedő 
dombon, igen gyönyörű vidéken, a’ Váradról Bélbe vezető 
országúiban, Váradhoz 3*|4 mfdnyire: 205 kath.. 67 n. e. 
óhitű, 1268 ref. lak., egy szép kath.anyatempommal ’s gaz
dagon dotált plébániával, és ref. anyaszentegyházzal, ven· 
dégfogadóval, Orosz György plébános urnák dombon lévő 
nagy és kies kertjével, mellyben szőlőt is öltettetett, ’s hol 
igen jó dohányt termeszt. Dombosabb földjei nagy javítást 
kivannak ; kövér rétjeit a’ Fekete Körös rongálja; erdeje 
felette szép és nagy; lakosai szép marhákat, sertéseket tar
tanak , különféle fa eszközöket készitnek, ’s a’ Fekete Kö
rösön lévő malmaikból sok hasznot húznak, melyekben a9 
Tenkei és Bélfenyéri plébániáknak, ugya’ Tenkei templom
nak szombati vámja van. Van itta* Körösön derék híd, in
nen pedig Bélfeityérig f|4 mfdre 13 híddal felkészült kavicsolt 
töltés viszen az árvizek által rongált szép réteken keresztül. 
F. U. a’ váradi d. püspök, ’s a’ váradi urad. tartozik.

Fekete- 7V/á, oláh-magyar f. a’ Fekete Körös partján, 
Váradhoz 4 mfdnyire: 3 kath., 405 n. e. óhitű , 271 ref , 68 
zsidó lak., ref., óhitű anyatemploininal, synagógaval. Hatá
ra igen jó volna , ha a’ Körös és Gyepei nem rongálnák. La
kosai, kik többnyire nevezetes roszaságuak a’ közel lévő er
dőkben vágott fákból többféle eszközöket készítvén , úgy sok 
szép gyümölcsöseikből is jó formán kapnak pénzt. F. U. a’ 
Nadányi nemzetség fiú és leány ága.

Tulka, oláh f. a’ mezőségen, Váradhoz 4T|4 mfdnyire: 
1912 n.e. óhitű lak., 9s anyatemplommal. Határának kevés 
javítás kell; sok és szép szarvasmarhát tart. F.U . a’n. vá
ráéi d. püspök, Js a9 váradi urad* tartozik.
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Ugra , magyar f, a9 sikságon, Váradhoz 3*1* mfdnyire j 
30 hath. 9 1379 ref. 9 14 zsidó lak., ref. aoyassentegyházzal, 
csinos űri la1· házakkal. Határa gazdag termékenyeégű, de 
a’ Holt Sebes Korda árja eg yrászát elöntögeti; azáp marhát 
nevel ás sok ’i  hires káposztát termeszt, F« U. Ugray György 
özvegye, ’s Ugray Ágnes kiasszony.

Kis~Ürögd, oláh f, dombos vidéken 9 Varadhoz */4 mfd
nyire: 3r. kath., 31 g. kath·, 314 n, e. óhitű lak., n,e, obi· 
tfi anyatemplommal· derék nrasági lakházzal gyümölcsös - 
kerttel ás nagy vadaskerttel. Határa Jó» különösen juhtar- 
tásra alkalmatos, F. U. a9 váradi deák nagy prépost.

Nagy· Ürőgdy oláh f. a9 Váradról Gyulára vivő ország· 
útban, Váradhoz egy mfdnyire: 12 r, kath·, 285 g. kath., 
335 n e, óhitű, 2 ref. lak., g, kath. és óhitű anyatemplom
mal. Határa nagy, *s egy része igen jó, egy része meglehe
tős ; de marha ás juhtartásra altaljában kedvező, F. U. a9 
váradi d, püspök, 9a a* váradi urad, tartozik.

Som ogy Uzsftpa, oláh f. dombos vidéken, erdők kö
zött, Váradhoz 2*|e mfdnyire: 4 katb., 415 n.e. óhitű lak., 
*« anyatfemplommal. Földje javítást kiván; erdeje nagy ás sok 
ólfákat vágat «ki belőle az uraság· F ,U . a’ váradi d. püspök, 
's a9 váradi urad. tartozik·

Csont αλάζα - Val dny, oláh f. a9 hegyek közt, Bélhez 2  
mfdnyire: 180 n. e. óhitű lak., 9s anyatemplommal. Földje 
sok-javítást kiván, erdeje nagy, 9s belőle sok fa eszköz ké
szíttetik. F. U. a9 váradi d. püspök, 9s a9 béli urad. tartozik.

Vasand% oláh f. dombos vidéken, Váradhoz 2 mfdnyi
re: 401 n, e. óhitű lak., ’s anyatemplommal. Földje kevés 
javítással használható: szép nagy erdeje van. F. U, a*váradi 
d. püspök , 9s a9 váradi urad. tartozik.

Zsadány, magyar f. sikságon, a9 Sebes Körös mellékén, 
Váradhoz 7 mfdnyire: 9 kath·, 1241 ref. lak ., 9s anyaszent- 
egyházzal· Gazdag határát a9 Holt Sebes Körös és Korhány 
árjai néha meglátogatják $ lakosai gyönyörű szarvasmarhákat 
nevelnek, 9s náddal és gyékériynyel kereskednek. F. U* h. 
pszterházy. Lásd Deresekét a4!Sárréti járásban.
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P u s z t á k ·

Alcsi, Gyires melleit, sok éstermékeny földekkel, 
juhtenyésztéssel. F. U. a' Táradi d. püspök, , Sályi
mellett, nagy részt szép cserfáé erdőből áll. F. U. a9 váráéi 
d. káptalan. Bundaraszó, Krajovához tartozik, dombos ke
lyen , sovány földekkel , mellyek juhtartásraalkalmasak vol
nának* F.U* av váráéi d. püspök. «, Sarkad 'és 8za-
lonta közt, gazdag határral, mellyet egy részben árvíz jár. F« 
U. gr. Almásy Alajos. Barmod, Szalonta alatt. Nagy része 
ezen pusztáoak jeles nagy tölgyes erdő ; tiszta földjei jók , 9e 
a9 szalonlaiak által árendáltatnak. F.U.a* váradi d. püspök, 
9s a9 váradi urad. tartozik. BegGeszt és Ugra közt, jé  
földdel, és 58 hold nádas réttel. F.U* a9 váradi deák kápta
lan. Besenyő, Váradhoz közel. Földje jő , kivált marha éa 
juhtartásra. F.U. fel. Beöthy Sándor, udv. tanácsos, fel. Mis- 
kolczy István és Miskolczy Rozalia kisasszony bírják , ugyan
csak a9 Beöthy nemzetségtől , gazdag puszta,
Geszt szomszédságában. F. U Tisza Lajos, Belfe-
nyér és Olcsa közt. Földje sok, de nagy része tövisek éa 
bokrok közt hever. F. U. a* váradi püspök, ’a a9 béli urad. tarto
zik. Bölcs i, Zsadány helysége alatt, jó földdel, és 2730 hold ná  ̂
das réttel. F .U  Juricskay László. Csegőd, Hlye mellett, jé  
földekkel, meglehetős erdővel. A9 Fekete Körös áljai láto
gatják. F.U. Tisza Lajos. Cseri, Bélhez tartozik, jó fekete 
földekkel, mellyeket a9 Teőz és Béli patakok nagyon'dön
tik , és szakadékok által el darabolják. Egy része erdő éa 
bokrok. F.U. a9 váradi d. püspök. , Fekete
Tóth helységéhez tartozik, 9s a9 Nadányi nemzetség fiú éa 
leány .ága bírja. Földje j ó , mikor a9 Körös el nem borítja. 

v A9 nagyobb rátáknak szép erdei vannak. Kis és JVagy- Fost* 
estka, Ugra mellett, igen termékeny földekkel. F .U .h. Esz- 

terházy. Frusinyesd, Börzeiéhez tartozik, sovány és bokros
határral. F. U. a9 váradi d. püspök béli uradalma:
Nyárszeg alatt, többnyire szép fiatal cserfás erdőből áll. F. 
U. a* váradi d. káptalan. Gyanth a" váradi püspök, váradi 
uradalmában. Földje jó , de 610 holdat nádas rét foglal-el. 
Mező · Gyáruk, Szalontához nem messze a* Gyepes mellett.
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Nagy része a9 határnak érd óság és irtott föld, melly igen 
termékeny, ha a9 Gyepes el nem önti. Van itt 412 ref. lak., 
kik Szalontára járnak templomba. helyben csak egy oskola* 
mester lévén. F. U. Nadányi, Fónagy nemzetségek, Lovasy 
Gergely, és mások többen. Győr, Sarkad Keresztárhoz kö
zel, jó földekkel, mellyek néha a* Gyepes által karosittat· 
nak. F. U. a’ Csutka örökösök. - Gyűrű, S. Keresztár
és Okányközt, igen termékeny puszta, de árvizek járják, ’a 
nádas vétséget is csinálnak, F. U. Sántha uraság, kinek itt 
szép kertje van. tiaday, Hodotel, Bél Kogoz, Poklusa, Ka
reszé kost, a1 n. váradi d. püspök béli uradalmában : 200 n. 
e. óhitű lak. Határa egészen tiszta, inkább sovány mint jó , 
hanem juhtartásra alkalmatos, dombos lévén e’ vidék. 
Váradhoz közel, a1 váradi d. káptalan birtokában, sok és 
termékeny szántófölddel. Kénye, Sarkad mellett, igen gaz* 
dag határral. F .U, gr. Almásy Alajos, és a* Sarkad Keresz
túri közbirtokosok. Kapilánytzálldt ,Sarkad alatt, szinte az 
említett birtokosoké· Földje jó , különösen marha legelőnek. 
K it ét Nagy Kemény \rónán fekvő szép szántóföldekkel 
Keményfok, Tamásda és Kötegyán közt a1 Gyepes mellett, 
a' Tburzó nemzetség birtokában. Erdeje szép j földje jó , de 
az árvizek károsítják. AJ Gyepesen keresztül nagy híd vtszen 
itt. Kitti, Hagymáshoz tartozik, a1 váradi d. püspök béli
uradalmában, meglehetős földekkel, szilvásokkal. Komlót, 
Sarkad Keresztárhoz tartozik.. LakatyPét égd mellett· a* 
váradi d· püspök váradi Uradalmában, szép fekvéssel , jó mar
hatartó földdel. Lehelőty , Sarkad alatt, r a9 Lebelősy nem
zetség bitja, igen termékeny földekkel. Gyiresbez
közel) a9 várad d. püspök váradi uradalmában. Földje mind ve
tésre, mind marha és jnhtar tásra igen jó. , szállás a’ lesei
határ alatt, a9 váradi d. káptalan birtokában. Sar
kad alatt, gazdag határral. F. U. gr. Almásy Alájos. ,
kis puszta, Tagadó Megygyeshez tartozik, a'váradi d. püspök 
béli uradalmában. Földje javítást kíván. Mindezen! ̂ V áradhoz 
közel. A9 lessi birtokosok, ’s m t. bírják. Földje jó, ki
vált marha és juhtartásra. Moc, szállás, Mocsirla 
mellett, a9 váradi d. püspök· béli uradalmában , dombos ás 
soványacska földekkel. Nagŷ, Fekete Györöshoz 
tartozik. Földje javítást kivan. Nyék, S. Keresztár mel
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l e t t .  ’s az ide való közbirtokosok bírják, termékeny gaz« 
dag határral. Orosi, Okány és Zsadány közt. A’ szalon- 
taiak bírják , ’s termékeny határán igen sok és szép szar- 
vasmarha és juh legel. Ősi, Várad alatt. Földje igen kö
vér , de a’ Pecze és Sebes Körös árjai rongálják. Az ura
ság, t, i. a1 deák káptalan sok és jó szénát gyiijtet itt.

Ó-Palota, Uj-Palota mellett, vízimalommal, serházzal, ’s 
urasági I iszt lakással. F. U. gr. Frimont Özvegye. Patt ko
fa , Inámd mellett. Igen szép és tágas puszta: 10 kath., 95 
n. e. óhitű, 8 ref. lak., jeles gazdálkodással, igen finom 
selyembirka tenyésztéssel. Az uraság itt egy jó darab föl
det szőlővel is beültettett. F. U. gr. Csáky Károly , sze
pesi főispán. Pántit, Marcziháza alatt a’ Korhány partján. 
Jeles és termékeny puszta. F. U. Pyber Ágoston táblabiró, 
hanem legközelebb Blaskovics uraság megvette. , Tul
ka és Szalonta közt, a’ váradi püspök varadi uradalmában. 
Erdeje kövér lapályban fekszik , és mind tölgy inakkolásra, 
mind fájára nézve nevezetes és a’ Kölesér által öntetik. 
Tiszta földjei kövérek, ’s a’ szalontaiak által árendáltatnak. 
Peszere, Ugrához tartozik, igen termékeny róna határral. 
Kis·Peter A , Harsány és Ugra közt. F. U. Ferdényi Antal 

táblabiró, kinek itt csinos lakhelye van. Határa felette jó, 
de a’ Sebes Körös kiöntései látogatják, ’s ezek 1529 h. nádas 
rétet csinálnak. Pohlnsicza,szállás, Szék helységéhez tar* 
tozó, inkább ross, mint jó földekkel, mellyek a’ Teöz által 
is károsittatnak. Kit-Radván, Ceéfához közel, a1 váradi 
püspök váradi uradalmában, jó földekkel ,  Sar
kad alatt, 11 kath., 27 ref. lak., gazdag fekete földekkel, 
szép erdővel, mellyet a'Gyepes elszokott önteni. F;IJ. gr. 
Almásy Alajos, Romogy, Sarkad Keresztárhoz tartozik. 
Sólymot, Gyulához l 1/# órányira, kövér határral. ,

Váradhoz közel a’ váradi püspök váradi uradalmában, jó 
marha és juhtartó határral. S Ökrös és Koroj közt, 
a’ váradi püspök béli uradalmában. Kis költi , Bragyetti’a 
más Belényes vidéki lakosok tartják árendábao , ’s mintegy 
30 házban 150 szüntelen itt laknak.' Földje kevés javítás
sal jó gabonát terem. Taltnúcs, az elébbeni puszta mellett, 
szinte a’ váradi püspök béli uradalmában, 90 n. e. óhitű lak., 
kik árendások. Tamási, Harsány m ellett, derék ét termé-

, BIHAR VÁRMEGYE.
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kény puszta, kövér szántó földekkel és rétekkel. F* JJ. as 
Egri Mihály táblabiró örökösei. -  ét Nagy- Tarcta♦ 
Széllarcta, Szalonta és Kötegyáo közt az országutban. Gaz· 

dag határát a9 Kölesér néha meglátogatja. Kis erdeje is van. 
F. U. Szlávy György özvegye. Kislaka mellett,
a9 % áradi püspök béli uradalmában, sovány és bokros föl
dekkel. Szép darab erdeje van. Top lieza, szállás, Káránd 
■helységéhez tartozó, soványacska földjét az urasóg használja. 
Kit-Ugra, Ugrához tartozik, hatalmas gabonatermő határ

ral. Vadát», Uj-Palotához közel. Szép kis termékeny paszta. 
F. U. az alapítványi kincstár. , Sarkad alatt, gr.
Almásy Alajos birtokában. Földje jó. kivált marha legelő
nek. Várját, Okányboz tartozó ’s a’ Szlávyak bírják, fe
lette gazdag határral, ’s Szlávy László «£jiak szép kertjével. 
Vartányhely, Mező Gyén és Zsadány közt, termékeny gabo
natermő és marhatartó határral. F. U. Tisza Lajos. .

Vergye,Uj-Palotához közel. , Grog és Arkus
közt, a’ várad! d. püspök béli uradalmában. Földje sovány 
a’ patak mellett, melly lapályát elönti, kövecses, lágyrésze  
ezen pusztának nyir, mogyoró, és egyébb bokrokkal van 
benőve; A’ körülfekvő helységek tartják árendában.

V. Be lényes i  J ár ás.

Van benne: Ö mezőváros,: u. m. 2 oláh magyar, 1 ma- 
gyár-oláh, t oláh, 1 oláh-német; u. m .l42oláh,
1 magyar, 4 magyar-oláh, 1 oláh · magyar; 4 nevezetesebb 
puszta.

Népessége: 62,207 lélek, ju. m.
Vallásokra: 1198 r. kath„ $560 g. kath., 3981 reform., 

51,432 n e, óhitű, 7 evang., 79 zsidó.
Nyelvökre: 4825 magyar, 311 német, 56,992 oláh, 

79 zsidó.

M e z ő v á r o s o k .

Belényes, privil. magyar-oláh ni v. Váradhoz 5 mfd- 
nyire, egy igen hajoló vidéken, mellyet regényes termékeny 
völgyének tágassága, ’s a’ Fekete Kőrössel minden oldalról



egyesülő csergedezó patakok, még kellemesbbé tesznek: 
2028 lakossal, kik közt 412 r. kath. , 6'J4 gör. ka th ., 560 
reformatus, 304 n. e. óhitíi, 7 evang., 51 Zsidó. Utczái 
meglehetős egyenesek, kettője csinos is. Van itt mind az 
egyesült, mind a1 nem egyesült oláhoknak díszes anyaszent, 
egyházuk» egy r. kath. kisebb anyatemplomnial,'s ref. anya· 
szentegyházzal együtt. Á’járásbéli fő szolgabirónak lakása ide 
Tanrendéivé, ugyan itt közel állítatott a' n. váradi egyesült 
püspök Vulkán Sám.eö exc. egy emeletes gvmnasinmot, melly- 
ben a’ professorok lakása is találtatik, közel a* gymnasium·· 
hoz láthatni a’ fentisztelt püspök nyári kastélyát. Egy itten 
tanyázni szokott század lovasság számára kaszárnyát tart 
a1 vármegye. Végre van itt egy derék casino is. Lakosai 
nagyobb részt mesteremberek , különösen vargák és tiniá
rok, sokan fuvarozással keresik élelmüket. Csütörtökön 
tartandó vásárjai rakva vannak mindenféle terfnesztményekl' 
k e l , országos vásárjai pedig szarvasmarhára (ást őszi» kecs
kékre is) nézve híresek. Az egész vármegyében itt lehet 
legszebb gyümölcsöt kapni. Belényes mellett egy hegyen 
mohosodnak az úgy nevezett várának omladékát, de
mellyekből a' valahai építmények* mivoltát már néni lehet 
kivenni. F. U. a’ nagy váradi görög egyesült püspök,' ’s a* 
város feje egy nagy uradalomnak. (

Magyar - Cseke, oláh - magyar m. v. dombos, erdős vi
déken, Váradhoz 2 l|4 rnfdnyire: 75 r, kath ., 61 g. kath,, 315 
n. e. óhitű, 31 ref. , 14 zsidó lak ., r. kath. és n. e. óhitű, 
anyaszentegyházzal. Földje javítást kíván; gyümölcse, ki
vált szilvája bőséggel; erdeje derék. F. CJ. Korda János.

Papmező, oláh ni. v. szinte dombos, sőt hegyes vidé
ken, Váradhoz 3 *ja rnfdnyire: 7 kath ., 268 n. e, óhitű, 8 
zsidó lak ., n .e . óhitű anyatemplommál. F. Ut Bázel József.’ 

Rézbánya, oláh * német ni v. közelBihar havassához egy 
felette hegyes kősziklád vidéken , Váradhoz 8 rnfdnyire: 3 i 1 
r. kath., 740 n .e. óhitű, 3 ref. Iák., r. kath. és óhitű szent
egyházzal, ón - vas - rézbányákkal, meliyekben ezüst és ke
vés arany is találtatik, hám or-zúzó, *s más királyi bányász 
épületekkel, bányászhivatallal és helyettes törvényszékkel.' 
F. U. a’ váradi deák püspök. Bányatr imákéiról, lásd a* vár
hegye leírását.

I V i  K , M . 0. Földi. ti
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Vátkok , öláh- magyar în. V. a’ vaskói kefekény fölgy-“ 

ben« mellyet jobbról balról kősziklák 9s érd ők és patakok 
esörgedezése ékesítenek , Váradhoz 7 mfdnyiré: 146 kath. 
700 n.e. óhitű, 2. ref. (ak., egy kis kafh. paroch. templom- 
m ai, ’s óhitű anyaszentegyhá/zaí. Az lirasag tart i tt  egy jó 
karban lévő vashámort, hol évenként 1500 mázsa leginkább' 
vaslap munkára alkalmatos vas készíttetik , tiiellynek mázsá
já t  helyben közép áron 17 forintért adják - e l , 's ebből a' kör
nyékbeli kovácsok ásókat, szántővasakat, sa llőkat, fejszé
k e t ,  ’s más vas eszközöket szoktak készíteni. A’ vas köve
két vagy is érékeket Kimp helységének határjából a* Sanczi 
hegyekből, meflyek Arad vgyével határosok, hordát ja ide 
az uraság; /a biztosan fel lehet venni hogy f|3 a ' kőnek vas
ból á ll, avvagy egy mázsából 2‘> font ráf vagy más vas ké
szülhet, ha pe^ig a9 szándékban lévő olvasztó teiuencze lét
re jö h e tn e , egy 2 0 - dal több nyerethetnék. A’ műszereket, 
fpypkat fek e te  Körös hajtja ~  A’lakosok szinte tartanák' 
vasbómorokat az uradalomban, de a9 készített vasból m in
den ÍÓ-ik az uraságnak járul. Nevezetes közel Vaskóhoz a9 
kőszikla tövéből agy pataknak kibugyanásá, inelly mihelyt1 
a9 koszirtból kisuhan, azonnal két malmot hajt, és télen be1 
nem fagy. F. tJ. a’ n. várad* deák puspölc, ’s ά’ város feje 
egy 29 kisebb i nagyobb helységből álló uradalomnak..

F a l u ·  k.  ‘ ’ ; ' :,/·

Albest %oláh f. M. Csőkéhez 11[2 órányira : 4 kath., 2$3 
n .e . óhitű.lak., erdővel, lehetős ha tá rra l, ’s gyümölcs és 
szilyatermesztéssel. Ezen helységet Khán Sámuel nyerte ki
rályi adományul, de örökösön megvette Chlruan Móricz.

Almamező, Harangmező, oláh f. alias (alsó és
felső), Vár ad hoz 2 *|2 órányi 3 r. kath., 9. g. kath., 754 n. e. óhitű 
lak ., szép erdővel. F .U . a’ praemonstratensisek.

Balalény, oláh f. Belényeshez egy órányira 10! n. e. óhi
tű la k . , anyaszentegyházzal. A’ belényesi urad. tartozik.

Kis m Belényes , oláh i  Belényeshez 1 mfdnyire : 315 
n. e. óhitű lak ., ’s anyatemplomraal. A9 belényesi urad. tar
tozik.

1 3 0  BIHAR YARMfiGTH.



Belezséay, oláh f, a’ belényesi uradalomban: .258 g. kath.» 
lak. ’a paroch. templommal.

Bora, o láhf. a9 belényesi uradalomban· 204 n.e. óhitű 
lak·, anyatemplommal.

Bragyet, oláh f.a9 belényesi uradalomban: 550 n. e.óhi* 
tu lak., anyatemplommal, jó legelővel a9 hegyeken , 9s derék 
erdővel.

Briheny, oláh f. nagy kősziklás hegyek közt, Vaskő· 
hoz egy órányira : 31 kath·, 285 n. e. óhitű lak ., \  óhitű 
anyatemplommal. F. U. a4 n. váradi d. püspök.

Bfotl, oláh f. a* belényesi uradalomban : 227 n· e. óhi- 
tű lak ., *é any ászén tégyházzal.

Bttdurdsza, oláh f. a9 belényesi uradalomban: 4 kath. 9 
814 n. e. óhitű lak· sanyatemplommal, roppant erdővel, jó 
marhatartással.

Bukurvány, oláh f. M. Csékéhe/. egy órányira: 273 n· 
e. óhitű, 5 kath, lak·, óhitű anyatemplommal. F. IJ. Val- 
laszky János, és Zsónye Trandaphil urak·

Bum» esd,oláh.f. a9 belényesi uradalomban: 34g. kath,,
475 n.e. óhitű lak., 9e óhitű anyatemplommal.

Burda * oláh f. a9 belényesi uradalomban 483 n, e. óhl· 
tű lak., ’s anyatemplommal.

Búcsúm, oláh f* M. Csékéhezfélórányira: 4 0 kath.,221 
n. e. óhitű lak. óhitű anyatemplommal. F«U. gr. Frimont öz
vegye.

Drdk· Cteké, oláh f* M. Csékéhez egy órányira: 16 r· 
kath., 5 g. kath.· 404 n.e. óhitű lak., óhitű anyatemplom* 
mal. F. U. gr. Frimont özvegye·

Cseszora, oláh f. M. Csékéhez fél órányira: 17 g« kath., 
321 n. e. óhitű lak ., n. e. óhitű anyatemplommal· F· U. Ör* 
halmi Antal.

Cziganyésd, cum Pokale»»et 3 oláh f. a9 be*
lényesi uradalomban j 425 n. e, óhitű lak. ,,9s anyatemplommal,

Dekanyeid, oláh f. a9 belényesi uradalomban: 260n.e· 
óhitű lak,, 9s anyatemplommal.

Dobreti-  Govorcst, oláh f. M. Csékéhez 2 órányira: 253 
n. e» óhitű la k ., ’s anyatemplommal* F. U. Petraskó Antal 
Ős Gergely urak#

■ « 0 ét
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Domhrovduy* o\i\i f. Belényeshez 4 órányira : I kafh., 
501 n.e. óhitű lak,, 'e anyatemplommal. F. Ü.a* várad!káp
talan.

Havas-Dombrovtcza, oláh f. Belényeshez 5 órányira: 
551 n. e. óhitű lak·, sovány kőszikláé határral, jó hegyi 
legelővel.

K it - Dombrovicza, oláh f. a' Hollód völgyében: 3 r. 
kath. 23 g, kafh., 266 n. e. óhitű lak., kik szép marhákat 
nevelnek. Erdő. F· U. a’ váradi deák káptalan. N. e. óhitá 
anyatemplom.

Dragonyetd, oláh T. aV belényesi uradalomban: 3 g. 
kath., 295 n, e. óhitű lak., *8 anyatemplommal.

Dragotydn, oláh f. a9 belényesi uradalomban: 461 n. e. 
óhitű lak ., ’· anyatemplommal.

Dtotzán - Forrd, oláh f. a* belényesi uradalomban: 689 
n. e. óhitű lak, ’s anyatemplommal.

Dtotzán-Gvrbetd* G ojh , oláh f a9 belényesi uradalom* 
ban: 699 n.e. óhitű lak ,^’s anyatemplommal,

D uteti, oláh f. M. Csőkéhez fél órányira: 4 r. kath., 6 g, 
kath., 485 n.e. óhitű lak., anyatemplommal, sok és jó szé
nával , erdővel, gyümölcseiéi. F. U. Mittermiller János.

Sz. Elek, oláh f. Váradhoz. t l]4 mfdnyire: 8 g. kath., 
220 n. e. óhitű lak., ’s anyatemplommal. F. U, a’ váradi d. 
káptalan.

Farkatpataka., oláh f. M. Csőkéhez 2 órányira: 5 r. 
kath., ti g. kath., 38a n. e. óhitű, 6 ref. lak., n, e. óhitű anya« 
templommal,

Fe kel efáivá vagy Nyégerfalva, oláh-magyar f. a1 be
lényesi uradalomban: 175 g. kath., 135 rét lak ., g. kath, 
anyaszentegyházzal. A' reformátusok léány ekkléeiája Tár- 
kányhoz csatoltatott.

Feneret, oláh f. a9 belényesi uradalomban : 1 g. ^katb., 
568 n. e. óhitű lak ., 9s anyatemplommal.

Fencty magyar-oláh f. Belényeshez egy kis órai járáa- 
ra: 2 r.kath ., 268 g. kath., 778 ref. lak., ref, és g. kath. 
anyatemplommal és jó papirosmalommal. F. U. a9 váradi g . 
kath. püspök , ’s a’ belényesi urad. tartozik.

Fericze, oláh f, a’ belényesi uradalomban: 436 n.e. óhi
tű la k ., ’s anyatemplommal.
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Fonácza, oláh f. a’ vaskóhi uradalomban, Kézbányáhos 
egy órányira: 3 ka th ., 394 n. e. óhitu lak*, '& anyatemplom
mal. Nevezetessé teszi ezen helységet híres csepegő köves 
barlangja. Nem messze a' helységtől egy hegy emelkedik· 
fel , ’s itten van a* nevezett barlang , mellynek függőleges ma
gassága mintegy 50 ölnyi. Torkolatja szélességben körűi be· 
lől 2 öl y magasságban I öl. Előtte fekszik egy roppant kőszirt, 
me Ily talán földingás által szakadt - l e , ’s ez által a" barlang 
|negnyittatott. Ez először nem hosszabb 2 0 ölnél, szélessége 
8— 9 ö l , magassága 2 öl lévén, de ez majd egy második üreg
hez csatlakozik, mellynek magassága legalább 6 öl. Eddig a* 
második barlangig nincs szükség világításra, mivel a* nap vi
lága elegendőkép behathat, de innen tovább mindég setétebb 
és borzasztóbb alakot vesz magára. Itt már sok kővévált 
emberi és állati csontokat láthatni, ’s aV barlang falai tün
döklő jéggel vannak bevonva. A’ harmadik barlanghoz való 
jutás kővévált öles kőoszlopon által — egy kévéssé terhes. 
Innen egy negyedik barlangot ér az ember, egy meglehetős 
szoros torkolaton ju tv án -á t 4 ’s ez a’ többit mind szélesség
r e ,  mind magasságra jóval felülmúlja, úgyhogy boltozatját 
sem íáklyavilágnál lá tn i, sem kő dobással el érni nem lehet. 
Egy szegeletben , melly alig 3 ölnyi magas, njabb nyilas lát
szik , 's ehhez fel keli kapaszkodni, Ez egy ötödik üregbe 
vez«t, de mellynek hossza nem több 4 , ’s széle 3 ölnél. Mind 
ezen barlangók kemény sziklákból állanak, luellyeknek ke
ménysége azonban nem mindenütt egyforma. A* falakból bi
zonyos anyag szivárog k i , melly vakiló hó fejérségu, ’s ré· 
szint nedves, részint pedig száraz alakban tíinikeló. A* cse- 
pfgökovek , meliyek a’ boltozatról jégcsaponként csüngnek« 
le, avval a* különösséggel bírnak , .hogy a’ vastag darabok 
kő keménységnek lesznek , holott a’ véknyakat az emberi kés 
melegsége is felolvaszthatja. A’ legnagyobbak, ezen jég
csapok közt egy Ölnél hosszabbak lehetnek, a’ kisebbek pe
dig 3 ujnyiak , vastagságok egy toliéhoz hasonlítván , ’s be
lől üres lévén. A’ levegő ezen üregekben tiszta , ámbár a ’fe
nék egészen ’s áltáljában nedves. Az ünnepélyes mély csendet 
csak az időről időre leszakadó cseppek szikii ják.téibe* Végre 
i t t  semminemű állatok, u. m. denevérek , síb. nem tartózkodj 
iia k , a’ ml niás barlangokban rendesen tapasztalatik.
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Füzegy i oláh f. a* belényesi uradalomban: 247 g, kath. 
lak, ? anyatemplommal de márvány törésiéi.

Forrotzeg, oláh f. M. Csáké fii. 28p n.e. óhitű lak., *s 
anyatemplommal.

Grujlnng, lásd Hottzúligeí,
Gurányy oláh í. a’ belényesi uradalomban: 504 n.e. óhi

tű lak. , 9s anyatemplommal.
Gyalán, oláh f. a* belényesi áradatomban: 312 g .kath. 

lak., ’s anyatemplommal, termékeny szántóföldekkel és ró· 
lekkel.

Magyar ~ Gyepet, oláh f. M. Csékéhez egy órányi
ba, dombos és erdős vidéken: 410 n.e. óhitű lak., V anya- 
templommal.

Gyigyitény, oláh f. a* veskóhi uradalomban: 458 n. e. 
óhitű lak ., ’s anyateinploninial.

Harang mező 7 lásd AltnamezŐ.
Határ, oláh f. a9 vaskói uradalomban: 268 n.e. óhitű 

Jak., 's aoyatemplotmnal.
Hegyet, oláh f. M. Csőkéhez 2 órányira : 5 r..katb* * 5 

g. kath., 274 n.e. óhitű lak., ’s anyatemplommal, F. U· GáA· 
bory Sámuel.

Hegyeset, lásd Almamező.
Hegyesei, oláh £ M. Csáké fii. 365 n. e, óhitű lak.,

*9 anyatemplommal·
Henkere t , oláh f· Helényeshez 2 fél órányira: 613 n.e. 

Óhitű lak·, ’s anyatemplommal. A’ belényesi urad. tartozik.
Her cicid , oláh f. a* vaekóhi uradalomban; 340 n. e. óhitű 

i á k . , ’$ anyatemplommal.
Oláh· Hodot, oláh £ M. Csékéhez 1 mfdnyire; 306 n. e. 

óhitű lak., *s anyatemplommal; F. U. a* váradi d. káptalan·
Hidattelek 9oláh f. a’ belényesi áradatomban, a’ Hol

lód kies völgyében: 281 g. kath. lak·» ’» anyatemplommal·
Hogyit, oláh f. M. Csáké fii· 11 kath., 148 n.e. óhitű

|ak.
Hotsxnliget, (Grujlung}, oláh f., M. Csőkéhez l a|̂  órá- 

njára: 213 n.e, óhitű lak., a%anyatemplommal, F. lV p ’ vá
radi deák püspök, ’s a’ váradi arad. tartozik· /
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Jam*falva, t magyar - (qláh £ a* belényesi uradalomban: 
127 g. kath ., 190 ref. lak, > g. kath» anyaszeategyházzal. A* 
reformátusok leány ekklésiája Sonkolyoshoz csatoltatott.

Jdnctetd, olahf. M. Csékéliez egy órányira: 365 η» e. 
Óhitű lek,, ’e anyai emplommal, f ,  U. a’ varadi d. püspök*

; KakuctétiXffi oláh f. a’ belényesi uradalomban: 243 n. a. 
óhitű lak. 9 és anya tempi ómmal.

fa d  agyér , oláh f. a’ vaskói uradalomban, egy felette 
hegyes járatlan kősziklás vidéken» Vaskóhoz dél · ayngotr» 

. egy fnfdgyire*: 5 kath. 450 p, e. óhitű lak., ’s anyatemplommal· 
Szén helységet d «igadó f o r r á s a  (periodische Quelle) teszi 
híressé egész országban· Mindjárt a’ helységből kikapván, 
felette járatlan u takon, és előbb csupa veres földekből (Eí- 

-senocher)_áiló hegyeken» azután bikk és nyírfa erdőköqi át ve· 
rekedvén egy mély ereszkedőbe ér az ember» honnan lemen· 
vén egy keskeny völgyben a’ mondott forrásra bukkan. A* 
forrás torkolatja egy magas mészkőből a lk o to t tb ik k  és nyír
fákkal; sűrűén koronázott szírinek épen az aljában fekszik. 
A* hasasaknak semmi egyenes formája nincsen , hanem ín· 

«Aábh kanyarodott görbülést, m utat, egyébiránt a’ nyilas 
magassága 3 láb» szélessége kívül 1 láb» belől az öble ha· 
sonlóól 3 láb. A* kőszikla , barna veres szint mutat. Ezen 
forrásban minden órában , néha minden fél órában a* viz egy
szer a’belső öbölben hirtelenm eggy ül, megdagad, ’s mint
egy 20 akónyi víz nagy sebességgel bugyan .k i, és egy kis 
pptak formáhan a* mohos sziklakövek közt elcsurogva enyé- 
szik-el. Száraz esztendőkben egészen kiszárad, ellenben ösz- 
szel ’s tavasszal, vagy esős időkben minden fertály órában, 
vagy még gyakrabban is megdagad, de az egyszerre kibugy- 
gyanó víznek mennyisége mindég egyenlő marad. Az olá
hok, kik a’ forrást Iszbuktiak nevezik, ennek vizét szem- 
fájás, koszvény, bőrkiütések ellen foganatosnak ta r tjá k , *s 
e’ miatt más vármegyékből is eljönnék ide: egyébiránt ez 
nem egyéb tiszta forrásvíznél, melly télen sem fagy-be.

Karbunär, oláh £ a’M eny esi uradalomban: 316 m e. ébUfi 
fák - 1 ’s-atiyatemplommmal.

- K elet d , o láhf.a’ belényesi uradalomban: 235 n. e« óhitű 
lak ., ’s anyatemplommal·

VIHAR v ^ r m ^ g y b .
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Kerpenyet, oláh f. a* vaskóhi uradalomban, igen kőszik· 
lie sovány vidéken: 413 n. e. óhitfi la k ., kik nagy ránt Tas 
kovácsolásból és fa eszközök csinnlásából élősködnek. Óhitfi 
anyateiiiplorn.

Nagy- Kér pent, oláh f. M. Csőkéhez 2» órányira :4kath·, 
363 n. e. óhitfi la k ., ’s anyatemplommal, Középszerű szán· 
tóföldekkel, dombos erdős határral. F. U. Verner Jakab.

Kimp, oláh f. i ’ vaskóhi uradalomban: 318 n. e. óhitfi 
lak., 's anya templommal. A* vaskóhi vashámorba erről a* 
határról viteti az urasága’ vas órczeket. Találtatik itt már· 
vány i s , *« a’ vaskóhi kath. sáentegyházi oltár kimpi már
ványból készült.

Alsó-Kimpdtty, oláh f. szinte a’ vaskóhi uradalomban, 
igen kőszikla«, sovány vidéken: 426n. e.óhitfi lak , anya- 
templommal.

Felső-Kimp dny, oláh f. a* vaskóhi uradalomban: 1Q5
n. e. óhitű lak.

Pap mező-Kimp dny, oláh f. Papmező mellett: 257 n. e. 
óhitfi lak., meglehetős határral, szilva, gyümölcstermesztés
sel. A’ kamarától nem régen impetrálla Puteányi báró, de 
most özvegy Gecze Sándor né bírja.

Kiikóh , oláh f. a* vaskóhi uradalomban: 283 n. e. óhitfi 
lak., ’s anyatemplommal·

Kocsuba, oláh f. a’ belényesi uradalomban t 285 n* e. 
óhitfi lak., *s anyatemplommal.

Kölest, oláh f. igen kősziklás, sovánjr vidéken, a'vas
kóhi uradalomban: 186 n. e. óhitfi lak. Itt szép márvány és 
alabastrom kő találtatik,

Kopocsdny, oláh f. M. Csőkéhez 1l|̂  órányira, a* Hol
lód kies völgyében: 6r. kath., 23 g. kath., 256 n. e, óhitfi 
|a k ., ’s anyatemplommal. F. U, Géczy József, ki ezt Appel 
Józseftől örök áfon megvette.

Korbest, oláh f. M. Csőkéhez 2 órányira: 266 n.e.óhitfi 
lu k ,, ’a anyatemplommal. F. U. Háinpz Jakab.

Kosgydn, oláh f. M. Csőkéhez^1!* órányira: 10 kátb., 
367 ü. e. óhitfi lak ., ’i  anyatemploinmal. F. U. Száraz
Király.



Kotyiklel, oláh f. M. Csákéhoz 1 órányira: 2 hath., 
453 n. e. óhitű lak., *e anyatemplommal. F..U· Sataro· 
veczky Károly·

Kost vény es , oláh f. a’ belényesi uradalomban: (73 ο ,· .  
óbitű lak ·, ’* anyateuiplomiual.

. Kranes esd y oláh f. M. Ceékéhez 2 órányira: 2 kath., 
303 n. e. óhitű lak,, 9s anyatemplommal. F. U. Derekat/ 
József.

Kresxtílyaj oláh f, a' belényesi uradalomban: 309 n· e. 
óhitű lak«, ’s anyatemplommal.

. Krtsíyór [Alsó ét Ktlsd'), oláh f. a’ vaekóhi uradalom· 
ban nagy koszi kiás hegyek közt, igen sovány vidéken: 12 
kath., 630 n. e. óhitű, 7 ref. la k ., n. e. óhitű anyatem
plommal.

Kuraczel, oláh f. a9 belényesi uradalomban: 308 n. e. 
óhitű lak·, ’a anyatemplommal.

Belényes-Laztír 9 oláh f. a1 belényesi uradalomban: 254 
n. e. óhitű lak·, *s anyatemplommal.

Mikié-Lazúr, oláh f. M. Csékéhez egy órányira: 12 
kath.9 468 n. e. óhitű, 13 ref. lak., óhitű anyatemplommal, 
szép erdővel. F. U. a’ n. várad! d. püspök.

Rohogdtty-Lazúr, oláh f. 11 kath., 485 n. e. óhitű, 
2 ref. ,* 3 zsidó lak ,, óhitű anyatemplommal. F. U. fele Mis- 
kólczy István, cs. k. kamarás, fele Beliczay Miksa.

Lehecsény, oláh f. a* vaskó hi uradalomban: 625 n. e. 
óhitű lak·, kik csizmadiák és fazekasok nagyobb részt· 
Óhitű anyatemplom.

Ltletdy oláh f. a9 belényesi uradalomban i 255 n. a. 
óhitű lak· , *s anyatemplommal.

Lnnkatzprie, oláh f.M. Csékéhez 1 f|s órányira : 288 n. e. 
óhitű |a k .* e  anyatemplommal. F, U. Hodossy Miklós és 
Carabelli urak, kik ezt Lunkányi úrtól örök áron megvették.

L a n k a - TJrzett % oláh f. a9 vaskóba uradalomban: 7 kath., 
506 n. e, óhitű lak,, 9s anyatemplommal.

Magúra 9 o)áh f. közel a9 Bihari havasokhoz: 284 n.o. 
óhitű lak., anyatemplommal, sok dióval és más gyűnlölcs· 
esek F. fi. a’ yáradb püspök.

Mer dg y oláh f. a9 belényesi uradalomban i 309 n» e« 
Óhitű la k ., 9s anyatemplommal.

b ib a r  r Arm botR m 1 3 7



1 3 6 BIHAR VÁRMEGYE.

Mézes % oláh f.a’ belényesi uradalomban: 3 g. k a th ., 
496 n. e. óhitű lak«, Y termékeny határral, óe anyatero- 
plommal.

Meziád,oláh f. a* belényesi uradalomban: 660 n. e. 
óhitű lak ., anyatemplommal.

* Mihellő, oláh f. M. Csékéhez 1 l|e órányira: 324 a. e. 
óhitű lak ,, Y anyatem pionírnál, F. I). a1 varadi d. püspök.

Nyit» veid , vagy Vajda fa lva , oláh f. a’ belényesi ura· 
dátumban: 8g. kath,, 636 n. e. óhitű lak .,9·anyatemplommal.

Belényes·Örvényei, oláh f. a9 belényesi uradalomban: 
487 n. e. óhitű lak·., 9s anyntemplommal.

Nagy-Patak, oláh f. M. Csáké fii. !92 n. e. óhitű lak., 
Y anyátemplommal, F· U. a9 váradi deák püspök.

Petrány· Valdny, oláh f. a* belényesi uradalomban: 261 
g. kath. lak., *8 anyatemplommal,

Petrát*-Sólymos, oláh f. á’ belényesi uradalomban: 21 
g. ka th ., 515 n. e. óhitű lak., 9e anyatemplommal,

Petri lény· Zavojén, oláh f. a9 vaskói uradalomban: 418 
n. e. óhitű lak., ’s anyatemplommal.

P e t r á i z ,oláh f. a* belényesi uradalomban? 220 n. e. 
óhitű lak ., ’g anyatemplommal.
' Pogartetl, Pokalen lásd Czigányest.

Pojána, oláh f. a9 vaskói uradalomban: 2 kath·, 369 
n, e. óhitű l a k . ,9· anyatemplommal.

'Alsó·Pojen , Felső·Pajen,két oláh f. a ' belényesi ura
dalomban i 966 D. e. óhitű lak ., ’s anyaszeotegyházakkal.

Pokola, oláh f. a9 belényesi uradalomban: 2 r. k a th ., 
& g. kath ., 390 n. e. óhitű lak ., V  anyatemplommal. Az 
üt nielly eddig Váradról hegyeken Y erdők szélein vezetett 
keresztül, itt nyílik·meg egy tágas kies völgyre.

Pocsuvcletd, oláh f« V  belényesi uradalomban: 681 n. e. 
óhitű lak ., 9s anyatemplommal.

PresZaka, oláh f. a* belényesi uradalomban: 411 g. kath. 
la k ., Y anyatemplommal.

Remete, magyar-dláh f. egy kies vidéken, a9 belényesi 
uradalomban: 17 g, k a th ., 131 Ίι. e. óh itű , 527 ref. lak ., 
ref. és óhitű anyaszen tégy házzal. Patakjában pisztrángot 
és rákot fognak.
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Rie/iy, oláh f. V  vaskói uradalomban: 3 kath., á tü n .e . 

óhitű la k ., ’s anyatemplommal.
Bogoz, oláh f. a’ Hollód völgyében, M. Csákéhoz egy 

mfdnyire: 355 g. kath, lak ., ’s anyatemplommal. F. U. V  
váradi oláh píitepök.

Rvtchia, oláh f. szinte a’ belényesi uradalomban : €86 
n. e. óhitű lak ., «’s anyatemplommal.

Botáréit, oláh f. M« Csékéhez egy mfdnyire: 45 g. kath;, 
2<K) n. e. óhitű lak,, ’s anyatemplommal. F. U» Dobsa Sámuel.

Sebref, oláh f. a’ belényesi uradalomban: 53$ n. e. óhi- 
tű la k ., ’s anyatemplommal.

Segyett, oláh f. a’ vaskói uradalomban: 457 a ,e . óhitű 
lak«, ’s anyatemplommal.

Seg eitely , oláh f. a4 vaskói uradalomban: 287 ή. e, óhitű 
Iák ., ’s anyatemplommal. *

Sólyom t oláh f. V  belényesi uradalomban: 337 n. e. óhitű 
lak ., ’s anyatemplommal.

Sonkolyot% magyar-oláh f. a’ belényesi uradalomban: 
814 g. kath., 220 ref. lak., ref. és g .kath . anyaszentegyháxzál.

Spinűt, oláh f* M. Csékéhez órányira: 3 kath., 416
n, e. óhitű lak ., ’s anyatemplommal. F.U . Kovács György, 
László és JPridrik urak.

Stej , oláh f, a' vaskói uradalomban: 386 a* e. óhitű 
Jak·, ŝ anyatemplommal.

Stat, oláhF. a' vaskói aradalomban: 300 n. e. óhitű 
la k ., *s anyatemplommal.

Sztrá h o t, oláh f. M. Csékéhez l* |e órányira; 5 kath.» 
258 n. e. óhitű lak., ’s anyatemplommal. A’ kansarától nem 
régen, impetráltatott.

Szent·Márton, oláh f. a’ belényesi uradalomban: 21. 
g, ka th ., 198 n. e. óhitű lak., ’s anyatemplommal.

Szent-Miklot, oláh f. a’ belényesi uradalomban : 387 
n. e. óhitű jak., *s anyatemplommal.

Szuka , oláh f. a’ belényesi uradalomban: 266n.e.óhitű 
lak· , ’s anyatemplommal.

Szaldóbagy·Szeliityé, oláh f. a* belényesi uradalomban: 
236 n. e. óhitű J a k . , *zanyatemplommal·

Beledyet· Szélittye ,oláh f. a* belényesi uradalomban: 
208 n. e, óhitű Iák., ’s anyatemplommal.
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Stelis i f e, oláh f. a* vaskóhi uradalomban; 363 n, a, óhitű 
lak«9 *i anyatemplommal«

Papwmaó-Szelutye, oláh f. 182 n. o. óhitű lak., *e anya« 
templommal. Nem régen es is impetráltatott.

Szerié it, oláh f.a’ vaskóhi uradalomban: 371 a. o óhitű 
lak·, ’s anyatemplommal.

Szohodol, oláh f. a* vaskói uradalomban: 353a«e.óhifű 
lak·, ’s anyatemplommal.

Szombatidg, oláh f· M« Caákáhes fái mfdnylre: 23 r kath., 
422 g. kath., 133 n. e. óhitű, 3 zsidó lak«, g .k a th ., és 
óhltu anyaszentegybázza!· F. U. Vertáo János ás József· 

Szád · oláh t  a* belényesi uradalomban: 397 n· e. óbitŰ 
lak·, ’a anyatemplommal.

SzóAdntfi oláh f. a1 beláoyeei uradalomban: 11 g.kath., 
496 a· e. óhitű lak., ’s anyatemplommal.

Studrics , oláh f. a1 belényesi uradalomban: 15 g. kath., 
443 n. a. óhitű lak ., ’s anyatemplommal.

Talp t oláh f· a1 belényesi Uradalomban t 332 a· e. óhitű 
lak ., va anyatemplommal.

Tarkaicza, oláh f. a* belényesi uradalomban i 368 n. a 
óhitű lak ., ’s anyatemplommal.

Tdrkány, magyar f. a’ Fekete Körös mellett, a’ belé
nyesi uradalomban: 16 g. kath·, 80 2 ref. U k., ref. anya· 
asentegyházzal, bortermesztéssel, szép erdővel.

Tattödfo % oláh f· Váradhoz 2 órányira, dombos, he
gyes vidéken: 7 kath., 741 n. e. óhitű, 5 ref. lak·, nagy 
erdővel, sok gyümölcsei, különösen ezilvatermesztésseLF. U. y 
b. Vay Imre, Tokody József és Imre urak·

Tatárfalva , oláh f. a’ belényesi uradalomban : 354 n. e. 
óhitű lak ,, ’s Unyatemplomiiial.

Telek 9 oláh f. a’ belényesi uradalomban: 150 a. e. óhi
tű lak·

Terpestf oláh f. M. Cséke fii. 3 kath·, 236 n. e óhitű 
lak., *s anyatemplemmal«

Α Μ ·Τ ορα % oláh f*M. Csékéhez fél mfdnyire: 164 n e. 
óhitű lak. F· U. Verner Jakab.

Felso-Topa, oláh f.. 466 n. e. óhitű lak. , v*s anyatem* 
^lommal· F. U. Zseny János; és Kalicza János.
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Topéit*oláh f. M. Csőkéhez egy órányira: 251 ο· o 
óhitű lak ., ’s any atem pionírnál· F. U. Búzát Jánosáé.

Szil d n y  Turburett, oláh f. M. Csőkéhez 2 órányira: 3 
k a th ., 287 n. e. óhitű, 4 zsidó lak F. U, Uhlman Móricz.

Be lényéi- Újlak, magyar-oláh f« a* belényesi uradalom· 
ban: 537 ref., 235 g. kath. la k ., ref. ás g. kath. anyaszent· 
egyházzal.

Urnád, oláh f. a9 belényesi uradalomban: 4 kath.* 331 
n. e. óhitű lak. , / s  anyaszent egy házzal.

Ahó- ét Féltő-Vallenyagra, (Feketevölgy), 2 oláh f.
az első 396 n. e. óh itű , a* második 184 n. e óhitű la k , , *e 
anyatemplomokkal· K. Ú. az elsőnek a* váradi görög kath.* 
a ' másodiknak a* deák püspök*

Papmszo- Valany , oláh f. 5 kath.* 259 n. ·· óhitű lak ., 
*s anyatemplommal· F. LJ. Zatroch György, és Pompéri János.

Varoztény-Kriztdny , oláh f. M. Csáké fii. 2 kath., ,503 
n. e. óhitű la k ., ’s anyatemplommal·

Venter, oláh f. a9 belényesi uradalomban: 7 kath.* 794 
g. kath. 5 ref. la k ., ’s anyatemplommal.

A lté ' ét Feled·Verzdr* két oláhf. a9 vaskóki uradalom* 
ban: 798 a. · . óhitű lak ., vs anyatemplomokkal.

/
Neve zet esebb Paszták.

K it ·  ét N a g y  Kardod ̂  Hosszú liget m ellett: 226 n. a. 
óhitű lak. Bikáét, Malid, a9 belényesi uradalomban.
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ί 'Γ. (Comitatus Gsanadiensis. Cian^der (iMpaoschaft.)

, 1 . § . F e k v é s e  ’s  H a t á r a i ·
k * r . ( * *

Csanád vgyé, két nagyobb darabból á ll, mellyet kő- 
zepe táján, egy keskeny földnyak kapcsol össze. A’ keleti 
részét észak nk. és dél felöl Árad ▼gye keriti-meg; felni 
égy kis csúcsnak északi szomszédja Békéé; nyűgöt zol pedig 
íiatátoa Csongfád *Vgye. Dél’ felöl Torontói vgye a’» szóm* 
szádja Λ tpelly tői a’ Maros vize által választatik el«

2 . J . N a  g y s  á g  a·

Földterületé 29*^. . □  midet foglal váo*el, W tekintet 
ben 48-ik a* magyar vármegyék közt. Legnagyobb hossza 
4ya t szélessége fc mértföld·

*3· § .  T e r m é s z e t i  t u l a j d o n s á g a .

Ezen m egye, szinte mint aJ szomszéd Békés és Csőn- 
grád, merő síkság, mellyet csak néhány kézzel hányt hal
mok szakitnak félbe. A1 Maros mentiben a9 földszine lapo 
eabb, feljebb észak-fele felemelkedett rónaság. A’ Maros 
mellékén 2 —3 lábnyinál mélyebb pinczét már nem lehet 
ásniy ’s a9 kutak szinte bő vizöek, de italra rendszerint ro- 
szak. Földje felette kövér fekete-agyag» melly trágya nél
kül is gazdagon terem» néhol szikes térségekkel keverve» 
de valódi homokos föld egész megyében nem találtatok«

4 . § .  F o l y ó v i z e k .

A9 megye9 egyetlenegy folyója a* Marói, melly déli 
határait nedvesíti» elég tekervényes folyással, mintegy 6



lufdnyi hosszúságra, Ezen ezalitják Erdélyből a' sót, aft 
épületi ’s tűzi fát, és pás fa eszközöket; malmokat is szá
mosán tart forgósban. de ellenben áradásaival a’ melléke- 
béli helységeket tetemesen károsítja* Vizerek: a* Száraz* 
Jgr, melly Aradnál szakad-ki a’ Marosból, *s Tornya, Ba- 
tonya, Kovácsháza, Tót K omlós (Békésben) mellett elmen- 
vén, a1 Földeáki réten enyészik»el. Már ma el lévén töltve 
a* torkolatja , csak eső és hévíz szokott benne lenni. Ezen
kívül vágynak a’ Kopáncsi, Kiró lyh ·gye ti. Dali, Mikuaut, 
M urgitai9és Jángori erek, meilyek árvíz idején telnek« 

meg vízzel.'

5. §. Termékei.

Csanádnak kid je , mind a* szántásvetésre, mind az ál
lattenyésztésre felette alkalmatos. Termesztenek igen sok 
és szép tisztabűzát, kétszerest, árpát, zabot, tengerit, kevés 
kölest és repczét; tiszta rozsot, pohánkát, burgonyát pedig 
úgyszólván semmit sem. Zöldséget, kerti veteményt Makó 
oily bőséggel termeszt, hogy ezekkel nem megvetendő ke
reskedést űzhet. Paprika 1837-ben annyi termett, hogy egy 
véka csöves paprikát 20 krnjczáron v. czédnlábnn lehetett ven
ni. Kénder nagy mennyiségben vettetik* dohányt is bőven 
termesztettek ezelőtt, de most csekély ár miatt több helye
ken felhagytak - vele. Gyümölcsfákat a9 házi és szőlőskertek
ben bőséggel láthatni, de ezeknek nemesítését: nem régen 
kezdették. A9 mezőhegyes! jeles kertben igen szép és neme
sített gyümölcsök teremnek, ’s több évekkel ezelőtt csak az 
almának 100 nénié találtatott, ’s szőlővesszők még a’ Jó Re
ménységfokáról (Afrikában) is hozattak. Tornyán, Ke ver
mesen, Makón nagy és szép urasági kertejc vannak. A* pa
lotai kath. plebánus gyümölcsös kertje szinte említést érde
mel. Minden helységek közt Makó legtöbb szőlőskerttel bír, 
’s az ide való bor legjobban dicsértetik, ámbár az sem külö
nös jóságii, kiváltképen nem állandó. Erdő az egész megyé
ben felette kevés van, minélfogva mind épületi, mind tűzi 
fa a’ Maroson hozatik · le, ’s a’ szegényebbek szalmával: tő
zeggel , karóval pótolják szükségeiket. — Az állattenyésztés 
nagy haszonnal űzetik-itt. Szarvasmarhát sokat és szépet
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tartanak mindenütt a* terjedelmes puszták kővár mesózégein,
*a majd minden nagyobb uraságnál válogatott gulyát láthatni.
A’ makói magas, hó fej ér ség íí ökrök országszerte ismerete
sek. A1 jobb fajta lótenyésztésre szembeötlő sikerrel hatott 
az egész Európában elhiresedett mezőhegyest katona-m é
nes, annyira, hogy itt közembereknél is , kivált a’ magyarok· 
nál és tótoknál szép testállásű. szálas lovak szemlélhetek· 
Tököly Péternek Keverinesen derék ménese van. Az adófi
zetők juhai többnyire közönséges fajhői valók* selymes ke** 
vés van; némeliyek pedig még magyar juhokat tartanak. Ha
nem az uraságok kisebb nagyobb részben nemesített birkákat 
tenyésztenek, ’s egy idő olta nyájaikat nagyon szaporítják, 
a’ szarvasmarha tenyésztést mindég kisebb körbe húzván. 
Apró szárnyas állatokat mindenütt bőséggel Iái hatni. Nyúl 
a1 pusztákon különösen sok, valamint túzokok, darvak is 
elegendő mennyiségben. A’ halászat a* Marosban naponkint 
csekélyebb. A’ sclyembogartenyésztés pedig említést alig 
érdemel.

6. §. Lakhelyek· Lakosok.

Van itt 3 mezőváros ̂  mellyek közül 1 magyar, 1 oláh*4 
magyar-rácz, 1 oláh-tót-magyar-rácz; 6 /« // / ,  u m. 3 ma
gyar , 2 oláh , ! oláh magyar-rácz · 24 népes puszta.

Népessége 67,736 lélek, és így esik egy□  mfdre23351.
Vallásokra: 26,639 romai katholikus, 2000 görög ka· 

tbolikus , 12,030 református, 5606 evangélikus, 20,192n. e. 
óhitű, 1269 zsidó·

Nyelvökre: 43,443 magyar, 17.692 o l á h 5332 tó t , 
1269 zsidó.

A* T.  katolikusoknak van 6 plébániájuk, mellyek a*cfa-
nádi püspöki megyébe esnek. g hath, anyaszedtegyház 
egy van, t. i· Makón, '» ez e’ n. váradi g. kath. püspöktől függ. 
Be/, anya ekklétia van Makón, Dombegyházán ; leány ek·« 
kiásta ozkoiamesterrel együtt. Batoiiyán, óz' Kovácsházán. 
Mind ezek a9 twztántúli egyházi kerületbe, nevezetesen a’ 
békés· bánáti egyházi vidékbe esnek. anya ekklétia
találtatik Nagy Lakon, és Pitvaroson, 's a* bányakerületi 
superintendentiahoz, '* a9 békési seniórafutboz tartoznak.
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J t  n.e. óhitüeh az aradi püspöki megyéhez kapcsoltattak, 
’s 6 parochiát számlálnak. Synagoga van Makón·

?. §. Szorgalom.  Kereskedés.

A’ lakosoknak nagyobb része földmiveléssel ás barom* 
tenyésztéssel foglalatoskodik , de nem igen kitűnő szorgalom
mal. Ugarolni már itt rendesen szoktak, nem úgy mint a* 
szomszéd Békás vgyáben, hanem még is a' háromszori szán
tást feleslegesnek tartják, mi ugyan a’ fold szeifelel ti termé
kenysége miatt még most megengedhető. A1 gyümölcsfák 
nemesítésére a9 mezőhegyest katona ménes-intézet igen so
kat te tt , ugyan itt jó példával mentek - elő , miképen kelljen 
a* szemet untató terjedelmes rónaságokat fa csoportokkal, ’·  
fa sorokkal beültetni, A’ közönséges emberek gyümölcsfáikat 
nem régen kezdik nemesíteni. A9 földesuraknak juhtenyész
tésbeli előmenetelüket feljebb dicsérettel említettük ; a’ me
zőhegyest ménesnek az általános lótenyésztésre való sikeres 
befolyása szembeötlő. Szarvasmarhákat vagy gőbölyöket it
ten többen hizlalnak, részint kövér legelőkön , részint szé
nán; de Kevermespn a’ marhahizlalás nagyban űzetik. Gyár 
az egész megyében nem találtatik. hanem Makón számos ég 
sokféle kézműves van, mint ezt a’ város leírásánál bőveb
ben látandjuk. A* hajókázható Maros s/épen előmozdítja a* 
kereskedést; mert ezen hozatik- le a’ s ó , mindenféle épületi 
fa. u. m.fenyőszálak, deszkák, zsindelyek, stb· A’ makóiak 
sok zöldséget termesztvén, evvel jutalrnas kereskedést őz
nek a’ szomszéd vidékekre: ugyan itt többen a’ Bánátból haj
tott jó fajta sertésekkel kereskednek $ mások ismét a’zarándi, 
világosi, gyulai, békési, sőt a’ belényesi, margitai vásáro
kon is összeszedik a’ czirneresebb szarvasmarhát, ?s azt égy 
ideig az ide való pusztákon tartván , a9 makói , vásárhelyi hi* 
res baromvásárokon, a9 felföldieknek jó nyereséggel tovább 
adják.

Utak. A9 legfőbb , ’s egyszer'smind postául? visz Orog* 
házárul Arad felé, következő pnstaállésokkal: Batonyárul 
Aradnak2< Budának Komira l lj* pofctaállás^

tr. K M . O .  Földi* *0
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8. §. Oskolák.

Minden helységben, ’· nagyobb népes puszién van egy 
közönséges néposkola, mellyben a’gyermekek írásra, olvasás
ra, V a ’ keresztyén hit első égozataira oktattatnak. Makón 
a9 reformátusoknak derék oskolájok ven, mellyben a9 gym
nasiales tudományokat is hallgathatja a’ tanuló ifjúság, egy 
professor, 4 alsóbb tanító vezérlése alatt, ’s ezen intézetben 
1836-ban 465 fiú gyermek nyert oktatást.

9. §. Királyi  Hivatalok.

Postahimilul van Batonyán, Sóház Makón, hol 21-25,000 
mázsa kél - el évenként*

10. §. Jobbágy  telkek· Porták·

Egész jobbógytelek bir itt az első osztályban 36, a9 má
sodikban 38 hold szántóföldet, rétekből minden különbség 
nélkül 26 holdat. Portája van az 183a|e ki országgyűlés o lta: 
39, és igy négygyei több, mint az előtt,

11. § N e m e s s é g ’s 'Birtokosok·

Az 1785 ki összeírás szerint 220 nemes személy találta
tott. Nagyobb részét a9 megyének a9 kamara bírja 36,203 la
kossal. A4 csanádi püspök makói uradalmában lekik 21,0001« 
Av tornyai uradalom a9 Marczibányi nemes nemzetség ma
jorátusához tartozik. A9 nemesek, ’s némelly mágnások tel
kein 10,543 lakost számlálhatni. Nevezetesebb birtokosok: gr. 
Wenkheim , gr. Fekete özvegye, B ittó, Edelsbacher, Ná- 
vay, Kállay, Tökély, Szalpek, Vásárhelyi, elb.

12. §. Tisztikar*

1 főispán, 9e jelenleg még 1 administrator, 1 rendsze
rinti , 1 helyettes alispán, 2 fizetéses táblabirg> 1 fő , 1 al
jegyző, 1 fő adószedő, 1 ellenőr, I fő , lalügyvéd, 1 levél- 
tárnok, 1 számvevő, 3 járásbeli szolgabirő, 3 esküit. Ezek-



h n  járni még 1 fő orvos, 1 földmérő, 4 katonai biztos, 2 
csendbiztos, 1 várnagy.

13«, §· Pol i t ikai  Felosztása.

£lozzlik 3 járásra, mellyekezek: L . 2. Nagy·
laki* 3. Batonyau

M e z ő v á r o s o k .

Makó$ magyar m. v. Fekszik Szegedhez keletre 3 ntfd- 
nyire, közel a’ Maroshoz, igen lapályos helyen, annyira, 
hogy 2-3 lábnyiuál mélyebb pinczét nem lehet ásni, ’s innen 
a’ kutakban is bőséges a* v íz , de nem iható, minélfogva a’ 
lakosok leginkább a* Marosból isznak. Népessége 20,644 lé
lek , kik közt 6763 romai kath., 2000 görög ka th., 20 n.e. 
óhitű, 10488 reformatas, 253 evangélikus, 1120 zsidó. A* 
magyar nyelvet mindnyájan értik, de a’ görög katholikusok 
közt vannak oroszok és oláhok is , kik magok közt ezen nyel
veken beszélnek. A’ város 3 részre osztatik, n. m'. Bujaki, 
Szent Lőrittczi, és Újvárosi részre, ’s az Újvárosi rész 70 
esztendő alatt annyira növekedett, hogy az egész városnak 
szinte 3u  részét tsszi. Van a’ városban 3 tornyos anyaezent- 
egyház, mellyek közűi egy a’ romai, egy aJ görög katho- 
likusoké, egy pedig a9 reformátusoké, és egy synagóga. Ne
vezetesebb épületek: a1 vármegyeháza, mellyben szokta a* 
vármegye gyűléseit és törvényszékeit tartani; a’ püspöki kas
tély, egy mellette lévő 11 holdnyi szép kerttel; az uradalmi 
nagy magház és tiszti lakások, a9 sóház, katona tiszti lak- 
házak, a’ reformátusok emeletes oskolája, hol 1836 ban, 1 
professor, 4 tani tó vezérlése alatt, 465 fiú gyermek tanult; 
~  és több csinos magányos épületek. A9 várost egy mértföld· 
nyi hosszá és erős töltés védelmezi a* Maros ellen , me Ily
nek feneke sok helyt iá/appal annyira feltölt, hogy egyenlő 
magasságú a* város földjével, minélfogva szándék bait vanTo- 
rontál megye megegyezésével, a’ folyőnak uj medrét ásni.' 
A9 városhatárának kiterjedése 1406 eessiót foglal magában, 
egy sessiót 56 holdjával, 9s ezt llüü Q  ölével számítván· 
Ebből a9 város belső telkeire esik 22, űrbéli földekre 621 'fo/

Í 0 #
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a’ város katzállójára 154, szőlőkre és veteményes kertekre 
2 l a|4, erdőre t ai4 , urasági Sildekre 400 sessio. A’ föld kö
vér fekete agyag, néhol szike«, de homok egész határban 
nincs. Az tígsrlás szokásban van. de háromszor nem szánta
nak . ’s még is jó aratás rcménylhetó Termesztenek tiszta- 
búzát, és kétszerest, (tiszta rozsot sehol sem ), árpát , za
b o t, tengerit, kevés kölest* sok kendert, zöldséget pedig 
olly bőséggel, hogy evvel messzi tájékokra is kereskednek. 
A’ dohánytermesztéssel a’ cseké y ár miatt felhagytak. Sző- 
lőskertjeikben sok bor terem , de nem állandó ; a’ gyümölcs
fákat mostanában kezdik nemesíteni. Erdeje igen kevés; fűz
és nyárfák itt ott vannak; tűzifát a’ zombori és canádi er
dőkből szereznek, Marháik egy idő olta megfogytak; van 
azonban most is 60ü0 darab szép fajta szarvasmarha, 2000 
lő , mellyek közt a* mezőhegyest ménektől számlázottak igen 
szépek, több ezer ju b , mellyek nagy részt közönséges bir
k á k , nem esített, és magyar juh kevés van. Sertést szinte 
bőséggel nevelnek, ’« kereskednek is némellyek a’ Bánát- 
ból hajtott jó fajta  sertésekkel, ’s ezeket nem csak helyben, 
liánéin a’ szomszéd tájakén is nyereséggel adják - el. A’ kéz
művesség elég jő karban áll. Találtatik t. í. 116 takács, 440 
csizmadia, 73 szűcs, 27 tímár és varga, 39 vékony és vas
tag szabó, 45 kovács és kerékgyártó. Ezek mind czéhbeliek. 
Ezenkívül vannak kőművesek , kötélverők, könyvkötők, szíj
gyártók , nyerges, pék , fazekas, korsós, tégla és cserép ké
szítők , kaskötők, s tb ., ’s az ácsoknak, asztalosoknak, üve
geseknek, lakatosoknak együtt van czéhek 40 mesterember
rel· Találtatik itt továbbá egy patika, egy orvos, 5 seb- 
orvos. Határában több elpusztult helységek templomai* 
vagy legalább alapkövei látszanak. Nevezetesen Kopáncs, 
Tom pos, Kis Makó, Csókás, Dal pusztákon. Bálon sírok is 
fedeztettek - f e l , mellyekben 3-4 h o ltte s t/a ’ törökök módja 
szerint ülve valónak eltemetve. — A’ tanácsban a’ bíró 3 
esztendeig katholikus, 3 esztendeig református, kettőig gö
rög katho 'ikus, vagya’ mint nevezik orosz-h itű . Az esküt- 
tek közül 5 r. kathulikus, 5 reformatas. 2 orosz. F. U. a’ 
Csanádi püspök, ki Temesváron lakik.

Még a’ 17 ik században, ’« a’ 18-iknak elején, M akó, 
királyi mezőváros volt (Oppidum regiumj  ? 's 1717 ben és
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1718 ban mint Hlyen 200 Rftot fizetett a* királyi kamarának. 
1719-ben a’ király Nádasdy László Csanádi püspöknek, ’s 
következőinek adta-ót f de ezeknek 1777-ig csak árendát
adott , hanem az említett esztendőtől kezdve Kristovich püs
pök úrbéri szolgálatot kezdett kívánni. — 1821 -ben a’ Maros 
a’ nagy töltést elszakítván, a’ várost elborította , 746 házat 
ledöntött, 58,167 tit szőlőt elpusztított, a’ sőházban 10.600 
mázsa sót elolvasztott , stb. Ezen nagy romlás után az utczák 
jobb rendbe szedettek, és homokkal, kavicscsal megtöltet
tek , a’ töltés pedig erősebbé letetett.

Nagy-Lak, oláh - tó t-m agyar rácz in v. a’ Maros mel
lett, Makóhoz keletre 23| t mfdnyire : 615 kath., 4022 tót evang,, 
5016 n. e. ó h itű , 50ref., 45 zsidó lak ., e 'ang. és 2 n. e. óhitű 
anyaezentegyházzal. Van itt több derék uradalmi épület , egy 
kamaraház, mellében a9 szolgabiró szokott lakni, vendégfo- 

' gadó , tiszttartói hivatal. Határa tágas , és felette termékeny ; 
a* marha - juh - sertés , és apró szárnyasállat - tenyésztése 
nagy fontosságú. Tűzi és épület fát a’ Maroson szálitnak-le, 
inellynek kiöntései néha tetemes kárt okoznak. F. U. a’ kamara, 

Tornya» oláh-m agyar-rácz m.v. a* Pestről Aradra vivő 
országutban , Aradhoz 2*(4 mídnyire: 721 kath ., 2230 n. e. 
óhitű lak. Van kath. és n. e. óhitű anyaszentegyháza, szép 
kastélyja és kertje, vendégfogadója, gazdag termő hatóra, 
nevezetes szarvasmarha, lő, juh és sertés tenyésztéssel. F* 
U. a’ Marczibányi nemes nemzetség majorátusa.

F a l u k *

Apátfalva , magyar f. a’ Maros mellett, Makóhoz kelet
re I 1/, mídnyire: 3532 hath., 67 n. e. óhitű, 7 evang·, 15 
ref , 27 zsidó lak.,, kath paroch. templommal, sok gazda
sági épülettel, felette termékeny határral, szól őskertekkel, 
nagy marha és szép ló tenyésztéssel. Béka, hajdan -
fu lva  puszta ide tartozik. F. Ü. a’ kamara.

Balonya, oláh-magyar·rácz f. a’ Pestről Aradra vivő 
postaütban, Aradhoz 2 postaállásnyira: 1330 kath., 503^ 
n. e. óhitű, 123 ref., 14 evang., 18 zsidó lak ., kath. és 
n. e. óhitű anyaszentegyházza). A’ reformátusoknak csak 
egy oskola mesterek lakik itt. Postahivatal és váltás Arad
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és Tót Komlós kőit. Vendégfogadó. Vármegyei tiszti ház. 
Hatóra valamivel hátasabb, mint a9 Maros melióki helysó«» 
geké, 'a ollyan termékeny ópen nincs; de illő roivelós mel· 
lett mindent bőven terem. Szőlős!«ertjei Tannak. F. U. »* 
kamara.

Uj- Ctanúd , oláh f. nem messze a* Marostól, Makóhoz 
keletre 1a4 ni főnyire: 11 kath., 2612 n. e. óhitű, 7 zsidó 
lak , ’s egy szóp n. e. óhitű anyaszentegyházzal. Határa 
gazdag termékenységű, de a9 Maros áradásaitól sokat szen
ved, ’s ez okból a' helység maga is a9 folyótól távolabb dpi- 
tetett. Sz. István király 1036-ban Csanádon püspökséget ál
lított, első püspöknek Gellértet tóvén, ki itt oskolát alapí
tott , Walter nevű németet hiván ki tanítónak. Azonban 
.későbben Gellértet a9 pogány valláshoz szító magyarok Pest- 

7 dél a’ Kelemföldi hegyről levetették á9 Dnnába, 9s innen 
maradt e9 név a* mostani Sz. Gellórt hegyére. 1046-ban a9 
Magyar Rendek itt összegyülekezvén, a’ gyűlöletes Péter 
helyébe, 1. Andrást választották királynak. Dózsa György 
paraszt párt ütő, II. Ulászló idejében Csanádot is elpusztít
ván . az ide való püspököt Csáki Miklóst nyársba vonatta. 
A* püspöki palota, j$sjszékesszenfegyház romjai a’ Marosoq 
túl Torontói vgyében, Német Csanádnál láthatók. F. U. a9 
kamara.

Földeák, magyar f. Makóhoz északra l 1̂  órányira: 
1332 kath . 30 n. e. óhitű, 5 ref., 14 zsidó lak. Az egy 
dombon álló kath. parocb. templom, régi goth épület. Ha
tára felette termékeny; nádja bőséggel; dohányt termeszt, 
és szőlőskertjei vannak. Kéthalom és Szárazér puszták ide 
tartoznak. F. U. a’ Návay nemzetség.

Palota, magyar f. Makóhoz keletre 3 órányira: 3975 
kath., 10 n. e. óhitű, 26 zsidó lak., kath. parocb. templom
mal, több uradalmi épülettel, nagy vendégfogadóval.9s ne
vezetes marha- , ló - , juh-, és sertéstenyésztéssel. Határa 
igen tágas, és minden gabona nemet gazdagon terem. A* 
kath. plebanus gyümölcsös kertje említést érdemel* F* U· 
a7 kamara. .

• Sajt in yoláh f. a1 Maros mellett Aradhoz 5 mfdnyire:
58 kath., 5020 n, e, óhitű, 14 ref·, 12 zsidó lak·, n· e*
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óhitű anyatemplommal, igen termékeny határral, sok rét· 
tel éa legelővel. F. U. a’ kamara.

, 1 5 1

N é p e s  Pnest ik.

Kis- ét Nagy-Apácza> két egymáa mellett* fekvő puszta 
Arad éa Békés vgye szélén, 673 kath. lak. , nagy Juh- és 
marhatenyéeztéssel, dohányföldekkel. F. U. az elsőnek gr. 
Wenkheim Ferenez, a’ másodiknak a* kamara. ,
Arad vgye szélén, 192 kath. lak. F. U. a’ kamara. Békái 
173 kath. lak., ’S dohánytermesztéssel. Apátiakéhoz tartó-, 
zik. Dombegyháza, vagy Dumeg, Batonyáhos észak
ra: 847 kath., 632 ref., 16 n* e. óhitű lak., ref. anya ek- 
kléeiával. F. U. az Edelsbacher nemzetség, de egy részét 
zálogban bírják Marczibányi, Jakabfy, Mittermiller, 'stb. 
Földvár,  Orosháza mellett, 113 kath. és evang. lakossal. 

F. U. · ’ kamara. Gajdot, Földeákhoz fél mfdnyire: 439 
kath. lak. Dumiratos, Dombegyháza mellett, északra: 101 
lak ., 4144 hold igen termékeny határral. F. U. a* kamara» 
K it·Iratot^  Arad vgye szélén: 259 lakossal, nevezetes lé-, 
marha*, és juhtenyésztéssel. F. U. Szál pék uraság, kinek 
Itt szép lakhelye vao. Kaszaper, Tót Komlóé szomszédsá
gában : 84 lakossal, ’s gazdag szántóföldekkel és rétekkel. 
F. U. a’ Kállay nemzetség. Kevermes Arad vgye szélén, 
Tornyához északra 21/ ,  órányira: 1388magyar kath., 10 n.e. 
óhitű lak. Igen szép és nagy paszta, nevezetes marható- 
nyésztéssel és hizlalással, ménessel, dohány földekkel. F*U.~ 
Toköly Péter, Csanádi főispán, kinek itt jeles kastélyja, 
angolkertje, ’s nézést érdemlő istállói vannak« ét - 
Kovácsháza, szinte roppant kiterjedésű és gazdag puszta., 

Batonyához és Mezőhegyeshez, egy jó mértföldnyire: 2131 
magyar kath., 378 reform, lakossal, ’s ez utóbbiaknak itt  
oskolamesterek ’s leány gyülekezetek van, raelly Dombegy
házához tartozik. F. U. gróf Fekete Özvegye, de részint 
zálogban, részint haszonbérben számos urak bírnak itt. 
Kúndgota Arad vgye szélén, Batonyához két órányira: 26 
kath., 47 n. a* óhitű lak. F. U. a’ kamara. Kupa , az eléb-, 
báni pusztával határos: 21 kath·, 54 n. e. óhitű, 16 ref.lak. 
F. U. a’ kamara. K i t - ét Nagy-Lele, 329 kath., 25 ref. lak,
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Makóhoz tartozik. M eM egyet, híre« óz nevezetes paszta,
Aradhoz 5 , Makóhoz 2 , Tót Komlódhoz 1 m főnyire. Ezen 
fő posztóhoz, niég más három puszta tartozik, u. m. Nagy* 
Pereg (mar Arad vgyében), K it Kumar át ét Fectkét, mel- 

Jyek Összesen 39,911 holdat (1100 ölével számítván), és 
855 Q  ölet tesznek, ’· 84 járásra osztatnak-el. Nevezetesen 
Mezőhegyesen van 18,599 hold. 120 □  öl; Peregen 9417 
hold , 050 öl; Kamaráson 4092 hold, 961 0  ö l , Fecskésen 
4582 hold, 224□  öl. Az épületek 22o holdat foglalaak-el. 
Ez az egész termékeny rónaság, II. József császár által 
egy katonai ménes-intézetnek adatott altgi, melly intézet 
Európában, kétségkívül minden rokonneinfteket nagyszerű* 
légével felülhalad, ’i  a'monarchia lótenyésztésének előmoz
dítására minden időben hathatósan munkálkodott és man· 
kálkodik. A* ménesre, ’s az itten folytatott mezeigazda· 
ságra egy stabalis tiszt, és egy gazdasági igazgató vigyás 
f e l , kik alatt ismét számos méneshez és gazdaságból tartó* 
zó személyek vannak. Az egész személyzet állott 1829-ben: 
1 alezredesből, mint comntandansból, 4 kapitányból, 4 fő, 
’s 4 alhadnagyból, 2 kadétból, | tábori papból;, 1 hadi- 
biztossági tisztből, 1 számvevőből, 1 segédtisztből (Adja· 
tant), 1 számvevői-járnlnokból, 1 építés i-járalnpkból, 2  
baromorvosból, 1 fő orvosból, 1 fő gazdasági kormányzó
ból , 1 kasznárból, 1 erdészből. Ezekhez jön még'l kaszár
nya-felügyelő, 22 strázsamester, 51 káplár, 1 dobos, 1 
trombitáé, 269 közlegény, 17 tábori kocsis, 238 csikós, és 
számos kézművesek. Népessége Mezőhegyesnek 1300 lélekre 
megyen, kik közt magyar, német, oláh, rácz, tót, és fran- 
czia nyelv divatozik. 1821-ben, april hónapban, volt a9 
ménesben 47 hágó mén; 16 négy éves, 133 három éves» 
168 két éves, 214 egy éves mén; 668 anya kancza, .183 el
választott, 125 szopós csttdör csikó; 13 négy éves, 167 há
rom éves, 176 két éves, 217 egy éves kancza, 200 elválás·· 
tott, 138 szopós kancza csikó, 89 hámoa ló, 223 paripa. A9 
gazdaság folytatására volt 653 jármas ökör. Mezőhegyes
nek felső részét, melly a’ ménes-osztályt, az ahhoz tartozó 
épületekkel foglalja magában, az alsó részszel, hol a9 gaz
dasági osztály á ll, egy hosszú, és szép fasor boti ossza* 
Van Itt egy nagy kert, mellyben részint veteményes, rá-
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•sint gyümölcsös szakaszok, ruszint angol Ízlésű ík s t f é -
nyek gyönyörködtetik a’ szemetes mellyben egy kávéházat 
is láthatni. Ünnepi és vasárnapi napokon a’ szomszéd kör
nyékből mindenféle élelem hozatik-ide, ’s ekkor Mezőhegyes 
egy csinos városka képét ölti-magára, A’ több helyeken 
ültetett fa sorok, és fa csoportok, idővel nem csak ékesitni 
fogják Mezőhegyest, hanem a* nagyon érezhető fa szükséget 
is fedezendik, ide nem számlálván azon hasznot, mellyet 
az árnyékos legelők, a1 lovaknak hozhatnak. A' ménlovak 
török , arab , angol, magyar, erdélyi, és bessarabiai faj
ból va lók ,’s mindén esztendőben mintegy 160 hágó csődör 
adatik, és vitetik-el a’ monarchiának minden részeibe· 
Pitvaros, kamarai puszta, Mezőhegyestől nyugotra: 1310 

evang. tót lakossal, ’s anya ekklésiával. A’ lakosok igen 
szorgajmatosok, ’s az uraságtól haszonbérbe tartott földe
ken , dohányt, 's mindennemű gabonát termesztenek· Tom
pa , Batonya ül. 10 kath., 19 n, e. óhitű lak. F. U. Szalpek· 
Vizes, Tornya fii, 56 kath. lak. F. U. Tököly,

V



CSOKCÍRAD VARMEGYE-
(Comitatus Csongradiensis, Csongräder Gespanschaft/)

# 1. §. F e k v é se  ’s Határai*

Ciongrád 6 szomszéd vgye, a’ Kis- és Nagy - Kunság 
közt a’ Tisza mellékén vette kereskedésre alkalmas fekvé
sét. Északra esik Heves (K. Szolnok vgye), a9 Nagy Kun. 
•ág-, és Békésnek egy kis része; keletre Békés, Csanád; 
délre Csanád, Torontói, mellytől a* Maros választja-el, ’s 
Bácsnak. egy kis része; nyugotra Bács, Kis Kunság, és 
három helyen Pest vgye.

2. §. N a g y s á g » .
Földterülete 62994/1000 Q  mfdet foglalván-el, e’ tekin

tetben 32-ik a* vármegyék közt.

3. §♦ Természeti tulajdonsága.

Az egész megye merő síkság, mellyet csak néhány 
kézzel felhányt halmok szakitnak-félbe. Földje, fele részé
ben a9 megyének, melly t. i. a’ Tisza bal oldalán esik, fe
kete agyag, kevés szikes hellyel keverve, ’s televényben 
annyira gazdag, hogy trágya nélkül is minden gabona ne
met uzsorával térit vissza; úgy nevezett homokos föld itt 
egy áltáljában nem találtatik. Ellenben a9 megye másik 
fele részében, a9 Tisza jpbb partján a9 föld nagy részt ho
mokos, közel a’ Tiszához ingoványos, turfás, ’s itt ott 
széljelszórva számos apró tavak vannak, meílyek kiszárad
ván, helyeiken széksót sepernek a9 lakosok. Különös to
vábbá az 9 hogy ezen a9 részen, melly homokos, *s melly 
földalatti vízzel annyira bővelkedő, hogy két három lábnyi



CSONGRÁD VÁRMEGYE# 1 5 5

mélységre, mindenütt vízre akadhatni, némelly helyeken, 
egy két ásó nyom után, szélesen elterjedő, de csak alig egy 
lábnyi vastagságit lyukacsos, sárgás, kemény kő bővsége- 
sen tál dita itt közönségesen terméskőnek nevez*
nek, ’s ópaN$#*l#pköveibe, sőt téglák közé a’ falakba is 
haszonnal rakfctrk. Levegője elég tiszta és egészséges; 
télen a’ fergetegek gyakoriak; a’ köznép közt a’ pokolvar 
(carbunculus) uralkodó betegség.

4. §. Folyóvizek.  Tavak.

A* Tisza y csak nem két egyenlő részre osztja a* me
gyét , a’ Gyólyai pusztától kezdve, a’ Horgost határ szé
léig , II mfdnyi hoszuságra nedvesítvén ezt. Szegednél rajta 
hajóhíd á l l , Szentes és Csöng rád közt a* Boldi révnél, 
(melly már Árpád idejében nevezetes volt), továbbá Al-Gyeő 
felett kopnpokon történik az átjárás. Hajókázható lévén, 
a' kereskedést tetemesen előmozdítja, számos malmokat 
forgat, halat is szolgáltat ugyan, de ellenben egész mene
telében majd. csaknem evenkint olly nevezetes kiöntéseket 
okoz, hogy azok miatt sok ezer holdnyi térség a’ szántás 
és kaezállás alul kizáratik, és csak nádat, gyékényt, gizt 
gazt terein. Λ  Maros, Torontói vármegyétől e’ megyét 
elválasztván, Szeged városán felül a’Tizzába omlik. Folyása 
sebesebb mint a9 Tiszáé, minden hirtelen esőzésre kiÖnt* 
menetele tekervényes, Y a* mi nagy l>aj, a9 Tiszába nem 
oldalvást lefelé, hanem oldalvást majd felfelé fo lyik , 9s ez 
által gyakran visszatolulás eszközöltetik. Ezen sok só t, Y  
épületi fákat szálltának Erdélyből, Szegedre. 9 Körös % 
miután mind a9 három leányát a9 Sebes, Fekete , és Fejér 
Köröst, Tarcsa és Gyoma közt össze ölelte, ntjában a9Be
rettyóval öregbed v e , Csongráddal általellenben a9 Tiszába 
szakad. Ezen kasokban színteszálitatik tűzi 9s más szerszám- 
fa az erdőhátról, 9s némelly kor a* tiszahátiak gyümölcsöt 
visznek fel rajta Békés vgyébe. A9 , az Öreg Körös
ből a9 megyében kiszakadván, Y Szentes, Szegvár alatt el
folyván , Mindszentea felül a9 Tiszába ömlik, i 9 ,
Békés vgyében az öreg Körösből ered, 9s Szegvár alatt a* 
Kurczába keveredik. Csak áradáskor van benne annyi víz
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hogy folyhaitofi. Illyen vizmedrek szinte a’ Atdgo·
cti-ér, Szárazér, stb. A9 Tisza több szigeteket képez ma
ga körül * mellyek csupa mocsárok. Tavak vannak mind a9 
Tisza mentiben, mind masnit széljelszórva bőséggel. Leg
nagyobba* Hold tava, Vásárhely m ellett, a9 Kontráid, vagy 
is inkább berek Szentes mellett, l l|a □  mfőnyi területtel, 
Lndaetd, Fejér ló, Bakid, Vid, Matyiid , 's mások

többen·

5. §♦ Termékei.

A9 gabonának minden nemei, jelesen tiszta őszi ás ta* 
vaszi búza, ngy ne vezet tr/ero, vagy is egykor öszszel, más
kor tavaszszal termő bdza, kétszeres, rozs a9 tiszánineni já* 
rásban, árpa, zab, tengeri oily bőséggel teremoek, hogy a9 
lakosok saját szükségeiken felyűl, részint tengelyen Pestre 
és Kecskemétre néhány száz ezer mérőt felhordanak, részint 
m9 gabona kereskedők hajóra Ifeedvén, vagy Horváthország· 
ba, vagy a9 Dunán/el Mosonyig viszik, a9 hol i s , a* tisztar 
bása, a9 mindszenti, 9s gr. Károlyiak uradalmainak szorgal
ma által, jelenleg a* bánátival vetekedvén,. ennek árán, jő 
haszonnal adatik-el. A’ repczétmind inkább kezdik termesz* 
ten i, de Derekegyházán már régen több száz holdból állő rep
eső vetéseket lehetett látni. A9 vad repczébőlis házi szükség
re sok olajat üttetnek vagy égetnek ki a9 lakosok. Kendert 
mindenütt bőven termesztenek, de kereskedés nagyban vele 
nem fizetik. Ellenben a9 dohány igen nevezetes és fő termeszt- 
ménye e9 megyének; mert ebből 8000 ember táplálja magát, 
9s szegedi név alatt, kerek számmal 40,000 mázsa adntik-el 
idegen kereskedőknek, ’s az austriai burnót gyároknak. A9 
szegedi határban, Vásárhelyen, Csongrádon, ’s más több 
helyeken sok és igen édes görög és sárga dinnye termeszte- 
tik , továbbá a9 szegedi és szentesi szőlőskertekben jó fajta 
gyümölcsöt kaphatni, de egyébött a* gyümölcstermesztés gyar
ló lábon áll. Fehér és veres bor a9 szegedi, vásárhelyi, szen
tesi , csongrádi, stb. szőiőskertekben bőséggé! terem, de nem 
állandó , ’s nem is elég. Jóságára nézve legjobbat! dicsérte-» 
tik a9 csongrádi vörös bor. Valamire való erdő egész me
gyében nincs , hanem Csongrád és A Ipar kezt még is szemlél*
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hetni egy horaoktengerbe ültetett e rd ő t , mellyben topolyák, 
ákáczok, de fenyők is stb. szépeo növekednek; a* gátok szé
le i t ,  fűzfák, az utczákat pedig több helyeken ókáczok tog- 
lalták-el. Az egész hazában, sőt a’ külföldön is ismeretes 
szálas, izmos, nagy szarvú, czimeres szarvasmarhák tenyész- 
tetnek itt , mind a' földes urak tágas pusztáin, mind az adó» 
zúk kövér legelőin; különösen pedig a1 legozimeresebb ök
rök , tehenek, és bikák a’ gr. Károlyi nemzetségderekegy- 
házi pusztáján neveltetnek. A’ mezőhegyes; ménes, a’ ló- 
tenyésztésre való jótékony befolyását itt is mutatja ; mert V a 

liiban némelly szegedi és vásárhelyi gazdáknál szálas és szép 
lovak szemlélhetők. A’ birkatenyésztés mind a’ földesurasá- 
g o k , mind a1 lakosok által nagy előmenetellel űzetik; ki
vált Károlyi István, Lajos, György grófok legszebb electo
ral nyájakat tartanak a* derekegyházi, mágócsi, szénási , 
ördöngösi, és kenyéri majorokban. Közönséges magyar juh 
már kevés van. Sertéseket, különösen szőke mangaliczákat, 
szinté nagy bőséggel nevelnek a' lakosok , mellyek a’ vizek 
elapadása után a’ rétségekben hamar meghíznak. Vannak 
ezeken kívül az udvarokon, de főképen a’ tanyákon szám
talan tyúkok, hidak, kacsák, pulykák, galambok, néhol 
gyöngytyúkok, és pávák. Vad szárnyasok közűi: ezer meg 
ezer vad kácsák , vad hidak, szárcsák, búvárok, vízi tyű» 
kok, vöcskök, károlykatouák, bakcsók, sok nemű szalon
kák , közönséges és fekete gólyák , minden féle gémek , és 
nevezetesen a’ magyar kalpagot ékesítő a ’ pusz
taszeri nagy tóban, de másutt is hattyúk, és gödények, 
nem különben túzokok, darvak a’ tágas pusztákon, e’ ma
gyar Mezopothatnián egész sereggel 9 és néha .
— A* halak bővségéröl, világszerte ismeretes Tisza, úgy a’ 
Maros, Körös, és Karcza folyók a' legközelebbi száraz esz
tendőkben igen megfogyatkoztak hal dolgában. Fognak ezek
ben csukát, potykát, kecsegét, harcsát, inenyhalat , szőreget, 
tokot, vizát, és sok rákot, mellyek a* Kurcza vizébül leg
jobb ízűek.

Ásványokat e’ róua tartományban nein kereshetni. A’ 
liszánninei járásban a* homokos földek alatt rejtező kő ré
tegről emlékeztünk a' 3ik §ban. Ezekben kisebb és nagyobb 
csiga hajak találtatnak, ’* ezekből Szeged városa Kistelek
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alatt néhány évekkel ezelőtt meezet égettetetl. Végre ugyan
csak a9 tiszáninneni homokos térségeken létező tavakban, 
jqidőa azok kiszáradnak, a* szegényebb sorsú lakosok általa 
csak közönséges seprűvel temérdek székső összegyűjt étik , 
’s azt vagy a* szegedieknek , vagy a9 szomszéd vármegyék-* 
nek szappan főzésre, igen annyi mennyiségű gabonával el cse
rélik«

6. §. Lakhelyek. Lakosok.

Van benne: 1 szabad királyi város, 1 szabad város« 2 mező 
város, 6 fain, 16 nevezetesebb népes puszta. Népessége 124,316 
lé lek , és igy esik egy g  mfdre 1973 lakos. Vallásokra : 84,309 
katholikus, 3417 n. e. óhitű, 997 evang., 31,569református, 
1024 zsidó. Nyelvökre,nézve mind magyarok, 's még a’ Sze* 
geden lakó kevés németek, úgy az itteni, ’s meg Vásárhe
lyen, Szentesen lakó görögök és ráczok is mindnyájan ér
tik és beszélik a* magyar nyelvet, mellyrenézve Csongrádot 
a’ legtisztábbmagyar vármegyének mondhatni.

Kátá. parochia van 15, ’s ezekből a’ négy szegedi a' 
ctanádi, a’ horgosi, a’ kalocsai, a’ többi a’ váczi megyébe 
esik. Szerzetesek, nevezetesen kegyes oskolabéli atyák, a* 
Megváltóról nevezett sz. ferencziek, és minoriták laknak 
Szegeden.

Reformata anya ekklésia van Hold-Mező - Vásárhelyen 
Szentesen, és Sámson pusztáján, a’ két elsőben két két pré
dikátorral. Ezek a’ tisztántuli egyházi kerülethez, névszó- 
rint a’ Békés Bánáti egyházi vidékhez kapcsoltattak. Evang* 
anya ekklésia teleltetik Szentesen és H. M. Vásárhelyen, ’a 
mindenik a’ bányászkerületi superintendentiálioz , 's békési 
esperestséghez tartozik. Nem e· óhitű szentegyházak van
nak Szegeden, H. M. Vásárhelyen, és Szentesen.

Synugóga van Szegeden és Szentesen.

7. § Szorgalom,  ipar. Gyárok.  
K e r e s k e d  és.

A’ föld itt igen termékeny lévén , a’ lakosok nem kény
telenek rendkívüli szorgalmat élelmük megszerzésére for-
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ditaní. Az nrbéri földek oagyobb részt egy tagban vannak 
kiadva , ’s ezeket kiki tetszése szerint mivelheti. Minden illyes 
gazdának vannak tanyaépületjei, ’s itt teleltetik jószágaikat, 
nyáron itt tartják fejős teheneiket, jármas Ökreiket, kocsi
ás nyomtató lovaikat, ás többen a’ takarítás után a’ juhokat 
is* A9 szántást rendszerint ökrökkel végzik 4 6-8 darabot 
fogváo egy ekébe. A' földesuraknak példáját az ugariágra 
nézve, a’ tiszántúli járásban kevesen követik, hanem több
nyire egy darab földet mind addig folyvást szántanak, vet
nek , valamig vagy a* vadzab vagy a9 farkas/ο ξ  nem jelenti 
magát. Ekkor, hogy termő erejét visszanyerje, vagy par
lagban hagyják, vagy tengeri, dinnye, 9s egyéb kapáló ve- 
teményre alkalmaztatják. Mindennémö gabona kaszával, ás 
nem sallóval takartatok-le. Télen, a9 nagyobb gazdák (t. i. 
kiknek 12, 14,16,20, jármas ökreik, 70, 80, 90, 100 darab 
beverő marháik, 's több egész telkeik vannak) barmos mar
háikat aktokból kieresztvén, nappal szabad ég alatt földjei
ken szertészéljel szénázzák vágy szalmázzák, a9 midőn is
tállóé marháiknak tanyáját rakásra gyújtván, tavaszszal 
tuzrevalónak készítik. A’ gróf Károlyiak jószágaiban min
denütt példány gazdaságot, czjmeres saarvasmarhákat, lova
kat, 9s legfinomabb electoral birka nyájakat láthatni; vala
mint szinte a* Pallavicini nemzetség uradalmaiban nagy szor
galommal vitetik a9 gazdálkodás.

(Sok és mindenféle mesterember laláltatik Szegeden ; a9 
mezővárosokban pedig több retfdü kézműveseknek tulajdon 
czéhjeik vannak , mint alább meg fogjuk látni. Nem fifvih a9 
megyében fQréezmalmok, a’ szükséges deszkákat, léczeket és 
zsindelyeket különös magyar faragók, főkép szegediek , kézi 
munkával olly alkalmasokra és serényen vágják, ’s készítik, 
hogy a’ Máramarosból leszállitottaknal sokkal jobbak, és 
jatalmasabbak, mellyekből sok ezer darab a9 szomszéd me
gyékbe is elhordatik. Hasonlóképen száraz és vízi malmo
kat , úgy a9 legarányosabb lágy és kemény fából nem csak 
k is , hanem a9 Tiszára ás Dunára megkivántató kereskedő 
hajókat f s , szinte ezen magyar faragók készítenek; 9s való
ban ÜjvSzegeden (már Torontói vgyében) a9 legszebb, leg
jobb, legnagyobb (8000-10,000 mázsások) bajik csináltatnak
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egész Magyarországban* Tápé helységében minden háznál esd« 
vetik gyékény, ’i  ávenkint mintegy 20,000 darabot ád el máé 
vidékbelieknek. Az olaj törd malmok közt legnevezetesebb a9 
gr· Károlyiaké Η. M. Vásárhelyen , melly repczéből öt 
olajat.

A* megye kereskedésének fő tárgyai: a4 avaráé, gabo
na , dohány, gyapjú, szappan, Szegednek, Szentes·
nek, de leginkább Η. M. Vásárhelynek országos vásárait a9 
pesti, fehérvári, veszprémi, váczi, sőt bécsi kereskedők is 
meglátogatják, 9s itt a* sovány, vagy félhizott ökröket fal· 
kánként összeveszik· Hízott marhát keveset adnak - el. A9 

gabonát részint Pestre és Kecskemétre hordják, részint ha· 
jókra viszik a9 horváthországi, niosonyi, győri gabona ke
reskedőknek· A9 dohányt az austriai bnrnotgyárok számára, 
jelenleg egy cs· kir. bizottság vásárolja-fel helyben Szege· 
den , de ide nem csak Csongrád vgyéből, hanem Torontál 
és Bács vgyékből is sok dohány szálittatik, melly azonban 
csak szegedi név alatt jön kereskedésbe. Egyébiránt más ke
reskedők számára szinte több ezer mázsát hordanak-fel a9 sze
gedi fuvarosok. A9 gyapjú, szappan a9 pesti nagy vásáro
kon kél-el. A9 halak részint elevenen jég közt Pestig , ré
szint és legiokább, a9 szabad levegőn megszáritva és besózva 
a* bánáti és Arad vgyékbe, úgy Hor váthországba elhordat- 
ván , szép nyereséggel szoktak eladatni. — Fő b e h o z a t a l i  
csikkek ellenben: a 9áer, pálinka, ta t, ma
lomkövek, posztó, vászon, gyolcs , és mindenféle kalmáron
szerek. — Szegedről Kecskemétre, Temesvárra és Szabad
kára fő ország, és postantak visznek , de roszak , e9 kö
vetkező poslaállásokkal: Buda f ,Szatyméz 1; Kistelek t ;  
(Paszta Péteri 1.) Temesvár f. Horgos 1*|4 Rit' Ka nisa 1. 
Csongrádról Arad f· Szentes 1 , Orosháza Vs (Tót K-omlós» 
t .)  Buda felé Alpór I.

8. §. Katonaság.

Ujonczáit a9 37-ifc számú, most Márjassy hevét viselő 
• magyar gyalog ézerédbez adja. Fekvő katonaságból egy 

zásslóaly (bataillon) gyalogság fekszik Szegeden; lovasság, 
ból pedig két századot tart a9 megye.
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9· §. O s k o l á k ·

Szegeden van egy kath* nagy gymnasium, ás philosophier 
oskola (líceum) * a4 kegyes oskolabéli atyák vezérlésé alatt· 
Hold -Mező· Vásárhelyen á1 reformátusok derék deák osko* 
lát tartanak, valamint Szentesen is jó oskolák vannak* a* 
mint ezt a9 helységek leírásánál bővebben látandjuk. Végre 
a’ 62ik számú magyar gyalog ezered katona neyendékekháza 
Szegeden létezik. '

10· §. Jobbágytelkek· Porták·

Egész jobbágy tel kés gazda bir itt első osztályban 34 f 
másodikban 36., harmadikban 38 hold szántóföldet; rétekből 
minden különbség nélkül 32 holdat Portája a9 megyének ma* 
gának 61, Szeged városának 46.

11. §. Nemesség és Birtokosok·

Az 1785-ki összeírás szerint találtatott 850 nemei sse* 
mély. Legnagyobb részét a* vármegyének Károlyi Istváa 
Lajos es György grófok, és Szeged városa bírják. A* mind
szenti és algyeői uradalmakat bírja a* Pallaviciui markgrófi 
(marchio) nemzetség; ezekenkivűl birtokosok a9 királyi ka
mara, *) a' Mágócsi nemzetségnek Fábián pusztát bíró örö
kösei, kik közt legtöbbet bir a9 gr. Keglevies nemstUég, 
a9 Theés pusztai birtokosok·

iÜ. f  i 8 t  ti k a r.

1. főispán, jm jelenleg 1. helytartó (administrator), 1 
alispán, 1 helyettes alispán, i tfo , 1 aljegyző, 1 fő , I a** 
ügyész, SÍ fizetéses tablabiró, 1 számvevő, 1 levéltarnok, 
t tó , 1 ál-adószedő, 2 fő, 2 aisz o lg ab i ró , 4 eskütt, 1 fő 
biztos, 4 mezei biztos, lű t i? 1 katonasági biztos. Ezekhez 
járul 2 orvos, 1 földmérő, 1 ^várnagy, 4 seboryos.

Uj Szegedet, rtielly Szeged városánál cüak kámafsl 
zálogban vbír, a* város örökösen megnyerte, cserében 
szakítván ki helyette az Ötemesi pusztából egy részt· 

TV. K. M. 0. Föld. H
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13. §· Politikai F e lo s z tá sa ·

Eloszlik egy szabad .királyi városra, és 2 főbírói járás
ra, rasllyek ezek: I. jC Tiezénlú II. A’ Titzamellett.

Szabad Királyi Város.

Szeged, Szeged inam, Szegedin. Ezen régi, neveze
tes  , és népes város fekszik az ész. azél. 46° 16' 20", és a* 
k. b. 37° 49' 30" alatt, a' Tisza jobb partján, ott, hol a* 
Maros a’ bal oldalon vele összefolyik , sik térségen , Pesthez 
21, Szabadkához 4 , Temesvárhoz 14 mfdnyr távolságra. Áll 
a1 belső városból, vagy Palánkából, a1 az. Kék hős, felső, és 
alsó külvárosokból, *s mindenikben van egy kati>. paroch. 
szentegyház, *s a* két utolsó városban minoriták és ez. fe- 
vencziek teszik a’ plébániai szolgálatot. A’ bózapiacz (Frucht
mark t) több sor házat foglal magában, ’s jelenleg a \ vá
rosnak ezen része igen szép kezd lenni. Vára, melly hajdan 
nagy erősség volt, ezen nevet most nem érdemli, ’s katonai 
és feoyitőházi épületekből éli. A* vár és varos között lévő 
térségen a’ nagy vásár, a’ Rókhus városban á* baromvásár 
szokott tartatni. A’ Tiszán való általinenetelre a5 vár szege· 
leiénél egy szép hajóhíd szolgál. A’ házak többnyire alacso
nyok, de lehet emeletes házakat is számosán látni, kivált 
a’ belső városban. Jelesebb épületek a’ két kath. parochia- 
lis, *s a* minoriták és sz. ferencziek igen régi nevezetes szent
egyházain , és zárdáin kivül: az n. e. óhitüek’ szép templo
ma a’ belső városban, a’ derék és alkalmas oskolai épület, 
a’ pompás és jó ízléssel készült városháza a’ várral által* 
ellenben, a’ roppant polgári ispotály a Rókhus városban, a’ 
sóházi épületek , stb. Van itt még egy kisebb óhitű szentegy- 
ház és synagógá. Az utczák kikövezésére nem régen ár
verés hirdet tetett. Népessége a* városnak 32,725 lélek, kik 
közt 30,358 katholibüs, 1589n. e. óhitű, 54 evangélikus,43 
református , V 681 zsidó talált,atik, ’s nyelvökre nézve ál
táljában magyarok, merta’ kevés rációk , görögök, néme
tek, és zsidók nagyobbára szinte értik és - beszélik a’ ma
gyar nyelvet. Határa ütegednek roppant kiterjedésű , ’s mint*



egy 160,000 holdat foglal magában; földje kevés részben fe
kete agyag, sokkal nagyobb részt sárga fekete homok. 
Lakosai sok és szép szarvasmarhát, jeles lovakat (kivált mel- 
lyek mezőhegyes! ménektől származnak) igen sok juhot és ser* 
test tartanak, szőlőskerteket mivelnek, a’ dohány termesztést 
nagyban űzik, és fuvaroznak. Továbbá számos és mindenféle 
kézműves találtatik itt, igy szinte egy szóda gyár, könyvnyom
tató műhely, ’s mintegy 80 malom a’ Tiszán. Túl a’ vizen 
pedig Uj-Szegeden (már Torontál vgyében) hazánkban leg* 
híresebb hajó- csinálás létezik. Kereskedésre kedvező fekvé
se lévén a’ városnak , ez valóban nagy fontosságú, kivált 
dohányra, gyapjúra, gabonára, épületi fákra, és marhá
ra nézve. Továbbá a’ szegedi szappan, mind ««épsége,mind 
olcsósága miatt kapós portéka lévén, evvel jövedelme« ke* 
reskedés űzetik , kivált pesti vásárok’ alkalmával. Yégro 
a’ Tőrök tartományok, és az Austriai birodalom közt foly
tatott transito kereskedésből nevezetes hasznot lát. Mind 
ezen hasznok’ következésében Szegednek polgárai vagyono
sok , eJ mellett híven megtartották ősi szokásaikat, erényei 
k é t, minélfogva most is egyenes lelkű, vendégszerető, és 
buzgó hazafiak , kik közt minden időben részint a’ katonai 
és polgári pályán, részint a’ tudományokban többen jelesen 
kitűntetek magukat. Van itt  egy jó karban álló kalb .gym
nasium és philosophiai oskola (lyceum), a’ kegyes oskolabeli 
atyák’ vezérlése a la tt , említést érdemlő physikai eszközök 
gyűjteményével ; capit, oskola, egy nagy országos fenyitő- 
ház, mellyben nem csak magyarországi, hanem más austriai 
tartománybéli rabok is tartatnak, sóház, és só szálitási * hi
vatal, hariuinczad, posta tisztség, casino, roppant polgári 
ispotály, kaszárnya, több patikák és Vendégfogadók.

Eredete a* városnak bizonytalan, de a9régi irományok sze-i 
rint II. András idejében kezdett gyarapodni. IV. Béla a ' ta
tár pusztítás után Tápé faluval ajándékoz!a - meg a’ vissza 
költöztteket, hozzá kapcsolván még Vártót. Szabadságait, ’a 
kiváltságait Szegednek igen számos királyok részint meg·»
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Nem csak vácv£ .határán, hanem áz, ezen az egéig 
környéken termesztett dohány is szegedi Rév alatt jtfif 
kereskedésbe.

t i *



erősítették, részint újakkal is pótolták, u^vezetess n s I. 
K á r o l y ,  Z s i g m o n d ,  C o r v i n u s  M á t y á s  ti54. 
ée 1469,· ben, U. Ulászló 1498· ban, Maximilian, U. Wi
nand 1631-ben, III. Károly, 1719-ben. Királyi város lett Illő i
ben· Nevezetesebb történetei o’ következők : Itt köttetett 
meg 1444jun. 13,-kán, a* békesség a’ törőlf és,I. Ulászló közt, 
mellynek felbontása a* várnai ütközet által ol}y érzékenyen 
megboszultalott. 1458 december hónapból?,) a9 Magyar Ren
dek itt országgyűlést tartván, IU. Fridrik ellen a’ háborüt 
elhatározták. 11. (Jlászló alatt a9 hires csehek bői álló fekete 
sereget, rablásai miatt, lyni^sy Pál Szeged, környékéit tetó* 
s,emmivé. Ugyan 11. Clás^á, nlo&t Dózsa.firyöígy · fellázadt 
paraszt - hadával Szegednek indult, de itt a,* polgárok felfegy
verkezvén, Csapádnak vette, atyát·, A’ moháe&i veszedelem 
után, Zápolya János közel, 000emberrel itten állapodott 
meg. ’e Szolima a hazament« utáo ipnen indult Budára. 1551- 
ben Muhamet n a g y v á r  a,’ várost elfoglalta,, itt yárat épi<- 
teteit, 's ezután iáipsá 1686ig török kézben maradt. 1709- 
ben és 1710* ben nagy dög halál, 1777ben„^ée 1788.-ban éhség 
uralkodott. A? többszöri árvizeket, *s tüzeket elhallgatván , 
<$ak azt említjük, hogy legközelebb I836">ban, augustus és 
September hónapokban n’ nagy szárazságon k M l ,  még a* 
gyakori gyújtogatások is rémifptték, a’ regény Ukospkat.

^  ·. V r'.]*k ,V 4f . '

I. T i s z á n t ú l i  J á r á s .

Van benne; f szabad vprqs, 1 mezőváros, 2 falu, 4 
nevezetesebb népes puszta, Népessége 61,915 lélek . kik, közt 
24,530 katholikus , 34,513, refprni. , 940 evang., 1638 n. e. 
óliitu 291, zsidó. Nyel vökre nézve n)ipd magyarok.

v , á r  q s  q k.

$zejU&i, ipgbad néges magyarváros, kqzal sf, Tiszák®* 
a' Kurcza vize mellett, melly a' Körösből szakadván-ki 
IMindszenten felöl a9 Tiszába Ömlik , Pesthez 16, Szegedhez 
3 mfdnyi távolságra. Népessége 20,060lé lek , kik közt 6700 
r. kath., 12,220 reform.. 340 evang·, 600 n. e, ébitö, 200
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M idó, ’s nyelvükre mindnyájan magyarok. Házak szama 2310.
Nevezetesebb épületek: a1 reform, nagytemplom, rézzel fe
dett tornyával , ’s ugyan ezeknek emeletes oskolája; a’ kath. 
anyaszentegyház és parochia, a1 városnak az uraságtól meg 
vett épületei, a’ városháza, a ’ nagy vendégfogadó, ’s több 
csinos magányos polgári házok. Van a’ görögöknek is egy 
kis szentegyházok, az evangélikusoknak templomok, egy 
synagóga, patika, és postahivatal. Még tSOOhan csak két 
ház volt cseréppel fejve, de jelenleg igen sok, serkentvén 
erre a’ lakosokat mind példája, mind a’Tud. Gyűjteményben 
kinyomatott oktatása á lta l, a’ mostani nagy érdemű idősb· 
ref. prédikátor : Kiss Bálint. Van itt. a’ reformátusoknak a’ 
feljebb említett nagy oskolával együtt 5 oskola épületjeik, 
mellyekben 8 tanító által 818 fiú és leány gyermek nyerők* 
ta tá s t, különféle hasznos ismeretekben, sőt deák nyelvben 
is. A’ katbolikusok 3 , n. e. óhitüek, evangélikusok, és zsi
dók egy egy oskolát tartanak. Találtatik itt egy reform., és 
egy kath. ispotály. Egészen róna, ’s csak néhány emberi kéz 
á lta l csinált halmoktól hasított halárának kiterjedése 0 négy
szegű mért fold, beszámítván az utakat, ’s vizek árkait i s ;  
de ennek *|3 része a’ csaknem minden évben előforduló ár
vizek miatt nagy részt mind eddig haszonvehetetlen volt. Föld
jének területei igy következnek: felül 2—3 Iák mélységre fe
kete termőföld (Dammerde), ezen alul kél ölnyire sórgh 
agyag, melly nek alja kövecses, ezután jön kékes kéukü es sza
gú marga. A’szántóföldek , mellyek közt £5v js állomány., ses
sio, jobbágy telek , (egy állomány $G holdból, egy hold 1i0ö 
Q  ölből állvan) adó alá esik , egy tagban vannak kiadva, ’s 
azokat kiki tetszése szerint mivelheti. Minden gazdának vau
nak tanya épűletjei, itt teleltetik jószágaikat, nyáron itt 
tartják fejős teheneiket , jármas ökreiket, kocsi és nyom
tató lovaikat, és többen a* takarás után a’ juhokat is. A’ le
gelők közösök, ’s eddig kiki annyi marhát tarthato tt, men
nyi tetszett, de a’ kiváltság után szabályoztatok f'oguak :/  
szántóföldek mennyiségéhez képest. Az allodialís lóidéit 
5270 holdat tesznek, ide számlálván a’ majorsá
got és Kökényt, a’ Fáhiányi puszta pedig, meliyet színiem’
szentesiek mivelnek 13,000 holdat foglal-el. Szentesnek föld
je  gazdag termékenységű : mert: minden úgarius, trágyázás
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nélkül csak egyszeri szántás után Őszi gabonából 5 — 24 
grogot ód. A9 szántást rendszerint ökrökkel végzik 4 —6—8 
áerabot fogván egy ekébe· 1836-ban mind a* szart asmarhák,

. aflod a* juhok közöl sok eser eldöglött: most 900-1000 mássá 
gyápjánal többet alig adhatnak-el. Szőleje két helyen van 
a* városnak, az északi részen lévőt , a1 délit Berki
erő löknek nevezik, mindössze 1064 holdat tesznek, de ke* 
trés bort szolgáltatnak. Gyümölcsfáikat csak 30esztendő óta 
nemesítik. Erdő nincsen, hanem a* Tissa és Kurczi partjain 
fűzesek vannak, de ezek kevés tösifát adnak« Akáczfákat 
majd minden udvaron , ’a az utczák mentiben -«Ily bőséggel 
láthatni, hogy a' város távolabbról ákáaÉ/érdőnek tetszik· 
A9 Tisza rétjén eddig bőven termett nád és gyékény, hanem 
esek gyökereit száraz esztendőkben a* sertések elpusztítván, 
most haszontalan gist gazt terem. Vízimalom van á’ Tiszán 
31,szárazmalom 44, szélmalom 2, olajmalom5. Cséheikvan
nak a’ csizmadiáknak, (kik 150on vannak), szörszabóknak 
és rahaszabóknak, szűcsöknek, kovácsoknak, kerékgyártók· 
nak, vargáknak, ácsoknak, molnároknak és takácsoknak. Van· 
nak kőm ívesek, korsósok, fazekasok, 2 könyvkötő, péket 
ruha festő. Az asszonyok kender és lenfonalaikat takácsok
kal szövetik, ’i  pénzért fejérittetik Jövedelme van a9 város
unk a9 Bödi xegyBéldi révből, a* Knrczán lévő vámból ,a llo- 
sRal is és arenda lis földekből, serházból, malmok, mészárszékek, 
vendégfogadóit, csapszékek árendáiból, a9 szőlőkre, házakra, 
földekre kivetett adóból. A9 Tiszáo, Kurczán, Körösön kí
vül e9 következői folyói vannak még: Má-
g deti-ér , de ezekben csak árvis idején szokott viz lenni. A,r 
Tiszából legtöbbet potykát; kecsegét ritkán fognak-ki a9 
halászok. Szentes határán, több már elpusztult helységek 
voltak, miilyenek: Ectár és Fábián, mellyeknek puszta tem
plom falai még most is állanak, Váz Ecseri templom nagy 
tornya csak 1752-ben dűlt-le, , Se.
Mihályfalva,ennek szentegyháza talpköveit 1835ben álfák-ki, 
Keked, Sz. Kotta szigete, és az úgy nevezett város
melly onnan nevezetes, hogy Haruckern György Proviant 
Coramissarius, 1697-1698. itt. töltette a9 sok kenyeret En
ged* set ege számára.



Szentet, mostani nevét else" birtok ötétől, bizonyos Zen· 
tins nevű magyar vitéztől vette. Első eredete homályos; 
hanem a’ tudva van, hogy itt romai gyarmatok laktak: 
mert a* Korcsa vize partján a9 város északi vége felől, most 
is sok hamuval megtöltött vastag cserép edény találtatik9 
több romai pénzekkel együtt. — 1239-ben a' Nagy-Kunság
hoz tartozott, valamint ezzel határos Kdn Szarvas, Kun Du
rus, Vásárhely, vs más Körös és Maros közti földek. Da
nam már Corvin Mátyás idejében Békés vgyébe esett, és 
1686 táján, midőn a' török e' részről kiűzetett, kapcsolta* 
tojjt Csengnéd vgyéhez H. M. Vásárhelylyel együtt, melly 
ismét Csanád vgyétől vétetett-el. 1241. a* kunok, a* tatá
rokkal egyesülve kirablották, ’s elpusztították. 1530. táján, 
a’ város bévette a* reform, vallást részint saját földesura 
Dossy Miklós, részint Fábián Sebestyén , Mágócs és Szent- 
Mihályfalva birtokosainak, u. m. Mágócsi András és Gáspár, 
Sövényházi Móricz Péternek példájára, Ozorai Imre, Téri 
Literatus Lukács, és a’ Kán nemzetből való Szegedi Kist 

. István lévén itt a* terjesztő tanítok. A’ török háborúkban 
sokat szenvedt ezen helység a' törököktől, tatároktól, né
metektől, rácsoktól,’s három ízben egészen felégettetett. 
A’ lakosok menedékhelye a’ város mellett elnyúló nagy rét- 
ség volt. A* törökök itteni uralkodása alatt, a’ gyula 
basa, török és^atár családokat szólított ide lakosoknak, 
melly alkalommal V  magyarok a’ város alatti rétségben lévő 
£*. Ilona szigetében költöztek, Büttösi István nevű papjok- 
kal. 1686. ezen város alatt verte-meg Veterán! cs. k. gene
rál a* szegedi törökök segítségére siető gyulai és szarvas 
várbeli törököket, a’ mikor aztán , ezen vidékről végké- 
pen elpusztultak, ’s a’ kik itt maradtak keresztyénekké 
lettek, *s a’ magyarokkal összeházasodván, maradékaik most 
i i  török néven neveztetnek. l7o9. a’ döghalál 900, 1.739- 
ben 800 lakost seprett-el. 1716. a’ Temesvárt ostromló 
császári sereghez kenyeret, zabot, szénát, sajtot szólított 
a’ város, az oskolamester Szőnyi Lőrincz is elkísérvén a9 
lakosokat, ki szinte fegyvert fogván, mind Temesvárnál, 
mind Nándpr Fejérvárnál példás jeleit adta vitézségének. —* 
1747-ben a9 reformátusoktól a’ templom 9s papiház elvéte
tett, ’s a9 kevés számmal megtelepedő katholikusokrak adu-
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*0# által, a’ reformátusok vályogból építvén »aguknak 
•g j  kis sseijtegyházs t. 1748· a* sáskák pusztították hatá
raikat, mellyektol csak 1750-beu, júliusban szabadulhattak' 
pieg. 1760. huivét másod napján tűz támadván, a1 vár#· 
*1* *ό·γ·, a’ref. vályog fteotegy házzal egyátt leégett, gielly- 
pek felépítése téglából úgy engedtet^ t-meg> hogy a9 torony 
a’ templomtól 7 ölpyi távolságra lágyam Ennek helyébe 
épült a9 mostani szép éf nagy szpntfgyház 1806— 1825-ig, 
f ’ napszámokon kívül 3<Μ7ό forintba kerülvén, yr
A’ Körös és Tisza neyespferehb áradé·#* voltak ; 17$l-beu, 
tálö, és 1830-han. Ezekenkivöl emlékezete* a’ lakkok «lőtt 
az 176$-»k sáros té l, és azt követett hó nyár, valamint az 
1784· 18Q7· 1816-lki förgetegek, mejlyek sok jószágokat 
elpusztítottak. 1831-ben a’ choleráben 1100 lakot halt meg 
augustus hónapjában. 1836. minden jószágnak közel p réssé  
aldöglött. 1836. elején, a’ yáros lakosai mólt, gr· Károlyi 
István, bajos, és György prak k*gy?* segedelmével örö
kösen megváltották magokat, na, Papi Bpro* ^ámu*! ak
kori fó bírónak emlékezetet érdemlő törskédése , '* a1 nemes 
és neip nemes polgároknak egyetértés# következésében, 
1,368,2()2 esőst forintért és 47 krajcárért·

Hvld-Meto- Vásárhely, nagy magyar m* y, Szegedhas
Vi#m fdnyíre, a’ Hold tava Mellett, egy termékeny róna- 
ségon, a9 Tiszától fél mfdoyi távolságra; 29,507 lakossal, 
kik közt 6570 kathojikus, 21,313 református, 536 avange-r 
likuí 1Q38 n. e. óhitű, 5U z*idó,· Tproyos temploma4 van, 
u, in. % a’ katholikusoké, 3 a’ reíormatusnké . 1. az óhi- 
miieké. Az evangélikusok egy kisded torony nélkül Való 
templamhan végzik áj tatosság ok el* A* házak tóbboysre 
alacsonyok, és náddal fedettek, de láthatni számos csinos 
épületeket is a* kereskedőknek, és, más tehetősb lakosok
nak. Ezenkívül jelesebb épületek: a# urasági, katonatiszti 
lakházak, a’ ref. emeletes gymnasium, a’ nagy vendégfoga? 
dó, a’ városon, ki vili egy derék urasági serbá^ banne lévő 
pitlis malommal, ugyan ott olaj*gyár., mellyben repezéhőf. 
ezernél több mázsa ültetik. Mindßnik felekezafc
b|r egy pép oskolát, de a’ reforma^oePkAak gymnwoipiok
YSO it t ,  mellyhen 2. professor, 6 kisebb, tapitó által ne«t
m k  1* WH*?ti φβ grimMuatipaiia tedw w ^ ok taníttatnak *

4 6 $  ffW W JU P V ^ H W ¥ P .
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hanem a’ poésis, rhetorica, deák, görög, német nyelv, 
vészét, paedagogia * de a' t iu ta  maiheeie íe. Ezenkfivfil 
van, a’ leányoknak 6 oskolájuk, mellyel ben üsszeségel 
1546 fiú és leány gyermek nyer oktatást, ide értvén a’ gym- 
nasiumbélieket is. Kiterjedése a9 vásárhelyi határnak kerek 
számmal 135,126 holdat teszen 1100 □  ölével számítva. 
Földje fekete agyag, ’s gazdag termékenységit,mellytrágya 
nélkül bőven fizet; legelőjénél már zsírosabbat alig ta
lálhatni; a’ Tisza rétségein nádat, gyékényt bőséggel vág
hat, szárazság ideje'n pedig sok sásas szénát terem, ’s a ’ ser
téseknek kedves tanyát szolgáltat. Erdő az egész Katarban 
nincsen , hanem fűzfák a’ lapályog helyeken , és a’ töltések 
mellett helylyel, helylyel találtatnak. Tágas szőlőskertjei 
középszerűen véve 25,000 akó bort teremnek, mellyet ma
gok isznak meg, mivel nem igen állandó és becses. Legjobb 
még az arany-ági. Egyébiránt a1 vörös, erős természetű, a’
fehér hasonlóan, de a" mint róla mondják káka iau. 
A’ Tisza csak fél mfdnyi távolságra folyik el a’ várostól, *a 
ezen hordják, le termékeiket Szegedre, Körtvélyesnél lóvén 
a’ rakodó hely, honnan ismét tűzi és épületi fák hozatnak 
a1 városba. Nagy viz idején, egyenesen Szegednek lehet ha
józni , mert a’ város alatt lévő nagy tó a’ fedeles hajókat is 
elfogadván, ide és vissza a’ vétségeken keresztül bátrán ha- 
jókázhatni. Azon csatorna , mellyel gr. Károlyi Antal a' T i
szát aJ Hold tavával össze akárá kötn i, egészen el nem vé
geztetett , mert a’ lakosok a* Tisza kiöntéseitől inegfélemlet- 
tek. Megjegyzést érdemel továbbá itt azon nagy töltés, vagy 
g á t, mellyet ezen vármegye az úgy nevezett Térő fokán innét 
kezdve, egész az Algyői révig hányatott, mellynek hossza 
3666 folyó ö l, szélessége 4 , magassága 5 öl. — Lakosai szügy 
nevezett honoratiorokon ki vüi földmi velők, kézművesek, há
zas és házatlan zsellérek. A* földmivelők vagy urbarialis- 
ták , vagy árendások, vagy dohány termesztők, mindnyáján 
erős izmos, széles vállií, szálas emberek, magokban bizakodók, 
egymással, vetekedők ’s mivel jó búza kenyérrel, szalonnával, 
hússal, ’s kerti borral élnek, piros tele képnek, Földjeik 
egy tagban vanoak ki osztva, ’s ott tanya épületeket tarta
nak. A’ Jegelők közösök. Termesztenek tiszta és kétszeres 
búzát, őszi és tavaszi á rpá t, zabot, kölest, tengerit* zsíros
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dohányt 9 sárga és görög dinnyét· Szarvasmarháik, lowik as 
alföldön legszebbek; birkáik közönséges javított, leginkább 
két nyirésöek , de vannak néhány tehetős gazdák, kik neme
sített finom szénieket tenyésztenek. Altaljában Vásárhelynek 
▼an 15,000 darab szarvasmarhája, 8000 d. lova, 50,000 ju
ha , 10,000 sertése. Czéhes mesteremberek köztök : a* ko. 
váesok, kerékgyártók, lakatosok ,asztalosok, csizmadiák, 
vékony's vastag szabók, takácsok, szűcsök. Vannak ezeken 

^ívfil: tímárok, cserző vargák, szíjgyártók, kadarok, fésű
sök , pokróczkészitők, kőmivesek , ácsok, molnárok, réz· 
míves, festő , kalaposok, ’s ügyes paraszt faragók számo
sán. A’ városban lévő számos száraz malmokon kívül tulál- 
tatlk a* Tiszán több hajó malom, és még mintegy 7 szél 
malom. A* halászok mindinkább panaszkodnak a9 halak fogy
táról, ’i  már az apró keszegeket, ’s az kis ujjnyi kecsege't 
sem vetik •meg. Baromvásárjai a' városnak egész országban 
híresek, és méltán, mert itt valóban gyönyörű magyar ökrö. 
kot láthatni, ’s nem ritkaság, hogy egy gazda, fiO—70 il- 
lyen darabot állít fel, ’a azokkal kereskedik.

Vásárhely határában 17 telek, vagy is annyi elpusztult 
helység kövér helyei találtatnak, u· m. Sz. , , -
pártétt Batida, Férged,Sz· ErzsébeCsömör hány, Sámson (ez
most népes}. Tót Kutas, Szőlős, , 
Derekegyház, Mariéiy , Sót, . Csomorkányon a’ 
templom mohos kőfalai most is fenállnak, Szőlősön pedig ré
mitő erővel készült sánczokat szemlélhetni* Maga Vásár
hely régenten tál a1 Hold taván, Makó felől állott, ’s itt 
még 50 évvel ezelőtt a9 szentegyház alapkövei, mellette lévő 
airbolttal, és előtte lévő kuttal láthatók voltak, de már a* 
Hold vize habjai a9 partot, hol ezek valónak, leszaggatták· 
A* török háborúkban Vásárhely szinte igen sokat szenve
dett. Kifizetvén a*törők, ’s a’ város birtokosa Tököly Imre. 
mint felségsértő jószágait elvesztvén, 1. Leopold, 1086-ban 
gr· Bercsényi Miklósnak ajándékozó Vásárhelyt, ki akkor 
Szegeden várkapitány vala. 1718-ban. Bercsényi száműzetése 
Után gr. Schlick nyerte el a- várost. Ettől pedig örök áron 
meg vette gr. Károlyi Sándor 1724-ben, 9s jelenleg Károlyi 
István, Lajos és György grófok bifják,
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F a l a k .
t

M indizent, m agyarf. a' Tisza bal partján» Szentesbe* 
nyugot-délre l 1̂  mfdnyire: 5216 kath., 3 ref., 19 zsidó 
lak., kath. anya templommal, 's több derék arasági épüle
tekkel. Határa szinte gazdag fekete rónaság· Egész úrbéri 
telke ran: 160. F· U* a9 Marchio Paljavicini nemzetség.

Szegvár, magyar f. a’ Kurcza vize partján, Szentesbe* 
1, a' Tiszához fél mfdnyi távolságra: 4508 kath., 10 reL, 
25 zsidó lak. Itt van a9 megyének díszes vármegyeháza, 
egy emeletű egészséges tomlöczeivel. E9 mellett nevezete* 
épületek még itt: a’ kath. paroch. templom és plébánia, az 
uraságházai, vendégfogadó. F. U. a9 gr. Károlyi nemzétség.

Nevezetesebb Paszták·

fíerckegyhdza, Szentes, Vásárhely és Szegvár Őzt. Ter
mékeny , egészen fekete földá 23,000 holdnyi szép róna 
paszta. F. U. a9 gr·^Károlyi nemzetség, kinek díszes ka- 
stélyja, és fáczónyosa ékesíti. Ezenkívül vannak itt csinos 
és tágas tiszti és cseléd lakások, nagy birka, marba é* ló 
istállók. Itt neveltetnek , talán az egész hazában a9 legezi. 
meresebb ökrök, 9s áltáljában szarvasmarhák, *s innen már 
Mnszkaorezágbs, Podoliábs 9 Krimiába is vásároltattak te
henek és bikák. Van itt továbbá derék ménes, és több 
ezerekből álló nagy tökéletességig finomított electoral birka 
nyáj. A9 repeze itt több száz holdakban termesztetik, 9s 
belőle a9 vásárhelyi gyárban olajt autóinak. — Lakik itt 
285 kath., 2 evang., 14 református, *s a9 katolikusoknak 
kápolnájuk van.

M ártély , Vásárhely és Mindszent közt 200 kath. la- 
kossal. F. U. gr. Károlyi nemzetség. , Vásárhely
hez keletre 2 órányira: 785 kath., 62 evang., 848 refor
mátus lakossal, ref. anya ekklésiával , kath. kápolnával, 
szép urasági majorsággal, gyümölcsöskerttel, dohány föl
dekkel. F. U. a’ gr. Károlyi nemzetség. Tees, a9 Körös 
és Kurcza mentiben fekyő lapályos puszta, 236 kath., 102 
ref. lak.
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II. A ’ T í s z a m e l l c  ki J á r á s .

Van benne: 1 mezőváros, 4 fain, 12 nevezetesebb né
pes paszta. Népessége 29,676 lélek, kik közt 29,42t ka. 
tholikus, 190 o. e. óhitű, 3 evang·, 13 ref.f 49 zsidó. 
Nyel tökre nézte mind magyarok.

M e z ő v á r o s o k ·

Ctbngrád, magyar m. v. a’ Tisza jobb partján, Pest
hez 10 postállásnyira . 'e 14 magyar mártföldnyire: 12,413 
kath., 4 n. e. óhitű, 26 zsidó lak. Utczál tágasok , és elég 
tisztán tartatnak; temploma nagy és szép; a1 város szélén 
derék vendégfogadója tan. Postahivatal és váltás Szentes 
és Alpór közt· A' tárossal általellenben a’ hármas anya 
Körös ömlik a9 Tiszába. Etelének atyja, Und vezér paran
csolatjából a9 meghódított tótság által épített régi erős föld
várnak maradványai még mostaa is a9 Tisza partján szem- 
lálhetők. Határa bmssso kiterjedt r <M nagyobb részt homo
k os, 9s azért nem vetélkedhetek termékenységre a9 tiszán- 
tali földekkel; egyébiránt sok és szép szarvasmarhát tenyész
tenek a9 lakosok. SzőJőskertjei meglehetős bort teremnek. 
A9 földesnraség által, ültetett amerikai nyárfák szépen dísz- 
lenek , 's ez által aok haszonvehetetUn homok, hasznos 
térré váltostattatott. Határában széksé sepeftetik. Egész 
jobbágytelket 400 számlák F. U. gr. Károlyi.

F  a I u k.

Al-Gyo * magyar f. a9 Tisza jobb partján, Szegedhez 
2%  mfdnylre: födi kalb», 3 evang., 5 reft, I t zsidó lak., 

kath. parech. templommal, termékeny, de vlzárádásoknak 
kitótatett határral. A9 falna felöl róvje van a9 Tiszán, hol 
keresztül kötött erős és vastag kötél segedelmével, kompo
kon történik az átkelés· Egész jobbágytelek van 39*. F. U. 
a9 Pallamini nftárkg ró6 (narchis) nemzetség.

Horgot, magyar I. Seegodhez nyugot-dálro kát és fél 
órányira; 2495 kath,, 8 zsidó lak., kath. paroch. templom*



mai, >  ék?* urasági épületekkel? postahivatallal 4« vákás- 
•a! Szeged és Ifia-KenUa közt. Határa agy rézben gazdag 
tsrraékenységű. fcorhanyföld, nagyabb részben homokos, da 
azért mind ezántásvetésjre, mind különösen szarvasmarha 
és Juhtenyésztésre felette alkalmatos. A’ Tisza rétségeiben 
8ok nádat; vághat, Úrbéri telke 100-ra felmegy. F· U, a? 
Kárász nemzetség.

Kistelek ymagyar £. a' Szagodról Pestre vívó postául· 
ban 9Szegedbe» 2 posta áJlásnyira: 32&4 kath., 4 zsidó lak·* 
kalb, paroch. templommal > vendégfogadóval. Postahivatal 
de váltás. Sz&tymáz ás P. Péteri közt. Határa homokos. 
Jobbágytelek; lOOj. F. U. Szeged városa·

Tdpéf magyar f. a’ Tisza Jobb partján, Szegedhez fái 
órányira: 1984 kalb. lakossal, kik rásaint halászatból, ré
szint gyékények készítéséből álósködnek * m*Uyeket minden 
háznál olly bőven csinálnak, hogy korul, belől 20*000 da
rabot a’ magyar és török vidékekre évenkint eladhatnak. 
Egész Jobbágytelek csak 13 van. F. U. Szeged városa·

N e v e z e t e s e b b  N é p e »  Puszták.
I

Anya*) Puszta Szerrel határos, ’s &80 katb«, $  ref. la
kost számlák Yen kajth* paroch* temploma* A’ Tisza menti, 
ben lévő roppant nádas réfcságekt közt nem csak farkas és cár 
ka, hanem őz is tartózkodik. A9 lakosok sok szánét ás do
hányt termesztenek. Baki 441 kath. lak. Creny* * Csongrád
ihoz 1 '^mfdnyire: 2 )lo  kath., 8 zsidó lak. * kath. paroch. tem
plommal , fekete és sárga homokos határral, dohány termesz
téssel. F.U. gr. Károlyi. Ddcz,Pusztaszer, Serkedés Anyás 
közt: 610 kath. lak., ’s paroch. templommal. F .U .PalIavf- 
cini márkgrófi nemzetség. Dong e r , Csány fíl. 348 kath. lak. 

Hanthoz, máskép külső Dócz, Dócz fik 7!6.katb. lak. ,
Csongrádhoz egy órányira, 515 kath. lak. Homok , A1 - Gyó 
fik 745 kath, 5 ref. lak. Sövény háza , Al - Győvel északra 
határos, 389 kath. lak. SiróhegyD̂oes fii. 410 kath. lak. 
Szent Péter, Horgos mellett 228 katH., 186 n. e. óhitű lak. 
Puszta-Szer, vagy Puszta Zeer. Ezen igen nevezetes puszta 
körűlvétetik a’ tömörkényi, anyásig hantházi , péteri, iw -  
gedi, mindszenti, és kisteleki határoktól. Térsége 13*000
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holdnyi. Földje áltáljában homokot ugyan, de nem igen si- 
vényos, át ízért számos eziineres szarvasmarhán , *s Jubon 
fölül, gabonát is olly bővségesen terem, hogy az 1817-iki 
középszerű esztendőben, egyetlen uj törés után, a’ legtisztább 
tavaszt báza szemet, barminezsorosan megadta. Az egész 
puszta sik, kivévén néhány dombokat, mellyek egyenlő ma· 
gasségban, és arányos távolságban hihetőleg emberi kezek· 
kel hányattak. Erdeje most semmi. Vize a' Tisza kiöotései, 
és egy nagy tő , mellyben számos és mindenféle vizimadara· 
kon kivöl, gyakran hattyők és gödények seregenként tar· 
tőzkodnak. Ép ül etjei: a9 tő mellett egy vendégfogadó, tnelly 
Tő Hajlati csárdának neveztetik, ebes közel dohány tér· 
mésztők lakásai, és azok mellett egy régi elpusztult szent
egyház , mellynek magas goth ízlésre épölt mohos falai, az 
utazóknak több mértföldnyire megmutatják dicső Magyar 
Eleink legelső Országgyűlése helyjét. Ugyan is Árpád, Le
hel és Bulgu vezérek által Salánt a* Bolgár fejedelmet tönk
re tévén, a' magyarok Körívéiytónál, és GömŐ/sö erdőnél 
Összegyűltek, az ország állapotáról tanakodtak , törvényt 
hoztak, ’s innen a9 hely S z e r n e k  neveztetett. A9 puszta 
ezelőtt gr. Erdődy nemzetség öröksége volt, de ezt született 
gr. Zychy Leopoldina asszonyságnak, néhai generál Palla- 
vicini Marchio özvegyének fölváltotta, 9s igy a* Pallavicini 
nemzetség van jelenleg birtokában. Lakik a* pusztán 156 
kath. lélek.
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HÁRAHAROS VARMEGYE.
(Comitatus Maramarosionsis. Maramaroser Gespanschaft.)

1. §. Neve és Határa i .

Ezen megye nevezetét vette a’ Mára vizétől, melly a* 
kracsfalvi és gyulafalvi határokban ered, ’s azon vártéi, melly 
ennek folytában, jobb oldalon Farkasréven félfii létezett, ’a 
Máramaros várának hivatott. Határai nyugotról Szathmár és 
Ugocsa vármegyék; délről Erdélyország; keletről Bukovina 
és Galiczia; északról Galiczia és Beregh vármegye.

2. §. N a g y s á g a .

Földterület· 178m'/iooo □  mfdet foglaM n .1 ,  · ’ te ki a . 
tetben harmadik a* vármegyék közt. Legnagyobb hosszasága 
a’ Jávoraik hegyétől Galiczia szélén kezd ve , a’ Csibó és Ara
nyos Besztercén patakok összefolyásáig 26 mértföld; legna
gyobb szélessége Kőrösmezőtől kezdve a’ Rósa havasokig f 2 
mértfőid.

3. §. T e rm esz t i  tulajdonsága.

Máramaros, a’ szó valódi értelmében hegyes tartomány » 
*s az egész megyében a’ Tiszának Bocikétól Husstig nyúló 
tágasabb völgyét kivévén, térséget nem láthatni. Azonban, 
ámbár a’ megye csupa hegyből, völgyből áll, még is regényes 
és bájoló vidékekkel nem bővölködik felette, mert a’ Moj· 
színűn tűt lévő pómpás sziklakaput, a’ Rabé , Tisza és Tissó 
gyönyörű körvidékeit ha kivesszük, szép tájékokat nemigen 
láthat az ember. A’ völgyek többnyire egyenesek és egyala-



kuak, ft* begyek, mellyek erdőkkel bofitvák, csaknem 
a9 tetőig hasonlók egymáshoz ; sőt a’ déli szikláé 
hegylánczolatok is egyformák; nem láthatni itt zuhatago- 
kat, mér ész alkotásé sziklacsoportokat sth. , mellyek Sze* 
pesben, ’s más hegyes vidékeken elragadtatásig gyönyörköd
tetik az ntazót. Különben kevés helyen láthatuok olly sok kép 
formájú hegyeket, mint Husit körül« Említést érdemel az, 
hogy á’ Yerchovinai járásban a* délkeleti részen fekvő he· 
gyeken, mintegy 3 tnfdnyi területen rettentő földrengésnek 
régi nyomai több helyeken maradtak - fel , a1 hol részint állő 
vizek, mint aVPolyánai, Szinevéri és Kalocsai határok völ
gyeiben , részint á’ hegyek tetőiről leomlott egész szirthal- 
moknak. hanttal benőtt maradvány romai borzasztélag lep· 
■ek meg, V kibető , hogy ezen rendkívüli tüneménynek Szí· 
névér és Negrovecz között valaha létezett Jatfzenovecz nevű 
fala martalékja lett« — A’ föld csaknem mindenütt j ő , ke· 
vészé homokon, ’s bent a’ hegyek közi >tkevéssé köves * sőt 
a* Tiszti tágas völgyében valókéit termékeny; a’ höárttm Ma* 
ramarosbana’ növények kellé disz lését, nem t f  föld , hanem 
a9 kedvetlen éghajlat akadályozza. IJgyanis ez felette vál
tozó, a9 nagy hőség, a9 csípős hideget gyekor Ízben 
és hirtelen váltja fel; télen sok hó esik, nyáron sok 
az eső és köd, sőt a9 hegyek közt hé sem ritkaság, 
egy szóval a9 hegyek lejtőssége, vágy emelkedtsége szerint 
az éghajlat is már kedvezőbb, már zordonabb. Legkedve
zőbb éghajlattal bírnak a9 nyugotra eső vidékek. ~~ Levegője 
felette tiszta és egészsége», ’s azért a9 lakosok közt igen 
aok, és nagy élet idejű öregek találtatnak.

4. H e g y e k.
A9 fő hegylánca, melly a9 megyét minden oldalról be· 

keríti, a’ Kárpátnak egy részéből áll,  ’s összeköti az északi 
részt avval mel ly  Érdélyt elborítja· A’ többi hegylánczok, 
csak ez említett fo hogyláncz ágazatai· Egyébiránt, ezen fő 
hegyet két részre lehet osztani, t. i. arra, melly Máramarost 
GáUeziátől, és arra,, melly Érdélyorszégtól szakítja'el. Az 
első, hegyláncznak épen garinczen megyen a9 Ualiczia és 
Magyarország közt váló határ.; kezdetét Beregh vgye szélén
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veszi, ’a észak-keletre húzódván, egy meglehetős magas,· 
de szelíd , és fákkal benőtt hegysort képez, melly alakját 
megtartja egész a’ Ctorna hegyig, Kőrösmező felett, úgy 
hogy csak Szinevér Polyana m. egy zöldellő tetejű rövid 
hegysor, ’s a’ kopasz Gorgun érik el a’ havasi magasságot. 
Ágai ezen hegyláncznak, mellyek a’ Tisza felé nyúlván, 
a* Borsava, Nagy Ág és Talabor völgyeit formálják, elég 
magasok, de szinte erdőkkel boritvák, több helyeken pedig 
a' hegy tetőkön és oldatokon kövér legelők, vagy úgy neve
zett havasi puszták találtatnak.

A9 Csorna t a9 Fekete Tisza forrásánál, első nevezetes 
havas ebben a* hegygerinczben, melly bői egy dél felé húzódd 
hegygerinc/., egy szelíd havaelánczot képez, mellya’Fekete 
Tisza és Taraczk völgyein menvén l e , ágazatokat egész a9 
Tiszáig bocsát ki; illy egyik ágból emelkedik fel egész ha* 
vasi magasságig a9 magában álló, kúpformájú a9 Ko
szói völgyben. A9 Csorna havasától, a9 Hover la havasig,, a9 
fő hegyláncz ismét szelíd, és erdőkkel koroniztatik. Az utóbbi 
havasnál délre fordul, 9s egy tetemes havaslánczot formál, 
mellyben Hoverla és az*elótte álló a’ megye'nek leg
nagyobb hegyei közzé tartoznak. Egy sor havastetők, »inel- 
lyek többnyire szelíd alakúak, 9s csak itt ott kősziklások, 
egész Bukovina határszéléig terjednek, ’s ezek közt - 
nakora és Pap - Iván - Ruszkylegmagasabbak. A9 fő láncz-
ból egy hegygerincz fordul be itt a9 megye belsejébe, ’s a9 
Fejér Tisza, és Ruszkova Polyána völgyek közt Petrova 
nevű rövid , de széles és tetemes magasságú sziklás hegy 
hátot formál, mellynek közép csűcsa, Pap-Iván , honunk 
magasabb hegyei közt nem utolsó rangban áll. A9 főhegyhíncz 
ágazatai még a9 Ranieza \ továbbá a9 magas, meredek, de 
még is zöldellő három csúcsú Tr♦ Most már a* fő hegy
hát, még mindég magas havasokból állván, délnek fordái, 
9s egyesül az Erdély felől jövő másik fő hegylánczczal. Itt 
a* Csárkanó, és Sessullegmagasabbak, de még is nem ollya- 
nok, minta9 fentebb említettek. Azon hegyláncz, melly M2-  ̂
ramarosnak déli részén húzódik jel, már Erdély országban te-, 
temes magasságot ér, a1 hol pedig a9 máramarosi hegyláncz
czal egyesül, ott minden eddig említett északra eső hegye
ket magasságával jóval felülmúl. Áll ez egy kopasz, csaknem
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mindég hóval fedett hegyhátbői, ’■ meredek, elszaggatott 
szikla csücsökből, mellyek közt Stoll, Gyrditeu, Mamaja , 
Maguta  , *· főképen az őriás P etrám , Borsától dél felé 
legnevesetesebbek, ’s basánkban a* legmagasabbak közzé tar
tósnak. Azonban ezen hegyláncé ismét leszáll egy alacsonyabb, 
meredek és setét erdős hegygerinezre , mellyből a’ 9
Dragomirfalvához délre, mint egy magában állő, magas ős 
kopasz bavascsáes tűnik-elö, ’s melly tovább a9 zöldellő Guttin 

.hegyig, *ea* magában álló Rosa havasig teljed, honnan kezd
ve a’ hegyláncz észak - nyugotra fordul, ’s a* megye határ· 
ezéléo, a9 rónaeágon csekély dombokká változik* Sziget há
ta megett, ennek folytatása még egy hosszá sziklafalat ké
pez, melly Kákáinak neveztetik, de a* melly már nem igen 
magas* Altaljában a’ megye magasan fekszik, a1 mint ezt , 
némelly hegyeknek és helységeknek a* földközi tenger tök
re felett való felemelkedéséből világosan láthatni* Így p.o. a9 
Pietros vagy Petrásza6882 lábnyimagas, Trojaga 4632 láb, 
Kőrösmező 2298 1. $ Borsa 2088 1., Talaborfalva 1638 1., 
Tetső 1370 I . , Huszt 1214 1. stb.

5. §. Folyóvizek. Tavak.

1. A* Tisza, Magyarországnak második fő folyóvize, 
több apróbb folyókból veszi eredetét. így a* Fekete Tisza a’ 
Kőrösmező felett lévő havasosból ered, ’s a9 Lazestyina pa
takkal egyesülvén, dél felé folyik, Bocskó-Rabónál a9 ke
leti havasokból jövő Fejér Tiszát veszi magához, innen kezd
ve , szűk hegyfczorulatokon által vergődve, Tribusánál a’ Vis
ed valöregbedik , melly megtörténvén északnak fordul,’s egy 
meglehetős tágas és termékeny völgyben folydogálván, Huss- 
ton túl Ugocsába lép. Pompás, tiszta és sebesen folyó viz,  
melly csak a9 megye határait elhagyván, válik lomha, 9a 
iszapos vízzé. A9 Fejér és Fekete Tisza, így szinte a9Lazes
tyina patak, eredetektől kezdve, rekeszek segítségével, tal

apokra haj cikázhatok. Minden megyei folyóvizet és patakot ré
szint közbevetlenöl, részint közbevetve a’ TiszA nyéléi. 2') 
Ä  Fissá, Borsán tál a9 havasokból ered Borsán alnl, itt a9 
Csiszla patakot magához vévén, nyugotra folyik. Vissőnál 
egy nagy Vasser nevű patakkal öregbedik, meilynek szinte
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· ’ keleti hegyekben van forrása, ’s melly rekeszek segítsé
gével hajókázhatő. Ruszkovánál a9 rnszkdpolyánai patak om·
Ük bele, ’s végre a’ Petrovai szorulatok közt átvergődvén, 
Tribussánál az itt csekélyebb Tiszával egyesül. 3« Az 
a’ délkeleti havaslánczból ered Szacsal helységén felül, fo
lyását északkeletnek intézi, hol több patakokat, Farkasrév 
falujánál pedig a' Kása havasból eredő Sugatag patakát nyeli 
e l, ’s így Szigetnél a’ Tiszába szakad. Ez, bár sok vize van, 
nem hajókázhatő, csak néha láthatni rajta egy két szálhajót 
úszkálni, 4. A1 Turaczk , az északi hegyekben veszi eredetét, 
innen egyenesen délre folyik, ’s Taraczköznél a’ Tiszába 
vegyül. Talpokra, eredetétől kezdve hajókázhatő. 5. A’ Ta- 
labor> a* galicziái határhegyekből ered, Szinevér-Polyana 
határán, ’s szinte délnek igyekezvén, mint ezen megyének 
egyik legnagyobb folyóvize több ágakra oszolva, Bustyahá- 
zónái a’ Tiszába ömlik. Talpokra hajókázhatő. 6. A 
a’ megyének északi részén , több apróbb patakokból gyűl Ősz- 
ezé, ’s délnek folyván, Husztnál több ágakban a’ Tiszába sza
kad. Talpokra ez is használtatik.

Tavak, vagy úgy nevezett több helyt talál
tatnak, mint p, o. a’ szinevéri, polyánai, kalocsai határok
ban stb. A’ kalocsainak mélysége még eddig ismeretlen, ’a 
hihető, hogy egy Havas részneklezuhantával vette eredetété 
A’ polyánai szinte megmérhetetlen mélységű, vize undorító, 
’s ha belé eleven halat vetnek, az megdöglik.

6 . § ·  Á s v á n y o s  és  Ö í  * ö e i v i z e k .

Máramaros, ásványosvizekben felette gazdag, különösön 
pedig a’ Vissó, Nagyág völgyeiben majd minden lépésre uj 
meguj forrásra bukkanhat az ember. A’ Yissó völgyében lé
vőknek alkotórészei nagyobb részt: igen sok kénsavany, kevés 
kén és szénsavas középtavak, szénsavasjnész, ’s néha vasnak 
nyomdoka·

Legjobbak, ’s legerősebbek a’ , különösen pedig
a’ suliguli, melly egy havason, Yissótól 12 órányira fekszik*
Ez nem csak a’ megyében, hanem egész országban is leg-· 
erősebb savanyáviz, ’« belőle több száz ezer légelylyel hor
danak izé lje l, főképen Debrtczenbe, N. Váradra, Pestre

12*



stb, A* Tiszavölgyében legnevezetesebbek a9 b ácskor ahoi, 
borkúti, a’ koszopolyánai völgyben a* Mind
a9 három egy természetű, kevesebb szénsavanynyal bírnak, 
mint a9 fentebbiek, de több kénsavas sóval,  és sok vassal, 
meílyre nézve a9 föld köröskörul vasoxyddal borittatik - el. 

'Inni igen kellemetesek, *s az utolsó főrdésre is használta- 
tik* Az Izavölgyében jelesebbek: a9 gloodi és . Ezek
kristálytisztaságn , erős, hideg források, mellyekben sok 
azénsavanyon , és kevés szénsavas savakon kívül semmi 
más nem találtatik. A9 hasontermészt forrás·
ban egy kevés kőolaj is van. A9 Kőhát tövében fakadozó 
loncziti sávanydvizforráe szénsavanyon kivűl . kevés hydro- 
thion - eavanyt, kevés savakat és vas nyomdokot foglal magá
ban. Ize kellemetlen, de igen hasznos és erősítő* A9 visít 
forrásokról Visknél bővebben emlékezendűnk. A9 Nagyág 
völgyében savanyu vizforrások vannak, Holy at inban,
degp alakon, Oblyútzkán , Bicskán, stb,  de legjobbak Maj- 
dankán, Kelecsenyben, SzolyMu·Ez utóbbi különös forrás
ról, melly kövesitó erővel bir , Szolyma helységénél teszünk 
bővebb említést*
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7. §. Termékei*
jf) N ö v é n y e k  o r s z á g á b ó l .

Gabona mindenféle nemű bőséggel termesztetik a9 T i. 
szónak széles és meleg völgyében, de altaljában a* földmi- 
velés nagyon gyarló lábon áll itt,  úgy hogy azon völgyek
ben i s , mellyeknek földje elég termékeny volna, egész da
rab miveletlén táblákat láthatni, mellyek csak legelőül hasz
náltatnak. Innen a9 megye gabonabéli szükségét kénytelen 
részint a9 szomszéd vármegyékből, részint Galicziából pó
tolni. A9 kukuriczát (tengerit) leginkább vetik, mert ezt 
mind az orosz, mind az oláh különösen kedvelli, *s kenye
ret is ebből sut, a9 honnan gyakran* a9hidegebb völgyekben 
is erőltetik ennek termesztését, hol ez igen ritkán érhetik 
meg. Tiszta bUzáta’ Tisza melegebb völgyében, , ’■
kevés zabot és rozsot a* hidegebb völgyekben vetnek. 
gottya sok és felette jó ízű termesztetik. A9megye leghide
gebb vidékén, t. i. Kőrösmező tájékán még a9 zab, borsó,



bab, burgonya, mák, ás veres lóhere szépen szokott disz· 
leni, különösen a9 len ritka magasságra nevekedik. Szép 
lent termesztenek továbbá a9 viskiek és környékbeliek j az 
Ugocsával határos helységek pedig baj
lódnak. Gyümölcs a’ hideg éghajlat miatt felette kevés van, 
9s ámbár a9 megye egy szélességi fok alatt fekszik Posony 
vármegyével, még is szőlőtőkéket csak a’ kabolapolyánai 
kertben, 9s a9 huszti várhegy oldalon' szemlélhetni, ’i  ezek 
minő bort teremhetnek, onnan megtetszik, hogy az utóbbi 
helyről a' kamara a9 tőkéket kivágatni, ’s eladatni rendelte· 
Ellenben kimeríthetetlen kincse van ezen megyének renge- 
teg erdőségeiben, mellyek a' használható földnek közel két 
harmadát foglalják-el, 9s a9 bennek találtató 127 különböző 
fanemek, ritka szépségű növésekért ismeretesek. Fő fane
mek pedig a* t ö l g y  és  cser.  A9 Visk, Técső váro
sok határain találtató erdők, így szinte északra a9 Huszt- 
hoz közel lévők nagy részt ezekből állnak, főképen pedig 
a9 Bárány erdeje. A9 b i kk  , melly a9 tölgynél magasabbra 
nő, a' zordonabb hegytetőket foglalja-el. A9 k ő r i s  egész 
erdőket képez Hahó, Kobola, és Kaszo Polyána körűi, a9 
Fejér Tisza és Vissó völgyében \ ’s ez különösen szép sugár, 
egyenes növésű. H ar s bőven, de j u h a r  még több talál
taik. Gyönyörű f e n y v e s e k e t  f  leginkább öreg és veres 
fenyő) láthatni a9 Fejér és Fekete Tisza volgyóbén, a9 Was
ser völgyében, Rahó vidékén, a9 Nagyág, Taraczk, és Ta* 
labor völgyeiben. Végre a’ t i s z a f a  sem ritkaság a9Vissó 
és Wasser völgyeiben, és Körösmező körűi.

B) Ál la t ok  o r s z á g á b ó l .

Lovat a* megye minden vidékein sokat tartanak, 's mi
vel a’ hegyeken keresztül rendes szekérutak nincsenek, a' 
portéka szálitást, ’s az utazást lóháton szükség tenni. Egyéb
iránt a9 máramarosi ló termetűre ugyan alacsony , nyaka 
vastag és rövid, feje, mellyet. fennhordoz kicsiny ; hanem - 
igen velős és inas,  erős,, gyors , 9s felette tartós, a9 mellett 
tüzes. Hámok lovak, a’ nyugoti téresebb vidékeket kivé- 
vén, épen sehol sem tartatnak. Szarvasmarba a’ szelidebb 
hegyek közt bőséggel neveltetik az ottani kövér hegyi le*
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gelőkön. At Ökör egyedüli vonómarha a* megyének mind 
azon környékein, hol ezek csak használhatók· Egyébiránt 
a’ tehenek kicsinyek,színre fejérek és verhenyegesek, ’s áltál
jában csekélyebbek, mint ezt a9 kövér legelőktől várhat
nánk! különben tejelésre nézve dicsértetnek. 
tés legnagyobb fontosságú ezen megyében, mire a9 messzire 

terjedt havasi legelők jó alkalmat szolgáltatnak. A9 juhok 
magyar fajból való hosszú gyapjasok, fejérek és feketék, 9s 
a9 köznép élelmére és ruházatjára felette hasznos állatok. 
Kecskéket, hol csak valamennyire megengedtetik , az olá

hok tartanak legtöbbet Sertések minden háznál tenyésztői
nek , 9s ezek a9 szalontai veres fajból valók· Mézet is szé
pen gyújt ezen megye· Vad állatok közűi még itt sok medve 
és vaddisznó találtatik, valamint szarvas, ő z , — dámvad 9 
farkas, róka is bőséggel, nyúl kevesebb, zerge vagy havasi 
kecske a9 Petrószán és Pop-lván kopasz szikláin. Szárnyas 
állatok közöl a9 házaknál sok közönséges és gyöngy tyúkot 
tenyésztenek, de jóval kevesebb Iádat és kácsát. Különben 
van még a9 havasokon sok közönséges és nyír fájd, az er
dőségekben császármadár, vad páva, a9 sziklákon a’ sas
nak többféle nemei. A9 halaknak nem sok fajaira akadunk 
i t t , mert a' vizek áltáljában nem igen bővelkednek ezekkel. 
Pisztrángot mindenütt kaphatni, szép nagy. galóczókat a9 
Tiszában és Vissóban, továbbá csukát, pontyot, kárászt, 
'stb. Rák elég mennyiségben találtatik.

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

Legnagyobb fontosságú ásványa ezen megyének a9 só, 
melly itt olly kimerithetlen mennyiségben találtatik, hogy 
ez egyedül egész országnak szükségét ki szám Iái hatatlan 
időkig pótolhatná. 1825-ben az idevaló sóaknák e9 követ
kező mennyiségű sót adtak:

Kősó Porsó
Rhónaszék . . . 33,385 m. 75 f. — 29,561 m. 58 f.
Sügatag . . . 90*280 m. 50 f. — 14,905 m. — —
8ándorfalva · 14,308 m. 25 f. — *- — '— —
Király völgy(Königsthal) 19,205 m. 75 f. — 7856 m .------
£zlatina . · 76,798 m. — — — 53,422 m. — —

összesen . 233,951 m. 25 f. — 105,144 m. 58 f«
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Arany (tiszta  arany Is, gediegenes Gold) találtatik Bud- 
falunál a’ Zsarapony nevezetű gazdag aranybányában« Borsán; 
aranyföveny a* T isza partján Lonkánál, ’s a’ bereznai völgy* 
b e n ; ezüst Stimbolynál; rézér ezKabola-Pólya na, Borsa« Troya- 
ga m .; krispán Troyagánál; Kab ó la -  P olyánánál,
hol évenkint 2000—3000 m. vas k észíttetik , továbbá Troya
gánál, és Trebusánál; term észeti berlini kék K abola-Polyá- 
nánál$ ón Borsánál; ónmáz és T royagán ál; továbbá
piskólcZf barnakó. A’ B orsánál, Sándorfalvánál, ’s a’ Ver- 
chovinai Járásban bőven találtató úgy nevezptt máramarosi 
gyémánt (dragonit) nem egyébb t mint szép hegyikristály 
chalcedon. Agyagpala kő y(hegyi olajjal) D ragom irfalván ,
T royagán , Rhónaszéken. Mészkő több helyeken. Márvány 
a* Pietrosz hegyén , Kabola·Polyónban, Troyagán. Igen 
szép alabastroma’ Guttin hegyén· Kőszén, Técsőnél.

8. %· Lakhelyek. Lakosok.

Népes lakhely van 202 , ’s ezek közfii 5 koronái - 
város, n. m« t magyar orosz-oláh*ném et, 3 magyar-orosz,
1 orosz-magyar; 1 mezővárost melly orosz-magyar ; 162 
/a ltit  o. nw 99 orosz, 47 oláh, 1 német, 1 orosz magyar, 
9 orosz-német, 1 német-orosz, 1 orosz-magyar-német-oláh,
2  oláh-orosz, 1 német-oláh-magyar; 34 telep.

Népessége 151,461 lé lek , ’s igy esik 1 □  műire: 8621.
Vallásukra x8903 romai katholikus, 133,010 görög ka- 

tholikna, 4847 református, 5t evangélikus, 7650 zsidó.
Nyelvökrei 7151 magyar« 84,081 orosz, 48,929 oláh, 

6650 német, 7650 zsidó.
A’ magyarok csaknem mindnyájan nemesek, tisztvise

lők , vagy mesteremberek, A’ németek részint kézművesek 
és tisztviselők, részint a’ só aknákban dolgoznak, részint 
pedig favágók, kik különös engedményekkel telepítettek — 
iáé Felső Austriának S a l z k a m m e r g u t  nevű vidékéről· 
Az oláhok a’ felső és kaszái járást foglalták-el, köztök sok 
nemes találtatik, ’s gyakran roppant helységeket képeznek. 
A’ bukovinai, moldvai, erdélyi, ’s magyarországi oláhok
tól sokban különböznek. Igen szép magas, erős emberek, 
hosszükás képpel, *s rendes szelíd kép vonásokkal. Á’ nő
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nem, különösen a' leányok igen szépek, de hamar megöreg
szenek. A’ ferjfiak öltözete: hosszú bő gatya, vászon ing, 
melly a1 hast alig fedi e l , széles bőr öv , mellyen egy kés. 
pipa, ’s dohányzacské csüngnek, rövid szürke vagy fekete 
goba, báránybor sipka, nagy kerek kalap, kecskeszőrből 
szőtt tarisznya, mellynek felkötő szijját számtalan érczgom- 
bok ékesítik, ’s végre csizma helyett bocskor. leányok 
hajdon fővel járnak, ’s fejeket csupán egy szalaggal kötik 
körül, mellyet különféle kiár is , csigahéj, ’s érez ékessé
gek diezesitnek. Az ing, mind a’ mellen, mind a’ vállon 
és karon színes gyapjú szövetekkel van kiczifrázva, a’ szok
nyát mind elől, mind hátul keekeny, csikós, szőnyegforma 
kötő fedi, nyakukat különféle érez ékességekkel terhelik, 
végre bocskort, vagy veres csizmát viselnek. Az asszonyok 
öltözete már valamivel egyszerűbb, 's fejüket mindnyájan 
fejér kendővel fedik-be. A’ máramarosi oláh jószívű, szol
gálatra termett, ételben felette mértékletes, a’ legnagyobb 
veszedelmekben hidegvérű, a’ nyomorúságokat békével tűri, 
ha jó szántából dolgozik, akkor igen ügyes, és állhatatos, 
de ha dologra más szorítja, mindég panaszolkodik, ’s átal- 
jában fő hibája a’ tunyaság, továbbá hirtelen haragú, bosz- 
szúálló, tudatlan, ’s ennélfogva felette babonás* Ellenben 
a* nőnem különösen szorgalmatos, tisztaságot szerető, ’s 
fáradhatatlan, még menésben, lovaglásban is sző, fon, ’s 
több helyt a’ kevés mezei munkát is ő végzi, mig a’ félj- 
fiák az ajtó előtt csendes nyugalomban merengenek.

Az oroszok az alsó, .verchovinai, és szigeti járásban 
laknak, termetekre alacsonyabbak az oláhoknál, de zömö· 
kebbek, csontosabbak amazoknál, szinte igen lomhák, pe- 
dig ügyes dolgosok lennének, a’ pálinka italban mértékbel
iének, ’s tudatlanok lévén, babonások. ’s minden szenve
délyben , különösen a’ nemi indulatban kitüntetik magukat. 
Az asszonyok itt is dolgosabbak a’ férjfiák óál , de még is 
nem annyira, mint az oláhoknál, ’s nem ollyan tisztaság 
szeretők. A’ ferjfiak öltözete: hosszú barna vagy kék durva. 
posztó nadrág, melly alul is olly szé!.es, mint felül , e* fe- ■ 
lett van egy térdig érő, hosszú ujjú barna posztó kabát, Je 
e* felett ismét egy ujjatlan bunda, bőrével kifelé fordítva, 
magas báránybőr sipka, ’s végre bocskor« A’ nőnem öUö-



zete hasonló az oláhokéhoz, csakhogy még több cziírósá
gokkal T a n  megrakva. — Ezelőtt nem régen a9 zsidónak 
hírét sem lehetett ezen magyar schweiczban hallani, de most 
már a9 szomszéd Lengyelországból mérték felett megszapo
rodtak, *s pedig tetemes kárára az ide való köznépnek, 
mert többnyire pálinka korcsmálásbnl élódvén, a9 szegény 
népet különféle fogásokkal pálinka italra , *s adósság csiná* 
lásra kényszerítik.

A9 romai katholikusok 13 parochiája, két esperestségben 
a9 szathmári püspök megyéjéhez tartozik. Szerzetesek, t. i. 
piaristák vannak Szigetben. A9 görög katholikusok egy fő ,  
10 al esperesteéget, és 132 plébániát számlálnak, méllyé. 
két a9 munkácsi püspök igazgat. Ref, anya ekklésia van 
az öt korona városban , továbbá Dolhán, Urmezőn, és Ta- 
raczközön, ’s így összesen 8 , mellyek Ugocsával együtt egy 
esperestséget képeznek , 9s a9 tiszántúli superintendentiához 
tartoznak. Synagoga van Í3l.

9. §♦ Szorgalom és Gyárok.

A9 földmivelés itt elhagyatott' állapotban hever, minek 
fő oka a9 köznép szerfeletti lomhaságán kívül abban áll, hogy 
a9 dolgozni szeretők, szálazásból, sóaknákból könnyebben , 
9s hamarább kaphatnak kész pénzt, mint a9 lassan jövedel* 
mező földművelésből. A9 bányamivelés az újabb időkben élén- 
kebb szorgalommal folytattatik. Budfalunál egy Zsarapony 
nevű aranybányát egy privat társaság nagy haszonnal mivel· 
tét. Borsához közel a9 Trojaga havas szomszédságában so- 
feat ígérő kamarai rézbánya nyittatott meg, 9s a* rézércz 
közönséges módon helyben megolvasztatván, az egynéhány 
száz mázsára menő tisztasréz Nagy Bányára küldetik. Ugyan 
itt ónbáriyákra is dolgoznak. A’ kabolo · polyánai kamarái 
vasháinor a9 környékben ásott érczet, ’s mivel ez nem igen 
jó minémuségű, Bereg vgyei vasérczet is dolgoz - fel, melly 
esztendőnként 3000 mázsára ezámittatik. A* verchovinai já
rásban sok faeszközöket, u. m. sajtárokat, hordó dongákat, 
stb. csinálnak, ’s minden nagyobb folyó vidékén tetemes 
mennyiségű szálak köttetnek. A9 koronái városokban minden, 
féle kézműves feltaláltaik. A* kamarának pedig több helye*
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ken nagyj[«er és pálinkafőző házai Tanunk. Az asszonyok, ke* 
Ionosén a’ vuki magyar, 9s áltáljában az oláh nőnem sok vász
nat ás gyolcsot sző, továbbá durva posztót is készítenek , 
mellyet élénk színre megtudnak festeni, de melly nem igen 
állandó. Borsán az oláh asszonyok igen szép szőnyegeket, 's 
különféle kesztyűket készítenek. Üveghuta van Técsőo.

A’ kereskedés nem nagy fontosságd, mert jó országút 
kevés van, a* helységeket összekötő utak többnyire csak ös
vények, me Ily eken lóháton eshetik a9 közösülés, 9e igy a9 
portékavitel felette költséges. Legnagyobb kereskedés űzetik 
szarvasmarhával, melly Galicziából és Bukovinából hajtat
ván bsj, részint Toronyén keresztül Huszton; részint. Kőrös
mezőn által Szigeten központosul. Az utóbbi helyre lovat is 
sokat hoznak az örmények és zsidók, kiknek kezében van csak
nem kiresztőleg az általános kereskedés. Hoznak-le továbbá 
a9 kereskedők főképen Galicziából és Bukovinából juhot, nyers 
bőrt, prém bőrt, Kuttyban készített kordoványt, a9 szom· 
szédmegyékből sok ezer mérő gabonát, zabot, tengerit, 
bort, dohányt; Galicziából mindenféle gabonát A9 kivitel 
igen csekély, 9s csupán szarvasmarhára, lóra, juhra, nyers 
durva gyapjú szövetekre , vászonra, kevés bamuzsirra; 9s 
fenyőfa szálakra és edényekre határoztatik, a9 sót egyébiránt 
el nem mellőzvén. Harminczadhivatalok vannak Toronyén , 
Kőrösmezőn, Leordinán, filialis Borsán és Dlubibao.

1 1 . § .  0  s  k 0 1 á k.

Ezekről nem sokat mondhatunk, mert nagyon kevés van. 
Az 5 koronái városokban , és más 8 kamarai helységekben 
létező alsó nép oskolákon ki vűl , a9 mi kevés nép oskola 
van is , az igen elhagyatott állapotban van. Azonban a9 r. 
katholikusok jól elrendelt gymnasiumot bírnak Szigeten a9 
piaristák gondviselése alatt. A9 reformátusok pedig szinte 
Szigeten derék collegiummal dicsekedhetnek. 1836-ban volt itt 
200 alsóbb tamíló, 9s 51 felső tudományokat hallgató. Az 
első és második nemzeti oskolát y ,  a* hat „deák oskolát 
ugyan, hat tanító oktatta, kik a9 felsőbb tajnuló ifjúkból vá
lasztattak. A* felsőbb tudományokat két professor tanította, 
kikhez járult 1838-ban egy hazai jogtónitő, kinek fizetésére
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gr. Battler Jánog nagylelkű adakosáaairől íaaeretM hazánkfia 
ada tetemes tőkepénzt.

12. §. K a t o n a s á g ·
Ujonczokat a’ 39ik szarná, most Don Miguel nevét ?i· 

selő magyar gyalog szeredhez állít,  ’« ezért, ezen ezered- 
bői mindég szokott egy fő tiszt csekély számá legénységgel 
Szigeten szálásolni·

13· §. Királyi Hivatalok ’s Közintézetek.

A’ máramarosi kamarai kormányszék reodes helye Szi
geten van· Áll ez egy fő kormányzóbél (administrator) 5 
referens assessorbóí (ülnökből), ’e a’ szükséges titoknoki, ’s 
alsó tisztviselői személyzetből. Hatásköre kiterjed az egész 
aóögyre, a* hnszti és bocrkéi k. uradalmakra, ’s az koronái 
▼árosra. Nevezetes soszálitóhivatalok igen számos tiszti és 
szolgai személyzettel vannak Szigeten, Bocskón, Bustyaházén· 
Fostatisztség van Szigeten. A9 harminczadokat már feljebb 
említettük.

14« §. Jobbágytelkek· Porták··

Egész jobbágytelkes gazda bir itt első osztályban 22, 
második 24, harmadikban 26 , negyedikben 30 hold szántó
földet, rétekből első osztályban 8 , másodikban 10, barma· 
dikban 12 embervágót. Portája van a9 megyének 60·

15. §. Nemesség. Birtokosok.

1785-ben találtatott itt 8449 férfi nemes, ’s igy e’ te- , 
kintetben Posony, Borsod, Szathmár, Veszprém után 
mindjárt Máramaros következik. Nevezetesebb nemesek 
és birtokosok e* következők: a’ Korona, Kamara, gr,Ká
rolyi , gr. Kornis, gr. T elek i, gr. Toldy, gr. Vay, b. Fi
scher, b. Perényi, b.Sztojka, b. Vécsey, b.Vesselényi, Asz
talos, Bay, Balás, Barczán, BenkŐ, Bad, Baday, Báty- 
kay, Csabay, Csatáry, Chernél, Csiszár, Cziple, Dar vay , .
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Dienes, Dobay, Dobsa, Dósa, Dregus, Dunka, Ferenczy, 
Fogarassy, Fráter, Fűlő,Gerzon,Godzsa, Gulácsy, Gyen
ge, Haby, Hagara, Hatfaludy, <Horty, Horváth, llos- 
vay, Jármy, Joó, Joody, Kállay, Kallós, Komáromy , 
Korda, Kovásy, Kornis, Kölcsey, Majos, Mánn, Marko
csányi, Mihály, Móricz, Nagy, Nagyiday, Nánásy, Oni- 
cza, Pap, Petrovay, Pogány, Rednik, Reviczky, Réthy , 
Román, Selever, Snska, Szalay, Szaplonczay, Szalkay, 
Ssathmáry, Szentpály, Szepesházy , Szólösy , Szunyogh, 
Takács, Tar, Tóth, Újhelyi, Uray, Várady, Vasady, Vin- 
cze, Vlád, stb.

16. §. T i s z t i k a r .

1 fő, 2 alispán; 1 fő, 2 aljegyző ; 1 fő, 2 alügyész, 2 fő, 3 
aladószedó, 1 számvevő, 1 levéltárnok, 5 fő, 8 alszolgabiró; 13 
eskűtt, 5 mezeibiztos. , Ezekhez járul 1 fő orvos, 1 föld
mérő, a’ sebészeket, írnokokat, stb· nem is említvén.

Gyűléseit tartja: Szigeten.

17. §. F e l o s z t á s a .

Eloszlik 5 főbírói járásra, mellyek ezek: I. Λ* 
vinai Jár át» 11. Alté Járta. 111. Szigeti Jurát* IV. Kaszái
Járás. V. Felső Járás.

I. Verchovinai Járás.

Fekszik a9 megyének északi részén , Galiczia szomszéd
ságában. Van benne: 28 falu, és 25 telep. Népessége 21,090 
lélek, ü.m. 30 romai katholikus, 19.768 görög katholikue, 
1292 zsidó. Nyelvökre nézve oroszok.

F a l u k .

Bisztró, orosz helység a* Ripinyei határban, a1 Maj- 
dankai községhez tartozik ,*s S z m e r e k  havas alatti sovány 
és kövecses fekvésénél fogva, többnyire fenyőfa vágással,
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és szálazással keresik a9 lakosok élelmüket; Van benőθ 350
g. kath., 20 zsidó lak., ’s egy fii. ezentegyház. Sok ér- 
czes forrásai miad italra, mind fürdésre alkalmatosok· F.U· 
b. Fischer, Bay,  Gulácsy, és többen.

Bukdcz orosz f. B e r z s a v a  nevű havas alatt: 477 g· 
kath., 17 zsidó lak. Vagyon anya temploma, és határában 
Paulovecz nevű telepje 66 létekből álló. Határában kristály· 
kő bőven találtatik. F U. Szentpály, Nagyiday, Darvay, 
és több nemesek.

Edkormezo,orosz f. az egész vidéken legnagyobb, és jó 
mérsékelt éghajlatú határa van, számos völgyeiben több te
lepek keletkeztek« mellyek az Eökörmezői. községhez tar
toznak. Számlál 1070 g. kath. * 120 zsidó lakost, ’s a9 ke
resztyének pompás szentegyházat, és papi lakházt bírnak. 
Határában fekvő telepfaluk ezek: 152 g, kath.
Prochidnya, 251 kath., és 10 zsidó. Szop Ad t 84 g. kath. Ka- 

liüict, 34 g. kath. Klemenyát patak y 183 g. kath. Peregyila 
101 g.kath* Lozdntzka % 192 g. kath lak.,  6 zsidóval és
leány templommal. Mészköve, és hava*pusztái nevezetesek, 
és marhatartásra alkalmatosofc, van fenyves erdeje, melly- 
bői levágott fenyőszálakkal a9 lakosok kereskednek. F. U. 
a9 kamara, Újhelyi, Fogarassy, Buday, Bay, és többen·

Ó - Holyatin, orosz f. 622 g, kath., 43 zsidó lak., anya
templommal. Kövecses dombjai hegyi kristálykövet, mocsá- 
roe völgyei több helyeken érczes vizeket adnak. Régi hagyo
mány mellett nevezetessé teszi ezen helységet a9 már fiú ágon 
kihalt hires Dolhay nemzetségnek itten ideig való tartózko
dása a9 rabló kdroczok miatt, a* kik kincsére vágyva Dol- 
hai kastélyát fel is dúlták vala· F. U· Dobsa, Fráter, Ma- 
jós, stb.

Uj'· Holyatin y orosz f. a9 galicziai határszéltől fél órai 
távolságra, hegyek közt: 735 g. kath., 36 zsidó lak., ’s anya 
templommal. F .U. gr. Teleki, Pogány, Kallós, Butykay, 
a9 kamara, 9s több nemesek. .

1Var* Holyatin lásd Majdanka.
Hidegpatak , orosz f. a9 Galiczia határszélén : 1705 g· 

kath., 181 zsidó lak., egy anya, két leány templommal. 
Határa sovány, és tűzifában szükséget lát j savanyú és érczes- 
vizek bőven találtatnak. Van kristályköve is. F.U#g. Teleki,



b.Sztojka, b. Petényi, Uray, Várady, Szathmáry, éitdbb 
nemesek.

Irmád ,orosz f. 526 g. kath., 12 zsidó lak«, anya tem
plommal. Határa sovány ás kicsiny. Ezen helységhez nem 
messze állott Jutzenovácz nevű fala« melly a* felett álló hegy· 
neW leszakadása által végső pusztulásra Jutván, a’ benne volt 
rági templom helyet, mostanság csak egy fa kereszt muto
gatja az utazónak. F. U. Darvay, Szaplonczay maradékok, 
Horváth, Várady, Tóth, ás több nemesek«

I n k a ,orosz f. 604 g. kath., 32 zsidó lak·, anyatem
plommal. Határa sovány; hegyeiben kristálykő találtatik. 
F,U . gr. Teleki, b. Perényi, Uray, Várady,Szathmáry,stb.

Kalocta, orosz f. melly egy domb által 3 rász re ősz tá
tik: 1784 g. kath., 80 zsidó lak., egy anya egy leány tem
plommal, csinos papi lakhelylyel. Vannak szép «havas pusz
tái, ás marha legelői, gyönyörű erdőséggel, melly ek ben sok 
vadak, császármadarak, ás vad pávák bőven találtatnak. 8a- 
vanyávize mind italra, mint fürdésre használható. Endek ha
tárában Német Mokrára vezető át mellett van ama álló viz, 
raellynek mélysége mind ez ideig ismeretlen, *s mellyet va- 
lamelly rettentő földingás, egy Havas résznek lezuhantával 
régibb időben, okozhatott. F. U. b. Sztojka, Darvay , Szap- 
lonczay maradékok, és több nemesek.

Kelecteny,orosz f. 475 g. kath., 30 zsidó lak., anya 
templommal. Szántóföldjei meglehetősek, de erdeje nincsen. 
Közel a’ helységhez különös erejű érczes vizek találtatnak. 
F. U. Szentpály, Hatfaludy, Fráter, Szunyogh, ’s több 
nemesek.

Lyáchovecz, a’ galicziai határtól benyomuló hegyeknek 
több oldalain ezéljelszórva fekvő orosz f. 447 g. kath. lak., 
és leány templommal. Lakosai a’ földmivelésben és marha
tartásban igen gyakorlottak , Vmás helységbelieknél vagyo
nosabbak , a’ mit annak lehet egy részt tulajdonitni, bogy 
zsidók itt nem laknak. F. U. Dunka János.

Majdánka, alias Nász Bolyorosz f. 550 g* kath., 
7 r. kath·, 50 zsidó jak., anyatemplammal. Határában van 
Rudavecz telep, 200 g. katb., 10 zsidó lak., nem különben 
Lopu*nya, 137g. kath., 13 Zsidó lak. Van jó fenyves er

deje ,  sok für ész mal ma, több érczes forrása , ’s helyben a’gr.
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Teleki nemzetség gazdálkodó tisztsége· F. U· gr.Teleki, a* 
kamara, Markoesány, Pogány, és több nemesek.

Negrovscz orosz f. 410 g. kath., 13 zsidó lak·, leány 
templommal, kövecses határral. F. U. Darvay, Szaplonczay 
maradékok, és több nemesek.

Oblydezka, orosz f. 225 g. kath., 10 zsidó lak. Van 
anya temploma, de a’ pap nem helyben lakik. Tűzifában 
szükséget lát, de érczes forrásokkal bővelkedik. F, U, Dar
vay, Sznnyogh, ’stb.

Ökörmező, lásd Eőkörmező.
Pilipecz, orosz f. Berzsava havas alatt; 1038 g. kath., 

38 zsidó lak. , egy anya, 9s egy ' leány templommal. F. U. 
gr. Teleki, . b. Sztojka, Uray, Darvay, Várady, Szath- 
máry, Szent pályás több nemesek.

Podobovecz, orosz f. Beregh vgye szélén: 412 g. kath., 
17 zsidó lak., leány templommal. F« U. gr. Teleki , Kő
szegi , és több nemesek.

Szinevét-Polyána, orosz f. 430 g· katb. lak ., leány 
templommal9 Határa csekély, 9s az is sovány. Vagyon szép 
fenyves erdeje, mellyból levágott fákkal, 9s azoknak leszá- 
litásával foglalatoskodnak a’ lakosok. Határában van egy 
álló viz,  mellynek mélysége megmérhetetlen, 's tenger
szemnek neveztetik. Vize undorító, ha belé eleven halak 
vettetnek, azonnal megdöglenek. F. U. Szaplonczay mara
dékok , és Darvay.

Priszlop, orosz f. Galiczia határszélén: 831 g. kath., 
100 zsidó lak., leány templommal. Halára meglehetős; la
kosai Galicziából való gabona fuvarozással, és szálfák le
szállásával keresik élelmüket. F. U. Pogány, llosvay, Vá- 
rady, Kornis, Réthy, Fogarassy, Nagyiday, Szőlősy, ’stb.

Rehita, orosz f. 315 g. kath. lak., leány templommal. 
Határa sovány; tűzi fája kevés. F. U. Buday, Újhelyi, 
Dobay.

R ic tla , orosz f. 485 g. kath«, 37zsidó lak., leány tem
plommal, jó nagy és termékeny határral. Itt van -  
t>ecz nevű telep 70 g. kath. lak. Van ásványos vize,  és 
hegyi kristályköve. F. U. Jármy, Benkó, K ölcsey, és 
több nemesek.
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Ripinyt,  orosz f. 441 g. kath., 40 zsidó lak., anyatem* 
pionírnál· Ezen határban van nevű telep, egy szép
kinózésú dombon, 290 g. kath., 10 zsidóval, nem különben 

Szucha, 225 g. kath., |9  zsidóval, leány templommal. Er- 
dejek kevés. F. U. a* kamara, gr. Teleki ,  Pogány, Va- 
eady , Csabay, Korda, ’stb.

jRoiztóka, orosz f. Beregh vgye szélép: 9 r. kath·, 567 
g. kath., 30 zsidó lak., anyatemplommal, nem nagy, de 
elég termékeny határral. Tűzi fája felette kevés. F. U. 
gr. Teleki, b. Perényi, Pogány, Uray, Várady, Szathmáry, 
’s több nemesek.

Szinever,orosz f. 1502 g. kath·, 9 r. kath. , 80 zsidó 
lak ., két szentegyházzal, papi lakhelylyel. Határa nagy, 
*s elég termékeny; szép fenyves erdejéből sok szálat leszá- 
litnak a’ Talabor vizén; vannak szép rétjei és legelő pusz
tái , mellyeken feles számú marhák és juhok legelnek. Itt 
van a9 kamarának gazdálkodó ispánsága. F. U. a9 kamara, 
Pogány, Kállay, Darvay, Tóth, Dienes, Szepesházy, és 
több nemesek.

SzoJyma* orosz f. 218 g. kath., 18 zsidó lak., leány 
templommal. Határában van Kutbéj nevű telep, 113 gör. 
kath. lak. Van egy szép térségen, a’ Nagy-Ág vize part
ján jó féle savanyúvize, melly petrüikáló erejénél fogva, 

/már egy jó emelkedésű dombot csinált,’s annak közepében, 
mint egy üstben örökké forrva buzognak-ki tojásnyi nagy
ságú bugyborékok. Ezen dombocskától oldal vásti vonalban, 
a9 Nagy-Ág vize medrének szinte közepén petrifícált szikla 
nyomult-kl, mellynek tetején több fel fel fczökő érczes for· 
rásocskák tünnek^elő, ’s kristályszinű jó savanyúvizzel 
Szolgálnak. A’ köszvényben, czúzban szenvedőknek ezen 
viz igen foganatos. F. U. a* kamara, Vasady, Jóó, Haga- 
ra, ’s több nemesek.

Toronya% orosz f. 40l g. kath., 5 r. kath·· 67 zsidó 
lak·, anyatemplommal. Itten van a’ Harminczadi hivatal 
bolletistája, n* mennyiben innen Galicziába köz áltmenetel 
vagyon. F. U. Szathmáry, Uray, Horváth, Réthy.Haby, stb.

Tyuskn, orosz f. 433 g. kath»· 33 zsidó lak., anya tem
plommal. Határjához tartozik Zsihány nevű telep, 72 g. kath. 
lak. F, U. b. Sztojka, Ferenczy, Horthy, Dósa, Js több nemesek.
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Vuctkémező, orosz f. 280 g. kafh. Iák., anyatemplom
mal, jó legelőkkel, szép erdővel. F. U. Sfcalay, Buday,Fáló.

ü  j -T e l e p e  k.

Paulotecz, lásd Bukócz. , Prochidnya,
SzopAő, Kulinkéi, Klemenydtpatak, Per egy Ha , Lazán tz ka, 
lásd Eőkörmező. Budpvecz, lásd Majdanka.
Kirvavecz, lásd Bicska. Gyiíok , Szucha , lásd Ripinye. 
Kusbéiy, lásd 8 z oly ina. Ztihány . lásd Tyuska. Zavijka 
ás Titkovecz 152 g. kath. lak. Toronya fii. Tövet Au · 113 
g. kath. lak. Szinevér fii. Kobilnik, Kelecsenynyel összefog· 
gésbeo. Lázi lásd Kalocsa. Iszka fii. -
/ 0/0 , Bük vár fii. Sztudeni Potyik, Hidegpatak fil.^Foáart,
Ó-Holyatin fii. Matácsó,Iszka fii.

II« A l s ó  J á r á s .

Van benne: 3 koronái v, mellyekből 2 magyar· 
orosz, 1 orosz·magyar; 1 mezővá, ttrelly orosz-magyar; 
39 /ű /t t , a. m. 34 orosz, 4 orosz-nőmet, 1 orosz-magyar. 
Népessége 30,629 lélek, 11. ni. vallásokra: 1709 romai ka- 
tholikns, 30,417 görög katholikus, 2876 reform·· 10 evang., 
1617 zsidó. Nyelvükre: 3995 magyar, 30,417 orosz, 600 
német, 1617 zsidó.

M e z ő v á r o s o k .

Dolka t orosz - magyar m. v. közel Beregfa vgye szélé
hez, a’ Borsava mellett: 15 r. kath., 838 kath., 36ref·, 
22 zsidó lak. Görög kath. paroch. templom. A9 reformátusok 
is bírnak itt egy ekklésiót, melly az egész országban legke· 
vesebb híveket számlál. Határa meglehetős termékeny; papi- 
rosmalina van ; ineszet éget; az itten körfii lévő nagy erdők
ben sok hamuzsir főzetik. F. U. a9 gr. Teleki nemzetség.

Huszt ,, orosz - magyar in. v. egy kellemes vidéken, a9 
Nagyág vizének a9 Tiszába való omlásénál: 640. r. kath., 
370 ref., 1953 g.kath., $ evang., 132 zsidó lak., romai ás 

IV\K. M. 0. Földi* 13
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görög kath., reform, any ászén tégy házak kai A’gyorsNagyá- 
got, itt inkább Sokágnak lehetne nevezni, szélső ágán a9 
kamarának vámos hídja van, több ágain gázolva, a* város· 
hoz legközelebb fék von pedig , ha a" viz árad csigás kompon , 
egyébkor itt is gázolva lehet általmenni. Altaljában Huszt- 
nak majd minden utczáját. viz, ’s különféle nevű és eredetű 
futja· át* így a* többek közt, egy nevezett, sza
bad, ’z különös földesurak birtokához tartozó részt, Huszt- 
tói a’ Huszt vize választja· el. Régi omladozott vara egy ma
gas , kúp formájú kősziklás hegyre épült, ’a viszontagságai a* 
történetírásból eléggé ismeretesek. Id e , a’ süni bokrokkal 
benőtt hegynek csigás alakú u tján , egy hosszas boUhajtásd 
kapun juthatni· Udvara a’ hely mivoltához képest elég tá
gas, ’s ezeo helyet talán a’ jelen időben is olly fontos erős
ségnek fehetne tenni, mint hajdan volt. — A’ várhegy aljá
nak déli oldalán, a’ fő mélt. kamara szőlő ültetéssel te tt 
próbát, 9s első években igen jó sikerrel, de későbben csupa 
egres termett, mellyből világos, hogy a’ máramarosi éghaj· 
lat a’ szőlőnek soha nem leend bará tja , mellynélfogva az 
idevaló szőlőtőkék is eladatni rendeltettek. Halára a' város
nak termékeny, rétjei igen jó szénát adnak* F. U, a’ k. ko· 
róna, ’s feje egy uradalomnak.

Téí$o, magyar-orosz m. v. egy termékeny térségen, a9 
Husztról Szigetre vezető országutban, a 'T isza mellett, Szí·* 
gethes 3 mfdnyire: 164 r. kath ., 533 g. kath , 110S ref., 2 
evang., 9 zsidó lak., romai és görög k a th ., reform, anya- 
szentegyházakkal. Földje kevés bnzét, többnyire tengerit , 
rozsot, árpát és zabot terem; szénája igen sok; bikkes er
deje szép. F. U· aJ korona. Mintegy l 1)* órai távolságra fek
szik Ferenczvölgye üveghuta, 219 r. kath., 28 g· kath. lak·

Vük,magyar-orosz in. v.mind Huszthoz, miadTétső- 
hoz csak nem egyenlő távolságra, t. i. l 1̂  órányira. Lakja 
72 r. kath·, 864 g. kath., 1347 ref. iák. Van romai és görög 
kath., reform, anyaszentegybáza, több csinos épuietje, rév- 
je a’ Tiszán, jó rétjei, erdeje, sok lent termeszt,’s mag vé
ből olajat üt, gyolcsot sző. F. U. a* korona. Egyébiránt meg 
kell jegyezni, hogy a’ máramarosi Öt koronái városokban 
több nemzetségek király i adomány mellett bírnak jószágokat, 
de a’ királyi haszonvételek eránt most foly a* per. Nevezetes,



továbbá a* viski, vagy is másképen várhegyi savanyuviz for
rás es fordo. Ugyanis 3 ásványos forrás találtatik itt. A’ leg· 
bővebb vizűnek alkotórészei (dr· Kornfeld után "vas részek, 
szénsavany, oldozósavak,’·kevés kőolaj (petróleum). Hasz
nál a’ vak aranyérben, hysteriaiésasthmai bajokban, gyen
geségb en  , gyomor gyengeségben különösen, oszlat né- 
raelly keményüléseket, csűzos és kőszvényes szenvedéseket, 
időszakos bőr kiütéseket. Vize Igen kellemes italé. A9 fordo 
hatását nevelik izzásig melegített, ’s igya’ vizbe hányt vas
kövek által. A’ második forrás hasonlít az elsőhöz, de vize 
kevesebb· A’ harmadikban több kőolaj van, kénnel, kén- 
gyuloval vegyest. A’ fördő alkalmatosságok jobbak is lehet
nének,

• i

F a l o k .

H uszt· Baranya, orosz f. Huszthoz l f|a órányira 2 r. 
kath,, 388 g. kath. lak., ’s egy g, kath. filial, szentegyházzal·

Bedo , orosz f. a’ Taraczk vizének a’ Tiszába való öm- 
lésénél: l t  r, kath·, 1117 g. kath·, 115 zsidó lak., g. kath· 
anyatemplommal. Határa e’ megyében a’ legtermékenyebbek 
közzé tartozik, F. U. többen,

Berezna, orosz f. a’ Nagy-Ág mellett: 675 g. kath., 
96 zsidó lak., ’s anyatemplommal· Erdeje nagy; jó legelői 
vqnnák, F. U. többen,

Berezntk, orosz f. Beregh vármegye szélén 668 g. kath., 
14 zsidó lak ., ’s anyatemplommal· Határa sovány, de erdeje 
sok. F ,U. gr. Teleki, ’em ,t.

> Alsó -  Bisztró $ orosz f. Bereznához 23|4 óra! járásnyi- 
r e : 491 g . , 8 zsidó lak ., F. U. többen.

Bronyka, orosz f, Dolliéhoz egy órányira : 249 g. kath., 
14 zsidó lak. A’ régi Brony várának már most csak romjai 
láthatók. F. U. gr. Teleki.

Busty óhaza, orosz - német f. a’ Husztról /Szigetre vivő 
országúiban, a’ Tisza északi oldalán: 254 r. kath., 816 g, 
kath,, 2 ref. la k ., g. kath. anya, t . kath. leány templom
mal, egy só szálitási hivatallal, hova több derék épületek 
tartoznak. F. U. a’ korona.

MÁRAMAROS VÁRMEGYE, 1 9 5
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Gtqmdnfulva^ orosz f .a ’ Talabor m ellett: 586 g. kath., 
35( zsidó lak ., anyatemploimnal. Lakosai cserép edényeket ia 
készítenek. F .U . többen.

Durva , orosz  f. Técsőhöz é sza k ra  2 m fdny ire  t 3 r. ka th . ,  
548 g. k a th , , . 9 r e f . , 14, zsidó lak., jó l e g e lő v e l , erdővek  Van 
g. k a th .  anyateniplouiA. F. U. t ö b b e n ,  ’s a* Darvay nem ze t
ség innen veszi eredetét.

Dúl fu lv a . orosz f. 2 r ka th ,, 536 g. kath.* lak. Van g. 
kath. 61. szent egyháza, és igen szép erdeje. F.U . a’ korona.

Fere/iczvolgye, u\eghuta ,, lásd Téfső.
Gernt/eti orosz f. 411 g. k**tb., 24 zsidó la k ,, anyatem- 

plommal, erdővel, jó legelővel» érczes forrással, melly a’ 
koszvényben hasznosnak találtato tt. F .U . többen.

JJermcze, orosz f. 1332 g. ka th ., 134 zsidó lak. Görög 
k á t/ anyaszentegyház. Nagy hatara igen hegyes, erdős és 
sovány F. U. többen. -

H ú sz/kö z ,orosz £. 633 g. kath., 28 zsidó lak ., anya- 
templominál. F. U. többen,

I z a , orosz f. közel Húsz? hoz: 1198 g. kath. lak ., ’s 
anyaszentegy házzal. F. U. a’ korona.

Kereczke, orosz f. ßercghvgye szelén: 928 g. k a th ., 
9 zsidó lak ., ’s anyaszentegy házzal F. U. gr. T elek i, b. 
Sztojka , ’s ni.

Kerekített/, orosz német f. a’ tétsói határon: 96 r. kath·, 
125 g. kath. lak ., ’s nevezetes sóbányákkal, r. kath. fii. 
szentegyházzal·

Keselymezö, orosz f. a’ Nagyág m ellett: 2 r. k a tb ., 
1127 g. kath ., 54 zsidó lak ., g. kath. anyatemplommal. 
F. U. többen.

K oinög/t,lásd H uszt .
Kövest>get, orosz f. a’ Talabor m ellett: 11 r. kath., 

1062 g. kath ., 130 zsidó lak., g. kath. anyaszentegybázzal. 
F. U. többen.

Kricsfulva, orosz f. a’ Talabor m ellett: €81 g. kath., 
25 zsidó lak« . anyatemplominal, sovány földekkel, nagy 
erdővel, érczes forrással. F« U. többen.

Kuuitfícza, orosz L közel ßeregh vgyéhez: 5 r. k a tb ., 
715 g. kath ., 49 zsidó lak., anyaszentegy házzal, eynagógá- 
v-al. F. U. gr. T elek i, ’s ni.
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Lipcse, orosz f. a* Nagyág mellett: 971 g. kath., 86 zsidó 
lak ., anyatemplommal. F. U. túlikén.

Lipcse-Polyánu, orosz T., az elébbéftí trelységtdl észak
ra : 584 g. katb., 43 zsidó lak ., anyateWp lómmal. F. U. 
többen. Itt sok es Jó meszet égetnek.

Miftúlyhtiyorosz f. 32Í jg. katb. lak., ’s rtrryatemplom
m al, érczes forrással, mellyet a’ gelyva ellett hasznosnak 
tartanak.

Monostor, orosz f. Hérincse fii. 240'g. katb. lak.
Öt V fis fu lv a , orosz f. 881 g. katb ., 6 zsidó lak., ertyte- 

temploiniual. F. U. többen.
Ravnszmezó, orosz f. közel Beregi) vgyéhéz: 556 gör. 

katb., 16 zsidó lak., anyatemplommal. F. U .'gr. Teleki,
Sándor fa lv a , orosz-német f. 61 r. katb., 547 g. katb., 

4l zsidó lak., r. katb. fii. tem plom m al,’s g. katb. anya- 
szentegyházzal, több kamarai épület tel. Sóbányáiban 1825- 
ben 14,308 mázsa ’s 75 font só ásatott, F. U. a’ kamara, 
’s m. t.

Sdfulva, orosz-német f. tfuszthoz l*|4 mfdnyire: Ifi 9 
rKkath , 524 g. katb., 39 zsidó lak., g. katb. anyatemplom- 

mal. F. U. gr. K áro ly i. ’s in. t.
Száldobos, orosz f. a* Husztról Szigetre vívó országút- 

ban , a’ Tisza jobb oldalához közel: 13 r. katb., 834 g. katb. 
J a k ., anyatemplommal. F. U. a’ korona.

S ze k le n c ze  , orosz f.' Szinte a’ szigeti országúiban, ’s a ’ 
Tisza szomszédságában: 1254 g. katb ., 129 zsidó lak ., 
anyatemplommal, synagógaval. F. U. többén.

Szel?stye , orosz f. 774 g. kath., 48 zsidó lak ., ’s egf 
görög katb. anyaszentegy házzal. F. U. többért.

Sz?ic/ta, orosz f. Bronka mellett: 172 g. kath. lak.
Taluborfalva, orosz f. a’Talabor vize mellett t gr. kath9| 

1187 g. katb. lak., és anyatemplommal. F. U. á* korona.
Üglya) orosz  f. 6 r. k a t b . ,  875 g. k a t b . .  7 2  z s id ó in k . ,  

g. ka th .  an y a tem p lom m al,  jó  havasi  legelőkkel.  F . U. többén .
Üjbard, orosz f. 2 r. kath‘: 325 g. kath., 35 zsidó Iák., 

g. kath. anyaszentegyházzal, synagógával. F. U. többen.
Ürmezb, orosz-magyar f. 7 r. katb , 40 ÜrtofJ, 683 g. 

ka tb ., 113 zsidó lak., g! kath ., reform, artyaszfentegyház'· 
zal és ekklesiával, synagógával.1H atátu  a’ légtermákényeb-



bek közül való e’ megyében, de a9 Talabor vise gyakran 
károsítja· F, U. többen·

P'ujnágh, orosz f. közel az elábbeni helységhez, a9 Ta
labor mellett: 4 r. kath., 13 ref, 415 g. kath., 67 zsidó lak. 
Van g. kath· anyassentegyhása, synagógája, Kölcsey ura· 
ségnak szép udvarháza , ’s szinte igen jó termékeny határa. 
F. U. többen.

Zadiiya, orosz f. Beregh vgye szélén: 3 r. kath., 773 
g. kath., 40 zsidó lak. , g. kath. anyatemplommal, mész· 
égetéssel. F. U. gr. Teleki nemzetség, ’s m.
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UI. S z i g e t i  j á r á s ·

Fekszik á9 vármegyének mintegy közepén, Galiczia, és 
a’ verchovinai, alsó, felsó, kaszói járások közt. Van benne: 
2 koronaváros, u. na. 1 magyar-orosz, 1 magyar-orosz-oláh- 
német; 51 fa lu , u. m. 33 orosz , 8 oláh, 1 német, 5 orosz- 
német) 1 német-orosz, 1 orosz-magyar-német-oláh ,2  oláh
orosz; <9 telep. Népessége 47,595 lélek, u. m. 5450 r.kath., 
38,183 g. kath., 31 evang·, 1920 ref., 2011 zsidó. Nyel- 
Tökre: 2920 magyar, 29,042 orosz, 9141 oláh, 4481 német, 
2011 zsidó.

Korona Városok.

Hosszutnezó, magyar-orosz koronaváros a9 Tisza bal part
ján, Szigethez észak-nyugotra mfdnyire: 210 r. kath., 
522 ref., 438 g. kath. lak·, g. kath. reform, anya templommal. 
Határa termékeny; szénája sok; erdeje derék.

Nagy-Sziget, magyar-orosz-oláh.német [koronaváros.|‘s 
fő hely e^lmegyében, Szathmárhoz.d1̂ , Debreczenhez.il6 f/4 
posta állgsnyira: 5008 lakossal, kik közt 1641 r. katholi- 
Jtns, 1714 g· katholikns, 1335 református, 18 evang., 300 
zsidó találtatik. A9 város róna helyen fekszik, 9s maga nem 
a9 meglepőbb hatással bir az eipberre, de annyival fönsége- 
sebb festészeti tekintettel bir körvidéke, és a’ minden oldal
ról emelkedő begysorok gyönyörű erdei. Szigetet egyik 
oldalró) másikról Tisza vizek Ölelik, Házai renÓetle*.
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nűl vannak épülve» de a’ k. kamara épötetfin >kivut több 
Jó idomúnkat láthatni itt; lllyen a9 keg^ s fezkaláhéli szer
zetesek gymitasiutamal, ’a a9 r. katholikueeMftemplomaval 
egy bek apótól t laka» a* vármegyének még tökéletesen be 
nem végzett háza» *s többek. A* reformátusoknak, és g. 
katolikusoknak ia van itt szentegyháznk, továbbá egy sy- 
nagóga rabioerrel együtt. A9 máramaroai kincstári jóssá· 
gok igazgatóságának, Y a9 vármegyének Sziget székeshelyé 
lévén, ezek nagyon élénkké teszik a9 várost. Van itt to 
vábbá postahivatal, patika, j? karban lévő ispotály. A* 
város intézetei közt nem lehet elhallgatni a9 jótékonyságá
ról ismért gróf Buttler János nagylelká adományából a9 ref. 
collegintuban felállított jogiskolai intézetet, melly 1838-ban 
nyittatott meg'először. Most van esen collegiumban 3 pro- 
fessor, 6 alsó tanító a’ deák oskolákban, és egy taoitó as leó 
éa 2ik nemzeti oskolában, ’s tg36-ban számlált Öt felsőbb 
tudomány hallgatót, ás 200 alsóbb tanulót. '

F a l u k ·
A lto A p ta , oláh - orosz f. Szigethez egy órányira: 1651 

g. katb., 1t r. kafh., 57 zsidó lak., két g. kath. parochiá- 
v a l, 9s termékeny határral. F. U. többen.

Féltő - Apsa , oláh f. 935 g. kath., 19 zsidó lak., 9s anya- 
templommal. F.U. többen.

Közép - A pta , oláh f. 1765 g. kath., 46 zsidó lak·, kát 
g. kath. parochiával. F. U. többen.

Apttcza, oláh f. 214 g. kath. 1 i zsidó Iqk.g: kath. leány 
templommal, U. többen.

K it, Nagy ét Német Boctko, orosz német f. a9 Tisza két 
partján: 558 r. kath·, 1627 g.katb., 9 ref,, 3 evang. lak·, 
r. kath·, és g. kath. anyaszentegyházsal. Itt van egy kama
rai szószálitói hivatal (a9 sót Rhónaszébről hozzák), 3 sókn- 
mará vat, több jeles kamarai épületekkel, ’s tisztiiakokkal. 
F.U .a' k. kincstár, *s feje egy uradalomnak·

Bogdány, orosz í  8 r. kath., 207 g. kath. lak., Y g. 
kath anyatemplommal, szép erdővel.
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B o r k ú t , í .  a9 Fekete Tisza mellett, igen erdős, 
kegye· vsléfte* r. kath. 620 g.kath* lak«, 's leány szent- 
egyházzal^oJaavanyűvzziel. F. U. a9 k. kincstár.

Mrugeiura, orosz f. a9 Taraczk mellett: 44 r. kath. 722 
g. kath., 6 zsidó lak«, g. kath. anyatemplommal. F. U. a* 
Hr. kincstár

r ()vmbó Qtoft74 - nőmet f. a9 Taraczk mellett x 148 r. kath., 
$ 0 0  g.kath,, 28 zsidó lak., romai ás görög kath· anya te ·*  

plommnl. F. U. a’ k< kincstár.
Fehér egyháza, oláh f. közel Szigethez a9 Tisza mellett: 

2 r, kath., 485 g. kath.« 48 zsidó lak·, g.kath. parochiával. 
F. U , többen·. ,

Fehérpatak, orosz f. a9 Tisza melletti 3 r. kath., 314 
g. kath. lak«, leány szentegyházzal. F .U . a9 k. kincstár·

Fekete · Tisza , orosz f. Kőrösmező fii. 259 g. kath. lak·, 
’s nagy erdőire!. F. U. a* k. kincstár.

Gúnya, orosz f. a\Taraczk mellett: 1375 g. kath., 87 
zsidó-lak., anyatemplommal, nevezetes gyümölcstermesztés- 
sei. F. U. a* k. kincstár, 9s mások többen.

Jr/iócz, orosz f. a1 Taraczk mellett: 9 r. kath·, 1048g. 
I^atb,, 64 zsidó lak ., g. kath. anyatemplommal. F. U. többen· 

,., Kahalapalak, oláh f. közel Szigethez: 854g. kath., 161 zsi
dó lak., g. kath.anyatemplommal, synagógával. F .U.többen.

Kalinfalva, orosz f. a* Taraczk mellett: 692 g.kath·, 
04 zsidó lak., anyatemplommal.

' Karúcsonfalva, orosz f. Szigethez 1*/4 mfdnyire: 1 ir·  
kath., 5 ref., 639 g. kath., 2t9 zsidó lak.« g. kath. anya- 
templotniiial, synagógaval. F.U. a9 Pogány nemzetségbeliek·

K is-K irva , orosz f. a9 Taraczk mellett: 301 g. kath., 
21 zsidó lak. F· U. a9 k. kincstár, ’s mások többen.

N agy-K irva , orosz f a’ Taraczk mellett, szelőkben! 
helységgel általejlenben: 408 g· kath., 29 zsidó lak ., F .U . 
a9 k. kincstár, ’s többen.

Kökényéé, orosz f, a9 Taraczk mellett: 7 r. kath., 1065 
g .k a th ., 113 zsidó lak«, g. kath. paroch. templommal, syna
gógával. F.U . a’ k. kincstár, 9* mások.

Alsó ét Felső - Kőrösmező orosz-nőmet f. Galiczia ha
társzélén , magas hegyek ős bérezek közt: 506 r. kath., 2 
ref., 2264 g. kath., 16 zsidó lak., egy romai és kőtg«kath.

8 0 0
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paroehiával, harminczadhivatolUI, *pk Iwnarai épülettel és 
élésházzal. F.U. a’k. kiocstár. ,

KM vt'lye*, orosz f. tC T ie »  völgy ében: 5 r. kath., 630 
g. katb. lak;, ’a aayatemplommaj. F.U# többen,

Kratznüc&ora a ra »  f, a* Taraczk mailéit: 8 f. 4i*Üim 
351 g· kaik. lak. F* ü . tökben.

jßfo- Lonka, orogz f. a’ Tisza mellett: 3$r. kaik. 814 g. 
kath. lak., g. ke th.any »templommal, fűrészmalommal.F.U. 
a' k. kincstár. f

Szelei -  LottAa* ereaa f. nagy hegyek, erdők közt: 405 
g, kath·, 9 zsidó lak., aoyateroplomruaj. F, U.n’k. kincstár, 
’a mátok többen.

Laky, árost f  a,*Ftjár Tisza mellett: 58 r. katb., 285 g* 
kath, Jak. j ’a g. kath* ül« a*«en tégy házzal* F. U< a’ k. kincstár· 

N tnp i- Makra i nőmet f . a’ Mokra patakja mellett, egy
megás begyektől kerített esők Tölgyben t 230 r. kath», 24 g. 
kath., lak ., kik nagy részt favágásból étnek. Katb· paroch* 
temp lem. Erdészeti hivatal. F.U. *>k. kincstár.

Orosz - Mokra, orosz f., sziste a' Makra vise m ellett: 5t2 
g. kath. lak·, 'i anyatemplommnl. F .U . a’k. kincstár.

Altó'Nyerés háza , oroszf. a’Taraczk mellett: 3 r. kath., 
726 g. katb., 69 zsidó lak.·., g, katb. anyaszantegyhászal. F. U, 
a* k# kincstár , ’» mások többen.

Ftlsó  - Nyereshdza, orosz f. 654 g. katb·, 8 zsidó lak.« 
anyatemplommal, F.U . a’k. kincstár« e mások többen. .

Nyágova, orosz f. a’ Taraczk mellett ,v492 g. kath.; 
28 zsidó lak., anyatemplommal. F .U · a’ k. kincstár,’s in,t.

Teresely Pataka,, oroszt· 283 g. kath. lak., ’s fii.szent-
egyházzal. F. U. a’ k. kincstár, ’s mások többen. 1

Kabala - Folyatta, orosz- német f. Szigethez északra 2 
mfdnyire a’ sebes tSzaporka pataka mellett: 358 r. katb·, 3 
evang·, 8 r e f ., 4£2 g. kath. lak ., roma; és görög katb. pa- 
rochiával.Keskeny mezejét a1 8zapurka kát partján tar káló 
vetések, szép katzalló rétek, gyümölcsfák foglalják e l, ’a 
mindenkor tilalomban Jáván , egy valóságos kerthez hason« 
lit az inkább, mint mezei gazdálkodó helyhez. Ezzel majd 
egészen összeragad aV vashé moros ok , és hutások lakóhelye 
szép sorral, ás csiooa közönséges lakházakkal. Van itt egy 
olvasztó kemencze, 8 hámor, és 2 szegcsioáló műhely. A*

MÁRAMAE06 vJpmen.
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▼as érczettöbb falak határairól hozzák, de mind eddig jó 
tulajdonságát nem tadtak felfedesni. A’ faluhoz egy fertály* 
ayira van egy hires savanyóviz forrás ás fördő , hol nem rág 
idő olta, mind a* vendégfogadóban, mind a1 fogadó ás 
•fürdők szomszédságában alkalmatos csinos szobákat lehet bé
relni. A* savanytíviz három forrásocskákban fakad, ’s mint 
a’ kövekre ragadt veres iszap, 's a ’ melegittett savanyuviz- 
ben leszált sárgás por bizonyítja, — vasas részekkel bővel
kedik. A’ fordő körvidéke felette szép és regényes, ’s a’ több 
mértföldekre látszó Kubola nevű kerekbegyről elragadó ki
látás gyönyörködteti a1 vándort. Neveli a* hely természeti 
szépségét az is ,  hogy a’ vendégfogadó ’s .fördő udvaráról , 
mindjárt egy nagy kiterjedésű angol Ízlésű mulató kertbe lép 
a’ vendég , melly kert egyszer’smind fa vagy erdő - oskolát 
képez, több igen ritka nemekkel ékeskedve. Végre láthatni 
itt már nagyra nőtt, igen szép vetett fény vest, ’s több uj ve
téseket. F. U. a’ fele. k. kincstár.

Kaszó- Polyána, orosz f. 9 r, kath. , 1028 g. kath. la k ., 
’s anyatemplommal. F. U. többen.

Pudplesa . orosz f. Dombó fii. 179 g. kath ., 10 zsidó lak· 
Akna ·  Rakó % orosz-német f. a’ Tisza m ellett: 162 r. 

k a th ., 1085 g. kath. la k ., g. kath. anyatemplommal, nagy 
erdőséggel, és crdőszi hivatallal. F .U . a’ kincstár.

Bocskó- R akó , orosz-német f. általellenben az elébbeni 
helységgel, szinte a 'T isza  mellett* 171 r. kath ., 1028g. kath. 
lak. romai és görög kath, anyatemplommal, F* U. a* k, 
kincstár.

Remete, Orosz f. a’ Husztrót és Tétedről Szigetre ve
zető országutban, a’ Tisza bal partján: 17 r. kath., $ rá f,, 
298 g. kath., 4)7 zsidó lak., g. kath. anyatemplommal * ter
mékeny szántóföldekkel, rétekkel és erdőre!. F. U. többen.

7 Alsó - Rhóna ,«oláh f. 638 g. kath·, 202 zsidó lak., g.
katb. anyatémplommal, synagógával. F;.'U. többen.

j Felső - Rhóna, orosz f. 52 r. katb., 997 g* kath , 2 ref.
lak., g. kath. anyatemplommal. F. U. a’ k# kincstár.

RhónatzeH, orosz - magyar - német - oláh fi Szigethez 
keletre 1*!ft mfdnyire: . 660 r. kath., 652 g.kath. lak., romai 
és görög kath. anyatémplommal, nevezetes és gazdag sóba



nyákkal, mdlyekbdl 1825-ben 33,358 náz<a 75 f. kp ιό , és 
29,56! mázsa 58 font porsó ázatott kitj

Rotzuska, orosz f. Bocakóhoz l|e órányira: 315 g.lcath. 
lak., leápy templommal.

Szaploucza, oláh f. a’ Tétsöről Hosszá mezőre vivő or· 
szágutban: 8 kath., T9! g, kath., 291 zsidó lak«, g. kath. 
anyatemplommal, synagógával, hires savanyávizzel, ’s deréig 
bikkes es tölgyes erdővel« F. U. a’ Szaplonczay nemzetség.

Szar vaszó, oláh f. Hoszszámező es Sziget közt a’ Tisza 
mellett: 432 g .katb .,49  zsidó lak., g. kath. anyatemplom· 
mai, termékeny szántóföldekkel« F ,U . többen.

Sziatma, oláh-orosz f. Szigethez ^órányira, a’ Tisza 
jobb partján: 63r.kath., 714 g· kath., 57 zsidó la k ., g. kath. 
aoyatemplonpmal,. derék urasági kastélylypl és kerttel, *s jó 
termékeny határral. F. U. b Sztojká, de bir benne Nyegre 
nemzetség is. AV k. kincstár, mellynek itt jövedelmez só
bányái vannak csak annyi földet bir, melly az épületekre, 'a 
legelőre megkivántatik. Ezt Uandálnak nevezik, 's 392 ro
mai, 520 görög katholikust számlál, kik mindnyájan bányá
szok, tisztek, vagy kézművesek és szolgák. 1825-ben 76,798 
mázsa kő só, és 53,422 mázsa por só ásatott itt .

Tárádhoz, orosz f. a’ Taraczk vizének a’ Tiszába való 
ömlésénél: 8 r. kath., 10 ref., 503 g. kath., 65 zsidó lak.; 
g. kath· anya templommal, ’a termékeny jó határral. F. U. 
többen. ,

Trebusa, orosz f. a’ Tisza mellett. 18 r. kath. |03  g. 
kath.lak·, ’s anyatemplommal. F.U. a*k.kincstár, ’s m.

Verosmart,orosz f. Szigethez fél órányira: 6 r. kath. » 
19 séf., 132 g. kath., 20 zsidó lak. F.U. a’ Pogány nemzet
ség beliek. · f

. Voctiyorosz f. Bocskó - Hahóhoz egy órányira: 17 r,
kath., 508 g. kath. lak. F. U. a’ k. kincstár.

N é p e s  T e l e p  e
* _ 4 , '

Sztebtiyiy Kőrösmező mellett s 270 g. kath. lak. 
sárihay szinte Kőrösmező mellett: 248 g· kath. lak. L ázr 
Akna Rahó határán: 190 g. katb. lak ., Vilychováti, Akna 
Bahó határán; 93 g. kath. lak,, Berlebá$tBilen szinte Ha-
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bő határán, amaz 231 g. kath. 6 r. kath., az 326 g. kath. 
lak, Königs fé ld , Orozz Mokrához közel 6 g. kath., 192 r. 
kath. t 7evang, német lakosókkal· , AlsóNyéres-
házáhos közel 36 g* kath. oroaz, 149 r. kath. nőmet lakó- 
aokkaf, és sóbányákkal. Mind ezen előszámlált telepek lako
sai többnyire k. kincstári favágóba ős bányászok. ,
Bocskó-ltahó fii. 19 kath. nőmet lak.

IV. K & n ó i  J á r á s .

Feksztk S1 szigeti ’i  felső járás, ős Szatbmár vármegye 
közt. Tan benne' 20 f y ln , mellyek közűt )9 oláh, 1 német 
oláh - magyar. Népessége: 14.329 lélek; ű. m. vallásokra: 811 
romai katholikns, 12.786 görög katholikns 5 rfef. 727 zsidó. 
Nyelvökre: 12,786 oláh, 71ő ném et, 100 magyar, 727 zsidó

F a l u k . ,

Barcxánfalu,  oláh t  1064 g. kath·, 112 sáidó lak#, g„ 
kath. aayatemplommal. F,|J. Barczán# Hodor, Pap, Kudrics 
Bályn nemzetségek ’s m# t.

Bártfaln% oláh f. 1032 g. kath.« 141 zsidó lak ., anya- 
templommal és synagógával. F. U. Kodra, Báty in , Stebfc# 
*s ra.t.

Breb, oláh f. 690 g. kath,, 43-zsidó lak., anyatémplom-· 
m al, ’s mintegy 20 nemessel. F. U. a’ Pap ée Redirik nem
zetségek. Ezen helységnek ét Krác*falunak határában, Kővár 
vidéke és Szathmár vgye felól esik Guttin nevezetű havas* 
a* hol szép fehér alabastrom találtatik , vagyon a’ tete
jén, egy t'>, vagy úgy nevezett tengerszem is.

Bndfaln , oláh f. 5100 g. kath., 64 zsidó lak., g. kath. 
parochiával. Birtokosai közt a' Búd nemzetség legnevezete
sebb , kik közöl sokan Tamásoknak is neveztetnek. Határán 
vagyon igen gazdag aranybánya Z s á r a p o n y  nevezet alatt, 
*8 privát uraságoké.

Desze, oláh f. 618 g. kath., 43 zsidó lak., anyatem- 
plommal. F. U. Pap, Komán , Dregus, ’s m.
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Disznópatak, oláh f* 361 g. kath., 6 zsidólak., anya- 

templom mai· F.U. a* váncsfalusi kozbirtokosok.
Farkaerév. oláh f. a« Iza mellett ·, 6 r. kath., 468g. kath. 

lak., fii; szentegyházzal. F. U. a’ k. kincstár, és g. Vay 
Abraham, ,

Fej ér f i i v á , oláh f. 261 g. kath., 8 zsidó lak., an yaszent- 
egyházzal. F.U» a’ Cziple nemzetség, *s mások·

Gyula fa lv a , oláh f. a’ Móra vize mellett: 1<K)6 g. kath,, 
54 zsidó lak., aoyatemp lommal. Nevezőt osebb birtokosain* 
Pap és Rednik nemzet ség beitek, kik. köz vélemény szerint, 
Gyulától, ama hires magyar kóstol ágaznak·le, még pedig 
üű ágon.

Héráét»., oláh f. 2 r. kath., 381 g. hath., 15ssidó lak., 
anya templominál· F.U. a1 kincstár, gr. Vay, Pap, Reénak 
neme.

Hétwka foláh f. 325 g. kath. lak F. U· több nemesek.
Féltő· Kalia falva, oláh L  7 r. kath., 163J g* k a th , 

34 zsidó lak., *s anyaié mp lommal. F-U. a? Jurkanemzetség, 
’s mások.

Kracsfaln, oláh f .8 r. kath.439g. kath. lak·, anyatem- 
ploiniiiai. A’ Móra vize itt veszi eredetét. F# U. ®/4 a* k. 
kincstár, *(4 a’ Tupicza nemzetség.

Mikolapatak, oláhf. 662 g. kath.,. 48 zsidó lak., anya- 
templommal. Ez a* helység hajdan a’ váncsfalusi nemes Go d· 
z s a  nemzetségnek majorja volt, de már most itt több ne
mes urak jobbágyai laknak, sőt mintegy 3ü nemes lakosain 
van, többnyire az említett God zsa nemzetségből.

Náufulu, oláh f. 317 g. kath., 42 zsidó lak., anyatem- 
plommal. Váncsfalu és Nánfaln egy határba helyheztetik, ’a 
nevezetesebb birtokosai a* Godzsa, Jurka nemzetségbeliek· 

Disznó - Patak, oláh f. 361 g. kath*, 6 zsidó lak·, anya
templommal. F· ,U. a’ váncsfalusi közbirtokosság.

Somfalva í oláh f. 264 g· kath lak., ’s leány templommal. 
F.U. a’ Rád nemzetség, *s m.

Sugatag, oláh f. 6 r. kath., 583g.kath., 8? zsidó lak·, 
anyatemplommal. F* U, a’ k. kincstár és gr. Vay AbrabAm*

Akna - Sugatag, német-oláh magyar f. 789 r. hath., 5 
ref. ,3 0 0  g. kath. lak., A* romai és görög katholikusok egy 
templomban teszik az isteni szolgálatot, de külön papjok
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van. Akna Sugatag a* Pap és H ed oik -nemzetségnek extra* 
vilianuma volt, de a9 hol a9 régibb időkben as említett nem· 
seteégek k. adományle veiében foglalt Szlatinkaháza nevezetű 
fala állott. Ez nevét vette a* sós kuttói (ólából: SzUtyine), 
mellyet mint nemesi birtokon lévőt a9 máramarosiak tetszé
sek szerint használják. Minthogy pedig *zen sós kút mellett, 
mintegy 50 évvel ezelőtt só bánya nyittatott, azon környé
ket a9 kamara megszerezvén, az.illető birtokosok kifizettet- 
tek. Itt igen szép fejér ső vágatik (1825ben 90,280 mázsa 
50 font kő ső , 14,905 m. por só).

Szerfala, oláh f. 482 g. kath, v 37 zsidó lak. 9 anyatem
plommal. F. U. Dómján, Borodi, Js m.

Vénet fa lu ) oláh .f, 1035 g. kath. « 33 zsidó lak. 9 anya- 
templommaL F. U. Godssa, Jurka, 9s ra.

Voltak ezen járásban ezelőtt több helységek« n. m. az 
említett Sxlatinkaháza, N yiretfa, f de a9
mellyek elpusztulván Nyiresfalva Valle Mare nevezet alatt« 
Kopácsiéivá, azon alul kaszáitoknak használtainak, mellyek 
a9 Zsigmondiéi nyert Pap nemzetség adománylevelében is eiu- 
Ültetnek.. A9 Felső Járásban van egy Gyulitmk neve
zett havas, mellyet mai napig a9 Pap nemzetség bir.

V. F e l s ő  J á r i  8.

Fekszik Galicsia, Bukovina, Erdélyország,V/jgethi és 
kaszái járások közt. Van benne 24 falu, mellyek közűi 20 
oláh, 4 orosz. Népessége 34.818 lélek, u. ni. vallásokra : 
903 romai katholikus, 31,856 görög katholikiis, 46 ref., 10 
evang«, 2003 zsidó. Nyelvokre: 27,002 oláh, 4854 orosz, 
106 magyar, 853 német, 2003 zsidó.

F a l u k .

Kit·Boakó, oláh f. 486 g* kath.« 20 zsidó lak ., anya- 
templommal, F. U. többen.

Batizay oláh f. 495 g. kath. 2 ref., 10 zsidó laktanya- 
templommal. Lakosai sok zsindelyt készítenek. F.U. többen.

Feltő- Bisztra , orosz f. 271 g. kath, lak.



B otfa , népet oláh f. a* Vistd ét Borra patakok összejö- 
vételénél: 15 r. kath., 3268 g. katb., 4 ref., 250 zsidó lak. 
két g.kath. parochiával, synagógával, savanyúvízzel, réz
bányákkal. Határa roppant kiterjedésű, de csupa hegyek· 
bői völgyekből áll. l717ben a* tatárok a’ vittél völgyben akna* 
van haza takarodni, a9 máramarosiak az utakat levágott 
fákkal elrekeiztették, ’t ekkor a* menekedni nem tudó lo
vat tatárokból részint fegyver, részint kő által 15,000-et 
leoldöstek, ’s az országban ősszerablott temérdek zsákmányt 
és foglyokat is tolok szerencsésen kicsikarták. F, U. igeo 
számosán, de a’ k. kincstár is bir egy részecskét.

Bor$a · Bánya, Borsa határán fekszik : ,250 r. kath. 42 
g. katb., lo evang., 2 ref. lak., kik az idevaló bányákban 
dologoznak, mellyekbólaz újabb időkben nem csekély men
nyiségű réz ásatottak.

Dragomirfalva, oláh f.az Iza mellett: 8 r. kath.7 845 
g. kath., 82 zsidó lak., anyatemplommal. F. U. a9 k. kincs
tár , *8 mások többen.

G looi, oláh f. 597 g. kath. , 67 zsidó lak., anyatem
plommal * synagógával. F. U. többen.

Jdod, oláh f. 24 r. kath., 1610 g. kath , 30 ref., 130 
zsidó lak., két g. kath. parochiával, Synagógával, F. U. 
többen.

Kirve V. K irva , orosz f. 698 g. katb., 25 zsidó lak., 9a 
leány templommal. F. U. többen.

Konyha, oláh f. azlza mellett: 25 r. kath., á78g. kath., 
86 zsidó lak., g. kath. anyatemplommal, synagógával. Ha
tára termékeoy , * erdeje sok; vagyon egy sóskutja. F. U. 
többen.

Leorditta, oláh f. a9 Vissó mellett: 35 r. kath., 1 ref., 
689 g. kath., 70 zsidó lak., g. kath. anyatemplommal, syna
gógával, harminczad tisztséggel. F. U. többen.

Mojszett, oláh f.a9 Vissó mellett: 24 r. kath., 1676[g. 
kath., 200 zsidó lak., kath. anyatemplommal, synagógával, 
V egy régi elhagyatott Basiliták kolostorával. F. U. többen.

Petrova, oláh f. a9 Vissó m ellett: 1187 g. katb., 70 zsidó 
lak., anyatemplommal. F. U. többen.

* Sajó - Poíydna, oláh f. 653 g. kath., 65 zsidó lak·,
anyatemplommal és synagógával. F.U. többen.

máramaros vármegye. 207



Rutzká -  Polyána* orosz f. IS r. kafh., 2 rafc, 3111 g. 
kfllb.) 58 zsidó lak., anyatemplommalés synagógával. F. U. 
többen.

Rozavlya, oláh f. 1149 g. kath. v 120 zsidó lak· , anya« 
templommáI , de synagógával. F. U. többen.

Ruts kova, orosz í. 9 r. kath., 774 g. kath., ?6 zsidó lak ., 
anyatemplóimnál de synagógával.F. U. a1 k. kincstár, ds m.t.

Sajó ̂  oláh f. Kozavlyával általellenben, azlza mellett: 
855 g. kath., 54 zsidó lak., anyatemplommal, de synagógá* 
vel. F. U. többen.

Szactal̂oláh f. az lza mellett melly ezen határban Teszi 
eredetét: 2 r. kath ., 1276 g· kath·, 97 zsidónak., kát g. kath 
parochiávsl, egy synagógával. F. U. többen.

Félte - S z e l i  tiye, oláh f. az lza mellett: 5 r. kath., 1312 
g. kath., 83 zsidó lak·, két g. kath. patochiávsl, egy syna* 
gógáral. F. U. többen.

Szfatinka, oláh f. 439 g. kstb .f  57 zsidó lak ., F. U.
többen*.

Szurdok, oláh f. 1324 g. kath., 28zsidó lak., anyatem- 
plommal. F. U. a’ k. kincstár, ’* m.

Altó- Vissó, oláhf· 7 kath , 1481 g. kath., 96 zsidó lak., 
anyatemplommal ds synagógával. F. U. a9 k. kincstár de iná* 
sok többen.

F eltő  - Vino  , oláh - német f. 478 r. kath. 5 ref., 1679 
g. kath., 151 zsidó lak., romai és görög kath. anyatemplom· 
m ái, synagógával, kamarai erdóaz - hivatallal, hires sava· 
nyírvíz forrással, melly Snliguii név alatt ismeretes, 'smelly 
mm egdsz országban legerősebbnek tartatik, a* honnan ebből 
több száz ezer üveggel hordanak-széljel. Fenyves erdeje igen 
szép, ds roppant kiterjedésű· F. U. a* k. kincstár, ’i  m.

Közép- Ft# táj oláh f. 3 r. kath., 545 g. kath., 88 zsidó
lak., anyatemplommal, synagógával, savanyú viz források· 
kai. F. U. többen.
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SZABOLCS VÁRMEGYE.
(Comitatus Szabolcsensis. Ssabolcser Gespanschaft.)

I. §. H a t á r a i #
Szabolcsnak szomszédja' őszekről Ungh, Zemplén, raei- 

lyektől nagy részt a9 Tisza választja-el; keletről Beregh, 
Szathmár; délről Bihar ’s egy kis részben Békés; nyugot- 
rd( Heves, Borsod, Zemplén vármegyék. Beregb, Borsod 
megyéktől, németly. részecskéket kivéve, szinte a* Tisza 
vize ákal választatik-el· Végre a9 Hajdú Yárosok kerüle
tét egészen kebelében foglalja.

2. §. N a g y s á g a .

Földterülete 1157se| . . Q  mfdet toglalván-el, e' telein- 
tetben kiienczedik a* vármegyék közt·

3. §. Te r mé s z e t i  t ula jdonsága.

Szabolcs egészen róna tartomány, mellyet hegyek épen 
nem diszesitenek, ha csak a’ homok dombokat ezeknek nem 
nevezzük. A* mi a9 föld tulajdonságát illeti 5 fő vidékre 
lehet osztaoi a’ megyét. Első lenne t. i, a’ Tisza melléke 
Kis-Várda, Biíl'y, Vencsellő közt. Ez a9 Tisza áradásaitól 
gyakran rongáltatvón , felette mocsáros; a’ föld részint fö- 

’ venyes, részint vizenyős ,vagy legalább nyirkos fekete la· 
pály. Fő gazdagsága ezen vidéknek roppant rétjeiben áll·, 
mellyek szénát szerfeletti bőségben szolgáltatnak, valamint 
nádat is , továbbá a" nyirkos föld zöldség, különösen ká
poszta termesztésre nagyon alkalmatos. A9 második vidék# 
t. i. a’ nádudvari járás csaknem egészen , a9 dadai járásnak 

IV . K .M .O . Földi. U



SZABOLCS VÁRM EGYE.

nagyobb része, merő rónaság, mellyet erdők sem szakita· 
nak félbe. A’ föld porhanyó*, néhol kemény fekete agyag, 
minden trágya nélkül búzát, 9s más veteniényeket gazdagon 
termő. A9 szélesen kiterjedő rétek igen zsíros és tápláld 
szénát teremnek, mellynéi fog-va a1 szarvasmarha, juhtenyész
tés felette virágzó. Ezen a’ vidéken kevés kivétellel mind 
első osztálybeli johbágytrlkek vannak harmadik osztálybeli 
pedig egy sincs. Azonban ezen gazdag föld a* szárazságot 
hamar megérezvén, ’s ennek jobban kilévén tétetve: e’miatt 
néha csa l, ’s tömöttsége végett oily veteinényekre haszonnal 
nem alkalmazható, mellyek könnyű földet kivannak. AT 
harmadik vidéket teszi az úgy nevezett Nyírség, t. i. a9 
nyir-háthori járás egészen , a' kie-várdai nagyobb részt, ’s a9 
dadaé és nádudvari járásoknak kéreti oldala. Ez áltáljában 
homok dombokból, völgyekből á ll, meHyeket szép erdők, 
különösen nyíresek tarkáznak. A’ föld leginkább rozsot« 
tengerit, dohányt, burgonyát, dinnyét terein, még pedig 
meglehetős mennyiségben, ’s a ' mi legjobb ritkán csal, ’a 
egészen soha sem, Ezen a' vidéken a* fekete homokosabb 
határokon első osztálybeli jobbágytelkek is találtatnak, de 
a9 nagyobb rész második, a’ kisebb rész harmadik ősz* 
tálybeli. Néhol a’ hordok dombok közt a9 viz meggyűlvén, 
zsombikos , ingoványos helyek, 9s tavak képezietnek , . mel
lyek nádat, csíkot, kisebb halakat, vizimadarakat bőven 
szolgáltatnak. Végre ezen homok dombok szőlőültetésre is 
alkalmatosak, ’s kedves izű, de gyenge és nem tartós bort 
teremnek. Fő hiánya e9 vidéknek a9 kaszáló rétek szűk és 
száraz volta. A9 levegő, áltáljában tiszta és egészséges, 
kivált mióta á9 mocsárok mind inkább szűkebb körbe szó* 
rittattak; de jó ivóvízben számos helységek érezhető szük
séget szenvednek.

4. §. F o l y ó v i z e k .  Tavak.  Mo c s á r o k /

Egyetlenegy folyóvize e9 megyének a’ , melly
Versenynél lép a’megye határára,9s elébb északnak, Zsurk- 
tól kezdve hirtelen keletitek, majd Dobon alul délnek foly
ván , 24 mfdnyi' hosszúságban nedvesíti a* határszéleket. 
Partja, ’s melléke alacsony lévén, gyakran kiönt, ’s mész-
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SZABOLCS VARMEGYE. 811
szó behat aJ megyébe, viasza nem szivároghatván nagy 
mocsárokat hagy maga után. Ezen mocsárokon keresztül 
folynak: a* Koséit/, Káderei, Hortobágy, Árkus , mellyek 
mindannyi kiszakadt erek, *s mellyek a’ Tisza áradásakor 
vízzel megtelvén, egész környéküket elborítják. Az össze
folyó. Takta és Gomony vizei képezik a1 Tiszának nagy szi
getét, ntelly Taktaköznek neveztetik. A1 Nyírségen lévő 
számtalan tavakról ’s zsombíkos helyekről emlékeztünk a* 
3-ik §-ban.

5. §. Termékei.

A )  A’ N ö v é n y e k  O r s z á g á b ó l .

Szabotceot, ha egészen nem hasonlíthatjuk is Békés 
vagy Torontói vgyékhez, tnindazáltal általánosan véve á* 
legtermékenyebb megyék közé számíthatni. Különösen rozs 
egy megyében sem terem talán annyi mint itt, mert ez a* Nyír
ségnek fó gabonája· így szinte sok és sikeres tisztabűza, 
kétszereebüza vettetik a' Mezőségen, 's a9 Nyírségnek 
feketébb homokos határain. Zab mindenütt, · ’ Mező
ségen terem több. Ellenben a9 Nyírség valódi hazája a9 ten· 
gerinek, dohánynak, 9s egy időtől fogva a1 burgonyának 
melly itt igen jó ízű és szapora. Azon közel 100,000 m & . 
zsára menő dohány, melly debreczeoi név alatt kereskedés
be jön, legnagyobb részt Szabolcs vgyéből kerul-ki, Szath- 
már ehhez kevesebb mennyiséget, 9s Bihar még legkeveseb
bet adván. Valódi vidéke a9 dohánytermesztésnek:N.Kálié, 
Nyír-tíathor, Bakta, Nyíregyház, Rakomaz és Vencsellő 
környékei. Jóság tekintetéből a9 különösen dicsér,
tetik. Kendert a9 Mezőségeo, lent a* Nyírségen termeszte
nek többet, 9s itt Vaja, és Eőr helységei már régen etbi- 
resedtek jó len-termesztésűkről.' A* Nyírségnek legelője 
elég volna ugyan, 9s juhtenyésztésre kiváltképen alkalma
to s , de rétjei részint szárazok, részint kevesek, egy két 
helységet természetesen ide nem értvén. Ellenben a9 Tiszai 
mellékén, a9 Taktaközben , mind legelő , mind rét szerfe
lett! bőséggel van, csak az a9 kár, hogy ezeket a9 Tisza 
árjai, ’S ennek kiszakadó erei gyakran elborítják. Gyü-
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SZABOLCS VÁRMEGYE.

roölca dolgában a9 Mezőség tetemes szükséget érez, hanem 
a9 nyírségi szőlőskertekben, *s Beregb vgye szomszédságá
ban a9 Tisza mellett elegendő terem. Görög és sárga din
nyét pedig egy megye sem termeszt anny it , mint Szabolcs. 
Jó dinnyétermeeztéséről különösen Szabolcs helysége ismere
tes ;  de még is a* válogatott szépségű, jóságii dinnyék ter
mesztésének csakugyan Horváth Péter úr a’ mestere Boga- 
thon. Szőlőskertek mind a9 Nyírségen , mind a9 Mezőségen 
csaknem minden helységnél találtatnak, de ezek közönsé
ges gyenge bort teremnek; a9 jobb minéműségűBihar,Zem
plén vgyéből 9a részint Szerednyéről hozatik-be. A9
Tisza partjait erdők, vagy legalább füzesek kisérik (igen 
szép erdő a9 tornyos-pálczai); a9 Nyírségen sok és derék 
erdők találtatunk, 9s az itteni fő fa nemből, a9 nyírből, 
tavasszal sok nyírvíz csapoltatik-ki, melly izére nézve a9 
gyenge borhoz hasonlít ’s nyáron kellemes hűsítő ital. De 
a9 Mezőségnek erdei uincsenek, 's  azért tűzre szalmát, ten
geri kórót, nádat, vagy tőzeget használnak.

Az 1828-iki országos összeírás szerint, találtatott a9 
jobbágyok kezei közt 57,7055/8 pozsonyi mérőnyi tavaszi és 
őszi vetés alá tartozó szántóföld; 17934 l 6l8 p. mérőnyi ka
szált); 13074|e p. in. szőlő.

B) Á l l a t o k  O r s z á g á b ó l .

• Az állattenyésztést a9 mi illeti, a9 szarvasmarha és ser
téstenyésztés legnagyobb fontosságnak ezen megyében. Kü
lönösen szép és nagy ökröket nevel Vaja varosa. Juhot 
már nem tartanak annyit, de ezek száma évről évre szapo
rodik , 9s a9 nemesítés előmozdítására több uraságok teljes 
^róből igyekeznek, £ddigelé ’s kisebb nagyobb részben 
nemesített birkákat e9 következő földesur&k tenyésztettek: 
h. Eszterházy, 9s több'vele közbirtokos uraságok, gr. Ká
rolyi, gr. Dessewfyek* Semsey Jób és Lajos, gr. Vay 
Ábrabám 9s b. Yayak, Kállay Péter, Geucsy Ferencz tábor
nagy, 9s némelly balkányi és ssakolyi birtokosok, Patay 
István, b. Eötvös, gr, Degenfeld , a9 leveleki, napkori, 
tisza-eszlári , nj-fejéxtői, apagyi, kércei, földesurak, Pá
linkás és Farkas urak Maca pusztáján és Tetétlenen, éa
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SZABOLCS VARMBGYB, 213
még néhányan, kiket mind előszámlálni felesleges volna. — 
Mézet sokat gyűjtenek a’ nyírségi helységek, de a9 selyem- 
bogártenyésztéet csupán a* nyíregyháziak törekednek vi
rágzóbb karba hozni, a’ minthogy itt legtöbb eperfa talál— 
tátik egész megyében. Vad állatok közül a’ temérdek nyúl 
érdemel említést, mi okból az agarászat nagy)divatban van* 
Gróf Vay Ábrahámnak Berkeezen vadaskertje van , külön
ben nagyobb vadak, u. ni. őzek, szarvasok nincsenek, ha
nem ezek helyett annyival több farkas tartózkodik a’ nádas 
berkekben. A9 Tisza halat bőven szolgáltat *s ezek közt 
jóízű, kecsegét; a’ dombok közt lévő számos tavak csikók
kal,  kárászokkal, czigányhalakkal, Dombrád körül a’ mo
csárok teknősbékával kedveskednek ; végre a’ posványnkat 
’» tavakat a’ különféle vízi madarak serege lepi-el.

Az 1828-ki országos összeírás szerint találtatott az 
Adózóknál: ló nagyobb és kisebb 7716 darab; Ökör 6295; 
tehén 5514; borjú 2680; sertés 3733; juh 12,295. Az adó
zók ezen állattenyésztését érdekes összehasonlítani a’ Te- 
mes és Torontál vgyékéivel, melly megyék csak kevéssel 
nagyobb kiterjedésnek Szabolcsnál.

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

Hegyek itt nem lévén, tulajdonképen való ásványról 
gzó sem lehet. Azonban a9 számtalan tocakák kiszáradt he
lyein, főkép Nyíregyháza, Sz, Mihály, Gáva, Uj-Fejértó 
korul feles mennyiségű széksót sepernek a9 lakosok; ter
mészetes salétrom pedig hazánkban sehol annyi nem képez
tetek , mint az itteni róna mezőkön, 9s itt nem szükségéé 
e9 végett a9 szegény emberek szobáinak földjét *e az istál
lókat felturkálni. A9 szóda és salétrom főzésről a97-ik $ban 
teszünk említést.

6. §. Lakhelyek· Lakosok·

Van benne t királyiprivilegiált város> u.m. Nyíregyháza 
tőt-magyar-német lakosokkal; 16 mindenik ma
gyar; 132 fa lu , n. m. 120 magyar, 7 magyar-tót, 2 magyar
német , 2 magyar-német-tót, 1 német-magyar; 78 puszta·
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Népessége 204,83$ lélek, 'e igy esik 1 □  mfdre: 1772 1. 
Vállasakra: 40,130 romai, 32,523görög kátholikus, 109,026 
reform., 14,161 evang., 109 n. e. óhitű , 8889 zsidó.

Nyelvűkre: 178,659 magyar, 15,700 tót, 1590 német, 
8889 zsidó. —- A’ görög katholikusók in agyob b  részt tiszta 
magyarok, oroszok és oláhok (Bihar vgye szomszédságában ne* 
irány helyeken) is volnának ngyan , de mivel ezek a9 magyar 
nyelvet jobban beszélik, m inta9 magukét: ez okból ókét a* 
magyarokhoz számítottak. Szabóiét egy házi tekintetben az 
egri megyéhez kapcsoltatott, ’s égy fő esperest séget képez. 
Ebben van ismét 3 a lésperest eég , u .  ni. a9 nagy · káflói 11, 
nyíregyházi 12 . kis - vórdái 9 plébániáig. Továbbá van egy 
vegyes esperestség, t. i. a’ polgári, mellyból 5 plébánia Sza
bolcs vgyébe estire Szerzetesek , még pedig minoriták laknak 
Nyír - Báthorbaá iftSOibait 14 papi személy. A9 görög - 
Uhutok;'a* munkácsi püspöki megyétől függnek, 9s egy fő- 
eepereSIségbénV^ áleSperestségben (doroghi, gyulai, n. kai· 
iái) 33 pafrocbiát, í9e Pócson egy hasilifa monostort számlál
nak. A ormain sok a' tiszántúli superintendentiához tar
tozván , két egyházi vidékre osztatnak fe l , u. m. felső sza· 
bolcsira, ’s alsó szabolcsi és Hajdú kerület vidékre. Az Ü - 
zőben 93, a* másodikban 16 anya - ekklézsia számláltatik ide 
Héra értvén az 5 hajdú ekklézsiát. Továbbá a9 Taktaközben 
és Bodroghkozben 7 anya - gyülekezet a9 tiszamelléki super· 
intendentiához kapcsolt ütött, Az evangélikusok csupán Nyír
egyházán bírnak egy népes anya - gyülekezetét 2 prédiká
torral. Leány ekklézsiák egy egy oskolamesterrel vannak Hu- 
gyajon és Geszteréden, ’s mind ezek a9 tiszán inneni és tál 
lévő superintendentiába, 9s a 9 hegyaljai esperestségbe esnek, 
&ynagóga tizenegy találtatik.

7. § Szorgalom* Gyárok és Keres
kedés.

A’ műveltebb gazdálkodás nénielly egyes uradalmaknál 
fe nraságoknál szép előmenetelt tesz, 9s a9 juhok nemesítése 
az okszerűbb gazdálkodás behozatalával csaknem mindég 
együtt jár. Ízlést és műveltséget mutató úri kertek több he* 
fjeken vannak, de különösen említésre méltók a* Bekk Pál
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fc. tanácsos özvegyéé Tégláson , Eördögh Alajosé Sz. György 
Abrányban, gr. Vay Ábrahámé Berkeszeo, Eördögh Péteré 
Ácsodon. A* honunkban jelenleg elhatalmozott, '’s igen, sok 
tiszta jövedelmet adó gőz pálinkafőző gépelyek e’ megyében 
is gyökeret kezdenek verni. 's illyeneket már láthatni gr. 
Deesewfy Józsefnél Sz. Mihálynn, Kállay Péternél Diriben, 
Bónis Sámuelnél Théten , de nem csak i t t , hanem egész or
szágban legnagyobb illyen intézet van Bezdéden, mellyet b. 
Ghilányi , 's egy részvényes társaság állított-fel. Mind ezen 
gépelyek Gall szerint vannak elkészítve· — Báró Eötvös 
Ignácz eö excelientiájinak jeles olajkészitő malma van Mihál- 
diban. Báró O-Naghtennék pedig rozsólis és eczet gyára Pócs 
Petiiben. Nagy Kallóban salétromfőző intézet van felfigyelő 
tisztséggel egy ö tt/s  ehhez több salétrom kazánok tartótnak, 
m ellekből ide hordják a9 salétromot tisztítás végett·, 
teremberekhől érezhető a' bíány, mit az 1828ik orezágtpiE- 
azeirás legjobban bizonyít· Ugyanis ekkor csupán 258 kéz
műves találtatott, t. i. 6 asztalos, 2 aranyműves, 4 ács, 1 
bodnár, 61 csizmadia, 8 német csizmadia, 14 cserző, 3 esz- 
tergálos, 1 fűsfis, 9 festő, 5 gombkötő, 1 gyertyamártó, 1 
gubacsi náló , 9 kerékgyártó, 39 kovács , 9 kőműves, 10 ka
lapos, 2 könyvkötő, 3 kötélverő, 2 kéményseprő, 19 laka
to s, 2 mézes kalácsos, 7 molnár, 6 mészáros, 3 órás, 2 
pék, 4 salétromfőző, 20 szűcs, 23 szabó, 2 szappanos, 5 
szíjgyártó, 7 takács, 2 üveges. — Patika volt Nyíregyhá
zán 2 , Nagy Kállóban, Baktán, Nyir-Báthorban, Kis-Vár
dán egy egy. / ,  * .

Kereskedése nem felette élénk, mert bőséges termékeit 
Jnessze kell hordani, 9s olcsón vesztegetni. Fő kiviteli czik· 
kék: a' dohány, rozs, szarvasmarha, sertés, gyapjú, len 
és kender, dinnye, fejes káposzta, méz, és hal. A* dohányt 
s9 zsidók szokták jó olcsón a’szegénynéptől kicsikarni, kik 
többnyire av pesti nagy kereskedők megbízottjai, ámbár a’ k. 
kincstár részére is tetemes mennyiség váltatik-be évenkint 
Debreczenben. A* rozsot részint Debreczenbe, ’s innen Gö- 
mörbe ’s a’ Szepességre , részint a’ Hegyaljára, részint Szath- 
már ygyébe N. Károlyba hordják, hol az főképen pálinka 
főzésre vásároltatik-fel. A9 szarvasmarha, sertés a9 híres 
debreczeni vásárokon kél - e l , de Nagy Madán is nevezetes
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baromvásárok történnek. Fejes káposztával ,Szováth , Debre- 
ezenbe; K ék, Beszterecz, Patroha, Demecser, Gégény 
minden felé jutalmas kereskedést űznek. 1828-ban találtatott 
B2kereskedő, ebből 4 első rendu, a9többi harmadik rendű.— 
Hoz be a" megye mindenféle gyárműi,  fényűzési, colonialis 
portékákat, vasat, rezet, stb. Debreczenen által^ épületre való 
fenyő szálakat, deszkákat, stb. Máramaros vgyéből a’Tii^a 
segedelmével; ugyancsak a’ Tiszán úsztatnak le Berégh és 
Szathmár vgyékből gyümölcsöt. Bort hoz. Zemplin, Bihar 
és Ungh vgyékből. — Utjai a9 kő teljes hiánya miatt roszak. 
A9 Tiszán által Tokajnál nem rég igen szép erős fahíd épült; 
egyébűtt kompokon esketik meg az átkelés. P o s t a j á r á 
s o k :  Nyíregyházától Tokaj felé: Királytelek 1; Tokaj 1. 
8zinte onnan Nagy Károly felé: Nagy-K alló 1 ; Nyir-Bá- 
thor 1% Debreczen felé: Hadház 1T|S; Debreczen I.Debre
centől Pest felé: Ssoboszlő l f|a ; Nádudvar l l fa

8. §. Oskolák·

Nagyobb tanító intézet itt nincs, de néposkola minden 
r. kath. parochiában, 9s minden ref. és evang. ekklézsiában 
van, sőt a9 görög katolikusoknál is más vidékekhez mérve 
elegendő oskolák találtatnak. A9 reformátusok két egyházi 
vidékében 1837-ben számláltatott 138 tanító és 7716 fiú és 
leány gyermek, a9 hajdti oskolákat ide nem értvén. Az evan
gélikusoknál ugyan azon évben volt Nyíregyházán 7 tanító 
és 1091 tanuló; Hugyajon és Geszteréden 2 tanító, 46 os
koláé gyermek.

9. §. K a t o n a s á g .

Ujonczokat a9 39ik számé, most Don Miguel nevét vi
selő magyar gyalog, 9s a9 6ik számé, most Yűrtemberg ki
rályról nevezett huszár szeredéhez állít. Lovasságból rende
sen egy osztály tanyázik itt azon szeredből, mellynek tiszti
kara Debreczenben szállásol.
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10· §. Jobbágy  telkek· Porták.

Egész jobbágytelkes gazda bír itt első osztályban 28, 
másodikban 30, harmadikban 32 hold szántóföldet. Rétekből 
első osztályban, hol sarjd mindég kaszáltatik 8 , hol ritkán 
10, hol soha sem 12 embervágót· — lllyen egész jobbágy
telket a9 helységeknél alább kitettünk: 20474|8· — Palatiná- 
lia portája, Polgár mezővárost is ide értve , van: 70. Ezek 
után adója a9 hadi pénztárba az 18&8~ik évre 49,034 for· 31 
kr. ezüstben, a9 honi pénztárba 45j479 f. 12 kr. ezüstben. Eb
ből a9 fő ispánnak, fő tiszteknek, és a9 tiszántúli kerületből! 
biztosnak fizettetett: 10,850 fr.’ 24 kr.; az al tiszteknek és 
szolgáknak 6712 f. 24 kr·; a9 szolgák rubázatjára 2906 fr· 
40 kr.

11. § N em ess ég  ’s Birtokosok·

Szabolcsét számos nemesség lakja, melly részint gazdag, 
részint pedig nagyon is megosztozkodott. Az 1785-ki orszá
gos összeírás alkalmával 6779 nemes férfi személy találta
to tt, 9s igyPozsony, Borsod, Szathmár, Veszprém, Mára- 
maros, Szala, Vas után mindjárt következett. Jelenleg 2140 
nemes nemzetség találtatik, ’s ezek közt van 194 megyebéli 
táblabiró. Birtokosok: a9 királyi kincstár, a9 religyiói kincs
tár , az egri káptalan, a9 leleszi és jászói prépostságok, a9 
pécsi g. kath. basiliták , h. Eszterházy, gr. Andrássy, gr· 
Barkóczy, gr. Bethlen, g . Csáky , gr.Dessewfy, gr. Dőry, 
gr. Fáy, gr. Forgács, gr. Károlyi, gr. Kend^ffy. gr. Klo- 
busiczky, gr.M ailáth, gr. Nemes, gr. Péchy, gr. Szirmay, 
gr. Schmideg, gr. Vay, gr.Toldy, b. Baldachi, b. Bánfy, b. 
Béhmer, b. Eötvös, b. Gbilányi, b. Geiszler, b. Horváth , 
b. Meskó, b. O-Naghten, b. Dőry·, b. Perényi, b. Sennyei, 
b. Vay, b. Vécsey, Ajtay, Apagyi, Almásy, Aranyos, 
Aranyász· Afra, Asztalos, Ary, Agárdy, Bay, Bagossy, 
Baksay, Bajusz, Balogh· Becsky , Bégányi, Bekk· Beké- 
nyi, Bezdédy, Bessenyei· Bornemisza, Borbély· Bonis, Ba- 
laskó, Barkóczy, Balla, Böszörményi· Bernát· Bersenyi , 
Berthóty, Barla· Bartók· Beoke. Bencsik, Becske· Bún- 
kóczy, Batta, Bakó· Bujanovics, Bideskdthy· BŐlöoyi·
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Bogáthy, Bird, Bereczky, Boldogh, Buday, Badaházy, Ba- 
lázsy, Bene, Bökönyi, Básthy, Boros, Bán, Bihary, Bar- 
nus, Bányai, Borsos, Borsy, Boda, Bodő, Bordás, Bá
nyai, Buócz, Bagaroáry, Baranyi, Bicskey, Bozóky, Ben* 
k ő , Buzinkay, Csorna', Csaba, . Czóbel, Czeglády, Gg(Bai>ű,  
Czékus, Csernyánszky, Csernátonyi, Csiky, C*izj?f.Xijájp 
ka. Cseresznyés, Csatő, Cseke, Csajkos, Csapó,
Csigay, Csókásy, Csécsy, Czövek, Cserjék, Désy, O stia, 
Dózsa, Dogaly, Dobozy , Betrieb, Dankó, Denijén, Do- 
mahidy, Dömötör, Dobé, Dicső, Dohos, Dersőffy, Do
mokos, Desseő, Dálnoky, Dersy, Dance, Dobrossy, Di- 
báczy, Domby , Dobay, Dalmady, Oékmán, Darabos, Dar- 
vay, E lek, Éles, Erdődy, Erős, Eőrdőgh, Eötvös, Egyed- 
fy , Erdőhegyi, Egry, Eszényi, Edelényi, Ember, Éva, 
Eőry, Farkas, Fejér, Ferenczy, Finta, Fráter, Fuló, Fé
nyes, Fekete, Filep, Fodor, Földváry , Füzeséry, Fekés- 
hózy, Fogarassy, Für, Fábián, Fazekas, Fűleky, Gencsy, 
Géressy, Gérzőn, Galácsy, Grabics, Gönczy, Gonda , Győry,' 
Györfy, Gyöngyösy, Gáb, Gáthy, Geszthy, Gyarmathy, 
Gellert, Géczy, G ál, Gödény, Garay, Görgey, Galgdczy 
Gergelyfy, Galambos, Halasy, H etey, Horváth, Horty, 
Harsányi, Hegyesy , Hanyady, Holeech, Hriczkó, Habo- 
kay, Harmaty, Héthy, Hodossy, Horogh, Harang, IIalász# 
Homolkay, Hagyniássy, Hajdú, Hegedűs, Hidegkövy, Hel- 
meczy, Hamar, Ibrányi, llosvay, Irinyi, lnczédy, Jakab- 
falvy, Jármy, Jékey, Jósa, Ivánkó, Jászay, Jakab, Jász- 
ter,. Izsák, Jámbor, Jeney, Ispán, Igyártő , Juhászovics , 
Jánky, Jezerniczky , Kállay, Katona, Kazinczy, Kelemen, 
Komáromy, Keme'nyesy, Kopócsy , Kornie, Korda, Ko
vács, Kőműves, Kövér, Kömerling, Krajnik, Krucsay, Ku- 
bjnyi, Kálin, Kola, Krasznay, Kriston, Kálmándy , K iss, 
Kemerenczy, Köleséry , Kölcsey, Kanyar, Király, Szsth- 
mári Király, Kegyes, Kolonay, Kosa, Kajdy, Kádár, 
Kozma , Kálmánczhelyi, Kércsy, Kecskés, Kövy, Király- 
falvy, Kallós, Kaszonyi, Korcsma, Karacs, Karácson, 
Kemecsey, Keresztesy , Koroknay, Körtvélyessy, Kun, 
Kerekes, Kormos, Kócs£r, Kémery, Kolosy, Kecskeméthy, 
Kelcz, Korpás, Kisvárday, Kapitány, Komoróczy, Kon
stantin , Kóródy, Kcnesey, Körtvefay, Lónyay, Laskay,
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L ovey , Lipcsey, Lánczy 9 Ladányi, László, Ludmán, Len
gyel, Lévay, Lorándy, Megyery, Molnár,' Majos, Mikecz,
Móré, Mozga, Mudrányi, Madácsy, Morvay, Marsó, Mok- 
csay, Makiáry, Miskolczy , Miklovies, Mező, Mezősy , 
Márczy, Mikó, Marton, Makay, Márky, Mata, Megyesy , 
Mocsáry, Mónus, Madarász, M ile, Mészáros, Margitay, 
Majtényi, Mosolygó, Mohácsy, Magyar, M ilotay, Mar- 
já s s y , Mórey, Marosy, Murányi, Moldvay, Mándy, Mar
kos, Móricz, Nemes, Nyitray, Noszdroviczky, Nagy, Né- 
m ethy, Niczky, Novák , Nagyiday, Nagymáté, Najpauer, 
Nyirő , Nógrády, Nánásy, Naményi , Nyiry, Nyárady, 
Orosz, Olasz, Ócskay , Ormós , Onody, Olcliváry, Osváth , 
Oláh, Patay , Péchy, Pálfy , Palaticz, Pilisy, Pogány, 
Pozner, Porkoláb, Pelsőczy, Pap, Pethő, Porubszky, Fus,- 
kás, Pólyák , Pecz, Petrovay, Pozsonyi, Péczely, Pan- 
kotay, Pércsy, Pásztor, Puruczuj , Polgár, Putnoky, Pos- 
gay, Petneházy, Faraszkay, Pák, Pataky , Pente, Peley , 
Khédey, lleviczky , Ráthonyi, Rázsó, Rácz, Kimaszombaty, 
Récsey, Raksányi, Ruszka, Rítok, Rövid, Rácsay, Rózsa, 
Rakóvszky, Répásy, Rutkay, Seinsey, Szerencsy, Szögyó- 
nyi, Szlávy, Szentmarjai, Szeremley, Szunyogh, Szilcz, 
Szilágyi, Sepsy, Szikszay, Szathináry, Szabó, Szemere, 
Sós, Somossy, Szűcs, Szilassy, Sólyom, Szentimrey, Sár- 
közy, Szita, Sopronyi, Szondy, Sovány, Szakácsy, ^erty, Szar
ka, Sipos, Szalgáry, Szegedy, Szalay, Szuhányi, Szent- 
mi ki ósy, Szmrcsányi, Szanics, Sztrogy, Szécsy, Szolnoky, 
Sütő, Szénásy, Szuhay, Szintay, Strázsay, Szügyi, Sulyok, 
Szalóczy, Szesztay, Szikonya, Somogyi, Soiulyódy, Sebes, 
Szerdahelyi, Sápy, Sámy , Szentkirályi, Széles, Szőlósy, 
Szőke, Toros, Temesváry, Thassy, T a tár ,  Tót, Tótfa- 
lusy , Török, Takács , Trencsényi, Tokaji, T öke, Tisza, 
Topa, Tárkányi, Tamásy, Tolnay * T-erdik , Tohy, Turányi, 
Tolvaj, Terhes, Thuróczy, Téglásy, Tonnauer , Vay, Ud
varhelyi, Ujlaky, Vinkler, Veres, Viadár, Uketyevícs, 
V ály i, Uzonyi , U ry , Uza , Varga, Vitéz, Vadász, Vit- 
kay, Várady , Vattay , Viczmándy, Ványi, Végh , Vincze , 
Vecsey, Virágos, Varsányi, V ad , Ungváry, Vozáry, Vá- 
czay, Újhelyi, Cj fal ussy, Valtherr, Vida, Verbay. Vékey, 
Uszkay, Vityi, Zoltán, Zsoldos, Zsiday, Zákány, Zöldy,
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Zákony, Zsebey, Zatureczky, Debreczen szabad királyi vá
ros; Böszörmény, Hadház, Szoboszló, Nánás, VámosPárcs 
hajdú városok*

12* §. T i s z t i k a >.

Égy f ő , 2 alispán ; 1 fő , 2 Aljegyző, jelenleg 2 fő , 2 
alűgyész: 2 fő , 4 aladószedő; 1 számvevő, 1 levéltárnok, 
1 pertárnok, 1 kiadó, 4 f ő , 8 alszolgabiró, 12 eskűtt. 
Ide járulnak: 2 fő orvos ,  1 földmárő, 4 bátorságra ügyelő, 
4 adóhajtó biztos, 2 magtár biztos, több írnokok), seborvo- 
sok, várnagy, stb. — Gyűléseit tartja: N. Kálidban.

13. §· Pol i t ikai  Felosztása.

Eloszlik 4 főszolgabírói járásra , mellyek ezek : I, - 
Viár dói* II. N á d u d v a r i · IU· Dadai» IV. - Bál hon “.

Jegyzet· Ezen szép és nagy vármegye bővebb megis
mertetését Tek. Márczy László táblabiró ár* buzgó házas
ságának köszönhetjük·

I. K i s -V  a r d a i J á r á s *

Van benoe 2 mezőváros, mindenig magyar; 44 
szinte mind magyar egy magyar-német helységet kivéve; 
t,puszta·Népessége: 36071 lélek, u. m. vallásokra nézve: 

'6749 romai, 500 görög katholikus, 12 evang., 22,311 ref. 
6 n.e. óhitíi, 1989 zsidó. Nyelvökre: 33,582 magyar, 500 
német, 1989 zsidó.

Egész jobbágytelek van 3273f8,

M e z ő v á r o s o k .

Afundok, magyar m. v. 273 romai, 54 görög kát h., 1097 
ref., 51 zsidó lak., ref. anyatein pionírnál, országos vásárok
kal. Van 45®[g első osztálybeli egész jobbágy telke, neveze
tes marha és sertés - tenyésztése. F.U. a’ gr. Forgács nem
zetség “s feje egy uradalomnak.
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K is · Varda, magyar m. r, a9 Tiszához egy mfdnyire: 

920 romai, 172 görög kath., 6 evang., 621 ref., 500 zsidó 
la k ., r. kath. és ref· anyatemplómmal, synagógával. Ha
tára igeo termékeny, de egy ráezát a9 Tisza árvizei káfo* 
sitják , szénája sok; marba, sertéstenyésztése virágzó karban 
á l l ; h. Eezterházy szép nemesített juhokat tenyésztőt· Van 
43|g első osztálybeli egész jobbágytelke· sok majorsági föld
je. Régi vára posványoktól lévén körfilvétetve, meglehetős 
erősség volt. F. U. h. Eezterházy, kinek egyik uradalma 
innen veszi nevezetét; továbbá Barkóczy, Czóbel, Detrik, 
E lek , Eördögb , Erős, Farkas, Fekete, Ferenczy, F ilep, 
báró Horváth, Irinyi, Kastal, Szerencsy 9 Szögyényi, Szől- 
lő sy , Vny, Durst.

F a l u k .

Ágtelek, magyar f. Beregh vgye szomszédságában: 1 
romai, 3 görög kath., 461 ref·, 11 zsidó lak ., ref. anyatem- 
plúmmal, tölgyes erdővel, 24|8 harmadik osztálybeli egész 
jobbágytelekkel. F. U. h. Eszterházy, b. Horváth, Bujano- 
v ics , Dessewfy, Petrovay, Irfnyi, Erős, Orosz.

A jak% magyar f. Kis-Yárdához délre egy órányira: 
858 romai, 360 görög kath., 127 ref., 15 zsidó lak.,  romai 
és. görög kath. , ref. anyatemplommal. Határa igen termé
keny, ’s terem búzát, sok főzeléket, hagymát; legelője, 
rétje bőséges ; nádja és fája elég. Van 12 első osztálybeli 
egész jobbágytelke. F. ü. h. Eszterházy, Czóbel, Detrik , 
Fekete, Ivánko, Kastal, Madácsy, Morvay, Palaticz, Sző- 
gyényi, Ormós, Farkas· Ferenczy, Balaskó, Pelsőczy, 
Szegedy.

Artaret, magyar f· közel az elébbeni helységhez, a9 
minthogy határa is hasonló: H5 romai, 28 g. kath., 635 
ref., 12 zsidó lak., ref· anyatemplommal, 103/8 első osztály
beli egész jobbágytelekkel· F. U. Yay, Czóbel, Szerencey.

Köp öcs ·  A pá tk i, magyar f. a’ Tisza mellett, Beregh 
vgye szomszédságában: 318,romai, 135 g. kath., 329 ref·, 
76 zsidó lak ., r. kath. és ref. anyatemplommal. Termékeny 
határ. Erdő. Sok gyümölcs. 7j8 első osztálybeli jobbágyte
lek. F. U. Eördögb, Berthoty, Böszörményi, Csernyánszky,

SZABOLCS ViRMVGYB.
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Egyedfy, Farkai, Földváry, Gonda, Kanyar Kopócsy,
Lipcsey, Sznircsányi, V ályi, VI ad ár.

B ács -  Arany ot, magyar f. közel az elébbeni helység
be 3 , szinte a’ Titka parton: 71 roiRai, 493 görög kath , 
175 re f., 47 zsidó lakossal, g. kath. és ref. any at emp lommal. 
Határa gazdag termékenységű ; van 96|8 első osztálybeli egész 
jobbágytelke· F. U. Eórdögb, Dömötör, Pap , Szanice, Ki· 
rályné.

K it - Baka , Nagy· Báka% két egymás mellett fekvő ma
gyar f. K. Várdához dél-keletre 2 órányira: 35 romai, 40 
g. kath., 900 ref., 54 zsidó lak., ref. anyatemplommal, 12*|e 
első osztálybeli egész jobbágy telekkel· Termékeny határasok 
búzát, rozsot, kendert terem; erdeje is van. Kis-Bakának 
birtokosai: b. Béhmer, b. Déryné, Eördőgh, Czeglédy, Kál- 
máody, K iss, Rácz, Szabó. Nagy-Bakát bírják: Czóbel, 
Eordögh, Szalay* Szerencsy, Vay, Pap.

Bereuet, magyar f. K, Várdához nyűgöt-délre egy 
órányira: 31 romai, 5 görög kath·, 315 ref., 5 zsidó lak·, 
ref. anyatemplommal· 3 harmadik osztálybeli egész jobb· 
ágytelekkel. F .U . h. Eszterházy, gr. Vay, b. Vay, Bay, 
Farkas, Erős, Fejér, Majos, Palaticz, Szentmarjai, Sze- 
Tencey, Szögyényi·

Beuky magyar f. a’ Tisza partján, Beregh vgye szélén: 
2 romai, 3 g . , kath., 251 ref., 10 zsidó lak., ref. anyatem
plommal, 47[8 harmadik osztálybeli egéaz jobbágytelekkel, 
erdővel. F. U. gr. Vay Ábrahám.

Bezded, magyar f. a9 Tisza v ize , Ungh, és Zemplén 
vgye szomszédságában: 174 romai, 73 görög kath.,824 ref., 
86 zsidó lak., ref. anyatemplnmmal, 77|s első osztálybeli 
egész jóbbágytelekkel. Földje bő termékenységi!, gyümöl
cse, ’s tölgyes erdeje elég. Itt van b. Ghilányinak, 's több 
részvényes tagoknak egy Gall szerint intézett igen jeles gőz 
pálinkafőzőháza, melly eddig hazánkban legnagyobb. F. U» 
b. Béhmer, b. Ghilányi, Egry, llolesch, Ladányi, Molnár* 
Nagy, Péczely, Petrovay, Somlyódy, Viczmándy, Orosz, 
Ormós, Lónyay, Erős.

Dombrád, magyar f. Zemplén megye szélén, a’ Tisza 
mellett: 15 romai, 8 g. kath., 1210 ref., 15 zsidó lak.,ref. 
anyatemplomaial. Határa nagy, de pasványos, különben
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termékeny; főzeléket sokat termeszt; szénája, nádja bő- 
séggel; van 3% első osztálybeli egész jobbágytelke· F. U. 
h. £szterházy, gr. Vay Ábraháti), gr. Schmideg, b. Horváth, 
b. Vay, Asztalos, Bay, Barkóczy, Csuha, Dombrády, Eör- 
dögh , Erős, Farkas, Filep, Grubics, Harsányi, Ibrányi 
Jósa, Irinyi, Krucsay, Laskay, Marsó, Majos, Mór vay, 
Olasz, Orosz , Palaticz, Kimászómbathy, Szuhányi, Ta
tár, Zoltán· x

Dögbe * magyar f. K. Váróéhoz északra *}* mfdnyire: 
87 romai, 29 g. kath., 697 ref., 39 zsidó lak·, ref. anya- 
templommal. Van jó termékeny földje, nádja, erdeje, bő· 

* séges rétjei, 107|g első osztálybeli egész jobbágytelke. F. U. 
h. Eszterházy, b. Horváth, Elek, Erős, Farkas, Laskay, 
Noszdroviczky, Palaticz , Szögyényi.

Eperjesbe, magyar f. K. Várdához északra 2 mfdoyire: 
35 romai, f i  g. kath., 317 réf., 54 zsidó lak·, ref. anya· 
templommal, erdővel, gyümölcs, kender termesztéssel, 7 
második osztálybeli egész jobbágy telekkel. F. U. Jármy, 
K allós, Kozma, Nemes , Pilísy.

Eszetiy9magyar f. a* Tiszán tá l, Beregh vgye szom· 
szédságában: 22 romai« 12 g. kath., 670 ref., 24 zsidó lak·,, 
ref. anyatemplommal, termékeny határral, erdővel. Van 
84|g első osztálybeli egész jobbágytelke· F« U. h. Eszter· 
házy, gr. Fáy, b. Ghilányi, Balogh, Beregszászy, Bides* 
kúthy, Bölonyi, Eszényl, Irinyi, Kiss, Pankotay, Pőcze, 
Szentimrey, Szilágyi, Sebessy, Szögyényi, Lányai, Ormós, 
Petrovay, Erős, Szerdahelyi, Oroszi, Palóczi, Horváth, 
Barkóczy, Kaszonyi, Farkas, Ladányi, M iké, Vay.

Gemzse, magyar f. V. Naményhoz nyugotra egy őrá· 
nyíre: 96 romai, 20 g. kath., 660 ref,, 125 zsidó lak ., r, 
kath., és ref. anyatemplommal, rozs, bűza, dohány, ken* 
der, tengeri termesztéssel, erdővel, 64s második osztály· 
beli égés# jobbágytelekkel. F. U. gr. Károlyi, gr. Dőry, 
Eötvös , Bert hó thy, Csernátonyi, Dóby, Dömötör, Kegyes, 
Miklovicz , Nagy , Eördögh.

Gyulaháza 7 magyar f. az elébbeni helységhez *|8 mfd
nyire : 165 romai, 197 g. kath., 916 ref., 62 zsidó lak. r 
ref. anyatemiiiploinmal, igen termékeny határral, 4% első 
osztálybeli egész jobbágy telekkel. F. U. Barla, Bartók,
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Denke « Bérezik, Becske, Bunkoczy, Sztrogy, Csiky, Csonka« 
Csuha, Farkas, Gersenyi, Harsányt, Horváth, llosvay, Kai- 
mándy, Kies« Kolnnay, Kosa, Lipcsey, M ező, Mezősy, Mikó, 
Nagy, Nagyiday, Nagymáté, Ormós, Pap, Pólyák, Rácz 
Szécsy, Szentmiklósy, Szolnoky, Sütő, Udvarhelyi, Uke- 
tyevich, Uzonyi, Varga, Vitéz.

Gyüre, magyar f. V.Naményhoz északra egy órányira: 
45 romai, 97 g· kath., 734 re£, 77 zsidó lak., ref. anya* 
templommal, részint homokos, részint agyagos igen ter
mékeny határral, halászó tóval, tágas legelővel, erdővel. 
Van 2e|8 első osztálybeli egész jobbágytelke. F. U. Barla, 
Balogh, Csonka, Egyedfy, Erdőhegyi, Fűzeséry, Horváth, 
Jósa, Kólmándy, Kajdy, Király, Móré, Nagy, Najpauer, 
Németh, Szénásy, Zsoldos, Sznhay, Szügyi, Tótfalossy, 
Udvarhelyi, Vadász, Kállay.

Jéke , magyar f. Kis-Váráéhoz keletre egy órányira: 
114 romai 144 g. kath·, 213 ref., 23 zsidó lak., ref. anya- 
templommal , dohánytermesztéssel, &|8 második osztálybeli 
jobbágytelekkel. F. U.Szogyényi, Jékey, Batka, Fekésházy, 
Harsányt, Hriczkó, Kádár, Kozma, Lánczy, Makláry, 
Pecz, Strázsay, Takács, Tömöeváry, Uzonyi, Pethő,Pékár.

Kanyar, magyar f. a’ Tisza m ellett, Zemplén szélén: 
27 romai, 1 g. kath., 345 ref., 9 zsidó lak ., ref. anyatem
plommal, mocsáros határral. Hala, nádja, szénája bőség
gel.* Van 5 másosik osztálybeli egész jobbágytelke· F* U· a* 
leleszi Convent.

Kárász.magyar f. K. Váróéhoz délre 2*/4 nifdnyire : 
286 romai, *800 g*kath·, 236 ref., 42 zsidó lak., g. kath. és 
reform, anyatemploinnial, dohánytermesztéssel, 154|8 első 
osztálybeli egész jobbágy telekkel. Sós uraság szép neme
sített juhokat tenyésztett. F. U. Sós, Asztalos, Jászay, Kál- 
mánczhelyi, Kéresy, Ladányi, Márki, Mikó, Nagy, Pap, 
Pogány, Haksányi, Szűcs, Vitkay.

Kékesé, magyar f. K. Várdához nyugotra , |a órányira: 
131 romai, 12 g. kath., 390 ref., 4 zsidó lak., ref. anya
templommal. Nádja, fája bőséggel. Dohányt termeszt. 
Van 34|8 második osztálybeli egész jobbágytelke. F. U. b. Vay.

Cserepes-Kenéz, magyar f. Bér eg h vgye szélén, a’Tisza 
. szomszédságában: 32 romai, 56 g* kath., 273 ref., 37 zsidó
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la k ., ref, anyatemplommal, erdővel, harmadik osztálybeli 
határral. F. U. Bakó, Calaskó, Balogh, D icső, Jakab, 
Jászter, Izsák, Kala, Katona, Kecskés, Király,. K övy, 
Szabó, Szentmarjay, Sulyok, Trencsényi, Veres, Vitkay.

Komoró, magyar f, a* Tisza mellett, Zemplén vgye szé
lén: 62 romai, 15 g. kath.j 470 ref., 35 zsidó lak ., ref* 
anyatemplommal. Erdeje, nádja, legelője e lég ; dohányt, 
dinnyét termeszt; van 25j8 második osztálybeli egész jobb
ágytelke. F .U . b. Sennyey, Pózner, Vay, Áfra, Bogáthy, 
Fodor, Korcsma, Mór v a y , Ormós, Kuszka, Szathmáry, 
Szombaty, Tőke.

Őrmező - Ladány, magyar f. Beregh vgye szélén, Őr
mező szomszédságában: 16 romai, 3 g. kalh., 205 ref., 61 
zsidó lak., ref. anyatemplommal, l e|8 második osztálybeli 
egész jobbágytelekkel. F.U . gr. Forgács, gr. Vay Abrahám, 
b. Horváth, Jékey, Király, Lakatos, Makláry, Pethő, 
Szuhay, Uzonyi, Eördögh.

Vényét- L ilke , magyar f. K is- Várdához északra 
egyj órányira: 490 romai, 40 g. kall)., 465 ref., 25 zsidó 
lak·, r. kath. és ref. anyatemplommal. Nádja, szénája bőség« 
gei. A’ földesurak sok nemesített birkát tenyésztenek. Van 
l l e|8 első osztálybeli egész jobbágy telke. F. U. h. Eszterházy ; 
b. Horváth, Erős, Irinyi, Jármy * Morvay , Orosz, Ormós; 
Palaticz.

L övö9 magyar f. K Várdához keletre 1 , |a órányira: 19 ro
mai, 39 g. kath., 193ref., 41 zsidó lak. , ref. anyatemplom« 
mai, l a|8 második osztálybeli egész jobbágytelekkel. F. U. 
Lövey, Gerzon, Tömösváry.

Mogyorót, lásd Őrmező, után.
Tisza - Szent - M árton , magyar f. a’ Tisza mellett, Ungb 

és Beregh vgyék szomszédságában ; 53 romai, 25 g. kath. 
340 ref., 27 zsidó lak., ref. anyatemplommal, 4 második osz
tálybeli egész jobbágytelekkel. F. U. gr. Forgács nemzetség·

Napkor, magyar-német f. N· Káliéhoz északra egymfd- 
nyire: 920 romai , 472 g. kath., Sevan g ., 20 ref., 31 zsidó 
lak., r. kath. anyatemplommal. Halóra igen termékeny $ rét« 
je , legelője elég és jó; a-* földesurak sok nemesített juhot 
tenyésztenek; van 16 első osztálybeli jobbágytelke· F.U.s^ 

I F  K*M< 0 . Föld. 15
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Kállay nemzetségbeliek , ’§ ezen jusson bir itt b. Jósika Mik
lós is , Orosz> Récsey > stb;

Óntelek, magyar fi a1 Tisza mocsárjai közt: 280 ref», 
14 zsidó lak., ref. leány ekklézsiával; 37/e második osztály
beli egész jobbágy telek keh Nádja, szénája bőséges. F. U. h. 
Eesterházy, Barkóczy, Elek, Farkas, Grabies, Kastal j Kom
játhy, Mokcsay, Szikszay.

Őrmező, magyar f a’ Tisza mellett, Beregh vgye szé
lén: 166 romai, t63 g· kath , 11 r e f , 8 zsidó lak. Határa 
meglehetős termékeny; van 86(e második osztálybeli egész 
jobbágy telke. F.U. gr. Forgács.

Mogyoró#, magyarf Eperjeskéhezközel: 9 romai, 8g· 
kath., 368 ref., 21 zsidó lak ., ref. anyateinplommal, termékeny 
gabona földekkel. Van 10 második osztálybeli egész jobbágy
telke. F. U. Vay, Czóbel.

Tornyot · Pulcxa, magyar f. Őrmezőhöz nyűgötra fél 
órányira: 121 romai, 491 görög kath., 988 ref., 43 zsidó 
lak., ref. és g. kath. anyatemplomnial. Határa minden gabo
nát gazdagon terem ; erdeje felette szép« van I14|e első osz
tálybeli egész jobbágytelke. F. U. gr. Forgács.

P app , magyar f. K. Várdához keletre fél órányira: 99 
romai, 131 g. kath., 890 ref·, 29 zsidó lak., ref. anyatem- 
pl ómmal, 54|8 első osztálybeli egész joLbágytelekkel. F. U.h. 
Eszterházy, b. Horváth, Erős, Eördögh, Pethő, Petrovay.

Patroha, magyar f. K. Várdához délre 1 mfdnyire: 26 
romai 6 g. kath., 699 ref., 11 zsidó lak., ref. anyatemplom- 
ntal. Határa nagy és igen termékeny; szénája, nádja bőség
gel; sok és hires fejes káposztát termeszt; van 48|8 első 
osztálybeli egész jobbágytelke, F. U. h. Eszterházy, Ajtay, 
Balogh, Böszörményi, Czomba, Barkóczy, Dankó, Dem- 
jén , Erős, Farkas, Fodor, Gönczy, H egyes sy , Kemeren- 
czy, Köleséry, Krucsay, Makláry , Miskolczy, Mozga, Nagy, 
Novák, Pethő, Porkoláb, Szabó, Szalay, Szaloczy, 
Szentmiklósy, Szögyényi, Zoltán, gr. Vay, Vores.

Lövő-P e tr i,  magyar f. 47 romai, 51 g. kath., 276 ref., 
34 zsidó lak., ref. anyatemplómmal, 1 T[8 második osztálybeli 
egész jobbágytelekkel. F. U. Balogh, Barla, Dicső, Dobos , 
Királyfalvy, Ladár, Nagy, Pelsőczy, Szalay, Szalóczy, Szó* 
gedy, Szeszt ay, Szentmik losy, Tokaji, Uray, Várady, Varga*
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Szaldka» magyar f. a9 Tiszán tűi Beregh vgye szomszéd« 

algában: 1 romai, 4 g. kath., 280 ref., 6 zsidó lak,, ref· 
anya templommal 9 6 második osztálybeli egész jobbágy telek
kel· F. U. a’ leleszi Convent. '

Székely, magyar f, N, Káliéhoz északra 3 kis órányira: 
113 romai ,4 4 g. kath., 309 ref.,4n . e. óhitű, 26 zsidó lak·, 
ref. anyaiemplommal* Hátára igen termékeny; van 24/s első 
osztálybeli egész jobbágytelke. F. U. Zoltán, Madácsy.

Téth , magyar f· N. Kallóhoz északra 2')4 mfdoyire: 67 
romai, 179 g. kath.» 371 ref., 25 zsidó lak ., ref., anyatem
plommal , l()4f8 első osztálybeli egész jobbágytelekkeL Bó- 
nis Sámuelnek itt nevezetes pálinkafőző gépelye van. F. U. 
Bónis, Bernáth, Bersenyi, Czékus, Domahidy, Gencsy, 
Korda.

Thase* magyar f. N. Kallóhoz északra 4 órányira: 285 
romai, 388 g. kath., 4 evang., 402 ref., 2 n. e. óhitű, 150 
Zsidó lak., romai és g. kath., és ref* anyateniplomiiial. Szán
tóföldjei igen termékenyek; rétje, nddja sok, van l l 3]s első 
osztálybeli egész jobbágytelke. F. U· Krucsay, h. Eszterházy, 
gr. Vay, Balaskó, Balla, Bernét, Detrich, Doinbrády, Far
kas, Fejér, Ferenczy, Horváth, Kazinczy,’ K iss, Majos, 
Okolicsányi, Palaticz, Porubtzky, Puskás, Szentmarjai, 
Szögyényi, Uketyevich, Veres.

Túzsér, magyar f. a9 Tisza m ellett, Zemplén megye szé
lén: 35 romai, 25 görög kath., 340 ref., 3 7 zsidó lak ., ref. 
anyatemplommal, termékeny földekkel és rétekkel. Van 3*|8 
második osztálybeli egész jobbágytelke· F.U. Lónyay.

K is- Varsányi magyar f. a9 Tisza mellett, közel V .N a- 
ményhoz: 50 romai, 12 g. kath., 12t6 ref., 30 zsidó lak., 
ref. anyatemplommal. Határa minden gabonát bőven terem; 
rétjei jók; van 9xf s első osztálybeli egész jobbágytelke. F, U. 
gr, Vay, Bay, Csonka, Czomba, Désy, Eötvös, Eördőgh, 
Cseresznyés, Hunyady, Makó, Nyitray, Pogány, Péchy, 
Patay, Posonyi, Szabó, Szikonya, Somogyi, Sulyok, Tren- 
csényi * Vadász,

Nagy· Varsányi magyar f. közel az elébbeni helységhez: 
122 romai, 37 g. kath., 818 ref., 14 zsidó lak., anyatem- 
plommal, 7% első osztálybeli egész jobbágytelekkeJ.

15 *



F .U . gr. G yu lay , gr. Vay, b. Eötröi, b. V .y , ESrdögh, 
Lónyay.

V e r e t m a r t h , magyar f. a’ Tisza m ellett, Zemplén megye 
szélén: 32 romai, 4 4 g. kath., 572 ref., 10 zsidó lak., ref, 
anyatemplommal, 43|8 második osztálybeli egész jobbágy- 
telekkel. F .U .h . Eszterházy, b. Horváth, b. Vay, Czóbel, 
Elek, Erős, Farkas, Ferenczy, Holesch, Irinyi, Palaticz, 
Ssogyényi.

Zsnrk, magyar f. a9 Tisza mellett, Ungh és Beregh vgyék 
szomszédságában: 13 romai, 8 g. kath., 381 ref., 30 zsidó 
Jak., ref. anyatemplommal, jó rétekkel, igen termékeny ha
tárral, 84|8 első osztálybeli egész jobbágytelekkel, F .U .gr. 
Forgács, de bir benne az Egry nemzetség is.

P u 8 z t á k.

Leihegy , 5 r, kath., lak. Rozidig, 14 r. kath, 65 g. 
kath., 5 zsidó lak. Bírják a9 Kis-Várdat birtokosok. Új
fa lu ,  7 r. kath., 3 ref., 6 g. k*th. lak. F. U. gr* Forgács. 
Ende», 18 r. kath., l8 r e f ., 15 g. katb., 6 zsidó lak. F.U . 

Lövey. Edzze; bírja Zoltán.

M a g á n y o s  C s á r d á k .

Szemszúró,·csárda, 8 r. kath. lak, Szarva», korcsma, 
3 kath. lak. Kormot, korcsma, 5 r, kath. lak.

2 2 8  SZABOLCS VÁRMEGYE.

II. N á d u d v a r i  J á r á s ,

Van henne 5 mezőváros, mindenik magyar; 18 fa lu ,  
szinte mind magyar egy magyar* tót helységet kivéve; 47
puszta.

Népességé: 59,948 lélek , n. m. vallásokra nézve: 8932 
romai, 77o4 görög katholikus, 592 evang., 39,405 reforma
tas, 62 n.e. óhitű. 3253 zsidó. Nyelveikre 56,495 magyar , 
200 tót, 3253 zsidó.

Egész jobbágytelek van: 456
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M e z ő v á r o s o k ·

Nagy - Kalló , népes magyar mezőváros, Debreczenhez 
északra 4 mfdnyire: 5499 lakossal, kik közt 683 romai, 664 
görög kath,, 8 evang., 3451 reformatus, 693 zsidó, Romai 
és görög kath., ’s ref. anyaszentegyházak. Synagóga. Itt van 
a’ vármegyeháza, mellyben tartja Szabolcs közgyűléseit és 
törvényszékeit. Az épület régi és kicsiny, ’s nem felel meg 
e' nagy és fényes megye kivánatinak. Határa nagy és ter
mékeny; van 24 első osztálybeli egész jobbágytelke; mes
teremberei számosok; postahivataláról és sok dohányáról ne
vezetes. F. IJ. az igen régi ’s most is virágzó R. ál lay nem
zetség. Eredetét vette aJ Pannóniát vérrel foglaló halok S i· 
miau magyar nemből. Legelsőknek emlittetnek: ki
nek, még II, András király 1220 észt. ajándékozta Nunku- 
pul és Tuth pusztákat Szabolch vármegyében azért: hogy 
mikor Kálmán herczeg az oroszok ellen hadakozott, Egyed 
az Ubul test várje ő mellette vitézül elesett. Később e’ nem
zetség sok fő ispányokat, zászlósokat, ’s vitézeket adotta’ 
hazának. A’ kállai vár hajdan meglehetős erősség volL Sa
létromfőzéséről fentebb a* vgye leírásában, a’ 7ik §ban em
lékeztünk.

Nádudvar, magyar ni. v. Debreczenhez nyugotra 4 mfd
nyire a’ pesti országúiban: 463 romai, 40g. kath., 8 evang., 
46 n. e. óhitű, 5083 ref., 400 zsidó lak., r. kath. és ref. 
any a tempi ómmal, synagógával, postahivatallal, vendégfo
gadóval. Határa gazdag fekete földből á ll, e* mellett roppant 
kiterjedésű, de többnyire majorsági birtok, mert egész Jbbb- 
ágytelek csak 134ls van, ’s ez első osztálybeli. Fában szük
séget érez. F. U. gr* Vay , b. Baldachi, b. Perényi, b. Vay , 
Aranyos, Balás, Bene, Bökönyi, Barta, Bereczky, Bekees, 
Biró , Cseke, Csernátonyi, Czibere, Czeglédy, Deme, Dem- 
jé n , Dálnoky, Erdélyi, Edelényi, Egry, Fejér, Fekete, 
Fogarasey , Gál, Györfy, Győry, Gellért. Halasy, Harma- 
thy , llodosy, Ibrányi, Iklódy , lványi, Kosa, Kis, Katona, 
Kenéz, Kemecsey, Károlyi, Ludmán, Madácsy Mészáros» 
Mikola, Molnár, Mómus, Madarász, Miké, Mile, Mihályi,Sza
badszállási, Nagy, Ács Nagy, V. Nagy, Szödényi Nagy, Nemea»
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ö rsy , P ap ,P olgáry, Rázsó, Szathmáry, Szűcs, Szivák, 
Szabó , Szigethy, Szanics, Toros , Tóth , Zákony, Zöldy, 
Varga, Veceei, Virágos, Varsányi, Várady, Valtay, Szi- 
lassy, Szathmári Király , Márczy, Szécsy, Szerdahelyi, Bor
bély, Dersy, Putnoky, Jósa, Szentimrey, Horváth, Boros, 
Sólyom, Kovács, Pethő.

Teglátt magyar m v. Debreczenhez északra 2 mfdnyi- 
re: 72 romai, I S  g. kath., 36 evang., 1604 ref., 42 zsidó lak., 
ref. anyatemplommal. Ékesíti azuraságszép kastélya és pom
pás angolkertje, melly legszebb e9 megyében. Határa nagy 
részt homokos, de rozsot, káposztát, dinnyét, tengerit bő
ven terem; erdeje, s’ 21% első osztálybeli egész jobbágy
telke van. F. U. Bekk Pál k. tanácsos9 Özvegye.

U/vagy Rácz Fejérló ymagyar m. v. Debreczenhez észak
ra 3 mfdnyire: 7226 lakossal, kik közt 1013 romai; 1324 
görög kath., 54 evang,, 4005 ref., 830zsidó. Komái*s görög 
kath., ésref. anyatemplomok· Synagóga· Szép űri lakházak. 
Határa felette gazdag és termékeny, e9 mellett nagy kiterje
désű ’s többnyire urasági majorság, mert egész jobbágytelek 
csak 7% találtatik, 's ez első osztálybeli. Több földesurak 
nemesitett birkákat tenyésztenek. F. U. Aranyász, Aranyos, 
Cseke, Bekk Pálné, Csíkos, Czikó, Danes, Dobrosy, Di- 
báczy, Erdődy, Fráter, Für, Gál, Györösy, Hajdú Hadház 
városa, Kállay, Kálmánczhelyi, Komjáthy, Kőmíves, Ku- 
binyi, László, Leszkay, Lipcsey, Margitay, Majtényi, Mi
le ,  Molnár, ,Mosolygó, Mohácsy, Nagy, Naményi, Nánásy* 
Némethy, Pap., P á l, Oláh, Posgay, Rácz, Szabó, Szathmáry, 
Szakoly, Szegedy, Sípos, Szilvásy, Szuhányi, Szunyogh, 
Tárkányi, Ury, (Jngváry, Verdes, Magyar.

Balmaz- Újváros, magyar m, v. Debreczenhez nyugot- 
ra $ mfdnyire. Elosztatik Magyar és Német Újvárosra» ’s  
mind a9 kettőben lakik69Í)romai, 109g. katholikus, 8 evang., 
7n.e. óhitű, 5421 reformatus,26zsidó. A9 németek úgy szól
ván már egészen elmagyarosodtak.Van itt egy r.kath. anyatem
plom és két ref. anyaekklézeia. Roppant határa sík gazdag fe
kete földből áll; Semsey Jób és Lajos földesurak igen sok neme
sített birkát, és szép szarvasmarhát tenyésztetnek. Van 834|s  
első osztálybeli egész jobbágytelke· F. U. a9 Semsey nem
zetség.
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Nyir - Adony, magyar - tőt f. Debrecenhez kelet észak
ra 2%  órányira: 338 romai, 1035 g. kath., 12 ref. 16 zsidó 
lak ., romai ás görög kath, anyateinploniiiial. Λ* g. katholi- 
kusok oláhok volnának, de el magyarosod tak. Határa nagy 
részt homokos, rozsot, dinnyét 9 tengerit terem; nyír erde
je igen szép ; van 1SS]8 harmadik osztálybeli egész jobbágy
telke; az uraság finom nemesített birkákat tenyészt* F. U. 
gr. (Károlyi.

Balkány, magyar f. Debreczenhez északra 3 mfdnyire: 
222 romai, 230 görög kath., 24 evang,, 1940 ref., 590 zsidó lak., 
ref. anyatemplommal, synagógával, több jeles űri házak
kal , 97í8 első osztálybeli egész jobbágytelekkel. Határa fe
kete homok, ’s minden gabonát bőven terem, e’ mellett sok 
dohánya, káposztája, dinnyéje van, az uraságok pedig ne
mesített birkákat tenyésztenek. F. U. Ary, Bán, Bezdédy, 
Bihary, Buday, Budaházy, Cseresznyéi, Csigay, Désy, 
Honi by. Fábián, Finta, Gencsy, Gödény, Hajdú, Hege
dűs ,* Hetey, Hodos, Horváth , Igyártó, Kafqna, Kerekes, 
Korda, Koczog, K iss, Kormos, Kócsár, Kovács, Ladányi, 
Lengyel, Lónyay, Mészáros, M iké, Mile, Milotay, Mis· 
kolczy, Nagy, Osváth, Pap, Pápay, Pálfy, Pásztor, Pus
kás, Rátonyi, Rövid, Szabó, Szathmáry,Sárközy, Szegedy, 
JSzentmiklósy, Soniosy , Sopronyi, Szűcs, Szilágyi, Sző- 
lősy , Tamásy, Takácsy, Tolnay, Tóth, Úry, Ványi, Yit- 
kay, Vozáry.

Bírt, magyar f. N. Káliéhoz délre fél órányira: 66ro
mai, 324 g. kath., 4 ref., 23 zsidó lak., g. kath. anyatem
plommal, 36j8 első osztálybeli egész jobbágy telekkel. Kállay 
Péter itt szép nemesített birkákat tenyészt, ezenkívül van 
egy Gall szerint készített jeles pálinkafőző gépelye is. F.U* 
a’ Kállay nemzetség.

BőkÖny, magyar f. Hadházho^ északra fél órányira: 120 
romai, 2006 g. kath., 8 evang., 30 ref., 45 zsidó la k ., g. 
k<*th* enyatemplonimal , igen termékeny és tágas határral. 
F.CJ. Szeremley, Bekk Pálné, gr. Frdődy, Gencsy, Czikó , 
Jármy, Osváth, Somosy, Keczer, Vinkler, Kábuánczhelyi,
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Erdódy. Olchváry, Cseke, Molnár, Tárkányi, Lengyel, 
Margitay , Mező , Terdik , Vad.

Ctegtt y magyar f. a' Tisza mellett, Debreczenhez nyu- 
gotra 6 mfdnyíre: H r. kath,, 1740 reform. 13 evang., 13 
zsidó lak., ref. anyatemplommal, 21 első osztálybeli egész 
jobbágytelekkel. Határa róna feketeföld, melly minden ve- 
teményt gazdagon terem, e' mellett roppant kiterjedésű, 
úgyhogy csak magának gr. Vay Ábrahámnak közel 80()0 
holdnyi birtoka van; rétje, legelője igen sok; a’ földes- 
urak szép nemesített juhokat tenyésztenek. F. U- gróf és báró 
Vay, b. Bánfy, Géczy.

Egyek, magyar f·. szinte a’ Tisza m ellett, Ősegéhez 
délre l 1̂  mfdnyire; 2584 romai kath. lak., derék paroch. 
templommal ’s plébániával, 554|8 első osztálybeli egész jobb· 
ágyteiekbel, virágzó szarvasmarha és sertés tenyésztéssel. 
Ezelőtt reformátusok is lakták, de ezek 1770 táján Kis-Pe- 
regre költöztek Arad vgyébe. F. U. az egri káptalan.

Földes,magyar f. Debreczenhez dél-nyugotra 3 mfd
nyire: 7 romai, 10 g. kath., 3925 ref., 161 zsidó lak., ref. 
anyatemplommal. Lakosainak egy része erkölcsi tekintet
ben, e’ vidéken felette rósz hírben áll. Határa róna fekete 
föld , ’s mindennel megáldatott. F. U Asztalos, Balogh^ 
Bere, Bereczky, Biró, Boldogh, Budaházy, Csapó, Csató, 
Cseke, Domokos, Farkas, Földesy, Földváry, Gonda, 
Gyöngyösy, Györfy, Gab, Habokay, Harsány!, Harmathy, 
lléthy, Hodosy, Horogh, Fodor, Gőnczy, Jámbor, Jeney, 
Katona, Karács, Karácson, Kállay, Kemecsey, Kérész- 
tesy , Kiss, Király, Kovács, Koroknay, Körtvéíyesy, Kiin, 
László, Márton, Makay , Mata, Megyesy, Mocsáry, Mó. 
nus, Nagy, Nagyiday, Nyíró, Oláh, Osváth, Pércsy, 
Pásztor, Bácz, Bitók, Sápy, Sámy, Somogyi, Szabó,Szent- 
királyi, Széles, Szőlősy, Szőke, Szűcs, Tiszay, Tóth, 
Török, Zákány, Zsiday, Vajda, Veres, Ványi, Végb, 
Vincze, Puruczuj.

Gelse, magyar f. Káliéhoz kelet-délre 1 mfdnyire: 25 
romai, 318 g. kath., 345 ref., 42 zsidó lak., ref. és gor« 
kath. anyatemploinmal, nagy részt homokos de termékeny 
határral,, 45|8 második osztálybeli egész jobbágytelekkel. 
F* U. Bihary, Egry, Hajdú, Hetey, Jubászovics, Kegyes,
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Kovács« Kulin, Lakatos« Lévay, Mezősy, Mikecz« Mór- 
vay, Bezdédy, Désy« Finta, Jármy,. Nyiry« Mosolygó« 
P ál, Pap« Rády, Székely, Szécsy« Zsiday, Szilágyi« Si
pos, Somlyai, Sovány« Terdik, Újhelyi, Váczay, Vajda, 
Zoltay« Molnár.

Geszteréd, magyar f. Bökönyhoz közel: 384 romai,228 
g. kath., 205 evang., 170 ref., 15 zsidó lak., r. kath. és ref, 
anyatemplommal. Az evangélikusok Nyíregyházához affi- 
liáltattak. Határa bő termékenységfi; nénielly földesurak 
nemesített birkákat tenyésztenek. F. U. gr. Vay, Lónyay, 
Tisza, Pálfy, Somosy, Apagyi, Finta, Olchváry, Reviczky, 
Uray, Szikszay, Mosolygó, Pap« Vad, Vinkler, Zákány, 
Zsebey. Osváth, Szondy, Cseresznyéi.

Hugyuj 9 magyar f. Kálióhoz délre f|2 mfdnyire: 90 ro
mai , 780 g. kath., 170 evflng., 20 ref., 30 zsidó lak., g. 
kath. anyatemplommal, igen termékeny fekete ’s homokos 
határral, 274|8 első osztálybeli egész, jobbágytelekkel, ne· 
mesitett birkatenyésztéssel. F. U. a’ gr. Dessewfy nemzetség.

Ki»-Kalló, magyar f. N. Kalló szomszédságában: 192 
romai, 281 g. kath., 5 ref., 12 zsidó lak., g, kath. fii. tem
plommal, 3 második osztálybeli egész jobbágy telekkel. F,U. 
a9 Kálláy nemzetség.

Püspök-La dánt; y magyar f. Debreczenhez délnyugotra 
4 mfdnyire: 959 romai, 31 g. kath., 1 evang., 3305 ref., 
4 n. e. óhitű, 15 zsidó lak., r. kath. és ref. anyatetnplom- 
mal. Gazdag fekéte föld fi határénak jó része már a9 Sárrét· 
jéhez tartozik, ’s azért nádja sok, de szénában is szerfeletti 
bősége lenne, ha néha az árvizek a* kaszálókat el nem ön
tenék. Van 764/8 első osztálybeli egész jobbágytelke. F. U. 
a’ religyiói kincstár.

Mártonfulva. magyar f. a’Nyírségen , nem messze Nyír- 
Adonyhoz: 14 romai, 112 g, kath., 14 ref., 7 zsidó lakos
sal. F. U. b. Vécsey, Geltért, Kálmánczy, Morvay, Nagy, 
Posgay, Jánky, Krncsay.

Mik didi, magyar f. Nyir-Adonyhoz */4 mfdnyire: 88 ro
mai, 308 g. kath«, 586 ref., 82. zsidó lak., ref. anyatem- 
plommal, részint homokos, de termékeny határral, 23[gelsű 
osztálybeli egész jobbágytelekkel. Báró Eötvös Ignácz eő 
excel!, itt szép gazdaságot folytat, gyönyörű nemesített
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birkákat tenyésztőt, ’s egy jeles olaj készítő malma is vau. 
F. U. b. Eötvös Ignác/, Agárdy, Balogh, Barnus, Bihary. 
Czakó, Csuka, Dibáczy, Dobay, Fényes, Gellert, Hor
váth, Jánky, Kálmánczy, Kádár, Károlyi, Kémery, Kőnti- 
ves, Ladányi, Morvay, Petneházy , Posgay, Ráthonyi, Rá- 
csay, Szabó, Zsiday, Szilágyi, Sipos, Uj fal ussy, Uray, 
Vályi. A' b. Splényi nemzetség innen veszi előnevét.

S á p , magyar nemes helység, közel Földeshez; 3 r. 
kath., 1100 ref., 10 zsidó lak., ref. anyatemplommal, gaz
dag fekete szántóföldekkel, szép marhatartással. F. U, Ba
logh, Bagosy, Barcsa, Barnóthy, Csapó, Desseő, Demjén, 
Geszty, Gyarmaty, GyÖngyösy, Harangy, Hunyady, Ha
lász, Ispán, Jámbor, Katona, Kassay , Kőrtvélyesey, Ma
darász, M ile, Nagy, Nógrády, Onady Bitók, Szabó, Szé
les , Topa, Veres, Szilágyi, Sebes, Ladányi.

Szakoly, magyar f. Debreczenhez észak-keletre 2 (la 
mfdnyire: 48 rom ai, 520 g. kath. , 4 evang. , 508 ref., 28 
zsidó lak ., ref. anyatemplommal. Fekete és sárga homo
kos határa bő termékenységit; némelly föidesurak nemesített 
birkákat tenyésztenek, a’ lakosok pedig sok dohányt plán
tálnak. F. U. Bekk Pál né1, Borsos, Csuka, Czakó, b. Eöt
vös , Fekete, Finta, Gencsy, Gulácsy, Jánky, Járiny, Kor- 
da, Kovács, Kende, Markos, Mercs, Pap, Vad.

Szováth 9magyar f. Debreczenhez nyugot-délre 2 órá
nyira: 7 romai, 6 g. kath., 2803 reform., Í9 n. e. óhitű, 
61 zsidó lak ., ref. anyatemplommal, felette gazdag határ
ral, 826|g első osztálybeli egész jobbágytelekkel. A’ nagy 
érdemű Buday Ferencz itten volt. prédikátor. F. U. Debre- 
czen városa és Komáromy Györgyné asszonyság. Ezen hely
ség káposztájáról hires,

Tetéílen, magyar f. az elébbeni helységhez délre l f|# 
órányira: 14 r. kath,, 2182 ref., 8 zsidó lak., ref. anyatein- 
plommal. Gazdag róna határa fekete földből áll, ’s igen 
szép búzát terem; rétje, legelője bőven léven, a’ marha és 
birkatenyésztés virágzó karban van. F. U. Komáromy György
né asszonyság,
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P u s z t á k ·

Kis-H ort, Újvároshoz ászokra: 5 kath., 16 refc, t t  
zsidó lak. F. U. gr. Fáy. Nagaz elébbeni puszta 
mellett: 16 kath«, 12 ref., 7 zsidó lak. F. U, a’ Semsey 
nemzeteág. Mála , Újvároshoz nyugotra: 16 kath.» 14 ref·, 
2 n. e. óhitű lak. F. U. Debreczen varosa. M acs , szinte 
Újvároshoz nem messze 4* kath., 20 evang·, 58 ref., 3 n, e. 
óhitű, 6 g.kath. lak. Tágas ás gazdag puszta. Pályinkás 
ár mint haszonbérlő több ezer nemesitett birkákat tenyészt. 
F. U. gr. Gyulay. Zelemér, közel Debreczenhez északra: 
9 romai, 4 g. kath., 5 ref. lak. F. U. Debreczen és Hajdú 
Böszörmény városok. Cserepes, Csegéhez tartozik: 21 kath., 
15 ref. lak. F. U. Géczy. Kecskés f szinte Csegéhez tartom 
zik 16 ref. lak. Kettős 9 Csegéhez tartozik: 105 kath., 4  
evang., 82 ref. lak ., nagy gazdasággal és juhtenyésztéssel. 
F. U. b. Vay. Okát, Egyek mellett: 21 ref. lakossal, ’s 
roppant legelővel. F. U. Debreczen városa. «
Csegéhez tartozik: 62 kath·, 1 evang., 22 ref. lakossal. 
F. U. b. Vay. Szilágy, Csegéhez tartozik: 16 kath., 5 evang., 
33 ref. lakossal. F. U. gr. Vay Abrahám. , Csegé-
hez tartozik: 5 zsidó lak. F. U. gr. Vay Ábrahám· Horto· 
hagy , Debreczenhez nyugotra 4 mfdnyire: 28 kath., 41 ref. 

lak., nagy vendégfogadóval a’ pesti útban. Határa roppant 
kiterjedésű, ’s nagyobb részt legelőnek basmáltatik. F. U. 
Debreczen városa. Nagy-Hegyes, , két puszta
40 kath., 9 evang., 15 ref., l2 g. kath., 10 n. e. óhitű 
görög lak. F. U. Debreczen városa és gróf Gyulay. Aba$ 
Nyír Adonyhoz nem messze: 18 romai, 106 görög kath., 
25 ref. lak. F. U. Bégányi, Bezdédy, Désy, Finta, Gencsy, 
Gutby, Jósa, Jármy, Katona, Lónyáy, Mészáros, Osváth, 
Péchy , Pálfy, Rövid, Soniosy. , 15 romai. 78 gö
rög kath., 5 ref., 8 zsidó lak. F. U. Gencsy Ferencz, cs. ky 
tábornagy (Feldmarschall-lJeutenant^, ki itt nemesített ju
hokat tart. Kis-Aradvány, NagAradvány , 2 puszta Nyír-
Adonyhoz közei; 26 r. kath., 19 g. kath. lak.,erdővel.F .U. 
gr. Károlyi ház. K i s - és Nágy-Gu% paszta, Debreczen·
hez kelet-északra l ' |8 órányira: 20 kath,, 44 ref. lak., nagy 
kiterjedésű szép ligetes erdőkkel, F, U. Debreczen városa,
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Tamási, Sámson mellett: 7 kath., 12 g. kath. Iakv, homo
kos határral. F. U. Markos, Kriston , Kelemen, Répásy, 
Bezdédy, Katona, Porkoláb, Osváth, Désy, Krasznay , 
Kulcsár, Budaházy, Pethő, Szűcs, Hamar, Nánásy, ’stb.

Szegegyhaza, Uj-Fej ér tóhoz északra: 18 r. kath., 5 evang., 
19 ref., 63 g. kath., 33 zsidó lak. Igen tágas és gazdag 
puszta. F. U. Szilassy, ’s azok kik Fejértót bírják.
B agót, Tamási puszta mellett: i2 kath., 5 ief. lak., erdő
vel. F. U. gr· Vay, Eördögh, Reviczky, stb. Mosolygó; 
bírja Korda* Perked, Acsádhoz északra: 18 romai, 16 g. 
kath. lak ., nyires erdővel. F. U. Pálfy , Finta, Gencsy, 
Jártay , Korda, Miskolczy, Désy, Néinethy, ’stb. ,
Penészlekhez nyugotra, homok dombos, völgyes határral. 
F. U, Hajdú Vámos Pércs városa,’s Eördögh. ,
bírja b. Vécsey, gr. Toldy, Peley, stb. Fekszik Acsádhoz 
közel. Buzitha;bírja b. V écsey, gr. Szírmay, Péchy. Par
lag, Sámson, Hadház és Monostor pusztája közt. Bírja 
b. Vécsey , Debreczen és Had ház városok. ; bírja
Debreczen városa, Szent-György, Böszörményhez délre, 
Zelemérrel határos. F. U. Hajdú Böszörmény városa, Elek, 
Erős, Vay, Némethy, Orosz, Rózsa, ’stb. ;
bírja Szoboszló hajdúváros. , N. Kálidhoz
nem messze: 74 r. kath., 9 evang., 3 ref., 27 g. kath. lak. 
F. U. a* Kállay nemzetség. Sz, 28 kath., 2 ref. lak. 
F. U. Kállay. Köteles, Szoboszlóhoz közel, ’s ugyan ezen 
város bírja. P. Sz. Miklós; birtokosai: Borbély, Bán, B a -, 
logh, Barta , Bihary, Budaházy , Csapó , Cseke, Darvasy, 
Dobray, Fekete, Füleky, Gyöngyösy, Mészáros, Nagy, 
Eötvös, Jankovice, Poroszky, Sinay, Szabó, Szilágyi, Tóth, 
Zsiday, Farkas, Domokos, Katona, Szentkirályi, Nyíró, 
Pércsy, Jeney, Bíró, Sápy. Kemecsey, Karmasin, Karacs, 
Tiszay, Szeles, Marton, G ál, Kállay, Csató, Kun, Kiss, 
Kórösy, Török, Körtvélyesy, Koroknay, Bene, Nagyi day, 
Szőliősy, Nagy-Ványi. Angyalháza, Hortobágy mellett; 
bírja Hajdú Szoboszló varosa. , N. Iván szomszédsá-
gában; bírja Debreczen városa. Papegyháza. , Ú j
városhoz közel dél felé; birja Debreczen városa. ét
Nagy Pródt 2 igen nagy puszta Böszörményhez észak-nyu- 
gotra, ’s ugyan ezen város bírja. - Vtd , szinte nagy
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és gazdag puszta Böszörmény és Nánás közt. F. U. a9 k. 
kamara, Somossy, Lényay, Horváth, Hunyady,’stb.Micike 
vagy Miske,Geszteréd és Fejértó közt; bírja Menszáros,
Erdódy, Szunyogh, Kálmánczy, Mosolygó, Czikó, Somogy, 
Szeremley, Pap, 9stb. 4 Butyka, Hugyajhoz közel; bírja 
gr. Dessewfy. Fövényét, szinte gr. Dessewfy bírja. Po* 
roszló, Bökony és Hadház közt; bírja gr. Dessewfy.

Mag anyós Csárdák  és Lakhelyek.

Kis-Hortobágy, vámmal és korcsmával. F. V. Semsey 
nemzetség. Lakik itt 25 romai, 6 g. kath., 8 ref. 
partiház % Ősegéhez tartozik: 9 ref., 6 zsidó lak. Egye ki 
révi korcsma, 4 zsidó lak. F. U. az egri káptalan. Sz· A go· 

tá i vám és korcsma, a’ pesti útban, közel P. Ladányhoz . 
5 kath. lak. F. U. Debreczen városa." Megyést juhász ház 
i l  kath. lak, F. U. Jósa.

III. Dada i  J á r á s . 3*

Van benne 1 királyi privilegiált , tót.magyar né
met lakosokkal; 4 mezőváros, mindenik magyar; 39 ,
u. in. 34 magyar, 2 magyar-tót, 1 magyar-német.tót, 1 ma- 
gyar*német, 1 német·magyar; 18 . Népessége: 73,645
lélek, u. m. vallásokra nézve: 17,540 romai, 8583 görög 
kath., 13.481 evang., 31,679 reformatus, 23 n. e. óhitű, 
2339 zsidó. Nyelvökre: 56,266 magyar, 14,150 tót, 890 
német, 2339 zsidó. — Egész jobbágytelek van: 9137|8.

M e z ő v á r o s o k .

Nyíregyháza, királyi privilegiált város, Debreczenhez 
északra 5 mfdnyire, homokos térségen: 16,648 lakossal, 
kik közt 1850 romai, 1212 görög katholikus, 13,210 evan
gélikus, 405 reformatus, 7 n. e. óhitű. Nyelvökre nézve 
tótok, magyarok, németek. Házai csinosak, 'e vagyonos- 
ságra mutalnak. Van itt romai és g. kath. plébánia, evang. 
anyaekklézsia 2 prédikátorral, egy ref. anyaekklézsia, ma
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gyár olvasó társaság, kórház, 2 patika. Határa nagy kiter
jedésű , ámbár homokos« mégis termékeny , mert a9 lakó* 
sok szorgalmas földini velők ; a9 marha -juh · lótenyész
tést nagy haszonnal űzik. Szőlőskertjei tágasok, ’« 
ezekben meglehetős bor ás »sok szép gyümölcs te
rem. Epres kert je tetemes kiterjedésű. A9 kézműves
sé g , a9 széksó seprés, 9s a* márkakereskedés sok 
száz kezet foglalatoskodtat. Altaljában a9 Niregyháziak 
felette munkás, csendes és vagyonos polgárok, ’s mind a9 
nemzetiségben, mind a9 műveltségben előhaladni teljes ere
jűkből iparkodnak. A* népességnek nagy részét tót evangé
likusok teszik, kik 1754-ben Csabáról és Szarvasról tele
pedtek ide, ’s most igen virágzó anyaszentegyházat képez * 
nek Jól elrendelt polgári és nép oskoláikban 1838-ban 
1091 tanuló és 7 tanító számlállatott. Ezen város elébb 
magát gr. Károlyi é? gr. Dessewfy birtokosoktól megvált
ván, 1837-ben királyi privilegiált várossá le t t ,  9s rendes 
tanácsa van.

Bogddny, magyar m. v. Kálióhoz északra 2 órányira: 
347 romai, 78 görög kath., 20 evang, 924 ref., 26 zsidó lak,, 
ref. anyatemplommal, dohánytermesztéssel ,  igen termékeny 
határral, Js 4% első osztálybeli egész jobbágy telekkel. F .U . 
gr. Barkóczy, Bégányi, Böszörményi. Erdélyi, Farkas, 
Ferenczy, Jeney, Kelemen, Kömerling, M ilotay, Nemes, 
Osváth, Petbő, Rhédey, Sós, Sutka, Tahy. ,

Tisza- Dob, magyar m. v. a9 Tisza* mellett, Nyíregyhá
zához nyugotra 4 mfdnyire: 189 romai, 40 g. kath., 98 evang., 
1852 reform. 9 67 zsidó lak·, ref, anyatemplommal. Fekete 
porhangós földje gazdag termékenységű; különösen szénája 
szerfelett sok; nádja, főzesse elég. F.U .gr. Andrásy. Első 
osztálybeli egész jobbágytelek 30 van.

T isza ·L ö k9 magyar m. v. szinte a’Tisza mellett, Dob
hoz északra l 1̂  mfdnyire: 309 romai, 187 g. kath , 3482 
reform., 394 zsidó lak·, ref. anyatemplommal, synagógával, 
41 első osztálybeli egész jobbágytelekkel, sok iiiajprsági 
földekkel. Határa ennek is igen termékeny, csakhogy a9 
Tisza árvizeitől gyakran szenved. F.U. Kállay, Patay, Vay

Polgár, magyar m v. a9 Tisza m ellett, Dobhoz délre 
2 órányira: 3854 romai kath. lak,, 9s par0eh. templommal
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117 első osztálybeli egáez jobbágy telekkel· Határa gazdag 
fekete föld, de árvizektől rongáltatik, szánája, nádja, mar
hája, sertése igen sok· Hajdan hajddváros Tolt, F. U. az egri 
káptalan.

F a l ú k *

Búj, magyar f. a’ Taktaközben: 16 romai, 21 görög 
katb., 362 ref., 6 zsidó lak., ref. anyatemplommal, lapá- 
lyos de igen termákeny határral, 8*f8 első osztálybeli egáez 
jobbágytelekkel, nevezetes marhatenyásztássel. F. U* az igen 
rági ’s most is virágzó Patay nemzetség, meily innen veszi 
előnevét.

Balta, magyar f. Tokajhoz keletre l 1/* mfdnyire: 142 
romai, 635 g. katb., 1 evang., 241 ref., 1! zsidó lak., g. 
kath. és ref. anyatemplommal, 603JS első osztálybeli egész 
jobbágy telekkel. Dohány bőven termesztetik. F. LJ. gr. Des- 
sewfy, Szentmik lósy.

B*rc*el, magyar f. a4 Tisza mellett, Nyíregyházához 
északra 3 órányira: 161 romai, 74 görög kath., 2 evang., 
1079 ref. ,4 1 1  zsidó lak., r. kathi ás ref. anyatemplommal, 
synagógával, 214|8 első osztálybeli egész jobbágy telekkel. 
Határa lapályos, de termékeny; káposztát, dohányt ter
meszt; szánája sok. F. U. Bakó, Bessenyei, Csorna, Domb- 
rády , Gulácsy, Ibrányi. Korpás, Köm er I ing, Kövér, Lisz- 
kay, Márky, Mozga, Olasz, Ormós,Osváth, Tóth, Vida, 
Balogh.

Bér kész, magyar f. Kallóhoz északra 3 órányira: 26 ro
m ai, 6 g. kath., 1 evang., 454 ref., 4 zsidó lak., ref. anya- 
templommal, 13 első osztálybeli egész jobbágy telekkel. Éke
síti az uraság szép kastélya és vadaskertje. Határa mind há
zát, mind rozsot, 's káposztát is bőven terem, F. (J.gr. Vay 
Abraham, máramarosi főispány, cs.k.aranykulcsos. stb.

Betzterecz, magyar f. a' Tisza mocsárjai közt: 9r. kath., 
228 ref. ,1 8  zsidó lak., ref. anyatemplommal, 14|8 harmadik 
osztálybeli egész jobbágytelekkel Nádja, szénája bőséges. 
Sok káposztát termeszt. F· U. többen.

Búly, magyar f. Tokajhoz dél-keletre 2 órányira: 300 
romai, 680 g. kath., 852 ref., 159 zsidó lak·, ref. és gór.
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katb. anyatemplommal, synagógával, 37 első osztálybeli 
egész jobbágy telekkel, F. ti. b. Geizler, Jbrányi ,'Krajnik|, 
Kornis , Mikecz, Uray, Géreesy, Inczády, Porkoláb, Ké- 
ményesy , b. Szepessy, Mozga , Kövér, Nyitray, Ary, Bakó, 
Báthory, Czomba, Harsányt, Heczey, Bordás, Korpás, 
Laskay , Németh, Ormós, Terhes*

Hűd, magyar f. Tokajhoz dál-nyugotra 2 mfdnyire: 9! 
romai, 1145 g. kath,, 79 ref., 4 evang., 8 n. e. óhitű, -Ol 
zsidó lak., g. kath., anyatemplommal. Határa gazdag tér- 
inékenységu fekete homok; legelője 6000 holdat foglal-el, 
de ezt az árvizek járják, ’s az itt levő posványos erekben 
100,000 kéve nádat vághat áveukint; szőlőskertjei vannak. 
Van 29^3 első osztálybeli egész jobbágytelke, ’s ezenkívül 
2160 hold majorság! szántóföldje. F. U. 6J6 Dogaly de Bűd , 
a’ többiben gr. Desséwfy, Oláh.

Csuhaj, magyar f. a’ Taktakőzben: 6t romai , 43 g. 
kath., 334 ref., 17 zsidó lak,, ref. anyatemplommal, 1()4|8 
első osztálybeli egész jobbágytelekkel. F. (J. Patay, Der« 
aőíFy , Jakabfalvy nemzetségek.

Dada, magyar f. a’ Tisza mellett, Dob és Lök közt; 
516 romai, 49 g. kath., lO evang., 1539 reform., 130 zsidó 
lak., r. kath., és ref. anyatemplommal, gazdag termékeny
ségit határral, 27tt|8 első osztálybeli egész jobbágytelekkel· 
F. U. gr. Gyulay , Bőnis , Désy , Marjássy , Lónyay, Patay, 
Sztkszay , Sovány , Zatureczky.

De me cser, magyar f. Berkeszhez l|4 órányira: 334 ro
mai, 74 g. kath., 1 evang., 637 ref., 7 n. e. óhitű, 47 zsidó 
lak., r. kath., és reform, anyatemplommal, 13 első osztály
beli egész jobbágyi elekkel. Sok káposztát termeszt. F. U. h. 
Eszterházy , gr. ßarkoczy , Boday , Dombrády ,Erős , Győry, 
E lek , Horváth, Irinyi, Majtenyi, Marsó, Szabó, Szik
szay, Szuhányi, Walter , Vida, Krucsay , Jármy ,ν Zoltán, 
Korda , Komjáthy , Kecskgmethy , Teremy.

Tisza - Eszldr, magyar f. Tokajhoz dél-nyugotra í  
mfdnyire: 492 romai, 194 g. kath., 4 evang., 1496 ref., 14 
zsidó lak ., romai kath. és ref. anyatemplommal, 21 első osz
tálybeli egész jobbágy telekkel. Itt sok nemesített juh tenyész* 
telik. F. U. a* Kállay nemzetség, b. Bánfy, Ónody.



Qáva, magyar f* Tokajhoz keletre ! 8|4 órányira : 443 
romai, 340 g. kath., 511 ref. , 84 zsidók lak·, ref. anyatem- 
plomnial, 16ejs ellő osztálybeli egész jobbágy telek kel. # Do
hány bőven termeeztetik, ?s vidékén sok széksót sepernek* 
Fk U. ar jászol prépostság ,  Bakó, Baloghr, Bereczky, Bes
senyei , Bordás, Bornemisza, Cséesy, Csizy, Czomba, Désy, 
Erabery, Farkas, Ferenczy, Garay, HidegkÖvy, Horváth, 
Kriston, Karácsondy, Koczog ,  Marosy, Mikeez, Naményi, 
Pap, Pethő, Rakóvezky, Kisvárday, Kereky, $zikszay, 
Vida, Zsoldos.

Gégmy 9 magyar f. Kif-Várdához délre 1 % órányira: 
24 romai, 10 g. kath*, 283 r é t , 21 zsidó lak·, ref. anya
templommal, mocséros határral, 5*[8 harmadik osztálybeli 
egész jobbágytelekkel. Káposzta bőven terraeaztetik· F. U.

Nagy-Halói*, magyar f. a’ Tisza rétjei közt: 228 ro
ndái, 31 g. kath. , 2 evang., 1272 reform·, 88 zsidó lak., 
ref. anyatpmplommal, 134|g első osztálybeli egész jobbágy
telekkel. Nádja, szénája bőséges. F. LJ. b. Bánfy, Buda- 
házy, Bodó, Csuha, Fráter, Elek, Hagymásy, H etey,Fe
j é r , Ihrányi, Jezerniczky, Kelemen, Kriston,Kis, Kövér,* 
K om i·, Laskay, Márczy9 Márky, Olasz, Oichváry'» Bor
bély, Mikeez, Répásy, Mpzősy, Pat ay , Szunyogh, Szita, 
Vajda, Kömerling·

Ihrdntfy magyar-tót f. 2ß5| romai, 30 g. kath., 1410 
ref. t 30 zsidó lak ., r«lkath. és ref. anyatempiommal, kas
tély lyal, 224f8ielső osztálybeli egész jobbágy telekkel, ’eigen  
termékeny róna határral. F. U. az Ibrányi jeles és igen régi 
nemzetség, melly a* Vayakkal egy eredetű, mint ezt Vajá
nál látni fogjuk.

Keky magy. f. Demecserhezközel: 32 romai, 8 g. karin, 
1. evang., 505 ref., 22 zsidó lak., ref. anyatempiommal, 
4e|s második osztálybelilegész jobbágytelekkel, sok káposzta 
termesztéssel. F. U. Csuta , Gönczy, Hajóé!, Hegedős, Jár íny, 
Irinyi, Kriston, Kruesay, Laskay, Marsó, Megyery, Ne
mes, Olasz, Pap, Rimaezombaty, Sós, Tahy, Tatár, gr* 
V a y , Verbay.

Kemecte,' magyar f. Nyíregyházához északra 2 órányi
ra: 298 romai, 72 g. kath., 2 evang., 1456 reform., 95 
zsidó lak., r. kath., és ref· anyatempiommal, synagógéval, 
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áÖ4|e elió osztálybeli egész jobbágy telekkel. Nádja, szénája 
bőséggel. Sok dohányttermeszti F. U, Bagosy, Bányai» 
Bpdó, Borbély, Fejér, Garay, Gonczy, Hajdú , Hagy mégy, 
Hegedűs» Horváth, Jakab, Irinyi, Kelemen, Kis, Kriston, 
Kdrősy , Márczy, íVjrkecz , Nagy, Náriásy, Olasz , Órmós, 
Osváth , Pap , Pét hő . Laskay, E lek , Itépásy, Szita, Szűcs, 
Tarányi, Zsiday, Korda, Zoltán -

Tmkta- Kenéz, magyar f: a* Taft tóközben: 80 romai, 4 
g. kath., 440 ref. ,  5 zsidó lak., ref anyatemplommal, 6a,s 
második osztálybeli ege'sz jobbágytelekkel. Határa különö
sen szénával bóvölködik, ha azt a* Tisza arjai miatt beta
karíthatja; ‘F. LT. Drevenyák.
, fCenyezlo ,> magyar f. a* Bodrogközben: 200 romái, 205 

gorö£ kath., 135 ref., 9 zsidó lak;, kath. és ref. anyatem- 
pl óimmal, 26 élsó osztálybeli egész jobbágy tejekkel. Határa 
énnek is felette termékeny volna; különösen sok szénája 
teremne, ha néha a’Tisza árvizei nem károsítanák. F. U.Farkas.

Keresztül, másképen Ktilnjmágyar - tót f. Nyíregy
házához északra egy mfdnyire, 750 romai; 675 g. kath^, 2 
•vang., 570 ref., 114 zsidó lak ., romái és görög kath > *s 
anyato.np lommal. Határa nagy kitérj * désö ,·'*srészint fe
kete, részint sárga ' homokos ; altaljában termékeny. F. Ü. 
Ibrányi, Vay, b. Bánfy, Kelcz.

Tisza - L*dány\ magyar f. a’ Taktaközben: 9 kath., 
547 ref., 8 zsidó lak., ref. anyatempíöinnia!, 12 első ősz· 
tálybeli egész jobbágytelekkel. F. U. a' kamara.

Vers-Megy*?*magyar f. Kenieeséhez északra Ί4 mfd
nyire : 25 romai, 22 g. kath,, 354 ref., 26 zsidó lak., ref· 
anyai emplniumal, 7 második osztálybeli egész jobbágy telek
kel, F. U. Megyery nemzetség.

Szent- Mihály, nagy magyar f.. Tokajhoz dél-nyűgöt- 
ra2 mfdnyire, közel Bűdhöz: 168 romai, 49 g. kath., 473(1 
reform., 1 n e. óhitű, 65 zsidó lak., ref. anyatemploinmal, 
Gazdag határa roppant kiterjedésű»’s igen. szép búzát terem ; 
rétje «ok ; legelője pedig több ezer holdakra terjed, de egy 
t é * t t é £  a z  árvizek járják , posyányos ereiben nádat bőséggel 
vághat; szőlőskertekef mivei, ’a Tokajra sok kenyeret szo
kott hordani. Van 110?|g első osztálybeli egész jobbágytelke. 
F. t). a’ szép műveltségű *s koz tiszteletben álló/gr. Dessewfy
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József, kinek itt jele* kastélya, kertje, gazdasága, pálinka
főző gépelje van, ’g e9 mellett fiiiom nemesített'juhokat 
tenyéistet. ’ \ · ' 1 'V /'

Nagyfalu , magyar f. Tokajhoz fél mfdrt/fte 1 206 ro
m ai, 104 g. kath., 583 ref., 18 zsidó lak .,ref.sn yatem -  
plommal, részint fekete, részint fövenye* dé termékeny há
tárral. F. U. Balogh, Bekényi, Benyo, Bónís, Ckékus, 
‘Csorna, Foldváry, Homolkay, Klobusiczky, K o los/, Kau
sa l, Majos, Márjássy, Pap, Sebes, Szenmre, j ^ h y ,  Ber- 
náth, Korda, Zsoldos.

Oross, magyar f. Nyíregyházához keletre ^  mfdnyire: 
741 romai , 74Í g. kath., 5 évang., 530 réf.. 60 zsidó lakos, 
sál, romai és g. kath. parocb. templommal, *s ref.any&ek- 
klézeiával. ! l 4|8 első osztálybeli egész jóbbagytelekkel. Ha« 
tára nagy kiterjedésű,'s részint sárga, részint fekete homo
kos és termékeny t erdeje van, és sok dohányt termeszt. F. U·’ 
Kállay , Elek , MéreJ.

Faszab, magyar f. Berczelhez közel : 28 római, g. 
kath·, 760 ref., 25 zsidó lak., ref. ahyatemp lommal. Hátam' 
lapályos és rétes, de igen termékehy; nádja, szénája sok 
van 25 első osztálybeli egész jobbágy telke. Hires dohányt 
termeszt, F. Ü. Ibrányi, Csorna , Bessenyei, Tahy, Bakó.

Pazony, magyar f. mintegy fél órányira Nyíregyházá
tól 144 romai, 255 görög kath., 3 évang., 896 r if .£ 50t»ldj 
lak ,, g.kath. és ref; annyatemplommál, 14 első osztálybeli 
egész jobbágytelekkel, sok majorság! földdel« Dohányt nagy 
bőséggel termeszt. F. Ú. a'Pazonyi Elek nemzetség, továbbá 
Bay, Balogh, Borbély, Horváth, Kelcz, Korda, Afeződy, 
Olasz, Valyi.

Fthrügy , magyar f. a9 Taktákőzbeh: to  rótnal , 24 g. 
káth·, 1 ^vang., 581 ref.-, 20 zsidó lak. / ref. , anyatemplóm
m al, 18*Íg első osztálybeli egész jobbágy telekkel. Határa 
gazdáig terinéVenységűi szénája sok lévén, szép szarVásmátf- 
hát tenyészt. í*. U. P a t á y ÄlinaSy , b. Moskó.

Rád, magyar f. Megyer szomszédságában: 8 tornái, 2tíí 
g. kath., 386 ref. lak., ref. anyateuiplonmial, i öf8 harmadik 
osztálybeli egész jobbágy lélékké!. F; Ű. Bakó, Borbély 
Fejér, Garay, Harsány!, Kozma, Lafikay, B á itz y , Mf* 
kecz, Nemes, Komis, Ormós, Patay, Zoltán.

IÓ ·
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ijt Rakom a z ,magyar német-tót f. Tokajhoz *|4 rafdayire:
1907 ronjpi ,; m  g. kath., 35 evang., 24 ref. lak., r. kath. 
paroch.templommal, 42 első osztálybeli egész jobbágy tétek
kel. Dohányt -szerfelett sokat termeszt. F; Ü. a’ kamara.

Sényő , magyar f. Nyíregyházához keletre f mfdnyire: 
132 romai, 184 g. kath., 1 evang., 444 ref.* 15 zsidó lak., 
reform, anyateinplommal, 4% második osztálybeli egész 
jobbágytelekkel. Dohány bőven termesztetik. F.U. Zoltán, 
Boda, Tolvaj, Sipos, Somlyódy, Böszörményi, ßorsy, Kocz- 
kás f Pap, Oláh , Somogyi, Yida.

Szabóid , ipagyar f. a’ Tiüza mellett, Tokajhoz 3|4 mfd- 
nyíró: 120 romai, 115 g. kath·, 4 evang. 9 237 ref., 6 zsidó 
lak., ref. anyatemplömmal, 204|8 első osztálybeli egész
jobbágytelekkel. Határa gazdag terinékenységu; dohányt és 
különös jó dinnyét termeszt. F. U. Boronkay, Debozy, Mu- 
drányi, Pethő, Szemere, Toros, Yattay. Ä’ megye haj
dani elpusztult váráról vette nevezetét.

, Tardof, magyar if. a' Taktaközben: 185 romai, 96 g' 
kath'., 1 evang., 3 ref.', 10 zsidó lak., r. kath. anyatem- 
plpmroal, 4SJ8 első osztálybeli egész jobbágytelekkel. F. U t 
jthédey.

Tímár f  magyar f. a* Tisza mellett, Szabolcshoz közel: 
259 romai, 583 g. kath., 1 evang. , 38 ref. ,22  zsidó lak. ,g< 
kath. anyatemplommal, 471|8 első osztálybeli egész jobbágy- 
letekkel. jF. tJ. a’ kamara.

Túra, magyar f. Nyíregyházához kelet-északra 1 mfd
nyire: 117 romai, 176 görög kath., 547 ref., 17 zsiSfó lak.fc 
ref. anyatemplommal,,8 első osztálybeli egé$z jobbágytelek- 
kel. Dohány bőven termesztetik. F. U. Borbély, Farkas, 
Horváth, Jármy, Lieznyai, Mikó, Mikecz, Nágyj, Rózsa, 
SÍzécsy, Szesztay, Zoltán, Zsiday, Szűcs, Sztrogy, Body.

Ó- Vénet ellő, magyar - német f. Tokajhoz keletre 1T|4 
mfdqyire, a’ Tisza mellett: 183 romai, 280 g. kath·, 240 
ref., 5 zsidó lak·, g. kath., és ref. anyatemplommal. F. U. 
gr. Deseewfyi

Uj· Vencsello, német - magyar f. az elébbeni helység 
szomszédságában: 745 r. kath.', 7 r e f . z s i d ó  lak., r.kath. 
paroch. templommal. Határa bő tprmekenységu. Sok do·' 
hányt termeszt: t*. U. gr. Dessewfy. '

H i



V iis  , magyar I. a’ Bodrogközben: 163 romai, 153 g. 
kath·,. 135 ref., 25 zsidó lak., ref. anyaiéin plom mai, sok 
réttel, szép marhatartással, 19 első osztálybeli egész 
jobbágy telekkel. F, U. Egry, Fekete, Görgey, Izsák \ Kapi
tány, Nánásy, Ócskay, Szakácsy, Szepsy, Szilágyi, Mis- 
kolczy, Tóth , Pét bő.

Zalkod, magyar fi á’ Bodrogközben: 192 romai, 75 g. 
kath., 2 evang., 2 ref., 16 zsidó lak., r. kath. paroch. tem
plommal, kövér rétekkel, 164|g első osztálybeli egész 
jobbágy telek kel. F* U. Bajasz, Básthy, Csapó, Hangácsy, 
Komjáthy, Poroszkay.

%

P a s z t á k ·
Szent· Margit a, igen nagy pnsztá Polgárhoz délre a* 

Pródi paszta szomszédságában: 385 r. kath., 27 ref. lakos
sa l. roppant legelővel, rétekkel* Posványos ereiben sok 
nád és gyékény terem. F. U. az egri káptalan. Tikos, 5 kath., 
13 evang. lak. Tedej9 $z. Mihályhoz délre: 7 ref. lak. F. U. 
a’ kamara, ég Nánás városa. , Lök, Dada és Bőd
közt: 7 kath., 8 ref. lak. F. U. Káliay. Kisfalud; bírja a* 
Toros nemzetség, Basahalom, 12 kath., 4 ref., 1 zsidó lak; 
Barlangó, 1(1 kath. lak. Hamari, 4 kath·, 4 ref. lak. Zol· 

tán , 4 kath , 2 ref. lak. Péterietek, 12 ref. lak. F. U. 
Ibrányi. Rózsás, 160 r. kath., 5 ref, magyar-tót lakossal, 
szép nemesített birkatenyésztéssel. F· U, gr. Dessewfy.

VarjiHapos, 1?1 romai, 3 g. kath., 2 evang. 2 reform.lak. 
Szolnok;bírják Barkóczy, Bégányi, Patay, Tahy. 

bírják gr. Barkóczy, Bégányi, Farkas, Ferenczy, Tahy, 
Petjiő9 ’stb, Sima9 Nyíregyháza mellett; 25 romai, 3 gör. 
kath., 15, evang., 20 ref. lak. F. U. E lek, D ésy, Horváth, 
Káliay, Korda, Klezősy, Balogh, Vályi, , 36 r.
kath., 3 g. kath., 5 ref. lak. Itt fördö és mulatóhely van. 
Dohány bőven termegztetik. F. U. Káliay. Nyírj es ; bírják 
Káliay, Korda, Zoltán. Királylelek9 Nyíregyházhoz északra 
2 órányira, a’ tokaji pöstautban: 410 romai, 15 g. kath., 
30 evang., 12 ref. magyar-tót lakosokkal, postahivatallal 
és váltással Nyíregyház és Tokaj közt. Gróf Dessewfy
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Ágoston itt igen sok és szép nemesített Juhokat tenyésztőt· 
F . U. gr* Dessewfy.

Magános Csárdák "s más Lakhelyek.

Szódagyár. N. Mihályhoz keletre egy órányira: 2kath. 
ß zsidó lak. Itten sok széksó sepert étik, mellyből szóda ké
szül. Szódugyárok vannak még a’ Nyíregyházi határban.
Jbrány, Gáva, Sima puszták szomszédságában: 17 kath·, 
13 evang., 10 ref., 23 zsidó lak. Egy fórdó a9 Nyír·
egyházi határban: 3 kath., 10 evang. lak. , korpa*
ma, 2 kath., 3 ref. lak. Vaskapu, csárda, 6 kath., 1 ref,, 
1 zsidó lak. Ókoritó, korcsma, 5 kath. lak.ii

8 4 6

IV. Nyir-Báthori  Járás.

Van benne 5 mezőváros, mindenik magyar; 3 1 a. m.
20 magyar, 4 magyar-tót, 1 magyar *» német - tót $ 8 puszta.

Népessége: 25,174 lélek , n. m. vallásokra: 6909 romai, 
11,232 görög kath., 15,631 reform., 76 eyang., 18 n. e. óhi- 
f&t 1308 zsidó. Nyeivökrc: 32,316 magyar, 1350.tót, 200 

pémet, 1308 zsidó.
Egész jobbágy telek van: 350 %.

M e z ő v á r o s o k .
4

N yír- Bukta, magyar m. v. Nyír - Báthorhoz északra 13|4 
mfdnyire: 354 romai, 248 g. kath.« 68 ref·, 21 evang,, 30 
zsidó lak·, romai és görög kath. anyatemplommal, kastély, 
lyal, patikával, 66|8 második osztálybeli egész jobbágytelek
kel. Határa homokos és fekete ; erdeje gyönyörű ; dohányt 
sokat termeszt; gr. Degenfeld pedig,szép nemesített birká
kat tenyésztet. F. U. Bekk Fái k. tanácsos Örökösei.

Nyír-Báthor, magyar m. y. Kallóhoz keletre 2 mfdnyi
re: 474 romai, 60 g. kath., 23 evang., 1889 reform,, 7 n. e. 
óhitű, 132 zsidó lak. Van itt minorita monostor, ’s a’ plé
bániai szolgálatot is ezen szerzetes atyák végzik; egy régi 
ypf. szeptegyház a* híres Báthory nemzetség emlékkövével;



postahivatal és*,váltás N. Kálié és Vállaj közt; patika* ’p 
több jeles nrasági épületek. Második osztálybeli egésf 
jobbágytelek 647|8számláltatik, Határa fészint sárga, részint 
fekete homokos; erdeje van. Dohányt sokat termeszt# F*IJf 

* gr. Károlyi nemzetség. -
Nagy - M uda, magyar im. %. Raktáho? északra 1 raid nyí

re: l id  romai, 604 g. kath., 800 ref., 90zsidó lak., ref. és 
g. kath, anyátemplomsnai, »ynagógával, ’s jeles úri házak· 
kai. A9 reform, templom köbéi épült, ’# nagy derék épület· 
Határa dombos, homokos, de termékeny; kaszálója kevés; 
v&n l l 6|g elsd osztálybeli egész jobbágytelke. Itt nevezetes 
marhavásárok történnek, F. U. Bay, Beraáth, Beraenyi, 
Honyady, Jármv * Ketiesey, Patay, Péchy, Pogány, $za· 
bó, Szalgáry, Szemere, Somogy, Uray.

M ária-Poci, magyar m. v. Kallóhoz keletre l^ m fd -  
nyire: 216 romai, 930 g. kath·, 66 re f, 2evang., 223 zsidó 
lak., r. kath. fii, és g. kath. ánytíteniplomnial, ’s g, kath. ba- 
eiliták monostorával, 224|8 második osztálybeli égész 
jobbágytelekkel. Határa homokos, de rozsot, dohányt, ten
gerit bőven terem. Az ide való bdcsűjárá^ok nagy élénkséget 
adnak ezen városnak. F. U« a’ basüiták, G ergelyt, Nttdethyj 
Niczky, Fejér, ^ékey, Konstántib, Czakd, Dahkó; 
Lipcsey, Mándy, Mikó, Szilcz, Tisza, ürbán, Vajda, 
Veres.

V a ja , magyar m.v. közét Szathvnár vgyéhez, N. Ma-* 
dához délre egy mfdnyire: 90 romai, Ϋ6 g. kath., 9l(j Féf.  ̂
20 zsidó lak., ref. anyatemplómmal. 8*|s első osztálybeli egész 
jobbágy telekkel. Van egy régi vára, hnellyét gr. VayÁbrá*' 
hám ujittatott-meg. Határa részint homok dombos, féSztht 
lapályos igen termékeny fekete homok. Lábosai telette 
Széó és hagy ökröket tenyésztenek, ’é V váróé érről* és leh· 
termesztéséről hires. F.U . tC Vay nemzetség, mell y «fedeléé t 
veszi a1 magyarok Pannóniába lett utolsó bejöéététek kofáidé 
virágzó Voja nemzetségtől. Ez a’ Vőjá mint pogány 
észt. lett kereszténnyé, ’s a* keresztségb^n Ttimátnákegyez
tetett , a’ miht ezen jeles családnak a' bárói méltóságról adái 
tott oklevélben,’s a’ gyufa-fejértár!' káptáláh blzobyéiíg 
levelében Olvashatni; F ioivoltak: Mésk , Jofath, Médve, 
Gergely, Omyth t Ábráhám ’á Benedek4 l3te« Vny
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L in ld  Váradi pfigpSk volt. 1418· Zdgmond király, Vay Áb· - 
tahafnnak'különféle hűséges, ét vitéz tetteiért, mellyeket 
tstriábad, Foro - Jliliomban , és Alemanniában követett-el:
©’ jeles nemzetséget a’ Tanais vizén általszökő , ’s szájában 
-egy fürt szólót tartó szarvas, *s felette nap , hold , és csilla
gokból álló czimerrel felékesitette. l5o7. Vay László Niko- 
mediai püspök és Egri nagy prépost vo lt, melly esztendőben 
a* Vayaknak és Ibrányiaknak egyforma czimerek királyi jel - 
levél által megujittatott. — Az Ibrányi nemzetség, Ibrányból, 
1350 észt. élt Ibrányi Lukácstól származik, ’s másod előnevéfc 
Vajáról irja. Ez onnét van: hogy 1414. Vay István, Ibrányi 
lWargitot házas társul vette, a* ki még élt, Vajai Vaynak , 
de az ő fia István, ’e ennek maradékai már Ibrányiaknak 
nevezték magokat.

F a l u k .

.j .. Budai - Ábrdny, magyar f. Debreczenhez keletre 2l|a 
órányira t 50 romai , 95 görög kath., 193 ref., 6 zsidó lak. f 
ref. leány gyülekezettel, meljy Acsádhoz tartozik. F. U. 
BjitJay* Csókásy, Fráter, Gyertyái, Murányi,

Szent-György Ábrány, magyar- tót f. Bihar vgye szom
szédságában , Debreczenhez 2*JB mfdnyire: 313 romai, 478 g. 
kaik. ,1 3  ref. , 8 zsidó lak., r. kath. és g. kath. anyatem- 
plemmal. Ékesíti az nraság csinos kastélya, *· igen nagy és 
szép kertje. Határa sárga és fekete homokos; dinnyét« ten
gerit, burgonyát, rozsot, búzát terem; erdeje derék. F .U. 
Kördügh Alajos, ki itt jeles gazdaságot folytat.

Aeeád) magyar f. Debreczenhez keletre 23/4Jmfdnyire: 
83 romsí* 1033 g. kath. , 555 ref., 4 n. e. óhitű, 31 zsidó 
tak.i ref. és g. kath, anyatemplommal, dombos, homokos 
hatórrs!· nagy és szép nyires erdővel, 9 *|e harmadik osz
tálybeli jobbágy telekkel, itt Kőrdögh Péternek igen jeles kert
je van. F. U. gr. Bethlen , Efydögh, É les, gr, Kendeffy, 
gr. Nemesné, Otlik, peley, T isza, b, Vécsey. Ideiglen 
Z re hermán n izraelita is nem megvetendő jószágot bir.

Apagy, magyar f. Kallóhoz északra egy ‘órányira: 13Ö 
,rf»mai 32 kath., 4 >vang. t 62ő re f,, 30 zsidó lak«, ref,



anyatem pl ómmal, 5»j8 eUö osztálybeli egész jobbágytelekkel· 
Dohányt,sokat termeszt. Zoltán uraság pedig nemesített bír· 
kákát tenyésztőt. F. U. Apagyi, Csajkos, Diószeghy , Fa
zekas, Hetey,' Jaksó, Osváth, Pap, Puskás, Szegedy , 
Szentmiklósy, Szécsy, Szilágyi, Zoltán, Zsiday.

N yír · Beitek, magyar f. Báthorhuz délre t mfdnyire:4T5 
romai, 1009 g. kath., 4 ref., 17 ssidó lak*, g. kath, anya
templommal, dombos ás homokos határral, száp erdővel, 
22 második osztálybeli agész jobbágytelekkel. F. U. a’ Kál- 
lay nemzetség.

Besenyőd, magyar f. Baktáhozfál órányira: 96 romai, 
30 g. kath., 543 ref., 98 zsidó lak ., *e ref. anyatemplommal, 
7|8 harmadik osztálybeli jobbágy telekkel, dohánytermesztés
sel. F. U. Baranya, Bezdédy, Bicskey, Borbély, Czeglédy, 
Dekmár, Eóry, Ferenczy, Halász, Hideg, Kecskeméthy, 
K is, Kóródy, Ladányi, Laskay, Lórándy, Lőrinczy, 
Mikó, Molnár, Nagy, Puskás, Rácz, Szabó, Széllé, Sztrogy, 
Tár, Tarsy, Török, Udvarhelyi, Zóltay, Zsiday, Jeney, 
Vékey, Yida, — Durst.

Bügätk, magyar f. Báthorhoz fél órányira: 65 romai ,* 
121 g. kath., 3 evang., 1918 ref. 23 zsidó lak;, ref. anyatemplom- 
mal. Határa részint sárga, részint fekete homokos és bő tenné- 
kenységu ; van 13e|8 első osztálybeli egész jobbágytelke , *s er
deje. Dohányt sokat ültet. Horváth Péter uraság.pedig soké« 
hires dinnyét termeszt. F. U. Bakó, Baksay, Báthory, Buzin- 
kay, Czerjék, Darvay, Dibáczy, Elek, Erdélyi, Erdődy, 
Éva, gr. Fáy, Fáy, Fejér, Hegedűs, Hetey, Horváth, Ju
hász , Kálmánczhelyi, Kőcsór, Leboh, Lovas, Márkus^ 
M ikó, Molnár, Móricz, Ormós , Orosz, ö r y , Pap, Puskás j 
Pethő, Szűcs, Uray, Uszkay, Vityi.

Puszta ·  Dobos, magyar f. 125 romai, 195 g. kath. , 4  
ref., 10 zsidó lakossal. Fekszik Mádéhoz, fél órányira, V  
határa amazéhoz hasonló. F. U. Bernáth. Csahóczy, Császy, 
Dersőffy, Lencsés, Makó, Polyánkay. Hunyady, Lónyay, 
Patay, Buy, Vitkay, gr. Vay,

Encseries, magyar f. Báthorhoz délre s/4 mfdnyire: 24 
romai, 202 g. kath., 763 ref,, 18 zsidó lak., ref. anya, 
g. kath· fih templommal, 44|a második osztálybeli egész
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jobbágy telekkel.' Határa homok doifibos, ’s közte éffótob»· 
kos; erdeje meglehetne kiterjedésű F. U. gr. Károlyi«

Eor, magyar f. Vajához közel, ’s avval határos: 48 
romai kath., 6$0 ref. 1O4 zsidó lak., ref. anyatemplomraat, 
termékeny dombos völgyes határral, 4 első osztálybeli egész 
jobbágytelekkel, sok és hires len termesztéssel, nyíri szóló· 
hegygyei. F· U. Balázsy, Bakay, Barta, Bényei, Bírta, 
íh iőez, Bunkóczy, Csövek, Dalmady, Dance. Dobos, Egry. 
E lek , Éva, Galgóczy, Ibrányi, Jékey, Iklódy, llosvay, 
Kálmándy, Kölcsey, Komoróczy, Krasznay, Kovács, Ko
mitee , Makláry, Makó, Német, Nyíri, Osváth, Pák, Pap, 
Patay, Pethő, Ruszka, Szabó, Szathmáry', Székely, Szóm· 
bathy^ Szondy, Szucsányi, Thuróc/y, Újhelyi, Váiady, 
gr. Vay.

Ó- Fejertó) magyar f. Káliéhoz észak-keletre t 1̂ órá
nyira: 391 romai. 208 g. kath., 645 ref., 38 zsidó lak·, 
ref. aoyatemplommal. Van igen termékeny szántóföldje, sok 
rétje, és nádja, szőlőskertje, gyönyörű erdeje, 97|8 első 
osztálybeli egész jobbágy telke. F. U. nagyobb részt gr. Csáky 
Sándor., azután Pálfy és Sixti.

Gyulaj, magyar f. közel az elébbeni helységhez: 239 
romai, 70 tg . kath·, 566 ref., 17 zsidó lak.„ ref. és g. kath. 
anyatempl ómmal .2 0  második osztálybeli egész jobbágyte
lekkel. F.U. Bart a,, Elek, Gnlácsy, Jaksó. Kócsár, Kulin, 
gr. Károlyi, gr. Majláth, Mészáros, Moldvay, Petneházy, 
Szűcs, Zsoldos, Vajda, Vida.

Jaké , magyar f. Mádéhoz nyugotra egy órányira: 140 
romai 42 g* kath., 450 ref., 60 zsidó lak. ,· ref. anyatemplom
mal, 64|8 első osztálybeli egész jobbágytelekkel. F.U. Asz· 
tay , Bukovinszky , Böszörményi, Csernyiczky, Doby, Dö
mötör, Falvay, Fejér, File, Gabányi, Galvácsy, Jeney, 
Kántor, Kaszonyi, Kelemen, Kigyósy, Kovács, Ibrányi, 
Lencsés, Lénárd, Nagy, Nyeviczkey, Éap , Sebők, Sut
k a , Szabó, Szanics.

Ibr9ny a magyar f. Kálióhoz északra 2 mfdnytre: 37 to
rnai, 16 g, kaith,, 600 ref.', 3 1 zsidó lak., ref. anyatemplom- 
mai, 37̂ g első osztálybeli egész jobbágytelekkel. Dohányt 
termeszt. F.U. Benkő, Darabos, Jármy, Kriston , stb.
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É r- Kenet, magyar f. Debreczenhez keletre 3 mfdnjrira, 
Bihar vgyétól korulvétetve: 32 romai, 800 g .k ath ., 14 ref. 
6 zsidó lak., g. kath. anyatemplommal. Lakosai oláhok volóé
nak; de magyarul jobban beszélnek« Vtfn 14 első osztály
beli egész jobbágytelke, ’s erdeje. F. U. a’ Szlávy nemzet
ség , de bir benne Eőrdögh is.

K éret, magyar f. Baktáboz közel: 47 romai, 92 görög 
kath·, 217 ref., 32 zsidó lak., ref. anyatemplommal, erdő· 
▼el, 1*|8 ellő osztálybeli egész jobbágytelekkel. Jármy Imre 
alispán nemesített juhokat tenyésztőt. F. U. Bozóky, Buda- 
házy 9 Jármy, Ormós·

Lathed, magyar f. Kéréshez 1 fertálynyira: 67 romai,. 
62 g. kath., 248 ref·, |7  zsidó lak·, ref. anyatemplommal» 
3*|8 első osztálybeli egész jobbágytelekkel.. Dohányt termeszt· 
F. U· Dobay,  Jármy« Nagy« Némeihy, Pap, Répás y ,  Rut- 
k a y , Téglásy.

K is· Lét a,magyar}!· Báthorhoz nyugotra 1 mfdnyire: 
112 romai, 492 g. kath., 606 ref·, 4? zsidó lak. ref. és g. 
kath. anyatemplommal, erdővel, 8*je első osztálybeli egész 
jobbágytelekkel· Dohány bőven termesztetik. F. U. Agárdy, 
A ry, Bagaméry, Bán, gr. Barkóezy, Bessenyei, Bihary, 
Bodnár, Dékmán, Demeter, Egry, Éva, Farkas, Fekete, 
Gencsy, Gutácsy, Húrja, Jósa, Kulcsár, Madácsy» Márky, 
Mikó, Pataky, Pente, Rády, Szabó, Szarka, Sípos, Ta
tár, Thassy, T isza, Djfalusy, Ü za, Vajda, Varga.

Levelek,magyar * tót f. Baktáboz közel: 376 romai, 
502 g. kath., 37 ref., 7 n.e. óhitű, 15 zsidó lak., romaiós 
g. kath. anyatemplommal, 9 első osztálybeli egész jobbágy· 
telekkel. A* földes uraságok nemesített juhokat tenyész· 
tetnek. F«U. nagy részt a’ Molnár nemzetség, továbbá Bó- 
nis, Sebes.

Lorgntkdza, magyar f. Bakta szomszédságában: 99 ro* 
m ai, 22 gr kath., 546 ref., 6 zsidó lak., ref. anyatempiom* 
mai, 106fe első osztálybeli egész jobbágy telekkel. Sok dohányt 
termeszt. F. U. Bekk Pál k. tanácsos özvegye.

Luge» , magyar - tót f. Debreczenhez észak - keletre 3’ 
mfdnyire: 667 romai, 791 g. kath., 6 ref., 10 zsidó lak., 
g. katb. anyatem pl ómmal, szép urasági juhtenyésztéssel, 12*[9 
harmadik osztálybeli jobbágytelekkel. Határa sivatag hq-
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mok, rozsnál, tengerinél, burgonyánál egyebet alig terem9 
erdeje neonban tágas. F. U. gr. Károlyi.

Kit- Mada, magyar f. N. Madával összefüggésben, a' 
minthogy lakosai fs oda számíttattak. F. U. azok·, kik N. 
Mád át bírják.

Magy\ magyar· tát f. Levelekhez közel: 279 romai, 
140 g. kath., 5 ref., 7 evang., 28 zsidó lak/ F. U. Ibrányi, 
Irinyi, gr. Klobnsiczky, Molnár ,N icsky, Péchy, Somogyi, 
Szegedy.

.Petneháza, magyar f. Mádéhoz nyngotra egy órányira: 
88 romai , 455 g. kath., 345 ref», 15 zsidó lak., ref. anya· 
templommal, 27|8 első osztálybeli egész jobbágy telek kel. Do
hányt bőven termeszt. F. U. Borbély, Barkó, Böszörményi, 
Fejér, Fűlő, Galambos. Győry, Hete^, Kazinczy, Király, 
Drevenyák, Kriston, Makláry, Mándy, pap, Pataky,Pet- 
neházy, Szabó Stegedy, Széntmiklósy, Szilágyi, Sulyok, 
Szűcs, Tonnauer, Uketyevich, Vitéz.

Póct- Petri % magyar* német-tót f. Káliéhoz keletre egy 
mfdnyire: 1052 romai, 86 g. kath., 18 ref., 8 evang , 45 
zsidó lak., r. kath. paroch. templommal, 14s|s második ősz* 
tálybeli egész jobbágytelekkel. Dohányt sokat termeszt. 
Báró O-Naghtenek pedig rozsólis és eczétgyára van i t t  F. U- 
b. O -Naghten, b. Horváth, Kállay, Oláh, Olasz.

Pitit, magyar f. Báthorhoz délre fél mfdnyire: 12 ró· 
mai, 515 g. kath., 240 ref., 5 zsidó lak.,' g. kath. anyatem
plommal. Határa homok dombos; rétje kevés ; erdeje van. 
117)8 harmadik osztálybeli egész jobbágy telket számlál. F. U. 
Erős , gr. Péchy, b. Horváth, Irinyi.

Piricte, magyar f. közel az elébbeni helységhez: 116 
romai, 330 g.kath., 378 ref., 22 zsidó lak., görög kath. és 
ref. anyatemplommal, r. kath. íil. szentegyházzal, 138|8 má
sodik osztálybeli egész jobbágy telekkel. F. (J. Erős, Gencsy , 
b. Horváth, Irinyi, Kállay, Orosz.

Ramoctahdza, magyar f. Baktához 1 mfdnyire: 98 ro
mai, 99 g. kath., 498 ref., 8 evang., 22 zsidó lak., ref. anya
templommal, 48(s első osztálybeli egész jobbógytelekkel. 
Dohányt bőven termeszt, F. U. Arvay, Erdélyi, Érdődy , 
Fejér, Gálfy, Győry, Horty, Körtvefay, Mády, Naményi,



Nagy, Nagymáté, Nyárady, Pap , Ssathmáry, Sós, Sztrogy, 
Talár, Tóth,

Mohod, magyarf. N. Mádfthoz fél órányira: 33 romáig 
25 g. kall)., 798 ref., 28 zsidó lak., t é t  anyatemplommal, 
melly kies homok dombon fekszik, valamint a* helységnek 
egy része is , más része alacsonyabb fekvésű lévén, mellyet 
a* tevében fekvő tó mindenkor nedvesít, ’s kertjeiket néha 
elönti. Ezen tóban nevezetes nagysága csikókat, czigány- 
halakat, kárászokat lehet fogni, ’s visi madarakat lőni. Ha· 
tára homok dombokból *s völgyekből á ll, de mindenféle ga
bonát bőven terem; szőleje, erdeje/rétje kevés; van 63)9 
második osztálybeli egész jobbágytelke és sok majorság! 
földje. Dohány bőséggel termesztetik* F, (i. fíaksay . Buda· 
házy, Gellért, Győry, Eördogh, Helmeczy, Hetey, Iklédy, 
Káldy, Korda, Molnár, Pap, Nagy, Pápay, Szécsy, Szin- 
falvy4, Trencsényi, Ujlaky, Uray, Vay.

Kalló - Sem jen, magyar f. Káliéhoz keletre fél mfdnyi- 
re: 304 romai, 7?9 g. kath., 232 ref., 18 zsidó lak., romai 
és g. kath., ’s ref. anyatemplommal ,1 6  első osztálybeli egész 
jobbágytelekkel· Dohányt bőven termeszt. F. U. a9 Kállay 
nemzetség; Eördogh , gr. Dessewíy.

Szalmád^ magyar-tót f. közel Encsencsbez, 175 romai, 
154 g. kath., 10 ref., 8 zsidó lak. Határa sivatag Lomok; 
kaszállója nincsen F. U. Bereczky, Csákó, H etey, Hor
váth , Márczy 9 Jánky, Molnár, Szalay, Zsiday örökösök.
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Bánháta*ez előtt népes helysége most kevesektől la
kott puszta, Szathmár vgye szélén Penészlek ssomszédságá- 
ban , igen kies helyen fekszik, két magas homok dombok 
közt lévő völgyben. Van 71 romai, 74 g. kath., 21 ref. 8 
zsidó lakosa, ’s egy dombon fekvő r. kath. kápolnája. Nyíri 
erdeje egy a’ legszebbek közűi. F. U. Nemes, Németh , Orosz. 
Bűt; birják Erdődy, Bozóky, Nagy, Téglásy. Kit-Csere*  

21 kath,, 13 g. kath. lak. F. U. a’ Kállay ftemzetség. Felegy
ház % 5 kath. lak. F. U. Bónis, Molnár· Jánoshdza; birják
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Nletky U i t Ü R é ,  Horthy, Erdődy, *i Tatár. Iklőd; nagy 
részt ogyan azok bírják, kik Petneházát. Kálikért, 2 r. kath·* 
3 raf., 3 g. kath. lak. F. U. gr. Yay Ábrabám. Szennyet, 
a’ Lugosi határtól vétetik kftrűl: 8 romai, 30 g. kath. , 4 
ref., 4 zsidó lak. Patay István itt nemesített juhokat tenyész
tőt. F. U. a1 Patay nemzetség. Hajdan népes falu volt, ’1 
a’ Zenoyesi eealád bírta.



S Z A T im Á R  VÁRMEGYE.
. (Comitatus Szathmariensis, Szathmarer Gespanschaft.*)» ' - * · * , ‘ *

. '  ‘ ‘ · ’ *

1# §. H a t á r a i

Szathmár vgyének szomszéda északról MáramdroS  ̂ majd 
Ugocsa, mellytól aT Tár és Batár vizek/  majd Beregh vgyg, 
mellytól a9 Tisza választják - e l ; nyűgöt ról Szabolcs ; délről 
Bihar, Közép Szolnok, várni egyék és Kövér vidéke; keletről 
Máraniaros, mellytól magas bérezek által bülönöztetik-eL

’ t φ * *
2. § N a g y s á g a  ’s Kiterjedése.

Földterülete 106539!·. Q  midet foglalván- e !, e’ tekintet
ben Ilik  a1 vármegyék közt.- Legnagyobb hq^zasága Penész
lektől Kapóikig 17, szélessége hol hol 8 ’s több német 
mérlföld. Használható földje régi becsű «szerint 801,679 
hold; ’s ebből 347,400 hold szántóföld; 40^265 h. kiszálló; 
46,869 h. szólő; a’ többi erdő és legelő. A’posványák sok négy
szeg mértföldet boritnak-el.

3. § Természet i  tulajdonsága.

Bájolóbb a* hegyes vidék, hasznosabb a*' stk , boldog 
tartomány pedig, hol mind kettő egyesítve van,' mint ezt 
Szathmárban látjuk, melly akár termékenységét, ’s a* nyers 
termékek nagy különféleségét, akár természeti szépségét te« 
kintsűk, mindenesetre Magyarországnak: leggazdagabb, *6 
legszebb vármegyéi közt foglal helyet* Nyugoti részén az úgy 
nevezett Nyírségen az unalmas rónaságot ugyan , csak homok 
dombok, völgyek, és nyires erdők, ’s szőlők szakítják fél· 
be, de kelet felé a’ Krasznát, majd a’Szamost elérvén egész 
a’ Tiszáig, ettől nagyon különböző, vidékét találunk. £z
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tudniillik mindenütt gazdag lapály, hol a* szép tieztabűza ve· 
téseket, a9 legkövérebb kaszálták, majd makkot bőven termő 
tölgyes erdők váltogatják; a* búj* növésű legelőkön, kövér, zö- 
mök szarvasmarhák legelésznek; a* Szamos és Tisza part
jait ’s tékerületéit, gyöngyörű erdőt képző gyümölcsösök sza
kadatlan lánczolatban kísérik. Azonban jobban kelet felé men- 

- vén,Szathmár városán tiil 9 ismét más vidék tűnik- elő. Itt 
az emelkedettebb földön, szép szőlőhegyek, századoktól 
álló gesztenyés erdők, majd messzire kékellő bikkes bérezek, 
a* kies völgyekben sebesen zúgó patakok, gyönyörködtetik 
az embert. Altaljába^ Érd,őd, Erdőszáda, Nagy - Bánya, Szi- 
nyérv iiiy^ i/s az Avasság * )  környékei, honunknak legide*, 
ftabb ’l'Ufolóbb vidékei közé sorozhatok. A* mi a’ föld mi- 
némüségét* ’i  termékenységét illeti, 4 fő vidékre lehet e’ 
magyét osztani. Az elto%’s legtermékenyebb vidék: Nagy- 
Károly környéke le az Ér mentiben; Szathmártól felfelé a’ 
Kraszna és Szamos köze; végre az egész Szamosközi járás, 
mellyek összesen a’ megye földterületének egy jó harmadát 
foglalják - el. Nagy - Károly környékén, ’s a* Kraszna, Ér 
inentiben porhán/ós fekete kertiföld találtatik, épen annyi 
homokkal keverné, hogy alkalmas legyen egyenlően mind 
bűzát, mind tengerit, árpát, ’stb. ritka trágyázás* ’s cse
kély munka mellett is bőven teremni. A’ Szamos és} Tisza 
közt, vagy is a’ Szamosközi járásban, a’ föld már kemény 
fekete vagy sárga agyag, nehéz szántása, de igen szép tisz- 
tabuzát ’s gazdagon terem, ha néha-néha trágyázzák; a’ 
tengerit nem igen szereti és a’ rozsot, hanem a" búzával együtt 
a’ zab legbiztosabb vetemény. Homokot itt csak a* Tiszához 
közel láthatni, de e’ felette termékeny, különösen tengerit 
szerfelett gazdagon terem. A’ Tűr melléki homok, ’sa'ró- 
naeágon is itt ott látszó apró homok dombok, illyen termé
kenységgel már nem kérkedhetnek, sőt az úgy nevezett T ú r  - 
hd(i helységek határai valóban soványak, fejér agyagosak , 
vagy homokosak, ’s erős trágyázást tés munkát kivannak. 
Egyébiránt ezen egészben boldog vidéknek, egy szörnyű csa-

Avasságnak neveztetik a’ nagybányai járásnak északi 
része, nielly 16 nagy helységet foglal-magában ,| mellyek 
hajdan a’ szathmári királyi varhoz tartoztak.



pás van, tudniillik: az árvizek· A’ Szamos, Tisza, Tűr , 
Batár folyók dühöngd árjai sokszor egyesülnek, ’s a* Sza- 
mosközi járásban alig lehet egy két helységet számlálni, 
mellynek határa az árvizektől mentesítve volna· ’S a’ mi 
több, a’ Szamos és Tisza árjai ugyan termékeny iszappal kö- 
véritik a’ réteket, gyümölcsösöket, ’s szántóföldeket, de 
ellenben a’ Tűr soványitó iszapja, a’ legmunkásabb földéez 
iparkodásait is tönkre juttatja. Mátodik vidék a’ Nyír
ség, melly a’ Nyíri járásoak két harmadát, ’s a’ megyének 
^7, részét teszi* Ez homok dombokból’s-völgyekből áll, hol 
a’ föld kevés kivétellel csak a’ rozsra, tengerire, lenre, din· 
nyére kedvező, azonban szőlőtőkéket is és szép nyires erdő
ket táplál· Néhol a’ dombok közt a’ meggyűlt viz le nem 
folyhatván, zsombikos, mocsároshelyek támadnak, vagya9 
a’ szántóföldek vadvizesekké válnak , mellyeken csak csa
tornák árkok által lehet segíteni· Harmadik fő  vidéki a* 
nagybányai járásnak nyugoti, ’s észak - nyugoti része, to· 
vábbá Erdőd, ’s Beitek környéke, meliyek a’ megyének Ösz- 
szesen egy negyed részét teszik. Ez a’ megyének tulajdon- 
képeni borvidéke, mert itt a* fő gazdaság szőlőhegyekben 
áll. Földje részint fekete, de inkább kemény sárga agyag , 
kivált Erdőd, ’s a’ szathmári hegy környékén annyira, hogy 
sokszor a’ bort ásott gödrökbe öntik. Különössége ezen 
utóbbi vidéknek a z , hogy itt a* szőlőhegyen sem forrást, 
sem kutat nem találhatni, hanem a’ hegyi lakosok a’ hegy
barázdáin lefolyt, ’s alul gödrökben tartogatott Vízzel kény
telenek élni, holott Szinyérváralja bortermő vidékén , a’ leg
jobb ízű forrósok 9 ’s patakok bőséggel találtatnak. A’Ázán- 
tóföldek szinte kemény agyagosak, ’s csak gyakori és erőt 
trágyázás mellett termékenyek. A* negyedik , t. i,
a’ Márámaroe bérczeivel szomszédos hegyes tartomány, to
vábbá az úgy nevezett Bikalja, Közép Szolnok ’s Kővár 
felé legterméketlenebb. A’ föld agyagos, köves, sziklás, *9t 
szántásra kévéssé alkalmatos, és itt a’ természet fe’ hiányát 
a’ rengeteg bikkes erdők, ’s Máramaros, Kővár szomszéd
ságában gazdag érczbányák pótolják· — Levegője a’ megyé
nek a’ hegyes részen felette egészséges és tiszta, de a’ sík
ságon a’ sok mocsárok ’s árvizek miatt nem dicsérhető. Ég
hajlata altaljában szelíd és meleg, annyira, hogy még Nagy- 

IV. K.M .O. Földi. 17
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Bánya vidékén is a' máramaroei bérezek alatt szőlőhegyek, 
*9 gesztenyés erdők szemlélhetek. Egyébiránt különös, hogy 
a’ földrengések 1829 olta e9 megyében gyakran éreztetnek, 
's központja ezen veszélyes természeti tüneménynek az Ér· 
melléke látszik lenni, különösen Endréd, Dengeleg, ’slb. 
helységek.

4. §  H e g y e k .

A’ megye keleti részét, mint feljebb láttuk, hegyek 
bontják, *s ezeket három tömegre oszthatni-el. As első 
a z , melly Máramaros széleitől kezdve délfelé a’ Lápos vi
zéig terjed, ’s melly gazdag arany, ezüst, réz bányáiról 
nevezetes. Nagyobb hegyek e’ tömegben: a’ melly*
nek tetején gyönyörű tágas térség látható, melly illatos, 
kövér füveivel, számos juh falkáknak nyújt táplálékot. Ev
vel kapcsolatban áll a1 Feketehegy, egy fekete szint játszó 
hegyi tóval, vagy úgy nevezett tengerszemmel. A’ Gut tin, 
MKramaros és Szathmár közt, szinte egy hegyi tóval, és 
sokat ígérő arany, ’s rézbányákkal. Ezen hegytömeggel 
összeköttetésben állnak az Ava bérezek i s , hol külö
nösen említést érdemel a9 Mike nevű, szörnyű magas, és 
kősziklás bérez a9 vámfalusi határon, továbbá a9 Köne» 
vagy Petto» hegye a’ felsőfalusi határban. A’ második hegy- 
tömeget teszik az Újvárosi, Szinyérváraljat, Apai, Megy esi, 
Józsefházi, Sárközi hegysorok, mellyek az Avassággal 
összefüggnek, *s részint bikkes vagy tölgyes erdőkkel, ré
szint , 98 nagyobbára szőlőtőkékkel borilatnak. Ezekben 
igen jó épület- ’s malom kövek ázatnak» A9 harmadik begy
tömeget a9 Bihalja képezi, melly Szolnok vgyéből jóival tál, 
*9 a9 Szamos és Kraszna közt egy zordon erdős hegylánczo^- 
latból á ll, melly. észak felé mindég szelidebb formát vesz 
magára, míg végre a9 síkságban egészen elenyészik. Ebben 
nemos érczek nem találtatnak.

5. §. Folyóvizek.  Tavak. Mocsárok.

I, 49 Tisza, Ugocsából lép be a9 megye határára, ’s 
Tisza Becs , Mi Iota, Csécse, Kóród,. Cseke, Kis Ar, Nagy-



Ar, Olchva-Apáti helységek határait északról nedvesítvén, 
’· egyszersmind Beregh vgpétől elválasztván, tteregh éé 
Szabolcs vgyékbe foly áltat. Sok halak nemeivel bővel
kedő, hajókázható, ’s azért töméntelen só köveknek, fa szá
laknak , gerendáknak, szőlőkaróknak, gyümölcsnek, gu- 
bacsnak vivője. Mellékén a’ gyakori áradások miatt őszi 
vetést nem igen tesznek, hanem tengeri ezerfeletti bőségben! 
terem· Partjain lévő gyümölcsösök nagy jövedelmet hajta
nak. 2· A’ Szamos, Közép Szolnokot és Kővárt elválaszt
ván, Erdőszadánál Szathmárba jön által, ezt csaknem két 
egyenlő részre osztván végig folyja, ’s végre Olchva-Apáthi- 
nál 17 mfdnyi itteni folyása után a' Tiszába szakad Ud
varin felől kibocsát magából egy eref^ mellyet a' lakosok 
/Sár-nak neveznek, ’s ez Tűr vi^fbe hempelyeg. Szathmá- 
ron felül megint kibocsát egy eret. melly Érjenek nevezte
t ik , és Jánk, Gyarmath városoknál, Nagy- és K isszekeres 
faluknál a’ Tiszába folydogál. A9 Szamos háfdfcfrí hajókáz- 
bató volt, "e Erdélyből só hozásra használtatottyktelly szol
gálatot most is megtenné, ha a9 sok iszaptól, ’s élsűlyedt 
tőkéktől megtisztitatnék* Áradásival ez is sók kárt okoz, 
de különben iszapja a9 gyümölcsöseket, 's szántóföldeket 
nagyon kővériti, továbbá számos malmokat forgat, ’s jó 
Ízű kecsegékkél (de már most ritkábban)'* potykákkal ked
veskedik. A9 szathmári hidon kívül, a9 vármegye Csenger- 
nél tart rajta egy költséges fahidat, egyebütt az általjárá* 
hajókon történik. 3. A9 Kras, a’ Meszes hegyekből 
veszi eredetét Kraszna vármegyében, Somlyónál folyását 
északra fordítván, ’s Csehinek hegyén találtató csudálatos 
tó (vize felül meleg, alól igen hideg; felette mély és büdös 
9s pokoltónak neveztetik) lesei várgó vizével öregbed vén, 
Szolnok vgyébe megy által, de sik mezőre érvén mocsáro- 
sodni kezd, továbbá több ágakra szakad, mellyekből egyik' 
délnek tart, ’s némelly Szathmár és Bihar vgyei helységé
ket öntözvén Ér nevet vészen fel, ’s léteit ád a* mindenben' 
gazdagon megáldott Érmeitekének* másik ágával Szathmárbd 
lép, ’s Király-Daróez, Nagy- és Kis-Majtény mellett lassan 
elmenvén, a9 nagy ecsedi lápban úgy szólván elvész. Ezení 
foly ónak majd semmi partja nincs, szélein sok káka, nád 
és sás terem , halai sárizűek* 4. A 9 Túr , ered a 9 vám falusi

17 *
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hegyekből az Avasságon, ’e miután itt több patakokkal 
egyesülne, nyűgöt fele fo ly , egy darabig a’ megy át Ugo- 
csától elválasztja, de megint egészen visszatér, ’s Tmfdnyi 
folyása után Nagy* Árnál a9 Tiszába takarodik. Szélességére 
fél Szamossal vetekedik, több igen jövedelmes malmokat 
forgat, iszapja a’ földet felette soványitja, rákjai híresek,  
halainak kedvetlen izek van, de mellékén egész megyébea 
legszebb tölgyeseket láthatni· 5. A’ Bat ár , fakad a9 Cser· 
naujfalusi hegyekből Ugocsában, Js Batár helységnek nevet 
adván, mintegy mértföldig határt von Ugocsa és Szathmár 
közt, de végre Tisza Újlaknál â9 Tiszába ömlik· 6. A9 
JLápot,eredetét veszi a9 máramaroti havasokból, *s Kővár 

vidékére jővén, itt a* kősziklára épített Kővári vár romjait 
körülkeringvén, Szathmár vgyébe fordul, 9s Erdőszódán fe
lül a* Szamosba szakad. Igen hasznos v iz , mert számtalan 
bányászathoz tartozó ércztöró, zúzó alkotmányokat 9a ma
lom kerekeket tart forgásban. Kisebb folyői e’ megyének 
a 'K e k e t, Szaszár, Fernezely, Miszt , mellyek mindnyájan 
a9 bányáknál hasznos szolgálatot tesznek, továbbá ,

Tana, Terep az Avasságon, mellyek közűi az első ar Sza
mosba, a9 két ntolsó a9 Tár vizébe ömlik. A9 ,
Homorod patakok a9 Krasznába sietnek, eredőtöket a9 Bi- 
kaljai erdős hegyekben vévén. — Számos posványái közt e9.. 
megyének első helyet foglal az Ecsedi , melly a9 Krász
án vizének elmocsárodásától vehette eredetét, a’ Szamos éa 
Tisza árjaiból· is kapván ollykor vizet, melly a9 láp ala
csony fekvésénél fogva többé vissza nem folyhat. Ez Do- 
maliidétól kezdve, Szamosszegig 4 mértföldnyi hosszá, 
szélessége hol 1 , hol 1 l/2 mértföld. A9 lápnak kevés tiszta 
helyei vannak, hanem nagyobb részt posványságbő! all. 
Egyébiránt találtatnak ollyan térek, mellyek nyári száraz
ságban kaszállhatók. téli befagyással a’ marhákat jó ízű 
sással táplálják, továbbá nád és gyékény is bőven terem, 
de vannak oily csalóka zöldellő helyei is, mellyek alatt lap
pangó posványság van, ’s mellybe a’ barom vagy szekér le· 
sülyedvén, onnan többé ki nem gázolhat· Az itt ott látható 
égerfás, fuzfás, és reketyés erdőkhöz , csak fagy alkalma-* 
val juthatni. Ezen tó régenten kisebb lehetett, mert több 
helységeknek mellyek e’ környéken állottak, maiglan hi-
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rök sincs, ’s nevek csak oklevelekben maradt feon. Egyéb
iránt a’ tó kártékonyságát gátlani, sőt-kiszárítását eszköz· 
len i, már több ízben megpróbálták a’ Károlyi grófok, sem
mi költséget nem kímélvén, de mivel a' leszivárogtató ár
kok jó karban tartása, a1 gyakori nagy viz miatt szerfelett 
költséges* mind eddig a’ 'reménylett siker el nem érethe
tett* Egyébb tavai és mocsárjai a* S á r , mellyró! fenebb 
már emlékeztünk, a* H olt-Titza , Kóród és Cseke m ellett, 
Bolt- Szamot, Rákta-Eger% me Ily Szamosból szakad-ki, 
*a Aranyostnegyes, íózsefháza, Sárköz, Adorján felé a9Tár 
vizébe takarodik* Ide járulnak a* Szamosból kiszivárgó 

Gegó és Erge erek a* Szamosközi járásban, mellyek nyár
ban kiszáradnak, ’s csupán nagy vízzel telnek-meg.

\

✓ 6. §. Á s v á n y o s  V i z e k .  ^

Orvosi és érczes-v izek ben szinte bővölködik ezen me
gye, különösen savanyúvix forrótok legtöbb helyen vannak,
névszerint: Nagy-Bányán, Felső-Bányán, Fernezelyen, 
Vámfalun, Felsőfalun, Bikszádon. Legkellemetesebb av 
vámfalusi, legsóeabb a’ bikszádi. Kent öves, vasat es savas 
források vannak: Bájfalun, Vámfaluban a* Mike magas bér
czen, melly Büdössárnak neveztetik, *s kösz vényben és bőr 
betegségekben felette foganatos, és Mikolán, vagy is'in 
kább Homokon. Meglehetős fordőintézetek állíttattak: Báj
faluban , Nagy-Bányán, Bikszádon, ’s legújabban Vámfalu
ban az érintett Budöseár forrás mellé.

7 · §♦ T e r m é k e i .

Ä )  A’ N ö v é n y e k  O r sz á g á b ó l*

Fő termesztményei e’ megyének a* búza és ,
(kukuricza). Az utóbbi az oláhoknak egyedüli kenyerek 
lévén, más gabona nemet alig termesztenek, még olly he
lyeken i s , hol erre a’ föld már sovány, vagy az éghajlat 
hideg , a’ honnan néhol olly csekély vetéseket láthatni, hogy 
a’ tengeri kóró alig haladja-meg a9 két láb magasságot* 
Azonban a’ magyaroknak is kedves vélemények a* tengeri,
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’a mivel földjeik termékenyebbek, mennyiségre nézve t5b« 
bet termesztenek mint az oláhok, különösen pedig a9 Tiszti 
és Szamos kövér porondjain szerfelett gazdagon terem, 
Büza és kétszeres legtöbb, *s legszebb aratfatik a’ Számos- 
közi járásban, továbbá Szathmár, Csenger, N, Károly vidé
kén. A’ Nyírségnek csaknem egyedüli őszi gabonája a’ rozs, 
de más tájékokon kevés Yermesztetik. Van továbbá sok zab, 
kevesebb árpa, tenkely, köles. A* Szamosközi járásban több 
helyeken, mint Gacsályon t Fülesden , ’stb. hires lencse és 
borsó terem A9 burgonyát (Kolompár) legelőbb az itt meg? 
telepített sváb faluk termesztették, de most az oláhok is 
megkezdik szeretni, a* Nyírségen pedig már régen kedves 
vetemény vala. Kereskedési növényekből k mindenütt 
termesztenek, lent legtöbbet 9s igen jót a9 Nyírségen, ’a az 
Avasságnak némelly helységeiben , különösen Komorzánban. 
A 9 dohány termesztés szépen virágzik N. Károly, Csenger, 
Fehér-Gyarmat környékein, ’s ez Debreczeni név alatt adat·1 
ván-elt igen sók pénzt be hoz a* megyébe. — Gyümölcs 
dolgában felette gazdag ezen megye. A* Tisza és Szamos 
partjait ’s tekerületejt gyümölcsösök lepik·el, mellyek egész 
erdőket mutatnak, J$itt lankáknak (e* deák szótól: lucus) 
neveztetnek. A* roppant kiterjedésű szőlőhegyekben, ’·  
nyíri szőlős kertekben szinte felesleges a’ gyümölcsfa. Van 
itt sok és ismeretes jőságú alma (ki nem hallotta dicsérni 
a9 tiszaháti kormos almát), körtvély, híres cseresznye, sok 
dió, megy, berekenye, noszpolya, kedves izu őszi és nyári 
baraczk. De fő gyümölcs még is a9 szilva, kivált a? t»er- 
zpnczei (beszterczei), mert e* roppant bőséggel terem, 9s 
részint aszalva kihordatik, részint pálinkának főzetik, a9 
honnan itt , szinte mint Beregh vgyében a9 pálinkafőzés, és 
kereskedés a9 legnagyobb fontosságé. Továbbá, említést 
érdemlenek a9 gyönyörű gesztenyés erdők Nagy és Felső- 
Bánya . Misztótfalu határain, 9s th ,, és a1 jó ízű görög és 
sárga dinnyék, mellyek főképen a9 Nyírségen bőséggel ter
mesztőt nek. . .

Bora,nem csak sok van Szat hínárnak, hanem jó is. 
A9 46,869 holdnyi szőlők, közép terméssel könnyen meg 
adnak evénkint 600,000 akó bort, 9s többet is megadhatná
n k ,  ha ruszint a9 miyelés jobb volna, részint pedig az Aya·
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iiyoi megy esi, Szinyérváraljai, Apai , Jőzsefházi, Újvárosi 
hegysorok oily termékenységgel bírnának, mint a9 miilyen 
jó és erós borokat teremnek, de fájdalom itt nagy szorga
lom után is , szűkén szokott kiütni a’ szüret. Különösen 
említést érdemel a’ szathmári szőlőhegyek mivelése, mert 
e9 minden más Magyarországi borvidékekétől lényegesen kü
lönbözik, Ugyanis itt a9 szőlőfának tőkéje nincs, tövinél 
ugyanr természetesen vastagabb, de mivel a9 vesszők derék-' 
ha növesztetnek, 9s magasan feleresztetnek, a9 tőke csak 
három, négy ujjnyi vastag/ laknak mondathatik. Minden 
tavaszi üj sarjad zás ok elmetszetnek , nem tavaszszal mint 
másutt, hanem néha őszszel is; ekkor két tömöttebb ágak 
meghagyatnak, · mellyek két oldalt abroncs formára hajtva 
reQdszerint egy öles karóhoz köttetnek. A' tavaszi üj nö
véseket magasra felnovesztetik hegyaljai lugasok módjára, 
Ezen forma tehá  ̂ egy deli, két kezét esipejére támasztott 
leányt ábrázol. Az üj tövek ültetése módja a* legegyeue? 
sebb; sinór után kimért távolságra tétetnek a* sorok. A9 
bűjtás, vagy homlítás itt is meg van, de kapálások, 9s üi- 
tetéemódjok egészen különböző. A9 sorok távolsága, és 
tőkék közei kiszabott egyenlő mértékre hagyatnak egymás
tól, mint a9 kertek rendes aétautjai 9s felosztásai. Ά 9 két 
külön szőlőbirtokos közt való térséget egy széles, sétáiéira 
használt gyepüt foglaija-el. Két oldalt a9 magas karókat 
borostyán .’s folyóka módjára felfutott szőlőlomb ékesíti, 
mellynek reczés levelű zöldessé alul tömött fürtök csillog
nak. Jóságra nézve legjobban dicsérteinek a9 sziny ér várak 
ja i , aranyosmegyesi, apai, újvárosi, mi*ztótfalusi borok, 
ezután jönnének a9 szathmári, erdődi, bélteki, 's más e9 
környéken termettek; majd a9 nagy és felsőbányái, giród- 
tótfaluei, 9etb. A9 nyírségi szőlőskertek csak gyenge nyári 
borokat teremnek. Színre nézve főképen csak fejér bor szü
retik, vörös kevés, 9s leginkább Erdőd vidékén.

Mind bérezés, mind lapályos erdőkkel bővelkedik Szath- 
már. Egy oldalát egészen lapályos 9s gyönyörű tölgyes er
dők bontják. Kezdődnek ezek Nagy-Árnál, *s Kömörő, 
Istvánéi, Kölese, Sonkád, Magosliget, Palád, Hodos, Ro- 
zsály, Szárazberek, Mikola 9a Egri mellett egy huzoinbanter- 
jednek. Itt kapcsolatban állanak a9 hires, és rengeteg G om-
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K á sá i erdővel, n e lly  csak nem régen több helységek által 
közösön biratott, ’·  benne néha 20,000 sertés Is talált ele
gendő makkoltatást. A’ Gombás határos a9 derék Sárközi 
erdővel, valamint az Avasságon (itt a* Tuba erdeje neve
zetes) és a1 Bikalján is igen szép és sok bérezés erdők ta
láltatnak , hanem Nagy és Felső - Bánya környékén a’ bányá
szat ezeket meglehetősen ritkássá tette. Fő fa nemek a* 
lapályon a9 tölgy, azután gyertyán, szil, éger; hegyeken a9 
bikk, muzsdaly, cser, gyertyán, nyír, melly utóbbi a9 ho
mok dombos Nyírségen is fő szerepet játszik. Fenyvesek itt  
nincsenek, de vad gyümölcsfák nagy bőséggel; így neveze
tesen Györkefalunál egész vad cseresznye erdő van, melly- 
pék augustusban érő gyümölcséből pálinkát szoktak égetni·

Á l l a t o k  o r s z á g á b ó l ·
A9 SzámoskŐzben, ’s az ecsedi láp környékén, mind a9 

legelp , mind a9 széna bőséggel lévén: ez okból itt még a9 
jobbágyoknál is szép, tömött testállásű, kövér ökröket lát
hatói* A9 Nyírségen, ’s a9 hegyes vidékeken már kevesebb 
és selejtesebb szarvasmarha tenyésztetik. Bivalyokat né- 
melly uraságok tartanak, de ezek tenyésztése még sem ter
jedt ú g y -e l, mintást könnyű teleltethetése, ’s nagy hasznai 
megérdemlenék. Lovakat, jó erős zömök, és serény magyar 
fajból derekakat nevelnek Pányola, Nábrád, ’s más számos- 
közi helységekben , de azonban legszebb , ’s legniagosabb lo
vakat a’ N. Károly vidékén fekvő németfaluk tenyésztenek, 
már a* bikaljai szegény németeknél a4 föld soványsága lo
vaikon is megtetszik. A9 gr. Károlyi György válogatott angol 
eredetű lótenyésztése különösen figyelmet érdemel· J ’ ói>- 
katartát itt nem terjedt úgy e l , mint más nyugoti megyék
ben , minek a’ sok vizenyős legelők nagy okul szolgálnak. 
Egyébiránt hogy ez napról napra gyarapodik, mutatja a* ta
pasztalás , ’s mi több , a’ nemesítésre is legszebb jövendő 
kecsegtet azolta, hogy gr. Károlyi Lajos országszerte híres 
electoral törzsőknyájaiból Szathmár vgyei jószágaiba is kül
dött, mi által ezen egész környék juhtenyésztésében, nem 
sokára nevezete’s fordulás várható. A’ szarvasmarha tenyész
tés utón, mindjárt a* ter test art ás a z , melly a* megye lakó·? 
púinak legtetemesebb jövedelemmel szolgál, 's ezt valóban a9



SZATHMÄR VÁRMEGYE. 2 6 5

rengeteg tölgyes, bikkes erdők, a9 nagy mértékben term en· 
tett kukuricza vagy tengeri hatalmasan előmozdítják. Vad
állatokból szarvasokat, őzeket, rókákat, nyűlakat a’ keleti 
szép bérezés erdőkben bőséggel vadászhatni· Farkasok, rókák 
az Ecsedi *s más lápok bozótosaiban, medvék, ’s néha vad 
keqskék a’ Máramarossal határos bérczeken épen nem ritka· 
ságok. Ugyan ezen erdőkben császár - hűros -  fogoly mada
rak , fájd és nyír tyúkok, szalonkáknak több nemei nagy 
mennyiségben tanyáznak. A9 tavakon hattyúk, vad hidak, 
szárcsák, fejéres kalános, csergő réczéknek sok nemei, bú
várok, gödények, gólyák, gémek, halcsikok; a9 folyóvizek
ben kecsegék, pontyok, csukák, kárászok, harcsáksuga
rak, bólingok, süllők, fejér keszegek úszkálnak; ar pata
kokban meny- és kövi halak, pisztrángok viczkándoznak.

C) Á s v á n y o k  O r s z á g á b ó l ·

A9 nemes és nem nemes érczek szinte nagy díszére és 
hasznára szolgálnak e9 megyének. Gazdag érez - bányák már 
századoktól fogva élénk szorgalommal mi vehetnek Nagy Bá
nyán , Felső - Bányán, Kapuikon, Fernezelyben, Illőben, 
Misztótfaluban, mellyek finom arannyal,' ezüsttel, rézzel 
gazdagítják, mind a9királyi kincstárt, mind a9 hazát, Tisz
ta termés arany (gediegenes Gold) itt ritkán találtatik, ha
nem inkább ásványos arany, melly vagy csupán kénkővel, 
vagy kénköves egérkővel, vagy más egész és fél érczekkel, 
u. m. a* fejér vagy veres ezüst, sárga, vagy hainuszinű réz 
ásványokkal czinobriomos kénesővel, pikólczczal, és néha 
festő érczczel; áz ezüst is hol kénkővel, hol kénköves egér
kővel, hol fekete ónnal·, hol rézzel elegyes. Az arany , ezüst 
és réz három fő ásványon kívül van még fejér és fekete ón , 

vas, a9 félérczek közül kénesó, 9s ebből éredett czinober 
fa ttyú  ón vagyis csín , pit kői ez,viszmuth , eg ér hő, ,
arany szín festék (auri pigmentum ; legszebb Felső - Bányán 
terem), több féle színű mész festő érez, mellynek mint máz
nak az iivegcsinátók, és fazekasok nagy hasznát veszik. He
lyenként találtatik kénkótiszta termésben (sulphur nativum). 
Tannak továbbá a9 földeknek és köveknek többféle nemei, 
u m . festő és mész fö ldek , folyó kövecs (fluor mineralis),
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csepegő kövek , kristályok, kálczédon, , , o/n*
bástrom, és fénykő *# ko szőr ükó Sürgyefalnnál, malomkövek 

Aranyosmegyesen. Szinyérváralján , Józsefházán, Újváro
son·, Fernezelyben, ’stb. Illobánál és Nagy Bányán 
viz talál tat ik , metly a’ vasat részé változtatja; természetes 
salétrom és széksó van a’ Nyírségen. Egyébiránt az e* me
gyében létező bányák évenkint, de áltáljában véve 300 már
ka aranyat, ’s 1500 márka ezüstöt adnak. Legujaban az Avas-
ságon jő kőszenet fedeztek fel,

*
8. §. Lakhelyek. Lakosok.

Van ezen megyében 2 szabad királyt város, t szabad 
priv. bányaváros,mindernk többnyire magyar lakosokkal,
kevés németekkel, oláhokkal , *s még kevesebb oroszokkal 
vegyest; 16 mezőváros, u. m. 7 magyar, 2 német, 1 oláh,
1 magyar - német · oláh - orosz, 1 német - magyar, 3 magyar- 
oláh, 1 oláh-magyar; 243 fa lu ,  u. m. 100 magyar« 73 
oláh; 11 német , 4 orosz, 2 2 magyar-oláh, 7 magyar-orosz,
2 magyar - német, 8 oláh-magyar, 8 oláh-ném et, 1 ma
gyar - oláh -  német, 1 oláh - magyar · német, 4 német «oláh, 
1 oláh - német - magyar, 1 tőt - oláh.

Népessége 222,374 lélek, és igy esik 1 □  midre 2088 
lakos. *

Vallásokra nézve : 34,155 romai, 94,955görög katholi- 
kus, 85,435 reformatus, 886 evangélikus, 6943 zsidó.

Nyelvökrei127,449 magyar, 68,343 oláh, 14,975 német« 
4364 orosz , 300 tőt, 6943 zsidó. — Azon kevés tótokat, kik 
a’ magyarok közt Csekén, Sárközön, Kölesén, Peleskén, 
Lázáriban, stb. lakván nagy részt elmagyarosodiak, külö
nösen ki nem tettük, valamint a’ csekély számú örményeket 
’s czigányokat sem.

ji? magyarok magas termetüek, ékes k.epüek, fekete 
hajúak , mérészek , inakacsok, vígak és vendégszeretők.

A’ németek,kik a’ királyi városokban laknak szép, szá
las, szorgalmatos és müveit emberek. Azok pedig, kiket gr. 
Károlyi Antal, József a’ Sváb kerületből, ’s Németország
nak más vidékeiről is kihívott, *s terjedelmes jószágaiban 
letelepített, száraz, sovány test alkotási! emberek, szőkék.
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gyen ge szabásnak, azerfel otl takarékosak, de egyszeriem ind 
igen szorgalmatos, okos és vagyonos földmivelők, kiktől 
a9 magyarok is sokat tanultak. Ők tenyésztenek a9 megyé
ben legjobb lovakat, a9 dohány termesztést és 'szőlőmivelőst 
kedvellik. Azon helységek, mellyek Nagy-Károly korul 
feküeznek, mint Fény, Csanálos, Kaplyon, Váliaj, Máj- 
tény, Mező «Petri, Szaniszlő, Márka* magyar nyelvben 
meglehetős előmenetelt tettek, úgyhogy már magyarpredi. 
kácziók ie tartatnak váltogatva; de a9 Bikaljai német faluk 
magyaréi ágy szólván semmit sem tudnak, Beiteken azonban 
a9 lelkészek buzgó törekedese következésében, szép nyelvűnk 
mind inkább honosain! kezd. Az oláhok közép termetűek , de 
igen vállasok és erősek, a9 munkára restek, babonások , bosz- 
szifállók, a9 pálinka után mád nélkül esdeklenek, különben 
szolgálatra készek, 9s minden nyomorúságot hideg vérrel 
tűrnek. A9 nőnem gömbölyű rendes formája, ’s különös szép
sége által jelesen megkülönbözteti magát· — A’ romai k*a- 
tholikus vallást magyarok, németek, 9s kevés tőtok követik; 
a9 reformátusok mind magyarok; a9 görög katholikusok nagy 
részben oláhok, azután magyarok és oroszok ; az evangelU. 
kusok részint magyarok, részint németek és tótok.

Szathmár hajdan az erdélyi,* majd az egri püspöki me
gyéhez tartozott, most a9 kcbelebéli szathmári püspöki me
gye alá tartozik. Van a9 megyében 1 fő, 4 a l- esperestség 
(rtagy - károlyi, erdódi, szathmári, nagy - bányai), 33 paro
chia, egy , t. i. a’ király - daróczi a9 nagy-véradi megyébe , 
esvén, 4 szerzetesház, u. in. piaristák laknak N. Károlyban, 
az· ferencziek Kaplyonban, irgalmasok Szathmárban, mino
riták Nagy · Bányán. A9 püspöki székről, 9s káptalanról bő
vebben ezóllunk Szathmár városa leírásánál, d 1 görög ka· 
tholikusok a9 munkácsi püspöktől függnek, 9s számlálnak, 1 
fő , 10 al - esperestséget (avasi, sziny ér váraljai, nagybányai, 
felsőbányái , erdőszádai, bikaljai, erdódi, nagy károlyi, nyí
r i, szathmári), és 121 parochiát, ’s Bikszádon egy sz. Ba
silius reguláit követő szerzetesházat. A9 reformátusok 3 es
perest gégéi ben (nagybányai, szathmári, nagy · károlyi) 142 
anya ekklézsia találtatik, mellyek a9 tiszántúli superinten- 
dentiába esnek. Az evangélikusoknak csak 2 anya ekklézsia-. 
jók van, u. m. Nagy. Károlyban és Nagy *; Bányán, 9s mind
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a’ kettő a* hegyaljai esperestséghez, *í  a* tiszán inneni és 
táli superintendentiához kapcsoltatott. Synagoga \ an: 13·

9. §. Szorgalom* G y á r o k  és K e re s 
kedés .

A9 szat határiak leginkább nyers termékek termesztésé· 
▼el foglalatoskodnak, n· m. föld, - szőlőmivetéssel, marha- 
tenyésztéssel , *s bányászattal; a* termékek további kidolgo* 
sásával ’s nemesítésével igen kevesen bajlódnak. Minden· 
féle nemű kézműves elegendő találtatik ugyan a9 királyi ée 
bánya városokban, *s Nagy - Károlyban, de másutt némelly 
mesteremberekben nagy hiány észrevehető. Szathmáron varga 
és csizmadia, guba és vászon takács, Nagy. Bányán gubás, Fe
hér-Gyarmaton varga és csizmadia, Matolcson szűr szabó, 
csapó 9s guba takács és szövő feles mennyiségben találtatik. 
Sok cserép edényt csinálnak Misztótfaluban, Mogyoróson, 
Szioyérváralján, kályhákatLekenczén. A* nagy.bányai kéa 
jóságáért eléggé ismeretes. Gyár vagy fabrika egy sincs a9 
megyében, ha a9 gr. Károlyi nemzetség Bikalján lévő üveg
hutáját, 9s a’ Misztótfaluban létező metsző - intézetét kivesz* 
szűk. Hamuzsir főző intézete Kovács Sándor urnák van az 
Avasságon. A* földművelés körűi nem nagy iparkodó szor
galmat veszünk észre, de a9 juhtenyésztés, mint fentebb 
láttuk szép jövendővel kecsegtet.

A9 megye nagy termékenysége, különféle termékekben 
való gazdagsága, a9 bánya városok, 9s a9 máraraarosi só 
aknák közel - léte, 9s a9 hajókázható Tisza nagy fontosságává 
teszik az ide való kereskedést. Sofcadalmas helyei: Szath- 
már, N. Károly, N. Bánya, F. Bánya, és Szinyérváralja, 
mellyeknek vásárjai legnevezetesebbek· Ezeket külső keres
kedők is meglátogatják; a9 moldvaiak 's bukovinaiak sok jó 
lovat és marhát behordanák, e9 mellett Erdélynek, Mára- 
marosnak, az Asvassági oláhoknak , 9s a9 bányász helyeknek 
szekerei itten eleséget, bort, szilva pálinkát, dohányt vá
sárolnak. A9 szálkái, cseogeri, megyesi, gyarmati, erdődi. 
bélteki, majtényi. jánki vásárokban főképen csak marha 
adatik - e l , de ezt a9 tasnádi (k. Szolnok vgyében) hires vá
sárokra is kihajtják , vagy ott speculatióra bevásárolnak. A9
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juhok számos seregeit vásáron kívül is minden tavaszszal 
felvásárolják a9 felföldi tótok. Nagy - Kfárolyban a9 rozs min
dég jóval olcsóbb mint Szathmáron, *8 azért e’ végett meszi- 
ről is jönnek vevők, ezt leginkább pálinka főzésre vásárol- 
ván-öszsze. Továbbá Nagy Károlyban a’ pálinka, 9e do
hány kereskedés, ’s Szathmáron a’ szilva pálinka keres
kedés különös figyelmet érdemel* Végre a’ Tisza Márama- 
rosból sót, fenyő szálakat, deszkákat, szőlőkarókat, *8 Szath- 
már vgyéből almát, körtvélyt szá llít-le  az alsó magyar vi
dékekre , ’s a9 ceajkásságból több száz család keresi élelmét. — 
Utjai Szathmárnak részint a9 lapályos, részint a9 homokos 
föld miatt felelte roszak $ az azonban nagy dicséretére válik 
a9 megyebéli nemességnek, hogy ezen a9 bajon lehetoképen 
segíteni akar, 9s legközelebb ön erszényéből 6000 pengő fo
rintot ajánlott egy országutnak kinyitására , melly Avas Új
várost ól kezdvén, az avassági ’s máramarosi béreseken ke
resztül, Ö8s?e fog ceatoltalni azon úttal, niellyet Márama- 
ros, Téceőtől indulván ki már nagy részben a* határszélig 
megcsináltatott. Ezt az utat a9 kamara régenten már jó 
karba hozatta, de a’ kiigazítások elhanyagoltatván egészen 
elromlott , pedig a' két megye közlekedésére elkerülhetet
len , ’s felette fontos. — Postahivatalok, 9s állások : A* debre- 
czeni utón Máramaros felé Piskólton kezdve Nagy-Károly 
1 , Toké Terehet 1 T|2 , Szathmár 1 , Aranyos - Megye* l 1̂ , 
Iloba\ \  Nagy Bánya 1 T|4 Bajfalu  1 , Kapuik I. N. Károlytól 
Tokaj felé Vállaj I ,  Nyír - Búikor 1 rf2. Ar* Megyéstől Mun
kács felé Halami 2.

«>♦ §. O s k o l á k *

Kath. nagyobb gymnasium három van, t. i. N agy-K á
rolyban , Szathmáron, Nagy-Bányán. Az elsőben piaristák, 
a9 másodikban világiak, a9 harmadikban minoriták tanítanak. 
Püspöki lyceum, melly ben philosophia! és theologiai tudo
mányok taníttatnak, van Szathmáron. Normalis es rajz 
oskola: Nagy-Károlyban. A9 reformátusod jó deák osko

lát bírnak Szathmáron egy professorral, 1 conrectorral, 3 
alsó tanítóval.



11. §. Királyi  Hivatalok.

Nagy-Bányán van, a* hasonnevű kerületi fő bányász- 
tisztség ’s törvényszék ; Feleó Bányán egy helybeli bányász 
hivatal és helyettes törvényszék. Sóházak vannak: Nagy- 
Károlyban, Szathmáron , Nagy-Bányán. A* postatiztsségeket 
láttuk a9 9ik §-ban.

1 2 .§. K a t o n a s á g .

Ujonczait a* 39ik számú (most Don Miguel nevét viselőj 
magyar gyalog sor - ezeredhez, és a9 6ik számú (most Vfir- 
teinbergi király nevét hurdozó) magyar huszár ezeredhez ad
ja. Kendes szállosoló lovasságból közönségesen egy osztályt 
tart, azon szeredből, mellynek fő tisztikara Debrectenben 
tanyázik.

13. §. Jobbágytelkek.  P o r t á k .

Egész .jobbágytelkes gazda bir itt szántóföldekből elgő 
osztályban 26, másodikban 28, harmadikban 30, negyedik
ben 32 holdat; rétekből első ozztályban 8, másodikban 10, 
harmadikban 12 embervágót·

Portája a9 vármegyének magának: 79; Szathmár-Né
methi városának l24jg $ Nagy - Bányának 4a|8; Felső - Bá
nyának 9·

14. §. Nemesség és Bi r tokosok.

Az 1785-iki Összeírás szerint találtatott itt férfi nemes 
a9 megyében 9476, Szathmár-Némethi városában 185, és 
igy e’ tekintetben harmadik a’ vármegyék közt Pozson és 
Borsod után mindjárt következvén. Most 6000 külön cselé· 
des gazdánál több számláltatik. A9 birtokosok közt fő he
lyen állanak gr. Károlyi M ván, Lajos és György, kik az 

ecaedi, nagy-károlyi, erdődig béllé ki, uradal
makat, *s más több jószágokat bírván, a’ megyének csak
nem harmadrésze ókét uralja. A9 Károlyiak után legtöb
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bet bir a* Teleki grófi család. A’ többi nevezetesebb birto
kosok így következnek: a’ kamara, Szathmár. Némethi, 
Nagy-Banya, Felsőbánya városok, a' nagybányai minoriták, 
a' pécsi görög kath. sz. Basil szerzetesek, a9 szathjiiári püs
pök es káptalan (de njeijo alapítványi jószágokat bírnak), 
gr« Barkóczy, gr. Oegenfeid, gr. Karaczay, gr, Kornis, gr. 
Majláth, gr. Rhédey, gr. Schönborn, gr. Vay , b. Apor, b. 
Bánfy, b. Barkóczy.. b. Eötvös, b. Jósika, b· Lusinszky, 
b. Perányi, b. Sztojka, b. Sennyeí, b. Yay, b. Vecsey, b. 
Vesselényi, Ajtay, Apathy, Bagossy, Bakay, Baróthy, 
Bay, Bajnay, Balogh, Bakó, Bernáth, _ Buday, Berey, 
Bek, Becsey, Böknie, Boros, Boronkay, Butykay, Bogcha, 
Beceky, Bágányf^Belényessy , Beleznay , Bessenyei, Birp, 
Borbély, Böszörményi, Botka, Bűk, Budaházy, Bűdes- 
kiíthy, Csabay, Csanády, Császy, Cseh, Csepregy, Csorba, 
Czegiédy, Cserényi, Czövek, Cseke, Csiiry, Csepelyi, 
Darvay, Daroczy, Domahidy, Dobsa, Dózsa, Debreczenyt, 
Oácsey, Dombrády, Dobay, Eötvös, Eördög, Egry, Erőé, 
É le s , Endrédy, Erdélyi, Fekete, Fényes, Fogarassy, Fi
lep , Gencsy, Gáthy, Gáspár, Gulácsy, Gerzon, Gellert, 
Geöcz, G acsályi, Géressy, Gersényi, Galgóczy, Gyene, 
Görög, Gabanyi, Hagara, Hadady, Horváth, Ibrányi, 
Irinyi, Isák, llosvay, Iklódy , Jáká, Jeney, Jékey, Je
szenszky, Jármy, Jaaztrabszky, Kengyel, Kállay, Komo- 
róczy, Karancsy, Kabos, Kosztolányi, Krasznay, Kőmű
v e s , Kulin, Korda, Kovács, Kubinyi, Kölcsey, Kende, 
Kormos, Kanisay, K olláth, Koroknay, Kerekes, Kiss, 
Kondor, Kallós, Kürthy, Kruspér, Katra, Kacsé, Katona, 
Kereskényi, Lónyay, Luby, Lencsés, Lukácey, Linkner, 
Lossonczy, Lipcsey, LöVey, László, Maróthy, Morvay, 
Mikolay, Moldvay, Makay, Madarassy, Melczer, Medve, 
Marecz, Meífszáros, Makó, Mándy, Mátay, Marsovszky, 
M ajos, Moray, Nagy, Nagyiday, Nemes, Nyeviczkey, 
Ormós, Olchváry, Ottlik, Osváth, Okolicsányi, Patay> 
Pogány, Pocsok, Peley, Pápólczy, Péchy, Pongrácz, 
P athó, Pinkóczy, Pap, Péterfy, Rhédey, Rákász, Rad- 
ványi, Kécsey, Rálhonyi, Reviczky, Sándorházy, Szintay, 
S za lay , Szilágyi, Szerdahelyi, Szögyényi, Sómé, Szunyogh, 
Székely , Sepsy, Szuháoyi, Szodoray, Szirmay, Szlávy,
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Solymossy, Sántha, Szart dry, Szakadáthy, Szabó, Szegedy, 
Szűcs, Szabadszál lásy, Simonyi, Szombat, Sulyok, Szuhay, . 
Szaplonczay , Szentmarjay , Szentlászlay , Sáry, Szeleczky, 
Szentkirályi, Szentpály, Szalkay, Szőke , Szathmáry, Te
leki, Tömpe, Tcrjényi, Thol.dy, Tatay t Tárczy, Tatár, 
Tolnay, Toros, Tasnády, Tóth, Terge, Ternyei, Udvari 
helyi, Ú jhelyi, Uray , Ujfalussy, Vetéssy, Vitkay, Végh, 
Yaday, Veres, V ay, Varga, Ványi, V ályi, Vankay 
Zaffiry , Zanathy, Ziraány.

15.  $ T i s z t i k a r ,

1 fő , 2 alispán, 1 fő, 2 aljegyző, 1 fő , 2 aliigyész, 
2 fő , 4 aladdezedő , 1 számvevő, 1 levéltárnok, 1 üti fő 
biztos, 1 pertárnok, 4 fő, 8 alszolgabirő, 12 eskűtt. Ide 
járulnak 2 fő orvos, 1 földmérő, több biztosok, Írnokok, 
seborvosok ’stb.

Gyűléseit tartja: Nagy-Károlyban. >

16. §. Politikai F e l o s z t á s a .

Eloszlik 2 szabad királyi városra (Szathmár Némethi 
és Nagy-Bánya), 1 szabad priv. bányavárosra (Felső-Bánya)
4 főbirdi járásra, mellyek ezek: I. II.
111. Szamos közi) IV. Nagy ■ Bányai.

Szabad Királyi  Város.

Szathmár-Némethi)egy a* legrégibb, ’s legnevezete
sebb szabad királyi városok közűi, Debreczenhez keletre 
12 mértföidnyi távolságra. Szattmrárt Némethitől a’ Szamos 
választotta*el hajdan , ’s az elsőt már az Árpád magyarjai 
mostani helyén találták, a’ mellette későbben épült Néme
thit a’ Sz. István hitvesével Gizelával idejött németek szál- 
lották-meg, a’ mint ezt II. András leveléből láthatni, az· 
után Szathmár-Némethi ősszecsatoltatván, egy szabad kirá
ly i  várossá lett 1715. 109 czikk. Nevezetesesbb épületjei : 
a’ romai kniholiknsoknak újonnan kiigazított székes szent
egyháza, inelly jelenleg a* magyarországi legszebb, ’s leg-
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díszesebb templomok kozd tartozik, a’ reformátusok de a4 
görög katholiknsok két két külön templomai Szathmáriban de 
Némethiben , a’ püspöki kastély ’s papi nevendékház ,· város*
háza , a* varos vendégfogadója, a’ gr. Károlyi ház sza
bad nemes udvara, ’stb. Sóház, postahivatal, ispotá
lyok*') is vágynak. Népessége a’ városnak magának 10,606 
lélek, kik közt 1340 romai, 2220 görög katholikus, 7000 
református, 46 evangélikus száiuláltatik. A* szőlőhegyen, 
meilya’ várostól délre 3 órányira fekszik, ’s melly magá
ban egy különös helységet képez 1 ref. anya, *s egy g. kath« 
ill. templommal , ismét vagyon 1200 ref., 7 romai, 225görög 
katholikus lakos, 's igy az egész népesség 12,038 lélekre 
inegyen, kik csak nem mind törzsökös magyarok , vagy leg
alább a* magyar nyelvet mindnyájan értik. Fő élelmek mód
ja a’ föld és szőlőmi velés, baromtartás, kézművesség és keres* 
kedés. Mesteremberei közűi, az igen számos csizmadiák és 
vargák, gubások, bodnárok és vászontakácsok érdemlenek 
főképen említést. Határa nagy kiterjedésű, és igen termé
keny fekete agyag földből áll. Szántóföldjeik három fordu
lóra osztva 10,000 pozsonyi mérő vetés alá valók. Kaszállóik 
szépek és tágasok, ’s a’ termést közönségesen 4000 boglya 
szénára becsülik ; ezeken kiviil vágynak a’ legelő mezők és 
gulya járó földek. Öt darab erdejek többnyire a’ tölgyek 
nemeit lermik, de van egy cserfás is. A’ Szamos vize a* ha
tárt Pálfalvától, Vetésig hasítván, sok tekerűleteket te
gzen, ’s a* közöttök lévő gazdag gyümölcsösök lankáknak 
neveztetnek. Haszna ezen folyóvíznek a’ malmok forgatásá
ban, harcsa, potyka, csuka, a’ híres kecsege és fok halak 
fogásában , és annak árjai által okozott földek, rétek, gyümöl
csösök kÖvéritésében helyheztetik. De kártételei is tete
mesek, a’ honnan a’ város 10 ezer ölekre nyúló töltéseket 
kénytelen tartani, két oldalról számítva. A1 Bikknek aljai
ban , az £rdődi határral érintésben vannak a’ szép renddel 
helyheztetett szőlőhegyek, mellyek nem magosak, benoek 
kő épen nem találtatik , ’s igen termékenyek , úgyhogy kö
zönséges esztendőben 5000 akó bort megadnak. A’ szőlők

*) Az irgalmas barátok ezelőtt 3 évvel telepítettek - id e , 
’s számukra szép nagy épület van készülőben.
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nem tökére, hanem karikára mi vehetnek, ás így egészen 
másképen, mint hazánk többi bortermő vidékein. Lásd a’7ik 
§. a* megye közönséges leírásában. A9 város köz jövedel
m ei: a9 korcsmáltatás, serfőzőház. hidvám, 7 vízimalom, 
makkoitatás bére, mészárszékek, piaczi jövedelem , ’stb, és 
Oroszteleken, Rézteleken való részjószágok. A 'tanács k a to 
likusokból és reformátusokból áll, ’s változtatva szokták a* 
főbb hi valókat viselni. Törvényes tekintetben a9 lárnokszék alá 
tartozik. A9mia9 tanítóin* eseteket illeti, a’ kisebb polgári és 
nép iskolákat nem említvén , vagyon itt egy püspöki lyeeum, 
mellyben a9 philosophiai és théologiai tudományok taníttat
nak 10 professor által, egy királyi kath. gymnasium; 
a’ reformátusok részéről Szat hmar on egy professor, egy 
coarector, bárom alsó tanító, kik az alsóbb tudományo
kat tanítják. Végre a* püspöki convictus is említést ér
demel, mellyben rendesen lő·20 vegyes házasságból született 
árva gyermek ueveltetik. — Portája, melly alán hadi adó« 
ját fizeti, 124|8.

De lássuk már rövideden a* város történeteit és viszon
tagságait is. 1217.1230 észt. még királyi erősség vala (Cas
trum Regium). 1230. II. András a9 Zothmári németeket, kik 
Gizela királynéval jöltek-be, igen szép szabadságokkal aján
dékozta - meg. 1261. V. István ifjabb királynak mulatóhelye 
volt, ’s a1 szathmár-némethieknek 1264. nevezetes szabad- 
•áglevelet adott. 1330. hogy a1 némethiek királyi vadászok 
voltak, írja Katona 8. könyv. 517 lap, 1411. a* város, több 
magyarországi helyekkel 's várakkal együtt Belgrádért cse
rében adatott György Sérv iái Despotának. 1464. Szathmaron 
pénzverő királyi kamara volt. i50t. II· Ulászló fenyegető 
parancsolatja által védelmezte a9 városiakat Geréb László 
erdélyi püspök ellen, ki a' dézuák ki nem adása miatt a9 
vnisemondást, a9 gyóntatást, az egyházi temetést megtiltot
ta, 9s a9 halottakat a9 földszinén büszhödni hagyatta. 1543« 
I. Ferdinand Szatbniárt és Némethit Báthori Andrásnak, 
Kristófnak, Istvánnak ajándékozta, kik várat a9 Szamos 
sziget jeben felépitetették, ’s a’ hadi mesterség szerint jól 
megerősítették. 1558. Izabella Zápolyának özvegye a9 lako
sokat minden huszad, harminczad , *s más vámok fizetésétől 
felmentette. Balassa Menyhértet fő kapitánynak tette,

2 7 4  szathmAr varmegye.
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Nagy Bányát, bárom vármegye dézmájával neki adván , la
kásul Szathmárt rendelte, de ez a’ várkatonákat maga részi*
re hódítván, a’ várat Ferdinand részire elfoglalta* Megbo- 
szankodván ezen Zápolya Zsiginond, Szathmárt török segít* 
seggel keményen ostromoltatta , de Zay Ferenc/ kapitány vi
tézsége miatt sikeretlentíl. 1564. Balassa, katonáival Kassa 
vidékére rándulvan, Báthori István Váradról szekereken vitt 
katonákkal, a’ lakosok egyetértéséből, estveli csordahajtás
kor a’ várat hirtelen inéglepé és visszafoglald, lekonczolván 
elébb a’ német katonákat, 's rabságba ejtvén Balassának ne
jét 's gyermekeit. 1565· Schvendi Lázár és Báthori András« 
a’ vár visszavetésére nagy erővel közelgetvén. ezt Báthori 
István felgyujtatván , odahagyta , ’s katonáival Váradra köl
tözött, ’s igy Schvendi könnyen hozzá jutván , a’ várat ismét 
erősen felépítette. 1622. a’ szathmári vár, Bethlen Gábor
nak békekötés szerint általadatott. 1645. a’ linczi békesség
nél fogva Rákóczy György fejedelem nyerte e l , ki a* városia
kat a’ köz adózástól felmentette. 1646. Hákóczy György fe
jedelem előlűlése alatt, a' reformátusok hires egyházi gyű* 
lést tartottak itt, mellyre 115 prédikátor jelent-meg ’e Gé
léinek az egyháziakban szabott rendje helybenhagyatott. 
1657. 26. jun. a* szathmáriak, a’ Rákóczy jószágait tűzzel, 
vassal pusztító lengyelekkel egyességre léptek , hogy pogáuy 
módra ne sarczoltassanak, ’s elégedjenek meg 2000 tallér* 
ral *stb. 1659. a’ várat 1. Leopold megbízottjai általvették, 
*s ekkor újabban megemeltetett, 1660—1663. a’ környéken 
nagy pusztítást teve a* ta tár ,’s Szathinár városát is felgyúj
totta. 1668. I. Leopold tnegparancsolá, hogy a’ városban 
lakó nemesek szinte mint más polgárok adót fizetni, katonát 
tartani kötelesek legyenek; ellenben a’ városiak a’ vármegye 
közgyűléseiből ki ne zárathassanak. Ugyan ezen esztendő
ben, a’ vármegye gr. Nádasdy Ferencz országbírójához inté
zett levelében keservesen panaszolkodik a’ szathmári várban 
őrködő német katonák sarczoJásain, ’s kéri ezeket magya
rokkal felváltatni. 1669. az elkeseredett nemesség a’ Gom
bás! erdőben lesben áüván , a’ zsákmányra kirándult szath
mári német katonákat visszajöttökben megtámadta, ’s nagy 
részt felkonczolta, vagy a1 Szamosbafulasztotta. 1680. Apaflfy 
Mihály 24 ezer törökökkel, erdélyiekkel, havasföldekkel a1

18 *
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várat egy holnapig ostromolta da sikeretlenül· 1682. Tököly 
Imre, fegyveszanés alatt, a’ várat hadi fortélylyal kezére kö
rítetté, de már 1684-ben katonái I. Leopold seregeinek fel* 
adták. 1686. a’ vérengezéséről, ’s kegyetlenségéről ismeretei 
Karaflfa Antal cs. hadi vezet Szatbmárban szállásolt, *s itt 
egy év leforgása alatt annyira sarczolá a* szegény városi 
népet, hogy ez neki többet fizetne (61,033 f. 20 kr.) ekkor, 
mint fizetett felszabadulása alkalmával, t. i. midőn a’ két 
város királyi szabad városnak tétetett, 41,773 fi 33 dénárt 
fizetvén csak. 1703, Rákóczy Ferencz vezérlése alatt nyug? 
hatatlankodó hazafiakat b. Károlyi Sándor és Bekker hadive
zér Szathniárnál elszélesztették; de későbben a* vár gr. For
gács Simonnak, Rákóczy vezérének a9 német őrző katona
ság által« alku «mellétt, hogy hadi foglyokká legyenek által- 
adatott, 9s ekkor részint a9 németek , részint a9 kurticzok 
prédálásai, gyújtogatásai által a* város vég pusztulásra jutott, 
úgyhogy a9 lakosok szőlőhegyeikbe, kunyhókba költöztek · ki 
1705.1706, Rákóczy parancsolatjából, több ízben sürgette
tek  a' város« hogy a9 várat rontsa.le , de sikeretlenül. Vég· 
ré 1711ben Károlyi Sándor csakugyan felégettette, 9s el
hányatta, Ugyan ez évben a* békesség melly Debreczenben 
kezdetett, Károlyban folytattatok, Szathmárban bevégez
tete tt, gr, Pálfy János nádor hatalmas közbenjárása által; 
mellynek következésében Majiénynál 12,000 válogatott ma
gyar fegyverét létévén , 1. József császár király hűségére es·  
küdt. 1715. jan. 20. megalkudtak a9 királyi kamarával, hogy 
a9 városhoz adandó jószágért, és a9 királyi haszonvételekért 
Szathmár fizessen 25,066 f. 66 den., Némethi 7106 f. 67 den·, 
a9 felszabadításokért 9600 f·, és igy összesen 41,733 f. 33 
dénárt. 1804. az egri szélesen kiterjedő püspöki megye fel· 
osztatván, Szathniáron is állíttatott fel egy uj püspökség, 
mellynek megyéje kiterjed Szathmár, Máramaros, Ugocea 
Beregh, Ungh vármegyékre, 's l828ban számláit 5 fő, 8 al 
esperestséget, 73 plébániát» 5 szerzetes házat, ’s 73,663 r. 
katholikue lakost. A9 káptalan, melly 6 rendes kanonokból 
á ll , az 183sfe 23. törvényczikkely következésében hitelességi 
kiváltsággal ruháztatott fel.

N agy· Bánya, hajdan Asszony , Rivulus Do
minarum· Régi és nevezetes szabad királyi város, egy igen
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szép és egészsége» vidéken , Szathmár -  Némethihez keletre 
6 inértföldnyire. Számlál 4558 lakost* kik teLbnyire magya
rok , de vannak németek, és oláhok is· Vallásukra nézve 
számláltatik 1997 romai, 785 görög katholíkns, 226 evan
gélikus, 155o reformatus. Mindegyik felekezetnek tulajdon 
templomja és papja helyben van. A1 minorita szerzetes atyák 
is bírnak itt egy kolostort, szeutegyházzal együtt, ’s az ide
való r. kath. gymnasíumban ők tanítanak. Van itt sóház , 
postahivatal, ’s egy fő bányász tisztség, ’s egy ke
rületi bányatörvényszék, puskapormalom. A1 pénzverő
ház egy idő olta lenni megszűnt, de uj életre hozásához re
ménység van. A’ város szomszédságában már az ős időktől 
kezdve gazdag arany és ezüst bányák miveltetnek , számos 
érczzuzó, olvasztó házakkal. Különös birtokosok is sok 
bányát miveltetnek a’ nagybányai határban , különösen a’ 
Veresvizi , Foghagymázi, Borpataki és Firiziai völgyekben, 
Leggazdagabbak a’ fekete - bányai illyen különös birtoké 
bányák Nagy Bányától négy órányira, mellyekben arany
nyal és ezüsttel gazdag két derék erek mennek. A* 
láposbányai, — miszbányai, illobai bányák több rezet 
adnak, mint aranyat, vagy ezüstöt. Van ezen városnak 
szép és nagy négyszegű piacza, díszes házakkal, mellyből 
a* négy fő utczára lehet kimenni. Hégi szász lakosai, hogy 
pinczéket tarthassanak (a’ város lapos helyen feküdvén), a’ 
vizet föld alatti csatornákon eresztgették a’ Szaszár vizébe. 
Ezen a’ vizen lévő erős épületű hídon mennek be a’ vá
rosba , mellyen maimul vannak a’ városnak. Ezentúl ne
hány lépésnyire foly a’ Fernezely vize, szép, tiszta, és a’ 
legjobb ivó viz, ’̂s ezen is malom és éreztörő alkotmányok 
vannak; feljebb a* hegyek közt pisztráng halásztatik-benne. 
Szőlőhegyei délre feküsznek, ’s jó asztali bort teremnek. 
A’ borpataki szőlők alatt igen jó savanyűviz, a’ völgyek
ben szép hideg források buzognak. A’ gyümölcstermesztés 
itt nagy fontosságú. Aszalt sziívájok mindenütt igen hí
res , ’s egy része e’ gyümölcsnek pálinkának főzetik. Ezek 
felett nagyon jó izű alma, körte, kajszin és duráncsi b*i- 
raczk, cseresznye, noszpolya, berekenye, barkócza bőven 
terem. Kivált a* gesztenye fák bérczeit szerfelett kedvel
lik , igen magosra és vastagra nőnek, ’s századokig eltar-
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tanak, Nevezetesebb hegyei a* Követ bércXy PletAa, Erexa, 
Roxtály, mellyek szép térsége· legelőkkel, orvosi füvek* 
k e l, legjobb itald forrásokkal, tö lgy , jávor, bikk, szil, 
gyertyán, hárs, ás körös fákkal bővölködnek. De talál
tatnak vadak i s ,  n. m. szarvasok, őzek, vad sértések, 
farkasok, rókák, nyálak, 's ritkábban nyestek; szárnya
sokból fekete, sárga, csergő, csipogó, hűros. fenyő és vízi 
rigók, erdei szalonkák, császármadarak, foglyok ás ísjd- 
tyákok. A’ lakosok közt mindenféle kézműves faláitatik, 
különösen vasból és ácséiból hires műveket készítenek, ne
vezetesen tartós és éles késeket. A9 számos gubások szinte 
elsütésre méltók. A9 városnak vagyon 4 egész és */, faluja, 
a. ■ . Felső-Fernezely, Felső- és Alsó-Újfalu, Lénárdfalu, 
és Laposbányának fele része. Portája 4*|8.

Nagy· Bánya 1142. II Geiza által szászokkal népesí
tet ett-meg. 1347. I. Lajos nevezetes szabadságlevelet adott 
a9 városnak, mellyből kitetszik, hogy már ekkor arany 
bányák mi vehettek itt. 1411, György Serviai despotának 
adatott Belgrádért cserében több magyar városokkal együtt· 
1422 Tamás egri püspök rendelte: hogy a1 nagybányai 
plebánus egy fel világosodott predikálót, és tizenegy káp- 
lányt tartson, 1459. hogy Nagy-Bányának vára volt, melly 
Corvinne Mátyás anyjához tartozott, kitetszik e9királynak 
adományleveléből, mellyet Zápolya Imrének fő kincstartó
nak , ’s hajdan a* nagybányai vár porkolábjának adott* 
Ugyancsak Mátyás 1468-ban a' bányák mi vetését, és a9 pénz
verést bérbe adta a9 lakosoknak 13,000 arany forintért, 1490· 
Albert lengyel királyi herczeg 8000 katonáival a9 várost 
megtámadta 9s felprédalta. lö08. Nagy-Bányai pénzverésre 
Thurzó János vigyázott-fel, ’s az ez időbeli aranyokon e9 
nevek olvashatók: N. B. J. T, 1530.a*mohácsi veszedelem 
után, a9 város Zápolya kezére került, 1560. Nagy- és Felső- 
Bánya királyi adománynyal Balassa Menyhártnak adatott. 
1564. Somlyai Báthori Istvánnak a9 város magát feladta, 
de 1565. Schvendi Lázár császári hadivezér visszavette. 
1S67, Zápolya János Zcigmond a9 várost könnyen bevette, 
de a9 várat felette véres ostrommal foglal hat ta-el, mivel 
Sávolyi Tamás magyarok, ’s gróf Leonard németek kapi- 
tányja magokat utolsó lehelletükig oltalmazták. Az erősség
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ezúttal földig lerontatott,v 1588. Báthori JSÍgmond erdélyi 
fejedelem nagy* és felső - bányai, kapniki, laposi bányáit 
b. Herberttein Feliciánnak esztendőnként üzenteodő 33,160 
tallérért bérbeadta három esztendőre, agy: hogy Nagy ve
rem nevű bányájára különös gondja legyen, a9 veretlen 
aranyat és ezüstöt a’ görögöknek , vagy havasalföldieknek 
el ne adja, és hogy Erdély ellen valami csalárd igyeke
zettel ne legyen. 1624. Nagy. és Felsőbánya különös királyi 
adománynyal Bethlen Gábornak adatván , be is iktat tat ott. 
1645. a9 linczi egyességben mind a* két város Bethlen Ist
ván és Petér magvaszakadtéval 1. itákőczy Györgynek ada
tott. 1661. Nagy-Yaradot a* törökök megvévén, Nagy-és 
Felsőbánya sok esdeklés után a9 budai Achraet basától
10,000 tallérért váltották·meg az őket fenyegető pusztításo
k a t, Ígérvén egyszersmind, hogy a9tőröknek hódoltjai lesz
nek. 1664. a' vasvári békesség erejénél fogva mind a* két 
város 1, Leopoldnak visszaadatott· 1677. Vesselényi István, 
a9 nyughat la m>k vezére erdélyi, franczia, lengyel, tatár 
sereggel a9 várost elfoglalta, az oltárokat felforgatván, a9 
bányásztiszteket tömlöczre hányatta, Borsy János katholi· 
kos papot kihajtatta, 9etb. 1685. Tökőly megfogatása után, 
a9 császár hűségére hódolt. 1687. az országgyűlésen panasz 
tétetett: hogy a9 reformátusoktól a9 templom# oskola, ispo
tály elfoglaltatván, jesuiták és barátok hozattak-be. 1703. 
Rákóczy hada elfoglalta. 1710. nagy döghalál uralkodott· 
1717. a* kirohanó tatárokkal Bagossy László a9 város mel
lett megütközött, 9s azért a9lakosok szerencsésen megmene- 
kedtek a9 pusztításoktól. 1776. azt oskolálrállapotja Magyar- 
országon 10 kerületre osztatván, ezek közűi egy volt a9 
a9 nagybányai, melly későbben a9 nagyváradihoz csatoltatott.

Feltő·Bánya, Medius Mont· Szabad királyi privilegialt 
bányaváros, az ngy nevezett Bányahegy tövében, N. Bá
nyához Rátétre egy mértfoldnyire, Máramaros vgye szom
szédságában; 4168 lakossal, kik többnyire magyarok, ke
vesebb németek, oláhok és tótok. Vallásokra nézve van
nak 2214 romai, 617 görög katolikusok, 1305 reformátu
sok , 35 evangélikusok. Mind a9 három fő felekmetnek tu
lajdon temploma ás papja vagyon. Határában fekvő hegyei 
bővölködnek arany, ezüst, réz, ón, vas# czinóber, pis*
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köles, kénkő, gáliczkö érczekkel, a' honnan a' bányászat 
már itt rögolta virágzott 's virágzik, '§ több királyoktól 
nevezetes szabadságot kapott a' város, különösen pedig II. 
Lajostól 1523-ban. 1690-ben pedig a’ város saját arany, 
ezüst bányáját, különös privilegialis egyesseg szerint a'kir. 
fiecusosk örökösen általadta, nyervén ezért, minden rend
kívüli adóktól ’s terhektől való feloldoztatást, melly sza
badságában ugyancsak a* királyi koronái ügyvéd által oltal- 
maztatik. A’ királyi bányákon kívül a* város, 's ennek pol
gárai is miveltetnek bányákat, 's ez az éltlemnek fő ága. 
Ezen bányák miveltetését igazgatja egy helybeli számos 
tisztekből álló hivatal és bányatörvényszék· A' városi er
dők 12,293,380 négyszegű ölet foglalnak-el, 's ezekben a' 
tölgy és bikkfákon kívül melly«|§? makkoltatást adnak, ta
láltatnak még nyár, nyír, juhar, éger·, szil· zöldök· gyer
tyán , mogyoró, som, és közben vad cseresznye, alma és 
körte fák. Továbbá terem bennek nagy bőséggel manna, 
havasi eper, szederj, veres eper. Az erdőkben találtatnak 
medvék , farkasok, őzek , rókák, nyálak, nyestek, borzok, 
vadmacskák, feles császár — fogoly— fenyő madarak, a' 
szalonkáknak több nemei. Kaszálló rétjei kevesek, de kert
jei különös jó nemű gyümölcsökkel bővölködnék. Geszte
nyéje birse, ’s vele nagy kereskedést űz. A* város határá
ban veszi eredetét a' Szaszdr v ize, melly számos érezzuzó 
alkotmányokat, vas hámort, olvasztó kohókat, fűrész és 
liszt malmokat tart forgásban. Ebben, *s más kisebb fo
lyókban rák, pisztráng,'s néha vidra is fogatik. Vagyon 
a* városnak jó savauydvize, 's felette jm^fás^ltal u friss .for
rásai, a' Feketehegy tövében pedig nevű tava,
melly annyira mély és tágas, hogy szaiiazaóg idején a’stom- 
pokat, kohókat, malmokat hat hétig vízzel kitarthatja. — 
A' városnak, szinte mint más szabad királyi városoknak 
van különös portája (mást 9), tanácsa, vérhatalmi joga, és 
hiteles pecsétje, de követeket országgyűlésre nem küld. 
Szabadságait nyerte I. Lajostól 1347., mellyek Zsigmond és 
I. Mátyás által megerősittettek, egyébiránt kiváltság szapo
rító vagy megerősítő leveleket majd minden uralkodótól 
nyert a' város. Említést érdinél Hunyady János kormány
zónak 4452-ben költ pecsétes levele, .mellyné 1 fogva min*

/
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ilen a’ határban találtató arany és exuet bányákból bejövő 
királyi bárt (urburát) a9 városi anyateoiplomnak ajándéko
zott, bizonyos orgonáért, metlyet itt megszeretvén, Zó
lyom városába vitetett, ’s valóban ezen templomnak jelen
leg is szép jövedelmei és tókepénzei vannak· A’ város ha· 
tárában van még egy Kis-Bánya nevű helység is , melly a’ 
város tulajdona, ’s lakosai leginkább bányászatból élnek·

L N y í r i  J á r á s .

Van benőé 4 mexovdrot, u. m. 2 magyar, 1 német, t 
magyar-német - oláh - orosz; 46 , u. m. 19 magyar, 5
német, 4 oláh, 3 orosz, 5 magyar-oláh, 4 magyar - orosz, 
2 magyar - német, 1 magyar - oláh - német, 1 oláh - magyar, 
\  oláh-ném et, 1 oláh - magyar-német. Népessége: 62,563 
lélek, u. m. vallásokra nézve 14,904 romai, 19,124 görög 
kath,, 24,832 ref., 252 evang., 3441 zsidó. Nyelvökre: 42,342 
magyar, 7025 német, 7231 oláh, 2514 orosz, 3441 zsidó.

M e z ő v á r o s o k .

Ected. magyar m. v. N. Károlyhoz északra 3 inért föld· 
nyire: 13 kath., 1291 ref., 16zsidó lak., ref, anyatemplom· 
ma). Hány t és hordott földre van építve az úgy nevezett ecsedi 
lápon, igen szoros helyen, de a’ házak még is sűruek, mi* 
vei hajdan a’ lakosok a’ vár körül tett szolgálatokért, az 
nraságnak fejenként csupán egy vonás forintot (51 kr.) fizet
tek. Regenten kőfalakkal kerített város vo lt, záros kapu
val, melly előtt szélesen elterjedt folyás, előtte az első erős* 
ségek, strázeaházak, és vigyázó dombok valának, ’s ide is 
csak hidon által lehetett jutni. Hires vára pedig, melly 
megvehetetlennek tartatott, a’ Kras/na vizének szigetjébe 
építtetett a’ mint látszik négy szegeletre, sánczai terméskő* 
vekkel és téglákkal megerősítve, Ecsed felől való oldalán ’s 
az első kapuja előtt egy oagy messzire látó domb volt, melly 
most is fenn á ll, a’ várból nagy kimenő sáncz vala, onnét 
a’ második kapura kimenetel, mellynek még fennálló falai 
kemóny erősségre mutatnak. Ezen kapu előtt szélesen elter*
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Jedt mindenkori vízfolyás volt, mellyen hid Állott. Ezen tón 
általjövén a9 város féld egy szigetben állott a9 templom, 
melly most is látható,’s ez előtt sáncz láván, a9 varos fe
lől hídon kellett abba járni, a9 hajdani várnak pedig csak 
námelly leomladozott falai látszanak, minden sánczai 's épü
letei le lévén döntve, szomorú omladékokat mutatnak. Ha
tára Ecsednek csupa lápból áll, 9s midőn a* Szamos, Kraszaa ki
öntenek, víznél egyebet nem láthatni. Nádja, szénája hala, esik- 
ja, bőven vagyon, és a* lápon egy nagy kerek tisztás tó, szám
talan visiraadarakkal megrakva Vannak a9 lápnak égerfás, 
ífiz, és rekettyéé helyei is, mellyekhez csak a9láp megfagy- 
tával juthat az ember. Ezelőtt vadsertéseknek és őzeknek 
laktanyája volt, de most ezek ritkán találtatnak benne. Föl
desura a9 városnak, 9s hozzátartozó uradalomnak a9 gróf Ká
rolyi nemzetség, de a’ városban egynéhány szabad nemes 
ülés is találtatik.

Béla nevetlen jegyzője szerint, már a9 magyarok bejö
vetelekor erősség állott itt , melly Saruvárnak neveztetett· 
1325. I. Károly király Jánosnak, Andrásnak, Lőrincznek , 
Miklósnak, és Lewkesnek Bátor Berecz nemből
származott András fia fiainak Eched helységét királyi adó* 
mánynyal ajándékozta, és megengedte azon Guthkeled nemből 
származott nemeseknek ,  azaz a9 sokáig virágzó Báthori nem· 
zetségnek, hogy az ecsedi tavak közt. várat építhessenek, 
melly Hiwteegh várának neveztessék, de ezen oevezete ké
sőbben Echeddé változott által. 1561. a* vár örökösét Bá- 
thori Miklóst, bátyja Bonaventora, Zápolyától Ferdinand ré
szére húzta, ’s ezért már 1564. Zápolya János Zsigmond
16,000 emberrel ostromlá, de Báthori Miklós a9 vár erősségé
be bízván, Zsigmondnak minden erőlködéseit annyira meg
vetette , hogy még ostrom alatt lakadalmi mulatságot tarts. 
1621. Bethlen Gábor a9 királyi koronát ezen várban őriz
tette , l624ben pedig, mind a9 vár, mind a9 hozzá tartozó 
roppant uradalom királyi adományképen neki általadatott. 
Szinte e* történt 1. Rákóczy György fejedelemmel, a’ liftezi 
békesség erejénél fogva, a9 honnan Ö sokszor mulatozott itt , 
a9 várat is jobban megerősíti ette II. Rákóczy Ferencz el- 
szökése után erőssége lerontatott, lTOlben 17t2ben pedig az 
egész uradalmat gróf JfároTyi Sándor kapta meg. l?77bengr,



B Z A T B M Á R  v á r m e g y e . 2 8 3

Károlyi Antal ezecsedj uradalmat részint a9 Rákóczy Ferencs 
hivtelensége, részint gr. Aspremont örök bevallása után fel
kérte, ’s be is iktattatott·

Nagy-Károly, népes és csinos mezőváros, Debreczen- 
hez észak-keletre 8 mértföldnyi távolságra, egy termékeny 
rónaságon, Népessége 11,284 lélek , kik többnyire magya
rok , kevesebb németek, zsidók, oláhok, és oroszok. Val
lásukra nézve számláltatok 4792 romai, 2200 görög katholi- 
kus, 248 evangélikus, 2258 református, 1786 zsidó. Van 
itt romai katb. plébánia, piarista collegium, ref. és evang. 
anyaekklézsia, két görög kath. templom, mellyek kosul 
egyik az oláhoké, másik a’ magyaroké és oroszoké, egy 
synagoga, postahivatal, sóház, normalis oskola, királyi 
gymnasium az ájtatos atyák felügyelése alatt, könyvnyom- 
t at ómű hely, ’s igen számos' czéhes mesteremberek , és ke· 
reskedők. A' város heti és .országos vásárai különösen ga
bonára, szarvasmarhára, sertésre, lóra nézve nevezetesek. 
A9 szilva és rozs pálinka kereskedés pedig nagy fontosságit. 
Díszesebb épületei a’ grófi kastély, me!ly várnak nevezte
tik , (mivel a’ régi vár helyén áll) ’s jelenleg újabb ízlés 
szerint épfii; a9 vármegyeháza, mellyben tartja Szathmár 
megye közgyűléseit; a’ piaristák szentegyháza, melly egy
szersmind plebanialis; az uraságnak számos szép épületei, 
istállói, mellyek ben igen jeles angol terű mag és mén lova
kat szemlélhetni. Az urasági angolkert szinte nézésre méltó· 
A’ magányos házak többnyire alacsonyak, 9s ezekből az 
1836-ki nyáron több száz ház leégett, több ízben ütvén ki 
magát a9 tfiz, de jelenleg e' veszedelemnek nem sok nyoma 
látszik. Határa egyenes és fekete föld, melly mindenféle 
gabonát bőven terem ; kaszál lói a’ legjobb nemű szénát ter- 
mik. Tölgyes erdeje épen a9 város tövében van, széles 
utakkal szakaszonként megkülönböztetve, ennek közepén 
két különös nagy kiterjedésű gyümölcskert. Az erdőből 
ültetett fák közt a9 szőlőbe lehet menni, melly kövér föl
dön lévén sok és egészséges nyári bort terem. Említett er
dején kívül 3 darab erdeje van még, és egy fáczányosa. A* 
városból több helyeken sorban ültetett fák közt mennek-ki 
az lítak, a9 szomszéd helységek felé. Földesura a’ jeles, 
és hazafi «ága miatt köz tiszteletben ólló Károlyi grófi nem·



tetség, melly míg az Árpád alatt, vitézkedő Kupolán vagy 
Kaplonymagyar nemből származik, szinte ezen törzsökből 

jővén le a* ßagossy, Vetéssy még virágzó, ’s a’ fiuágban nem 
rég kihalt Csomaközy nemzetségek is.

Nagy - Máj tény-i német m. v. aJ Kraszna partján: 1146 
romai, 60 görög kath., 8 ref., 5 zsidó lak., szép kath. tor
nyos anyatemplommal. Van vízimalma a’ Krasznán, derék 
gyümölcsöse', gazdag búza termő földje, kaszál lója, jó bort 
termő dombja. Tehetős lakosai contractus szerint dolgoznak 
ás adóznak. F.U. gr. Károlyi nemzetség.

M áté-SzalAa ,magyar in. v. Károlyhoz északra 5 mfd- 
nyire: 8? romai, 45 görög kath., 2279 ref., 238 zsidó lak. x 
ref, anyatemplommal és synagógával. Határa homok dombok
ból, völgyekből á ll, búzát, rozsot, tengerit bőven terem; 
rétjei jók; tölgyes , nyires erdeje két szakaszban; szőleje 
jó nyári bort termő. F. U. gr. Károlyi, gr. Vay, Patay 
István, Eördögh, Fogarassy, Jeszenszky, Sulyok, Irinyi, 
Vitkay, Mándy, ’s. m. t.
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F a l u k .

Olchva- Apáti, két magyar f az itt egyesölt Kraszna és 
Szamos vizei m ellett, olly formán, hogy Olchva a’ Kraszna, 
Apáti a* Szamos partjára esik. Az elsőben van 26 hath., 
5l3 ref. , 6 zsidó lakos, ’s egy ref. anyatemplom, a' máso
dikban 3 kath., 583 reform., 10 zsidó ,’s egy ref. anyatem
plom, Hajdan a’ praemonstratensiseknek prépostságok volt 
itt , mellynek jószága idővel két bereghszószi kolostorra 
szállott. Szántóföldjeik igen termékenyek; rétjeik kétszer 
kaszállhatók; de a’ legelő nem igen tágas. Makkos erdeje,’s 
gyümölcsösei vannak. F. U. gr. Károlyi nemzetség.

Bere, magyar f. Csomaköz szomszédságában: 60 romai 
S3 görög kath., 720 ref., 30 zsidó lak·, ref. anyatemplom
mal· Szántóföldjei kevesek, rétjei nincsenek; szőleje van. 
F.U. számos nemesek.

Börvely% magyar f. Nagy Károlyhoz északra egy órányi
ra: 9 kath·, 1591 ref. lakossal, kik szép lovakat tenyészte
nek. ttqf. anyaszentégyház. Roppant lapjában sok nádat vág
hat, és szénát gyűjthet, e*mellett sok halat, csikót foghat.
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Róna h a tá ra  fe le tte  te rm ékeny  fek e te  föld ; e rdeje  csupa vad 
k ö rte fák b ó l á lló ; az uraság pedig egy vad sertéses k e r í te t t  
k e r te t  ta r t .  F. U- g r. K áro ly i nemzetség.

Csanálos, ném et f. ValJajhoz közel a9 nagy -  k á ro ly i p o s . 
ta u t  ban : 879 ro m a i, 43 görög  k a th . , 30 ref. la k . ,  r. kath . 
csinos anyatem plom m al. H a tá ra  rész in t gazdag fekete föld , 
részin t hom o k ; e rd e je  minden gazdanak külön - v a n ; ré tje i  
igen jó  szénát te re m n ek , a’ honnan a 'la k o so k  szép lo v a k a t ,  
’s igen tejelŐ8 teheneket t a r ta n a k , szó ló sk ertje i savanyú  
b o rt te rem nek  u g y a n , de nem esíte tt gyüm ölcsfákkal bóvöl- 

ködnek. F . U. g r. K á ro ly i nem zetség.
Császárig orosz f. Nyír - Báthorhoz északra 1 órányira: 

8 romai, 413 görög kath., 6 ref. lak., g. kath.anyatemplom
mal. Határa homokos lévén, inkább rozsot teiem, mint bú
zát ; rétje kevés , de jó szénát terem; legelője szűk ; fája, 
nádja nincsen. A1 gr. Hallerék öröksége‘s a’ baktai uradalom
hoz tartozik, de most Bc-kk Pálk. tanácsos őzvegye bírja* 

Csornához , magyar - oláh · német f. Nagy-Károlyhoz 
nyugotra 1 '\2 órányira: 355 romai, 568 görög kath., 290 ref., 
44 zsidó lak ., görög kath. és ref. anya, r. kath. fii. tem
plommal. Egyenes határa bőtermékenységii; sok dohányt 
termeszt; erdeje nincs, F, U, gr. Teleki Lászlóné, szül b. 
Mészáros asszonyság nagy részben, Menszáros , ’s más nem· 
zetségek.

üengeleg, magyar «oláh f. N. Károlyhoz délre 2'|4 mfd- 
nyire, az Ér vize mellett: 28 romai, 745 görög kath., 332 
ref·, 54 zsidó lak., ref, és g. kath. anyatemplommal. Róna 
határa gazdag fekete föld; rétjei jók; erdeje mind az uraság
nak , mind a’ helységnek; szólőjök egy órányira, hol jó 
borok teremnek. F< U* Beceky József, Ocsváry P á l, özv. 
Zimány Antalné, Fényes, Décsey, Bük, Gencsy, ’s. m. t.

Deres, orosz f. .Nyír- Báthorhoz északra l 1̂  órányira: 
42 romai, 523 görög kath., 4evang., 5 ref., 22 zsidó lak ., 
g. kath. anyatemplommal· Határának egy része fekete búza
termő föld, egy része homok; van nyíri erdeje, ’s kevés 
sovány rétje. F. U. gr. és b. Vay, Szártóry, Irinyi, Szaka- 
dáthy, Ibrányi, *s. m. t.

Dobos, magyar f. közel Olchva - Apátihoz: 274 romai, 
434 görög kath., 662 ref·, 83 zsidóink., ref., g. kath.anya
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templommal, synagógával. Határa részint homok, részint 
tormákén y búzaföld ; rétje, legelője elég és jó. F. V. a9 gr. 
Károlyi nemzetség. Ezen helység Tarpa helyett, Beregh 
vgyéből tétetett által, az 1833le*ki országgyűlésen.

Domahida, magyar - oláh f. N. Károlyhoz keletre l 1], 
mfdnyire: 8 romai, St4 görög kath., I l i  ref.lak ., ref. és 
g. hath, anyateinplommal. Földje fekete, jó búzát termő; 
kiszállói igen nevezetesek és hasznosak, mind a9 gyepen, 
mind a* lápon, mivel az ecsediláp Domahida alatt kezdődik. 
F. U. a9 régi ieles Domahidy nemzetség, Buday József, gr. 
Károlyi, gr. Teleki, *s ni. t. Hajdan sokszor tartattak itt 
vármegyei gyűlések.

Endréd, magyar, oláh f. az Ér mellett, N. Károlyhoz 
délre 2*1* mfdnyire: 53 romai, 521 görög kath., 915 ref., 
45 zsidó lak·, ref. és g. kath. anyatemplommal. Határa tá
gas, és gazdag búza termő fekete földből áll; rétjei kővé. 
rek; két erdeje, 'S nádja van. F. U. b. Lusinszky, Luby 
Károly, Sánta,Irinyi,Gencey,Botka, LTray,Fényes,’s .m. t.

Esztro% oláh f. N. Majtényhoz délre egy órányira, 314 
g. kath. lak., ’s anyatemplommal. Határa két nyomásbeli, 
’s elég termékeny; rétjei jók. F. U. gr. Károlyi György.

Fabiánháxa, magyar-orosz f. Ecsedhez közel: 14 ro
mai , 508 görög kath., 545 ref., 14 zsidó lak·, görög kath. 
és ref. anyatemplommal. Homok dombos határa jó gabonát, 
kendert terem; szőleje, nyír erdeje, sovány rétje van. F .U. 
gr. Karolyi.

Fényi német f. N. Károlyhoz nyugotra fél mfdnyire: 
972 romai, 24 görög kath., 12 ref. lak., r. kath. anyatem. 
plommal. Fekete és homokos határa jól miveltetvén, min
dent bőven terem; kaszál lói szépek; erdeje szőleje van; de
rék lovakat nevel. F, U. gr. Károlyi nemzetség.

Gebe, magyar - orosz f Nyír · Báthorhoz keletre 1f|B 
órányira: 53 romai, 685 görög kath., 951 re f., 160 zsidó 
lak., ref. és görög kath. anyatemplommal, synagógával. 

.Határja térséges és homokos, rozsot , kendert, lent, ten. 
gerit, dinnyét leginkább terem ; erdeje , szőleje, rétje kevés. 
F.U. gr. T eleki, BekkPálné, Csanády, Bay, Bölönyi, Cső. 
may, ’s m. t.
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Genet, magyar-oláh í. Nagy-Károlyhoz kaiét-dálra 
f 1̂  mfdnyire: 73 romai, 368 görög k a th .,  726 ref. lak., 
ref. és g. kath. anyatemplommal. Térségéé határa gazdag 
búzatermő föld; retjei igen jő szénát teremnek; erdeje nincs. 
Az Ér a’ helység mellett foly el. F. U* Csomay, Laskay, 
Sántha, Iklódy, ’s más számos nemesség.

Hodátz, magyar f. Nyír - Báthorhoz északra 2 órányira: 
61 romai 583 görög kath., 645 ref«, 195 zsidó lak. y ref. ét 
g. kath. anyatemplommal. Határa homokos; erdeje igen 
szép; szőleje kevés,F. U. gr. ésb. Yay, Eördögh, Ibrányi, 
Irinyi 9 ’s m. t.

IAiőd,magyar f. Kántor Jánosi mellett, homokos, de 
meglehetős határral, kevés erdővel. F. U. as Iklódy nemzet
ség, ’s. ni. t.

H A ,  magyar f. V. Naményhoz délre i y 4 mfdnyire: 35 
romai/5 3  görög kath., 485 ref., ‘24 zsidó lak ., ref. anya- 

templommal. Határa homok dombos és völgyes, de bőven 
adja a’ rozs kereszteket, agy ar* tengerit, burgonyát, ’s a' 
lapos földje mivel trágyáztatik búzát, árpát, kendert, kö
lest. Kaszállója kevés; ligetes erdeje meglehetős. F. U. 
nagyobb, részben gr. Károlyi, továbbá Lónyay, Eötvös, Eör- 
dögli, Kendeffy, Toldy, ’s m.

Iriny , magyar f. Oengeleghez 1)4 órányira s 66 romai, 
200 görög kath., 411 re f., lg  zsidó lak·, ref. anyatemplom· 
mai., Határa fekete, ’s kövér búzatermő; rétjei jók; erdeje 
kettő. F. U. a’ régi jeles Irinyi nemzetség.

Jármi, magyar f. Máté Szálkához északra fél mfdnyi
re: 21 romai, 69 görög kath., 596 ref., 52 zsidó lak., ref. 
anyatemplommal. Határa homokos, de meglehetős termé
keny ; rétje, erdeje kevés, valamint szőleje is. F. U. Kulin, 
Kőmives, Tatay, és igen számos nemesség.

Kántor -  Jánosi, magyar f. Ny ir - Bát borhoz északra 2
mfdnyire : 86 romai, 204görög kath., 926 ref·, 31 zsidó 
lak., ref. anyatemplommal. Földje fekete homok, jó búzát, 
rozsot terem, nyíri erdeje, szőleje szép. F. U. gr. Yay Áb
rahám , Ibrányi, Komoróczy, Császy, Bakay, ’s m*

Kalmánd, német f. N. Károlyhoz északra fél mfdnyi
re: 640 romai, 24 görög kath·, 12 ref. lak ., derék kath. 
anyatemplommal, *» nevezetes lótenyésztéssel. Határa gaz-
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dag fekete föld; az ecsedi lápban sok szánét gyűjthet, halat r 
csikot, nádat szerezhet; szőleje lapos helyen fekszik; erde
je mind az uraságnak, mind a’ lakosoknak van. F. U. gr. 
Károlyi·

Kér i magyar f. 4 r. kath., 324 re f., 13 zsidó lak. Lásd 
bővebben Kér Semlyént a9 Saznioeközi járásban.

Kaplyort, vagy Kaplony, magyar-német f. N. Károly
hoz észak keletre fel mfdnyire: 650 romai, 89 görög kath., 
334 ref. la k ., ref. anya ekkléssrával. Van itt egy sz. feren- 
cziek (Provinciae 8S. Salvatoris) zárdája és szentegyháza, 
mellyet gr. Károlyi Sándor alapított , a9 régi kolostor he
lyén. A9 templomnak délre eső kápolnája alatt van egy 
sírbolt, melly a9 gr. Károlyi nemzetség temetkező helye. A9 
plébániai szolgálatot szinte ezen szerzetes atyák végzik. Ha
tára mindent bőven terem ; észak felé Kraszna vizéből kiszi- 
várgó tavai vannak. F. U. nagyobb rész?* a9 gr. Károlyi és 
Bagossy nemzetségek, de bírnak benne egy pár apró ne
mesek is·

Kocsord, magyarf. Fősedhez északra l ' | a mfdnyire: 9 
kath,, 841 ref·, 34 zsidó lak., ref. anyatemplommal. A9 
Kraszna vize mellett ppsványos helyen, az Ecsedi láp meg
szakadásában lévén· sok hidakkal, *s töltésekkel tartatik. 
Szántóföldje részint fekete nyirok, részint homok, de ter
mékeny; roppant lápjában sok szénát, nádat gyűjthet· ha
la t, esikot foghat. F. U. gr. Degenfeld, Kende Zsiginond, 
9s m. t. r

K ö ríve id e tmagyar f. Plskőlt és Mihály fal vakőzt Bihar 
vgyébe beszegnlve: 9 romai,  498 görög kath., 1132 ref.» 
46 zsidó lak,, ref. és g. kath· anyatemplommal. Határának 
egy része homok, más része a9 legjobb fekete föld, melly 
szép házát tengerit, árpát, dohányt terem; két nevendék 
erdeje derék. F· U. a9 Gdthy nemzetség, Szlávy Tódor, Ken
gyel Gáborné, Becsky József, Bük, Irinyi, Lévay, Nagy, 
9s m. t.

Kis * Máj tény , magyar-oláh f. N. Majtényhoz észak
ra fél órányira, a9 Kraszna mellett: 2 romai, 724 görög 
kath., 365 ref* lak., ref. és g, kath. anyatemplommal^ Ha. 
tára róna fekete-föld , 9s mindent bőven terem; a9 Krászná- 
ban csíkot, halat bőséggel foghat· F .U . gr. Károlyi·
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Nyír · Medgges, magyar f. Máté Szálkához egy órányi· 
ra: 4o romai, 135 görög kath., 1103 ref., 155 zsidó lak.; 
ref. anyatemplommal, synagógával. Határa jó féle lapály 
ás homokos, házát, rozsot. tengerit bőven terem ; szép 
baszonvebető erdeje van/ F. U. gr. Teleki család, Uray Bá
lint« Újhelyi Károly« Korda, Bay , ’s m.

Merk, magyar - német f. Vállajhoz közel: 564 romai, 
103 görög kath.« 361 ref. lak., ref. anya, kath. 61. templom
mal. Földje hoiftok 9 jó házát, rozsot terem ; szép erdeje , 
rétje« és szőleje van. F. U. gr. Károlyt nemzetség.

Szent - Miklós ,oláh · magyar f. N. Majtényhoz délre 
egy órányira: 586 görög kath» v 169 ref. lak., g. kath.« és 
ref. anyatemplómmal. Fekete földje jó házát, és hires do* 
hányt terem; rétjei jóit. F.U. gr. Károlyi nemzetség.

Ó · Pályt. magyar · orosz f. Máté - Szálkához északra egy
órányira :73 romai, 714 görög kath., 316 re f.9 35 zsidó 
lak., ref., és g. kath. anyatemplommal. Határa homok dóm* 
bős és völgyéé« sok helyt forrasOs, egyébiránt bőven terem 
rozsot, házát, tengerit, kendert, burgonyát, ’stb. Rétje, 
legelője elég; sok marhát és sertést tart. F. U. a’ nemes Te
leki , Ujfalnssy nemzetségek, Reviczky linre királyi tábla·* 
bíró, Bogcha, ’stb.

Papot, magyar f· közel az elébbeni helységhez: 180ro
mai , 45 görög kátb.« 164 ref., 27 zsidó lak., r. kath. és ref. 
anyatemplommal. Homok dombok közt épölt lapos és sáros 
helyen. Határa homok dombos és völgyes, de meglehetős 
termékeny; rétje úgy szólván semmi sincs; ligetes erdeje!* 
csekélyF. U. Horváth Antal, Szombaty, ’s más nemesek.

Parasznya, magyar f. Máté-Szálkához északra l 1̂ órá
nyira: 28 romai, 303 görög kath., 234 ref., 35 zsidó la k ., 
ref. és g. kath. anyatemplommal. Homok donibós, völgyes 
határa többnyire rozsot és tengerit térem; rétje kevés; nyi- 
res, tölgyes erdeje maglehetős. F. U· Császy, gr. Teleki, 
Pogány, Sulyok, Jármy, Bay, Vitkay, ’s. ni.

Petietzlek, orosz f* N. Károlyhoz nyugotra 3 órányira: 
13 romai, 1024 g. kath., 15 ref., 44 zsidó lak., g. kath* 
anyatemplommal. Nagy kiterjedésű határa csupa sivatag ho
mok , melly főképen rozsot, tengerit, dinnyét terem; rétje 
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kevés; erdeje ige· szép de vadakkal bővölködik. F .U , Rhé«* 
dey, Bernáth, Irinyi, pécsi basiliták, ’s. m. t*

Portelek, oláh f. közel Irinyhez: 10romai, 560 g. kath., 
14 ref. 38 zsidó lak. g* kath. any a templommal. Róna feketp 
habára gazdag termék eny ség ű ; rétj$ kevés, de jó szénát ad. 
F. U. Luby Károly, Zimán, Irinyf, ’s. m.

Reszege 9oláh f. N. Károlyboz nyűgöt délre 2 mfdnyi- 
re, Bihar vgye szélén: 17 romai* 544 g* katb., 6 ref.,7 zsi
dó lak., g. kath. anyatemplommal. Határa,részint homok, 
részint fekete nyirok és termékeny; /étjei jó szénát adnak, 
szőleje is van* F. U, a* Jasztrabszky nemzetség.

Mező - Petri*német f. N. Károlyhoz 2 mfdnyire, a’ 
debreczeni postautban: 996 romai. 35 görög kath., 21 ref.', 
5 zsidó lak., r. kath, anyatemplommal, nevezetes létenyész
téssel· Róna fekete földje gazdagon termő ; szőleje, 's erde
je mind az uraságnak, mind a* lakosoknak van. F. tJ. na
gyobb tékát gr. Károlyi [nemzetség, azután gr. Teleki Lász
lónál Bagossy, Menszáros, 's. m.

Szamossxegh , magyar f. a’ Szamos bal partján, mintegy 
l*/s órányira ezen víznek a* Tiszába való omlósétól: 23 ro* 
mai, 15 görög kath., 1486 ref., 20 zsidó lak., ref. anyatem
plommal. Határa tágas és igen termékeny; rétje sok; a9 Sza
moson ezelőtt hídja, most révje vagyon. F.U« többen.

Szaniszló t oláh - magyar-német f. N. Károly hoz délnyu- 
gotra l l|a órányira! 490 romai, 1420 görög kath., 265 ref, 
$8 zsidó lak., romai és görög kath., ref. anyatemplommal. 
Határa nagy kiterjedésű,’s terem dohányt, bűzát, rozsot, 
zabot, tengerit; sok marhát és juhot tart. F. U. gr. Károlyi.

Mező-Terem, oláh-német f.N . Károly hős délre 1 mfd
nyire: 3o5 romai, 1106 görög kath., 2 ref. lak., g. kath. 
anya, és romai kath. fii. templommal. Határa fekete 
búzatermő föld, jó rétekkel« Van egy tava, ’a szép uraségi 
fáczányos kertje. F. U. gr. Károlyi nemzetség.

Vállaj, német f. N. Károlyhoz egy postaállásnyira, a* 
tokaji postautban: 890 romai, 48 görög kath., 12 ref., 4 
zsidó lak., kath, anyatemplommal, postatisztséggel. Határa 
nagy részt homok , de a’ lakosok szorgalma által termékeny; 
minden gazdának van egy szakasz erdeje ’s szőleje a? homok 
dombokon· Az uraság itt nevezetes gazdálkodást folytat,



különösen válogatott electoral törzsökjuhnyája nézésre mél
tó , ’e ez mind a9 többi uradalmi, midd a’ környékbeli ide* 
gén urasági juhok,nemesítésére nagy fontosságú. F. U. gr. 
Károlyi Lajos.

Kyir - Vasvári, magyar-orosz f. Nyír-Bát horhos egy 
órányira a’ nagykárolyi postautban: 136 romai, 825 görög 
kath., 6 ref., 64 zsidó lak., g. kath. anya, r. kath. fii. tem
plommal. Határa homokos» de szép erdeje ás szőleje van« 
F. U. gr. Károlyi György ás Bekk Pálné.

Vezend, oláh f. N. Károlyhoz délre l 1̂  mfdnyire: 3 
romai »- 953 görög kath. % 7 ref. lak., g.kath. anyatemplom· 
mal*iiQazdag.,fekete földje mindent bőven terem j rétjei igen 
jók p erdeje van« F. I). a9, gr. Károlyt ház, djea9 Csomaközy 
ivadékoknak is van benne egy kis részek·

ViiAa , magyar f. közel a9 Tiszához : 307 romai, 83 görög 
ka& ., $70 ré t, 48 zsidó lak·, r. kath. és ref. anyatemplom· 
mai* Határának nagyobb része termékeny fekete agyag, de 
van homokja is; gyümölcsöseit és rétjeit a9 Tisza árja gyak
ran elbontja; erdeje is van. F.U. a9 Vitkay nemzetség, gr· 
Károlyi« Bégányi, Lencsés, 9s. m.

í
’ ' "  i ' t · V*

. P  a 8 z t á ki

Nagy-Fenek i Bobáld, a9 nagy - károlyi uradalomhoz 
tartoznak· Omboly vagy Embel nagy puszta igen szép erdő
v e l, a9 gr. Károlyi ház bírja. Téglát* szinte.ezen nemzet
ségé .Omboly mellett. Vada, szinte a9 gr. Károlyi házé,.de 
a9 C&ojpakQzy, ivadékoknak is van benne részek. Erdeje de» 
rék ; a9 tisztása fekete termékeny nyirok. Szent·János, Kidé ,
M. Putri szomszédságában, gr. Károlyi házé. Kapiony
szomszédságában. Baromiak, ^Vasvári mellett* ,
N. Ecsed mellett, részint fekete agyagos, részint homokos
határral, ’s egy kis erdőcekével. F. U. gr.Károlyi. ,
mindég llkhez tartozott, valamint Titkához. Nyir*
Csdholy nem régen népesittetett meg újra, 's most 353 ro
ma i , 223 göro g kath ölik u s, 84 református, 18 zsidó lakja. 
Régi templomának omladékai most is  láthatók· Roppant ha
tára homokos dombokból, völgyekből, ligetes erdőkből', ré- 
tekb^l^ll, ’·  rozsot bőyen terem; lápjában sok nádat vág·
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hat. F. U. gr. Teleki család , gr. Károlyi, V®y**Patay, Sn· 
lyok, Bay, Pogány, Korda Örökösök Csáholy
méllett. Sándor, itt végződik az ecsedi láp. F. U. tökben· 
Porháza, Csanálos szomszédságában. Sx. , az ecserit
láp mellékén szép erdővel, inkább homokos* mint fekete 
földdel. F. U. a’ gr. Károlyi ház.

II. Krasznakozi  Járás.

Van henhe 5 mező várót, n. hk t magyar, 1 német, f 
o láh , i magyar-oláh, 1, német-magyar; 72 , n; m. 15
magyar, 33 oláh, 5 német, 11 magyar-oláh, 4 német-oláh, 
3 oláh-német, 1 tát-oláh. Népessége 50*270 létek, u. ra* 
8356 romai, 26*662görög kath., 14*186 reformatus, 64evang«, 
1002 zsidó. Nyelvökre · 22,009  magyar, 21,059 oláh, 6000 
német, 200 tó t , 1002 zsidó

M e z ő v á r o s o k .

Beitek, magyarosodni kezdő német vn. v. Szathmárhon 
délre 4 mfdnyire: 1186 romai. 38 görög kath., 22 reform , 
6 esidó lak., r. kath. anyatemplommal. Határa mind a* 
három nyomásban termékeny ; rétjei jók ; erdeje mind faj·, 
zásra, mind épületre nagyon használható ; szőleje kedves 
bort terem, ’s pinczéi híresek. Hajdan' két magvaszakadt 
jeles nemzetségek, ti. m. a’ Zudarak és Drágfiak birtoka 
és lakhelye volt. 1681. várának felépítése határo'Átátóft az 
országgyűlésen. 1778. gr. Károlyi Antal, a* várost /  V  a* 
hozzátartozó uradalmat , welly Sándorfalve, Szakasz, Felső- 
Alsó- Közép - Homoród és Dohra Helységekből áll , királyi 
adományban nyerte, ’s most is a’ gr. Károlyi házat uralja.

Csenger, magyar m. v. Szaf tímárhoz nyugotra 2 mfd
nyire, a’ Szamos szomszédságában, tnelfy vizen a1 várme
gye ftt költséges hidat tart. Számlál 181 romai, 238 görög 
kath ., 1448 re f., 440 zsidó lak. Van ref. Anyatemploma, 
r. kath. plébániája, synagőgájn. Ilona halára fekete agyag, 
Vgaxdog termékenységi! ; tét jei kétszer kaszáílhaftfk ; do
hány termesztése híres. F. U .g f .T e le k i, gr. Károlyi tíizak ,
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b. Jósikánk, Szuhányi Ferencz, Szőgyényi Lőrincz, Újhelyi 
Károly, Fogarassy László, Rápólti Nagy, Uray, ’« mák 
számos nemes nemzetségek.

Király-Darócx i magyar·oláh in. v. N. Károlyhoz dél· 
keletre 2 ,|ii mfdnyire a9 Kraszna vize melleit: 605 romai, 
1185 görög kath·, 631 ref,, 90 zsidó lak. , romai és görög 
kath, é i ref. anyateinplomiiial, synagdgával, vízimalommal. 
Fekete szántóföldje gazdagon termi a9szép lisztabűzát; rét· 
jei kétszer kaszállhatók; erdeje, szőlőhegye, és tágas le· 
gelője van. F. U. nagyobb részben a9 gr. Károlyi ház, to
vábbá Gerzon, Linkner, Irinyi, Szilágyi, Kengyel örö
kösök , 'stb.

Erdőd, német-magyar m. v. igen szép vidéken, Szath- 
inárhoz délre 3 kis órányira: 1390 romai, 125 görög kath., 
6 ref·, 4 zsidó lak., r. kath. plébániával. nevezetes ura
sági pálinka fózőházzal és juhtenyésztéssel. Régenten vára 
volt, de annak helyére gr. Károlyi Sándor 1730-ban, a9 
hegy végén csinos kastélyt építtetett, négy szegeletén tor
nyokkal ékesítve, napkeletre bekerített kies vadas erdőcs- 
két, délről Erdőd városát, *s a9 Bikk aljában fekvő hely
ségeket, nyugotról az erdődi nagy erdőt, éjszakról a9 szép 
szántóföldeket és Szathmár városát szemlélhetni. A9 kastély
ból a9 pinczébe lehet a' begy alá lemenni, ineliy hét ágra· 
oszlik, ’» 500 hordó bor könnyen elfér benne. A9 károlyi 
uradalom itt tartja a’ gonosztevőkén Földjei trágyázás mel· 
lett minden féle gabonát bőven teremnek; jó bort termő 
szőlőhegyé a9 szathmárival szomszédos, ’s legmagasabb tete
jén egy Sz. Donat tiszteletére épült kápolna á ll, honnan 
gyönyörű kilátás esik, *s hova népes bűcsujárások történ
nek^ hegy alatt fekvő Sós pusztáján, az uraság májor« 
sága és jatt aMai vannak. U. a9 gr. Károlyi ház. HajT 
dán ez is a’ Drágfiaké volt.

Erdótzádtt , oláh ιηΓ v » a9 Sxamos mellett, N. Bányához 
ny ugotra 2 órányira: lg  romai, 1211 görög kath., 20 ref. lak., 
g. kath. anyatemplommal· A9 város magas.dombon fekszik; 
fekete agyagos földjei termékenyek; erdeje gyönyörű töl
gyekből á ll; szőlőhegye, ’s vizi malma van. Várkastélyából, 
welly egy magas dombon fekszik, az egész regényes vidé*
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két beláthatni. Vásárjai népesek. F. U. gr· Degenield oem 
seUág.
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F a l u k .

Amacz, magyar - oláh f. Szathmárhoz délre egy órányi· 
ra: 404 görög hath., 240 ref., 9 zaidó lak., rét óeg.kath. 
anyatemplommal. Szántóföldjei termékenyek; rétjei elegen
dők ; gyümölcsös és káposztás kertjei szépek; tűzre való fá
ja is van; a* Homoród pataka határában folyik - szét. F. U* 
nagyobb részben gr. Telekiltnre, továbbá Szögyéayi Lőrinc*« 

Angyalos,magyar f. a’ Szamos mellett, Csengerbez kö
z e l i  romai, 40 görög kath., 357 ref., 4 zsidó lak., ref. anya. 
templommal. Földjei szép búzát teremnek; rétjei jók; erde
je nincs. F. U. Domahidy, gr. T eleki, Szubáhyi, Szentlász-
lay, Szintay, *s.m.

/  *

Dobrács - Apáthi, magyar f. Szathmárhoz keletre 1 T|s 
órányira, a' Szamos mellett* 20 romai, 137 görög kath., 
150 ref. lak., ref. anya, g. kath· fii. templommal. Határa 
kemény agyagos és lapályos^ erdeje és almáskert jei vannak ; 
rétjei kétszer kaszállbatók. F. U. Cseh, Csabay, Yirágh 
örökösök,

Apáczafaln, vagy Páczajalu , j>lah f. Erdódhöz keletre 
2 órányira: 304 g. kath. lak ., *s anyatemplonimal. Földje 
sovány; bikkes erdeje igen szép; szőleje vám F. U. gr. Kár 
rolyi; hajdan a’ szathmári. apáczák bírták*

Aranyos, oláh f. «közel Erdószadához : tűi a* Szamoson ; 
296 g. kath. lak., ’s anyatemplommal. Földjei közép tér· 
mékeny8égüek; rétjei jók $ az árvizektől sokat szenved. F. U. 
gr· Kornis nemzetség.

Bogos, magyar * oláh f.; Szathmárhoz ny ugotra l{, mfd- 
nyire: 44 romai, 452 görög kath.,.339 ref., 13 zsidó. lak. 
ref. és g kath. anyatemplommal, Hatáfrb termékeny fekete 
föld; rétje,.legelője sok. F. II.. Bagossy Jánosáé, kinek itt 
szép lakháza van.

Baloto/alu, oláh f, Erdószadához északra 1 mfdnyire, 
a9 Szamos m ellett: 8 romai, 200 görög k a t h ,4 zsidó lak ., 
g. kath. anyatemplommal· Határa termékeny, de felét azár-



vtz Járja; halastava és fűzéssé van· F. U. Peley, M iske, 
Tholdy örökösök.

Barlaßiiu,Szakálla» - Bika , Mező Bika , három régi 
rendetlen faluból összehúzott helység 9 közel az elébboni fa
luhoz: 223 német kath., 865 g· kath. oláh lakossal, Barla- 
falun romai és görög kath. anya, Szakállas - Bikán g. kath· 
anya, Mező Bikán fii. templom van. Földjei javítást 
kívánnak; rétje, legelője elég; szép szőlőhegye és erdeje 
van» F. U. gr. Károlyi·

Pap - Bikó , óláb f. 257 g. kath. lak., ’s anyatemplom
mal· Földje eoVáay * erdeje tölgyes és bikkes. F. U. gr. 
Károlyi.

Alté· és Felső* Boldád 9 két oláh f· közel Bőitekhez a*
fiikkalján: 687 g. kath. lak. Mind a* két helységben van 
egy anyatemplom· Földjei soványak; rétjei csekélyek; 
Jegelőjök, erdejek bőven; szőlőjökisvan. F. U. gr. Károlyi.

Borkid, oláh f. a’ Szamos melleit, Szathmárhoz keletre 
3 mfdnyire: 6 romai, 754 g· kath., 6 zsidó lak·, g. kath. 
anyatemplommal· Földjei csak közép termékenységuek , de 
gyümölcse, tengeri je sok terem; rétjei jók; fája tűzre elég; 
az árvíztől gyakran szenved. F. U. Eötvös Mihály, gr· K á· 
ro ly i, Teleki, b. Vesselényi, Gáspár nemzetségek.

Dob, magyar-oláh f. a' Balkány pataka mellett, Szath· 
márhoz nyugotra t*fa órányira : 2 romai, 6o4 görög kath.f, 
364 ref. lak., ref. és g. kath. anyatemplommal. Szántó
földjei igen termékenyek, de egy részét árvíz járja; rétje, 
legelője elég: erdeje nagy. F. U. gr. Karolyi György.

Dobra, magyar f. Bőitekhez délre egy mfdnyire: 1268 
ref. lakossal, ’s anyatemplommal· Határa búzát, zabot, 
tengerit bőven terem;'szép szőlőhegye 9a erdeje van. F. U, 
gr. Károlyi ház·

Géres, magyar f. közel a’ Krasznához ég Király-Darócz- 
hoz: 80 g. kath., 1020 ref., 14 zsidó lak.· ref. anyatem
plommal. Fekszik Farkasorra név Λ hegy alatt, igen ter
mékeny vidéken. F« U« gr· Károlyi, Kölcsey Theréziá 
asszonyság, Balogh, ’s m.

Gilvács, német f. a’ Kraszna mellett: 229 romai. 30 
g. kath., 3 ref. lak., kath· kápolnával· Róna fekete határa
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mindent jól terem j erdeje a* telkek után lel van oaatva; 
nép lovat es marhát tenyészt. F. U. gr· Kávolyi ház.

Gyöngy, o láh  f. a ’ K ra s /n a  m e l l e t t ,  köze l  Beitekhez: 
614 g. k a t h . ,  6 zsidó l a k . ,  ' s  an y a te m p lo m m al .  Fö ld je  
csak közép t e rm é k e n y s é g i ! ; r é t j e i  jó k .  F . U . g r  K áro ly i ház.

Gyuriit, oláh-német L E rdődhez  délre  egy ó r á n y i r a :  
18 r o m a i ,  557 gö rög  k a th . ,  64 evang .,  7 zsidó lak., g. kath. 
Anyatemplommal. H eg y e s  , völgyes h a tá r a  te n g e r i t ,  b úzá t ,  
zabot t e r e m j  cserfás e rd e je  derék .  F . U. g r .  K áro ly i  ház .

Gyűrtelek, m a g y a r  f. a '  Szam os m e l le t t ,  C eengerhez  
északra  2*/a in fd n y i re : 24 r o m a i ,  4 g. k a l l ) . ,  386 r e f . , 15 
zsidó lak . ,  ref. anya tem plom m al.  R ó n a  fekete agyagos  ha
tá ra  ké t  nyomásbeli ; szénát s o k a t  g y ű j t h e t ; i t t  m egy*el 
azon  kö ltséges  vizrirok, m ellyen gr. K á r o ly i  A n ta l  az  ecsedi 
láp v izét a '  Szam osba a k a r ta  sz iv á ro g ta tn i .  F .  U. gr. K á 
rolyi és T e l e k i ,  P a ta y  I s tv á n ,  S z u h á n y i , U r a y , K advány i,  
K u b in y i ,  D o m b rá d y ,  ’s m.

Farkatntzd. o láh  f. egy  dombon a ’ Szam os n ie l le t t ,  
E rdé ly  szom szédságában : 12 rom ai ,  577 g. k a t h . ,  2 ref. 
l a k . ,  g. k a th .  anya tem plom m al.  Fö ld je i te rm é k e n y e k  ; r é t je ,  
le g e lő je ,  e rde je ,  ’s belső  gyün iö lcsöskert je i  jó k .  F . U. K á l-  
l a y ,  S z a p lo n c z a y , K ra s sa y  ö rö k ö sö k ,  ’s ni.

Hirip, m agyar  o láh  f. S za th inárhoz  dél k e le t re  2 ó rá 
n y i r a :  3 r o m a i ,  225 görög  k a th . ,  374 ref. l a k . ,  ref. anya ,  
g ö rög  fii. templommal. F e k e te  Japá lyos  ha tá ra  b ú z á t ,  za
b o t ,  t e n g e r i t ,  és igen sok veres hagym át  t e r e m ;  tö lgyes  
e rd e je  szép. Δ ’ B a lkány  pa taka  h a tá rá n  k e re sz tü l  foly. 
F. U. tö b b n y ire  S zuhány i János .

Olák-Bodot, oláh f. Beitekhez keletre l f|e órányira: 
6 romai, 415 g. kath., 7 zsidó lak., g. kath. anyatem- 
plommai, sovány földekkel, szőlővel, óz kevés erdővel. 
F. U. gr. Károlyi *s mindenkor a’ bélteki urad. tartozott.

Alsó· Homorúd, német f. Erdődhöz keletre 2 órányira:
556 r. kath. lak,, ’z paroeh. templommal. Földjei részint 
termékenyek, részint soványak; sok burgonyát termeszt; 
pzőlőhegye, ’s vadakkal bővelkedő tölgyes bikkes erdeje van· 
F. U. gr. Károlyi ház.

Féltő - Homorod, oláh f. 204 g. kath. lak., ’* 61? tein·
pionírnál.
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Közép· Homoréd y oláh f« 412 g.kath. lak. 9s anyatem- 
plemtaa). M M  m* kát helység földjei soványak, de cserjés, bik-
kés erdejek nagy. F. U. gr. Károlyi nemzetség.

t í -H ú la , oláh f. Erdőszadához nyugotra egy mfdnyl- 
rét 303 g. kath. lak., ’s anyatemplommal, ’s egy régi üveg
hutának helyével. Földje sovány; bíkkes, tölgyes erdeje 
van. F. U. gr. Károlyi.

V,/-HutátSzelisztye pusztáján épült német-oláh hely
ség és üveghuta: 155 romai, S0 görög kath., 4 ref., 6 ssidá 
lak. Földje rétje nincs, hanem rengeteg bikkes, tölgyes 
erdővel bir, ’s hutájában igen jó üveg készíttetik » de a* 
metsző intézet Misztótfaluban van. F. U. gr Károlyi nem· 
*0leég.

Ivdczko, oláh f. Hiriphez közel: 225 g. kath. lak·, 
«nyatamplooMnal, söványacska földekkel, tölgyes erdővel. 
F. U. Sznhányi János.

K it -  Kolc» , magyar - oláh. f. Ssathmárhos keletre l 3/4 
mfdnyl re: 355 ref. 125 g. kath. lak., ref. any alempl ómmal. 
Sik határa, mellyen a’ Szamos folyik, házát, tengerit, za
bot bőven terem. F. U. gr. Teleki, b. Vesselényi, Csabay 
Antal, Darvay Gábor, Virágh Jozeefne,’s· m.

Nagy .  Köles y magyar oláh f. közel az elébbeni helység
hez a9 Számon.árvizeinek kitétetve: 8 romai, 250 g. kath·, 
295 ref·, 15 zsidó lak«, ref. és g. kath« anyatemplommal· La
pé lyoa határa igen termékeny; gyümölcsöse, erdeje bőven. 
F.U . Bagossy Jánosáé, Oarvay Gábor, ’s ni.

Szamos · Kóróg^y magyar - oláh f, közel a’ Szamoshoz 
ée Szathmárhoz: 160 g. kath., 210 ref. lak., ’e ref. anya
templommal. Lapos határa szűk, de termékeny; gyümöl
csösei szépek. F.U. Péchy, Csabay Antal, Darvay Gábor, 
Botka Lajos, Virágh Józsefné, m,

Krosso, magyar-oláh f. a’ Szamos régi árka mellett, 
Szathmárhoz keletre 2*|4 mfdayire: 8 romai, 510 g. kath., 
595 ref., 8 f zsidó lak., ref. és g. kath. anyatemplonima!, 
synagógával. Határa, melly a9 helységnél jóval alább fek
szik , igen szép búzát, tengerit terem; szilvás *s gyümöl
csös kertjei nagy hasznot adnak. A’ Balkány és Szia patakjai 
a9 határon folynak keresztel. F.U .Darvay Gáborv Miklós
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éi Lajos, gr. Teleli!, b. Venl^oyi és Vécsey örökösök, 
Tarczi* Katona·, 9z. tir. t.

Lipú , oláh f. a* Szamos m ellett, Borhidához közel: 813 
g. katli., 3 ref., 24 zsidó lak., g. kath. ányatemplommal« 
Földje sbvány fejér agyag; a’ Szamos porondjain jó tpugert- 
jé terem, erdeje, ’s gyümölcsöskertjei szépek. Örökös f. 
órai a’ Csomakőzy nemzetségnek elágazott ivadékai.

Lophágy, oláh f. Bőitekhez keletre 4*1, mfdnyire: 305 
g. kath. lak., fii, templománál, sovány szántóföldek kel, szép 
és nagy bilckes erdővel. F. U. gr. Károlyi.

Madaráts ,  oláh * német f. Erdődhöz északra a9 szath* 
mór! ntban: 263 romai, 1214 g. kath.lak., görög kath.anya, 
romai kath. ül. templommal. Határa kemény agyagot, igen 
sovány ét vizenyős. F. U. gr. Károlyi ház.

1 Módit,oláh .f. Erdődhöz kelet* délre l ’Jsmfdnyire: 355
görög kath., 5 zsidó lak., ’s anyatemplommal. Határa igen 
sovány; ezelőtt nagy erdeje volt, de as itt létezett hamuzsir* 
főző intézet felette megritkitóttá. F. U. gr. Károlyi ház.

Mogyorót, oláh f. közel Hj - Hutához i 423 g. kath., 5 
Zsidó lak ., anyatempfommal, sovány határral, derék bifc* 
kés, tölgyes erdővel. F .U. gr. Károlyi ház.

Nd/ttnr, oláh - német' f. Bőitekhez délre'1^* mfdnyire, 
Közép Szolnok vgye szélén : 350 romai. 465 görög kath; 
Iák;, g.kath. anya, romai kath. fii. templommal. Határa so* 
vány V érős trágyázást kíván ; rengeteg erdeje vadakkal bő*, 
völködik; szőlőhegye szép fekvésű. F. U. gr. Károlyi ház; .

Ombód, inágyar f. a’ Szamos mellett, fél mfdnyire Szath- 
ntátrtól: 557 ref. lak. , ’s anyatemplommal. Határa lapályos- 
ék igen termékeny; gyümölcsösei sok hasznot hajtanak; er* 
deje van. F. U. gr. Teleki Imre.

Orotzfalu, oláh f. Szathmárhoz kelet-délre egy órányi* 
ra: 4 romai, 4Ó0 gt kath., 6 zsidó lak., g. kath. anyaiein- 
plommal· Határa , mellyet a' Szamos néha elönt, mind a9 
házát, mind a’ tengerit megtenni. F.U. *|g Szathmár városa, 
Ve Mándy, Éles, 'fc több uraság,

Óvári,  magyar f. Szathmárhoz nyugotra 1*1, órányira, 
a9 Szamos mellett: 48 római, 293 görög kath., 598 ref., 6 
zsidó lak·, ref.és g.kath. anyatemploma. Béna fekete ha



tára gazdag terraékenységű. F. U. Mátay Antal, Kerekes let· 
vén, Peley Imre, Szilágyi, ’atb. nemzetségek.

Ököritó magyar f. a' Számos mellett, Csengerhez észak
ra 1*/s órányiTa: 52 romai kath., 716 ref., lg  zsidó lak. , 
derék ref. téglából épült templommal. Határa felette termé
keny; szénát igen sokat gyűjfhet az ecsedi lápon. F. U.Szu- 
hányi, Kende és Uray mostani aliapányok, Lukácsi, Krasz- 
nay, llosvay, Szentmarjai,Kormos,Mátay, Gnlácsi, Nagy 
örökösök ’atb. ' ■ '

Pálfalu, magyar f. a’ Szamos mellett, igen közelSzath» 
márhoz: 15 romai, 27 görög kath., 114 ref.lak. Határabo 
termékenységi!, tölgyes erdeje van. F. U. nagyobb részben 
g. Teleki Imre, továbbá Peley Imre, ’stb.

P  útyod, tét-oláh f. közel Csengerhez: 244 rótttai, 296 
görög kath·, 4 ref., 18 zsidó lak .« termékeny róna határral. 
Rétjei sok.szénát adnak. F· U. Szuhanyi, Domahidy, Geöcz, 
Maj o s , Galgóczyörökösök , ’s. m.

Pettyül % magyar f. a9 Szamos mellett Szathmárhoiz ke
letre 3|d mfdnyire: 6 romai, 18 g. kath. 9 241 ref. , 9 zsidó 
lak., ref· anyateipplommal. Határa szűk, de félétte térmé» 
kény \gyümölcsösei vannak. F. U. Virág Józsefné, b. Apor 
Lázár, Böszörményi, Décsey, Ben kő, ’stb.

Pnkárkos, oláh f. Erdődböz nyagotra I mfdhyire: 822 
g. kath., 9. ref , 14 zsidó lak., g. kath. ányatemplommal. 
Agyagos határa sovány; szép tilalmas erdeje van. F. U. gr. 
Károlyi.

Porcsal ma ̂ magyar f. Csengerhez északra égy óráriyirar 
22 romai, 224 g. kath., 640 ref., 18 zsidó lak ., réf. és g.1 
kath· anyatetnplómmal. Nagy és termékeny határa az ecsedi 
lápig kiterjed; szénája bőséggel terem ; erdeje nincs, de nádi5 
ja elég. F. U.Szuhanyi .gr. Károlyi, ’s igen számos nemesség.

Rqpollkp magyar f. a* Szamos partján, közel azelébbeni 
helységhez: 28 roniai, 340 ref., 20 zsidó lak., ref« anyatem- 
p),ómmal. Határa búzát, tengerit, zabot, szénát bőven'to
rom. F. Ui aJ Kápolthi Nagy nemzetség, 's igen számos"nV 
mesek.

Retnctemező> oláh f. közel a9 Szamoshoz és Borhidához · 
15 romai, 1203 görög kath., 10 ref., 31 zsidó lak., g. kath. 
anyatemplommal. Róna és lapályos határa elég termékeny;

SZATHMÁB VÁRMEGYE. 8 9 9



erdeje te ven. F. U. a1 Toldj örökösök,u. m. HorváthZsig- 
mondoá, Mándj Péter, Ujfalnay Mikibe, Élei Gábor, Ró
k á n , *etb. nemzetség.

Réztelek, oláh f. a' szathmári hegyek közt fekszik: 4 
romai, 725 g. kath. lak-, ^  anyatemplommal. Agyagos 
földje sovány; makkos erdeje derék. F. U. Szathmár városa 
és gr. Károlyi.

Súlyt, magyar f. Csengerhez északra egy órányira: 31 
romai, 49 g. kath., 584 ref., 15 zsidó lak,, reí. anyaiéra· 
pionírnál. Fekete agyagos határa igen termékeny, erdeje nincs« 
de a’ Szamos mellett nagy jövedelmű gyümölcsös kertjei van· 
nak. F. U. b. Eötvös, Sulyok, Majos, László, Kolláth, 
Uray, Balla, Ajtay , Horváth, Gerzsenyi, Domahidy, Ma- 
róthy « Hápollhi Nagy örökösök.

Súudorfulu, német f. Beitekhez közel: 567 romai · 20 
görög kath., 8 zsidó lak ., r. kath. anyatemplommal. Hatá
ra hegyes, Tölgyesbe sovány; erdeje derék; szőlőhegye sok 
bort terem, de a’ meily nem állandó ; a9 fain viz dolgában 
igen nagy szükséget szenved. F. U. gr. Károlyt ház.

Szakasz, német-oláh f. Erdőd éa Béltek közt: 504 
romai 170 g. kath., 20 ref. lak ., r. kath. anyrf, görög fii. 
templommal. Határa nagyon középszerű' termékenységgel 
bir, de erdeje, szőleje jó. F. U. nagy részt gr. Károlyi ház. 

v Kis-Szokottá, oláh f. közel Beitekhez: 4 romai, 300 
g. kath., 8 zsidó lak., hegyes, völgyei sovány határral, de
rék bikkes erdővel, meilyben őzek tanyáznak. G, kath. anya- 
templom. F. U. gr. Károlyi ház.

Nagy·Szokottá, német f. 380 r. kath·, 3 ref·, 5 zsidó 
lak ., kath. fii. templommal. Határa ennek is sovány; sző
lőhegye, és bikkes tölgyes erdeje szép. F. U. gr. Károlyi ház.'

Ssoldobágy, oláh Vközel az elébbéni helységhez; 355 
g. kath. lak., igen sovány, köves határral, de vadakkal bő- 
völködő gyönyörű erdővel. Patakja a9 Bikk tetőről veszi 
eredetét« hol egy puszta várnak romjai látszanak, alatta 
régen Dedemes helysége feküdvén. F. U. gr. Károlyi.

Szifrfalu« német f. Erdódbőz keletre 2 órányira: 458 ro
mai« 50 g- kath. lak·, r. kath. fii. templominál. Határa 
igen spvány» de derék bikkes, tölgyes erdeje vail. F. U. 
gr. Károlyi ház.

300 seathmár vármegye.
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Tomány, oláh f. a' 8κβιηοι bal partján, Erdőaxadáhoi 

délre: 544 g. kath. lak., ’s anf a temp lommal Határának na* 
gyobb része tűi a’ Szamoson fekszik, egyébiránt kövér ét 
termékeny; erdeje nincs. F. U. gr. Degenfeld.

Ólak - Tőt fa lu  , oláh f. közel az elébbeoL helységmz: 
436 g. kath. lak ., ’s anyatemplommal. Hatéra azfik, ég sö
vény , tölgyes erdeje van. F.U. gr. Károlyi has*

Rákot· Tereket, oláh f. Béliekhez délre i l|e órányira:
4 romai, 723 g. kath. ;6 zsidó lak., g. kath. anyatemplom
mal. Határa· hegyét, Üftány; két patakja a* helységet gyakv 
ran elönti ; érd éjé Yftftis. F. U. gr. Károlyi'ház.

Tőke - Tér ebet, német-oláh f. mind Károlyhoz, mind 
Szathmérhoz egypostaállásnyira: 550 romai, 469 g. kath., 
2 ref. lak., romai és görög kath. anyatemplommal, posta
hivatallal. Határa búzát, zabái , tengerit meglehetősen te
rem ; erdeje szép. F. U. gr. Károlyi ház.

Tunyogh, magyar f. a* Szamos bal partján, Matócscssl 
általellenben: 22 kath., 636 ref.« 30 zsidó lak., ref. anya
templommal. Határa gazdag termékenységű; szénája nádja 
•ok; erdeje nincs. F. U. gr. Károlyi, Korda, Szűcs, ’im ás 
számos nemesek.

Tywkoáimagyar f, közel Csengerbez: 9 romai, 32 g. 
kath.« $14 ref., 17 zsidó lak·, ref. anyatemplommal· Hatá
ra lapos, de termékeny; nádja szénája az ecsedi lápon sok, 
F. U. Uray Sámuelné, Répolthi Nagy , ’s más igen számos 
nemesség.

Ct enger - Újfalu , magyar - oláh f. 5 romai 330 g. kath., 
396 ref.« 8 zsidó lak., ref.ás#, kath. anyatemplommal· Ha
tára felette termékenyt de az árvíz néha elönti szénája nád
ja bőséggel· van. F. U. gr. Teleki nemzetségbeliek,-Uray, 
Jékey, Pongrácz« lsek, Korda, Újhelyi , Toros, ’s mások 
többen.

f

Ura, nem régen újra megnépesitett magyar’s oláh hely
ség« az ecsedi láp szélén« közel Csengerbez: 162 g. kath., 
63 ref. lak. Földje igen termékeny; a’ lápban nádja, szé
nája felesleges; csíkot, is sokát foghat F. U a’ férjfi ágon 
virágzó Urny nemzetség.
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Oláh- Újfalu* oláh f. kősói Erdőtzadáboz: 321 g.kath. 
Iakr anyatemplommal, sovány hegyes határral, tölgyes er
dővel. F. U. gr. Károlyi ház·

V á la s z tU , oláh f. nem messze az elébbeni helységhez: 
245 g kath. lak. sovány határra!, erdővel, a' Borpatakán vízi- 
malommal. G, kath. anyaiemplom. F. U. gr. Károlyi*

Veret mari * oláh f. magas helyen a’ Szamos partján, 
Borhida üznnifzédságáhan: 614 g. kath. Jak., ’s anyateni- 
plommal. Földje veres agyagos és igen sovány, de a’ Sza
mos porondjain sok ten^erije terem ; erdeje elég. F· U. 
b. Vécsey , Cray , Gáspár , ’s máŝ  nemzetségek.

V e i é t *magyar-oláh f. Szathmárhoz nyugotra 1 mfd- 
nyire a’ Szamos mellett: *20 romai, 716 g. kath., 34$ ref., 
4 zsidó lak., ref. és g. kath. anyatemplommal, mellyek 
közül az elsőt még Vetéssy Albert veszprémi püspök épí
tette 146o-ban. Fekete agyagos határa nagy kiterjedésű, 
’s mindent gazdagon terem. F. U. Vetéssy Sámuel Szer
dahelyi, Darvay Gábor', Kord·, Kereke·, Muray, Szent- 
íászlay, ’s mások többen·

Ztadány, oláh f. Szathmárhoz délra 1 mid nyíre a’ ká
rolyi postautban: 23 romai, 564 g. kath. lak ., kik' • g r « ·  
iránt magyarul mindnyájan tudnak. G. kath: anyátetnplotri. 
Határa jó búzát, tengerit, zabot terem ; erdeje kevés; a’ 
Homárod patak]· keresztülfolyik a’ helységen. F« U. h. 
Sztojka Imre, gr· Karaczay, b. Jósika, Bu^ay, *· nw

P u s z t á k .

Mácta, Őköritó mellett, Vabhoz tartozik. Eürgezd, 
Tyúkodhoz tartozik. Tagyf Dob és Domabida közt. 
i>étz, Vetéshez tartozandó. ,jaz· Erdődi szőlőhegyek 
alatt, nevezetes juhtenyésztéssel. F . (j. gr. Károlyi nem
zetség.

IIL Szamosköz i  Járás.
. . . *

Van benne 3 mezőváros, mindenik magyar: 67 
ti· m. 63 magyar, 1 német, 1 orosz, 2 magyar-oláh. Né*
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passage 36,435 lélek , μ .. m. vallásokra nézve: 2649 romai, 
33,95., görög kptholikus, 29,139 református  ̂237 evangéli
kus, 1015 zsidó. Nyelvükre: 34,570 magyar., 350 német, 
300 oláh , 200 «orosz , 1015 zsidó Azon kevés tótokat, kik 
Kolcsép, Peleekén, L^z^ribanti ’stb. laknak, mivel tmár 
nagy részt elmagyarosodtak, különösen ki nem tettük.

Μ β β őf V á r Q ä λ ,k. .

Fejér· Gyarmßth, népes magyar m· v. Szatbotárhoz észak·« 
hyugotra 5 mfdnyire: 270 r. kath., 2144 ref., 56 zsidó Jak.̂  
egy, régi ref. ás kath. anyatempl ómmal. Fekete agyagos 
határa őszit bőven terem, de tavaszit kevésbbé; rétje., le
gelője bőséges ; sok és hires dohányt termeszt. F. U. na· 
gyojbtb részben gr. Károlyi,, továbbá llosvay, Mándy, Bakó, 
Gulácsy* Tatay * Kardos, és igen számos nemesség, agy· 
hogy csaknem az egész .város nemesekből áll.

Jánk, magyar m. v. Szathinárhoz 23jA mfdnyire: 3Q1 ro- 
maj, 269 görög kath.· 190 ref-, 18 zsidó lak·,, romai és 
görög kath. anyatemplommal»/.,A’ reformátusok- leány gyű· 
lekezete Majtishoz tartozik* Van itt egy szép kastély is. 
Fekete agyagos határa bőven terem búzát,, tengerit, zabot, 
dohányt; rétje legelője bőséges,; gyümölcsfája sok; szép 
tölgy es erdeje van több szakaszokra osztva. F. U. gróf 
Barkóczy.

Mutolcs, magyar m. v. a* Szamos mellett, közel F. 
Gyarmathoz : £. romai kath., 896 ref., 22 zsidó lak ., ref. 
anyatemplominal. Határa szűk, *8 részint fekete, részint 
sárga agyagos és fövényéé; ka^zájlója kevés; almás, szil
vás kertjei szépek; a9 lakosok fő élelme kézművesség., F. Ü, 
19 telken kívül gr. Károlyi ház, ’s azután több nemesek.

F a l u k .

Atya , magyar f..$zat hm árhoz 1TJ8 órányira: 32 romai, 
68 görög kath·, 374 ref., lg zsidó la k ., ref. anyatemplom- 
mal. Fekete agyagos-határa mindent bőven terem; szénája 
sok; tölgyes erdeje van. F. iL> Vár adi Ah tá l, Péchy Gábor, 
Zimány Antalod ,>  több nemesek.
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Kis· Jr % magyar f. a* Tisza partos t 9 kath., 716 ref., 
12 zsidó lak·, ref· aayatemplommal. Föld]· igen termékeny, 
de őesi Vétéit az árvizek miatt nem igen tesznek; sása· 
szénája felette sok , valamint legelnje is kövér; almás, szil· 
▼ás kertjei szépek. F. U. gr Károlyi hás, Pongrác*, Bay, 
b. Perényi, Csatáry örökösök, ’stb.

Nagy-Ar, magyar f. a1 Tár vize mellett, közel ennek 
a’ Tiszába való szakadásához: 22 kath., 52! ref., i6 zsidó 
lak., ref. anyatemplommal. Hatóra a4 Tisza felől homo
kos , másutt fekete nyirok , 's gazdag termékenységit; rétje, 
legelője bőséges,’s azért sok marhát tarthat; gyümölcsösei 
nagy hasznot hajtanak; erdeje van. F. U. Luby Károly és 
mások számosán.

Szamos-Bért, magyar f. Szathmárhoz t*J4 órányira a* 
Szamos mellett: 3 romai, 9 görög kpth., 351 ref·, 10zsidó 
lak ., ref. anyateinplonimal. Földje termékeny, sok gyü
mölcsöse , és szép tölgyes erdeje van. F. U gr. Károlyi ház.

Tisza-Becs* magyar f  közel Tisza Újlakhoz, ’s Ugocea 
▼gyétől a’ Határ vize választja e l: 4 kath.. 861 ref. Jak., 
igen régi kőből épült anyatemplommal. Határa mindent 
gazdagon terem ; szénája, legelője igen sok. A’ lakosok 
T. Újlakon csajkásoknak szoktak beállani; makkos erdőt 
is bírnak. F. U. b. Eötvös, a’ királyi kamara, gr. Károlyi, 
Borbély, Lövey, gr. Teleki, gr. Schönborn, Bay, Butykay, 
Fogarassy , Ormós, ’stb. nemzetségek örökösei.

Száraz-Berek* magyar f. Szathmárhoz északra 2 órá
nyira: 196 g. kath., 351 ref., 14 r. kath., 32 zsidó lak ,ref. 
és g. kath. anyatemplemmal. Határa magas helyen fekszik 
’s részint homokos, de inkább agyagos, nie Ily nehéz mi- 
vetésű; kaszállája a' ligeten és égereken; van erdeje is, és 
kevés urasági szőlőskert. F. U. Kovács Sándor, Nagy lgnácz, 
Szirmay Lajos,, Mandy Péter, ’s m. t.

Tiszta-Berek , magyar f. 63 romai, 18 g. kath., 384 ref. 
lak., ref. anyatemplommal.· Szántómezeje dombos, homo
kos; kaszálldja bőséges; nevezetes tölgyes és égres erdeje, 
hol 10 öles égerfák nőnek. F. Ü· Hhédey Ferenc/.

Borzova, magyar nemes helység, F. Gyarmathoz 
órányira; 8 romai kát!).-, 264 ref., zsidó lak. , ref. anya- 
templommal. Határj? fekete* agyag V mindent bőven te-



rem ne, de árvizek járják; rétje, legelője, erdeje elég. F, U. 
több nemesek·

Csa/tdlcz, magyar f. Szathmárhoz 3 '|, órányira, közel 
a* Tiír vizéhez: I4 romai, 6 g. kath., 479 ref., 17 
zsidó lak., re£ anyateniploiumal. Határa erős trágyázást 
kivan ; rétjei jó szénát teremnek5 tölgyes erdeje derék. F. 
U. Darvay Florentina Zágonyiné, Kállay, Domahidy, Mór- 
vay, ’s. in. nemzetségek.

Csásiló, magyar f. közel Jónkhoz: 12 romai, 83 g. kath.» 
367 r e f. 28 zsidó lak., ref. anyateiuploinmal. Fekete agya· 
goe határa hő termékenységu; legelője kevés; de makkos 
erdeje, és rétjei szépek. F. U. a* Kápolthi Nagy, Járuiy· 
Mátay, Tolnay, ’s. in, t. nemzetségek.

C tc g ö ld ,  magyar - oláh f. '{4 mfdnyire Jónkhoz: 80 ro
m ai, 359 görög kath., 7 ref. lak., g. kath. anyatemplom«· 
mai. Földjei és rétjei kövérek, de az árvíz gyakran elönti ; 
erdeje gyönyörű; a’ Szamos szigetjeiben szép gyümölcsösei 
vannak. F .U. b. Vécsey Miklós, e’ megyének mostani fő- 
ispánya. ^

Cteke, magyar f . , északról a’ Tisza hasítja tíeregh vár* 
megyétől, 's számlál 229 romai, 18 g. kath., I0O6 ref., 
59 zsidó lakost, romai kath. és ref. anyatempl ómmal, synagó- 
gával. Szélesen kiterjedt határa, csaknem mindennel meg- 
áldgtott ’s igen termékeny. Földje többnyire sárga agya
gos, a’ Tisza felé homokos; őszit.nem igen sokat vetnek, 
dé tavaszi élet, különösen tengeri felette gazdagon terem; 
rétje, legelője is sok és jó lévén, mindaz uraságok, mind a* 
jobbágyok szép szarvasmarhát tenyésztenek; a’ sertéstartós1 
szinte nagy fontosságú; a’ Tisza mentiben igen jövedelmes 
szilvás, almás, körtvélyes kertjei vannak, de hajdani ritka 
szépségű erdeje elpusztult. F. U. Kende t*álné, Kende Zsig- 
mond, a* Kölcseyek, ’s nehány zálogosok. Kölcsey Ferencé 
itt élt ’s munkálodott a’ Haza javáért. Áldás hamvaira!

Csecse, magyar f. 4 r. kath., 358 ref., lO zsidó lak., 
re£ anyate.nplommal. Hatara ennek is nagy részt sárga 
agyagos, a’ Tisza felé homokos; rétje kevés; erdeje sints, 
de gyümölcsösei hasznosak. F. U. Kende, Császy, gr, Bttf- 
kóczy, Dózsa, Horváth örökösök, ’e mások többen.

IV. K.M.O. Földi. 20
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Czégctiy , magyar f. 6zathmérboz4 ki« órányira, a' &*&· 
moa mellett. Népessége Hányáddal együtt 58 romai, 32 g* 
kath. , 716 ref., 16 zsidó lak. A’ reformátusoknak szinte 
Danyáddál együtt van egy anya ékklézsiájok. Határa min
denféle gabonát bőven terem ; tétje, legelője elég és jó. F .Ü . 
4 telken kivtil a* megye mostani érdemes első alispánja Ken· 
de Ztigmond, kinek itt ékes lakhelye van.

Danyád , lilagyár f. Czégéttytől csak egy ntcza választ
ja -e l. A' ref. templom itt van. Határa ollyan, mint Czé- 
gényé. F. LJ* Ajtay Károly és Sámuel, Kende Zsigiuond, 
*·. m. t.

Dar ah ,nlagyar f. Szathmárhoz egy órányira r  Szamos 
mellett: 64 romai, 79 görög kath., 184 ref., 7 zsidó lak., 
ref. és r. kath. anyatemplomnial. Határa három nyomásbeli 
és igen termékeny ; rétje kétszer kaszállható; tölgyes erdeje 
két szakaszban : gyümölcsösei szépek ; a9 Szamoson inalmo* 
kát bír. F. U. Eötvös János, b. Jósikáné/ Kállay Dániel > 
Buday József.

Puizta- Darócz, magyar f. közel Szathmárhoz 5 ro
mai, 110 g. kath., 160. ref., 7 zsidó lak. ref. anyatemplom- 
mal. Határa szűk, db termékeny; erdeje szép; rétje 
igen jó szénát ád. Fő birtokos Nagy Ignác/, továbbá b. Bar- 
kóczy, Nagy Lázár, Kanisay, Boros, Péchy és Becsky 
örökösök.

Fülpöi - Datóc* i> magyar f. Szamos m ellett, Matolcshoz 
közel: 4 romai, 31 görög kath., 2üÖ ref., 16 zsidó lak·, 
ref. anyatemplomnial, Három nyomásbeli földjei mindent 
bővett teremnek; rétjei középszerűek; legelője, fája elég ; 
belső gyümölcsös, káposztás, szőlős, veteményes kertjei 
jók , különösen sok dió fája van. F. U. llosvay; Gulácsy > 
Moldvay* Tatay, Varga örökösök..

Darué, magyar f. közei F* Gyarmathoz: 4 romai, 7 
görög kath., 170 ref. 8 zsidó lak ., ref. anyatemplomnial. 
Határa trágya mellett elég termékeny; erdeje és belső gyű« 
mölcsös kertjei vannak. F. U. Isák, Morvay, Fogarassy : 
Osváth, Székely *etb. örökösök.

^ r t ,  magyar f. Szathmárhoz kelet-északra két kis 
órányira: 14 romai, 45 g. kath., 516 ref. lak., ref. anya* 
templommal. Határa három nyomásbeli) búzát, kétszerest,



rozsot te re m ; r é t j e , ] e l l ő j e  k é r é s ; e rdeje  van. F . U. Szír* 
m ay L ajos c sa lá d ja , K o rd e , U d v a rh e ly i, ée más számos b ir
tokosok . S zirm ay G yörgy  u rn á k , a* hazai tö rtén e t és föld* 
le írá s  nagy b ú v á r já n a k , ’a a1 m agyar lite ra tu re  buzgó p á r t-  
fogójának ékes lak háza vagyon Itt.

Füleid^ magyar f. IS r. kath., 414 ref.. 13 zsidó lak., 
■ ref* anyatemplomnial. Határának nyugoti része agyagos, 
keletre homokos, de bő termékenységű; rétjei bőségesek és 
hasznos szénát adnak; szép erdőkkel bír. A’ Tisza, Tár és 
Szamos árvizei egy részét a’ határnak megszokták futni F.U. 
a’ Kölcsey nemzetségbelíek , Kende Pálné, ’e. m. t. A9 kői* 
csei uradalomhoz tartozik.

Fulpős, magyar f. a9 Szamos mellett, közel M atolcs* 
hoz: 6 romai, 18 g, kath., 220 ref., 22 zsidó lak·, ref. anya
templommal. Szűk határát az árvíz rongálja, de különben 
igen termékeny. F. U- számos nemesek.

G acidly,magyar f. Jánk és Kozsály közt: 21 romai, 
68 g. kath. , 616 ref*, 51 zsidó lak., egy ref. anyatemplom* 
mai t mellynek fedele is kőből rakatott. Nagy kiterjedésű 
határé tisztabuzát, kétszerest, tengerit, zabot, és hires len
csét bőséggel terem ; erdeje, kaszállója jó .F. U. Pap András* 
né, Rátonyi Károly, Madarassy és több nemzetségek.

Garbóié%,magyarf. a9 Tár háton: 4 kath , 196 ref., 19 
zsidó lak«, ’s ref. anyatemplommal, Határa kemény agya* 
gyos és sovány, fája kevés. F. U. Kölcsey János 1 Böször
ményi Józsefné, Yárady, Horváth, Zombor, Szalkay ne* 
meeek.

G éber je n , m agyar f. á9 Szam os m elle it, F fllp ö s. D arócz 
szom szédságában: 22 r, k a th · ,  3 3 8 -re f ., 9 zsidó la k ., re f4 
anyatem plom m al. K ét nyom ásbéli h a tá ra  gazdag term ékeny
ségit ; gyümölcsösei szépek. F . U. Jék ey  nem zetség. .

Nagy· Gecz, magyar f. Szathmárhoz 1*|β órányira: 40 
romai, 2i g. kath., 278 ref., 16 zsidó lak., ref. anyntein- 
pionírnál· Határa, mellyet a9 Szamos, árvize kővárit, há
zát, kétszerest, tengerit, zabol bőven terem; erdeje szép· 
F . U. gr. Majláth Antal, Luby Károly , Péchy !stb. nem
zetségek. '

Gyügye, magyar f. a9 Szamos mellett: 14 romai, 2t 
göfög kath., 287 rét., 11 zsidó lak., ref. anyatemplomnial«

20  ·
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Fekete agyagos határa elég termékeny 5 kevés gyümölcsösei 
is vannak. F. U. többen.

Hermdntzegk> magyar f. a’ Szamos mellett: 8 kath., 249 
ref. lak ,, ref. anyatemplommal. Földje kevés, de gyümölcsösei 
nagy kiterjedésűek, ’s bőven termők. F, U a* gr. Barkóczy 
nemzetség.

Nagy- ét K it ·  Hodos, 2 magyar f. a* Hodos vizétől,
raelly itt keresztülfoly így neveztetvén. Nagy Hodoson 
lakik 21 romai, 72 görög kath., 211 ref., 19 zsidó. Kis- 
Hodoson 15 romai, 5 g. kath,, 222 ref. Iák. JVIind a* két 
helységben van egy ref. anyatemplom. Négy - Hódosnak 
földje három nyomáebeli, de laposas, vadvizes, sovány; 
makkos erdeje, malma, n9Hodosvizében sok hala és rákja 
van; Kis-Nodnsnak földje kéf nyomásbeli fával ’s kövér ser- 
tésekkel bővölködik. Mind a* két határt a’ Hodos és Tűr 
árvizei járják Kis-Ilodns a* kamaráé’ ’s a’ tiszuujlaki pro- 
vlsoratuslioz tartozik. Nagy-Hodost többen bírják.

'Homok* magyar f. JSzathniárhoz északra 2 órányira: 24 
romai, 64 görög kath·. 230 ref , 6 zsidó Ink., ref. anya. 
templommal. Jlórom nyomásbeli határa mindent bőven te* 
rém; tölgyes erdeje van; az Éger és Sár vizek körülveszik, 
de veteményében kárt nem tesznek. A* homoki és mikolai 
határ összejövetelénél van egy ásványos vize, ’s fördóje is, 
melly köszvényben különösen ajánltatik. F. U. Kovács Sán· 
dór, Boros Sándor és József; ’stb.

Istvánéi, magyar f. a’ Tűr mellett, közel Csőkéhez: 
19 romai, 7 g, kath., 321 ref., 12 zsidó lak,, ref. anya
templommal. Határának dombosabb része homokos, a9 többi 
fekete lapály, mellyet a’ Tűr vize gyakran elönt; tölgyes, 
szilfás, gyertyános erdeje derék · a9 Tűrban sok halat, rá
kot foghat; jövedelmes vízimalma is van. Fő birtokos Kende 
Zsigmond, továbbá a9 Kölcsey, és Jármy nemzetségbeliek·

Kér - S a ml yen , kettős magyar f. a9 Szamosnak két part- 
já n , olly formán. hogy Kér a9 bal, Semlyén a’ jobb parton 
esik . 9s ezelőtt Szabolcs vgyéhez tartoztak, de az 182*j7iki 
ország gyűlési czikkely erejénél fogva cserében Szathmár 
megyéhez jöttek. Kérben lakik 4 kath., 324 ref., 13 zsidó; 
Semlyénben 15 kath., 237 ref., és 10 zsidó, egy ref. aoya- 
templommal /  oskolamester mind a’ két helységben külön tan.



SEATHMÍR VARMEGYE. 3 0 9

Határuk a’ Szamos körűi homokos, egyebütt fekete nyirok 
ás igen termékeny; rét, legelő bőséggel leven, a’ lakosok 
szép szarvasmarhát ’s erős lovat tenyésztenek, F. U. a’Kállay 
nemzetség. Kér a’ nyíri jár. tartozik.

Komlód* Tót fa lu  ; lásd Tót fa lu ,
Tisza- Kóród, magyar f. északra Beregh vgyétől a* T i- 

sza választja - e l : 16 romai kath., 838 ref., 18 zsidó lak.
, ref. any at em pionírnál. Földje részint sárga agyagos, részint 

homokos, a1 Tisza ás Tár árjai járják; kaszálloja bővebben 
van; almás, szilváskertjei szépen jövedelmezők; a9 lakosok 
nyáron csajkásoknak szoktak állni, ’s ez által sok pénzt 
keresnek. F. U. Kende Pálné és Zeigmond; Ormós Péter, 
Kölcsey Mihály és János, ’s mások többen.

Kölese 9 magyar f. sziget formára, mivel a’Tár vize és 
az abból kiszakadó Eszteré körülfogják , Szat hínárhozészak
ra 4 kis órányira fekszik, ’s fő helye a’ kölesei uradalomnak. 
Népessége 98 romai 82 g. kath., 237 evang·, 526 ref·, 18 
zsidó. Ref. anyatemplom; Az elmagyarosodó tót evangéli
kusok N. Károly hoz afiilialtattak. Tágas határának nagyobb 
része sárga agyag, kisebb része homokos, búzát, kétszerest, 
tengerit, zabot bőven terem; szénája sok, de vad és sásos; 
erdei szépek, ’s makkot termők; vízimalma is van. F. U. 
a’ Kölcsey családhoz tartozók, Egri, Ormósok , Nagyidaiak, 
Jeneiek, ’stb. Kégenten Knlchnak neveztetett, és még a’ ma
gyarok bejövetelétől máig virágzó Kvlchey nemzetség bírta. 
(Származik ez Ónud vezértől, az Ete atyjától, kitől jö n -le  
a’ Kölcsey nemzetség. A’ Kende nemzetség is , melly a1 
Kölcsey vel egy eredetű ezen helységről czimeztetik.

Kömőro, magyar f. 4 kath. , 400 ref., 18 zsidó lak., 
ref· anyntemplommal. Határa, mellyet a’ Tűr gyakran el
önt , szűk; földje résxint fekete, részint sárga agyagos; rét
je kevés, de azért jó marhát nevel. A’ Tár vizében sok ha
lat és rákot foghat. F. U. nagyobb részt ugyan azok, kik 
Istvánéit bírják.

Lázári, magyar f. Szathniárhoz északra egy órányira: 
172 romái, 211 g. kath., 285 ref., 12 zsidó lak., ref. anya- 
templommal, ’s egy újonnan állított r. kath. plébániával, 
mellyhez a’ szentegyház mostan építtetik. Azon kevés tótok, 
kik itt laknak ;lassan lassan elmagyarosodnak, A’ falureq-

i
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detlenűl vao építve, de díszére szolgál as Eötvös László esi· 
aos teltháza, és nagy kiterjedésű szép gyümölcsös és vetemé
nyes kertje, melly e’ megyében az elsők közé tartozik. Ha* 
tára, meilyet egyébiránt az árvíz nem jár, igen termékeny; 
különösen sok és szép tiszta búzát, zabot, kevesebb rozsot, 
árpát terem, a* tengerit nem igen szereti; rétjei bőségesek 
és jók ; fája mind tűzre, mind épületre elég. F. U. Eötvös 
László és családja, továbbá a* Nagy és Szerdahelyi nemzet, 
ségek, úgy a* Oaróczy, Balogh, Barabás, Csury és Csorna 
nemesek*

Magotligeth, magyar f. Ugocsá szélén: |2  romai, 21 
g. kath., 190 ref., l f  zsidó lak·, reform, anyatemploinmal. 
Határa részint sárga agyagos, részint homokos; kaszaliója 
sok és tiszta szénát ód; makkos erdei szépek. Ejszaki ol
dalában foly a* Batár v ize , melly a’ Tiszával egyesítvén 
álja it, tetemes kórt okoz. F. U. a' llagara nemzetség beliek.

Majlis j magyar f. szép erdejétől körűi vétetve, Jónk
hoz közel: l l  romai, 7 görög kath., 2*25 ref., 18zsidó lak., 
ref. anyatemploinmal. Földjeit, rétjeit a’ Szamos gyakran 
elönti. Nagyobb része Jónkhoz tartozik, de bírnak itt még 
Vályi Lajos, leak Gáspár, 'stb.

Maud* magyar nemes helység, közel Kömörőhez: 6 
kath., 486 ref., 13 zsidó lak., ref. anyatemplommal.Földje, 
rétje, erdeje kevés, de termékeny. F.U. a’ Mándy jeles nem
zetség fid ágon, és számos leány ágon lévő nemesek.

Méhtelek, magyar f. 4 romai, 83 g. kath., 272 ref., 9 
zsidó lak·, ref. anyatemploinmal. Határának hátas része meg
lehetős sovány, a9 lapályos részt pedig a1 Szamos árjai el·* 
borítják; erdeje van. F.U. Becsky László és Antalné, Ma- 
róthy Pálné, Eötvös László, ’s. ni.

Mikola, régi magyar helység a’ Túr háton felemélkedett 
földön; 26 romái, 71 g. kath., 720 ref., 109 zsidó lak., ref* 
anyatemplommal. Határa, melly 5277holdat teszen, részint 
agyagos, részint homokos’* terein búzát, kétszerest, rozsot, 
tengerit, zabot, árpát* dinnyét; rétje két annyi mint szán
tóföldje; két darab erdeje közel 3000 holdat foglal· e l , ’e 
nagy szálú tölgy, sz il, körös fákkal ékeskedik, e’ mellett 
vadakban gazdag. A’ Túr vizében halat, rákot, a’ Piskár- 
kos vizében ’s égreiben sok csikót halászhat· F. U. az igén



régi 'e Jeles Mikolay család, Mándy Páter ás Imre, Szirmay 
Antal, Mészáros János, Nagy, Pap ás több nemzetség.

Mi lot a , magyar f. 4 r . kath;, 755 ref., 19 zsidó lak. 9 
ref. 'anyatemplommal. Határának nagy része fekete nyirok, 
nehéz szántásé, a* Tisza felől homokos; rétje kevés, de jó 
szénát ád; a’ Tisza mellett almás - szilváskertjei vannak* F. U. 
többnyire a9 Kölcsey családhoz tartozók,

Nábrdd, magyar f. közel F· Gyarmathoz 8 katb., 508 
ref , 9 zsidó lak ., ref. anyatemplommal. Földje a9 Szamos 
felé homokos, egyébött fekete nyirok, és bő termékenységé; 
rétje és Jegelője kiválta9 Gyulánbőséges, *8 azért szép szar
vasmarhát tart, F. U. Botka Lajos, Szunyogh, Móricz, Olch- 
vary, 9stb. örökösök. /

Kis· Name ny, megjár f. Jónkhoz északra egy kis órányi * 
ra: 33 romai, 151 g. kath., 491 ref., 53 zsidó lak., ref. anya- 
templommal. Határa szép tiszt abuzát, hires lencsét és borsót 
terem; tölgyes erdeje nagy. F. U. Domahidy Antal, gr. Máj- 
láth , ’s még nehány nemes birtokosok.

Vámos - Oroszt, magyar f. 13 kath·, 413 ref., 2 zsidó 
la k ., ref. anyatemplommal. Határa ketnény fekete és sár
ga agyag, nehéz mivelésfi, de szép búzát, zabot terem; 
szénája elég és j ó ; bárom darab erdeje van. A9 Túr, Sza
mos, Tisza árjai halárát néha meglátogatják. F .U . Tolnay 
László, Domahidy Sámuel, Gáspár, leak, Gulácsy, Mándy 
örökösök.

Bot - Palád, magyar f, a9 Tár háton; 4 kath., 583 ref., 
25 zsidó lak ., ref. anyatemplommal. Földje néhol sárga agya
gos , néhol homokos; kaszállója sok, de sásas szénát terem; 
két darab erdeje meglehetős^ A9 Tűr és Tisza árvizei jár
ják. F.U. gr. Teleki, gr. Barkóczy, Kállay, 'em .t.

Kis* Palád, magyar f. 13 romai , 16 g. kath., 687ref·, 
70 zsidó lak , ref. anyatemplommal. Földje ollyan mint 
Bot-Paládé; van derék Éger nevű erdeje, sok rétje, 9s a* 
Teleki grófi háznak a* Tűr vizén jovedélmes székes malma. 
F. U. többnyire azok, kik Bot - Paládot birják.

Nagy - Palád , magyar f, 5 romai, 30 g. kath., 870 ref., 15 
zsidó lak., ref. anyatemplommal· Határa részint veres ho
mokos, részint fekete agyagos 9s csak közép termékenységű; 
rétje sok; több darab erdeje, ’s mind a9Túron, minda’Ba-
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táron vízimalma van. F. U. a’ fentebb emlittettek , ’e Keres· 
kényig Szakadáthy, Kölcsey ' in .  nemzetségek·. Ez aV há
rom helység Pulágyságnak is neveztetik·

Panyola , magyar f. a’ Szamos mellett, közel a* Tiszá
hoz: 8 kath., 92(1 ref· 23 zsidó lak·, ref· anyatemplom- 
m al, termékeny szántóföldekkel és rétekkel· F· U« aJ Kállay 
nemzetség.

K it - Pelttke, magyar f. Szathmérhoz két kis órányiraj 
10 r. kath., 241 ref. lak·, 9sref. anyatempiommal, melly 
igen régi épület kerekded formára. Határa mind őszit mind 
tavaszit bőven terem ; erdeje, és jó rétje van. Örökös föl
desúri a9 Beceky nemzetség fiú ága.

Nagy·Pelttke, magyar f# 150 romai, 375 g. kath«,24 
ref., 12 zsidó lak ., g. kath. anyatemplommal, r. kath. fii· 
kápolnával, kevés elmagyarosodó tóttal és oroszszal· Ha
tára ennek is igen termékeny; rétjei száraz természetűek; 
bárom szakasz erdeje van. F· U. a9 virágzó Beceky nemzet·

fid ága, kinek itt szép és nagylakháza van; egyébiránt 
jelenleg nevezetes részt bir itt a9 b. Sennyei nemzetség, 
Buday»

Penyige, magyar f. közel F. Gyarmathoz: 38 r. kath., 
440 ref.« 26 zsidó lak·, ref. anyatemplommal. Földje, ha 
az árvíz nem bántja igen termékeny; a9 falu alatt szép erdeje, 
továbbá jó rétje és halászó vize van. F· U, leak Lajosné, 
Patay István, Lövey, Toros, 9stb. nemzetségek.

Pete, kis magyar-oláh f· P. Daróczhoz, közel 224 g. 
kath. lak«, 9s anyatemplommal. Határa szűk, de bő termő, 
egy kis erdeje is van, F. U« gr. Károlyi ház.

Riete f magyar f. Jónkhoz északra 2 órányirr: 4 romai,, 
102 g. kath., 276 ref« lak., ref. anyatempiommal. Körös körűi 
erdők veszik közbe, sok posványos helyei, és kevés szántó
földjei vannak. F.U· a* jánki uradalom.

Roztáiy , magyar f. Szathmérhoz északra 2f|8 órányin): 
58 romai, 172 g. kath., 242 ref., 27 zsidó lak., ref. anyk- 
templommal. Kelet és észak felől hosszú apró Homokos dom
bok, dél felől sík mező és szép rétek kiesitik. A9 Sár vize 
a9 falut két felé szakítja; földje termékeny; rétje elégséges; 
erdeje derék. A9 Sár vize nagy posvány t csinál, melly a9 Szamos 
áradásakor halakkal és csíkokkal bővelkedik. A9 helység-
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nê k szinte derekán épült volt hajdan az azt bíró araiágnak 
éke· lakhelye négy szegelet re, vár formára, két emeletre, 
messziről hordott termés kövekből. Az udvara mint most 
is látszik nem nagy volt. nagyobbéra elfoglalván azt a* éptt* 
le t , mellynek most csak romjait láthatni. A* kastély erőis 
sánczaiban a' Sár vize folydogált, észak és kelet felé egy 
egy kert vala, rnellyek közűi az elsőt sánczok, a9 másodi
kat a’ Sár kerítették. Az udvar négy szegeletein 4 bástyák 
voltak. Ezen várkastély feje volt egy 49 helységből álló 
nagy uradalomnak, mellyet a* Rózsáiyi Kén nemzetség bírt, 
azonban 1445-ben felét Kusali Jakch Mihály kérte fel, 1524. 
pedig ugyancsak felét Bélteki Drágfy János kapta k. adomány
ban, hanem későbben a9 Kunok ismét visszahelyheztettek. 
Mostani földes urai e* helységnek a9 Kén nemzetség leány 
ágon lévő ivadékai: Maróthy Pál né és Ferencz, gr. Majláth, 
Eötvös László, Lónyay, Pogány, Újhelyi 9stb. örökösök.

Sár* kis orosz f. a9 Sár. vize partján, mellyben halat, 
csíkot, teknősbékát halász: 8 romai, 138 g. kath., 6 ref. 
lak., *e egy fii. görög templommal. Földje kevés, de jé; 
rétje több; a' homoki köz erdőn kívül még két kis erdeje 
van.

Sima, magyar f. közel Géczhez 10 romai, 7 g. kath., 
241 ref. , és 3 zsidó Jak., ref. anyatemplommal. Határa ki
csiny , de mindenben termékeny; erdeje, és halastava is van. 
F. U. a’ Korda, Mándy, Szodoray, Szirmay nemesek, ’stb.

Sonkád, magyar f. a* Túr vize mellett: 38 g. kath.,497  
ref. lak., ref. anyatemplommal. Kemény agyagos földjeit 
tiszta búzával szokták vetni; rétje sok volna, de vad ffivet 
terem; három különös tölgyes és egy közös erdeje van; a* 
Túr vizén a9 gr. Teleki uraságnak nagy jövedelmű malma 
forog. Fő birtokosa a9 gr. Teleki család, de bírnak még 
mások is.

Kit·Szekeres, magyar f. F. Gyarmathoz egy órányira: 
3 kath., 284 ref., t i  zsidó lak., ref. anya templommal. Földje 
kövér; rétje nem .hő ; erdeje meglehetős. F. U. gr, Majláth 
Antal. Domahidy, llosvay, Igák, Mándy, 9s ni,

Nagy- Szekeref, magyar f. 50 r. kath., 398 ref., 10 zsidó 
lak·, ref. anyatemplommal. Fekszik Gegő pataka vagy tó 
mellékén, melly hallal, csíkkal bővolködik, kivált ha a9
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Szamos árjából részesül. Földje szép búzát át dohányt te
rem ; ven egy tiszta körösfa erdeje, ’· egy meglábalhatlan 
kerek tava, inellynek vizát a’ köszvény ellen foganatosnak 
tartják. F, U. a* b, Barkóoziak, Isák, Morvay , Mándy, 
Domahidy, ’stb,

Semlyen, lásd Kér· Semlyen*
Tatárfalva, magyar f. a* Szamos mellett, Szathmár- 

hoz 2 mfdnyíre : 15 r, kath., 350 ref*, 7 zsidó lak., refor, 
anyatemplommal. Határát a* Szamos vize járja, sok gyü
mölcsösei , gazos erdeje van ás abroncsnak sok mogyoró szá
lat vág-le. F. U. llosvay Franciska Pongráczná, Dáosey 
Ferencz , Menszáros, ’stb·

Komlód- Tótfula , magyar f. a’ Szamos mellett, Gáczhez 
közel: 58 romai, 12 g. kath·, 276 ref., 6 zsidó lak., refor, 
anyatemplommal. Határa kevás szántóföldből ás kaszállóból 
a l l , nagy gyümölcsöse, a’ falu alatt kies erdeje, ’s az Erge 
vizáben halászata van· F. U. Becsky Jánosné.

Szamot- Újlak, magyar f. a’ Szamos mellett, Jónkhoz 
fái órányira; 2 kath., 254 ref·. 5 zsidó lak., ref, anyatem* 
pionírnál, *s egy Vármegye nevű pusztával. A’ Szamosba- 
ton szép gyümölcsöse, a* helység alatt kies erdeje, *s jó 
szántóföldje van, melly búzát, tengerit, lencsét 9 borsót 
terem. F< U* nagyobb részt b. Bánfy László.

Utaka, magyar f. 31 g, kath., 378 ref·, 6 zsidó lak,9 
ref. anyatemplommal. Földje sárga agyagos, kevés része 
homokos, és csak közép termékenységű; rétje jó széoát ád ; 
fája felette kevés; Ugocsa vgyétől a’ Batár vize választja- 
e l , melly árjaival károkat okoz, F. U. számos nemesek.

Zajta , német f, Rozsályboz nem messze: 408 romai 9 
17 g. kath. lak., r. kath, paroch. templommal. Mellette 
foly-el a’ Sár vize; földje, rétje kevés, F, U, gr, Majláth 
Antal, Becsky, Morvay örökösök , *sth.'

Z  sár oly árt, magyar nemes helység közel N. Szekeres
hez : 8 kath*, 400 ref. lak ., ref. anyatemplommal, jó búzát 
termo róna határral. F. U, több nemesek*
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Vit oly, Darabhoz tartozik* K it-C écz, a9 Nagy-Géczi föl
desarak, és a’ ftozsályi uradalom bírják. Sámely, Zsarolány- 
hoz tartozik.

IV. N a g y- B á n y a i  J á r á s .

Van benne 4 mezőváros,u. m. 1 magyar, 2 magyar- 
oláh, 1 oláh-m agyar; 58 fa lu ,  a. m. 3 m agyar, 36 oláh, 
3 magyar - orosz, 4 m agyar. oláh , 7 oláh · m agyar, 4 olali - 
ném et, 1 oláh - német - magyar. Népessége 52,352 lé lek , 
n.m. 2691 romai, 41,927 görög kath ., 6223 re f ., 26 evang., 
1485 zsidó. Nyelvökre; 10,364 m agyar, 600 német, 39.003 
o láh , 900 orosz , 1485 zsidó.

M $z ó v á r o s o k .

Aranyos - M egyei, oláh-magyar ni. v. Száthmárhoz ke
letre egy postaállásnyira: 38 romai, 1754 görög kath., 368 
ref.. 172 zsidó lak., görög káth, és ref. anyatemplonimal, 
synagógával. Van messze kiterjedő igen termékeny határa, 
hasznos kaszál lója, híres Gombás, Etény nevű erdeje, szép 
szőlőhegyei, mellyek felette jó bort teremnek, de keveset; 
és egy postahivatala. 1278 észt. előtt már vára volt, melly 
Jáhónak neveztetett, András Jákó fia Kaplony nemből való 
bírta, hanem olly rettenetes vakmerőségre vetemedvén , hogy 
IV, László királyt buzogányával megűtőgeté: ezen felség- 
sértésért ezt elvesztette, *s k. adomány képen Miklós Erdélyi 
vajdának Móricz mester fijának adatott. Ezen Miklós ma
radékai hol Móriczoknak , ~holMófóezhidaiaknak, hol Megyesi 
bán fiainak neveztettek. 1351. Báthori László, szabolcsi fő 
lepény, Miklós vajda fiának Móricznakleányátvetté házas- 
társul a’ melly Pók nemből eredett, ’s ezzel nyerte Somlyót; 
*s igy lett a’ Somlyai Báthoriak törzsöké, 1630. Báthori 
András mag nélkül elhalván, a’ vár Lónyay Zsigmondra. 
akkor Kraszna, később Beregh vgye főispánjára szállott.
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*· mind as ideig ennek leány ágonjövő ivadékai bírják. Haj
dan Tolt itt egy ez. ferencs esersetbáli zárda it ,  de a* meily 
rágen elpusztult. F. U. gr· Teleki és b. Yetselányi családok· 
továbbá gr. Károlyi f Uray Bálint, Becsky, Szirmay, Dar« 
vay, Boros, Egry, Tóth., Fényes, 8epsy örökösök f 9stb.

Mi$% iát falu*magyar-oláh m. v. Nagy· Bányához nyu- 
gotra egy órányira: 96 romai, 323 g. kath., 400 ref.· i0 
ssidó lak·, egy igen rági reform., ’s egy g. kath. anya, r· 
kath. 61· templommal. Szántóföldje mondani semmi sincs, 
de szőlőhegye nagy,ás hires bort terem; a9 lakosok főkápen 
szőlőm! válásból, fazekasságból· napi munkákból, szekerezés- 
bői ás mesterségekből álnek, Érdejek felesleges a’ hegye
ken ás bárezeken, van itt hires gesztenyás ’s egy nevezetes 
nrasági Üvegmetsző - intázet is. F. U. gr. Károlyi ház.

Sztnyer· Váralja» magyar - oláh ro· v. Szathmárhos ke
letre 3 l|a órányira: 575 romai· 1373g. kath.· 7o9 ref·, 151 
zsidó lak., gazdag romai kath. plébániával, ref. ás g. kath. 
anyatemplommal, synagógával. Szántóföldjei a9 Szamos felá 
igen termákenyek, északra ellenben felette soványak; roppant 
szőlőhegyei hires bort teremnek, de termákenyságűket épen 
nem dicsérhetni; erdeje a9 bárczeken elág ; Szombaton tar· 
tandó hetivására álánk ás népes szokott lenni. F .U . Kornis , 
Teleki grófok, Vesselényi, Vácsey bárók, Darvay Gábor, 
Tolnay, Zafllry, Becsky Jánosná, özv. Bagossyné, Kölcsey 
János, Medve# Vankay, Peley, a9 nagy-bányai minorita 
atyák, 9a más számos neihzetségék· Csak magában a' város
ban több van 100 nemes háznál. Kőbányája emlitóst érdemel.

Avat - Újváros,magyar m. v. Szathmárhoz észak - ke
letre 3f|s órányira: 14 romai, 7 g· kath·, 940 ref., 44 zsidó 
lak., ref. tornyos anyatemplommal. Fekszik egy tágas völgy
ben a9 Megyesi ás Újvárosi hegyek keleti oldalában. Föld
jei a9 Tana vizének mellékén igen termékenyek; rétjei, for
rásvizei jók; rengeteg erdeje, tölgy, bikk, mosdaly fákból 
á ll; szőlőhegye jó bort terem, de keveset. Űrnapkor tartott 
vására igen nevezetes. A9 város feje az Avasságnak, meily 
16 helységből á ll, 9s felette számos családok birtoka. F· U· 
gr. Teleki és b^Yesselenyi örökösök, gr. Károlyi ház, Dar
vay Gábor, oecsky· Bagossy, Kölcsey, Mándy, Nagy· 
Dobay^ Kanisay, Jármy, Ottlik *stb. nemzetségek.
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Adorján, magyar f. Ugocsavgye szélén: 12 romai, 56 
g. kath., 323 ref.9 14 zsidó lak., régi formája ref. anyatem
plommal. Határát a* Tár vize hasítja, *% terem búzát, ro
zso t, tengerit, zabot; erdeje elég és makk termő. F. U. a’ 
liáthonyiak, kik innen nevezik magukat, továbbá b*. Vécsey, 
Sepsy, Jákó, Darőczy , 'stb.

Apa , népes oláh - magyar f. Aranyos Megyés ésSzinyér 
Váralja közt: 22 romai ,1425 g. kath., 612 ref., 107 zsidó 
lak ., derék ref. anyaszentegyházzal, V  g. kath. paroch. 
templommal. Földjei a' Szamos mentiben gazdagon terem
nek mindennemű gabonát; rétjei elegendők; erdeje mind tűz
re, mind épiiletre elég; szőlőhegye, a’ Szamoson malmai 
vannak. F. U. gr. Teleki és b* Vesselényi örökösök , b. Vé
csey Miklós, a9 Gáspár családhoz tartozók, Darvay Gábor, 
Katona József, Kölcsey János, 9s. m.

, Bajfalu, oláh f. dombokon rendetlenül elszórva, F.
Bányához délre egy órányira: 11 romai, 185 g. kath. lak.« 
9s fii. templommal. Földje, rétje igen sovány; sok szenet 
éget; a9 hányákban dolgozik; van egy nevezetes kénköves 
orvosi vize és fürdője alkalmatos épületekkel ellátva. F· U. 
a* k. kamara.

Kit- Bánya,oláh f. a9 felsőbányái határra építve 425g. 
kalh. lak., *e anyatemplommal· .

Bujánháza, oláh f. az Avasságon: 1025 g kath., 12 
zsidó lak., 9s anyatemplommal. Szép dombokon szerte szél
jel épült* a9 falu alatt fo ly -e l Terep vize; földje kevés bú
zát és tengerit terem; Remete felől egy hosszas tölgyes domb
ja van, me Ily Bél avarának neveztetik F. U. nagy részt azok, 
kik Újvárosnak, továbbá Szirmay, Kovács Sándor, 9stb.

Batiz  , oláh-magyar f. Szathínárhoz egy órányira; 100 ro
mai, 704 g. kath., 249 ref·, 38 zsidó lak. ref. anyatemplommal» 
Az e. óhitűek Vasváriba járnak templomba. Mind földje, 
mind rétje bő termékenységű; a* rengeteg és igen szép - 
bút erdeje több helységekkel eddig közös volt. F. U· Krns- 
pér Sándorné, b. Jósikáné, Kende Zsigmond, Tolnaylmret
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Kállay L eopold , mélt. Hám János szathmári püspök, E öt
vös L ászló , V ásárhelyi, Jákó, F én y es , N agy, Gáspár, ’stb.

Bat íz- Vasvárt, oláh magyar f. az elábbeni helység mel
lett : 10 romai, 059 g. kath. 80 ref. , 98 zsidó lek., g. kath. 
anyatemplommal. Termékeny földjeit a9 Szamos árja kővé· 
riti; rétjei szinte jók. A9 fain végén Udvari felé van azon 
halom, mellybe temettettek azon nyughatatlankodó magya
rok és szathmári deákok, L ik 1672-ben a9 szathmári német 
őrző sereg által összekonczoltattak. F. U. Hám János szath
mári püspök, Kállay Leopold, b. Jósika, gr« Karaczay, 
Vásárhelyi, Nagy , Jákó, *stb. nemzetségek.

Berendy oláh-magyar f. Szathmárhoz egy órányira; 14 
romai, 143 g. kath., 48 ref., 15 zsidó lak., kik többnyire 
gelyvások. Földje bőven terem búzát és tengerit kivált 
a* Szamos mellékén; rétjei kétszer kaszállhatók; fája kevés. 
F. U. Ceabay Antal y Gáspár János, özv. Virágod, a9 Po
gány örökösök, Nagy és Pap nemzetség.

Berencze, oláh f. a9 Szamos parton, Szathmárhoz 2 órá
nyira: 14 romai, 758 g. kath«* 2 ref., 11 zsidó lak. , gör. 
kath. anyatemplommal. Földje gazdagon termi a* tengerit 
és füvet; gyümölcsös lankái igen szépek; az Etény nevű 
erdőben közös; a9 Szinyér pataka itt ömlik a9 Szamosba. 
F* U. jobbadán Kovács Sándor, de bírnak benne többen is.

Bikszdd, oláh f. az Avasságon, dombokon és hegyek 
oldalában széljel épített oláh fala, 10 romai, 1214g. kath·, 
4 ref., 46 zsidó lak ., g. kath. plébániával. Sovány földje 
búzát és tengerit terem; rétje kevés; erdeje a9 bérczeken 
sok; kevés szőlője, hires savanyűvize van, alkalmas de 
nem elegendő épületekkel., A* Terep a' falu alatt folyik, 
mellyben sek apró kövi halak vannak. Az idevaló kies domb
ra épített sz. Basilius szerzetesek zárdáját Esaiás apátur 
Trebisondei származású alapította, ki Camellis János Jó
zseffel Sebastopolisi görög püspökkel Rómából gr. Kollonich % 
cardinal által Magyarországra hozatott az itt lévő óhituek 
egyesítésére, mellyet fegyveres erővel is segittetvén, ezen 
a9 vidéken szerencsés sikerrel véghezvittek. A', klastrom- 
nak egy szilvásnál és gyümölcsösnél, ’s némelly apró föl
deknél egyéb jószága nincs* F. U. Teleki és Károlyi' gró-



Fok * Vesselényi és Vécsey bárók, Becsky, Darvay Gábor, 
Nagy, Szirmay, Matey, Mándy, Dózsa, Tatár, Finta, 9stb.

Busák, oláh f. a9 Lapos vizének a' Szamosba való om
lásénál: 10 romai, 396 g. kath , 2 ref. lak., Yg.kath. anya- 
templommal. Földjei termékenyek; erdeje elég; legelője 
szűk ; szőleje van. F. U. nagyobb részben gr. Károlyi, ’s in.

Borsai, lásd Kis·SiAdrid·
Dobrovicza, oláh f. Kővár vidéke szélén: 4 romai. 683 

g. kath* lak·, ’s anyatempionírnál. Földje kevés, és közép 
termékenységű ; erdeje szép. F. U. a' kamara.

Felsőfalu, oláh f. az Avasságon : 8 romai. 2024g.kath., 
171 Zsidó lak., 's anyatemplommal. Fekszik széljelszórva 
számtalan dombokon. Egy egy ház mellett 8—10 köblös föld 
is van, mellyben őszi, tavaszi gabonát, kendert, gyümöl
csöt, szénát, termesztenek; Tuba nevű erdejek, vighetef- 
len bérczeik tölgy és bikkfákkal koronázva, fő kincsek. 
Minden avasi bérezek közt legmagasabb az itt lévő sziklás 
Petros, felséges ős erdővel borítva, mellyben medvék, őzek 
sasok, karoly madarak, vércsék tanyáznak, ’s hol különös 
vastagságú jaharfák szemléltetnek. Itt ered a’ Túr vize, 
mellyen számos gpba kalló találtatik· Van itt továbbá sa- 
vanyúviz forrás, és Kovács Sándor urnák hamuszirföző in
tézete. F. U. T eleki, Károlyi, Kornis grófok, Vesselényi, 
Vécsey bárók, Kovács Sándor* Darvay Gábor. Luby Károly, 
Lónyay Gábor, Helmeczy Mihaillé, Nagy, Boros, Korda, 
Gáspár, Szirmay, ’stb. nemes családok· Magok közt az 
oláhok közt számos nemes ember találtatik.

Feheiefahty oláh f. elszórt domb oldalakban: 6 romai, 
302 g. kath. lak·, fiU templommal. A’ Lapos vize határán 
fo ly , mellyben szép halakat fognak ; mellékén jó tengerit 
termesztenek; rétje kövér; legelője szűk: gyümölcsösei 
meglehetősek. F. U» Eötvös Mihály, Darvay Gábor, ’em. t,

Alid-Férnezely, oláh f. N. Bányához fél mértföldnyire: 
351 g. kath. lak., kik kertjeikben tengeri termesztéssel, 
szekerezéssel, ’s bányászattal foglalatoskodnak. Templom- 
jók , papjok , és jó savanyúvizek van· F. U, a9 kamara.

Felső-Fernezeíy* oláh f. nagy hegyek közt a9 völgyben 
hosszasan építve, fs a’ Fernezely patakától, mellyben szép 
és sok pisztráng fogatik, igy neveztetvén: 621 g.kath lak·,
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’·  anyatemplommal. A* lakútok semmi vetést nem tesznek, 
hanem mindnyájan szénégetők, bányászok, szekeresek, ’*tb.

Alsó- és Felső· Fernezely-Koh , így nevezik a' bányász- 
sághoz tartozó alkotmányoknak és a' bányászt munkásoknak 
lakhelyét, melly itt két Handalru felosztva egy várost mu
tat, A? felsőben 141 házak vannak 79 romai, 458 g. kath. 
lak,, kik itt éjjel, nappal dolgoznak felváltva. Itt van a9 
r, kath. paroch.Ttemplom.is. Az van 120 ház, amily
ben 220 romár, 288 g. kalli, 9 ref. lakik, kik szinte bányá
szok , azonkívül az érfcztörő, olvasztó, választó, pergelő 
épületek, kohok, malmók szüntelen mozgásban vannak, a’ 
k. kamara n*jgfhasznára.

Gtród· Tótjain, oláh inagyar f. Nagy- és Felső-Bánya 
kőst az országúiban: 93 romai 386 g. kath. lak., romai 
kath. anya, g, kath. ül. templommal. Szántóföldje nincs; 
rétje is kevés; de gesztenyéssé, ’s szőlőhegye szép. Ome- 
chin János 1400-ban G00 arany forinton ruegvévén, mint 
nagybányai polgár az oda való ispotálynak ajándékozta. 
1605-ben Bocskay István a* reform, gyülekezet gond vise' 
lésére bízta. 1684. a' váráéi török basák által biratott. 1687. 
a9 minorita szerzetes atyák kapták*meg, melly iránt az or
szággyűlésen panasz is tétetett. F. U. a* nagybányai mino
rita szerzetes atyák.

Qyotptfalu', oláh f, F. Bányához délre ; 538 g, kath. lak., *s 
egy fcősatfclée helyre épített derék anyateniplommal. Határa 
felette hegyes, erdős,köves; erdejében sok vad cseresz
nye terem, melly Augustusban érik, *s belőle pálinkát főz
nek. Van egy igen jo és bővizű forrása is kőszikláktól, 
egészen körulvétetve. F. U. a’ k. kamara.

Görbéd, magyar - oláh f. Aranyos - Megyés mellett: 229 
g. kath., 107 ref., 7 zsidó lak. Mind a* két felekezet az 
aranyos - inegyesi anyagyülekezethez tartozik Határa fejér 
agyagos és közép termékenységű; a’ Gombási erdőben része 
van. F. U. gr. Károlyi.

Hidegkút, oláh f. N. Bányához délre: 4 romai, 628 gAath. 
lak ./*  anyatenrplommal. Fekszik dombon kies vidéken, de 
földje sovány; tölgyes, nyires erdeje szép. F.U. b. Bánfty László.

Ilo la ,oláh-német f. N. Bányához nyugotra egy posta- 
állásnyira. Számlál a9 Handalial együtt 3$ romai, 415 g.
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kath. lakost. Van g. kath. anyatemploma , postahivatala, 
jövedelme· bányái, tnellyek főképén rezet adnak , verés ér
ez«· vize, melly a* vasat rézzé változtatja, patakjaiban sok 
kővé vált fája, roppant bikkee bérez«, és gyeptőzege, vagy 
tarfája. F.U. nagyobb részt gr. Károlyi, gr« Teleki,Becsky 
örökösök.

Jiztefhá ta , oláh -  német - magyar f. Aranyos - Megyéshez 
északra egy kis órányira: 325 romai, 468g. kath.,144  ref., 
23 zsidó lak., romai és görög kath·, ’s ref. anyatemploin· 
mai. Földje térsége« és kövecses; szép tölgyes makkos er-, 
deje, 's jó bort termő szőlőhegye van. F. U. legnagyobb rész
ben gr. Károlyi ház, de bírnak benne még gr. Teleki, b. 
Véceey M iklós, Szirmay, ’s egynéhány nemesek.

K a k9 kis magyar- orosz f. Szathmárhoz egy fertály- 
nyira, a’ Szamos tekerületében: 6 romai- 145 g. kath.', 24 
ref lak., szűk, de tengerire nézve termékeny határral, ’·  
gyümölcsös lankákkal. F« U. a9 Gáspár családhoz tartozók, 
és Péteríy Albert, Teleki László.

O láh-Kéket, bírják Vankay, Szilágyi, Uray, Mátay, 
Mihályi nemzetségbeliek, 514 g. kath. olgh lakossal; G. kath. 
paroch. templom. '

Magyar - Keket, oláh f. még közelebb F. Bányához: 352 
g. kath. lak·, 9s fii. templommal. F. (J. a9 kamara, b. Bánffy 
Szodoray örökösök. Ezen két helység nevezetét az itt keresz
tülfolyó Kékes vizétől veszi. Földjeik részint hegyesek , ré
szint laposak, 9s jómivelést kívánnának; erdejek van; a* la 
kosok hajdan diagyarok voltak.

Kányaháta, oláh f. az Avasságon: 1136 g. kath·, 14 
zsidó la k .,9s anyatemplommal. Szerte széljel épült több dom
bok oldalában. A9 Tűr vize itt folyik-el. Határa hegyes, 
völgyet és sovány; erdeje és szép szőlőhegyei vannak. F .U . 
Károlyi, Kornis, Teleki grófok, Vécsey, Vesselényi, Bánffy, 
Huszár bárók, Darvay Gábor, Kovács, N agy, Bagossy 9 
Szirmay, *stb.

Komorzdn, nagy oláh f. szinte az Avasságon, szerte 
széljel építve 1830 g. kath* lak., ’s anyatemplommal. A'hoz- 
zájok való bemenetel magas és szoros sziklasorok közt tör
ténhetik meg. Roppant erdős bérczeiken sok irtást tettek, 
9s a9 közeliévé Visk lakosaitól megtanulták az asszonyok a* 
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len t e i^ n t é i t , és gyolcsszovést. F. U. gr. Károlyi, gr. Kor· 
nie, gr. Teleki, b. Vepselényi, b. Véosay, b. Perényi, Beceky, 
Kovács , Nagy, Draskóczy, Szír may, 9stb.

Lápot - Bánya, oláh - német f. Nagy - Bányához közel: 
223romai, 748 kath., ég26 evang. lak.a9Handaltis ideszá
mítván. Mind a* két felekezetnek van temploma és papja. A9 
lakosok nem főldmi valósból, hanem kézimunkákból, széké- 
rezesből, bányészságból, szén égetésből keresik, éleimöket. 
A9 Lápos pátaka stompokat, koh fuvókfct, malom kerekeket 
hajt, ’s benne a9 begyek közt sok pisztráng fogatik. F. U. 
% n9 gr. Károlyi ház# *|# Nagy »Bánya városa, de kevés jö
vedelmet vesznek-be.

Lenárdfalu. oláh f. 506 g.kath. lak., ’s anyatemplom
mal· Térségen fekszik, de sovány helyen. F. U. Nagy-Bá
nya városa.

Láczfaluy oláh f. közel F. Bányához: 3 romai, 714 g. 
kath. lak., 9s anyatemplommal. Mezejek szűk, ’s ezen is 
szénát termesztenek; érd ejtk kevés. F. U. a’ kamara.

Lekencze, oláh f. az Avasságon: 475 g. kath. lak., *a 
anyatemplommal. Házai szerte ezéljel épültek; földjei sová
nyak , szőlőhegye jó bort terem ; erdeje elég. A’ falu mellett 
vagyon egy könnyen faragható fejér kőből álló hegy# tnelly- 
ből a’ lakosok kályhákat szoktak készíteni. F· U. T elek i, 
Károlyi grófok, Vesselényi, Vécsey bárók, Becsky, Ko
vács, Nagy, Draskóczy, ’stb.

Szent - Márton, magyar f. a9 Szamos parton , igen' kö
zel Szathmárhoz: 13 romai, 109 g, kath., 140 ref. lak ., ref. 
anyatemplommal. Földje felette termékeny; gyümölcsösei 
szépek; a' Szamoson hasznos malmai vannak. F. U. ugyan 
azok, kik Kakot bírják.

Mitztbánya - Handal, igy neveztetnek a* misztótfalusi 
bérezek közt lévő alsó és felső királyi munkás helyek, össze
sen 46 romai , 448 g. kath. lak., ’s a’ kohek kprül 75 házzal. 
Ezek urat, vármegyét nem szolgálnak, ’s csupán a' bányák 
körül lévő munkákból élnek.

Mogyorót, magyar-oláh f. Misztót faluhoz közel: 7 ro
mai, 219 g. kath., 94 ref.9 46 zsidó lak., ref, és g. kath. 
leány gyülekezettel, és synagógával. Határa# kivált szántó
földje szűk, de elég termékeny.

399
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Monostor, oláh f. szinte közel Misztótfalifboz a’ Számon 
parton: 258 g. kath., 12 ref., 16 zsidó lak., g. kath. fii. 
templommal. Mezeje keres tengerit, de jó szénát terem. 
F. U. b. Apor Lázár, ’s. m.

Mózsesfalu, oláh £  az Avasságon: 9 ; romai, 362 g. 
kath. lak ., ’s fii. templommal. F. U. a’ ftáthonyiak, Kovács 
Sándor.

Nyegrefalu , oláh f. a’ Feketehegy oldalában, F. Bá
nyához közel: 214 g* kath, lak. , ’s fii. templommal. Kevés 
tengerinél egyebek nem terem; erdeje van. F. U. a* kamara.

Orosqfalu, oláh f. N. Bányához délre: 423 g. kath. lak ., 
’s anyatemplommal. Kézi munkával és szék ezéssel keresik 
élelmöket. F. U. a’ k, kamara. »

Pusztatelek, oláh f, Bájfalu szomszédságában: 200 £· 
kath. lak , ’s anyatempiommal. Kevés tengerije terem. F.U. 
a’ kamara.

Palhoháza, oláh - magyar f. Aranyos - Megyéshez közel 
a* Szamos parton: 6 romai , 054 g. kath., 244 ref., 32 zsidó 
lak., ref. és g.kath. anyatemplommal. Szántóföldjei kövérek, 
valamint rétjei i s ; gyümölcsös lankai nagy kiterjedésüek« 
F.U. a’ gr. Teleki és b. Vesseléoyi örökösök ,Darvay Gá
bor, Becsky Károly, Szőke, Görög, Gáspár, Tarczy, ’s. m.

Paksa, sok dombokon és völgyeken sziljei épített oláh
f. az Avasságon: 1268 g. kath. lak., ’s anyatemplommal. 
.Makk termő bikkesbéiczei, szép szőlőhegyei, gyümölcsösei 
nevezetesek. A* Tank vizén malma van. F* U. Teleki, Kor* 
nis, Károlyi grófok, Vesselényi, Vécsey bárók, Becskyek* 
Darvay Gábor, Kovács Sándor, Nagy, Szerdahelyi, ’s.m. y 

Kőszeg - Remete; magyar f. az Avasságon: 400 refv, 21 
zsidó lak ., ref. anyatemplommal. Nagy dombon rendesen 
ép ü lt, ’s a’ lakosok iparkodó gazdák, szántásból, szőlőmi- 
veléeből élnek, erdejek mind a’ hegyeken, mind a’ laposon 
elég. A9 Tűr, Fejér, Terep, Mogyorós, Lekencze.jpatakj.ai 
itt szakadnak össze s’s ezentúl Tűr nevet vesznek maguk
ra. F. IL gr. Teleki, b. Vesselényi örökösük, 1?« Vécsey Miklós, 
Ormós , Egry , ’stb. örökösök.

Rózsaparlagh, oláh f. szinte az Avasságon., egy kies 
magas helyen, honnan a£ avassági helységeket;belátható;: 
563 g. kath. lak ., kik erdejeket csaknem egészen kürtoJtAk.

21 *
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F .U . Teleki, Károlyi, Koraié gráfok, Vtsselényi, Vécsey , 
Huszár bárok, Bectky, Darvay Gábor, Mándy Imre áa Pál 
ie r , Nagy, de több családok.

Sándorfalu, oláh f. közel F. Banyához: 355 g. kath. 
lak ·, fii. templommal» kévés tengeri és széna termesztéssel. 
F. U. a’ kamara;

Sürgye/aiu , oláh f. siéljelszórva épülve, Kövér vidéke 
szomszédságában , mellytől aJ Kapóik vize választja-el; 728
g. kath. lak ., 9sanyatemplommal. Roppant erdős, kősziklás 
bérczei vannak, 9s köves telkeiken igen kevés tengeri terem
vén , köszörűké készítéséből,*8 napszámokbólélősködnek. ügy 
látszik, mintha a9 hegyeknek valamikor Összeomlása történt 
volna itt· mert a* leomlott kősziklák egymáson hevernek· 
néhol torony magasságra felemelkedve, néhol mint kőkerí
tések. Itt laknak Karácson Tódornak nemességgel nyert tel
kein, mostani szegény ivadékjai. azon bátor vitéznek, ki 
kevesed magával 1717-ben Borsánál a9 tatárokat szörnyen 
megverte. F. U. a9 kamara.

Sárköz ,  magyar · orosz f. Szathraárhoz 3 mfőnyire, a* 
nagybányai, szathmári, ugocsai, máramarosinagy országúi
ban: 432 romai; 520 görög katholikus, 341 ref., 8 zsidó lak. 
Fekszik egy térségen, 9s nevét vette a* Sár-Eger és Rákfa- 
Eger között való fekvésétől, meltyeken , a9 vármegyekölt
séges hidakat tart. Van romai kath. és ref. anyatemploma· 
a V.uraságnak négyszegő 3 emeletes kastélya, nagy major
sága, szép tehenészettel együtt, jó bort termő szőlőhegyei, 
termékeny szántóföldje és rétje. Nevezetes erdeje, mellyben 
a9 Tana a9 Túr vizével egyesül, tölgy, bik, éger, ceerfág. 
Friss forrásai szinte említést érdemelnek. F. U. e9 megyének 
mostani szeretett főispánja: b. Yécsey Miklós.

Sárköz - Újlak, magyar - orosz f. az elébbeni helység 
szomszédságában , a9 Nagy Eger vagy Sár parton: 156 ro
mai, 838* g. kath., 190 ref., 156 zsidó lak., ref., és g. kath. 
anyatemplommal, synagógával. Határa térség. 9s minden 
veteményt bőven teremj rétje kevés $ erdeje elpusztult. F.U. 
számod közbirtokosok.

K u-S iká rló % oláhul Borgd, oláh f .315g.kath., 6 zsidó 
lak., közel a’ Szamoshoz* Térsége« határa szök, *8 ez is 
csak tengerivel tettetik· F· U. gr. Károlyi ház.
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Nagy - S i Adrid, oláh f. a* hegyek oldalában szerteSzél- 
jel szórva; 10 romai, 702 g. kath., 14 ref., 52 zsidó lak., 
g. kath. anyatemplommal. B ik , tölgy, cserfáé óebórczes er
deje elég; mezeje leginkább tengerit terein ; szőlőhegyei szé
pek. F. U. gr. K árolyi, b. Veseelényi, Darvay Gábor, H or-' 
váth Zsigmondné, 'e. m. t.

Scbespatak, oláh f. Váralján tál dombokon szanaszét: 
53 füstös kémény nélkül való kalibával, ’s 236 g. kath.., 10 
zsidó lak., kik többnyire gelyvasok vagy némák. Erdeje a*. 
béiczeken elég; földje kevés és sovány. F. U. Károlyi, Te
leki grófok, ’s. m. nemes birtokosok«

Szamost elei, oláh-magyar f. a’ Szamos teker öleiében 7 
romai, 396 g. kath., 36 ref., 15 zsidó lak·, g. kath. anya- 
templommal. Béna határát a’ Szamos árja küvpriti, *s azért 
felette termékeny; kaszáitól jók« F. Ü. b. Vécsey, Kápolthi 
N agy, Tolnay, Zaffiry, Katona, *s.t.b.

Tertócz , dombokon.^szanaszét fekvő oláh f, az Avas
ságon t 1286 g. kath., 23 zsidó lak., g. kath. anyatemplom- 
mal, melly a’ határ leglaposabb részén fekszik, Bijkkes bér
ező igeo &ok, tölgyes prdeje.és szőlőhegye kevés; tengerit 
bőven termesztenek. F.U. Teleki, Károlyi grófok: b. Vesse* 
lényi, b. Yécsey, Becsky, Kovács, Nagy, Dobay, Dras- 
kéczy, Luhy, Irinyi,. M átay, Szőke, Korda, Sepsy, 
Bathonyi,  ,’s. ni.
.... Terep, oláh f« az Avasságon, Bujánháza mellett; 554

g. kath,, 19 zsidóink·» ’a anyaiéin pl ómmal, A’ falu alatt foly 
a9 Terep vize, raellyben sok. apró halat fognak. A’ Tuba, er
d ő ,9« a* bikszádi borkút vele közös. F.U. Károlyi, Teleki, 
Koraié grófok, b. Vess előnyt, Becsky, Dobay, Kovács, 
Nagy, 9stb.

Tődét «magas dombon fekvő oláh f. 4 r. 528 g. kath·. 
Iak .,'9eaiiyatewplommal. Határéban sokféle színű p a la k ő .  
talál tátik (Schistua Corneus), de csak keveset használják; 
földjei nem soványak. F. U. többen.

Turvekonya, oláh I. az Avasságon, lapos helyen elszórt 
házakban: 613 g. kath., 14 «sido lak·, ’s miryatemplotnmal. 
Földje sovány, de erdeje szép. F. U. nagy részt azok« kik 
Felsófalat bírják, ’s  még nehány oláh nemesek.
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Avat- Ú jfa lu  , e/.éljeiszőrt, ’s dombokra épült oláh f. 

az Avasságon: 43 romai, 1212 g. kath., 24 zsidó lak., g. 
kath. anyatemploinmal. Véghetet len bérezés erdeiben med
ve, óz, ’s más vadak nagy bőséggel találtatnak. A’ Taba 
erdő vele közös, ’s a' Terep pataka a’ falu végig foly. Van
nak több savanyúvizforrásaik is, F. U. Károlyi, Teleki, Kor- 
nis grófok, Vesselényi, Vécsey bárók, Kovács Sándor, Dar- 
vay Gábor, Becsky , Luby, Helmeczy Mihálné, ’s. m. t.

Alsó- Ú jf a lu ,  oláh f. tágas kiterűit dombon, N. Bányá
hoz *jfl órányira: 468 g. kath. lak·, ’s anyatemplommal. 
Földje sovány, csak aT kertekben terem kevés tengerije, 
kenderje. Erdeje kicsiny. Γ. U . Nagy - Bánya városa.

Féltő- Újfalu, oláh  f. 504 görög, 3 ro m a i k a th .  la k .  9 
g. k ath .  a n y atem p lom m al.  E-. is N a g y - B á n y a  v á ro sá é .

Udvari, magyar-oláh f. a* Szamos m ellett, egy kis 
órányira Szath martól: 16 romai, 813 g. kath., 274 ref., 84 
zsidó lak ., ref. és g. kath. anyatemplommal. Földje igen ter
mékeny ; gyümölcsöse sok; a’ Gombás erdő vele közös. F. U. 
gr. Teleki és b. Vesselényi örökösök, a’ Gáspár család több 
tagjai, Csabay, özv. Virágné, IVagy , Tolnay Im re,L ó- 
nyay, Becsky, Darvay, ’stb, a* k, kamara, a’ szathinári 
káptalan.

Ú j l a k , lásd Sárköz,
Vamfalu, magyar - oláh ΙΓ Afvae - Újvároshoz tegy mfd-* 

nyiie keletre: 10 romai, 395 görög kath., 457 ref.,.28 zsi
dó lak.; ref. és g. kath. anyatemj/lomittal. Vart szép lapos 
tölgyes 'erdeje, nagy bikkes Bérezel, középszerű szántóföld
je , kevés szőlőhegye, melly inkább gyümölcs!, mint szőlő 
kedvéért miveKetik, ez ritkán érvén'meg tökéleteien ,*és 
savanyú víz forrása. Nevezetet ar Mike n evő hegyes kúszik- 
lás, szörnyű magas bérez, ’s azok kozta’ köezvényte'srühof- 
gyógyitó kénkővee forrás, melly fóriiaá.neyeztetik/e
hova Lónyay Gábor földesuraság nem régen alkalmas fördő 
és vendégszobákat építtetett, de esek még sem elegendők. 
Vannak itt továbbá lisztes és füréezmalmok, és jövedelme*' 
mészégetés. F. U.< legnagyobb részt Lónyay Gábor, de bírnak 
még benne ttarvay Gábor, Liokner, Jármy, Debr^czeny^ 
Nggy, Pápolczy, ’stb. nemzetségek 

Vatvári, lásd Batil.
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P u s z t á k »

N agy-Ja K it - Mogyorót, az Avasságon, régenten né
pes falak voltak, most puszták, ’s a’ templomnak és telkek
nek helyei is meglátszanak. A9 Mogyorós pataka foly ha
tárukon keresztül. F. U. legnagyobb részt Szirmay Lajos. 
Végre még törvéiUFeqen Szathmár vgyéhez tartozik Kapnik 
mezővárosának is azon része , melly a9 Kapnik vizén innen 
esik , 9s 722 lakost számlál, kik éjjel nappal ássák, törik, 
olvasztják a* Sok drága érczet, V csaknem egyedül bányászati 
munkákból élnek.



TEMES VÁRMEGYE.
(Comitatae Temesiensis.^&Tevneser Gespanschaft.)

<

1. §. Határa ’a F ek v ése .

Temet határos északról Arad vgyével, mellytŐl a9 Ma
ros vize válaeztja-el; keletről Krassó vgyével; délről egy 
kis részben az oláh-illyriai végezered, és a* német-bánáti 
ezered védőkéivel; nyugotra Torontáliéi. Fekszik az ész. 
szél. 45° 3'tól 46° 13'ig, és a* kék hossz* 38° 42'tól, 39° 45'ig.

2. § N a g y s á g a  ’s K iter jedése .

Földterülete 116e,9|. .  Q  midet foglalván-el, e* tekin
tetben 8ik a9 vármegyék közt. Fekvése ék forma, délre 
tudniillik keskeny, ’s észak felé mindég szélesebb, úgyhogy 
midőn szélessége alul 3 ,  közepén már 8 , sőt északi tetején 
12 mértföld· Hosszúsága 18 mértfoldnyi.

3. §· Természeti tulajdonsága.

Azon hegyek, mellyek Magyarországot Oláh és Erdély 
országoktól elválasztják, nyűgöt felé ógadzanak, 9s lassan 
lassan, a9 nagy magyar síkságban elenyésznék. Ennélfogva 
Temesnek is keleti része hegyes, völgyei, majd dombos, 
nyugoti része pedig egészen róna, sok helyt mocsároktól9s 
vízállásoktól megszaggatva. A9 keleti hegyes résznek földe 
aárga és fekete agyagos, majd köves és itt ott homokos. 
de altaljában termékenyebb * mint az északi vgyék hegyes 
vidéke. Legsoványabb és kövesebb a9 megyének észak-ke
leti oldala, ^agy^is a9 lippai járás. A’ megye9 nyngoti, 
vagy is másik fele része porhanyós kerti földből· á ll, roelly 
minden trágya nélkül, a9 legszebb tisztabuzát, repczét, ka-
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kuriczát, dohányt, ’stb. olly gazdagon termi, hogy közép
szerű jó esztendőben, egy mag búza után, 12—15 magot 
aratni, közönséges számit ás. A9 hegyes vidékeken, szép 
tájékok lepik meg az utazót, különösen Lippa környéke 
hazánk legbájolóbb vidékei közé tartozik. Éghajlata igen 

·■szelíd és meleg, a9 mit; a9 felette édes gyümölcsök, a9 rizs-*' 
kása * termesztés, a9, virágzó selyembogár-tenyásztéa, a’ pamut 
(gyapot) növényekkel tett szerencsés próbák eléggé bizonyí
tanak. Szántó ekéket decemberben, jahnariusban munkál· 
kodni látni épen nem ritkaság. Levegője azonban a9 mo
csárok körűi nem dicsérhető, 9s maga Temesvár, Versecz 
környéke csak nem régen idegenek temetőjének tartatott, 
mi egyébiránt 'jelenleg a9 mocsárok nagy részének lecsap ö- 
lása, a* riztkása termesztésnek több helyeken való megszüli* 
tetőse által tetemes változást szenvedett. A9 hegyes vidé
kek a’ legkiesebb 9s egészségesebb levegővel dicsekedhetnek.

4. § H e g y e k .

Mint már fentebb láttuk, az Erdélyt *s Oláhországot 
megkerülő Kárpátok, végső ágazataikkal ide is be hatnák, 
9s a9 megyebéli hegyek különösen az Öláhországot Bánáttól 
elválasztó Dobru Vreh magas hegygerinczből veszilr eredew 
töket, még pedig a9Maros és Temes közt fekvő begysorok 
annak északi ágából, ’s a9 Tem es, Berzava, Karas folyók 
közt fekvők ismét déli szárnyából származnak. Mind ezen 
hegyek csak közép magasságúak, egész fel a’ tetőkig
szántóföldektől, legelőktől vagy nagyobbára' erdőktől-és 
szőlőhegyektől borittatnak. Nemes érczek mind eddig dem 
fedeztettek-fel, csupán a9 közönséges mész és homokkő 
többféle nemei találtatnak bennük.

6. §. Folyóvizek. Csatornák· Mocsárok· ! *

Fő folyóvize: 1) a9· Λ tarot %melly Bellotincztől kezdve 
Nagyfaiuig, 9s így 12 mfdnyire elválasztja a9 megyét Arad 
vármegyétől. Szálakra bajékásható lóvén,. Erdélyből nagy 
mennyiségben szálltának rajta sót \ ftnyószálakat, deszká
k a t, léczeJtet, Y m ái épületben tartozó fákat. Híres mai-



3 3 0 TENE8 VARMEGYE#

mairól alább fogunk ezólani. Folyása a9 hegyek közt sebes, 
de a’ síkságra árván meglassudik, ’a mivel e' mellett nagy 
tekerületeket tesz , árjaival mellékét nagyon rongálja. 
Azonban gr# Károlyi Lajos elnöksége alatt, egy kir· biz- 
tottság szabályoztatását czéjba vévén, ’s több helyen c é l 
szerű átmetszéseket parancsolván: a’jótékony következtéseket 
méltán várhatjuk. 2) A’ Tem, Krassóból jön , bet, ’s . g9 
megye derekát hosszában végig folyván# miután Torontói 
szomszédságában egy. nagy szigetet tképezne, ugyan ezen 
vármegyébe általtakavodik. . Folyása Inkább lassú, mint 
Sebes. Mellékén gazdag fekete nyirkos szántóföldek, kövér 
rétek »i tsgyönyörű tölgyes erdők találtatnak. Hogy a'Béga 
esjat<m»ájának szükség esetében vizet küldifessen, e9 végett 

.neatofUKvaLköttetikwÖssze. 3) A* vgyéből jövő Bér·
* á é * Gertenyeetől, Dentáig (4 mfd )  folyik, hol csator
mára vétetvén, szintenyugotnak ta r t ,’s Torontál vgyét 
nedvesíti. Ezen folyónak mellékén vala divatban a’ rizs· 
kása termesztés , hanem mint alább látandjnk, ez jelenleg 
csak a’ Topolyai pusztád gyakoroltatik. 4.) A9 , a’
megyének legalsó dél-keleti csúcsát nedvesíti, 9s határt von
ván mind a9 kát vármegye k özt, a9 vágezeredek vidékeire 
höm pölyög-által, h o l. Uj - Palán kánál a’ Dunába ömlik. 
Számoz patakjai közül nevezetesebbek: az ,
Beregtzó, mellyek, szinte mintáz említett nagyobb folyók 
Aftlfttről nyugotnak küldik vizeiket. Ezen vármegyének,
,só t az egész témesi bánatnak megbecsülhetetlen hasznot tett 
tgróf JWercy, bánáti katonai kormányzó az által, hogy 1763- 
Jban Maria Theresia parancsolatjára a’ Héga csatornáját tö 
k életességre  vitte. Erről a9 csatornáról bővebb ismertetést 
.Torontói ygye! leírásában kozlendek. A1 Tem es, Berzava , 
Beregszó folyók mentiben sok mocsáros, ingoványos he
lyek vaupak; valamint az Alibu mocsár nagyobb része 
is  Teiues vgyéhez tari^zik. . *

ψ  ’ ' —
6. §. Á sv á n y o s  Vizok.

I lly en ek b e n te m  szűkölködik ezen m e g y e , különösen 
savanyú víz források több h ely t találtatnak , da legneve
zetesebbek a' buzid ti) hruckenuui, Lippaű Buziáson, a lkat-
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mas. ford δ vendégszobák lévén., a’ vendégek száma, még n\áf 
vármegyékből is , nem csekély szokott lenni , a9 vízből pe* 
dig a9 körűi belől fekvő helységekbe sokat hordanak, fő· 
képen Temesvárra.

7. §» Te rm^kíeL

A} A9 N ö v é n y e k  O r s z á g á b ó l ,

Tömésnek televéqyigyel (humus) gazdagon jneg&ldatott 
földje, ’s a’ meleg és szelíd éghajlat, együtt véve}okozzák* 
azt,.hogy itt mindenféle növény buján d iszl)k ,:9e hogy itt 
a9 fpldmüves csaknem ki rekeszt oíeg azonaránylagdrágább 
és becsesebb veteményeket tehet, ipellyek másutt csak két·* 
t&ztetett szorgalommal termeszthetők : értem\a% bűzét ten
gerit (kukuriczát), és repozét. Tiszt αβύζα  igcp sok és &zejt 
tprpm , melly aránylagos súlya, vékonyha^ja, sikeress ég q 
m iatt, a4 torontálival együtt banáti búza név afatt, nem. 
csak hazánkban, ^nem A driában is , minden mái vidék- 
beli búzának i eleibe tétetik , *s pozsonyi mérőjétől számlálj 
va , Í v .  fttal rendesen drágábban hzettetik.Ugyan ezen bú
zából helyben több helységekben, de főképei* Uj-Aradba, Sza- 
derlakqo# Fenlakon, a’ Maros -maln^okban hires lángjísztet 
őrölnek j mellyel aradi láng liszt név platt egpsz, monarchiá
ban nevezetes kereskedés, űzetik.. Terem továbbá igen sok 
Kél**WAS -  tyiz(\, tengeri é* zab , kevpsebb árjta^ 9s nié^ ke
vesebb rozs. Rurgonyál) (Ijíolompért) szerfelett keveset vet· 
nek, valamint kölest is. Olajosé* kereskedési növényekből 
fő helyet érdemlenek a9 rep.cze  ̂és dohány· .A’ repczét fő
képen az uraságok és a9 német parasztok vetik. Dohánytj 
t$bb helyekgp ültetnek, de legtöbb 9s legjobb teruiesztetik: 
Szépfaluban, Fibisen, a 1 Majláthfalvi pusztán , Belinczea, 
stb., ?s mind ez részint bßlyben fogy - e l , részint szegedi név* 
alatt jön. kereskedésbe.

Rizshását, ezelőtt a* Barzava vize mellékén nehány ha·̂  
tárokban ávenkint 10^· 15,000 pozsonyi, mérqt termesztettek 
(css!t„ Gaítáján 1820-ben 150 holdon 3000, 1891-be«rl75 hol-* 
dón 2800 pozsonyi mérőt), de a* gyakori rósz aratások, á9 
drága ős tok napszám., az aránylag csekély ár miatt, ennek*

331
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(ermesztéséve) felhagytak, Jelenleg egyedül · ’ Topolyai pasi· 
Ián  maradván gyakorlatban. A9 gyapot (pamnt) növénynyel 
Macedóniából hozott magvakkal, tok helyt ezerencaóa pró. 
hát tettek , ’i  móg remónylhetó, hogy a9 műipar ezen {öve.
dehnee ágát honunkban behozni %j megállapítani lehetséges 
Jeend. Az óhitüek gyakori és hosszas böjtjei a1 és 
termesztését szükségessé teszik* Más kerti vélemények és 
zöldségek közt a1 fe je t  káposzta érdemel ügyeimet, melly 
Ohabán, llelinczen, ’s más Temes és Kéga melléki helysé
gekben , legtöbb ’s legjobb termesztetik ; Freydorf pedig Te
mesvárt latja-el mindenféle nemű, nagy mennyiségben ter
mesztett zöldségeivel. — Legelő áltáljában elég és jó van; 
rét szintén elég, sót a1 Temes, tíeregszó mellékein szerfeletti 
hőségben. — Egyébiránt Temes vgye termékeinek mivoltát, ’s 
mennyiségét e’ következőstatisticai adatokból legjobban meg
ítélhetjük : Adó alá eső szántóföld van 347/136 hold (1600 
Q  ölével számítván); köz legelő mind a’ három renden 
52,057,5|ie hold. Termett ezen telkeken 1831-ben: 514,000 po· 
zsonyi mérő tiszta búza, 807,000 p. m. kétszeres-búza, 49,OoO 
p. m. rozs, 73,000 p. m. árpa, 781,000 p. m. zab, 63op.m. köles,
664,000 p. m. kukuricza vagy tengeri, és 194,000 kocsi széna.

Gyümölcs dolgában liasonlókép gazdag ezen vármegye, 
mert azonkívül, hogy a9 szőlőhegyeken számtalan cseresz
nye, baraczk, mondola fák diszlenek , még más adó alá eső 
gyümölcsös ’s különösen szilvás kertek 16,984l0|l6 holdat (16oO 
ölével) foglalnak el. Egyébiránt a* szilva fő gyümölcse, 
melly, valamint a’ többi gyümölcs faj nagy édessége által 
különbözteti meg magát, ’s belőle igen sok, erős és szama- 
tos pálinka (Kakié) főzetik, melly tetemes Summa pénzt 
hoz - be a’ megyébe. Szép uraságt gyümölcsös vagy fényü- 
zéfei kertek nem sok helyt találtatnak, de a’ b. Izdenczyé 
Monostorban, gr, Szapáry Mihályé Nagyfaluban, Doktoro- 
vics Miklósé Belinczen, Tököly Péteré Blumenthalban min
den esetre említést érdemlenek. Hogy ezen szép és áldott 
megyének semmi se hibázzék, ßachus is kedvező pillanatot 
v e te - rá ;  mert igen sok , ’e egyszer’smind jó terein,
melly különös kedves italű, de közönséges panasz, hogy ma
gát soká nem hagyja tartani, mit leginkább a’ rósz pinczék- 
nek t ’s a’ fejér borra nézve az itt elhatalmazott Magyarba
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szőlőfajnak tulajdonítanak, melly igen termékeny ugyan, de 
nem ád állandó bort. Adó aló eaő szóié 12>3091,|ιβ holdszám- 
láltatik, hanem a9 szabad .szőlőkkel együtt 24)000 holdat 
bátran felvehetünk, mert csak a9 veraeczi hegysor szőlejí 
8000 holdat bontanak, pedig a9 megye hegyes és dombos 
vidékein egész fel Lippóig kevés kivétellel mindenütt kedves 
foglalatosság a* szőlő mivelés. Azonban minden promon- 
toriumok közt első helyet foglal a9 verseczi. Ezen hegysor , 
csak egy alacsony hegygerincz által kapcsoltatok - össze a9 
magas dognácskai és bogscháni hegyekkel, mellyrenézve el
szigetelt formában tűnik-fel. ’s csupán kelet felől 2 mfdnyi 
távolságra láthatni magasabb, fél körben húzódó hegyeket· 
Hosszasága 3 mértföld, tetejét nagyobb részt erdők , olda
lait szakadatlanul szőlőtőkék fedik. Földje agyagos apró 
darabos fővenynyet (Schotter) keverve, de nem köves. A9 
verseczi hegysorhoz a9 következhető helységek számíttat
hatnak. '

Versecz ,  melly az öszszes, .8000 holdat tevő hegysorá· 
ból maga 4500 holdat foglal - el (1600 ölével), 9s így nagyobb 
szőlőbegygyel bir, mint az e* tekintetben hires Buda; 
továbbá az északi oldalán Kn-Zredi$tye, Nagy·Zreditíye, 
Kndricz, Markotecz; kelét felé Varadia $ a9 déli oldalon

Szolcticza, Metticz, Jabuka, és Kuttély, A* szőlőm ívelés 
különösségei közétartoznak itt az: hogy őszszel kétszeri 
fedés van szokásban, a9 tőkék sorban állnak, de karóknél· 
kül, a9 metszés egy szemre történik, 9s a’ szőlőfa magas· 
ságának 2 láb hagyatik. Fő, 9scsaknem egyedüli szőlőfajok 

.a 9 m a g y a r  ka (melly igen későn érik), vs a’ k a d a r k a .  
Az elsőből· fejér, a9 másodikból vörös bort szűrnek, de asz« 
sziiezőlőt csak a9 kadarka ád, melly a9 magyarkánál jóval 
nemesebb faj. Termékenysége az idevaló szőlőknek szer· 
felett nagy, mert egy holdra reodesen 40 akó termést szá
mítanak Jóságra ’s kelendőségre nézve a9 vörös, -vagy fakó 
bor (Schiller) elébbvaló a9 fejérnél, ámbár Jabokán, Mar· 
kövecsen valóban jó fejér bor térem. Yerseczen különös észre· 
vétel a z , hogy az északi oldal jobb bort ád , mint a9 déli, 
minek oka a9 hegy fekvésében kereshető. Pinczék a9 szőlő
hegyen épen úgy nincsenek, mint a9 Szeremaégen, hanem 
csak otthon a9 házaknál tartatik a9bor, mellynek, (a9 veres·
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nek) állandóbságát ψoémelly okosabb izdKniréiek avval 
kiváoják elérni, hogy a1 mustot tovább, t. i. 4 hétig is tor· 
kölyén hagyják. Végre vannak még a’ megyében több jé bőit 
•termő esólőhegyek m , a. m. Lippán, Keszinczen Szitáson, 
{vattáján (a’ Sümegh hegye), Guttenbrunban, Brucke- 
nauban, Béncseken, Gyarmatán, ’stb. A’ fárad hat lan oeno- 
logns Scharosnak budai venyigeoskolájában, eddig51 bánáti 
különböző szőlőfaj találtatik.

A9 inegyének keleti, azaz hegyes felerésze szép és elég. 
séges erdőket mutathat , de a’ nyugoti róna vidéken fa dolga- 
ban érezhető szükség tapasztalható.

B)Á lla to k  o r s z á g á b ó l .

. A’ növények buja tenyészése, az állattenyésztést is te- 
temesbbé teszik, ’s azért az virágzó karban áll. A’ szarvas· 
marha· tenyésztés legkedvesebb foglalatossága mind az oláh
nak, mind a1 rácznak és magyarnak. Egyébiránt a1 temesi 
Ökör és tehén termetére kisebb a' békésinél, csongrádinál, 
stb., Ας zömökebb, csontosabb, szélesebb ’s könnyen hizó. 
Lovakat itt is a’ németek tartanak legtöbbet ’s legjobbat, 
különösen szép ’s magas lovakat nevelnek Szépfalun , Orczy- 
fal ván, Moraviczán, ’s az idevaló német lakosok, egyszer’smind 
hires kocsisok szoktak lenni. A’ még
ezen megyében nem terjedt - e l , ’s tudtomra csak b. Ambrózy 
Lajos, és a’ Gorove uraság teoyésztet finom spanyol birká
kat, ez Gattáján, amaz Medvesen. Hanem annyival több a’ 
közönséges raczka faj, mert ezt mind a’ jobbágyok, mindaz 
uraságok nagy mennyiségben tartanak. Hogy a*sertés-méh se
lyembogár tenyésztés (ez ulóbbik főképen versecz környékén), 
valamint áltáljában az állattartás nagy fontosságé ezen megyé
ben: e’ kővetkező adatokból láthatni : JS29-ben , csupán.raz 
adózóknál ön bevallásuk szerint találtatott 63,OÜO darab lő 
és csikó; 105,000 d. ökör, tehén, borja; 191,000 juh és bá
rány; 58,OoO d. nagy sertés és ina la ez ; 1810 d. kecske·; 160 
d. szamár; 11,000 méhkas. E’ szerint Tömés vgyének állat
tenyésztése háromszorta nagyobb (az egy juhtenyésztést ki
véve) mint a* leggazdagabb, ‘s legtermékenyebb Morvaés C s e h 
országi kerületeké; Ugyanis a’ Brunni kerületben, mellynek
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ttagysága 84ai| □  mfd. (Temes 1t65,9|)  volt 1836-ban; 7494 
okőr , 9576 tehén , 392.421 Juli, 27,204 ló és csikó, 2421 méh* 
kas, 'e igen csekély számú sertés, holott itt az urasági mar· 
hák is összeirattak, ?s az összeírás pedig pontosabb, mint 
nálunk szokott lenni. — A’ szinte
nem utolsó ágai Temes vgyében, a' műiparnak. Selyem 
termett 1821-ben 11,016 font, 1823 ban 14,021 font; most 
egyre másra véve évenkint 16,000 fontot lehet számítani· —

‘ A’ Temes, Maros, Berzava Js más kisebb folyók és patakok 
jó ízű potykával, harcsával, csukával, keszeggel, rákkal; 
az Alibunári mocsár teknős békával kedveskednek. A’ keleti 
kies erdőkben őzek, nyálak, császár, húros madarak ’s a* 
rigók és szalonkák több féle nemei, foglyok; a’ bozótosok
ban néha farkasók; a’ tavakban és mocsárokban mindenféle 
vízi madarak nagy bőséggel találtatnak. Ártalmas férgei közt 
a’ kolumbácsi legyeket említjük, roelly 1819-ben megöltek, 
197 szarvasmarhát, 225 lovat, 650 sertést, lOO juhot és 2 
kecskét.

3 3 5

OÁs v á n y o k  O r s z á g á b ó l .

Érez és más némű ásványa’ t emesi begyekben nem talál
tat ik. Nevezetesebb kőbányák vannak: Lippán, Markove- 
czen, Sznszanoveczen. Ez utóbbiban utcza kövezésre jgen 
alkalmatos kövek töretnek. Sok és jó mész égettetik Vornisza 
pusztáján a* iippai járásban.

8 . §. Lakhely  é li .  Lakosok.

Ar temesi bánat szeriedet ti termékenységéért, ’s meleg, 
éghajlatáért, már a’ rómaiaktól nagyon kedvettetett, ’s azért 
ide több városokat építettek, tnellyek közt nevezetesebbek 
voltak: Cernet, Margn,m T Arcid, Turrit· literal a
tum Putea, Bertovia , ’sth* A’ hosszas török iga alatt ez ax
egész tartomány elpusztult, 's csak csekély számú oláhok és 
ráczok maradtak-meg. Hanem 1716- az austriai ház győze
delmes fegyvere a’ törököket innen végképen kiszorítván ; a’
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tartomány újonnan éledni kezdett, *a jelenleg a* magyar 
kamarának egyik legbecseeebb gyöogyét teszi. 1751-ig az
egész katonai igazgatói alatt állott. tcmesi, becskereki , . 
ceanédi, verseczi, Jippaí, lúgost, karánsebesi, mehádiai, 

Fuj- palánkat és páncsnvai kerületekre vala felosztva; de 
1751* ben csak a' mehádiai, uj.palánkat, páncsovai kerületek, 
a' karánsebesinek és becskerekinek egy része maradt katonai 
igazgatás szerint, a1 többi a' k. kamarai jószágokhoz kap
csoltatott. Már Maria Theresia, de főképen 11. Jósef idejé
ben minden felől tódultak ide a’ jövevények , különösen pe
dig németek a’ ltajna, Mozel vidékéről, a’ régi Sváb kerü
letből, ’s mostan ezen faluk legszebbek az egész országban. 
Magyarok igen kevesen fészkelték meg magukat, úgy hogy 
jelenleg tisztán csak Hittbergen, ’s Mai Iái hfalván (ez puszta) 
laknak, egyebütt keverve más nemzetbeiiekkel, 1779-ben gr. 
Niczky ’s gr. Zychy királyi biztosok eszközlése állal az egész 
bánát 3 vármegyére (Temes, Torontál, Krassó), és két ka
tonai végezeredi vidékre osztatott-fel, u. ni. a’ német-bánáti
ra, ’s az oláh-illyriaira. Legközelebb pedig a’ nagy kiter
jedésű oláh - illyriai ezeredból egy uj zászlóallyi vidék fog 
formáltatni, mellynek stábja Fejértemplomban veendi la
kását.

Magában Temet vármegyében találtatik ez úttal 9 i  
szabad királyi város, «. m, Temesvár, német - oláh - rácz- 
inagyar zsidó lakotokkal; 1 szabad királyi vá
ros , u. m .Vinga, deákul Theretiopolit, bolgár-oláh-német- 
magyar népességgel; 13 mezővámellyből 6 német, 1 
néniet-eokécz (kath. rácz), 1 rácz-oláh-német, 1 rácz-oláh- 
magyar, 1 tét-oláh, 2 oláh-rács-német-magyar, 1 német- 
rácz-oláh-magyar; 172 f a l u , u. m. 102 o lih , 24 német, 1 
magyar, 3 rács, 1 montenegrinus, 1 tő t, 6 oláh-rács,
3 oláh-montenegrinus, 1 oláh-cseroogorcz, 1 német.franczia 
(Traunao), 3 német-oláh, 2 oláh-német, 1 magyar-oláb, 
3 oláh-magyar, 4 oláh-tőt, 5rácz-oláh, 1 német - magyar,
1 oláh-német-magyar, 1 oláb-rács-magyar, 4 oláh-rácz-né
m et, 2 rácz-oláh - német, 1 oláh-magyar·német,  1 német- 
rács-oláh, 1 német-magyar-tót; 6 puszta, ’a ezek közűi 4 
népet u.ra. 1 magyar(Majláthfalva), 1 német, 2 oláh lako
sokkal.



Népessége 286,435 lélek, ég igy esik I □  midre: 2458 
lakos.

Vallásokra nézve van: 73,560katholikuS, mintegy 400 
gorög egyesült katholikust is ide értve, 4335 evangélikus 
2164 református, 204,778 nem egyesült óhitű, 1598 zsidó· 
Nyelvökre nézve: 183,628 oláh (849 czigányt ide számlálván), 
67,847 német (150 francziát ide értve), 4560 magyar, 3000 
bolgár, 2954 tó t, 1698 sokacz, 18,320 rácz, 2830 monte* 
negrinos és czernogorcz, 1598 zsidó.

Adó alá eső ház van : 45,122·
A’ romai-kát holikusnak, a* Csanádi püspöki megyéhez 

tartoznak, ’s maga a^csanádi püspök , káptalanjával (melly* 
ben 6 rendes kanonok! hely van) együtt Temesvároh tartja 
lakását. Plébánia van 41 , szerzetesház 3. Nevezetesen piaris* 
ták és irgalmas atyák laknak Temesváron, szent ferencziek 
(Ord. S. Fran. Prov. Búig.) Vingán.

A’ görög - kallolikusok a* nagy várad! egyesült óhitű
püspöktől függnek, ’s Temesváron a9 Fabrika - külvárosban, 
és Zabrányon van egy egy plébániájuk.

A  nem egyesült óhilüelC 145 parochiáit a’ temesvári ég 
verseczi püspökök igazgatják. Kalugyer monostor van : Bez- 
dinben , Sz. Györgyön, és Messiczen, mindegyik fekvő jószág 
gokkal gazdagítva.

A z evangélikusok, kinkek fele németekből, féle tótokból
*8 kevés magyarokból áll 4 anya ekklézsiát számlálnak , ne- 
vevezetesen Lieblingen , Butty inban, Vukován, ésKis-Sem- 
lakon, ’s a’ bánáti esperestséghez, ’s a? bányaváros! super· 
Intendentiához kapcsoltattak.

A’ reformátusok 2 anyaekklézsiája Rittbergen és Lieb« 
lingeo, a’ békés· bánáti esperestséghez, ’s a’ tiszántúli super· 
intendentiához tartozik. — Végre van még Temesváron egy 
egyesült evangelico - reformatusanyagyülekezet i s , hol η*
prédikátor evangélikus, 's az oskolamester reformatus.

Syuagoga találtatik Tem esváron, Verseczen, Csakovan.

9. §· Szorgalom· Ipar. Gyárok.

Hol a’ föld igen termékeny·, ott az iparra kévés inger 
lévén, e’ rendesen sztinyadni szokott, ’s ezen tüneményt Te·*- 
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mezben viliig osan ta imitálhatjuk. O Hy an mi f e le s e l , mii* 
[yennel itt az oláh földműves gazdag aratásra less szert, a9 
felföldi tót e'hhel ha Ina-meg. Azonban dicséretes kivételt ár· 
demlenek a4 németek, mert ők itt is igen szorgalmatos és 
ügyes földinivélők. Ok termesztik a" legszebb tiszta búzát, 
ők tenyészteuek legjobb lovakat. a* dohány, rejicze termesz
tést erősen gyakorolják, *e a* szőlőmivelés terjedését9sjobb 
kezelését nekik lehet köszönni. Ez okokbol a9 németek hely
ségei csinosabbak ; rendesebbek; ’s a’ jobbágyok közt sok 
gazdag találtatik. A’ juhok nemesítését mint fentebb láttuk, 
csak nem rég kezdte el egy két uraság· A’ gazdasági műi pár
hoz számíthatjuk a1 számtalan szilva pálinka főző kazányo- 
kat. Serház több helyeken van, de a4 murányi ser legjob
ban dicsértetik· Nevezetesebb gyár vagy manufacture nincsen, 
ha csak a9 temesvári és verseczi selyemgombolitó ’s fonó 
házakat ide nem számláljuk. Mindenféle és jó mesterember 
találtatik Temesváron, valamint Uj - Aradon ,  Vingán, Lip- 
pán, Csakován, Deltán, Dentón, Verseczenis számos mes
terembert találhatni. A9 vgyei összeírás szerint találtatott 
1830-ban: 2414 mesterember és 700 legény. Ebből volt asz
talos 160, tímár 62, aranyműves 16, mézeskalácsos 14, 
csizmadia 228, kovács 321, fazekas 155, tarfsznyás 9 , szűr- 
szabó 37 , órás ö t, kőműves 81 , fésűs 13, Szűcs 153, kala
pos 58 9 pék 37, bognár 203, szabó 146 ,szappanos45, német 
csizmadia 165,tő csináló 2 , harangöntől, könyvkötő2 , to- 
bákos 2 , takács .158, borbély 48, kádár 155« üveges 19, 
fistös 4 ,  cserző 3 , ács 30 , serfőző 8 , kordoványos 2 , szi
tás 6 , szegcsináló 6 ,  rézműves 11, nyerges l t , lakatos 28 , 
pipacsináló 2 , kolbászcsináló 1, kötélverő 38, enyvfőző 1 , 
cserépfedő 1, bádogos 4 , mészáros 34, kőma^ző 1 , szijjártd 
57* gombkötő 10, posztónyirő 3 , bocskoros 4 , kalács sütő 
1 , puskaműves 5« kéményseprő 5 , czines 3 , festő 4 ,  eszter
gályos 13. saruszövő I ,  beréfő 2 · — Vízimalom van 159, 
mellyből 132 egy kerekű,18 kát kerekű, 8 három kerekű, é s l  
négy kerekű; 404 száraz malom, 36 kézi malom, 12 olaj 
aqjtó, 1 *zél malom Verseezen, ’s 549 molnár.

338  ‘  t'bnb· varmbútb.
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10« §. K e r e s k e d é s .

A1 nyers termékeknek, mellyek itt nagy bőséggel, *s 
kűlönfélesóggel találhatók, további szállítását igen előmos* 
ditják a9 Béga csatornája,nielly a’ Tiszával, ’s Dunával áll 
kapcsolatban, és a9 szálakra hajókázható Maros vize. Leg
első 9s leggazdagabb kereskedőheJy Temesvár, nielly minden* 
nemű gabonával, szarvasinálhával, bánáti és törökországi 
sertésekkel, mézzel, viaszszal, nyers bőrrel., gyapjúval» 
törökországi gyapottal, kordoványnyal nagy fontosságú keres
kedést űz , e9 mellett a’ pesti és bécsi kereskedőkkel Összeköt
tetésben lévélj , tartja colonlalis és fényűzést ’s gyári porté
kákkal ezen egész vidéket ’s Oláh ’s Szerb országnak neveze
tes részét· A’ többi nevezetesebb kereskedési foklielyek: 
Lippa, Uj-Arad és Versecz. A’ két első különösén Erdély
ből leus/tatott szál fákkal, deszkákkal, léczekkel, ’s más 
épületi fákkal kereskedik· Versecznek pedig borkereskedése 
tetemes, nielly részint a’ megyében széjjel, Temesvárra, 
Vingára , részint Erdélybe, vagy Páncsova ’s Torontál vgye 
felé vitetik· Ugyan a’ versecziek mustárral igen jutalmas 
kereskedést gyakorolnak Pest *s Bécs felé, melly méghasz- 
nothajtobb volna, ba a’ mustármagot helyben termesztenék. 
A’ felföldi tótok a’ juhokat helyben felvásárolják, valamint 
a9 rozsnyaiak is sok nyers mézet szednek össze. Marhavásár 
legjelesbb történik Csakován. A’ vgyei összeírás réseint van 
241 kereskedő. Ezek közt 20 e lső , 40 második, 57 harma
dik rendű; 39 szövetárús, 9 vasárús^>6 győgyszerárús, 13, 
fűszerárús, 49 marha és gabona kereskedő« — *
mátokét titzftégek Pestről 9s Szegedről Logos felé Csatád# 

K it Bectkerek 17s * Temesvár 1 */4 ; Rékát 2 , Kitzetá 1 § 
Lugos 1. Temesvárról Arad felé Monottor 4 l/s » Arad ί τ[2· 
Temesvárról Fejértemplomig Ztebely l ^ »  , l 1!#*
Moravicza, 1 Vertecz 4 , Langerdorf 4 , Fejér - templom 
4. Verseczrői Dognácskára Kudricz 1 Monostorról Lippéra 
Allyot 1*1*, Lippa i l/é.
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11. §. O s k o l á k .

A* kisebb néposkolákat nem em lítvén, van hath gy tri
narium B* piaristák felügyelje alatt Tem esváron, szinte i tt  
Csanádi pűspöksági teminarium , ás jó  polgári V  rajz oskola. 
Verseczen a* n. e. óhitüek deák taitanak.

12. §. Királyi  Hivatalok.

Temesváron székhelye van a* temesi kamarai igazgató
ságnak, a’ bánáti hadi kormányszéknek temesvári vár parancs
nokságnak , fő hadi és kerületi biztosságnak, fő postahi
vatalnak, hadi és koz alapítványi pénztár — só — harminczad — 
katona Ólelmesztési hivatalnak. Sóház van még Lippán és 
Verseczen.

13. §. Katonaság.

A9 megye njonczait a’ Gl-ik számé magyar gyalog sor 
ezeredhez adja, ’s ezen ezerednek hadfogadó kormánya is 
Temesváron van. Gyalog kaszárnyák találtatnak Temes
váron, meliyekben több zásztóaly katonaság elfét. Lovas 
kaszárnyák vannak (Jj-A radon , Csak óvón, Verseczen.

14. §· Jobbágytelkek· Porták*

Ezen vármegyében négy rendű, t . i .  egész, fél, fertály, 
«és nyolczad telkek találtatnak, mi szeriot abban semmi osz
tály rendnek helye nem lévén, egy jobbágytelkes gaz· 
da bir szántóföldben rétben 6, közlegelőben 3 , belső 
telki járandóságban 1, öszszesen 34 holdat 1600 □  ölével 
számit ván. Egy féltelkes jobbágyi szántóföldben 12, cet
ben 4 , köz legelőben 2 ,  belső telki járandóságban 1 holdat. 
Egy fertá ly  telkes jobbágyi szántóföldben 6, rétben 3, közle
gelőben 1 , belső telki járandóságban 1 holdat. Egy nyolczad 
telkes jobbágy: szántóföldben 5 , közlegelóben 1 , belső tel
ki járandóságban 1 , összesen 7 , némelly helyeken 8 holdat.

Mindezen részletes telkeket összeszámítván, egész 
jobbágy telek 13,3063j8 találtatik.
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' Portája a9 megyének: 254; Temesvár Tarosának: 24. 
A9 házi pénztárból a1 tisztviselők kapnak 14,901 pengő forin
tot* a9 vgya zsoldosai és cselédjei 12,780 ír. p. p. ,a 9 cselé
dek ruházatiéra kell 2800 f. p. p.

15. §. N em esség  és Birtokosok.

1785*ben, Temes vgyében találtatott 134 nemes férfi, 
Temesvár városában 65. Már 1820-ban 335 szavatoló 1832- 
ben 602 szavatoló nemes volt. Ezekből láthatni , hogy a9 
Temes vgyei nemesség nem igen számos, de ellenben gaz· 
dag birtoké. A9 birtok különbséget a9 jobbágytelkek után 
számlálván k i, e9 következő arányt állapíthatni meg.Fóbir
tokos a1 királyi kamara« mert ez 4 tisztartósági kerületben 
(Jippai, rékasi, dentai, Verseczi j a9 csatáéihoz is tartozik 
egynéhány temesi helység), 4867 egész jobbágytelket bir. 
Ezután következik a9 köz alapítványi (politico· fuodatipnalis) 
kincstár 23ü74|8 egész jobbágytelekkel. Továbbá gr. Bethlen 
János, József, Imre, Ferencz bírnak 4427|s ; Gyürky Pál 9s 
b. Ambrózy Lajos és Ambrózy György és István 3384|s ; Tö
kély Péter 324%; Lovász Josepba 3237J8 9s Lovász Amalia 
101>Ö|S 5 gr. Szapáry Mihály 2513f8; Karácsonyi Lajos 242; a9 
Csanádi káptalan 222%; b. Szína György 217M8) b. Szína 
György és Simon 2157[8 ; Zágrábi püspök 2 t4 ; Baict 150; 
Vukovics Katalin 130%; Kövér nemzetség 1267]8 ; b. Duka 
Péter 1282j8 ; b. Duka István 332[8 ; b. Lopresti Lajos 126*13; 
Temesvár városa l l 84y8; Gorove László, Lajos és Károly 
1004|s ; Malenicza 1092js ; báré llillér Trézi 1053|8; báró 
Izdenczy János és József 985|8 5 b. Prónay Albert 962|s ; 
Csekonics János 905f8 ; Osztoics János, György 8-14|8 » 
Asztry Constantin 793j8 ; Manastie Demeter 754]e ; Pidol 
73e|e»/ Aczél Antal 6Ö2|8 } Termasics János 59; Holíósy 
Adeodat 564j8; Kapdebó nemzetség 583JS; Laczkovics nemzet
ség 55; Doktorovics Miklós 525|8; Sztojanovics 52s|e · Gyi- 
ka Tivadar és öccsei 483|s ; Dézsán Judith 414f8 ; Muslay 
László 43r>|8 ; görög kalugyerek 425 8 ; Papházy 317|s , Con- 
stántinovics Sándor és Demeter 335|8 ; végre gr. Buttler, gr* 
Károlyi, Agora, Andreovics, Arizy, Bégén, Bohus, Czi·

ΤΕΜΕβ VÁRMEGYE.
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kó, Czinege, Bcfciczky, Demelics, Det rieh« Dobrovolny, 
Dessewfy, Gál, Kniet, Kulterer, Kayser, Klaniczay, Ne- 
raesshegyi, Májerfy, Nyéky, Potyondy, Radványi, Remé
nyi , M ilecz, Frusinszky, Kótth, Tormásy, Tóth, Thnrőczy, 
(Jllnian Móricz összesen 855 jobbágytelket bírnak·

16. §. T iszt ikar·

1 fő , 2 alispán; 1 fő, 2 aljegyző; I fő , i  alugyész; 2 
fizetéses tóblabiró; 2 fő « 4 aladószedő; 1 számvevő, 1 le· 
véli ár nők, 4 fő , 9 altzolgabiró; 13 eskűtt. -

17. §. Politikai. F e lo sz tá sa ·
Eloszlik 4 főbirői járásra, ét egy szabad Királyi város

ra. A* Járások ezek: I. Temeti, a*vgyeközepén; II· Szent· 
Andrási, a4 megye észak, nyugoti, III. IAppai% észak-keleti 
oldalán, IVi Verseczi, a’ megye déli részén.

Szabad Királyi Város.

Temesvár > legszebb, ’s legrendesebb város egész or
szágban, Szegedhez 13« Pesthez 37 ruértföldnyi távolságra, 
egy lapályos termékeny rónaságon, ar Béga haj ókázható 
csatornája melleit. Áll magából a* városból és várból, és 
a1 külvárosokból, mellyek meglehetős távolságra vannak, 
de hova szép árnyékos fasorok vezetnek. A’ vár és város 
korösköríjl erős sánczobkal, és kőfalakkal van bekerítve, 
minélfogva az anstriai birodalom első erősségei közé szá
mítható. A9 szépen kövezett, ’s tisztán tartott utczák egye
nesek és szélesek; a’ csinos ízlésű házak emeletesek, 's erős 
anyagból egyforma terv szerint épültek. Díszesebb épület· 
j e i : a9 Csanádi püspöki megye igen szép székes-szentegy
háza , a’ szinte szép n. e. óhitű fő-templom, a' paroch. - 
piarista- és irgalmas szerzetesek szentegyházai, a9 zsidók 
jelep synagógája, a9 Csanádi püspök gyönyörű ízlésű lak háza, 
a* vármegyeháza, mellyben tartja a9 megye a9 maga közgyű
léseit é* törvényszékeit, a9 német és görög tanácsház, a9 
régi vár, aielly most fegyvertárnak használtatikr 9s igen
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•simo« kincstári** katonai épületek és kaszárnyák. A iivtf 
tíz mesteri ma által csöveken vezettetik be a% tárosba, egy 
a' Fabrika külvárosban lévő gazdag forrásból. A* lakosok 
kényelmére szolgálnak az elég jó éjjeli kivilágítás, ’s mint
egy 30 rendes bérkocsis (Fiaker). Három kapui (a9 bécsi, 
péterváradi, erdélyi) éjszakán zárva tartatnak. Külvárosai 
közöl legszebb a* Józsefvárosa, ’s inúr egyenességre építve, 
sséles utczákkal ’* csinos házakkal,, mellyeket elől élőfák 
ékesítenek. A9 Béga csatornája itt megy-el, ’s ez a* város
nak nem kis elevenséget ád. Van kiiIonos r. kath. szent
egyháza és megyés papja. A1 Fubrika külváros hajdani stá- 
nios gyárairól vette nevezetét, most egy selyem, gombol itó- 
ház, papiros malom, több olaj sajtók, posztószovéi és drót
húzás teszik nevezetessé. Ennek is van egy kath., ’e egy 
ü. e, óhitű plébániája. A9 szinte közel felvő Majorok, 
kies erdők szomszédságában, kedves mulatóhelye a’ lakosok- 
nak, valamint a9 várost altaljában legszebb sétahelyek, *s 
műlatókertek ékesítik. Temesvár székeshelye a* Csanádi 
kath. püspöknek, káptalannak '* papinevendékháznak, a1 
temesvári nem egyesfiit óhitű püspöknek, a9 temesi knma- 
rai igazgatóságnak (Administratio), a9 bánáti hadi kormány- 
széknek, vár parancsnokságnak, egy osztályos és brigádé
ról generálnak, fő hadi és kerületi biztosságnak, fő posta- 
hivatalnak. Van itt továbbá egy kath. gymnasium a9 pia
risták felügyelése alatt, polgári és példány oskola, nyom
tatóin ü hely, játékszín, só , harminczad,— katona élelmez- 
tetési hivatal, hadi és köz-alapitványi pénztár, 6 patika 
és számos jó karban tartott vendégfogadók. Az irgalmas 
atyák ispotálya, a’ többek közt különösen említést érde
mel. Λ9 mi a9 népességet illeti, 1835-ben városi összeírás 
szerint, a9 papságot, nemességet, katonaságot, tanulókat 
Ide nem értvén, találtatott férti katholikus 3373, evangéli
kus 173 y református 57 , nem egyesült óhitű 2785, zsidó 
442. Ezenkívül vármegyei törvényhatóság alá tartoznak, 
373 katholikus férjfi, 13 evangélikus 3 reformatus, 107 n. e. 
óhitű. Ha már a’ nőnemet a' férfiakkal egyenlő számba vés- 
szűk-fel: agy az egész népesség tenne 14,652 lelket, kik  
közt 7402 katholikus, 372 evangélikus, 120 reformatus, 
5784 n. e* óhitű, 884 zsidó. Megjegyzésre méltó az, hogy

3 4 3
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Ht as evangélikusok a9 reformátusokkal egjaifilvs tesznek 
egy anya ekkléseiát, ml saeriot a' prédikátor evangélikus , 
az oskolamester pedig reformatus. Nyelvekre nézve a’ Jó· 
zsefvórost egészen németek, a’ belső várost jobbára néme· 
tok, azután rácsok, görögök ’s magyarok, a9 Fabrikavá· 
rost németek, oláhok, rácsok lakják» A9 városban minden· 
féle és igen jé mesterember találiatik. A9 kereskedés fe· 
lette nagy fontosságú, mit részint a9 város politikei fekvé«· 
sének, részint a* Bég* csatornának köszönhetni. £z a* Tb  
szába szakadván, a9 várost Becsesei, Pesttel, és a.’ Oueár 
val őssSekött. Fő kereskedési csikkek: a9 gabonának min· 
denféle nmne, szilva pálinka, méz, viasz., gyapjó, és nyers 
bőr* E9 mellett szarvasnmrhával nyereséges activ kéréskor 
dést ű z ;d e  Szervié val* Oláhországgal folytatott kereeke» 

a9 sertésekre nézve passive áll; hanem mindenesetre 
tbrők portékákkal élénk transito kereskedést ázván, által» 
jában sokat nyer* Hogy bőr kereskedésé nem csekély le* 
bet, onnan világos, hogy csupán incorporált bőr-kereskedő 
?t számi állatik.

... Első eredetét Temesvárnak a' történetírók ki nem nyo* 
moshatták, annyi bizonyos, hogy 1. Károly idejében már 
nevezete· város vaia, hol a9 király gyakran mulatozott* 9a 
második hitvese Mária is , itt végzé földi pályáját. 1413, 
Hunyady János várat építtetett, ’s azt tetemesen meßerfc 
sitteté* Kinisy Pál nagy magyar hősünk, temesi bán ég 
parancsnok lévén, sok ízben megtörte a9 törököt, 9e Olaji* 
Szerb, Bolgár országokat pusztítván, iszonya zsákmányok· 
kai tért vissza. 1514» Dózsa György, a9 paraszt lézzadók 
fő vezére, Temesvárhoz közel Báthory István bánnal, ’s 
a' segítségre siető Zápolya János erdélyi vajdával megüt· 
köz vén: egészen tönkre tétetett, 9s maga is fogságba es« 
vén, borzasztó kínzásokkal végeztetett-ki. A* mohácsi ve
szedelem után a9 Zápolyak kezére került mind a9 vár, mind 
a9 varos; de a9 törökök e9 jó fekvésű 9e erős varat nem 
nézhetvén könyelmuen gyenge kezek közt: 1552-ben felette 
véres ostrom után Ferdinand vezérétől a9 vitéz Losonczy 
várkapitánytól capitulationál fogva elvgvén (a9 mikor 
sonczy, vitézeivel együtt kimentében bütetlenűl lekonezol- 
t?*U>tt); többé az erdélyieknek vissza nem adták, hanem
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inkább magukat benne erősen megfészkeltéfc. Végre Engen 
herozeg 1716 a’ péterváradi győzedeleiu után , Temesvárt 
I«, Pálfy generált előre kuldvén, kemény ostrom slá vette, 
’s sokáig tartó igen elszánt, kétségbeesett ellentállás da
czára elfoglalta. 1783. királyi városnak tétetett, ’s 1791-ben 
beczikkely ez tetősét is megnyerte.

L Temesi Járás .

Van benne 5t fa lu , u. m. 39 oláh, 4 német, 1 magyar, 
1 német - magyar - tót, 1 német - magyar, 1 oláh - tó t , 1 
oláh-magyar-német, 1 oláh-rácz, 1 oláh-magyar, 1 oláh- 
rácz-német; 3 puszta * mellyek kosul egyik népes , német 

, lakosokkal«
. Népessége: 79.848 lélek , n. m. 7842 katkolikus, 2432 

evangélikus, 1794 reformatus, 67,668 nem egyesült óhitű9 
102 zsidó.

Ház van benne 13,240; egész jobbágytelek 3895%.
Jegyzés. Az összeírásban csak a’ férfiak tétetnek ki, kü

lönböző vallások szerint; azonban a’ tapasztalás, után a’ nő
nem a’ férj fiák kai egyénlő számú lévén, igen kevés különb
ség nélkül bátran számolhattuk az egész népességet a* fér
fiak keüöztetett számára.

F a l u k .

Bakóvár , német - magyar - tót f. a’ Lugosi országúiban, 
Temesvárhoz 4 órányira: 1022 kath., 18 n. e.óhitű, 8 zsidó 
lak., káth. anyatemplommal. Termékeny határa 3-ik osztály
beli; egész jobbágytelke van 122; lakosai felette szorgal
mas földmi velők. F.U« az alapítványi kincstár (Politicus fan* 
dús),

Balátfalva\ oláh f. Temesvárhoz dél-keletre 4 órányi« 
ra: 512 n. e. óhitű lak., ’s anyatemplommal· Van 2-ik osz
tálybeli igen termékeny határa , ’s 25% egész jobbágy telke, 
F. U. Ambrózy István, Lajos, György.

Bános, oláh f. Temesvárhoz keletre 3 órányira, a’ Te
rn es vize mellett: 12 kath., 2 evang., 1582 n. e. óhitű lak.,
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*i anyatemplommal. Nyirkos fekete földje szép basát, tea* 
gerit, dohányt terem; rétjei kövérek; erdeje igen nagy és 
ssép. Második osstálybeli j.’s $3% egész jobbágy telket szám
lál, F. U. a9 kamara.

Bsregtxó, oláh · rács f. Temesvárhoz nyngotra 2 órányi
ra , Torontál szélén, a* Beregszó pataka mellett: 102 kath., 
2070 n. e. óhitű lak., \  anyatemplommal. Első osztálybeli 
határa mindent gazdagon terem; szénája különösen sok és 
Jé. Egész jobbágy telek van; 13o%. F. U. Vukovics Kata.

Berettyó oláh f. közelBalásfalvához: 4214n.e. óhitű lak., 
*s anyatemplonimal. Határa 2-ik osztálybeli, ’s igen ter
mékeny; van öl egész jobbágytelke» F· U. az alapítványi 
kincstár·

BuAovecx9 oláh f. Temesvárhoz keletre t*|ft órányira:6 
kath., 1462 n. e. óhitű lak .,’s anyatemplommal· Van igen ter
mékeny 3*ik osztálybeli határa, jó rétje, és erdeje, 44% egész 
jobbágytelke. F. LL Dézsán Judith.

Buxi«#, oláh-magyar-német f. Temesvárhoz dél-keletré 
4% órányira: 1Ö4 kath., 872 n. e óhitű lak., *s görög anya
templommal. Második osztálybeli határa bnzát ’s tengerit bő
ven terem; egész jobbágy telket 67% számlál. Jeles fairben 
lévő savanyűvizéről és fürdőjéről, roellyet középszerű számé 
vendégek látogatnak. F. U. az alapítványi kincstár.

Cserna, oláh f· Temesvárhoz kelet - délre 4 órányira: 
1200 n. e. óhitű lak., ’s any átemelőmmel. Egész jobbágy telke 
van 48; határa 2-ik osztálybeli. F. U. az alapítványi kincstár.

D ragojett, oláh f. Temesvárhoz keletre ő órányira: 904 
n.e· óhitű, 3 kath. lak., óhitű anyatemploromal, igen ter
mékeny második osztálybeli határral, jó rétekkel, erdővel, 
’s 20% egész jobbágy telek kel. F. U. az alapítványi kincstár· 

Dragtinay oláh f. közel a’ Temeshez, Temesvárhoz 
keletre 2% mfdnyire: 640 n.e. óhitű lak., *sanyatemplom
mal· Fekete nyirkos hatóra első osztálybeli, ’s mindent gaz
dagon terem; jó rétje, erdeje, 37 egész jobbágytelke van· 
F.U. az alapítványi kincstár.

Dnboix, oláh f. Krassó vgye szélén, Temesvárhoz dél
keletre 5 órányira: 952 n.e· óhitű lak ., ’s anyatemplommal, 
2-ik osztálybeli határral, 30% egész jobbágy telekkel. F.U · 
na alapítványi kincstár.
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Fikatár, oláh f. Dragoj esthez fái órányira: 2 hath·, 

1166 B.e. óhitű lak ., ’a anyatemplommal. Második osztály* 
beli határ* igen termékeny; rétjei jók; 24e|8 ágé·* jobbágy
telket «zárnia!· F. U· az alapítványi kincstár.

Folya, oláh f. Temesvárhoz délre 5 órányira: 8 kath., 
2 ref., 2 evang., 1178 n.e. óhitű, 4 zsidé lak., n. e. óhitű 
anyatemplommal. Gazdag bűzatermó határa első osztálybeli; 
egész jobbágy telke van: 58%. F. U. Milecs József, Klani- 
czay Lajos, Prosinszky Miklós, ’stb.

FreydorJ, német f. igen közel Temesvárhoz: 534katb. 
lak·, *i paroch. templommal. Határa .gazdag termékenységű. 
’s első osztálybeli; vagyonos lakosai sok zöldséget termesz* 
fenek, ’s mind e z t , mind más termékeiket Temesváron nagy 
nyereséggel eladhatják. Egész jobbágytelek van 51%. F. U. 
a' kamara.

Gytrok% oláh f. Temesvárhoz délre egy órányira: 6 katb., 
2508 n.e. óhitű lak., V  anyatemplommal. Batára ennek ia 
első osztálybeli, ’s igen gazdag termékenységű; van 90% 
egész jobbágytelke· F. U« a* kamara.

Giroda, oláh f. Temesvárhoz keletre egy órányira á* 
lugosi posta útban: 30 kath., 6 evang., 2 ref., 888 n. e. óhi
tű , 6 zsidó lak., óhitű anyatemplommal, uradalmi lakkal, 
második osztálybeli határral; 36el8 egész jobbágytelekkeL 
F. U. Gyürky P á l, krassói fő ispáft.

Daruvár, német f. Krassó vgye szélé*, Temesvárhoz 
dél.keletre 6 órányira: 432 katb., 4 n. e. óhitű lak., kath. 
paroch. templommal. Határa 3-ik osztálybeli, ’s csak közép 
termékenységű, de igen jól miveltetik* Erdeje, ’s szilvással 
meglehetősek. Egész jobbágytelek van: 80. F. U. gr. Ká
rolyi , Czinege, és Reményt helytartó tanácsi ágens örökösei* 

Hityiat, oláh f. a’ Temes mellett, Temesvárhoz kelet
re 4 órányira: 2 kath., 1166 n.e. óhitű lak.; ’s anyatemplom- , 
m ai. igen termékeny második osztálybeli határral, erdővel, 
*i 48% egész johbágytelekkel. F. U. az alapítványi kincstár· 

Ikioda% oláh f. Temesvárhoz kelet-délre 3 kis órányi* 
726 n. e. óhitű lak. *s anyatemplommal. Gazdag batára eled 
osztálybeli 4 rétjei igen jók j patakmalom; 28% egész jobbágy
telek.
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Nagy· Kővárét ,xVagy Kever,oláh - magyar f.a* Ingosi 
országaiban, Temesvárhoz dél-keletre 33/ 4 órányira: 94 kath·, 
1708 η. e. óhitű lak· , *s a nyateai pionírnál 9 77% eg^aa jobbágy- 
telekkel, uradalmi tisztartósági lakkal» *· 2-ik osztálybeli 
határral. F. U. az alapítványi kincstár·

Kepeih, oláh f, Temesvárhoz keletre 5 órányira: 8 kath., 
752 n. e. óhitű lak., ’s any etem pionírnál. Határa ennek is 
2-ik osztálybeli, de azért igen termékeny; van 40% egész 
jobbágytelke, F. U. az alapítványi kincstár. *

Kádár i oláh f. Krassó vgye szélén, Temesvárhoz ke
let-délre 5 órányira: 10 kath., 714 n· e. óhitű lak .,’s anya- 
templommal. Dombos határa 2-ik osztálybeli ’s· igen ter
mékeny; erdeje, szilvással vannak; 33% egész jobbágy
telket számlál. F. U. báró Duka István.

Kis soda, oláh f. Temesvárhoz délre %-mfdnyire: 2 
kath., 1678 n. e. óhitű lak., ’■ anyatemplonunaL Első osz
tálybeli határa hazát * kétszerest» tengerit, zöldséget gaz
dagon. terem; rétjei kövérek; van 59% egesz jobbágytelke. 
F. U. a* kamara.

Ligeth , oláh f. Temesvárhoz délre 3 órányira a* Temes 
mellett] le  kalh., 2 evang·, 2222 n. e. óhitű lak., ’s anya- 
tempiommal. Fekete nyirkos határa gazdag termékenységű 
*a ehő osztálybeli; marhát, juhot sokat tart; erdeje gyö
nyörű; számlál 105% egész jobbágy telket. F. 13. az ala
pítványi kincstár.

Liebling. nagy, szép, és gazdag német-magyar L T e
mesvárhoz délre 4 órányira: 80 kath., 2180 evang.» 208 
ref., 104 n. e. óhitű lak., csinos evang. anyatemplommal, 
*« ref. anya ekklézsiával. Határa roppant kiterjedésű, e* 
mellett igen gazdag és elsó osztálybeli. Lakosai híres bú
zát termesztenek. Egész jobbágytelek 196 számláltatik. F. U· 
az alapítványi kincstár.

Oláh-Szent-Mihály oláh f. a’ Béga csatornája mellett» 
Temesvárhoz nyugotra 1% órányira: t2 kath., 2258 n. e. 
óhitű lak ., kik ügyes marha és juhtenyésztók. Görög n. e. 
anyatemplom· 115 egész jobbágytelek. Hóna hatóra felette 
gazdag és első osztálybeli; rétje bőséges. F. LJ. a’ kamara.

Medves, oláh f.Temesvárhoz délre 1% órányira: 2 ref.,
% evang., 758 n. e. óbitú anyatemplommal, harmadik ősz-
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tálybeli, de termékeny határral, 30% egész Jobbágytelek
kel· F. U. Gyűrky Pál, főispán, es b. Ambrózy Lajos, ki 
itt nemesített juhokat tény esst ett.

Aláznicza, oláh f. Temesvárhoz keletre 1 rofdnyire: 36 
kath., 1148 n. e. óhitű lak«, ’s anyatemplommal. Van igen 
termékeny második osztálybeli határa, szép erdeje, 35% 
egész jobbágytelke. Dohánytermesztés. F. U. a9 kamara.

Me hala, oláh-rácz-német f. igen közel Temesvárhoz 
nyugotra: 368 kath., 8 evang., 3342 n. e. óhitű, 76 zsidó 
lak ., n. e. óhitű'anyatemplommal. Határa első osztálybeli 
*s mindent gazdagon terem; sok mesterembere és 118% egész 
jobbágytelke van, F. U. Temesvár városa;

Niczhyfalva, német f. Temesvárhoz dél-keletre4% órá
nyira: 1126 kath·, 14 n.e. óhitű , 6 zsidó lak., kath. paroch. 
templommal. Dombos határa 2-ik osztálybeli, ’s bő ter
mékenységi! ; erdeje van, ’s bort is termeszt. Számlál 120 
egész jobbágytelket. F. U. az alapítványi kincstár.

Ohala, oláh f. Krassó vgye szélén, egy patak menti
ben, Temesvárhoz 6 órányira keletre: 1736 n. e. óhitű lak., 
’s anyatemplommal. Határa felette termékeny, különösen 
híres fejes káposztát terem, egyébiránt második osztálybeli. 
Egész telek 40% szómláltatik. F.U. az alapítványi kincstár.

PardcZy -oláh f. Temesvárhoz délre 2 órányira, a’ Temes 
m ellett, a1 csákóvá» országúiban: 18 kath., 2808 n.e.óhitű 
lak., kevés rácsokkal vegyest. Görög n. e. óhitű anyatem
plom. Gazdag első osztálybeli határ. Nagy marha és juh
tenyésztés. 124% egész jobbágytelek. F .U . a’ Csanádi kap* 
tálán,

Petremdny, oláh f. Temesvárhoz délre 3 , Csákovához 
északra % órányira: 2816 n. e. óhitű lak., ’s anyatem pl om- 
mafv Mind földje, mind rétje igen termékeny, egyélűránt 
határa 2 ik osztálybeli. Egész jobbágytelek van  ̂ 109% 
F. U. az alapítványi kincstár.

Remete, oláh f. a’ lug ősi postaut ban, Temesvárhoz ke
letre két kis órányira: 6 kath,, 6 evang., 2 re f., 1244 n.e. 
óhitű lak·, ’* anyatemplommal, 2-ik osztálybeli igen ter
mékeny határral , 63% egész jobbágytelekkel. E. U. Gyűjky 
Pál ás b. Ambrózy Lajps * kinek itt ékes áj kastélya vagyon.
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RU tberg, magyar C Krassó vgyéhes k 6 u l, Teroesvár- 
boa keletedéire 5 órányira t 12 kath., 1478 reform, lak., *« 
anya ekklézsiával. Dombos határa harmadik osztálybeli t 
de elóg termókeny. Számlál 136% egósz Jobbágy telket. 
F. U. b. Szína György óe Simon.

Rekuvicza*oláh f, Temesvárhoz keletre 4% órányira: 
1286 n. e. óhitű lak·, ’i  anyatemplommal. Mind szántó
földje, mind rétje igeo termékeny, de különben határa
2- ik osztálybeli. Van 52% egész jobbágytelke. F. U. az 
alapítványi kincstár. /

Szinyérrzeg, oláh f. ir lugosi országaiban, Temesvár
hoz délkeletre 6 órányira: 2 kalb,, 8 ref., 672 n.. e. óhitű 
lak„ V  anyatem pionírnál, második osztálybeli határral, er
dősei , szilvásokkal, ’s 29% egész jobbágytelekkel. F. U. 
Gyiirky Pál.

Magyar-SzáAoty oláh f. Krassó vgye szélén, az eléb- 
beni faluhoz délre egy órányira: 4 ref., 2488 n. e. óhitű 
lak·, ’s anya templommal. Határa dombos', völgye* *s má
sodik osztálybeli, erdeje és sok szilvássá van, mellyre néz
ve pálinka tetemes mennyiségben főzetik. Van 111% egész 
jobbágytelke. F. U. a* kamara.

TSrÖk-Szdkot, oláh f. Temesvárhoz kelet-délre 3 órá
nyira: 2 katb·, 1592 n. e, óhitű lak·, *s anyatemplommal, 
igen termékeny 2 - ik  osztálybeli határral, 66% egész 
jobbágy telekkel, F. U. az alapítványi kincstár.

Szilái, oláh f. Háziashoz % mfdnyíre: 48 kath., 16$6 
n. e. óhitű la k .,’s anyatemplommal. Hegyes határa ugyan
3- ik osztálybeli, de azért elég termékeny; szőlőhegye al
kalmasint legjobb bort terem a’ megyében; erdeje, ’s 85% 
egész jobbágy tel ke van. F. U. az alapítványi kincstár·

Sztrbova, oláh/. Temesvárhoz keletre 3% nifdnytre* 
736 n. e. óhitű lak., ?s anyat emp lommal. A1 Temen men
ti i»eo igen termékeny földje, rétje, ’s erdeje van; határa 
2-ik osztálybeli; 26% egész jobbágy tel két számlál.· F. U. 
az alapítványi kincstár.

Oláh· Sztámora, oláh f. Temesvárhoz kelet-délre 4 órá
nyira: 4 eyang., 1290 « e. óhitű lak , ’s aüyatempl ómmal* 
Kled osztálybeli határa részint dombos, részint róna, ’f  min-
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dent gazdagon terem. Egész jobbágy telket 49% számlál. F .ll. 
at alapítványi kincstár.

Só8d ia ; oláh - magyar f. Temesvárhoz kelet · dálre 7 
órányira, kozd Krassó vgyéhez: 2 kath., 80ref., 1424η.e. 
óhitű lak ., *a anyatemploinmal. A9 reformátusok Ritthergbe 
járnak templomba. Határa hegyes, völgye* .igentermékeny, 
egyébiránt 2-ik osztálybeli. Erdeje, szí 1 vóssai, ’*79% egész 
jobbágytelke van. F. Ü. Asztry Constantin.

Sipeth)oláh f. Rittberghez délre fél mfdnyire: 12 kath., 
2 ref., 2660η. e. óhitű, 2 zsidó lak., n. e. óhitű auyatem· 
pionírnál, uradalmi lakkal. Határa ennék is 2ik osztály· 
beli, dombos, völgyet, termékeny; erdeje, gyümölcse elég. 
Van 128% egész jobbágytelke. F. U. Duka Péter.

Szakdlkáz, nagy és csinos német Γ. Temesvárhoz nyugotra 
1 mfdnyire a9 Be reg szó pataka mellett·: 2222 kath.,4 evang., 
232 n. e. óhitű la k ., kath. paroch. templommal. Róna ha
tára igen termékeny, ’s 2-ik osztálybeli; lakosai vagyonos 
és szorgalmatos főldmivelÓk , sok és jó irósvajjal látják - et 
Temesvár városát. Van 249% egész jobbágytelke. F. U. a9' 
kamara.

Sdgk, oláh f. Temesvárhoz délre 2 órányira, a9 Temes 
vize mellett, ’s a’ verseczi poetautban* 52 kath., 4 evang., 
1720 n.e. óhitű lak., *s anyatemplommal, uradalmi lakkal. 
Fekete róna határa első osztálybeli, ’s mindent gazdagou 
terem; marha »juhtenyésztése nevezetes; 77% egész jobbágy· 
telket számlái. F. U· a’ Csanádi káptalan.

Újlak, oláh f. a' Temes vize mellett, Temesvárhoz ke
letedéire két órányira: 2 kath., 1172 n.e. óhitű lak·, 's 
anyatemplommal· Fekete nyirkos határa egyenes és gazdag 
termékenységű, minélfogva első osztálybeli; szénája sok és 
jó; erdeje, ’s 59 egész jobbágy telke van. F. U. az alapítványi 
kincstár.

Unipp, oláh f. az elébbeni helységtől délre: 832 n. el 
óhitű lak., ’s anyatemplommal. Határa ennek is első osztály
beli. Egész jobbágytelek 26% találtatik. F.tJ. az alapítványi 
kincstár.

títveny, oláh f. a’ Béga csatornája mellett, Temesvár
hoz nyugotra l } 9 órányira: 1846 n. e. óhitű, 2 kath. lak·, 
óhiti anyatemplommal. Első osztálybeli gszdag határa égé·

3 5 1
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•sea róna ; marhája sok ét n é p . a1 lakotok igen ügyet ha
jótok ; van 103% gégész jobbágytelke F.U. a' kamara,

Vukova, o láh -tőt f. Bakóvárhoz délre egy órányira: 2 
kath., 198 evang., 774 n. e. óhitű lak., ’· anyatemplommal, 
2-ik osztálybeli igen termékeny határral, 58% egész 
jobbágytelekkel· F.U· az alapítványi kincstár.

Zsebely. nagy oláh f. Temesvárhoz délre 3 órányira, a9 
Tellies mellett, ’s a’ versecsi postantban: 2 kath., 4654 n. e. 
óhitű lak., ’s anyatemplommal. Róna határa 2-ik osztály
b e li,’s igen termékeny, de nem miveltetik illendően; mar
hát, jnhot sokat tart. Van 236% egész jobbágy telke, ’s egy 
postahivatala, V váltása Temesvár és Detta közt. F. U. az 
alapítványi £$pcstár. Ebhez a’ járáshoz számíttatnak még a’ 
Temesváron lakó ’s vgyei törvényhatóságtól függő lakosok 
is , u. in. 746 katholikus, 26 evang., 6 ref., 21* n .e . óhitű, 
kiket Temesvár népességéből ki kell vonni.

P u s z t á k ·

Uj- vagy Német-Szent-Mihály, OJáh-Sz. Mihály szom
szédságában nem régen gyarmatositatott, ’s most 618 német 
katholikus lakja. F. U. a’ kamara. Karbonár puszta a4 
sághi uradalomban felette gazdag földekkel ’s rétekkel. 
F. U. a’ Csanádi káptalan.

II. Szent-Andrási Járás.

Van benne 1 szabad királyt város, bolgár-oláh-
német-magyar lakosokkal; 3 mezőváros, u, m. 2 német, 1 
rácz-oláh-német; 3 5 fa lu ,u. m. 12 néláet, 12 oláh, irácz, 
3 oláh-rácz-német, 1 rácz-oláh-német, 1 német-rácz-oláh, 
1 rácz-oláh, 1 német-oláh, l oláh-német, 2 oláh-rácz; 2 
puszta, mellyek közűi egyik népes , ’s magyarok lakják.

Népessége 70,122 lélek, u. m. 32,824 kath , 64evapg.> 
30 ref«, 36»97(X n. «. óhitű, 23* zsidó. Ház van 10*171; 
egész jobbágy telek 3926%.
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M e n ő  v i r o s o  k.

P ingn% Theresiopojis,' szabad királyi priv* város, Te» 
ülés várhoz északra 3 ,  Aradhoz délre — 2 mfdayire: 4104 
k ath ., 13 evatig», 4 ref. 9 842 ψ  e» óhitű lakotokkal  ̂ kik 
többnyire bolgárok, azután oláhok, németek és magyarok« 
Van itt derék városház, *s rendes tanács , jó karban tartott 
oskolák, szerzetes ház (Ord. S. Fran. Prov. Búig.), ’s a* ple* 
baniai szolgálatot is ezen atyák teszik. Határa roppant kitérje» 
désű, ’s felette termékeny; mesteremberei számosak; vá
sárjai élénken látogattatnak.

Szent - András, rácz - oláh -  német m. v. Temesvárhoz 
északra 1H2 órányira: 1388 kath. ,6  ref.r, 464 n. e« óhitű lak., 
r. kath. és óhitű szentegyházzal, Első osztálybeli róna he· 
tára búzát, tengerit szabot sárpát gazdagon terem· 169 egész 
jobbágy telket számlál. F* U. a9 kamara, ’s a’ tisztartóságt 
lak itt van.

Ú j·  Arad, német m.v, a’Maros bal mellékén, Ó-Arad 
királyi várossal általellenben: 3636 kath«, 22 eveiig., 4 
ref., 114 n. e. óhitű, 50 zsidó lak., kath· paroch. templommal * 
határában lovas kaszárnyával, sok szép épületekkel. Mas* 
teremberei igen számosak; fa kereskedése nagy fontosságé, 
kivált fenyő szálakkal, deszkákkal ,*s más épületre tartozók· 
k a i, mellyek Erdélyből a’ Maroson szállíttatnak ide; a* Ma
roson lévő malmai őrlik azon hires aradi montlisztet, mel
lyel még külföldre is nevezetes kereskedés űzetik. Róna ha» 
tára első osztálybeli #g felette gazdagon terem mindent; 
egész jobbágytelek 124 számláltatik. F. U. Eötvenesi Lovász 
JoSepha. — Az aradi vár négyszegletre van építve efőssán- 
czokka), bástyákkal ’s két kapuval. Ezen Várat még a’ törd» 
kök kezdték építeni, de Eugen herezeg újonnan felépítette, 
■*s belőle jeles erősséget csináltatott* A’ mostani II. lózseí 
alatt végeztetett - be, ’s Ó^Araddal egy bid áltnl köttetik» 
ö szsze , ’s csakugyan Arad vgyéhez tartozik*

Gyarmat ha, német m. v. Temesvárhoz kelet* északra 1 */ö 
órányira, igen kies és gazdag vidéken: 2954 kath*, 2 evan 
2 re f., 180 n. e. óhitű, 24 zsidó la k ., kath. anyatemplommali 
Hatóra ennek is első osztálybeli ’a mindennel megáldütott; 

IV* K* Mi0. Földi* n
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földjei igen máj» búzát, zabot, tengerit, dohányt teremnek * 
erdeje derék $ szőlője meglehetős bort ád; egész jobbágytel
ket 153-at számlál. F· U. Gyűrky Pál, Ambrózy István,  
Lajos György*

F a l u k .

AUyöt, oláh f. Aradhoz kelet - délre 2 mfdnyire: 36 
kath,, 2 ref., 2184 n. e. óhitű lak ., ’s anyatemplommal· 
Határa második osztálybeli, ’e 108% egész jobbágytelket 
számlál. F. U. a’ kamara. Postahivatal.

Blvmetdhal,szép német f. az elébbeni helységhez délre 
fél mfdnyire: 1030 kath., 2 evang., 2 ref·, l !2 n. e. óhitű, 
24 zsidó lak·, kath. paroch. templommal,uradalmi lakkal éa 
csinos kerttel. Határa ennek is második osztálybeli 9 ’s 74% 
egész jobbágytelket számlál. F. U. Tököly Péter.

l í j ·  Bodrogh, oláh f, a9 Maros mellett. Aradhoz fél 
ipfdnyire· 164 n.e. óhitű, 2 zsidó lak. Termékeny róna ha
tára második osztálybeli; 4 egész jobbágytelke van, F. U. 
a* görög n. e. óhitflek hodosi monostora.

Baracxaitázat oláh f. Vingához nyűgöt · délre 1*[β mfé
nyire : 22 kath., 742 n. e. óhitű, 20 zsidó lak ., n. e. óhitű 
anyatemplommal , uradalmi lakkal. Kövér búzatermő ha
tára egyenes, és első osztálybeli. Egész jobbágy telek 45% 
azámláltatik. F .U . Kapdebó János, Gergely.

K it  -  Bectkerek, német-rácz-oláh L Temesvárhoz 2 mfd
nyire, av szegedi posta és országút ban: 1572 kath., 1476 n .e. 
óhitű lak., kath., és görög anyatemplommal, postahivatal
la l. vendégfogadóval. Szélesen kiterjedt róna határa gazdag 
termékenységű, ’s első osztálybeli; juhtenyésztése, ’s méh
tartása nevezetes; gyapjúval kereskedik. Van 206% egész 
Jobbágy telke. F .U . a’ kamara.

Uj- Besenyő, igen szép és gazdag német f. közel az . 
elébbi helységhez, a' minthogy határa ennek is első osztály
beli: 1930 kath.. 116 n.e. óhitű lak., kik hires búzát termesz
tenek. Kath. paroch. temploma derék épület. Egész jobbágy
telek 168% számláítatik· F. U. a’ kamara,

BnmetMUfcsinos német f. Temesvárhoz északra 2*jn 
mfdnyire: kies vidéken; 1246 kath., 4 evang,, 180 n. e. óhi
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tű lak. , kath. anyatemplommal, savanyúviz forrással. Ha
tára dombos, völgye* ás termékeny, ’s azért 2-ik osztály
beli; erdeje, és szőlőhegye van. F. U. av kamara.

Ciernegyház, olóh-rácz f. Temesvárhoz északra I 1]* 
mfdnyire: 4 kath., 1812 n. e. óhitű lak., 9s anyatemplommal. 
Első osztálybeli határa mindennel megáldatott. Van gazdag 
búzatermő földje, bőséges rétjei, erdeje« Dohányt termeszt, 
’s 85% egész jobbágy telke van. F .U . a* kamara«

Engeltbrunn, csinos német a’ f. Maros mellett, Aradhoz, 
fél órányira: 814 kath«, 2 evang., 42n.e. óhitű lak·, kath. 
parocb. templommal, uradalmi lakkal. Határa bő termé- 
kenységű ’s második osztálybeli. Halászat a' Marosban« 
65% egész jobbágytelek. F. U . Kövér Antal, Emmanuel, 
Gergely és Márton«

Féreggkáz, qláh f. Aradhoz délre 2% mfdnyire, 1214 n. e. 
Koics óhitű la k ., anyatemplommal, igen sikeres búzát termő 
első osztálybeli, határral 76% egész jobbágy telekkel. F. U* 
Eufemia ésErnesztina, Rőth József, örökösei. Májerffy Karoly.

Fütkut, oláh f. közel az elébbeni helységhez /  a’ mint
hogy határa is első osztálybeli: 2 kath., 2 evang., 1058 n. e. 
óhitű, 6 zsidó lak., óhitű anyatemplommal, 58 egész 
jobbágytelekkel. F. U. a’ féregyházi birtokosok. A9 Länderer 
nemzetség innen veszi előnevét.

Fibit 9 oláh · német f« Blumenthalhoz közel: 270 kath., 
2ref. 1648 n. e. óhitű, 2 zsidó lak., görög anyatemplom
mal, dohány termesztéssel. Határa 2-ik osztály beli, ’s 122% 
egész jobbágytelket számlál. F. U. Tököly Péter«

Főnlak, rácz-oláh f. a* Maros mellékén, Aradhoz nyu- 
gotra % mfdnyire: 34 kath., 2574 n. e. óhitű: 6 zsidó lak., 
óhitű anyatemplommal. Gazdag róna határa első osztály
beli , ’s igen szép gabonát terein. Van 126% egész jobbágy- 
telke. F« U. a’ kamara.

Hodony%oláh f. Temesvárhoz észak-nyogotra2/4 mfd
nyire: 3 kath., 2 ref., 1256 n«e· óhitű,6 zsidó lak., görög 
anyatemplorn, gazdag, ’s róna első osztálybeli határral, 75%  
egész jobbágy telekkel. F.U* Manaslie Demeter

Kalácta% rácz f« Temesvárhoz északra 3 órányira: 14 
kath., 2 evang·, i270n.e* óhitű, 6 zsidó lak·, óhitű anya- 
templommal. Róna határa szép búzát, tengerit, zabot,

23 ·
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árpát, gazdagon terem * ’a azárt eled osztálybeli. Yen 67% 
egész jobbágyiéiba. F. U. b. Szína György.

Keresztes,szép német f. Aradhoz délre 1% mfdnyire: 
636 Icath. lak ., anyatemplommal, 2-ik Osztálybeli határral > 
35 egész jobbágytelekkel. F .U . Uilmann Móricz, Tóth Ká
roly , Thuróczy.

Knéz, oláh -  rácz - német f. Torontói rgyével szomszé
dos, Temesvárhoz 3 órányira: 542kath.,2620 n. e.óhitű , 16 
zsidó lak,, kath. és óhitű anyatemplommal. Hóna határa 
gazdagon termi a9sikeres tisztabuzát; rétje; legelője bővsé
ges ; marhája, juha so k ; első osztálybeli, 9s 209% egész 
jobbágytelket számlál. F. U. a’ kamara.

K élfél % oláh-rácz f. Vingához nyngotra 1% órányira 
32 kath·, 2076 n, e. óhitű, 16 zsidó lak·, óhitű anyatem·, 
plommal, róna ’s igen gazdag első osztálybeli határral, 139 
egész jobbágytelekkel. F, U. a* kamara.

KSnigshof, német-oláh t, Temesvárhoz kelet - északra 
, órányira. 122 kath., lto n .e .ó h itű , 6 zsidó lak., 39egész 
jobbágytelekkel. Határa dombos, közép terroékenységű, ’s 
azért 3-ik osztálybeli. F. U. Laczkovics János és Antal.

M erczidorf, német f. Temesvárhoz északra 2% mfd
nyire: 1504 kath,, 58 nA e. óhitű, 4 zsidó lak·, kath,, pa- 
roch. templommal, uradalmi lakkal 2-ik osztálybeli határa 
ralj 126% egész jobbágytelekkel. Lakosai igen szorgalmatos 
fftldmlvelők,  szép búzát termesztenek, *a jó lovakat tarta
nak. F· U« b. Lop resti Lajos, Yontana.

Murdtty, oláh f. Temesvárhoz északra 2% mfdnyire: 
18 kath., 1594 n.e. óhitű lak., *sanyatemplommal, uradalmi 
lakkal· Van igen termékeny 2-ik osztálybeli határa > 119% 
egész jobbágy télke, sorháza, mellyben hires sör főzetik, és 
csinos kertje. F. U. fél tíadványi M iklós, fél Kälterer nemz.

Kis -  Szent - Miklós, oláh-rácz-német í. igen közel Arad
hoz a* Maros mellett: 162 kath., 1092 n. e. óhitű lak.,’s anya
templommal. Hóna határa első osztálybeli, ’s gazdag ter- 
mékenységű. Számlái 64 egész jobbágy telket. F, U. Lovász 
Josepha.

M unár, rácz-oláh f. Aradhoz 2 mfdnyire: 412 n. e. 
dhitŰ lak·» viiő  osztálybeli határral, erdővel» 17% egész
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jobbágytelekkel» A’ Maróé mellett Tan egy g. n. e. Basilita 
monostor, ’s ugyan e’ bírja a9 helységet is.

Monottor » kié· helyen fekvő oláh f. Vingához nyagot- 
ra fél mfdnyire; 8 kath., 1694 n. e. óhitű lak0  ’s anyatem- 
plonunal. Ékesíti az uraság kastélya, és nagy kertje, me Ily 
a9 megyében legszebbnek mondathatik. Róna határa gazdag 
termékenységű» ’· első osztálybeli ; 98% jobbágy telket szám· 
Iák F*U.b* Izdenczy János és József. Postahivatala is van.

Nagy fa lu  , oláh - rácz - német f. Temesvárhoz nyűgöt 
északra 5 órányira: 194 kath., 1246o. e. óhitű lak., vsanya
templommal 4 szép uradalmi lakkal és kerttel. Határa igen 
kövér % de a9 Maros árja jó részét rongálja, 's ezért 2-ik osz
tálybeli. Egész jobbágytelek 100% számláltatik. F. U» gr. 
fízapáry Mihály.

Orczyfalva 9 német f. Arad és Temesvár közt a9 fő or- 
azágutban mindeniktől 3 órányi távolságra: 1832 kath., 68 n. e» 
oh^tű 4 2 zsidó lak., kath. paroch. templommal» uradalmi 
lakkal. Határa mindennel megáldatott ’s első osztálybeli ; 
lakosai szép lovakat tartanak, ’s hires kocsisok; sok és s i
keres búzát termesztenek; egész jobbágy telek 150 számlál
tatik· F, U. b. Szína György·

Német - Szent - Péter 9német f. Aradhoz nyugotra közel 
2 mfdnyire: 1766 kath., 2 evang., 2 ref., 162 n. e. óhitű » 
6 zsidó lak. 9 kath. parochi· templommal. Határa felette 
gazdag ’s első osztálybeli; a' Maros mentiben gyönyörű töl
gyes erdeje, ugyan a* Maroson számos malma ,4 és 135% egész 
jobbágytelke van. F. U. a' kamara.

IfétAdt, német f. Aradhoz délre 1% mfdnyire: 672kath. 
30 n. e. óhitű, 6 zsidó lak ,, kath. paroch. tem plom m al2-ik 
osztálybeli határral, 51 egész jobbágy telekkel. F. U. Kövér 
Gergely, János, Emmanuel, Márton, ’stb,

Segerthau, vagy Sdgh, német f. Aradhoz l^ a  mfdnyi
re a’ temesvári posta és országutban: 1012 kath., 12 n. e. 
óhitű lak ., paroch. kath, templommal, uradalmi lakkal Má
sodik osztálybeli határa bő termékenységű; 60% egész 
jobbágytelket számlál. F .U . Boros-Jenői Aczél Antal.

Szécsány, oláh f. az elébbeni helységtől kelet-délre egy 
órányira: 34 kath., 2 ref., 2234 n. e. óhitű, 2 zsidó lak., 
n. e. óhitű aoyateraplommal. Második osztálybeli határa ró-
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szint dombos, részint róna; erdeje, meglehetős, b o ra , és 
<32% egész jobbágy telke van. F .U . a’ kamara.

Székesül, oláh f. Nagyfaluhoz közel: 110 k a th ., 2626 
n e« óhitű, 10 zsidó lak ., óhitű anyatemplomraal. Határa 
felette term ékeny, de a* Maros árjaitól gyakran szenved; 
második osztálybeli. Egész jobbágytelek 1505|8 számlálta, 
tik. A’ Maros szabályoztatásán dolgozó k. biztosság, nem 
régen egy czélirányos keresztülmetszést téte te tt a9 folyón. 
F .U . gróf. Szapáry Mihály.

S zép ju lu , csinos és vagyonos német f. Aradhoz kelet
re 1 m fdnyire, a’ Maros szomszédságában: 1632 kath., 10 
evang., 116 n. e. óhitű la k ., kath. anyatemplommal. T er
mékeny határa 2-ik osztálybeli,* a’ lakosok szép lovakat 
tenyésztenek , és sok dohányt plántálnak. F. U. b. Prónay 
Albert, Pest vgye főispáni -helytartója. Egész jobbágytelek 
96SJS számláltatok.

Szaderlak , német f. Aradhoz oyugotra fél mfdnyire a ' 
Maros bal partján : 1452 kath ., 210 n. e. óhitű, 4 zsidó lak., 
kath. paroch. templommal. Gazdag róna határa a9 legszebb 
tisztabuzát trágyázás nélkül bőven term i, ’s azért első osz
tá ly b e li; a9 Maroson lévő malmai hires lánglisztet őrölnek, 
meíly aradi név alatt eléggé ismeretes. F. U. Lovász Ama
lia. Van l09GJg egész jobbágy telke.

Varjas, csinos rácz-oláh*német f. Torontói vgye szélén ,  
Vingához nyugotra 2 mfdnyira: 1168 kath ., 2282 n. e. 
óhitű , 16 zsidó lak ., kath. és óhitűanyatemplommal. Nagy 
kiterjedésű határa trágya nélkül is mindent gazdagon te 
rem , 's  azért első osztálybeli; ló-marha-juh-sertéstenyész- 
tése nagy fontosságú; van 214 egész jobbágytelke. F. U. a* 
zágrábi püspök.

Zsadány. oláh f. Temesvárhoz északra 2Χ]3 mfdnyire : 
6 k a th ., 980 u. e. óhitű lak j, 9s anyatemplommal, 2-ik 
osztálybeli ha tá rra l, 60 egész jobbágytelekkel· F , U. b. 
Lopresti.

P a s z t á k .  -

L u kin , Temesvárból 1 mfdnyire, gazdag szántóföldek
kel, rétekkel, 'stb. F.U. Arabfózy István, Lajos és György·
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M ajtáthfalva , Német βζ. Péterhez 1 órányira: 666magyar 
kath. lakossal, kik dohány termeszt ók. F. U. a’ kamara.

ΙΠ. Lvppai Járás·
i

Van benne 3 mezőváros, u. m. t német, t német-rácz 
(sokács), 1 oláh-rácz-német-magyar ; 47 fa ith  »· ti. 31 oláh, 
5 német, 1 montenegrinns, 1 német-oláh, 2 oláh-tót, t  
oláh·ezernogorez, I német-franczia, 1 német-oláh, 3 oláh- 
montenegrinus ,  1 oláh-rács-magyar; 1 , oláh lako
sokkal. Népessége 51,098 lélek , u, m. 10,944 katholikus, 
180 evangélikus, 16 ref., 39,922 n· e. óhitű, 36 zsidó. Ház 
van.8941; egész jobbágytelek 1806%.

M e z ő v á r o s o k .

Guttenbrunn, Jiidegkdt, csinos német ro. v. Lippábos 
nyugotra 1% órányira: 2690 kath·, 28 n. é. óhitű,4zsidó 
lak., kath. paroch. templommal. Második osztálybeli ha
tára* dombos és róna; bort termeszt; sok mesterember 
lakja; 118% egész jobbágytelket számlák F. Ü. a* kamara.

Lippa, oláh-rácz-német-magyar m. v. igen szép vidé
ken a9 Maros mellett, Aradhoz keletre 4 , Temesvárhoz 
kelet-északra 6 mfdnyire; 1700 kath., 44 evang., lO ref., 
3530 n. ©. óhitű, 6 zsidó lak., kath. és óhitű anyatemplom- 
ipal, sóházzal, uradalmi tisztartósággal, savanyáviz forrás
sal , 126% egész jobbágytelekkel. Határa hegyes, völgyee, 
’s második osztálybeli; szőlőhegyei nagy kiterjedésünk; 
makkos erdeje roppant; sertés és méhtenyésztése, szilvás
sa l, pálinkafőzése nevezetesek; la kereskedése a* legna
gyobb fontosságú; különösen tenyő szálakkal, deszkákkal, 
’stb ., ,’s az Erdélyből jövő tutajosok rendszeriét itt szók. 
tak megállapodni. Székhelye a’ járásbeli főszolgabírónak, 
’e egy n. e. óhitű lő pópának. Által ellenben a’ Maros jobb 
partján fekszik a’ hires bdcsűhely: Badoa, és a* romjaiban 
heverő sólymosi vár. — F. U. a’ kamara.

Hajdan Lifpának is erős vára vo lt, mellyet György 
Brandenburgi márkgróf nagyon megerősített. A* mohácsi



3 6 0 TfiMRS VÄRMBQYB.

veszedelem után Zápolya János kezár· került, 9s özvegye 
Isabella, A jával, a* koronával, 9s kincseivel egy darabig 
itt talált menedékhelyet· 1551* a9 törökök elfoglalták, de 
1686. Karaffa visszavette, azonban ismét török kézre ke
rülvén , végképen osak Temesvár bevétele után jött vissza 
1716., a9 mikor a* megféleralett ellenség önként elbagyá.

Rékai* német rácz (sokacz, rácz kathoL) -oláh m. v. 
Temesvárhoz keletre 3 mfdnyire, a4 logosi postautban; 
3418 kath., 2 evang., 230 n. e. óhitű, 6 zsidó lak., kath· 
paroch. templommal, uradalmi tisztartósággal, postahiva
tallal, vendégfogadóval· Határa részint róna, részint dom
bos , ’s 2-ik osztálybeli; szőlőhegye igen sok , 9s meglehe
tős bort terem; 98% egész jobbágytelket számlál. F. U. 
a’ kamara.

F a 1 u k,

‘A ltringen , német f« Lippához nyugodt-délre 2% mfd
nyire ; 220 kath., 40 n. e. óhitű lak·, harmadik osztáfybeli 
határral, 16 egész jobbágytelekkel· F. U. Laczkovies István·

BeUotiaczy oláh f· Krassó ygye szélén, Lippához ke
letre 2% mfdnyire: 1114 n. e. óhitű lak·, anyatemplom
m al, 3-ik osztálybeli határral, 21% egész jobbágy telekkel, 
szilvásokkal, erdővel. F. U. a’ kamara.

Buchbergt német f. Lippához nyugot-délre 2 órányira! 
192 kath., 32 n. e. óhitű lak., harmadik osztálybeli hegyes 
és róna határral, erdővel, 1$% egész jobbágytelekkel. 
F* U, Dessewfy Antal, 's a9 kamara.

Belincz« oláh f. a9 lugosi postautban. Lúgoshoz 1% 
mfdnyire: 18 kath., 2 ref·, 3112 n. e. óhitű lak·, anya
templommal. Határa kicsiny , de bő termékenységű: 2-ik 
osztálybeli. Lakosai sok dohányt és káposztát termeszte
nek; jobbágytelket 52% számlál· F. U. Dók torovi es 
M iklós, kinek itt szép klrtje vagyon.

Bahia , oláh f. az elébbeni helységtől északra 1 mfd- 
’ nyire; 710 n. e. óhitű lak· /  9s anyatemplommal, részint 
egyenes, részint dombos 2-ik osztálybeli határral, 22% 
egész jobbágy telek kel. F« U. a9 kamara.
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Budinez,  oláh f. »’ Béga csatornája mellett» Iktác 

szomszédságában: 988 a. e. óhitű lak·, anyatemploraroak 
Határa igen termékeny,9· 2-ik osztálybeli. Egész jobbágy- 
telek van 27% .. F. U. aJ kamara.

JYe'met-Bettetek, német f. Temesvárhoz kelet-észákra 
2% mfdnyire: 888 kath., 6 n. e. óhitű, 8 zsidó lak·» pa- 
roch. templommal, 2-ik osztálybeli határral, 50 egész 
jobbágytelekkel. F. U. Tökély Péter.

Oláh-Rencttk, oláh f. 2 kath., 836 n. e. óhitű lak., *« 
anyatemplommal, 2ik osztálybeli határral, 35% egész 
jobbágytelekkel. Bort meglehetőst termeszt. F. U. Tőkoly 
Péter.

Bretziovdcx, oléh-tót f.Lippáhox délre 4 órányira: 
116 kath., 4 r e f., 318 n. e. óhitű, 2 zsidó lak. Határa 
hegyes, völgyes, 9s 3ik osztálybeli, 26% egész jobbágy
telke van. F. U. Gál József.

Búzád, oláh f* Altringenhez délre egy órányira: 10 
kath·, 826 n. e. óhitű lak·, ’s aoy a terep lom mal. Határa 
harmadik osztálybeli, szép erdeje, 9g 26% egész jobbágy
telke van. F. U. Tököly Péter·

Charlottenburg 9 szép német f. Aradhoz 3 órányira: 
248 katb., 28 n. e. óhitű lak·, 3ik osztálybeli határral» 
*ő% egész jobbágy telekkel. F. U. Tököly Péter.

Dorgot, oláh f. begyek közt, Lippához 1% mfdnyire· 
Krassó vgye szélén: 4  kath., 702 n. e. óhitű lak.,9s anya- 
templommal. Határa hegyes, völgyes 9s 3ik osztálybeli) 
erdeje és szilvással szépek; 24 egész jobbágytelket szám
lák F. U. a9 kamara.

Guvetdia, Kövesd, oláh f. Lippához délre £% órá
nyira: 10 kath., 1522 n. e, óhitű lak., 9s anyatemplommal. 
Határa hegyes völgyes; erdeje ós igen sok szilvássá, 64% 
egész jobbágytelke van. Harmadik osztálybeli. F. U. a9 
kamara.

Hiszidty oláh f. Lippához délre 4% órányira: 10kath.» 
598 n. e. óhitű lak., anyatemplommal, 2ik osztálybeli ha
tárral, gyönyörű erdővel, szilvásokkal, 24% egész jobbágy- 
telekkel. F. U. a9 kamara.

Hernyakova, oláh-rácz (montenegrinus) f. Békáshoz 
északra egy órányira: 30 kath., 1094 n. ef óhitű lak·, *s
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anyatemplommal. Határa 3ik osztálybeli 4 egész Jobbágy« 
telek 43% számláltatik. F· U. Muslay László. Bora meg« 
lehetős·

Hodoit oláh f. Lippához délre 4 órányira: 20 kath·, 
490 u. e. óhit A la k .» 's anyatemplommal,  3ik osztálybeli 
határral, 21% egész jobbágytelékkel. F, U. báró Szína 
György és Simon·

Hotzútzó , oláh f· Lippához keletre 1 mfdnyire a'Ma
ros m ellett: 2 kath., 1448 n. e. óhitű lak ., anyatemplom
mal· Határa harmadik osztálybeli» hegyes völgyes; erdeje 
sok 4 szilvással szépek. Egész jobbágytelek 33% találtatik. 
F. U. a* kamara.

Ih tár , oláh f. Temesvárhoz keletre 4 órányira, a' lú
gos! országutban: 858 n. e. óhitű lak ., anyatemplommal· 
A' Bethlen virágzó nemzetség innen veszi eiőnevét, de régi 
kastélyuknak, már nyomait is alig láthatni. Földje termé
keny ; rétjei jók 4 2ik osztálybeli· Van .24% egész jobbágy
telke. F. U. a' kamara.

Janova, oláh f. Gyarmatához keletre egy órányira: 2 
kath·, 1676 n. e· óhitű lak.» anyatemplommal, 2ik ősz« 
tálybeli határral) 90% egész jobbágy telekkel. F. U. Cse- 
konics János.
» Jeszvin» oláh I. a* lugosi országutban, Temesvárhoz 
2% mfdnyire: 2 kath., 1294 n. e. óhitű lak., ’6 anyatem« 
pionírnál. Határa termékeny ’s második osztálybeli. 71% 
egész jobbágy telket számlál. F. U. a' kamara.

Kitzetó♦ oláh f. a' lugosi postautban, Temesvárhoz 
5% mfdnyire: 14 kath., 1348 n. e. óh itű ,6 zsidó lak·,óhitű 
anyatemplommal, egy szép fahiddal a' Béga csatornáján· 
Termékeny határa 2ik osztálybeli; 26% egész jobbágytel· 
két számlál. F. U. a' kamara.

Kraloveczy oláh f. Kékaehoz 1 mfdnyire: 2 evang., 
628 n. e. óhitű lak.. 's anyatemplommal, 2ik osztálybeli 
határral, 19% eg^ez jobbágyteiekkel. F. U. Dobrovolny 
Jakab.

Krivobara, oláh f. Krassó vgye szélén, Lippához délre 
3 órányira: 502 n. e óhitű lak ., anyatemplommal, hegyes, 
völgyes, 3ik osztálybeli határral, erdővel, szilvásokkal, 
12% egész jobbágytelekkel. F. U. Kapdebó Jakab.

3Θ8
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Keket # oláh-rácz (montenegrinui) f. közel as «libbeni 

helységhez, a9 minthogy határa is amahóz hasonló *e 3ik 
osztálybelit 662 n. e. óhitű lak ., anyatemplommal, 11% 
egész jobbágy telekkel. F. U. Papházy Eufrozina.

Ketzincz, oláh f. Guttenbrunnhoz % órányira: 4 kath., 
1838 n. e. óhitű lak., ’s anyatemplommaf. Határa 2ik osz
tálybeli; sok bort termeszt; szilvással és 72% egész 
jobbégytelke van· F. U. Lovász Josephe,

Kixdia , oláh-rácz (montenegrinus) f. Guvesdiához kö
zel : 1482 n. e. óhitű lak., 9s anyatemplommal. Határa he
gyes, völgy es, ’s 3-ik osztálybeli; erdeje, szilvással* 67% 
egész jobbágytelke van. F, U. b. Szína György és Simon.

Kelmék, oláh f. a9 Maros mellett, Lippához keletre 2 
mfdnyire: 1124 n· e. óhitű lak·» anyatemplommal, hegye·, 
völgyei 3ik osztálybeli határral, erdővel, szilvásokkal, 
26% egész jobbágytelekkel. F. U. a9 kamara.

Lichtenvald, oláh f. közel Buchberghez: 264 n. e. óhitű 
lak ., erdős, hegyes, 3ik osztálybeli határral, 21 egész 
jobbágy telekkel. F. U. Varga Ignácz és Zsigmond. ,

Labatincz, oláh f. Krassó vgye szélén, Lippához dél. 
keletre 2 mfdnyire: 684 n. e. óhitű la k ., 9s anyatemplom
mal. Határa igen hegyes, erdős; de fája, szilvája bőven 
van; harmadik osztálybeli. Egész jobbágytelket 21 szám
lál. F. U. a’ kamara.

Lukarecz, oláh f. Hisziáshoz közel: 6 kath,, 2S8 n. e. 
.óhitű lak., anyatemplommal, 2ik osztálybeli határral, 10% 
egész jobbágy telekkel. F. U. Agora Kati, Detrich András 
örökösei.

Mély-Nádas, oláh-rácz.magyar f. Békáshoz északra 2 
órányira: 70 kath., 490 n. e. óhitű lak·, óhitű anyatem
plommal. Határa hegyes, völgyes ?s harmadik osztálybeli; 
jó tűzi fája van; 23% egész jobbágy telket számlál. F. U. 
Tormásy József, Mihály, Veronika. /

Neuhofy német-oláh f. Lippához délre 1% órányira: 
214 kath,, 112 n. e. óhitű lak., kath. paroch. templommal, 
ásványos fördővel, 3-ik osztálybeli határral, 14% egész 
jobbágy telekkel. F. U. Potyondy Anna, gróf Buttlér.

Panyova, oláh f. Krassó vgye szélén, Lippához délre 
4 órányira: 2 kath., 312 n. e. óhitű lak,, ’s anyatemplom·
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második osztálybeli határral,  13% egász jobbágy te
lekkel· F. U. Demel les Belát ás János.

PetrovotzeUa, rács vagy moatenegrinos f· Békáshoz l/ % 
órányira: 14 kath., 3 evang*, 762 n. e, óhitű l a k . / i  anya
templommal , 2-ik osztálybeli termékeny határral, 44 egész 
Jobbágy telekkel. F. U. Andreovics János árvái·

Petin, oláh f. Krasső vgye szélén, hegyes vidéken: 
388 n. e. óhitű lak·, anyatemplommal, szép és nagy erdő
vel j harmadik osztálybeli határral , I36|8 egész jobbágy te
lekkel· F. U. a9 kamara.

Szuszanoueczy oláh f. Kiszetóboz éézakra egy órányira: 
6 kath., 1192 n. e. óhitű lak., ’s anyatemplommal· Határa 
második osztálybeli ; 327|g egész jobbágy telket számlál. Itt 
igen jó uteza kövezeti kövek ásatnak. F. U. a9 kamara.

Sztdmfißeva , oláh-ráca (czernogorcz) f. Mély-Nádashoz 
egy órányiraV4 kath,, 1010 n. e. óhitű lak., ’s anyatem- 
plommaL Határatermadik osztálybeli ’s hegyes, völgyet; 
erdeje igen szép; van 20e|8 egész jobbágytelke· F· U. a9 
esanádi káptalan. *

Sutira, oláh f.Békáshoz keletre !|α mfdnyire, a’ lugosi 
postantban: 2 kath., 862 n. e. óhitű, 2‘zsidó lak., óhitű 
anyatemplommal, 2-ik osztálybeli határral, 32*j8 egész 
jobbágy telekkel. F .'U . a9 kamara.

Szittarovecz, oláh f. Lippához délre egy mfdtiyire, he
gyes köves vidéken: 2 kath., 1488 n. e. óhitű la k ., anya- 
templommal, 3-ik osztálybeli határral, erdővel, szilvások
kal, 613|8 égész jobbágytelekkel. F. U. a9 kamara.

' Székat, oláh f. Krasső vgye szélén, Kékeshez közel: 2 
kath., 596 n. e. óhitű lak., anya templommal, 3-ik osztály
beli határral, erdővel, szilvásokkal, 204|g egész jobbágy- 
telekkel. F. U. Papházy Eufrozina.

Traunatiy csinos német-franczia f. Lippához nyugotra 
két órányira, a9 Maros mentiben , az Aradra vezető ország
úiban: 834 kath., 16 n .e.óhitű , 2 zsidó lak., kath. paroch. 
templommal. Határa 2-ik osztálybeli, ’s bő termákenységű ; 
50 egész jobbágytelket számlál, F. U. a9 kamara.

K is · TopolovecZy oláh f. Temesvárhoz keletre 4 mfdnyi
r e ,  a9 Béga csatornája m ellett, mellyen i tt  egy zsilip v a n :

3 6 4



TEMES VÁRMEGYE. 3 6 6
4

2 kath., 138 n.e. óhitű lak«, 2-ik osztálybeli határral# 3*|8 
egész jobbágytelekkel. F. U. a9 kamara· , .

Nagy - Topolovecz , oláh f. 6 kath., 1120 n. e. óhitű 
lak ., anyatemplommal, 2-ik osztálybeli határral, 355|8 egész 
jobbágytelekkel. F. U« a1 kamara.

TAe's, oláh « tot f« Békáshoz kelet északra l 1/« mfdoyi-' 
re· 2 kath·, 130 evang., 432 n. e· óhitű lak., ’s anyatem
plommal. Határa 3ik osztálybeli, ’s 23 egész jobbágy telket 
számlál« F .U . Bohus János.

Újfalu , derék német f. Lippához egy órányira, az aradi 
országutban, lo46 katb. la k ., anyatemplommal, szép ura
dalmi lakkal, 3-ik osztálybeli határral, 6&s8 egész jobbágy
telekkel. F. ü . Lovász Josephe.

Vizma 3 oláh f· Erased vgye szélén, Lippához délre 3 
mfdnyire; 562 n. e. óhitű lak., anyatemplommal. Határa he
gyes , erdős és 3-ik osztálybeli; szilvással vannak; 193/8 
egész jobbágy telket számlál. F .U . Kövér Márton.

Zabrány - kis német - oláh f. Guttenbrunn mellett: 65 ro
mai, 75 gorög kath. lak·, g. kath.parochiával, 46|8 egész 
jobbágytelekkel, 3-ik osztálybeli határral, F. U· a’ kamara·

P u s z t á k ·

Vorntcza, kameralis puszta 102'oláh lakossal, kik igen 
sok meszet égetnek. _

IV. V e r s e c z i  J á r á s .

Van benne 7 mezőváros, u. m. 3 német, 1 tót-oláh, I 
rácz-oláh. magyar, 1 oláh-rácz-német-magyar; 1 néraet-rácz- 
oláh-magyar ; 59 fa lu ,  u.m .20oláh, 3 néínct, 2 rácz, 1 tót, 
1 magyar-oláh, 2 oláh-magyar, 1 oláh-német-magyar, 1 oláh- 
tó t, 4 rácz-oláh, 2 oláh,-rácz, 1 oláh-német# 1 rácz-oláh- 
német ; 1 puszta oláh lakosokkal.

Népessége 71,707 lélek , u. m, 15,204 katholikus, 1303 
evang., 210 ref·, 54,648 n. e. óhitű, 342 zsidó.

Ház van: 12,766 j egész jobbágytelek 36777|8.



M e z ő v á r o s o k .

B uttyin% tő t·o láh  m. v. Verseczhez északra 3l|2 mfd
nyire; 4 kath., 713 evang., * )  2 ref., 2Ö6 n. e. óhitű lak., 
evang. és őhitfi anyatemplommal, uradalmi lakkal. Hatéra 
igen termékeny ’s első osztálybeli; 28 egész jobbágytelket 
számlál. F .U . b. Hiller Trézi.

Ctakova,csinos m. v. oláh-rácz-néraet-magyar lakosok· 
k a i. Temesvárhoz délre 4 , Verseczhez északra 6 mfényire: 
1104 kath·« 3o evang. 6 r é t ,  2442 n. e. óhitű, 180 zsidó 
lak., kath., óhitű anyatemplommal, synagégával, derék 
urasági épületekkel, sok mesteremberrel, lovag kaszárnyá
val. Határa róna ’s gazdag termékenységé; rétjei igen jók , 
de a’ Temes(raelly itt foly el) árja által gyakran rongáltat- 
nak. Első osztálybeli. Egész jobbágytelket 14ls|g számlál. 
F. U. az alapítványi kincstár (Fundus politico - fundationa- 
l i s ) , ’s feje egy igen szép uradalomnak. Hajdani várából, 
egy csonka torony még most is jó állapotban szemlélhető.

Dettia, rá ez oláh-magyar m. v. a'Berzava mellett, Te
mesvárhoz délre 6 mfdnyire: 118kath. # 2412 n.e. óhitű lak., 
vs anyatemplommal, uradalmi tisztartósággal. Róna határa 
a’ legszebb tisztabuzát, tengerit, zabot, árpát, repezét, 
kendert minden trágyázás nélkül gazdagon termi, rétjei bő
ségesek, *s azért marha·ló-juhtenyésztése virágzó. Rizs
kása termesztése megszűnt. Első osztálybeli, 1267j8 egész
jobbágy telket számlál. F. U. a’ kamara.

Delta, német m. v. fél órányira az elébbeni városhoz 
a’ Temesvárról Verseczre vezető posta és országutban: 054 
kath·. 8 ref., 182 n.e. óhitű lak,, kath. paroch. templom
mal, postahivatallal, vendégfogadóval, csinos privát házak
kal, sok mesteremberrel, 2-ik Osztály beli határral 77eJe egész 
jobbágytelekkel. F. U. a’ kamara.

Kudricz, német m. v. Verseczhez keletre 2 mfdnyire: 1118 
kath·, 2 evang., 16 zsidó lak., anyatemplommal. Van meg
lehetős bora, kőbányája,2-ik osztálybeli határa, 589|s egész 
jobbágytelke, postahivatala. F U. Regen.

*) Az evangélikusok 1338-ki sebematismusa szerint. A’ 
vgyei conscriptio csak 97 férfit talált (1832-ben).
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Móriczfeld , német mezőváros , Dentához keletre 3 rafd- 
nyire, Krassó vgye szélén: 1186 kath,, 6 evang., 24 n. e. 
óhitű lak«, kath. paroch. templommal, 131 egész jobbágy- 
telekkel, 2-ik osztálybeli határral. F. U. a* kamara.

Versecz, nagy és népes mezőváros Temesvárhoz délre 
10 mfdnyire: 3484 kath , 18 evang·, 10 ref., 8480 n. e. 
óhitű, 142 zsidó lakosokkal« kik németek« rácsok, oláhok 
és kevés magyarok, Kath. és óhitű anyatemplomok· Szé- 
kcshelye a’ verseczi görög nem egyesölt püspöknek· Van itt 
postahivatal, sótisztség, uradalmi tisztartóság, j(Ő szolgá
lóról lak., lovps kaszárnya, számos mesterember* A* selyem- 
tenyésztés nagy virágjában van. Határa első osztálybeli 9s 
gazdag termékenységiig egész jobbágy telek 373 számlálta- 
tik; szőlőhegyei roppant kiterjedésüek, 9s igen sok bort te
remnek· Egy hegytetőn valami kastély omladéka most is lát
ható, de kié lehetett ez , nem tudhatni, F*ü. a9 kamara· -

F a l u k ·

B e r e k u t c z a .oláh f. a* Berzava mellett, Dentához ke
letre egy mfdnyire: 258 n. e. óhitű lak., 143|8 egész jobbágy· 
telekkel, gazdag első osztálybeli határral, F· U. a9 kamara.

Birda, oláh f. közel az elébbeni helységhez: 964 o. e. 
óhitű lak·, 9s anyatemplommal, 59 egész jobbágy telekkel. 
Határa ennek is első osztálybeli. F* U. Termasics János,

Dézsán f a l t a , oláh· német· magyar f. Moraviczához kö
zel : 270 kath,, 378 η, e óhitű la k ., óhitű anyatemplom
mal , 483|s egész jobbágytelekkel· Határa első osztálybeli, 
F. U. Gyika Tivadar és öcscsei.

Férendia, oláh f. Krassó vgye szélén, Dentához 2lja 
órányira: 1348 n, e. óhitű lak., 9s anyatemplommal, 736|8 
egész jobbágytelekkel, szilvásokkal, 2-ik osztálybeli ha
tárral. F. U. Pidoll nemzetség.

Gattája% oláh-magyar f. a9 Berzava m ellp tt, DeUtáboz 
keletre 2 m fdnyire: 278 k ath ., 1578 n. e. óhitű lak., óhitű  
anyatem plom m al, 1094|8 egész jobbágytelekkel· Földje fe
le tte  term ékeny; rétjei kövérek \ Snmegh hegyén jó  bort 
term eszt; az uraság nem esitett birkanjráfai nézésre m éltók. 
Második osztálybéli. F. U, Gorové L ászló, Lajos, és Károly,
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Gíidd) oláh f. Csakovához délre !|a órányira: 8 kath., 
4386 n« e. óhitű lak«, ’s anyatemplommal, 3037|g egész 
jobbágytelekkel» Gazdag róna határa eltó osztálybeli; juh- 
marha* sertéstenyésztése nagy fontosságú. F» U« az alapit* 
váayi kincstár.

KÜ-Gajy rácz-eláh f. Dentáfaoz délre 1 mfdnyire, To
rontói vgye szélén: 6 kath., 992 n· e. óhitű lak·, anyatem- 
p lommal, 29®fe egész jobbágy telekkel, első osztálybeli ha* 
tárral· F. U· Malenicza Ilona.

Gertenyet 9 oláh f. Krasső vgye szélén, a9 Bérsava mel
lett , Dentához S1̂  mfdnyire: 2 kath., 136ő n. e. óhitű lak., 
anyatemplommal, 564|8 egész jobbágytelekkel, 2-ik' osztály
beli határral, erdővel, szilvásokkal. F. U. HoliósyAdeodat.

German, oláh f. Dentához délre l 3f4 órányira: 864 n.e« 
óhitű lak. 4 anyatemplommal, 335|8 egész jobbágy telekkel, 
első osztálybeli határral. F. U, Constantino vice Sándor és 
Demeter.

Szent·György, oláh L a9 Berzava mellett« Dentához 
keletre e{4 órányira: 6 kath·, 456 n. e. óhitű lak., első 
osztálybeli gazdag határral, 21 *|8 egész jobbágy telekkel« 
F. U. a9 kamara*.

Szent-György-Klattrom , rácz-oláh f. közel az elébbeni 
helységhez túl a9 Berzaván, kies erdők szomszédságában! 
4 kath., 204 n. e. óhitű lak ., g. n. e. Basilita monostor
ral , melly egyszersmind a* helységnek birtokosa, első osz
tálybeli határral, 6a|8 egész jobbágy telek kel.

Jabuka, oláh-rácz f. Verseczhez dél-keletre 13|4 órá
nyira: 2 kath., 1204 n. e. óhitű, 2 zsidó la k ., kik közt 
czigányok is számosán találtatnak. G. n. e. anyatemplom« 
Második osztálybeli határ. 53 egész jobbágytelek. Szőlő- 
hegye igen jó bort terem. F. U. Nemeshegyi özvegye./

Markovecz, Oláh f. Verseczhez keletre 21(a mfdnyire: 
14 kath., 1466 n. e. óhitű lak., ■» anyatemplommal, 794|ö 
ogész jobbágytelekkel. Határa 2-ik osztálybeli; erdeje, 9e 
jé  bort termő szőlőhegye van. F. U. a9 kamara.

K attély , oláh f. a9 Karas vize mellett, Krassó vgye 
szélén, Verseczhez délre 2 órányira: 6 kath·, 2166 n· ef
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óhitű la k , , anyatem plom m al, 144*[e egeas jobbágy telekkel, 
2>ik osxtálybeli határral, szólóhegygyei. F. U. gr. Bethlen  
József·

Klopothia, oláh - tót f. Dentához dói - keletre 3 rnfdnyi- 
re: 38 kath., 40evang., 1006.n.e. óhitű lak., anyatemplom- 
mal, 7J egész jobbágytelekkel, hegyes, völgyek határral, 
melíy 2-ik osztálybeli; szilvásokkal # erdővel. F* U. Beniczky 
Miklós és Nyéky.

Lacztmát, oláh f. K udriczhoz északra egy órányira: ! 156 
n. e. óhitű lak., anyatemplommal, 52s/e egész jobbágytelek· 
kel, 2-ik osztálybeli határral, szilvásokkal. F. U. Szto- 
janovips. V

Mem ez, oláh f. Verseczhez keletre órányira: 64(1 
n..e. óhitű lak., gór. n. e. kolostorral, 15l|8 egész jobbágy
telekkel. Határa. 2-ik osztálybeli, sok bort, gyümölcsöt ter
meszt; fája elég. F .U .a ’hasonnevű kalogyer kolostor.

Markovecz, lásd Jabuka után.
Moraviczay német f. a’ Verseczről Temesvárra vivő posta 

ás orezágutban , Verseczhez egy postaállásnyira? 1172 kath., 
4 evang.v 6 ref., 48 η .e.óhitű lak., kath. paroch. templom
m al, postatisztséggel; 96 egész jobbágytelekkel. Határa 
gazdag termékenységű, ’s első osztálybeli; lakosai szép lo* 
vakat tenyésztenek, 'a, hires 'kocsisok. F. (J. a'kamara.

ObáÜ% oláh f. Csakovához fél órányira a* Temes mellett: 
2 kath., 1166 n. e. óhitű lak ., anyateinplommal, 637[e egész 
jobbágy telekkel, gazdag első osztálybeli róna határral, nagy 
marhatenyésztéssel. F. U. az alapítványt kincstár.

Ömor, magyar.oláh f. Dentához igen közel, a7 Berzava 
m ellett: 458 kath,, 4 eváng., 398 n. e. óhitű lak., *s anya- 
templommal, 28a|g egész jobbágy telek kel. Földje igen ter
mékeny , de sok helyt inocsáros. Második osztálybeli. F. U. 
a* kamara,

Opaticza, oláh f. Oettához keletre f órányira : 718 n. e« 
óhitű lak ,, ’s anyatemplommal, 356(8 egész jobbágy telekkel. 
Határa gazdag termékenységfi’s első osztálybeli; rétjei jók 9 
tölgyes erdeje van. F. (J. a* kamara.

IV; K . M , O. Földi*Ά
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Pauli» , racz.oláh f. Veraeczbe* fél órányira, ax alike· 
■ári nagy mocsár azomszódeágában, mellyből már tok ki- 
szárittatott. Számlál 2 kath., 4 evang., 1644 n. e. óhitű 
lakost, 83*|e egész jobbágy telket. Határa első osztálybeli; 
rőtje sok ; szép marhát nevek F. U. gr· Bethlen János» Van 
g. n. a* óhitű anyatemploma.

Perkotxova, oláh-nőmet f. Dentóhoz kelet-d élret mfiá* 
nyíre: 286 kath., 4 evang., 608 n. e. óhitű lak., ’s anya· 
templommal, 777|e egész jobbágytelekkel, harmadik osz
tálybeli határral. F· U. h. Hiller Trőzi.

Popkorány, rácé f. a* német-illyriai végezered megyéje 
reomszédságában: 500 n. e. óhitű lak., anyatemplómmal 
egész jobbágy telek kel, *s első osztálybeli gazdag határral. 
F.U . gr. Bethlen János és József.

R etin o ta , oláh f. közel az elébbeni helységhez; 2 kath., 
1502 n. e. óhitű, 4 zsidó lak., óhitű anyatemplommal, 86 egész 
jobbágytelekkel. Határa ennek is róna és első osztálybeli. 
F. U. a* kamara.

Stolcticzay oláh f. Jabnkához keletre fél órányira: 842 
n.e. óhitű lak., anyatemplommal, 34% egész jobbágytelek
kel. Határa 2-ik osztálybeli} bort termeszt, és szilvással 
vannak. F. U. Czikó.

K i»· Semlak) tót f. Buttyinhoz keletre fél órányira, kö
zel Krassrf vgyéhez: 4 karth., 366 evang. (vgyei Cónscriptio 
szerint csak 86 evang. férfi) lak ., evang. anyatemplommal,  
02 egész jobbágy telek k e l, 2-ik osztálybell· határral. F. U· 

.Osztóics János, és György.
Négy - Semlak, oláh f. közel az elébbeni helységhez: 12 

kath., 6 evang., 928 n.e. óhitű, 4 zsidó lak., óhitű anya- 
lem plommal, uradalmi lakkal, rógi omladékban heverő vár
ral, 55% egész jobbágy telekkel. Határa hegyes, völgyem 
#a második osztálybeli; erdeje, szilvással vannak, F. Q. Osz- 
toics János és György.

Tél- Sztámora, német f. Moravíczához közel: 916 kath.» 
f t  n.e. óhitű* 8 zsidó lak·, kath. paroch. templommal, 80  

egész jobbágytelekkel, első osztálybeli határral. F. U. M a- 
lenicza Miklós.
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Szkúiga y oláh-magyar f. Dentához kelőire % tnftfrqrire: 
Í4 kath., 6 e n o g . , 176 ref., 650 d* e« óhitű, 2 zsidó lak·, 
óhitű any a tempi ómmal, 446j8 egész jobbágy telek kai. A’ re*· 
formatngok Rittbergbe, az e range likas ok K it Somiakra jár
nak templomba. Határa 2-ik osztálybeli· F. U. Kaysts Fánk 

Vardia, oláh f. a’ Karas viae mellett, Krassó vgyetisá* 
Ián, Yerseczhez dél.keletre 23|4 órányira;24kath.»2 evflpg , 
3l56 n. e. óhitű lak., ’s anyatemplomroal, 150 egész jobbágy
telekkel. Határa 2^ik osztálybeli j szilvássá igen sok lévén, 
pálinkát nagy mennyiségben főz; szőlőhegye kedves izfi ve
res bort terem; erdeje is van. F, U. Baics.

Vlajakovecz , oláh-rácz f. a’ ném et· illy r ia i végezered  
szom szédságában, Yerseczhez dél-nyngotra í l\q órányira: 2 
k ath ., 1252 n. e. óhitű* la k . , ’s any a templom m a l, 85·|β égésé 
jobbágy telekkel. Határa róna ’s gazdag term ékenységű; 
ré tje , leg e lő je  igen so k ; posványái is vannak;. marhate
nyésztése virágzó· Első osztálybeli· F. U . gr. Bethlen Imre.

Vojvodtncz, oláh f. Yerseczhez dálre 2 órányira:2 kath. 
1836 n.e, óhitű lak., anyatemplommal, g ls|8 egész jobbágy
telekkel , 2-ik osztálybeli határral. Itt jönnek össze Krassó, 
Temes vgyék, az oláh-illyriai, és német illyriai végezere- 
dek határai. F. U. gr. Bethlen Ferencz.

Vattina , .ráez f. Moraviczához fél órányira, az alibunári 
mocsár szomszédságában: 456 n. e. óhitű lak., anyatemplom- 
m ai, 23*[8 egész jobbágytelekkel. Határa első osztálybeli ’a 
igen termékeny; rétje igen sok ; marhatartása nevezetes. F. 
U« a* kamara.

Fojtek, réc2-oláh f. Csakovához kelet délre mfőnyi
re: 84 kath·, 1184 n.e. óhitű lak·, óhitű anyatemplommal, 
817[q egész jobbégytelekkel. Róna határa felette gazdag 
első osztálybeli. F. U. a’ kamara.

K it  - Ztátn , oláh f. Yerseczhez északra 1*|3 mfdnyire: 
2 kath.. 1252 n.e. óhitű lak;, ’s anyatemplommal, 62 egész 
jobbágytelekkel, 2-ik osztálybeli határral. F.U. Karácsonyi 
Lajos.

Nagy-Ztdm, német f. 1492 k ath ., 2 ref., 70 n .e . óhitű  
la k ., kath. paroeh. tem plom m al, 180 egész jobbágy te lekkel. 
Határa első osztálybeli. F. U. Karácsonyi Lajos.

24 *
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Kit-Zredistye , oláh f. Kudricxboz fél órányira: 626 n .e. 
óhitű lak«, anyatemplómmal, 103|e egész jobbágytesekkel. 
Hatéra 2-ik osztálybeli. Szőlőhegye nagy. F. U. a* kamara.

NagffZrediitye , rácz-oláb-német f. Kudriczhoz ássak- 
rafél órányira: 68 kath.,‘1484 n .e. óhitű lak·, óhitű anya- 
templommal« 122% egész jobbágytelekkel, első osztálybeli 
határral F. U. a* kamara·

P a s z t á k ·

Topolya \ Dentához nem messze: 188 n. e. óhitű oláh 
lakossal Az egész egyében, mostan csak itt termesztetik 
rizskása, 's a' mi különös, ezen kötelesség a’ királyi ado
mánylevélbe is beiktatta! ott. F. U« Arizy Pál

Jegyzet. Ezen szép ás gazdag vármegye bővebb megis
mertetését Neboyszai Bogma István nrnak, t. Temes vgye 
fő-adószedőjének, e  a9 magyar (iteratura buzgó és lelkes 
pártfogójának köszönhetjük.



TORON TÁL· VÁRMEGYE.
(Comitatu« Torontálitnsii. Torontaler Gespanschaft.)

1· §. H a t á r a i ·

Torontóinak szomszédja ószakról C sanád, *a eg y  kis 
részben Csongrád vármegye, m ellyektől a* Maros választja- 
e l ; nyogotról Csongrád, Bács v g y ék , és a* Csajkósok Ke
rü lete , ’s ezek közt a’ T isza  von határt; dóiról a* Német- 
bánáti vógezered vidéke; keletről Tem es vármegye.

2 . §. N agysága  ’s Kiterjedése.

Földterülete 132119/· .. Q  midet foglalván e l, e* tekin
tetben ötödik a* vármegyék közt. Legnagyobb hosszasága 
15, szélessége 9 mórtföld. Használható földe: 1,039,906 
h o ld ,’s ebből 458,588 hold szántóföld; 331,454 hold rét 
ós legelő.

3. §. Term észet i  tulajdonsága·

Az egész vármegyében nem hogy hegy, de egy Jókora 
halom sincs, ’s Így tisztán róna tartomány. Földje in iné
in üség éré nézve különféle. Altaljában fekete agyag, igen 
sok televénynyel (humus) gazdagítva; sok az iszap és láp
föld (Marsch und Moorboden) is , a* Tisza és Maros menti
ben·, ’s a9 kiszárított mocsárok helyein. Szikes területeket 
több helyeken láthatni, p. o. Pádé, Gyűlvész körül, de 
homok úgy szólváo semmi sincs, mert az a9 kevés mi Écska, 
környékén, 9s a9Tisza partjain találtatik, az egészhez mérve 
figyelmet nem érdemel. Ezek szerint Torontói, Békés, Csa- 
nád volnának azon megyék, mellyek kevés kivétellel nem
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csak termékenyeknek, hanem valóban gazdagoknak nevez« 
hetők. Hegyek, dombok , 9s igy változótág Itt nem lévén, 
klet vidékeket ne kerestünk; azonban a* Temet liget je i 
Und na körűi a9 legregényeaebb tájékoknak tem sokat en
gednek. Éghajlata tzelid ét meleg; levegője egészséges; 
a9 váltóhideg, mióta a9 mocsárok kiszárittattak, úgy szol* 
ván eltűnt.

4. §. Fo lyó v izek .  Tavak. Mocsárok.  
Csatornák.

Torontóinak kimondhatlan szerencsés fekvése van ab
ban, hogy széleit két hajókázható viz (T isza, Maros), 9s 
derekát egy hajókázható víz és csatorna (Bega) hasiyák. 
Fő folyóvíz»:

1. A’ Tisza , melly Uj-Szegedoél a9 megye halárára 
lépvén, ezt egész hosszában végig folyja, bal partja ide, 
jobb partja Rácshoz és a9 Csajkátokhoz tartozván. Folyá
sában felette sok és négy tekernleteket tesz. Árvizeivel 
kivált ezelőtt tetemes kárt okofcott, 9s mellékén véghetetlen 
kiterjedésű földeket tett haszon vehetőt lenné; aeonben e9 
kártékonysága a9 megye, 9s a9 privát földesnraságok eről
ködéseivel meglehetősen korlátozva van; *a mélt. Hertelendi 
Hertelendy Ignáez, k. udvari tanácsos, 's mostani szeretett 
fő ispáni helytartó lelkes gondoskodásai által, nem csak itt, 
hanem altaljában a9 vizek mellett olly óriási védtöltések 
állanak, mellyek a9 romaiaknak is becsületükre szolgálhat
tak volna. Ilid rajta csak Szegednél van; egyébűtt kom
pokon történik az általkelés. 2. A9 Maros, Perjámosnál 
éri el a9 megyét, ’* Csaaádtól és Csongrádtói elválasztván, 
9 mfdnyi folyása után, Szegednél a9 Tiszába szakad. A9 
legújabb időkben szabályoztatásán sokat dolgoztak, gr. Ká
rolyi Lajos elnöksége alatt egy különös k. biztottság ren- 
deltetvén-ki. Fő rév és általjárás van rajta Csanádnál. 3* 
A9 sok ágakra oszló, 9s gyönyörű ligeteket képező 
Ujpécsnél, Csebzánál, Maczedonlánál lép a9 megye határára, 
’s ennek dél-keleti csáesát keresztül hasítván, mintegy 
0 mfdnyi folyása után, Botosnál a9 Német-báaáti ezered 
vidékére megy éltei. Áradásaival ez ia sok kárt okoz.
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4 .A9 Bertává,Dentán akii Jön be Temet vgyéből, 9sMargu
ticzáuál eieaefolyik azon csatornával, mellj az AÜbunári 
»és, Háncsai mocsárok vizei felvételére ásatott; innen egye« 
«ülve Kolosnál a9 Tettesbe omlik. A9 megye észak-keleti 
Megélőiében több apró ágak szakadnak ki a9 Marosból, mel- 
lyek egyesülvén, Aranka név alatt. Pádén alul a9 Tiszába 
hempelyegnek. A9 Bege vagy vize ét csatornája, mind
Temet, mind Torontál vgyének felette nagy hasznára lévén: 
erről itt bővebben értekezünk.

A9 Bega ered Erdély ország határszélén , Krastó vgyé- 
ben a9 Bojen ét Lankán hegyi patakokból, mellyek elede
lektől kezdve 3Ve—4 mfdnyire, Kurtyán alól egyesülvén, 
fiéga nevet vesznek feL Faosettől Temesvárig, innen 
Klek lóg (Toren^jlban) mesterséges csatornára vétetett, ki* 
vérén egy kle tért Kieset ét ól Budinczig, 9s  Jeszvintől Giro- 
dáig Temet vgyében, hol régi természetes égyábkn folyik, 
9s így hossza esen közben teszen 86,970*/e folyó ölet. Klek
től lefelé a9 Fejér Mocsáron keresztül, hol a9 víziót szabá- 
lyeztatását a* cs.k. katonaság már czélba vette, és a9 Gustos* 
árkon által a* Titelnél való TiSzábani szakadásáig szám- 
lói 23,016 folyó ölöt, ’s így az egész csatorna hosszasba 
teszen 33l(„ .német mértföldet, *s általfolyja Krassó, Temes, 
Torontál vgyéket, fs a9 Német-bánáti végezered vidékét. 
Mélysége Faosettől Kiszetóig csekély, kicsiny vízállásnál 
legfeljebb 6—12 hüvelyk, hó olvadáskor 3—4 láb; Kísze- 
tótól Temesvárig kicsiny vízállással 1—2 láb; innen Itts- 
béig, hol a9 csatorna jóval keskenyebb 3—4 láb; Ittebétől, 
Bz*Györgyigcsatk t '—6", mivel a9 csatorna magas vize Itte- 
-béa felül a* jobb parton eső mocsárokba önt k i , a9 töltés 
-mé  ̂ itt be nem fejeztetvén; Sz. Györgytől Klekkig., hol 
természetes ágyába visszatér, ’s Innen a9 Fejér Mocsárig 
Écskán alul 3—6 láb; a9 Fejér Mocsáron, keresztül a9 Nó- 
niet-bátíáti^eiered által készített csatornában (1700 folyó Öl- 
nyiue) 2«-4 láb ; végre innen a’ Tiszába való szakadásig 2—6 
láb* Megjegyzésbe <méltó az hogy be a9 Tisza nagy > akkor a9 
Gastós-árkának torkolatja beiszapoltatik; ha kicsiny, akkor 
a9 hajók már nehezen szállhatnak-ki a’ Gustosárkából a9 Tisza 
vizére, innen pedig az árokba vissza, egyátaijában lehetet
len. Maga a9 Béga, Facseten felyül vizét sokszor egészen e l
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veszti; de a’ c* at or na soha sem , mert a* Temet folyójábái 
kap táplálákot, egy 13 lábnyi, 3 hflvelyknyi esésű tápcsator
na által, melly Kosztiltól, Kiszetóig terjed, 9s 5130 folyó 
ölet tess. Ezen csatorna erős alkotási! zsilippel, 9s ez a* 
Teroesben dagadá*! gáttal van ellátta (Stauwehre), mellynek 
segedelmével a9 kincstár fák usztatására, a9 Fabrikaváros- 
ban találtató 13 liszt, ’s más kalló, fűrész malmok hajtásá
ra , *s a* hajókásásra szükséges viz mennyiség megszeret
tetik. Sebessége a' Béga csatornájának Kissetótól kezdve, 
hol a9 Temes tápvize befolyik , egész a1 Tiszáig kicsiny ví
zállással mintegy 1 lábnyi; nagy viz akalmáva! Kissetótól 
U tvinig4láb; innen Klekkig 3 láb; Klektől kezdve Écskáig 
hol már a* Tisza visszahatását észrevehetői 2 —2*|β láb; in
nen kezdve, hol már a* csatorna alacsony árvizektől szen
vedd lapály földön megy, mind a’ Fejér Mocsárban készített 
vessző partok, mind a* lentebb eső térség 7 lábnyira öntetik 
el viszel, ’s egész tó képeztetik, melly ben a* sebesség úgy
szólván elvéss. A9 csatorna vízmennyisége ü—11 láb magas 
töltések közé van szorítva , kivévén Ittebén feljöl a' jobb 
oldalt, hol még a' töltés be nem végeztetett. Ionén Tórák 
és Sz. Györgyön keresztül a# partok magasabbak kezdenek 
lenni, ’s Klekknél igen magasak, és meredekek. Δ ’ csatorna 
Temesváron felül csupán fák , és kövek lensztatására hasz-« 
náltatik ,  de Temesvártól kezdve, egész a9 Tiszáig különféle 
nagyságú és szerkezetű hajók járnak rajta. A9 Dunán lejö
vök rendesen Felső Austriában készültek, 9s mindenféle 
nemű gyári portékákkal vannak megrakva. Lefelé vfzse· 
bessége által hajtatnak a9 hajók, de visszafelé marhákkal kell 
vontatni, mirenézve mindenütt alkalmas parti útak csinál
tattak, de a9 Fejér mocsáron által csak ródakkal, 9s póz
nákkal tolatik fel a? hajó. — Egyébiránt azÓ Béga vizének 
szabályoztatása czélba lévén, egyezer’em ind a9 csatornának is 
Becskerektől a* Tiszáig más menetele projectáltatott. Ugyanis 
mostani menetele a9 Fejér Mocsáron, 9s Gustos-árkán keres»» 
túl Titelnek, mind le , mind felfelé sok bajt, sőt veszedel
met szerez a9 hajóknak; e9 mellett tetemes kerüld*. E**n 
bajok eltávontatására tehát egy másik csatorna van szándék- 
ban, Becskerektől Aradáczon keresztül a9 Tiszáig, ntelly 
11,018 folyó öllel lenne rövidebb, minta9 régi csatorna, más
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iMmhefitlA hasznait nem is említvén. — Végre a' csatorna 
v ízeset e Fadimáktól és Balincztól (Krassó vgyében) kezdve ,  
a9 Tiszába való szakadásig 131'—6"—1//# tesz. Ezen nagy 
haszoá csatorna Maria Therezia alatt készült,'« 1750*1754-ben 
újra ósatott.

A* mocsárok csak nem régen nagy és nevezetes részét 
foglalták· el e’ megyének, úgyhogy Teleki gróf, utazási köny
vében 19 □  midre becsülte, mások meg 31 □m fdre,a*pos· 
ványságok kiterjedését. Azonban mint feljebb láttuk, ezek 
ez időben sokkal szőkébb határok közé szoritattak. Csak 
maga a9 halhatatlan emlékezetű Vedres István, gyenge erejé
vel, de szilárd elhatározottságával milly roppant földet nya
ra meg a9 földművelésnek, bővebben leirandjuk Ved rés háza 
pusztának ismertetésénél. Nevezetesebb mocsárok mind · ’ 
napiglan a9 Fejér Mocsár vagy T ó, IScskán alul, a9 Feke
te -T ó  Ittebén feljűl jobbra, az Alibanári és Háncsai mocsá
rok a* megye délkeleti csűcsában.

5. §♦ Termékek

Á )  A9 N ö v é n y e k  O r s z á g á b ó l .

Torontói szerfelett gazdag és termékeny vármegye, melly 
mindenféle gabona nemet olly bőséggel terem, bogy a9 tete
mes belső szükségen felül, alkalmasint *2T|8 millió pozsonyi 
mérőt ki is vihet, 9s a9 megyeszintdgy mondathatikMagyar- 
ország Egyiptomának, mint Bécs és Austria tárházának. A ’ 
föld áltáljában véve trágya nélkül is gazdagon fizet, ámbár 
itt ott vannak már ollyaa régi földek, mellyek ezt megkí
vánnák, ha ettől a9 rácz és oláh nem irtódenék. Fő termesst- 
ményea9tiszta búza, reelLy bánáti név alatt ismeretes, 9s 
melly sikerességére, jóságára nézve minden más vidékbeli 
házánál drágábban fizettetik· Különösen pedig n9 németek 
nzok, kik legtöbbet és legszebbet termesztenek. A9 kétszeres 
búm  szinte nngy divatban van, de rozs felette kevés vette
tik. A* tavaszi vetemények közül a9 zab és kukuricza legel* 
terjedtebb gabona nemek, ezt az oláhok és rácsok, amazt 
H9 németek szeretvén főképen. Kölest a’'friss feltörött föl·
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dikbm  igM iftklt termesztenek. Árpa  jév il k if t t ik lv if t  
te l ik , mint %ab ; burgonya pedig ipen kevés ♦ S a i «en jó 
R k én lió g a . Kender etek háti ízűkiég r$ e lé g ; len erre Is 
kevó«« Tavaszi, de kivált őszi repcéét egált Megyareritág- 
ban itt legtöbbet vetnek. Dohdnyte több eserosa- 
lád foglalatoskodik, egy hogy 44 nagy népesített pnaatáo csák
óén  'tárná dohánytermesztők laknak , *e esek leginkább mn-
gyarek. K*torontáli dohány snegedi név alatt Jön keres
kedésbe« még pedig ofly nagy mennyiségben, bogy erre nés- 
v e  talán egyedül Ssaboics és Tolna vgyék vetekedhetnek ve
le. Jóság ’s kedves is tek ni tétéből kelő nősen dieeértetik a' 
d e s z  k i és f o r d á i .  — Legelője és mint fentebb Mt— 

fokmmrfáteUi bőséggel van , de eeeknék nagyobb vésse ura- 
eági majorság, ’sinnen a* Jobbágyok főképen bérlett leg t-  
tffcbel *e rétekkel tarthatják ki számos marháikat. Jobbágyi 
legelő 42,004 hold (16oOQ ölével) találtatik. — Ennyi sok 
és különféle javai mellett« néminémö szükséget még is érés 
ezen megye. Ugyanis gyümölcse kevés; ’s több
volna ugyan, és kedves izö , de gyenge és nem állandó. A’ 
jobbágyi kertek és szőlők 11,085 Vte holdat foglalnak-el. 
Nagy része a’ megyének fában szinte hiányt szenved,de ki
vételt érdemel a9 Maros melléke, hol gyönyöré erdők ssem- 
léltetnek, továbbá a9 Temes vize környékei kies ligetjeivel. 
A9 Tisza mentiben többnyire főz erdők találtatnák. A9 jobbágyi 
erdőség csak l l ö l|4 holdat tesz.

B)Á lla to k  o r s z á g á b ó l .

Af szarvasmarhatenyésztés nagy fontosságé ezen megyé
ben), *9 ezt nem csak a’ jobbágyok (különösen a’ rácsok és 
magyarok} hanem az nraságok is erősen gyakorolják. A’ tá
gas pasztákon a9 gőbölyok falkánként hizlal tatnak, ’rezek
kel különösen a9 nagybecskereki marha kereskedők, élénk 
kereskedést őznek. A9 németek és francziák ökröt ugyan 
keveset nevelnek-fel, de jó fejős teheneket szoktok tartani, 
*% vajat is sokat készitnek. Igen szép gályája és tehenészete 
van Tajnay Jánosnak Hegyesen, hol egyszersmind sok és 
jő ízű sajt osináltatik, h ' lótenyésztés dicséretére válik ezen

3 Ϋ 8
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nefyihiek, ’s V  tekintetben csak Tolnát it»cri*  d  vetÄ· 
•ktidő tártának: E* dicséretet ásottban fő képen a’ német hely
ségek , péo. Mária föld (Nagy Terem), Perjámos, Szárcsa, 
«4b. érdemlik m eg, mell yek semmi áldozatot nem sajnálnak, 
•csakhogy Jé ménekre tehessenek szert, mire egyébiránt «* 
közeliévé Mezőhegyes kedvező alkalmat nynjt. A ’ rácsok· 
nak apró, de tüzes és tartós lovai szinte figyelmet érdemlők > ŝ 
kit én ól eg Bambid a’ lótenyésztésben jelesen megkülönbözteti 
magát. A’ már említett Tajnay waság Hegyesen heres mé
nest tart. — A9 nemesített birkatenyésztés itt nem ka
pott lábra, hanem közönséges raczka faj négy mennyiségben 
teayésztetik főképen az oláhok által. Sertést, kakuriczája 
kőven lévén sokat tart AzÍ828f0 országos összeíráskor talál
tatott jobbágyi marha, Ökör 34,996 darab; teháa 53,533; tu
lok  20,899; ló 95,935; juh 239,268; sertés 56,747; kecske 
36. A 9 selyembe ff értény észt és nincs ollyan karban, miilyen· 
ken lehetne. 1836-ban csak 4 5 46*J4 font paletta gyűjtőtett. 
Szép epreskertek vannak Nagy-Becelcereken, Nagy - Kik in
dán , Modoson. — Vad áltatok és szárnyasok közűi őzek hé- 
ven találtatnak a’ Maros melléki szép erdőségekben; a’ Bege 
mentiben pedig fáczányok. A* tavakat és mocsárokat csak
nem hihetetlen mennyiségben lepik el a’ különféle fájd vizb- 
mndarak, mellyek közt á* rexne, mint igen nagy ritkaság 
említést érdemel. A* Temes, Berzava, Maros, 9s különö
sen a' Tisza, sok halat adnak, de az utóbbi folyó, legköze
lebbi években világszerte hires balgazdagságéban úgy látszik, 
sokat vesztett. A9 nadály vagy pió&za fogás nem megvetendő 
summát hős be némelly uradalmaknak·

Q  Á s v á n y o k  O r s z á g á b ó l .

Ásványokkal, csupán némelly szikföldiekkel ál. Érczes- 
forrágjokra mind eddig nem akadtak. 4 Sósforrások voltak 
ugyanitt, o t t , de felsőbb rendelésnél fogva betemetettek.

9 .§. Lakhelyek·  Lakosok.
Hajdan ezen megyét a9 magyarság szine lakta, kávás 

oláhokkal ás ráczokkal keverve. Régi nevezetességének nyo*
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»•i>  fájdalom! ea időben oinUdékokban hevernek· Hlyen a’ 
Csanádi régi vár és püspöki lak; az egresi cisterciták apátur- 
sága de lárdája; a’ szőregdi apaturság, mellynek nagy szerű 
romjai á’ hasonnevű helység plébánia kertében szemlélhetők, 
*s melly még 1217-ben fennállott; Rácz Sz. Mártonban régi 
omladékok még a' romaiak idejéből. A* becskereki várnak 
már ma nyoma sincs, be lévén njabb épületekkel fedetve. 
Aracson a9 pusztán egy régi szén tégy ház falai látszanak goth* 
ízlésben, corintbiai oszlopokkal* Valaha Aracs vár és vé- 
ros e' helyen feküdt, ’s megyegyülések gyakran tartattak 
benne. A* tiszai szigetben a’ becsei vár omladéka komoréi· 
Mind ezen romok eléggé mutatják Torontóinak hajdani ne
vezetességét· Azonban a’ torok csaknem 200 esztendeig dü- 
hösködvén itt , ezen egész környék szomorú 's laktalan pusz
tasággá vált; a* dühöngő árvizeknek semmi korlát nem tétet
vén , földszinét mérget lehellő mocsárok boritották-el. Mind 
ez jelenleg más alakot ölte magára. A’ posványságok , 
a' vele együtt járó váltóhideg úgy szólván eltűntek; a‘pusz
tán hagyott tartomány Magyar-Német-Franczia országbeli 
gyarmatok ülvén meg. ez időben legvirágzóbb, ’s leggaz
dagabb megyéje honunknak ; itt lehet látni egész országban a’ 
legszebb ’s legvagyonosabb falukat, mellyek közül néháayan, 
mint Sándorháza, Ernesztháza, ’stb ., talán egész austriai 
birodalomban legcsinoeabbak ; akárhova tekint az ember, min
denütt (egynéhány csekély rácz és oláh helyeket kivivé) 
rendbe szedett utczákat, csinos tiszta, sok helyt cseréppel 
fedett paraszt házakat, jól öltözött, vagyonos lakosokat, 
díszes köz épületeket, gyönyörű, hidakat, erejében tartott 
barmokat, szép ízlésű urasági kastélyokat, gazdasági épüle
teket, ’s kerteket láthatni. Legpompásabb kertje van b Lip- 
tay Fridiiknek Lovrinban; igen szép még Kiss Antalé Sz. 
Györgyben, gr. Gyulayaké Trübswetterben, ’s. t. b.

Népes lakhely van benne 172, u.ro.24 , mel
lyek közűi 1 magyar, 8 német, 3 rácz, 1 bolgár. 3 rácz· 
magyar. 1 német-magyar. 1 oláh-német, 1 rácz-oláh magyar, 
2 racz-német-magyar, 1 rácz-német-magyar-tól, 1 magyar- 
rácz tót, 1 rácz-német-magyar-oláh-tót-bolgár; 107 ,
u.m* 3 magyar, 31 német, 5 franczia, 17 rácz, 17 oláh. 1 
tó t, 1 tót-magyar, 1 német-rácz, 8 rácz-aéinet ,4  rácz-oláh*



4 oláh-német, 1 oláh-rácz, 6 rácz* magyar, 1 oláh-horvát, 
2 rácz-horvát-magyar · 1 rácz· borvát - oláh # 2 oláh-racz- 
n ig y a r , 1 német-magyar· rácz, I rácz-borvát · oláh német; 
41 népét putzt a , mellyek egyébiránt helységeknek is beille- 
nének,'s ezek közűi 37 magyar , 1 német, 1 magyar-tót, 
1 magyar-rácz. 1 bolgár-magyar.

Népessége: 312,246 lálek, ás igy esik lQmfdre 2366 lakos.
Vallátokra\ 132,918 romai katholikut, 3272 evangéli

kus, 3206 reformatas, 170 698 nem-egyesölt óhitű, 2252 
zsidó.

Nyelvűkre: 45,332 magyar, 113,860rácz, 75,861 német, 
6000 franczia, 56,738 oláh, 9000 bolgár, 2500 tó t, 700 hor- 
vát, 2252 zsidó. — E* szerint van a9 megyében 5 vallás, éa 
néhány czigányokat, örményeket, görögöket és olaszokat is 
ide számlálván — 13 nyelv. Ház van : 42,794.

A9 romai katholikutok 5t plébániája a9 Csanádi megyés 
püspöktől függ. Szerzetes ház egy sincs a9 megyében.

Az evangelikutok 4 anya ekklézsiát bírnak, mellyek kö
zöl 3 ( u. m. N. Becskereken, Istvánfalván, Tót - Ar&dáczon 
a9bánáti, egy t. i. N. Sz. Miklóson, a9 békési esperestség- 
bez, 9s mindnyáján a9 bányavárosi saperintendentiáboz tar· 
toznak.

Reform. anya ekklézsia van Magyar-Ittebén, *s egy 
újonnan állított N. Becskereken, mind kettő a9 békés-bá
náti esperestségbe, *s tiszántdli superintendentiába esik. A9 
n· e·dhitüek 71 parochiáit nagyobb’részben a* temesvári, 
kisebb részben a’ verseczi püspökök igazgatják. 
van három, q.m .N .$z. Miklóson, N. Becskereken, N. Ki· 
kindán.

TORONTÁL VÁRMEGYE. 381

7. §. Szorgalom, Mesterségek,
Gyár ok.

A9 torontáli lakosok csaknem egyedül földmi vetéssel és 
baromtenyésztéssel foglalatoskodnak, 9s azért itt gyárokat 
épen nem kell keresni. Mesteremberei a9 mezővárosokban szá
mosak, ’s 1836· ban 2882 jobbágyi kézműves találtatott. $zá-
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rax malom volt H 45; vízimalom 49; szélmalom ő , az ura- 
•égokét ide nem számlál váii· Sorhá zak több lioljekon vannak, 
Kacácsonyi Lukácsnak pedig a1 kis-bikáosi pusatán igen ne
vezetes pálinkafőző háza van gőz készületekkel. Az uj-sze- 
gedi hajógyárakban legjobb, legerősebb, legnagyobb hajók 
készülnek egész Magyarországban.

8· § .  K e r e s k e d é s .

Torontál sok termesztményekben szerfelett bővölköd- 
vén, kereskedése is igen nagy fontosságú, mellyet a’ T isza, 
Maros bajőkázható vizek, ’s a’ Béga csatorna ’s folyó hatal
masan előmozdítanak. Fő kereskedési czikkek: a* búza, 
zab, tengeri, repcze, dohány, szarvasmarha, lő , sertés, 
ju h , gyapjú, nyersbőrök, hal, méz és viasz. Hoz be pedig 
bort, gyümölcsöt, tűzi és épületre való fát, köveket, érczeket, ’s 
mindenféle gyári és fényűzési portékákat. Török - Becsének 
hires gabonakereskedéséről alább ezen hely leírásánál bőveb
ben szőlandunk. Nevezetes rakpiaczok még; a’ babátai, 
becskereki, csőkai· Kereskedő és kalmár volt 1836-ban: 
513. A’ Béga csatornáján gyakorlott kereskedés nem csak 
'Torontóira, hanem egész Bánátra nagy érdekű. Ezen vite
tik : búza, kétszeres , zab, tengeri, sok ezer mázsa kincs
tári liszt hordókban, repcze; doháoy, agyitól!: rongy a9 
papirosmalmok számára, továbbá a9 fában ós gyümölcsben 
gazdag Krassó és Temes vgyékből Temesvárig bordatik, ’s 
itt hajókra rakatik: mindenféle kerékgyártói ’s molnári fa 
eszköz, villa , lapát, targoncza, abroncs, szilva pálinka, 
gyümölcs,'·sok cserép zsindely, tűzi fa egész Becskerekig 
l e , ’s tovább is. A’ gabonanemek, liszt: repcze, dohány, 
rongy a’ csatornából nagyobb Tisza hajókra rakatnak, ’s úgy 
a*Tiszán, Dunán, Dráván és Száván mindenfelé elvitetnek 
Erdélyből a9 Maroson, as a’ Tiszán le úsztatott fenyőszálak ,  
zsiudely, karó, ’s különféle épületi fák a’ csatornán vissza
felé egész Temesvárig vontattatnak. Szegedtől a1 Tiszán 
le ,  ’s a* csatornán fel Becskerekig só, Szerem, Verőze vgyó- 
bél tftaifa, szerszámfa, dongák, 7 láb bosszú tölgyfa ssob- 
rek kerítésre használhatók, mész, szilvapálinka, bor, épü-
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lati ’s utcza kirakásra alkalmas kövek hordatnak. Stájer- 
országból jönnek vas kályhák , vasródak * edények, szegek 
’s különféle öntött vasmi vek , fenyőszálak, vastag fenyodeaz· 
kók. Szegszárd, Mohács felől borok; Pestről és Pécsről 
márvány táblák, malom kövek, cserép edények: ’s más gyári 
portékák.

Póttá állomátok: Komlóstól Buda felé: Mokrin 1 ; Tö
rök Kaoisa 1 V  Ugyan onnan T fe lé : Csatád ; Kis· 
Becskerek 1*|4; Temesvár l 1̂ · Ugyan onnan JV. 
felé’: N. Kikinda 1 ; B eod ia i; Melencze 1 T[8 ; N. Becskerek 
1. Beodr'ától Petervdrad felé: Török-Becse l r|e ; TemerinS.

9 . §. Királyi  Hivatalok·

Az említett posta tisztségeken kívül van egy cs. k. só- 
ház N. Becskereken. Kerületi tisztartóság Csatádon és N. 
Becskereken.

10« §. 0  8 k Ο 1 á k.

A9 kisebb nép oskolákon kívül más nagyobb tanitá intézet 
egész megyében nem létezik. A9 61dik magyar gyalog soreze- 
rednek aevendékháza ez időben N. Sz. Miklóson van.

11. §. K a t o n a s á g .

Ujonczait a9 61 ik magyar gyalog sorezeredbez adja, V  
a9 had fogadó kormány N. Kikindán tartja székhelyét. Rendes 
fekvő lovasságból e* megyében közönségesen 2 osztály szo
kott tanyázni, 9s ezen elerednek fő tisztikara ( ’stáb) is, me
gyebéli Uj-Pécs városában fekszik.

12. §. J ob bágy  telkek· Porták.

Ezen vármegyében négy rendű, t. i. egész, fél, fertály 
és nyolczad telkek találtatnak, mi szériát abban semmi ősz* 
tályrendnek hely nem láván egy egész telkes jobbágy bir 
szántóföldben 24, rétben 6 ,  köz?egeidben 3 , belső telkes já
randóságban 1 holdat, mind 1600 □  ölével számítva. Féltei-



kés bir szántóföldben 12« rétben 4 , kflslsgsldben 2 , belső 
telki járandóságban 1 holdat. Fertály telkes bir szántóföld* 
ben 6 ,  rétben 3 « kőzlegelóben I , beled telki járandóság
ban 1 holdat. Nyolczad telkes bir a* körülményekhez ké
pest akár félben, akár szántóföldben 5 , közlegeidben 1 , 
beled telki járandóságban 1, összesen 7, némellyhelyeken pe
dig 8 holdat.

Mindenféle rendű telkeket összegétén, találtatik egész 
jobbágytelek 12,2834J8. Ezeken kivűl a’ papok bírnak 155% 
telket; *s nemesi jobbágy telek van: 33'Is·

Portája a* megyének 254. Hadi adóban űzet 174,876 
fr. %6 ezüst pénzben. 183% ban a* házi pénztárból tisztvi
selők fizetésére kellet t 13,780 f. p. p. Zsoldosok és cselédek 
fizetésére 12,900 fr. 18% kr. p. p.; cselédek ruházatjára4300 
(r# 26% kr. p .p .; rabokra 3609 fr« 14% kr· p. p.
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13« §. Nemesség és Birtokosok.

1785-ben csak 108 férfi nemes személy találtatott· El
lenben az I836*ki tiszt választáskor már 976 szavazó nemest 
lehetett összeírni. A' torontáli nemesség e* szerint jelenleg 

, sem felette sok t de igen vagyonos, sót ennyi ’i  illyen gaz
dag nemes emberek egy vármegyében sincsenek. A9 birtok 
különbséget meghatározni szorosan nem lehet, mivel számos 
pnszták és majorság! földek találtatnak. Azonban a' jobbágy- 
telkekhez mérve e9 kővetkező lenne: A9 nagy •kikindiaisza
badalmas kerületben, me Ily egyébiránt k. kincstári jószág 
találtatik 1451 egész jobbágy telek· A9 királyi kincstár ezen
kívül bir 2177 telket; Csekonics János 840% , a9 Zágrábi 
püspök 556%, Nákó János 545%# gr. Nákó Sándor 527%» 
Kis Emészt 505, gr. Gynlay 480%« gr. Szapáryak 357, 
Kiss Antal 334, b.Liptay Fridrik 327%, gr. Zychy Ferraris 
Ferenci 321%, gr. Batthyáni család 289% a9 zágrábi nagy 
prépost ’· egyszersmind Auranai Perjel 288%, a9 zágrábi 
káptalan 207%, Karácsonyi Lázár 245%, gr. Buttler János 
156, Écskai Lázár Zsigmond 148%, J ó z s e f  cs. k.íó her
ezeg, \Magyarország nádora 136%, Tajnay János 133%,



Siisdnyi Örökösök 123%, gr. Sermage és Bonaczy 117» Baj« 
záth 117%, Aldásy lgnácz H 34Je , Nikoiics testvérek H l*  
Karácsonyi Lajos és 'László 103%, Gyertyáofy Dávid ifj. 
101 % , Mocsonyi János 94%, Marczibányi család 89% , Szer· 
viczky György 893/ 8 , Vucbetich család két ágon 73% , Her- 
telendy család 77% , Dadányi Constantin 68%, Karácson 
István 64% , M&lenicza család 63% , Da maszk in Simon 63 , 
Petrovics József 53 * Gyertyánfy Antal 52% , b. Gerliczy 
51% , Gyertyánfy Lukács 42 , Díván György 42%, Kocxő 
család 40% , Oexel család 33%, Endrődy József 21%. Többi 
nevezetesebb birtokosok; gr. Pejachevicb Péter, Csernovics 
P ál, Damaszkin Antal, b. Bedekovich — ezek pusztákat v. 
contractuaiis helyeket bírnak, továbbá Fodor, Kászonyi, 
Kukarics, Gyertyánfy, Nagy, ’stb. — A’ pallosjogot gya
korolja a* megye, a' kikindai kerület, a9 zágrábi püspök, 
és a9 zágrábi káptalan.

14. §. T i s z t i k a r.

1 fő , 2 alispán ; 1 fő , 2 aljegyző ; l .fő , 1 alugyész; 2 
fizetéses táblabiró, 1 fő  ̂ 2 aladószedő; 1 levéltárnok, 1 
számvevő, 1 pertárnok, 4 fő , 4 alszolgabiró; 10 eskött. Ide 
járulnak 2 fő orvos, 2 földmérő, 1 selyemtenyésztésre űgye- 

- lő , 1 kiadó, 1 várnagy, 1 palota·, 4 seborvos, több tér- 
msztményi és csend biztosok, írnokok, ’stb. — Gyűléseit tart
ja ; Nagy - Becskereken·

15· §. Po l i t ika i  F e los z t ása .

Eloszlik4 főbírói járásra, meüyekefeek: I. 
kerekig II. Új-Pécsi, Ifi. cTorok -  Kanisai, IV. N  Szent 
Miklósi, Ötödik járásra nem rég tétetett kérelem.

I. Nagy - Becskereki Járás·

TORONTÁL VARMEGYR, 3 8 5

Van benne 6 mezőváros, u. m- 1 német  ̂ 1 racz, 1 rácz- 
magyar, f rácz-német. magyar, 1 rácz-német-magyar-tót, í  
rácz«német-magyar*oláh-tót*bolgár; 25 » u* ni* 1 miL~

I V K . M . O .  Földi. ™
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gyár, 9 német, 6 rács, 5 oláh, 1 tő t, 3 rács-nőmet; 12 
népesített puszta, o. ra. 8 magyar, 1 nőmet, 1 magyar-tőt, 
1 bolgár-magyar. Népessége 93,752 lőlek, n. m. 32,946 kath., 
2390 evang., 2552 ref., 55,088 n.e. óhitű, 776 ssidó. Nyel
vökre : 15,076 magyar, 41,928 rácz, 19,312 nőmet, 2oOO tőt 9 
1500 bolgár, 13,160 oláh, 776 zaidő. Hás van: 12,514; egész 
jobbágy telek 27025|s.

Jegyzés. Az Összeírásban csak a’ férfiak vannak vállá
rak szerint kitéve, de mivel a* nőnem egyenlő szokott lenni 
(kevés.különbséggel) a’ férfi nemmel, ez okból az összes 
népesség a9 férfiak kettöztetett szamából tétetett össze.

M e z ő v á r o s o k ·

Nagy-Becskerek, igen csinos varos’s főhelye Torontói 
vármegyének« a’ Béga vagy Bege bajókázható folyóvize 
mellett, Szegedhez délre 14, a' Tiszához 1*1, mfdnyi távol
ságra. Házai nagyobb részt cseréppel fedettek, ’s ntezái is 
elég rendesek. Van benne 5 templom, vármegyeháza, melly- 
ben tartja Torontál közgyűléseit ’s törvényszékeit; posta 
és sóhóz hivatal, 2 casino, színház« 2 patika, sorház. Né
pessége 15,544 lélek , kik 'közt 3968 katholikus, 604 evan
gélikus« 66 reformatus, 10,398 n. e. óhitű, 508 zsidó. Nyelvökre 
nézve ráczok, németek, magyarok, oláhok, tótok, bolgárok. 
Kereskedése gabonával, szarvasmarhával, *s nyers bőrökkel 
felette nagy fontosságű; mesteremberei számosak; roppant 
kiteijedésű határa 3998|8 egész telket számlál, *s igen ter
mékeny; epreskertje legszebb a’ megyében; erdőcskéje is van, 
F. Ü. a’ királyi kamara, ’s széke egy tisztartósági hivatalnak, 

Török-Becse, legnagyobb gabonakereskedő hely egész mo
narchiában , a’ Tisza bal partján , Nagy*Becskerekhez észak
ra 4 ,  Szegedhez délre 10 mfdnyi távolságra. A’ városnak 
a’ kath. és n. e. óhitű templomok tornyai, a’ magas és erős 
anyagból készült gabonatárházak , messziről igen szép tekin
tetet adnak. Az utczák Szerem vgyéből hozott kövekkel 
vannak kirakva; a’ földesuraság kastélya előtt, a’ Tisza 
parti magas töltésen f e l , fasorok és sétahelyek gyönyörköd
tetik a’ szemet; a’ rakhelyt ’s rév környékeit termés kövek
ből épült töltések ékesítik. Van itt postahivatal, patika, és
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nagy vendégfogadó. Számlál 2204 katholikus , 0 evang., 22 
ref., 2242 n. e. óhitű, lakost, kik nyelvűkre nézve ráczok, 
németek, magyarok, ’s kevés tótok. Határa 3 fordulóra van 
osztva, mellyek közűi egyikben csak tisztabűzát, másikban 
zabot, árpát, tengerit, kölest vetnek, harmadik ugarnak 
marad. Trágya épen nem szükségés. Egész jobbágy telek 123eJs 
találtatok. Erdeje kevés van, ’s tűzifát Szlavóniából, épü
leti fát Erdélyből szerez. A* Tisza melletti lapály földeket, 
mintegy 10,000 holdat, az árvíz tetemesen rongálta csak nem 
régen ia, de a9 földesuraság egy 24oO öl hosszá, 8—9 láb 
magas töltést házatván, felét ezen haszon vehetetlen földnek 
kiszárittatta, ’s a’ földmivelésiiek megnyerte. Három országot 
vásárt, ’s minden szerdán héti vásárt tart. Azonban országot 
vásárai kevés figyelmet érdemlenek, hanem annyival fonto
sabb gabonakereskedése. Austriából, Magyarországból, Hor
vátországból , a’ földközi tenger nevezetesebb kikötő helyei
ből néha 100 kereskedő is megjelenik évenkint Az elmenő 
terhes gabonahajók közel 300-ra mennek > mellyek közűi a* 
legkisebb 1000, a9 középszerű 2-3000 9 9s a9 nagy hajók 3000 —  
6000 mázsa terhet vesznek fel, ’s igy esztendőnkint 1 millió 
pozsonyi mérő gabonánál több vitetik-ki, főképen Pest, Győr, 
Mosony, fltécs felé; kevesebb Horvát - országba , Sziszek
be , Károly városba, 's innen szárazon Fiúméba, még keve
sebb Laibach fele. A’ gabona után , dohány kereskedése 
mindjárt következik, de marhával, borral csekély keres
kedést folytat. Tulajdon szőlőskertjeiben mintegy 2oOo akó 
gyenge bort termeszt. Nevezetes a z , hogy ezen a9 környé

ken  igen sok orvosi-plánta találtatik, n. m. felette jó székfű , 
«andicum · aquaticum, Ononodis spinosa, ’stb. — Határa 
tteélén egy elpusztult goth ízlésre épült templomnak, a9 tiszai 
szigetben pedig a9 régi becsei várnak romjai szemlélhetők. 
F. ü i  a9 Sissányi örökösök.

Beodra, rácz‘lhémet - magyar m. v. N. Becskerekhez 
északra 6 órányira t 970 kath., 4 evang., 6 reform., 
lebe n. e. ? óhitű, 5Q zsidó lak., kath. és óhitű anyatem
plomokkal, szép uraeági épületekkel 9s pompás istálló
val, postatisztséggel, gazdag biízatermő határral, t03a|e 
egész jobbágy telekkel. F. U. Beodrai Karácsonyi Lajos éa 
László.

2 5  *
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Franyoba, rácz « magyar m. v. a9 kikindai szabad kerü
letben , Török-Becse szomszédságában a9 Tisza bal partján · 
4I4 kath., 18 evang., 14 ref., 4712 n. e. óhitű , 60 zsidó 
lak., n. e. óhitű anyatemplommal, gabonatárbázakkal, 9β I73 
egész jobbágytelekkel. F. U. a9 kamara.

Szent-Isi van n Stefánföld, nemet m.v. N. Becskerekhez 
keletre 33|e mfdnyire: 1908 kath., 19 n. e. óhitű, 14 zsidó 
lak ., kath. anyatemplommal. Határa szerfelett termékeny; 
lakosai contractnalisták, ’s vagyonos emberek. F. ü . a9 zágrábi 
káptalan.

Melencze, rácz m.v a9 kikindai szabad kerületben, N. 
Becskerekhez egy postáállásnyira, északra: 46 kath., 6160 
n. e. óhitű lak. Van egy szép bádogos tornyű óhitű szent
egyháza, postahivatala, 264 egész jobbágytelke , gazdagbá- 
zatermő hatara, 9s felette sok szarvasmarhája F.U, a’ kamara.

F a l u k .

Rácz-Aradácz, rácz f. Becskerekhez nyugotra 1 mfd
nyire: 30 kath , 90 evang., 1502 n e. óhitű lak ., óhitű 
anyatemplommal, 79% egész jobbágytelekkel. Határa gaz
dag termékenységű ; sok szarvasmarhát és sertést tenyészt. 
F. U. lttebei Kiss Emészt.

Tót-Aradácz , tót f. az elébbeni helység mellett: 8 kath., 
1528 evang. Jak., evang. anyatemplommal, 60% egész 
jobbágytelekkel. F. U. lttebei Kiss Emészt.

Rasahid, rácz f. a9 kikindai szabad kerületben, Becs
kerekhez északra 4% mfdnyire: 12 kath., 2684 n. e. óhitű, 
14 zsidó lak·, szép n. e. óhitű anyatemplommal, derék hely- 
ségházzal , 97 egész jobbágytelekkel. Lakosai igen jó lo
vakat tai!anak,'s hires kocsisok. F. U. a9 kamara.

Bocsár, rácz-némét f. Becakerekhez északra 7 órányira: 
752 kath., 1308 n. e. óhitű, 18 zsidó lak., kath, és óhitű 
anyatemplopiokkal, szép kastélylyal. Határa gazdag ter-t 
wékenységű; 77% egész jobbágytelket számlál. F. U. a9 
Hertelendi Hertelendy családbeliek.

Csesztelek, német f. Basahidhoz keletre: 1216 kath., 
í  evang., 1 ref., 48 zsidó lak., kath. anyatemplommal. 
Jiátára gazdag termékeny»égű, sok helyt még nagyon vize-



nyós. Lakosai contractualisták. F, U. Zsombolyi Csekonics 
János.

Ném et-Éctka , német f. Becskerekhez délre 1 *|4 mfdnyi- 
re: 1312 kath., 8 evang., 2 ref., 2 óhitű, 22 zsidó lak. Van 
kath. paroch. temploma, szép kastélya és kertje, derék épít. 
létéi, 9s gyönyörű hídja a9 Bégén. Contractual hely. F, U, 
Écskai Lázár Zsigmoud,

Oláh-Éctka, oláh f. az elébbeni helység mellett: 94 
kath., 2 evang., 6 ref., 2252 n. e. óhitű Iak.# óhitű anya
templommal, 853|8 egész jobbágytelekkel. F. U. Écskai Lázár 
Zeigmond.

Elismer, rácz-német f. Becskerekhez észak - nyugotrp 
1 mfdnyire; 1064 kath., 16 evang., 2654 n. e. óhitű lak ., 
kath. és óhitű anyatemplommal, 1248(e egész jobbágytelek· 
kel. FiU. Ittebei Kiss Emészt, kinek itt gyönyörű kastélya 
van.

Em észt háza, igen szép német f. egyenlő körben álló 
házaival, 1162 kath., 32 zsidó lak., áldott gazdag határral. 
Contractual hely. F .U . Ittebei Kiss Emészt.

Szent - György, rácz - német f. Becskerekhez keletre 21/, 
mfdnyire: 1004 kath., 958 n. e. óhitű lak., kath. és óhitű 
templomokkal, szép urasági épületekkel, *s egy igen gyö
nyörű kerttel. 934J8 egész jobbágy telket számlál, F.U. Ittebei 
Kiss Antal.

Magy ar- l i t  ebe,' magyar f. Becskerekhez keletre 4*|e 
mfdnyire, a9 Bege partján: 44 kath., 2360 ref., 6 óhitű , 10 
zsidó lak ., ref. anyatemplommal, 6S4|8 egész jobbágytelek· 
bel, Határa minden trágya nélkül gazdagon terem. F. U. Itte
bei Kiss Emészt.

Rácz· Illebe. rácz f. az elébbeni helység szom szédságé, 
b a n : 40 kath ., 14 ref. , 3072 n. e. óh itű  lak ., *s anyatem plom · 
m ai. H a tá ráb an  gyönyörű ;fóczáiiyosok vannak ; 172 egész 
jobbágy te lket szám lál. F. U. Ittebei K iss E m észt.

Junkahid, oláh f. Becskerekhez kelet-északra 1'|4 mfd- 
nyire: 32 kath., 6 evang., 1358,n. e. óhitű, 8 zsidó lak., 
óhitű anyatemplommal, 363/8 egész jobbágytelekkel. F. U. 
Lázár Zeigmond,

Karlova, rácz f. a’ kikindai szabad kerületben, Beodrá- 
hoz közel: 48 kath., 2 ref., 2668 n. e. óhitű , 16 zsidó la k .,
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óhitű anyatemplommal, 106 egész jobbágy telekkel» F. U. a9 
kamara.

Kát alinfalva, német f. Sz. Györgyhöz fél órányira: 
1624 kath. lak ., igen szép kath. anyatemplommal, ’s a’ Kiss 
cfalád sírboltjával. Contractualis hely. F. U. Ittebei Kiss 
Antal.

Klek, német f. egy jó mértföldnyire Becskerekhez: lo48 
kath., 4 evang., 26 óhitű, 2 zsidó lak·, 27lj8 egész jobbágy- 
telekkel. Itt végződik az ásott Béga csatorna, melly itt a* 
Béga folyó valóságos medrébe vegyül, F.U. Lázár Zeigmond«

Kumánd, rácz f. a’ kikindai szabad kerületben, Melen- 
czéhez nyngotra l f|4 mfdnyire: 32 kath., 3248 n. e. óhitű , 
2 zsidó lak., óhitű anyateiuplommal, 136 egész jobbágyte
lekkel. F. U. a’ kamara.

Lázárföld, német f. 1342 kath., 24 óhitű, 10 zsidó lak., 
kik contractualistak, ’s igen vagyonosok. R. kath. anyatem
plom. F. U. Lázár Zsigmond.

Német-Szárcsa, német f. Becskerekhez keletre 2 mfd
nyire: 796 kath., 6 óhitű la k ., kath. szentegyházzal, 31 
egész jobbágy telekkel. Lakosai nagyon szép lovakat tenyész
tenek. F. U. az auranai perjel«

Oláh·Szárcsa, oláh f. 148 kath., 4 evang., 8 r e f., 1162 
n. e. óhitű lak., ’s anyatemplommal, 934|8 egész jjobbágy- 
telekkel, F. U. az auranai perjel.

Szécsán, német f. a’ Temes parton, Becskerekhez kelet
re 4 , |s mfdnyire; 1616 kath., 2 evang., 6 óhitű lak., szép 
két tornyű kath, anyatemplommal, 876|8 egész jobbágytelek· 
kel Határa minden gabonát gazdagon terem; halászata a’ 
Temes ben nem megvetendő. F. U. az auranai perjel.

Taras , rácz f. a4 Tisza mellett, egy sZegeletben, Becs
kerekhez nyűgöt északra 2 mfdnyire: 10 kath., 1262 n. e. 
óhitű lak ., ’s anyatemplommal, 33 egész jobbágy telekkel. 
Határának nagy része mocsáros. F. U. a’ k. kamara, ’s a’ 
kikindai szabad kerülethez tartozik.

Kis- Tórák, oláh f. Sz. Györgyhöz a|4 mfdnyire , á’ Béga 
csatornája szomszédságában : 2556 n. e. óhitű lak., ’s anya
templommal, t l4 4jS egész jobbágy telekkel. Határa felette 
termékeny; juhtenyésztése nevezetes. F. U. Kiss Antal.
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Nagy· Tórák, oláh f. közel az elébbeni helységhez · 10 
kath,, 2802 ti. e. óhitű lak., ’s anyatemplommal, 126 egész 
jobbágy telekkel, nagy juhtenyésztéssel. Itt csolnakon felette 
•zép vadászat esik. F· U. Kiss Antal.

Ztigmondfalva, német f. Écskához 1|t órányira: 992 
kath., 12 n. e. éhitű lak., kath. szentegyházzal. Lakosai 
contractualisták· F. U. Lázár Zsigmond·

N é p e s  Puszták.

Akác», magyar hely, Beodrához 1 mfdnyire: 34 házzal, 
262 kath., 6 óhitű lak., kik dohány kertészek. F. U. Ka
rácsonyi Lajos.

K it-B ikáét, magyar hely Beodrához keletre l 1̂  mfd
nyire : 43 házzal, 322 ftath., 52 éhitű lakossal. Itt Tan 
Karácsonyi Lukácsnak góz készűletű pálinkaháza, Fistori 
módja szerint· F. U. Karácsonyi Lajos és László.

Nagy-Bikáét, vagy Karáctonfalva, magyar-német hely: 
71 házzal, 354 kath·, 4 óhitű lakossal, kik dohány kerté- 

/ ezek. F. U. Karácsonyi Lajos·
Borja»9 magyar hely, Török-Becséhez aj4 órányira: 130 

házzal, 864 kath. lakossal, kik ezinte dohánykertéssek. 
F. U. a9 Sissányi örökösök.

Magyar- Czerny a, nagy magyar hely, Gsősztelekhez egy 
órányira: 213 házzal, 1864 kath., 4 evang., 8 ref., 8 zsidó 
lak ., kath. szentegyházzal, ’e nevezetes dohány termesztés* 
sei. F. U. Csekonics János.

Jávornak, bolgár-magyar h e ly , Jankahidhoz északra 
1 mfdnyire: 44 házzal, 380 kath. lakossal, buja termékeny- . 
ségű földekkel, ’s rétekkel. F. U. Petrovics József.

Lukáctfalva , magyar-tót hely Écskához >|4 órányira : 
86 házzal, 470 katholikus, 84 evang·, 38 ref. lakossal, ' ·  
dohánytermesztéssel. F. U. Lázár Zsigmond.

Széni·Mihály, magyar hely Ellemirhez 11|s órányira: 
91 házzal, 816 kath., 8 evang , 4 ref. lakossal, kik dohány- 
kertészek. F. U. Ittebei Kiss Emészt.

Novotzella % német hely, Beodrához keletre 2 mfdnyire: 
78 házzal, 452 kath.. 16 óhitű, 8 zsidó lakossal, kik con- 
tractnalisták. F. U.'Beodrai Karácsonyi László.
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Józtefhdza, magyar hely , 36 házzal, 284 katb., 24 
Óhitű lak., kik dohánykertészek. F. U. Hertelendy család.

Torán , népes magyar hely, Becskerekhez 4 órányira, 
északra: 225 házzal, 2656 kath., 10 óhitű, 10 zsidó lak., 
kath. paroch. templommal. Lakosai hires dohány termesz
tők , 's jámbor magaviseletük által jelesen meg különböz
tetik magákat. F. U. gr. Pejachevich Páter.

Topolya, magyar hely, Beodrához 2 órányira: 56 ház
zal, 376 kath., 6 zsidó lak·, dohány termesztéssel. F. U.
Karácsonyi Lajos.

II. ü j -  Pécsi  Járás.

Van benne 6 mezővdroe, u. m. 3 n é m e t 2 rácz, 1 né
pét-magyar ; 37 fa lu % n. m. 9 oláh, 7 rácz, 6 német, 1 
taagyar, 1 tót-magyar, 2 xácz-horvát- magyar, 1 ráoa-hor- 
yá t-o láh , 2 oláh-rácz-magyar, 4 rácz-olóh, 1 oláh-ráca, 
1 német-magyar· rácz, 1 rácz-horvát- oláh- német, 1 német 
rácz ; 2 ne petitéit putzt a , mind a9 kettő magyar. Népessége 
58,798 lé lek , n. m. 16,448 kath., 444 evang·, 326 reform., 
41,342 n. e. óhitű, 238 zsidó. Nyelvökre: 4070 magyar, 
22,110 rácz, 19,232 oláh, 12,448 német, 400 horvát, 300 
tó t, 238 zsidó

H áz van : 8102; egész jobbágy telek 2776*|8.

M e z ő v á r o s o k .
«

Nemet-Módot, német m. v. Becskerekbez keletre 6 órá
nyira: 892 kath., 2 óhitű lak., kath. paroch. tempiommal- 
52 egész jobbágy telekkel, patikával.. F. U. a9 zágrábi káp
ta lan ,^  feje egy uradalomnak, inelly pallosjoggal bír, 
fizért a9 börtönök is itt vannak.

Rdcz»Módot% rácz mezőváros, 94 kath., 2364 n. e.óhitű 
lak,, n. e. óhitű anyatempiommai, épres kerttel, I538|8 egész 
jobbágytelekkel· F. U· a9 zágrábi káptalan.

Magyar· Párddny9 német-magyar m.v. Módoshoz északra 
1 *}qórányira, a’ Becskerekről Temesvárra vivő országút
iéin: 1327 kath., 20 re f., 16 óhitu, 26 zsidó lak., kalhoJ.
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paroch. templommal, 60 egész jobbágytelékkel, kastélylyal. 
Határa a9 legszebb tisztabúzát, repezót, zabot, tengerit
gazdagon tenni. F. U. gr. Buttler János,

Rácz-Fárdány, rácz m. v. 180 kath., 8 evang., 8 ref., 
1494 óhitű, lak ., óhitű anyatemplommal, 96 egész jobbágy
telekkel. F, U. gr, Buttler János,

Oj-Pécs* szép kis német város, Becskerekhez 9 órá
nyira, a9Temesvárra vivő országutban, Temes vgye szélén: 
1040 kath., 14 óhitű, 14 zsidó lak., kath. paroch, templom
mal, lovagkaszárnyával, patikával, vendégfogadóval. Ha- 
tára szerfelett termékeny, ’s jól mivcltelik; erdeje van; 
lakosai gazdag jobbágyok; 1254|s egész jobbágytelket szám
lál. A9 rizekósa termesztés, melly a9 Temes vize mellékén 
gyakoroltatott, jelenleg megszűnt. Egy lovas ezerednek fő 
tisztikara (stab) itt szokott tanyázni. F. U. a9 kamara.

Zichyház, német m. v. Becskerekhez 9 mfduyire, kö
zel az Alibunári és Háncsai mocsárokhoz: 1328 kath,, 76 
óhitű lak., kath. paroch· templommal, 123 egész jobbágy
telekkel. Határos vele a9 Biós kameralis puszta, gaz
dag szántóföldekkel, és rétekkel. F. U. a9 kamara.

F a l a k «

Bántok, oláh f  Temes vgye szélén, Csakovóhoz délre 
2 mfdnyire, 112 kath,, 10ref., 2280 óhitű lak·, óhitű anya- 
templommal, Ékesíti az nraság szép kastélya , ’s gyönyörű 
gazdasági épületjei. Határa felette termékeny; erdeje, 9s 103% 
egész jobbágy tel ke van. F. ( J .  Karácsonyi Lázár.

Bobda, rácz f. Temesvárhoz nyngotraS'jg mfdnyire: 22 
kath., 852 n. e. óhitű lak., óhitű anyateniplommal, 52% egész 
jobbágy telekkel. F. U. Hobdai Gyertyánfy Antal.

Bóka, rácz - horvát- magyar f. a9 Temes parton, Szóceán
hoz egy órányira: 138 kath., 2 evang., 6 ref., 2132 óhitű. 
10 zsidó lak ., kath. és óhitű szentegyházzal, erdővel, 1074|8 
egész jobbágytelekkel. Lakosai papnemeeek.

Csávót^ német-niagyar-rácz f. a’ Temes parton, Mó
dossal általellenben: 394 kath. , 98 ref., 88 óhilu , 2 zsidó 
la k ., kath. templommal, gyönyörű kastélylyal, sorházzal , 
2 1 *!s egész jobbágy telekkel. F. U. Endródy József.



3 9 4 TORONTÁL TÁRMBOTB.

Ctel^a* oláh f. a1 Temet színétjében , Csak óvá hos i 
mfdnyire: 2160 óhitű lak ., *s anyatemplommal. Földe szer- 
felett termékeny; legelője, rétje igen sok4 975|8 egész 
jobbágytelket számlál. F. U. a’ kamara.

Ctenej, rácz-horvát-oláh-német f. Bobdához közel: 420 
hath,, 1338 óhitű, 24 zsidó lak., őhitűanyatemplommal, 734|8 
egész jobbégytelekkel. Itt kezdődik a' sinór egyenességű Ó 
Bégéi csatorna· F« L. Vuchetich család két ágon.

D innyét, rá ez f. Új-Pécshez északra ! órányira , Temes 
vgye szélén: 8 kath., 1618 óhitű lak., ’s anyatemplommal , 
J04eJe egész jobbágytelekkel· F, U, a’ kamara.

Dolácz, német f. Temes vgye szélén, Új-Pécshez délre 
,2T|S mfdnyire: 820 kath., 4 evang., 6 ref., 4 óhitű, 4 zsidó 
lak ., kath. szentegyházzal, szép erdőkkel, 38 egész jobbágy- 
telekkel. F, U. Karácsonyi Lázár.

Fényi oláh f. Párdányhoz 1 mfdnyire: 2026 óhitű la k ., 
*s anyatemplommal, szép kastélylyal, 94e|8 egész jobbágyte
lekkel. F. U. Mocsonyi János.

Gaád% oláh f, a9 Temes mellékén, Üj-Pécshez délre 2 
mfdnyire: 44 kath,, 8 ref,, 1080 óhitű , 4  zsidó lak ., óhitű 
anyatemplommal, szép urasági épületekkel, erdőkkel 418J8 
egész jobbágytelekkel. Határa gazdagon termi a9 szép tiszta 
bűzát, tengerit, repezét, zabot, szénát, 9stb. F. U. Kászo- 
n y i, N agy, Gyertyánfy, Kukarics, Pálíy, Fodor családbeliek·

Gyér, oláh rácz-magyar f. az elébbeni helységhez délre 
1 !|a órányira* 186 kath.,4 ref., 572 óhitű lak., óhitű anya· 
templommal, 42 egész jobbágy telekkel. F. U. Gyertyánfy 
Lukács.

Gyertyámat, német f. Temesvárhoz 3T|e mfdnyire nyu· 
gotra: 1486 kath., 2 evang., 2 ref., 22 óh itű , 8 zsidó la k ,, 
kath. paroch templommal, gazdag első osztálybeli határral, 
117 egész jobbágy telekkel. F. U. gr< Sermage Lajos és Bo- 
naczy.

Gyulvéz vagy Gyufoész, oláh f.Új-Pécshez nyűgöt-dél- 
ra 1% mfdnyire: 2 kath., 1226 n. e> óh üti, 14 zsidó lak., 
óhitű anyatemplommal, 6S4(s egész jobbágytelekkel· Hatá
ra csak nem lapályosahb, mint a* szomszéd helységeké, ’e 
egy részét a9 határos Maczedonia határán keresztülfolyó Te
mes gyakran elönti· Földjei a* trágyázást is megkívánnák ,



bft ettől ai oláh nem irtódznék, de az újonnan feltörött föl
dek szerfelett termékenyek. A’ jobbágyok kétszerest, zabot, 
kevés búzát, hanem sok tengerit termesztenek, sok juhot, 
marhát, lovát tartanak. Rétje, legelője székes, melly mind 
nagy szárazságban, mind nedves időkben keveset terem, 
trágyával is nehezen javítható. Erdő, szőlő nincs, de az 
uraságnak jövedelmes szőlős és szilváskertje van. F. U. 
Oadányi Constantin.

Jánotföldy német f. Párdányhoz nem messze: 1348 kátb., 
10 zsidó lak., kath. paroch, templommal. Lakosai contra- 
ctualisták , ’s vagyonos emberek. F. U. gr. Buttler János.

Kis'Jécsa, német f. Gyertyámoshoz % mfdnyire: 1188 
kath., 4 ref., 12 óhitű, 8 zsidó lak., kath. paroch. templom
mal, gazdag első osztálybeli határral, 91% egész jobbágy- 
telekkel. F. U. a9 zágrábi püspök,

Istvánjaivá vagy tíajdusicza, tót-magyar f. az Háncsai 
mocsár mellékén, a’ német bánáti végezer ed vidéke határ
szélén: 524 kath., 3*98 evang., 16 ref., 8 óhitű lak ,, kik 
coostractualisták, Evang. anyatemplom. F. U. Damaszkin 
Antal.

Ivándat rácz f. Gyulvészhez % órányira: 1170 óhitű 
lak ., ’s anyatemplommal, 6i%  egész jobbágy telekkel. F. U. 
Xvándai Karácson István.

Kanak, rácz f. a’ Berzava csatornája mellékén, Bóká
hoz 1% mfdnyire: 120 kath. , 6  evang., 828 n. e. óhitű lak., 
9s anyateitiplommal, 53 egész jobbágytelekkel/ F, U. Petro- 
vice József. A9 helység körűi sok puszta találtatik, mellyek 
közűi Krivobara puszta roppant‘kiterjedésű rétjei, ’s lege
lője miatt nevezetes. Fő birtokos itt b. Bedekovich, ’s m.

Klári vagy Péterd, rácz horvát-oláh f. Haczfeldhezegy 
órányira: 50 kath., 2 ref., 1932 n. e. óhitű, 10 zsidó lak·, 
óhitű anyatemplommal, 874|8 egész jobbágytelekkel. Lakosai 
papnemesek·

Macxedonjat oláh f. Új-Pécshez délre 1% mfdnyire, a* 
Temes szigetében: 12 kath., 2 evang., 4 ref., 1294 n.e.óhi
tű , 8 zsidó lak., óhitű anyatemplom mai, 62% egész jobbágy
telekkel. Határát a’ Temes árja rongálni szokta. Vidékén igen 
szép erdőségek látszanak. F. U. Nikolics testvérek.
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Margit a , oláh rácz f. az Alibnoári mocsár mellett , a’ 
Temesvárról, Páncsovára vivő postául ban: 10 kath., 1940 
n. e. óhitű lak., óhitű anyatemplommal, postahivatallal ás 
váltással Dettaés Alibunar közt 564|8 egész jobbágy telekkel. 
F. U. a* kamara.

Nemet»Nagy-Gáj, német f. Margitéhoz északra 1 mfd- 
nyire, Temes vgye szélén: 634 kath., 2 evang·, 4 óhitű, 
16 zsidó lak ,, 635|s egész jobbágyteiekkel. Kath. paroch. 
templom. F. U. a9 Malenicza család.

Rdcz-Nagy-Gáf 9 rácz f. 40 kath., 10 evang., 1804 n.e. 
óhitű, 22 zsidó lak ,, óhitű anyatemplommal. F. U. a9 Ma
lenicza család.

Nemet, ráez-oláh f, Temes vgye szélén, Temesvárhoz 
nyngotra mfdnyire: 30 kath., 2 evang., 1420 n. e. óhitű, 
10 zsidó lak., óhitű anyatemplommal, 63 egész jobbágyte
lekkel. Sok szénája terem; 9e földje is felette termékeny. 
F. U. Damaszkin Simon«

Neuzina,rácz-horvát - magyar f. a9 Temes bal partján, 
hol itt egy rév vagyon, Becskerekhez4 mfdnyire:326kath., 
2 evang., 14 ref., 2060 n. e. óhitű, 28 zsidó lak , óhitű 
anyatemplommal, 134e|8 egész jobbágytelekkel· Lakosai 
papnemesek.

Oftxenicza ,kies helyen fekvő német-rácz f. Bániokhoz 
közel: 952 kath., 2evaqg., 258 óhitű, 12 zsidó lak., kath. 
paroch. templommal, 344|8 egzsz jobbágy telekkel. F. LJ. 
Karácsonyi Lázár.

ö - Telek, magyar f. a’ párdányi uradalomban: 492 kath.,
4 óhitű lak., kik contractualisták. F. U. gr. Bettler János.

Öregfalu, szinte contractualis oláh helység a9 párdányi 
uradalomban: 6 kath., 642 óhitű lak., 9s anyatemplommal. 
F. U. gr. Battler János.

Parloiy rácz-oláh f. a’ Berzava partján, Bániokhoz délre 
egy órányira: 22 kath., 840 óhitű lak., Js anyatemplommal 
erdővel, 31a|e egész jobbágy telekkel. F. U. Karácsonyi Lázár.

Rudnuy rácz-oiáh f. egy felette regényes vidéken, a9 
Temes vize mellékén, kiés erdők, és ligetek szomszédsá
gában, Uj-Pécshez délre l 1̂  mfdnyire: 22 kath., 2 evang., 
998 n. e. óhitű lak,, óhitű anyatemplommal, 4S4|8 egész 
jobbágy telekkel. F. U. a’ Kudnai Nikolics testvérek.
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Rácz-Szent- Márton, rácz f. Új-Pecshez nyűgötra egy 

mfdnyire: 1$ kath., In ref. , 1562 n. e. óhitű, 4 zsidó lak., 
óhitű anyatemplommal , 1()5 egész jobbágy telekkel. Határa 
lapályos , ’s csak közép termékenységű. F. U. a9 kamara.

Surján, rácz f. a1 Temes bal partján. Módoshoz egy 
órányira : 20 kath., 484 óhitű lak·, ’s anyatemplommal, 40s|s 
egész - jobbágytelekkel, erdőséggel. F. U. a’ Koczó család.

Szent-Jattot, oláh f. a’ német-bánáti vidék határszélén, 
Margitéhoz délre 1!|4 mfdnyire, az Alibunári és Háncsai 
mocsárok szomszédságában: 4 kath., 1164 óhitű lak ., ’s 
anyatemplommal], 506|8 egész jobbágytelekkel. F. U. a’ 
kamara.

Szá la , rácz-oláh f. Bániokhoz közel: 2 kath., 874 óhitű 
la k ., anyatemplommal, 38ΰ|8 egész jobbágytelekkel, erdő
vel. F. U. Karácsonyi Lázár.

Tógyér, oláh f. Módoshoz délre 1,|4 órányira: 6 kath., 
Sevang., 1246 óhitű lak., ’s anyatemplommal, erdővel, 
765J8 egész jobbágytelekkel. F. U. a’ zágrábi nagy prépost, 
’s egyszersmind auranai perjel.

Tolvadia, oláh-rácz-magyar f. Bániokhoz nyugotraegy 
órányira: 28 kath., 106 ref., 1434 óhitű, 2 zsidó lak., n e. 
óhitű anyatemplommal, 10t4|s egész jobbágytelekkel. F. U· 
Bobdai ifj. Gyertyánt! Dávid.

JJjvár, német f. Párdányhoz 1 mfdnyire; 512 kath., 8 
ref., 4 óhitű lak., kath. paroch. templommal. Contractua- 
lis hely. F. U. gr. Buttler János.

Népes Puszták.

. Magyar-Szent-Márton, magyar hely, l3j-Pécshez egy
mfdnyire: 127 házzal, 872 kath , 2 zsidó lakossal, kik do
hánykertészek. F. U. a' kamara.

Űr meny láza, magyar hely , Zichyházhoz egy órányira: 
60 házzal, 672 kath,, 2 zsidó lak ., kik contraetualiaták. 
F. U. a’ kamara.
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III. T ör ők -K an is a i  Járás.

Van benne 6 mezőváros, u. m. 1 magyar, f német, 2  
ráca magyar, 1 magyar-ráca-tót, 1 rác*- német magyar; 2t 
fa lu ,  n. m. 6 német, 4 rácz, 1 oláh, 1 oláh német, 6rácz- 
magyar, 3 rácz-német; 26 nép etiléit u. m. 25 ma
gyar, 1 magyar-rácz.

Népessége 82,578 lélek, η. τη. 35,542 katholikns, 180 
evang·, 80 ref., 46,164 n. e. óhitű, 6Í2 zsidó. Nyelvükre: 
21,094 magyar, 40,552 rácz, 14,508 német, 5612 oláh, 200 
tót, 612 zsidó.

Ház van: 11,744; egész jobbágytelek 2768.

M e z ő v á r o s o k .

Csóka, magyar-rácz-tót m. v. Szegedhez délre 4 mfd- 
nyire: 1310 kath., 12 evang., 972 n. e. óhitű, 116 zsidó 
lak·, szép kath. paroch. templommal, ’s óhitű szentegyház
zal, élénk vásárokkal, révvel a* Tiszán, 51 egész jobbágy
telekkel. F. U. a’ Marczibányi család.

Haczfeld vagy Zsomboly, igen csinos német városka, 
Temesvárhoz nyngotra 41!, mfdnyire: 4844 kath., 52 evang,, 
68 n· e. óhitű lak·, kath. paroch· templommal, szép vendég- 
fogadóval, uraságházával. Roppant kiterjedésű határa szer
felett termékeny, *s első osztálybeli. Lakosai, kik közt 
számos gazdagok találtatnak, szép tiszta búzát, repezét, 
zabot, árpát, tengerit, termesztenek, ’s jó lovakat tarta
nak. Egész jobbágytelket 346^ számlál. F· U. Zsombolyi 
Csekonice János.

Torok·Kanisa, rácz-magyar m. v. a’ Tisza mellett r 
Szegedhez délre 2*ja mfdnyire: 450 kath., 2 evang·, i520 
n. e. óhitű , 10 zsidó lakossal, kath. és óhitű anyatemplom
mal, kastélylyal, posta tisztséggel, a’ Tiszán révvel, mel
lyen Magyar Kanisára járnak által, 89% egész jobbágyte
lekkel· F. U. Szerviczky György.

1Vagy^Kihitida, csinos város, ’s főhelye a*Kikiodai sza
bad keiűletnek, melly hajdan Latonai igazgatás alatt volt, 
de jelenleg a9 vármegye törvényhatósága alatt á ll, azonban



magának külön tanácsa 9 ’s száp privilégiumai vannak,' külön
ben kamarai jószág láván. Fekszik N. Becskerekhez észak- 
ra 8 , Szegedhez 7 mfdnyi távolságra. Számlál 2908 kath., 
74 evang., 22 ref. ,11 , 800 n. e. óhitű, 196 zsidó lak., kik 
nyelvökre názve ráczok, németek, magyarok. Van kath. ás 
n, e. óhitű temploma, száp városháza, postahivatala , patiká
ja , vendégfogadója , epreskertje. Székhelye egy hadfogadó 
kormánynak. Határa roppant kiteijedésű, ’s igen termékeny; 
kevés erdeje, és sok szőlóskertje van; szarvasmarhát, juhot 
nagy mennyiségben tenyészt. 406 egész jobbágytelket szám
lál. A’ kikindai szabad kerülethez még e’ következő népes 
helységek tartoznak: MoArin> , Melencze mező
városok, K u m á n d , Basa Aid 9 , Josephova, ,
R ácz  - Keresztár faluk, ’s számos puszták. A' kerület pal
losjoggal él.

Mokrin , rácz-magyar m. v, a* kikindai kerületben, Ki- 
kindához északra 1J| s mfdnyire: 240 kath., 2984 n. e. óhi
tű , 48 zsidó lak, n. e. óhitű anyatemplommal, posta-tiszt, 
séggel és váltással Csatád és Török-Knnisa közt, vendégfo
gadóval, 289 egész jobbágy telekkel. F. U* a9 kamara.

Új- Szeged, magyar m. v. Szegeddel általellenben a* 
Tisza bal partján %552 kath·, 2 evang., 4 ref., 6 óhitű, 18 
zsidó lak ., szép kertekkel, ’s élénk kereskedéssel. De leg
nevezetesebbé teszik ezen helyet hajógyárai, hol eg^sz Ma
gyarországban legszebb, ’s legnagyobb hajók készülnek, 
mellyek mind a’ Dunára, mind a’ Tiszára alkalmazhatók. Ezt 
a’ helyet a’ kamara bírta, de két év előtt Szeged szabad ki
rályi város magának megcserélte, némelly puszta részeket 
adván érette Csongrád vgyében.

F a l u k .

Albrechtkor, K is-T erem , német f. Mokrinhos 
órányira: 1120kath,, 30óhitű, 2 6 zsidó lak., kath. paroch, 
templommal , 76% égész jobbágytelekkel. F. U. gr. Nákó 
Sándor.

Ó -B eba, oláh német f. Szegedhez kelet-délre 2 órányi
ra : 130 kath., 6 evang., 1848 n. e. óhitű, 14 zsidó lak .,

torontál vármegye. 3 9 9
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óhitű anyatemplommal, 66% egész Jobbágytelekkel. F. U' 
gr· Batthyáoi család.

Czernokara, rácz-magyar f. nem messze Csókához: 125 
kath., 530 n.e. óhitű, 2 zsidó lak·, óhitűanyatemploramal, 
38% egész jobbágytelekkel. F. U. a' Marczibányi család.

Német-Czerny a , német f. Haczfeldbez egy órányira: 1508 
kath., 6 evang., 24 óhitű lak., kath. paroch. templommal. 
F. U. Csekonics János·}

Rácz-Czerny a , rácz f. az elébbeni helység m ellett: 236 
kath.. 6 evang., 2816n.e. óhitű, i0 zsidólak., óhitű anya
templommal, 113 egész jobbágy telekkel. F. U. Csekonics 
János.

Detzk, rácz-magyar f. a' Maros mellékén. Szegedhez 1 
órányira: 470 kath., 1484 n* e* óhitű, 10 zsidó lak·, óhitű 
anyatemplommal, 5l%  egész jobbágy telekkel, és szép erdő
vel. Lakosai sok és híres dohányt termesztenek. F. U. b. 
Cerliczy.

Gyála, rácz f. Szegedhez délre 1% mfdnyire: 120kath., 
1712 n. e. óhitű, 6 zsidó lak ., óhitű anyatemplommal, sok 
réttel és legelővel, I077|g egész jobbágytelekkel. Óhitű rácz 
lakosai magyarál is beszélnek. F. U. a’ kamara.

o Hegyet y rácz f. Kikindához nyngotra 12Ja órányira: 108
kath., 2594 n.e* óhitű la k .,’sóhitű anyatemplommal, 133% 
egész jobbágytelekkel. Határa igen termékeny; legelője, rét
je szerfeletti bőséggel. Van itt az uraságnak nagy fontosságé 
gazdasága. szép épűletjei, hires ménese, gályája ’stb. Az itt 
készíttetni szokott sajt jóságáról nevezetes. F. U. Tajnay 
János.

Heufeldy német f. Haczfeldbez nyngotra 1 mfdnyire : 
930 kath., 2 ref., 34 óhitű, 12 zsidó lak.« kath. paroch. 
templommal, 69e|8 egész jobbágytelekkel, gazdag első osz
tálybeli halárral. F. U. gr. Zychy Ferraris Ferencz.

Jofephova, rácz-magyar f. a’ kik indái szabad kerület
ben, Tőrok-Kanieához köze) a9 Tisza mellett; 180 kath·, 
2 ref., 1092 n. e. óhitű, 20 zsidó lak.« óhitű anyatemplom- 
ntal, 64 egész jobbágy telekkel, F. U. a’, kamara,

Rácz-Keresztár, rácz f. Szegedhez délre két órányira: 
5f) kath., 1476 n, e. óhitű, 6 zsidó lak ., óhitű anyatem-? 
p lommal , 60 egész jobbágy telekkel. Határának nagy része'
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rooceáros, és sokat szenved a' Tisza arjaitól. F, U. a’ ka· 
mara , ’s a’ leik indái szakad kerülethez tartozik.

Marienfeld, Nagy-Tezrem ,Jgen sép és gazdag német 
fala, Mokrinhoz keletre egyórányira: 1966 kath., 4 evang., 
40 óhitű, 14 zsidó lak., kath. paroch. templommal, 118 
egósz jobbágytelekkel, ’s felette termékeny első osztálybeli 
határral. Lakosai szép lovakat tenyésztenek. F.U. Nákó János.

' M aizdórf, Tószeg, csinos német f. Henfeldhez közel: 
896 kath., 2 evang., 8 ref., 30 n. e. óhitű lak., gazdag első 
osztálybeli határral, 62 egész jobbágy telekkel. F. U, gr. Zychy 
Ferraris Ferencz.

Molidorf, német f. 552 kath., 6 zsidó lakossal. Con- 
tractualis hely. F«U. gr. Zychy Ferraris Ferencz.

Oretzlámot, rácz-magyar í. Bábához nem messze: 344. 
kath., 1656 o. e, óhitű, 20 zsidó lak., óhitű anyatemplom· 
m ai, 84 egész jobbágy telekkel. F. (J. gr. Batthyáni család·

Pádé  ̂ rácz* német f. Szegedhez délre 6 mfdnyire; 538 
kath., 878 n. e óhitű, 6 zsidó lak., kath. és óhitű anyatemplo* 
mok kai, révvel a9 Tiszán, *s 42% egész jobbágy telekkel. Haté· 
ra mocsároséssok helyt felette szikes. F .U .'Díván György.

Szartad, rácz-német f. Csókához egy kis órányira, a9 
Tisza m ellett: 378 kath., 1382 n. e. óhitű, 6 zsidó lak., kafh. 
és óhitű anyatemplomokkal, kastélylyal, fűz erdővel, 113% 
egész jobbágytelekkel. F. U. Áldásy Ignácz örökösei.

Új- Szent-Iváni/ t rácz-német f. Szegedhez délre egy órá
nyira: 100 kath., 56$ n. e. óhitű, 4 zsidó lak,, óhitű anya- 
templommal , 27% fcgész jobbágytelekkel. F. U. a* kamara.

Tisza-Szent- Miklós, rácz-magyar f. Csóka és Pádé közt, 
mindeniktől egy órányi távolságra: 934 kath., 1912 n. e. 
óhitű Í4 zsidó la k ., óhitű anyatemplommal, kövér szántó
földekkel, sok legelővel és réttel, 136% egész jobbágyte
lekkel. Az utakat itt szép fasorok ékesítik. F, (J. a’ nádor, 
József eő cs. k. fő herczegségé.

Szőr eg, szép fekvésű rácz-magyar f, Szegedhez fél órá
nyira: 1030 magyar kath., 1380 n. e. óhitű, 20 zsidó lak,, 
kath. és óhitű anyaszentegyházzal, 75% egész jobbágytelek
kel. F. U. a9 kamara, 9s feje egy uradalomnak.

Valkány-t oláh f. az Aranka vize m ellett, Mokrinhoz 
északra egy mfdnyire: 6 kath., 20 ref., 3986 n. e. óhitű lak.* 

IV ) K) M) 0) Földi, 26
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óhitű anyatemplommal, 139% egész jobbágy telekkel« Fv U. 
a* gr. Batthyáni család.

N é p e s  P u s s t á k .

Aranyhegy, magyar hely, Szénádhoz % órányira: 15 
házzal, 106 hath, lak.« kik dohány kertészek. F. U. Aldásy Ig- 
uácz-őrökösei.

Kis-Béba, magyar hely« 10 házzal, 92 kath· lak ., kik 
doliánykertészek. F .U . gr. Batthyáni.

Büdzsék, magyar hely, Tőrök*Kámeához fáimfdnyire: 
50 házzal, 604 kath., 4 zsidó lak. Oohápytermesztés. F. U. 
Szervtczky György.

Ferenc* szállás , magyar hely , Deszkhez közel: 52 ház- 
sá l, 202 kath. lak. Dohánytermesztés. F. U. b. Gerliczy.

Fejéregyháza« magyar hely , a' hébai uradalomban: 20 
házzal, ás 268 kath. dohány termesztőkkel. F. U. gr. Bat* 
tbyáni.

Hodics és Jászova, magyar helyek a' tisza-szentmiklősi 
uradalomban: 164 házzal, 1364 kath. lak,,, kik dohányter
mesztők. F.U . a7 nádor« József eő cs. k. fő herczegsége.
* Imreietek, magyar hely . 29 házzal« |56 kath. lak. Do

hány termesztés. F. U. a' Marczibányi család.
Magyar - Keresztár, magyar hely a9 bábái uradalom- 

halt: 87 házzal, 744 kath., 14óhitű lak. Dohánytermesztés 
I*. U* a’ gr. Batthyáni család.

Klárajalvay magyar hely, a9 Maros mellékén j 30 ház
zal, 234 kath.* lak. Dohánytermesztés. F. U. b. Gerliczy.

Majdan, magyar hely, a9 bábái uradalomban: 41 ház
zal« 684 kath., 4 zsidó lak.« dohánytermesztéssel, szép fek
vésű szőlőkkel« F, U. gr. Batthyáni.

Monostor, magyar hely , Csókához 1 m főnyi re : 44 ház
zal, 366 katb. lak., dohánytermesztéssel. F. U. a9 Ma rézi- 
hányi család.

K is- Oroszt·nagy contractual» népes, puszta, Haca- 
feldhez 1 mfdnyire: 316 házzal, 2106 magyar kath., 8 evang., 
10 ref., 310 óhitű rácz, 6 zsidó lak., kath. paroch. tem
plommal , nagy és gazdag határral. Lakosai dohányt is tér- 
messteaek. F. U. M ácsai Csemovics Fái.
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PwÚokany* magyar hely , a* bábái uradalomban: 12 háS- 
fcal, 06 kath. lak., d ohány termeszt duel. F.U . gr. Batthyánl.

Porgdnffy magyar hely, 32 házzal, 202 kath. lak., do
hánytermesztéssel. F.U. gr. Nákó Sándor.

Bábé magyar hely a9 szóregi uradalomban: 34 házzal* 
318 kath., 4 zsidó lak ., dohánytermesztéssel. F. U. a9 kamarai 

Sza/άη, nagy magyar népes puszta, Hegyeshez 1 órányi· 
ra; 2.83 házzal, 3112 kath·, 6 óhitű, 4 zsidó lak.* kath. 
paroch. templommal. F .U . Tajnay János.

Ó-Szeril-Ivány, magyar hely: G4 házzal, 364 kath. lak. * 
dohánytermesztéssel. P. U, a9 kamarai

K is·Sziget, magyar hely a*bébai uradalomban: 12ház- 
aal, 80 kath. laki, dohánytermesztéssel. F. U. gr. Batthyánl* 

Terján * magyar helyet 12 házzal, 70 kath. lak ., kik do· 
hány termesztők. Ff, Ü. a?, jMarczibányi család.

Tervár, magyar hely , a9 szóregi Uradalomban : 23 ház
zal , 174 kath. lak ., dohánytermesztéssel. F. U. a9 kamarai 

Nagy-Tóba y magyar hely, Kis - Oroszihoz közel: 10d 
házzal. 1096 kath > 18 ref., 6 óhitű, 6 zsidó lak., dohányt 
termesztéssel. F. U. gr. JÍychy Ferraris Ferencz*

Vjhelyy magyar hely a9 bébai uradalomban: 40 házzal* 
Í8 kath. lak., dohánytermesztéssel. F. U. gr. Batthyánl 
nemzetségi

Vedres/mzá, magyar hely, Síegedhez 1 tnfdriyire: 218 
kath. $ 12 óhitű lak,, kik uradalmi házakba ti lakunk. F. U. a* 
kamara. Ezen puszta, úgy szólván,  a1 halhatatlan emléke« 
fcetű Vedres Istvánnak, Szeged városa földmérőjének, 9I bttzgó 
munkás hazafinak köszöni léteiét. Ugyanis Szeged környé
kén , mind a9 Tisza , mind a* Maros alacsony partjait gyakran 
áthágván, a9 többek közt azon hagy térséget is , tnelly Sze
ged, Gyála, Sz. Ivány közt fekszik, árjaikkal felöntötték.** 
belőle haszontehetetleu büzhödt posványságot képeztek. Ved
res ezt mélyen fájlalván. privát emberhez mérve heroulesi 
munkához fogott, 9s Szeged városának (melly ekkor a9 sző* 
feghi Uradalmat ideigleni birtokban tartá) és a9 kamarának 
engedelméből 3500 holdat próbára kihasittatott, 9s ennek 
használását 23 esztendőre megnyerte. Ő tüstént 3000 öl 
hoSszií töltést hányatván, az által pusztáját az árvíz további 
bejövutefátől megóvta 5 árkok által a9 földekről á9 Vizet la-

2 6 *
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szivárogtatta, ’s igy a* kiszárítást végbevitte; az egész ha
tárt szántóföldekre , rétekre , legelőre oszlottá , egy dara
bot erdő ültetvénynek hagyván; lakházakat ’s gazdasági 
épületeket emeltetett; egy szóval kevés évek leforgása alatt, 
ezen haszonvehetlen békák tanyáját, a* leg virágzóbb gaz
dasággá varázsolta. Mi több, ámbár az 1813 és 1816-ki 
szerfelett nagy árvizek, töltéseit elszaggatták, épületeit 
megrongálták vagy semmivé tették: még is hazafiul lelkes 
vállalatában el nem csüggedt, sőt kettőztetett iparral kevés 
idő alatt mindent helyreállítván, gazdaságát a' virágzásnak 
sokkal nagyobb fokára emelte, *s ez által megmutatta, mit 
tehetne egy nemzet véghetetlen mocsárjaival, ha akaratja 
volna , midőn egy szűk határok közé szorított magányos« de 
szilárd lelkű férjfi illy óriási vállalatot sikerrel végrehajts!

Verbietet, magyar hely, Csókához nem messze: 57 
házzal, 486 kath. lak., dohány termesztéssel. F. U. a’ Mar- 
czibányi család.

Verboviczi-Sziget̂  magyar hely: 16 házzal, 126 kath. 
lak ., kik dohánytermesztők. F. U. gr. Betthyáni nemzetség.

IV. Nagy -S ze r  t-M iklósi Járás.

Van benne 6 mezőváros 9 u. m. 3 német, 1 bolgár, I 
oláh-német, 1 rácz-oláh-magyar j 24 u. m. 1 magyar,
10 német, 5 franczia, 2 oláh, 3 oláh-német, 1 oláh-horvát, '  
.2 rácz - német; 1 népét puszta, melly magyar. Népessége: 
77,118 lélek , u. in. 47,982 kath., 258 evang., 248 ref., 28,004 
óhitű, 626 zsidó. Nyelvökre: 5092 magyar, 29,596 német, 
6000 flrancziá, 7500 bolgár, 18,734 oláh , 92Ϊ0 rácz, 300 hor- 

' f á t , 626 zsidó.
Ház van: 10,434; egész jobbágytelek: 4036%.

M e l ó  t í r o e o t .

Ó- Besenyőt bolgár m v. Szegedhez dél-keletre 4 mfd- 
nylre, az Aranka vize mellett: 7526 kath., 12 ref., 202 
.óhitű lak., kath. anyatemplommal, szép városházával, ven*
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úégfogadóval. Határa nagy kiterjedésű, ’a igen termékeny; 
az uraeágnak több ezer holdra menő majorsági rétje és lege
lője van· Egész jobbágytelket 263% számlál. F. U. a* kamara.

Bilijeik , német m. v. Temes vgye szélén , Temesvárhoe 
nyugotra 3 órányira, a9 szegedi országúiban: 3296 kath., 4 
evang., 28 n, e. óhitű, 38 zsidó lak,, derék kath. paroch. 
templommal, szép uradalmi épületekkel, vendégfogadóval. 
Hóna határa szerfelett termékeny, ’s első osztálybeli. L a 
kosai , kik igen vagyonos pórok , szép tisztabúzát, repczét, 
zabot, árpát, tengerit termesztenek; jó lovakat’s teheneket 
tartanak. F. U. a’ zágrábi püspök, ’s feje egy roppant éa 
gazdag uradalomnak, melly pallosjoggal é l ,  ’s azért a’ bor* 
tönök is itt vannak. Egész jobbágytelket 220*at számlál.

Család 9 szinte gazdag német m. v. a’ török-kanisai posta- 
utban, Temesvárhoz nyugotra 5 mfdnyíre :2224 kath., 6 evang., 
2 ref., 40 óhitű, G zsidó lak., kath. paroch., templommal, posta
tisztséggel és váltással Kis - Becskerek és Komlós köz t , szép 
uradalmi épületekkel, vendégfogadóval, első osztálybeli leg
jobb minéműségü határral, 181% egész jobbágytelekkel, 
jeles lótenyésztéssel és búzatermesztéssel. F, U. a’ kamara , ’s 
feje egy tisztartósági kerületnek,

Komlós, oláh-német in. v. a’ török-kanisai ’s szegedi pos- 
tautban : 1206 kath., 18 evang., Gref., 3320 n.e. óhitű lak., 
kath. és óhitű anyatcmplomokka!, derék urasági épületekkel, 
postahivallal és váltással Csatád és Mokrin k ö z t , patikával, 
vendégfogadóval, 183% egész jobbágy telel· ke]* Lakosai 
sok szarvasmarhát és juhot tartanak. F. U. NáWó János.

Német-Nagy· Szent-Miklós, némét m.v. az Aranka vize
mellett, Szegedhez keletre 4 mfdnyire : 1568ka th . , 2 evang., 
30 óhitű, G zsidó lak,, kath. paroch. templommal, 119 egész 
jobbágy telekkel. A’ nagy Hévay Miklós születése helye. F. U. 
gróf Nákó Sándor.

Rácz N . Sz. M iklós, rác/.-oláh.magyar in. v. az elébbeni 
város mellett: 1970 kath., 146 evang., í l2  ref,, 5716 n. e. 
óhitű, 302 zsidó lak., óhitű, evang. anyatemplomokkal, csi
nos privát é* uradalmi épületekkel, patikával, vendégfogadó
val. Határa nagy kiterjedésű ’s igen termékeny ; sok mar
hát, juhot, sertést, lovat tenyészt; szőloskertjei, ’s erdeje 
van; 250% egész jobbágytelket számlál. A’ 61-ik számú
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magyar gyalog ezerad nevendékbása, ideiglen ide helyhez·« 
letett. F. U, gr. Nákó Sándor.

F a l u k .

Bogárai, nemet f. Csatádhoz északra egy órányira: 
1906 hath· ,48 n. e. óhitű, 24 zsidó lak., kath· paroch. tens* 
plommal, 191 egász jobbágytelekkel, vendégfogadóval. Ha
tára első osztálybeli,, ’s mindent gazdagon terem. Lakosai 
közt sok vagyonos, sót gazdag jobbágy találtatik. F. U· a* 
kamara.

Char le ville, francija f. Komlóéhoz délre X mfdnylres 640 
kath., 28 η. e, óhitű lak ., kath.paroch.templommal, szer
felett termékeny 1-só osztálybeli határral, 59% egész jobbágy- 
telekkel· Lakosai igen szorgalmatos földmivélők, ’s sok jó  
vajat készítenek. F, U. gr. Zychy Ferraris.

Comtuulia, oláh-német f. Nákófalva m ellett: 578 kath., 
620 Df a. óhitű lak. F. U. Nákó János.

Német - Cfattád, német f. a* Maros bal mellékén: 1692 
kath., 4 evang., 28 óhitű, 12 zsidó la k ., kath. paroch. tem
plommal, régi romokkal. Határa bő termékenységű; rétje, 
legelője sok; a9 Maros mentiben gyönyörű erdeje van , melly- 
ben őzek nagy számmal találtatnak; a% Maroson révje, \  
7i%  egész jobbágy telke van. Fekszik Szegedhez keletre 4 
mfdnyire. F. U. gr* Nákó Sándor.

Rucz-Ctamd, rácz·német f. mindjárt az elébbeni hely
ség m ellett: 576 kath;, 6 evang., 32 ref., 3986 n. e. óhitű 
la k ., óhitű anyatemplommal, 126% egész jobbágytelekkel. 
Határa ollyan, mint Német Csanádé. F. U. Nákó János.

Dugotzela, Nyerd, oláh-német f. Szent Miklóshoz délre 
1 % órányira: 530 kath·, 772 n. e. óhitű , 10 zsidó I^k. 
Óhitű anyatempioromal, 78% egész jobbágy telekkel. Határa 
szerfelett termékeny, ’s első osztálybeli f .  U, gr. Gynlay 
családbeliek.

E g re t , oláh f. a9 Maros bal partjáa, Csanádhoz keletre 
Icát órányira: 24 kath., 16evang., 2540n.e. óhitű, 46zsidó 
lak ., óhitű anyatemplommal, 127% égés? Jobbágytelekkel.



Termékeny határát a* Maros sokszor rongálja; erdeje van. 
A* cisterciták régi zárdájának romjai most is szemlélhetek. 
F. U. gr. Szapáry József.

Gottlob^ németf. Komlóshoz északra egy órányira: 1748 
kath,, 24 óhitű ,2 8  zsidó lak., kath. parocb. templommal, 
első osztálybeli gazdag határral, t$S egész jobbágy telekkel. 
F. U. b. Liptay Fridrik.

Grabdcz, csinos és gazdag német f. Csatádhoz nyűgöt - 
ra a/4 mfdnyire, a’ kanisai postautban: 1630 kath., 2 evang., 
16 óhitű, 16 zsidó lak., kath· paroch. templommal, első 
osztálybeli határral, 1914)s egész jobbágytelekkel # vendég
fogadóval. F. Ü. a9 kamara.

Szent - Huberth , franczia f. Komlóshoz délre 1 \  mfd- 
tiyire: 976 kath., 44 óhitű, 14 zsidó lak., kath. paroch.tem
plommal. Határa ennek is első osztálybeli, ’s 73% egész 
jobbágy telket számlál. F. U. gr. Zychy Ferraris Ferencz.

Nagy-Jécsa, németf. a’ temesvári postautban, Csatád- 
boa keletre egy órányira: 2016 kath., 2 óhitű, 6 zsidó lak., 
kath. paroch. templommal, vendégfogadóval. Határa szép 
tisatabózát terem, 's első osztálybeli; 158e|e egész jobbágy - 
telket számlál. F. U. a9 kamara.

K écta , oláh horvát f. Haezfeldhez keletre 1 órányira: 
336 kath , 2002 n* e. óhitű, 12 zsidó lak., óhitű anyatem· 
pfomnml, 99% egész jobbágy telekkel. F· Ü. papnemesek.

Lovrin ,derék német f. Komlóshoz ószakra 2 mfdnyi
re : 2644 kath., 8 eva.ng., 2 ref., 56 óhitű, 10 zsidó la k ., 
kath. paroch. temptommal. Ékesíti az urasóg szép kastélya 
és gyönyörű kertje, melly legelső a9 megyében. Határa fe
lette gazdag és első osztálybeli; 169% egész jobbágytelket 
számláb F. U. báré Liptay Fridrik,

Nákófalva, vagy Szőllo* , német f. Komlós és Kikinda 
közt, mindeniktől égy órányi távolságra: 1718 káth. lak., 
*s anyatemplommal, első osztálybeli határral, 98% egész 
jobbágytelekkel. F. U. Nákó János,

Ősziem , Kis-Komlós, csinos franczia f. Csatádhoz dél· 
nyugotra l*/a mfdnyire: i374 kath., 54 óhitű, 30zsidó lak., 
kath. parocb templommal. Határa ennek is Szerfelett tér-
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mékeny, *aelső osztálybeli. Vagyonos lakosai 120% egén  
Jobbágytelket bírnak. F. U. a* kamara.

Perjdmoi, gazdag német f. Temet vgye szélén, az Aran
ka mellett, közel a* Maroshoz , Szegedtől 7 órányira: 3013 
kath., 12 evang , 128 óhitű, 14 seídó lak., kath. paroch. 
templommal, 241% egész jobbágytelekkel, híres lótenyész
téssel , fakereskedéssel. Határa a* legjobb minéműségű, ’a 
első osztálybeli; a’ Maros felé szép erdeje van. F. U. a’ 
zágrábi püspök.

Fe'izak, olah-néinet f, az elébbeni helységhez délre 1 
órányira: 438 kath., 4 evang., 1792 n,e. óhitű, 6 zsidó lak·, 
óhitű anyatemplommal, erdővel, 117e|g egész jobbágy telek· 
kel. F.U. Bajzáth József.

Sdndorhdza, német i. ’s talán legszebb helység az egész 
bánságban, a’ billjethi uradalomban: 1172 kath., 6 evang., 
2 ref. , 40 óhitű lak., kath. szentegyházzal. Lakosai egyes- 
ség szerint mivelik földjeiket. F. U. a* zágrábi püspök.

Szar avola, oláh f. Sz. Miklóshoz keletre 2 órányira, 
az Aranka vize mellett: 112kath·, 4 evang. ,  4112 n. e.óhi-v 
tű , 8 zsidó lak., óhitű anyatemplommal, 2484|g egész jobbágy- 
telekkel. Lakosai szép szarvasmarhát, és sok juhot tenyész
tenek; erdeje van. F. U. gr. Gyulay családbeliek.

Rácz-Szeni-Feier, rácz-német f. közel az elébbeni hely
séghez , szinte az Aranka mellett: 806 kath., 12 evang., 2270 
n.e. óhitű, 42 zsidó lak., kath.és óhitű anyatemplomokkal, 
erdővel, 2193jg egész jobbágy telekkel. F. 13. gr. Szapáry 
József és Antal.

Szolturn , franczia f. Romláshoz délre 1 mfdnyire: 706 
kath., 24 óhitű, 2 zsidó lak., kath. paroch. templommal, 
első osztálybeli határral, 57 egész jobbágy telekkel. Lakosai 
sok jó vajat készítenek. F, U. gr. ?ychy Ferráris Ferencz.

Trübiwetter', (Nagy · Ő sz), franczia f. N. Sz. Miklóshoz 
délre egy órányira: 2302 kath·, 2évang·, 6 óhitű, 16 zsidó 
lak., kath. paroch, templommal, szép kerttel. Határa gaz
dag termékenységű ’s első osztálybeli; lakosai vagyonosok ; 
szép búzát termesztenek , ’s jó lovakat és teheneket tartanak, 
Egész jobbágytelket 154-et számlál. F. U. gr;Gyulay csaléd- 
beliek.
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Vizetda , német f« Kom Jóshoz északra egy órányira: 526 
kath· 9 6 evang., 4 óhitű, 8 zsidó lak· Contractnalis hely. 
F. U« a' kamara.

Zombor 9 magyar f. a* Maros mellékén, Szegedhez ke
letre 2 / 4 mfdnyire: 2500 kath., 2o ref., 66 n· e. óhitű lak· 9 
kath. paroch. templommal. Uév a* Maroson. Szép erdő 9 
mellyben őzek is találtatnak. 83 egész jobbágy telek* F, U. 
az Oexel cealádbeiiek.

N é p e s  P a s E t a

Hét tény , Kecsa szomszédságában : 20 házzal, 148 kath,, 
6 óhitű magyar lakosokkal, dohánytermesztéssel. F· U, pap- 
nemesek.

Jegyiét. Ezen szép és gazdag megye bővebb megismer
tetését Debreczenyi Bárány Ágoston megy ebéli levél tárnok ur
nák , a* magyar literatura lelkes előmosói tójának, 's a9 honis
meret és történetek nagy búvárjának köszönhetjük.



lie O C S A  V Á R M E G Y E .
(Comitatos Ugocsensis. Ugocser Gespanschaft.)

1. §. Határai« N a g y s á g a .

Ugocea, egye határos, északra Beregk; keletre Mára* 
maros, Szathmár; délre Szathmár; nyugatra Szathmár ás 
Beregh vármegyékkel. Kiterjedése 22614/ . . .  □  mfd lévén, 
a* tekintet beit ÖO.ik a* vármegyék kdét, de kies fekvését, 
termékenységét nézvén, sok nagyobb megyét foljftKhaiaá; ’s 
am innen szármató rgen számos részint é lő , réeainb kikéit 
jeles nemzetségek is nem kis díszére szolgáinak e’ kis me
gyének. Az ntőbbiak közt csak a* Zápolya és Verbőczy 
nemzetségeket említem. — Használható földje 166,384 hold; 
Js ebből 6α,δ00 hold szántóföld; 1318 hold szőlő $ 8327 hold 
rét; a7 többi nagyobb részt erdő.

2. §. Természet i  tulajdonsága.

Földje nyűgöt és dél felé róna, keletre és északra he- 
gyes, mellyet a7 Máramarosból ’s Bereghből jövő Kárpátok 
ágai borítanak. Legmagosabb hegye a7 Hark, melly több 
ágakra oszlik-el. Ezután jönnek a7 Tárnái és Turczi be
gyek , mellyekben ásványok találtatnak; a7 Veléthe , 7s a’ 
Gyulai és Terebesi Saldnki és JV. Szőlőst szőlőhegyek. Fő 
folyóvize a7 T i s z a ,melly Kirvánál jön be Máramarosból, 
78 miután a7 megyét két felé osztaná, számtalan szigeteket 
képezvén, T . Újlakon alul elhagyja a7 megyét. A* Batáry 
Máramaros határszélén ered , 7s a7 megyét keresztül foly
ván, ’s egy darabig Ugocsa’s Szathmár közt határt csinál
ván , Tiszabecsnél a' Tiszába szakad; áradásaival tetemes 
kárt okoz. A’ Borsóvá, Beregh vgyéből Kosztokénál lép-
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vénbe i a* megyének csak egy ki· északi4 r Arcét nedvesít!, 
azután határt von Beregfa '· Ugocsa közt, *s az előbb emlí
tett megyében Várinál a* Tiszába merői. Szinté gyakran 
kiönt, éa sok mocsárt hagy maga után, mellyek csak tartó· 
bévség által száradnak-ki. A’ $zathniár vgyében ve
szi eredetét az Avas hegyekből, 9s majd a’ megyében, majd 
ennek Szathmár vgye felé eső határszélén folyik, végre 
N. Árnál a’ Tiszába hempelyeg. — Földje Ugocsának a' fő* 
naságon fekete porhanyos agyag, *s igen termékeny; a9 
Tisza mentiben, kivált szigetjeiben olly kövér, hogy a1 
tengerit minden esztendőben gazdagon megtenni; a* hegyes 
részeken kemény agyag föld találtatik, mélly felette szór- 
galmas kezeket kívánna, de mellyek az oláhoknál ’Z oro
szoknál hibáznak. — Levegője altaljában egészséges , a9 he
gyek közt durva* Mocsárjai közöl a? Fekete Eger mocsár 
legnagyobb, mert ez 7 helység határán terjed e l , ’s közel 
3000 beidet borit-be.

3, §, Termékei,

Terem sok és szép tiszta búza, kétszeres*, rozs, tönkőly, 
árpa. alakor, zab, igen sok kukuricéa, dohány (legjobb 
Szászfaluban}, kender, *g a’ máramarosi éa szathmári ha
társzélek felé sok és jo len. Szőlőhegyeit már említettük· 
Erdeje mind a* hegyes részeken, mind a9 rónaságon bősé
ges , ’s az utóbbi helyt olly iszonyú magasságú és vastag 
tölgy fák nevelkednek , hogy egynek derekából egész kis 
hajót faragnak.ki. Ezen tölgyes erdők makkot majd min  ̂
den esztendőben gazdagon teremnek, Tölgy után találtatik: 
bikk, juhar, szil, erdet fenyő, zöldök, nyár, éger, kőris , 
*stb. Gyümölcse nem szerfelett sok, de némelly Tiszamelléki 
helységek szép gyümölcsösökkel bírnak. Tekeházán annyi 
dió terem, hogy vele a’ gaHcziai zsidók nem megvetendő 
kereskedést űznek. Állattenyésztését a9 mi illeti 9 a9 sertés- 
tartás érdemel első helyet, mert ez számos nyájakban te* 
nyésztetik és hizlaltatik. Ezután jönne a' szarvasmarha tar
tás, mally szinte jó karban áll; de juh és lótenyésztése 
csekély. — A 9 máramarosi béresekről néha medvék kullog- 
aak*által; őz^ ró k a .n y iíl, nyír - és fajdtyúk, húros, fény#
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vés madár elég·, van a9 keleti erdőségekben ; a’ mocsár okon 
s* tavakon seregenként láthatni a9 vad ráczéket, ’s más vízi 
madarakat; sőt a’ hattyú sem ritkaság; a9 folyókban, külö
nösen a' Tiszában gazdag halászatok történnek; a’ mocsá
rokban teknős béka nagy mennyiségben , ’s a’ Batár folyó· 
jában iszonyú nagyságú rák találtatik. — Hajdan a’ Tiírczi 
kegyekben ’a a’ Tárnái ban ezüst, arany bányák miveltet- 
tek. Kis Gérczen kőszén; Nagy Tárnán két savanyúviz 
forrás találtatik.

4. §. Lakhelyek. Lakosok.

Tan benn· 4 mező várót, u. m. 1 magyar, 3 magyar
orosz; 65 fa lu % n. m. 16 magyar, 30 orosz, 9 oláh, 6 ma
gyar-orosz , 3 orosz-magyar, 1 magyar-német-orosz. Népes 
aége: 41,455 lélek, és így esik 1 □  mfdre 1845 lakos. 
Vallásokra nézve: 3243 romai, 27,238 görög katholikns, 
8 evangélikus, 9547 reformatus, 1419 zsidó. Nyelvökre: 
17,978 magyar, 16,552 orosz, 5206 oláh, 300 német, 1419 
zsidó. A’ németek, *8 az oroszoknak nagy része magyaréi 
is beszélnek. Romai kath. parochia a' szathmári püspöki 
megyében van 6, egy szerzetesház (ez. ferenczieké) N. Sző
lősön. Görög kath. parochia a’ munkácsi p. megyében van 32. 
A’ reformátusok 28 ekklézsiája, a’ máramaros-ugocsai es- 
perestségbe, *8 a’ tiszántúli superintendentiábaesik,

5. §. Oskolák« Ipar. Kereskedés.

A’ közönséges nép oskolákon kivui semmi nagyobb ta
nító intézet nem találtatik. Ä1 lakosok csupán föld és sző
lőmi vetéssel , ’s baromtartással foglalatoskodnak. Gyárokat 
itt ne keress. AJ Tiszaparti lakosok nagy része nyáron ál
tal csajkáeoknak áll-be a’ só-és szálhajókra. Kereskedése 
szinte nem nagy fontosságú; de a’ n. szőlősi sertés és ba
rom vásárok nevezetesek. Postaállomások: Szőlős-Vég- 
Ardóról Munkács felé: Nyiresfalva 2. N. Bánya felé: 
Halmi 2; Aranyos Megyes 2.
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6. §. Nemesség.  Birtokosok.

Az 1785-iki Öszeírás szerint találtatott itt 1305 férfi 
nettles személy. Fő birtokos itt a1 b. Perényl nemzetség, 
melly a’ N. Szőlős! és Nyalábi tágas uradalmakat bírja, ’s 
pallosjoga is van. valamint az Újhelyi nemzetségnek. Többi 
birtokosok: gr. Károlyi (a’ salánki uradalmat), gr. Teleki 
neinzeteégbeliek, b. Sztojka, a' kamara, Balogh, Borbély, 
Boday, Bessenyei, Bornemisza, Bodó, Butykay, Bonis, 
Balajthy, Bencze, B iky, Bakó, Bányei, Babos, Balabóny, 

'Belényi, Beko, Budaházy, Becsky, Csató, Császy, Csatlós, 
Csanády, Dobsa, Dienes, Deák, Dénes, Domahidy, Doni· 
brády, Darvay, Dezső, Dózsa, Dézsy, Enyedy, Erdélyi, 
Elek, Fogarassy, Farkas, Fejér, Foris, Futamoth, Fury, 
Fekete, Fáncsik, Gazda, Gacsay, Gencsy, Gulácsy, Gorzó, 
Gonczy, Gabányi, Gödény, Horváth, Horty, Harsányt, 
Hankus, Hagara, Hegedős, Hunyady, Húszak , Homoky, 
llosvay, Juhász, Kalos, Kardos, Komlóssy, Keresztűry, 
Kölcsey, Kamáromy, Kutany, Kende, Komjáthy, Kar. 
macsy, Koszta, Köncs, Kovács, Ktirty, Kőszeghy, Kállay, 
Kolosváry , Kováeznay, Kerekes, Kanisay , Lipcsey, Len
gyel , Lakóczy , Majos, Mészáros, Munkácsy, Megyery, 
Morvay, Markocsányi, Madarassy, Mészáros. Nagy, Nagyi. 
day, Nánásy, Osváth, Pogány, Pók, Pásztay,Petky, Pap, 
Ráthonyi, Raksányi, Rutkay, Rózsa, Száraz, Szaplonczay, 
Szilágyi, Székely, Szenczy, Szirmay, Sarközy, Szegedy, 
Szabó, Szőke, Szombathy, Szentpály, Szintay, Tegze, 
Törös, T ar, Tomory, Uray, Ujvárossy, Yay, Yasady, 
Várady, Yincze, Zoltán, Zafíiry.

?. §· Jobbágy telkek. Poriák·

Egész jobbágytelkes ga?da bir itt első osztályban 20, 
másodikban 22, harmadikban 24 hold szántóföldet; rétek, 
bői hol mindég kaszáltatik sarjii 8, hol .ritkán 10, hol soha 
sem 12 embervágót 800 □  ölével számítván.

Portája van: 12, ’s igy annyi, mint a9 felinél kisebb 
Tornának.
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8 . § .  T i s z t i k a r ·

Ügy fó ,  2 alispán; I fő, 2 aljegyző; 1 fő , 1 atdgyész* 
f fő adószedő, 1 számvevő, 1 levéltárnok, 2 fő , 2 álszol- 
gabiró; 4 eskűtt. Ide járul 1 ut inspector, 1 fő orvos, 1 
földmérő, *atb. —- Gyűléseit tartja: Nagy-Szó Jóson.

9. §. Politikai F e lo s z tá s a ·

Eloszlik két főbírói járásra, mellyek ezek : I. Tiszán 
innen való Járat♦ II. Tiszántúl való .

I· Tiszán innen való Járás

Van benne: 2 mezőt dfos, mindenik magyar*orosz laka* 
•okkal; 2$ fa lu ,  ti. in. 4 magyar, 4 magyar-orosz, 1 orosz- 
magyar, 19 orosz. Népessége: 20*028 lélek, u# m. vallá
sokra nézve: 1386 romai ketbolikus, 14,242 görög kát ho
li kns, 3731 reformatus, 8 evang., 661 zsidód Nyelvökrei 
?12S magyar, 12,242 orosz, 661 zsidó*

M e z ő v á r o s o k .

Nagy^Szolős, magyar-orosi m. v* a’ Feketehegy tövé*· 
ken igen kies vidéken: 341 romai, 1102 görög katb., 42ö 
ref*, iöO zsidó lak. , romai és görög kath., ref. szentegy
házakkal, ez. ferencziek monostorával, eynagógával, szép 
nrasógi lakházakkal és épületekkel, ’s vármegyeházával,· 
mellyben tartja Ugocsa közgyűléseit és törvényszékeit· 
Szántóföldjei kövérek és sok búzát és kukuriczát teremnek ; 
tágas rétjei kétszer kaszálhatják; tölgyes erdeje roppant ki
terjedésű ; szőlőhegyei kedves izű asztali borral szolgálnak; 
a* Tiszában Való halászata szinte jövedelmez* Vásárai a’ 
szarvasmarhára és sertésekre nézve híresek. A’ város mel
lett egy nem felette magas, de meredek hegyen áll a’ régi 
Karikatúra, mellf előbb ffgoera'eaá neveztetett, ’s a’megye 
is innen kapta nevezetét. F. U. a’ b, Peréayi nemzetség, 
’·  a’ város feje egy uradalomnak*
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Titza* Újlak,magyar-orosz m. V. a1 Tisza jobb partján 
725 romai, 418 görög kath., 280 re f., 8 evang., 10 zsidó 
lak. kevés töt es sváb lakosai elmagyarosodtak. Van itt 
egy igen régi ref. anyaszentegyház, romai és görög kath. pa- 
rocb. templomok, nagy sóház és lerakóhely, sok kincstári 
épület. Földjei rónán feküsznek,<’s mind őszi, mind tavaszi 
gabonára termékenyek) rétje kevés; erdeje nincs. Ezelőtt 
az Újhelyi felette régi nemzetség bírta, de ettől a* kamara 
elcserélte, ’s most széke egy provisoratusi hivatalnak«

F a l u k «

Kis-Ctongova, orosz f, a* Borsova mellett: 12 romai« 
180 g. kath , 35 ref.., 5 zsidó lakossal, sovány hegyes ha
tárral # sok legelővel és tölgyeserdővel. A1 n. szőlősi ura
dalomhoz tartozik. * .

N a g y  Ctongova, orosz f. közel az elébbeni helységhez 
a' Borsova mellett: 482 görög kath., 17 ref. lak., g. kath. 
anyatemplommal. Földje kevés és sovány. A’ n, szőlőst 
uradalomhoz tartozik,

Egret, orosz f. N. Szőlőshöz % mfdnyire: 617 g, kath. 
lak., ’s anyatemplommal. Földje sovány ; tölgyes erdeje 
van. F. U. b. Perényi, gr. Károlyi, Buday, Megyery 
Hankue örökösök.

Eölyves, orosz f. közel a’ Borsova vizéhez: 503 g. kath., 
34 ref., 10 zsidó lak., g..kath· anyatemplommal· Földje, 
rétje elég termékeny; dombjait szép erdők borítják. A’ n. 
szőlősi urad, tartozik. ,

Fanaika, magyar-orosz f, N. Szőlőshöz % órányira: 
98 romai, 455 görög kath., 156 ref,, 104 zsidó lak·, romai 
és görög kath., ref. anyatemplomokkal. Határa róna es 
igen termékeny; jó rétje, ’s erdeje van. F* U. Megyery, 
Dózsa, Bessenyei, *s m. t.

Karác$falva, orosz f. közel Tisza.Ujhelyhez :10romai, 
284 g. kath., 3 ref., 6 zsidó lak., róna, de kicsiny határral. 
F. U. Újhelyi, Sztojka, Szaplonczay, Pák,  Törös, ’s ni.

Altó-Kar atzló , orosz f. az Ilosva vize mellett: 1212 g, 
kath. lak., ’s anyatemplommal. Földje elég termékeny; 
rétjei jók. F. U. gr. Károlyi, Morvay, Pogány, Dobsza.
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FelsS-Karaszló, kát helységre osztott orosz f. az egyik  
oroszul Hreblya, a9 másik Rosztóka. Hreblyán lakik 405 g.
kath., Rosztókán 314 g. kath. lakos. F. U. nagyobb rész
ben gr. Károlyi, azután Morvay, llosvay, és HaAkus örö
kösök.

Tisza Keresztúri magyar f. közel a9 Tiszához: 14 romai, 
47 görög k a th ./468 ref., 10 zsidó lak., ref. anyatemplom
mal. Földje bő termékenységu; rétjei kétszer kaszál- 
hatók; erdeje kevés. F. U. Újhelyi, és más számos 
nemesek.

Nagy - es Magyar· Komjdt k, 2 orosz f. 5 kath., 1238
görög kath. lakossal, ’s anyatemplommal. Földjei dombo
sak; rétjei a9 Borsova mentiben fekűsznek. F.U. gr. Károlyi, 
M egyery, Székely, Bessenyei, Pák, Buday örökösök.

' Kis· Kúp dny , orosz f. a' Tisza mellett, a9 Feketehegy 
tövében: 3o3 g. kath. lak.. 9s anyatemplommal. Rónán 
fekvő földjeit és rétjeit a9 Tisza kővériti; belső telkeiken 
sok gyümölcsöt termesztenek a9 lakosok. F. U. b. Perényi.

Mátyfalva i magyar-orosz f. 20 romai, 224 görög kath., 
147 ref., 10 zsidó lak., ref. anya.»g. kath. fii. templom
mal , nagy és termékeny róna határral. Erdeje nincs. F.U. 
llosvay, Horváth, Pogány, Raksáoyi, Székely, Szenczy, 
Dombrády.

Fekete-Patak i magyar f. 419 ref., 6 g. kath lak·, ref. 
anyatemplommal. Határa kemény agyagos ugyan, de ter
mékeny ; közös erdeje igen nagy, ’s makkot bőven szolgál
tat· F. U. Buday, Pogány, Gabáoyi, Bessenyei* “Dózsa , 
Császy, gr. Károlyi.

Rakass, oroszf. közel Máramaroshoz: 794g. kath.lak., 
’s anyatemplommal. Határa egész a9 Tiszáig kiterjed, 9s 
közép térmékenységú. F. U. legnagyobb részt az Újhelyi nem
zetség, a9 többi részben g. Károlyi, Horvát, Dobsa, #s. t.

Nagy es Kis Rdkócz% 2 orosz f. 10 romai, 1621 g. kath., 
24 ref., 35 zsidó lak., 3 g. kath* szentegyházzal, de csak 
égy plébániával. Határa nagyobb részt hegyes; bikkes er
deje szép; patakjain számos malmokat bír. F. U. Hankus örö
kösök, Dobsa, llosvay^ Bessenyei, Morvay, Gorzó, Ma
jo s , Fejér, Pák, Kende, Uray, stb.
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Salénk, magyar f. közel Beregh vármegyéhez: 14 rd* 
mai, 45O g. kath., 987 ref. lak., ref.eu g. kath., anyatemplom
mal. Határa minden megyebéli faluk közt legnagy óbb és ter
mékeny ; erdeje igen nagy; szőlőhegye van; ’s a' Borsova 
mentiben fekvő rétjei kétszer kaszálhatok, F. U. % részben 
gr. Károlyi nemzetség 's egy uradalom innen veszi nevezetét· 

A lsó -és· Feltő Sarad, 2 orosz f. 728 g. kath., 6 zsidó 
lakossal, 2 fii. szentegyházzal· Határuk dombos, völgyes, 
Felső Sárádé soványacska, de Alsó Sárádé termékenyebb; 
erdejek szép· A’ n. szőlősi uradalomhoz tartoznak.

Sdtvdr, orosz f. a* Tisza partján, 536 g. kath. lak., ’s 
anyat ein pl ómmal. Róna határa szép búzát, ’s Tisza sziget· 
Je sok tengerit terem, rétje kevés· Hajdan ezen szigetben 
vára volt, melly sásas posványoktől vétetvén - körűi Sds- 
várnak neveztetett« F· U. Megyery, Komjáthy, Bornemisza, 
Bódé, b. Perényi, Hagara, Báty key, Bessenyei, Bonis 
örökösök.

Szirma, magyar «orosz f. a’ Tisza pariján: 52 romai, 
294 gorög kath., 83 ref., 40 zsidó lak·, ref. anyatemplom
mal· Kövér földje szép búzát terem; rétje kevés; erdeje 
nem nagy. F.U. a’ Szirmay nemzetség, melly még azÁeiából 
kiköltözött magyar vitézektől vette nevezetét, ’s melly már 
IV. Béla idejében virágozvánegész a’ mi korunkig egy szé
lesen kiterjedt, sok jószágokkal bird családot képez.

Illonok· Ú jfalu , vagy Ónak, orosz f. 4 romai, 502 g. 
kath., 6 zsidó lakossal. Fekszik erdők közt, egy völgyben. 
Szántóföldje kevés, de rétjei patakjai mellett elegendők és 
jók. A’ n. szőlősi urad. tartozik.

Tisza- Ujhely ,magyar-orosz f. közel T. Újlakhoz a’ má- 
ramarosi országutban: 60 romai 311 g·kath. ,157 ref., 21 zsi
dó lak., ref. és egy óhitű anyatemplommal. Határa termékeny; 
kivált tiszta búzára, rétjei kétszer kaszálhatok; derék ma
jorság! erdeje van. F. U. az Újhelyi nemzetség férfi ága, a’ 
minthogy itt több derék lakházakat szemlélhetni. Ezen nem
zetség még a’ Sz. István alatt bejött tínnt-Páznán jeles ha* 
divezértől veszi eredetét·

Szőlőt· Vég· Ardó 9 orosz-magyar f. N. Szőlőshöz fél órá
nyira, a’ Bereghbe vivő postautban: 10 kath., 515 g. kath.,· 
45 ref., 125 zsidó lak«, reform.ésg. kath.anyatemploramal,

IV . K i M* O.FoldU 27
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postahivatallal. Határa róna és bő termékenyeégü; bokros 
helye sok , de erdeje kevés. F. U. gr. Teleki, Vasady, 
Gabányi, Majos, Horty, tíorvát, Komlósey, Munkácsy, 
’s. t. m.

Vtretm arihi orosz f. Hark hegye tövében, Máraraaros 
vgyéhez közel: 8 romai, 686 g. kath,, 112 zsidó lak·, g. 
kath. anyatemplommal. Földjei, mellyek a’ Tiszáig nyúl- 
nak ’s egyenes fekvésnek , minden nemű gabonát jól vissza
adnak. A’ Hark sziklás hegyen megy keresztül a’ Mára- 
marosba vezető országüt, ’s még mindég jó karban tarta- 
tik. Nagy része a * helységnek a’ n. szőlősi uradalomhoz 
tartozik, 's a’ Vay nemzetség csak nehány telket bir.

Verbőcz% magyar f. 3 kath., 451 ref., 5 g. kath., 12 
zsidó lak., ref. anyatemplommal Határa róna és bőtermé· 
kenységű; erdeje szép V* épuletifákat is bőven szolgáltat. 
A' Yerbőczy nemzetség, melly most csak leány ivadékaiban 
maradt fent, innen vette származását, ’s egy eredetű az 
Újhelyi és Zowárdfy nemzetségekkel. F# U. Komároroy, 
Nagyiday, Gönczy, Kutassy, Elek, Szilágyi, ’stb.

II. T i s z á n t ú l i j á r a  s.

Van benne 2 mezőváros, u. m. 1 magyar, 1 magyar -  
orosz; 37 falu, u. ra. 12 magyar, 11 orosz, 9 oláh, 
magyar - orosz, 2 orosz-magyar, 1 magyar-német-orosz. 
Népessége: 21,427 lélek. Vallásukra: 1857 romai, 12,996 
görög kath., 5816 reform#, 758 zsidó. Nyelvekre: 10853 
magyar, 4310 orosz, 5206 oláh, 300 német, 758 zsidó.

M e z ő v á r o s o k .
/

Fekete-Ardó, magyar «-orosz in. v. 47 romai, — 
455 görög kath., 375 ref., 18 zsidó lak ., ref. g. kath. anya, 
r kath. fii. templommal. Határa róna és bő termékeny
ségi!; rétjei jó szénát adnak. F. U. a’ b. Perényi nemzet
ség , ’a a’ Nyalábi uradalomhoz tartozik.

Halmi, magyar m. v. a’ fieregh vgyébe, ’s Szathmárra 
vivő postautban. |12 romai, 203 g. kath., 6oi ref,, 150
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zsidó lak., ref. anyatemplommal's ekklézsiával, eynagógá- 
val, postatisztséggel, Szántóföldjei igen termékenyek rét
jei jók j tölgyes erdeje szép; országos vásárai e’ vidéken 
nevezetesek, Fó birtokos benne Szentpály uraság, kinek 
nemzetsége már II. András király idejében virágzó volt, 
inelly különösen sok derék vitéz fériiakat adott honunknak. 
Többi földesurai: Ráthonyi, b. Perényi, ^Gazda, Zaffiry, 
Száraz, ’s végre gr. Haller és Csató örökösök.

F a l u k .

Akii, magyar f, 5 kath., 159 ref., 8 zsidó lak. 9 ref* 
anyatemplommal. Porhanyóé fekete földje igen termékeny; 
rétjei kétszer kaszálhatok. A’ Fekete Eger mocsárnak egy 
része ide tartozik. F, U. gr. Teleki nemzetség. Hajdan itt 
állott Kávás vára, inelly jelenleg egészen elpusztult.

Fertos· Almás, magyar f. 9 romai, 18 görög kath,, 
564 ref., 21 zsidó lak., ref. anyatemplommal. Földje sok * 
de mocsáros; szénája bőséggel, a1 Tűr mentiben szép töl
gyes erdeje van. F, U. számos nemesek.

Bábony 9 magyar f 10 kath., 245 ref. , 6 zsidó lak., 
ref. anyatemplommal, róna termékeny határral, F. U. na
gyobb részt ugyan azok, kik Halmit bírják,

Batár, orosz f. 18 romai, 414 görög kath., 8 ref., 
20 zsidó lak., g. kath. anyatemplommal. Földje igen tér* 
roékeny; nagy tölgyes erdővel bir. F. U. b. Perényi, b* 
Sztojka, gr. Teleki, Uray, Hagara, Kőszeghy, Dienes, 
Pogány, Kovács, Zoltán, Fogarassy örökösök.

Bat arcs, oláh f. egy nyílt völgyben: 386 g. kath., 18 
zsidó lak., g. kaik. anyatemplommal. Földje ’e rétje ter
mékeny 5 erdeje van. A’ nyalábi uradalomhoz tartozik.

Bocskó, oláh f. 216 g. kath. 12 zsidó lak. Földje tövises 
és bokros, — különben termékeny volna. Erdeje van. A9 
nyalábi uradalomhoz tartozik.

Bokeny, magyar f. közel V  Tiszához: 64 romai, 292 
görög kath., 186 ref., 22 zsidó lak., ref. és g, kath. anya
templommal , /elette termékeny határral. Erdeje nincs, csak 
bokros helyei, F. U. Újhelyi, b. Sztojka, Morvay, Besse
nyei, Gencsy, Foris, Balajthy, *stb. örökösök.

27 *
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CsarnatŐ, orosz f. a’ nyalábi uradalomban : 353 g, kath 
lak., 9s ill. szentegy házzal. Fékezik a’ Veiéibe begy töviben.

Csedregh, orosz f. 40 romai, 428 g. kath., 2 re f., 29 
zsidó Jakoseal, g. kath. fii szent egy házzal. Hónán lévő 
szántóföldjei termékenyek, kivált őszi vetésre. F. U. Dózsa* 
Gál, gr. Teleki, b. Perényi, Fogarassi, Osváth örökö
sök , ’s mások többen.

Csepe f magyar-orosz f. 15 romai, 279 görög kath., 
180 re f., 9 zsidó la k ., ref. és g. kath. anyateiup!ómmal. 
Földje trágyát kiván; de rétjei kövérek; tölgyes erdeje 
van. F. U.b. Perényi, Fogarassy, Zoltán, Egry, Komlóssy, 
Markocsányi, Dienes, Kalos, ’s. m. t. nemzetségbeliek·

Csorna, orosz f. termékeny síkságon: 186 g. kath., 37 
zsidó lak., jó földdel és rétekkel, tágas tölgyes erdővel 
F. II. a’ Szirmay nemzetség, *s ezekkel osztályos atyafiak.

tíabóicz% magyar f. 354 ref., 1 0 zsidó lak., ref. anya 
templommal. Földje termékeny volna, de határából a9 Fe
kete £ger mocsár, mellyet a9 lassan folyó Hodos vize képez * 
sokat haszonvehetetlenné tesz. F. U. számos nemesek.

Farkasfaloa, orosz f. közel a’ Tiszához ; .g romai 114 
görög kath·, 20 ref., 14 zsidó lak. Róna határa igen ter
mékeny, kivált tengerire, rétjei jók, tölgyes erdeje min
den esztendőben bőséggel terem makkot· F. CJ. nagyobb rész
ben a9 Farkas nemzetségbeliek, továbbá D ózsa, Balogh 
örökösök.

Forgolányy magyar f. 12 romai, 98 görög kath., 640 
ref., 22 zsidó lak., ref. anyatem pl ómmal. Földje porhanyós 
fekete, ’s igen termékeny; rétjei kétezer kaszálhatok ; töl
gyes erdeje van. F. U. nagyobb részben a9 Hagara örökö
sök, *s ezenkívül felette számos nemesek.
* Kis - Gerez. oláh f. Szathmár vgye szomszédságában : 4 r.
kath., 1120 görög kath. lak ., g. kath. anyatemplommal· Ha
tára dombos, hegyes, ás soványacska; rétjei a’ Tűr menti
ben jó k ; Kányaháza felől eső hegyeiben kőszén találtatik. 
F. U. b. Perényi, de bir valamit a9 Pap nemzetség is.

J Vagy-Qercz,oláh f. a9 Tűrczi völgy oldalában, a*
Várhegy és Kis-Kircs hegyei a la tt: 538 görög kath. lak ., 9s 
anyatemplommal. Hegyes hatéra sovány. F. U. nagy részt 
Jb. Perényi, de a’ Pap nemzetség Jtt is  birtokos.



Gödény húzd y magyar f. 12 romai, 210 g. kath., 314 
ref., 52 zsidó lak. , ref. anya , g. kath. fii. templommal. 
Határa róna ás termékeny; a’ Betár vize mind a’ határt mind 
a9 falut keresztül folyja. Ezen helységet V. István 1262-ben 
Adorjánért cserében a9 mostan is virágzó Gödény nemzetség· 
nek ajándékozta. F. U. Gödény, Szabó, Mezey, Huszár , 
Szilágyi; Bökény, Fogarassy, Babos, T egze, Kölcsey, 
Lengyel, Tar , T óth, Csanády , Enyedy , Relosváry örö
kösök.

Gyula, magyar f. egy kies szőlőhegy tövében : 4 r. kath., 
410 ref,lak«, 9s anyatemplommal. Földje, rétje elég és jó ;  
erdeje is van. F. U. b. Perényi, 9s a’ nyalábi urad. tartozik.

Hetény, orosz f, a9 Tisza mellett: 302 görög kath., 12 
zsidó lak ., fii. templommal. A* Tisza itt sok szigetet ké
pez, ’s ezekben a9 föld olly termékeny, hogy minden esz
tendőben bőséggel megtermi a9 tengerit, Ezen helység feje 
volt hajdan a9 Heten földjének, mellyet Toxus fejedelem 
ajándékozott Heten jeles kun vezérnek. Fő birtokosa az igen 
régi és mostan is virágzó Pogány nemzetség, továbbá Fo
garassy örökösök, gr. T eleki, b. Perényi, Szintay , Kűrthy 
Egry, Dienes, Kalos, Morvay, Bényei örökösök.

Királyháza . orosz - magyar f. tágas völgyben , egy kő
szikláé hegy alatt, a9 Tisza mellett: 138 romai, 560 görög 
kath. lak ., romai és görög kath. anyatemplommal. Dombosabb 
határa elég termékeny, de a9 Tisza mellett fekvő földjeit az 
árvíz rongálja. Egy magas sziklás hegyen áll a9 régi elpusz
tult Nyaláb vára. Ez már 1423-ban a9 báró Perényi nemzet
ségé volt, Vjelenleg is nevet ád egy uradalomnak, mellyet 
ezen jeles nemzetség bir.

Kirva, orosz f. a* Tisza partján, magas hegyek tövé
ben , Móramaros vgyeszomszédságában : 214 g. kath., 7 zsi
dó lak., ’s fii. templommal. A9 nyalábi uradalomhoz tartozik.

Komlóé, oláh f. 158g.kath., 17 zsidó lak·,ül. templom
mal« hegyes, volgyes, sovány határral. A9 nyalábi urad. 
tartozik.

Kökényeid, o rosz-m agyar f. H alm ihoz fél ó rá n y ira : 155 
ro m a i,  492 görög k a th .,  35 r e f . ,  21 zsidó la k . ,  rom ai és 
görög kath . anyatem plom m al. H a tá ra  ró n a , és bő te rm é
keny  ség u $ ré tje i jók ; tölgyes erdeje van. F. CJ. S z e n tp á ly ,
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Pogányx Butykay, Fogarassy, Ráthonyi, Dobsa, Domahidy 
örökösök, ’s mások többen.

Nevel lenfalu, hajdan Deákfalu, és , magyar
f , a9 bereghi postautbao: 178 romai, 48 görög kath , 107 
re f., 25 zsidó lak., r, kath. és ref. anyatemplommai. Határa 
ennek is róna és minden gabonát bőven terem ; erdeje van. 
AT Zápolya nemzetség, nie Ily elébb Deáknak neveztetett, 
innen vette származását. F. U. Konca, Kovács, Budahózy , 
Caepregby, Kormos, Török, Czipa, Fáncsik, Nyeviczkey, 
Hertnaky, Győry. b. Perényi, Fulamoth örökösök.

Szárazpatak, oláh  f. dom bos, e rd ő s , sovány  v id é k e n : 
237 n. e. kath . l a k . , fii. tem plom m al. F. U. b, P e ré n y i , M a
j o s ,  B essenyei örökösök .

Pélerfalva> magyar nemes helység: 12 romai, 98 g, 
kath,) 427 ref., 14 zsidó lak., ref. anyatemplommai. Hatá· 
ra, mellyet északról a* Tisza nedvesít, fekete porhanyóé 
fö ld , *s gazdag termékenységö , csakhogy a1 népességhez ke* 
pest szűk , ’s fában is szükséget lát.

Szászfáin % orosz f. közel a* Tiszához, termékeny síksá
gon: 30 romai, 680 görög kath., 65 zsidó lak., g. kath., 
nnyatemplominal, synagógával. Hires dohányt termeszt. Haj*· 
dán szászok lakták. F ,U .b , Perényi,’s a’ nyaláb! uradalom* 
hoz tartozik.

Tamás* Páralja, magyar f. a’ Várhegy tövében: 3 ro- 
mai, 380 ref. lakossal, ’s anyatemplommai. Mind földje, 
mind rétje igen termékeny; szőlőhegye, jó bort terein. Haj· 
dani várának sánczai, ’s romjai most is látszanak. F. U. Po· 
gány, Szentpály, b. Perényi, gr. Teleki, lláthonyi, Gaz
da, Egyedy, Csató, Zaffíry örökösök, ’stb.

K is · Tárná, oláh f. 392 g k a th ., lak . fii· tem plom m al. 
H a tá ra  hegyes , völgyes de elég  te rm é k en y ; b o rt te rm e sz t, ’s 
e rd e je  van. A ’ nyalábi uradalom hoz ta rto z ik ,

Nagy- Tárná , oláh f. egy mély völgyben: 545 g. kath., 
6 zsidó lak ., ’s anyatemplommai. Határa hegyes, völgyes 
és sovány; a’ helységet körülkerítő hegyek oldalában két sa- 
vanytíviz forrása van; hajdan arany és ezüst bányái is vol 
tak. A’ nyalábi uradalomhoz tartozik.

Tekeháza, magyar orosz f. a’ Tisza.mellett: 5 romai: 
300 g. kath,, 256 ref., 10 zsidó lak., ref. és g. kath. anya·
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tem plom m al. Porhanyos földje s z e rfe le tt ,  te rm é k e n y , de 
áradások tó l szenved; gyüm ölcsösei gazdagon te rem n ek , k ü 
lönösen sok dió ja van. A’ n y a láb i uradalom hoz ta r to z ik .

T ár- Terebet, magyar* ném et-orosz f. a* T ú r vize m e lle t t : 
952 rom ai , 413 görög k a th . ,  218 ref. , 41 zsidó lak ., rom ai 
és görög  k a th .,  ref. anya tem p lo m o k k al, rég i vár kas té ly ly a l . 
H a tá ra  term ékeny  9s jó l  m iveltetik . A ’ ném etek nagy rész t 
elm agyaro8odnak. F . U. a9 b. P erén y i nem zetség , de b ír  ben
ne a9 S zirm ay család is.

Tivadar fa l u , v. Tivadar, m agyar f. 8 ro m ai, k a th . , 
315 r e f .,  71 g. k a t h . , 18 zsidó la k .,  ref. anyateriaplommal. 
H a tá r a , m ellyet északró l a9 T isza  n e d v e s ít , igen  te rm é k en y ; 
ré tje i  kétszer kaszá lh a to k  ; e rdeje  kicsiny. F . U. G ödény , 
M o rv a y , S z é k e ly , S á rk ö zy , S zeg ed y , K o v ács, K o sz ta , T ó th , 
Bakó , Nagy Szabó , K a rd o s , B iky  ö rö k ö sö k , 9s. m* t.

Túrcz, oláh f. több hegyeken , 9s völgyekben e lsz ó rv a : 1$14
g. kath . la k . ,  ’s paroch iával, F ö ld je  elég te rm é k en y ; b o r t  
te rm e sz t;  erdeje v an ; hajdan a ran y  ’s ezüst bányái is vo ltak . 
F . U. P o gány  > Kát h ő n y i, llo sv ay , b. P e ré n y i, G azd a , Zaf- 
f i ry ,  S z á ra z , P a p ,  F e jé r , B alabány , g r. H aller és C sató örö
kösök,'

Sós· Újfalu, orosz f. 182 g. kath,lak., 9sanyatemplom
mal. A* Yeléthe hegy ágai határát dombossá ’s hegyessé 
teszik; földje sovány. A9 n y a láb i uradalomhoz tartozik.

Veiéibe, oroszf. Máramaros vgye szomszédságában: 13 
romai, 1183 görög kath., 45 zsidó lak., g. kath, anyatem
plommal· Határa hegyes , völgyes és sovány; szántóföldje 
kevés,* de erdeje sok. F. U. i ’ k. kamara, b. Perényi, Fo- 
garassy, Bessenyei, Balogh, lEnyedy, Kanisay, Egry, 
Bényei, Báthonyi, Szabó, Székely, Zoltán, Darvay, Danes, 
Dienes, Kovács, Gacsai és Lomej - Kricsfalussy örökösök. .

Verécze, orosz f. a 9 Tisza mellett: 3 romai, 355 g. 
kath,, 47 zsidó lak., g. kath, fii. templommal. A9 nyalábi 
uradalomhoz tartozik,

*
P u s z t á k «

Andráifalva, T ivadarhoz ta rto z ik  , ’s h a tá r ja  is hasonló. 
Ctat óhaza, kicsiny p u sz ta , term ékeny  szán tó fö ldekkel, kevés



réttel tölgy?« érdével. A* ti radar i da pót er fal vi Bemetek 
bírjak. Hajdan fala volt, ’s ionén vette származását a9 Fü
géi Csató nemzetség« Ez a’ azó Cható régi ásiai eredetű , 
’a Kr. az. u 633-ik esztendő tóján n* törököknek egy nép- 
törzsök aga így neveztetett; mert Pray ezeket írja ( in  dieser· 
tatiene praevia ad Annál. Hang. por. 3. pag. 301.:*’ Tnrci 
arrepta versas Chi nam via, in solitudine, 9 nam Chato vo
cant , et lacui Lop ad orientem adjacet, substitere. Hic for
mata aeorsim tribu, novam gentem, quam a solitudine Chato 
dixere, fundarunt, quae deinceps rerum gestarum gloria cae- 
teris aotecelluit/*
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KRASSÖ VÁRHEGYE.
(Comitatus Krassoviensis. Kraschauer Gespanschaft).

Ι· §. Fek vé se .  Határa. N a g y s á g a .

Krassó vármegyének fekvése igen rendetlen, mert mi· 
dán szélessége majd 4 , majd 5 és 6 mértföld, akkor legna
gyobb hosszúsága 21 mértföldet tesz, ’s a* Marostól kezdve, 
csaknem a’ Dunáig nyúlik-Ie. Határa északról Arad vgye, 
mellytől a9 Maros vize választja-el; keletről Erdélyország, 
’·  az Oláh-Illyriai végezered vidéke; délről ugyan az utób- 
bik; nyugotról Temesvármegye, ’s a* már említett végeze
red. Nagysága 10887y . . Q roid ., ’s igy e’ tekintetben 13ik 
a’ vármegyék kost· Használható földjéből 388,990 hold 
szántóföld; 341,704 h. erdőség; 78,400 h. rét és legelő: 
28,843 h. sző lő; 12,893 h. kertek és gyümölcsösök.

2. §. Természeti  tulajdonsága.

Krasső egészen hegyes tartomány, úgyhogy valódi ró- 
naság itt nem találtatok , ha csak a’ Temes vize széles ás 
kies völgyét, ’s a’ Karas vagy Krassó folyónak bal·mellé
két ide nem számláljuk. Hegyei az Erdélyből, ’s Oláhor
szág véghatáráról becsapó Kárpátok ágazatai, ’s két fő hegy- 
tömegre oszthatók. Az északi tömeg a’ Temes és Maros 
közti tért boritja-el, közbevévén a' Béga vagy Bege folyó- 
nak vidékét is. A* déli tömeg a’Temes. Bogán is, Berzava, 
Karas, Nóra, és Duna folyók közt fekvő téreket foglalja-el, 
sokfelé ágadzó soraival, mellyeknek nagyobb része nyűgöt, 
kisebb része débnyugot felé tartván ,  lassan lassan a* keleti 
rónaságban eltűnnek, vagy meneteleket a' Duna hatalmas vize 
vágja ketté. A9 déli tömeg ezüst, réz , vas. ón , kőszén bá-



4 2 6 1ÍRA8S0 VÁRMEGYE.

nyáiről nevezetes. Folyóvizei ugyán azok mellyeket fentebb 
említettünk, kivévén a" Dunát, mellyfélmfdnyi távolságra 
folyik el a’ megye déli csúcsától. Ezen vizek mind keletről 
nyngotnak folynak, de a* Karas ős Nóra dél-nyugot fele veszik 
utjokat ’s a’ Dunába ömlenek, a’ többiek rászint közbevet- 
lenűl, részint közbevetve a9 Tisza által nyeletvén-el. Azon· 
ban a9 Tömést, ’s az ebbe szakadó folyókat szinte a9 Duna 
veszi fe l, Pancsova városánál. A9 Béga vizéről és csatornáján 
ról bővebben értekeztünk Torontói vgye leírásánál. A9 T e·  
ínes, Nóra, Berzava eredetüket a* megye és a* Oláh-Illyria i 
vidék határszélén fekvő magas hegyéből veszik.
A9 Karas vagy Krassó, a9 Krassovai erdős hegyekben, több 
patakokból gyűl össze Egészséget rontó nagyobb tavak és 
mocsárok itt nincsenek, de a’ Riu  mocsár Gladna mellett 
említést érdemel. Földje Krassónak nem olly termékeny 
áltáljában véve,.m inta9 másik két bánáti vármegyének, t. i. 
Temesnek és Torontálnak; mert itt a9 hegyeken sok a9 kö
ves, vagy nehéz agyagos föld, melly a* vízmosásoktól is  
szenved; ’s innen, midőn az érintett 2 vármegyében egy 
egész jobbágytelek 10-20,000 forintért eladathatik , itt akkor 
elhagyott jobbágytelek is elég van. Egyébiránt a9 Temes és 
Karas völgyében , valamint másutt is a9 völgyekben és dom
bosabb részeken a9 föld szerfelett gazdag termékenységi!, 
melly trágya nélkül, egyszeri szántás mellett minden gabona 
nemet uzsorával térit - vissza. — Levegője igen egészséges , 
mit a9 számtalan nagy életidőt érő öregek eléggé .bizonyíta
nak. Éghajlata, a9 sok hegyek daczára is meleg és szelíd, *a 
mind a9 bor, mind a9 gyümölcs termesztésre felette kedvező*

5. §> Termékek.

Fő termesztményei e9 megyének: a9 knkuricza; a9 gyü
mölcs, különösen a9 szilva, mellyből igen sok és erős pálinka 
főzetik; a9 fa; 9s végre az ásványok különféle nemei. Ezé- 
kenkivül terem még jó és sikeres tiszta és kétszeres búza, 
a9 róna és dombos határokban, rozs és zab a9 hegyes vidéke
ken. Szőleje sokkal több lehetne, mint jelenleg van, mert 
erre felette sok alkalmas helyei volnának , de az oláh tunya
sága miatt az ipar ezen ága nehezen megy előre; jobban szereti
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íz  a1 szilvásokat, mivel ezeket nem szükség kapálni. Tu» 
lajdort képen való legelője nem sok van ugyan, de ha az 
erdőket is ide számítjuk, valóban elég , ’s bizonyosan a’ mar
ba és juhtenyésztés jobb karban állhatna, mint jelenleg lát
juk. Az erdők vadakkal, a9 folyók halakkal bővelkednek· 
De nagyobb figyelmet érdemlenek az ásványok s mellyekkel 
Kraesó gazdagon meg van áldva. Aratii/ (termés arany is) 
ósatik Oraviczán és Dognácskán, évenkint 20 márka·
^1 mázsa érczben több mint égy márka) Oraviczán, Dognács
kán , Szászkán, és Moldaván évenkint 11,000 márka. Ed% 
’s ennek különféle nemei Oraviczán, Moldaván,, Dognács
kán , Szászkán, Giadnán, mintegy 10,000 mázsa (Ferber szerint 
9860)« Czémeutviz, vagy is vasat rézzé változtató víz Szász· 
kan. Jó vas Kesficzán, Dogschánban, Oraviczán, Dognács
kán ég Szászkán. MagneskoDognácskán, Bogschánban. 
Dognácskán , Moldaván, Oraviczán. Szászkán, Gladnánkö
zel 2000 mázsa. Néha egy mázsa érczben 26 font tiszta ón. 
találtatik· Vismuth Dognácskán· Czink Dognácskán, Ora
viczán , Szászkán, Piskolcz Oraviczán. Bamako Szászkán. 
Kóláit Oraviczán. Egérkő Oraviczán, Moldaván. Márvány 
Moldaván, Oraviczán, Dognácskán, Szászkán. Ora
viczán. Közönséges gránát Oraviczán. Szászkán, Dognács
kán. Pistazit Szászkán, Oraviczán. Asbest Dognácskán. Chlorit
Dognácskán. Szaníkő Moldaván, Dognácskán, Oraviczán 
és Szászkán. Sugárkő Dognácskán, Oraviczán. Mészkő igen 
•ok helyeken. Borostyánkő vagy agátkő Moldaván. Kőszén 
Szászkán, Dományban, Moldova vidékén , Steyerdorfon.

4. §. L a k h e l y e i .  L a k o s o k .

Van benne 15 mezőváros, mellyből 4  oláh, 1 német, 
5 oláh-német, 3 német-oláh, 2 pláh-német-rácz-magyar; 
221 fa lu , u. m. 204 oláh, 3 német, 7 horvát, 4 oláh-német. 
1 német-oláh, 1 német-magyar; 1 oláh-horvát; i népes puszta, 
Népessége 208,645 lé lek , ’s igy esik 1 Q tnfdre 1914 lakos. 
Vallásokra: 187,203 nem egyesült óhitű, 20,905 romai ka- 
tholikus, 181 evang., 177 reformatus, 179 zsidó. Nyel
vökre: 186,703 oláh, 12,059 német, 8804 horvát, 400 ma
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g y á r , 500 óhitű rácz , 179 zsidó. — ttom. kath. parochia van 
18 i m ellyek a’ csanádi püspöki megyébe esnek. Minorita 
szerzetes atyák laknak Lúgoson. Óhitű plébánia 205 szám
lábat ik. Ref. anya ekklézsia nincs Λ csupán egy le á n y g y ö '  
lekezet van oskolamesterrel együtt Vecseházán. Az evan
gélikusok a' Teraes m egyei Vukovai anya ekklázsiához szá
m íttatnak. Végre a1 zsidók is bírnak egy  synagógát Lúgoson.

5 . § · O s k o lá k ·  I p a r ,  és  K e r e s k e d é s .

A1 r. katholikusok 24 helyeken bírnak jó karban lévő 
néposkolákat 2286 oskolán gyermekkel. 17 helyen német, 7 
helyen borvát nyelven történik az oktatás. A’ n. e. őhitűek 
oskolái igen elhagyott állapotban találtatnak. A’ reformá
tusok oskolájában Vecseházán 1837 ben tanult 9 férfi , 7 leány 
gyermek. Nagyobb tanító intézetek egész Krassó vgyében 
nincsenek. Mind a9 nyers termékek termesztése, mind ezek
nek további nemesítése körűi való ipar csekély lábon á ll, ’s 
úgyszólván bölcsőjében van; csupán a* bányászatban látszik 
figyelmet érdemlő élénkség, mint ezt a9 fentebb előszámlált 
ásványokból észrevehettük. Bogschánban vasöntő gyár van, 
mellyben különféle vas mivek öntetnek· sőt ezelőtt ágyuk 
is. A9 esik lovai rézhámorban a9 réz pléhtáblákban készítte
tik· el a* rézművesek számára. — Kereskedése Krassónak 
szinte nem nagy fontosságú. Fő kiviteli czikkjei: tűzi és szer* 
számfa, szilva pálinka, 9s ez nagy bőséggel, gyümölcs, ás
ványok , nyers bőrök, 9s mind ezek részint a9 Bégá csatorná
ján 9 részint tengelyen vitetnek Temesvárig, ’s onnan to
vább. — Orezágutjai a9 legjobbak közé tartoznak egész Ma
gyarországban. — Postahivatalok 9s állomások: Lúgostól 
Temesvár (elé: Kiszetó, 1. Ugyan onnan fe lé : Szakul
l (/4 Karansebes 1. Ugyan onnan Erdély felé: ßozsiir 11|5 ; 
Facset 1; Kossova 1; Kosesd I. Oraviczától Temesvár és 
Versecz felé: Kákova 1; Kudricz 1. Dognácska felé Szé- 
kas 1 , Dognácska f, Ugyan onnan Szászka felé 1%.
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6« §. Jobbágytelkek.  P o r t á k .
Ezen vármegyében 4 rendű, u. tn. egész, fé l, fertály, 

nyolczad lelkek találtatnak , mi szerint abban semmi osztály
rendnek helye nem lévén, egy egész jobbágytelkes bír szán
tóföldben 24, rétben 6 , közlegelőben 3 ,  belső telki járan
dóságban i  búidat, holdját 1600 Q  ölével számítván. Fél
telkes bir szántóföldben 12, rétben 4 , közlegelőben 3 , belső 
telki járandóságban 1 holdat. Fertálytelkes bir szántóföld
ben^, rétben 3 , közlegelőben 1, belső telki járandóságban! 
holdat. Nyolczadtelkes bir szántóföldben akár rétben, akár 
szántóföldben 5 , közlegelőben 1 , belső telki járandóságban 
1 , összesen, 7 , oémelly helyeken 8 holdat.

Portója a* megyének: 112.

7. §. N e m e s s é g .

Az 1785-iki összeírás szerint találtatott itt 124 férfi 
nemes személy. Most jóval több, mivel azóta sok kamarai 
helység királyi adományképen eladatott, ’·  most is folyvást 
adatik, ámbár még jelenleg is a* kamara bírja a* megye na
gyobb részét. Ezen kincstári jószágok 2 kerületi tisztartó- 
tágra (lugosi; facseti), és egy számtartóságra (bogscháni) 
osztat nak-el.

8. §, T i s z t i k a r .
Egy fő , 1 alispán; 1 fő , 2 aljegyző; 1 fő , alűgyész; 1 

fő , 3 aladószedő ; 1 levéltárnok, 1 számvevő2 fiz. táblabiró, 
5 fő,, 7 alszolgabiró; 12 eskütt. Ide járulnak· 2 fő orvos, 1 
földmérő, 2 Írnok, 8 biztos, 4 seborvos, 1 várnagy. Gyű
léseit tartja^Lugoson.

9 .  § . F e l o s z t á s a .

Eloszlik Öt főbírói járásra, mellyek ezek: 1. A? Lúgost· 
It. A*Bulcsú III. Kápolnási. IV. Krassőu V. .

Jegyzés: Ezen megye betűrendbe azért nem tétetett, mert
innen bővebb adatokra várakoztam. de ezek eikésése a?
IV. kötet kijövetelét tovább nem hátráltathatta.



4 3 0 IUUS8Ó VÁRMEGYE·

M e z ő v á r o s o k .
Birkit, oláh m. v. a9 Maros mellékén: 12 kath., 1381 

n. e. óhitű lak., ’s anyatemplommal, jő vásárokkal, erdő· 
v e i, gyümölcsösökkel, sok urasági legelővel és szép gyümöl
csösökkel. F. U. a’ kamara.

Nemet-Bogtchán, bánya mezőváros, a* Berzava mellett 
a’ verseczi és karánsebesi országúiban, Lúgoshoz délre 
mfdoyire: 551 német kath., 1241 n. e. óhitű, 12 eváng.lak., 
r. kath., és óhitű anyatemplomokkal. Bányákat m ivel; vas· 
hámorai 's öntőmühelye van. Székhelye egy helyettes bánya· 
törvényszéknek, a’ vashámorokra 's öntőműhelyre felügyelő 
tisztségnek. F.U. a' kamara.

Dognáctha, kamarai bánya mezőváros, Bogschánhoz 
délre 1% mfdoyire: 952 kath. német« 1063 n. e. óhitű oláh 
lakosokkal, kath. és óhitű anyatemplommal 9 postahivataliéi * 
márvány töréssel f rézbányákkal.

Ebendorf, német m. v. Lúgoshoz dél keletre l l/fimfd- 
nyire: 373 kath., 33n .e . óhitű, 5 evang. lak., kath. paroch· 
templommal, termékeny földekkel , erdővel, vásárokkal. 
F. U. gr. Brukenthal.

Nemet - Factet, német - oláh m. v. a’ Béga csatornája 
meltett, Lúgoshoz kelet északra 3 mfdoyire: 281 kath«, 132 n. e. 
óhitű, 15evang. lak., kath. paroch. templommal, postahiva· 
tallal a9 temesvári és erdélyi országúiban, egy hegyen lévő 
régi ombdozott várral. Székhelye egy kamarai kerületi tiszt· 
tartóságnak.

Oláh - Factet oláh m. v. szinte a' Béga mellékén: 5 kath., 
658 n. e. óhitű lak., óbitű anyatemplommal, termékeny ha· 
tárral 9 ’s jó rétekkel > erdővel. F. U. a’ kamara.

Nemet - Gladna, kamarai bánya m« v. Facaethez délre 2 
órányira: 75 kath., 146 n. e. óhitű lak , óhitű anyatemplom· 
mai. Fekszik a* Bagyes hegy tövében, réz és vasbáuyák· 
kai, szép tölgyes erdőséggel, középszerű földekkel.

Kápolnát) oláhin· v. Facsettol 2 órányira: 8 kath.;, 1379 
n. e. óhitű lak.9 ’s anyatemplommal. Van sok erdeje 9 tér· 
mékeny szántóföldje, szőlőhegye, szilvássá· A9 megyének 
egy járása innen veszi nevezetét. Az uras. legelő mintegy 
2000 holdra terjed. F. U. a9 kamara«
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Lúgot (Oláh és Német), két részre osztott kamarai mező
város a9 Temes két partján , egy 50 öl hosszá híddal össze· 
köttetve, Temesvárhoz 8, Pesthez 46 mértföldnyire. Fekszik 
egy termékeny némelly részt homokos térségen, kies erdők 
és hegyek szomszédságában. Népessége5744lélek, kik közt 
1358 katholikus, 4093 n. e« óhitű, 100 evang., l4  ref., 179 
zsidó. Nyelvökre nézve oláhok, németek, ráczok, magya
rok. Van itt kath. paroch. templom ’s minorita szerzetes 
zárda, óhitű anyatemplomok, synagoga; vármegyeháza, 
iQellyben tartja Krassó közgyűléseit, postahivatal és váltás 
Kiszetó és Bozsűr közt a9 temesvári és szebeni országúiban, 
lovaskaszárnya, sok mesterember és kereskedő, élénk heti· 
vásárok, jó bort termő szőlőhegy. F. U .a* kamara , 9sszéke  
egy tisztartósági kerületnek. Régi nevezetes vára egészen 
elpusztult. *

Új- Moldova , oláh - német bánya m. ▼. Krassónak leg
délibb csúcsában, közel a* Dunához, Lúgostól 15 mfdnyitá
volságra, igen hegyes erdős vidéken: 596 kath*, 1892 n. e. 
óhitű, 10 evang. lak ., kath. és óhitű anyatemplomokkal. Réz 
és más érczbányákat m ivel; erdeje roppant; földmivelést nem 
űz; székhelye egy helyettes bányatörvényszéknek. Vidékén 
jó kőszén találtatott. F. U. a9 kamara.

Német*Ornviczay csinos német-oláh bányám, v. Lúgoshoz 
délre 11 mfdnyire: 1901 kath., 1766 n. e. óhitű, 26 evang. 
lak·, kath. és óhitű anyatemplomokkal· Határa hegyes, 
köves minden földművelés nélkül. Ezust-réz-vas bányák. Szék
helye a9 bánáti fő bányász-kerületnek 9s kormánynak , és ke· 
rűleti bányatörvényszéknek. Ezek alatt állanak ) :  a9 dog· 
nácskai, moldavai, szászkai, rézbányái (Biharban), bánya
hivatalok , és helyettes bányatörvényszékek, b ): a’ rusbergi 
törvényszék és vashámorok, c ) : a9 bogscháni és resipzai ol
vasztó házak. Továbbá ide tartozik a9 gládnai vasbányó* 
g z a t ,9e a* reeiczai báoyatörvényszék. Van itt végre er- 
dószeti és postahivatal, roppant erdőség, sok mesterember, 
F. U. a9 kamara.

Nemet - Resicza, német-oláh kamarai bánya m, v. 
Dognácskához keletre2 mfdnyire: 646 kath., 441 n. e. óhi
tű , i l  evang. la k ., kath., és óhitű anyatemplommmal, vas- 
hámorokkal 9s bányákkal, olvasztóházzal.
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Szakul, oláh m.r. a'Lúgostól Karánsebesre vivő orszá- 
gátban, mindegyiktől egy posta állásnyira: 14 kath., ló i2 
n. e. óhitű, 9 ref., 5 zsidó lak·, óhitű anyatemplommal, pos
tatisztséggel, szép szilvásokkal, erdőkkel.

Nemet - Szászka, oláh· német kamarai bánya m, a' 
Nóra, vize mellett, hegyek közt, Oraviczától délre 3 l(4 mfd- 
nyire: 839 kath., 1186 n.e. óhitű, 2 evang. lak ,, kath. ég 
óhitű anyatemplommal, postatisztséggel és váltással Oravi- 
cza és Fejértemplom közt, köves, hegyes határral minden 
földmivelés nélkül, gyönyörű és nagy erdőséggel, gazdag 
réz, vas, ón bányákkal ,  márványtö^éssel, bányahivatallal , 
és helyettes törvényszékkel.

F a l u k .

Agadic9, oláh f. Oraviczához 1 l|e órányira: 3 kath., 1251 
n, n. óhitű lak., 's anyatemplommal. Földje elég termékeny; 
erdeje van,

Allwerk, kis bányahelység 38 kath. lakossal.
Apddia, oláh f. Karánsebeshez 3 órányira, 802 n. e, óhi

tű lak., anyatemplommal, termékeny földekkel» jó réttel és 
legelővel, erdővel · szilvásokkal. F. U. Grabowszky nem
zetség.

Bakamező, oláh f. Facsethez 2*|a mfdnyire: 2 kath·, 
626 n. e. óhitű lak., 's anya templommal. F. (J. a* kamara·

Balincz, oláh f. a* Béga csatornája mellett. Lúgoshoz 
2 ,[a órányira: 516 n. e, óhitű lak,, 's anyatemplommal, sok  
legelővel. F. U. a' kamara.

Balos esty , oláh f. Facsethez 2T|4 mfdnyire: 1 kath., 195 
n .e. óhitű lak ., erdővel. F. U, a’ kamara.

Barboza. oláh f. Boganie vize mellett, Lúgoshoz 3*|a 
órányira: 1 kath., 784 n. e. óhitű la k ·,'s anyatemplommal, 
F. U· a* kamara.

Barra, oláh f. Temes vgye szélén, Lúgoshoz31/« órá
nyira: 4 kath., 979 n. e. óhitű, 5 ref. lak., óhitű anyatem
plommal, termékeny szántóföldekkel, szilvásokkal, erdő-» 
vel. F. U. a' Haláss nemzetség.



Balta ,oláh f. közel a’ Maroshoz: 3 kath. 897 n. e. 
óhitű lak«, anyatemplommal, szilvásokkal, sok uras. rétek
kel* F. U. a’ kamara*

Battiest, oláh f. Facsethez *|4 órányira, az erdélyi posta- 
útban: 2 kath., 452 n. e*óhitű lak*, anyatemplommal. F. U. 
a* kamara.

Bázelt, qláh f. Facsethez fél órányira, a’ szebeni ország
úiban: 2 kath., 388 n. e. óhitű lak., 's anyatemplommal. 
F. U. a* kamara.

• I

Berlittye, oláh f. Oraviczához 2 !|a mfdnyire: 6 kath.*, 
1036 n. e. óhitű lak*, ’s anyatemplommal.

Bikis,oláh f. a' Béga mellett, Fascsethezfél órányira, 
2 kath,, 611 n. e. óhitű lak·, ■’s anyatemplommal· F* U. a* 
kamara.

Binyis, oláh f. Dognácskához 1]|4 mfdnyire: 5 kath., 
1371 n. e. óhitű lak., roppant erdőséggel, óhitű anyatem- 
plommal, ’s igen nagy határral. F. U. a’ kamara.

Bírna , oláh f. Lúgoshoz ^/.órányira: 1 kath., 315n.e. 
óhitű lak ., ’s anyatemplommal·

Bagodincz, oláh f. Szászkához \ ] / 4 mfdnyire, a’ Néra 
vize mellett, a’ mehádiai országutban: 6 kath., 318 n. e. 
óhitű lak., ’a anyatemplommal.

Oláh- Bogtchdn, oláh f. Dognácskához 2 órányira a’ ver-
scczi országutban : 79 kath., 2023 n. e. óhitű lak., óhitű anya- 
templommal;, nagy határral és erdővel.

Boldur, oláh f. Lúgoshoz egy órányira, térséges Főidőn 
a’ Temes mellett: 19 kath., 1184 n. e. óhitű lak., fs anya
templommal, Mind földje, mind rétje igen termékeny.

Botti/iyest, oláh f. Bozsűrhoz 1 órányira: 2 kath·, 481 
n. e* óhitű lak. * *s anyatemplommal*

Bolyéit, oláh f. egy hegy tövében, Lúgoshoz 2 órányi
ra: 129 n. e* óhitű lak*

Bozsúr % oláh f. az erdélyi postautban: 17 kath., 385 
n. e. óhitű lak., ’s anyatemplommal, postatisztséggel ’s vál
tással Lugos és Kossova kost, sok urasági legelővel. F. U* 
a’ kamara. ξ

Branyest, oláh f. Facsethez egyórányira: 2 kath., 624 
n* e* óhitű lak., ’s anyatemplommal. F. U. a’ kamara*
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B rαχονα,oláh f. a9 Béga mellett, Kossovához fél órá
nyira: 489n* e. óhitű la k ./«  anyatemplommal f sok uras. lege
lővel. F. U. a’ kamara.

Brostyán, oláh f. Oraviczához % órányira, a’ verseczi 
országúiban: 1703óhitű lak., kik bányákban dolgoznak,ás 
sok szenet égetnek, óhitű anyatemplom.

Bruznyik , oláh f. nagy erdős hegyek közt, Facsethez 
5 órányira: 2 kath., 1136 óhitű lak ., ’s anyatemplommal. 
F. U, a9 kamara.

Bukovecz, oláh f. Bozsűrhozegy órányira: 5katb., 864 
óhitű lak., 's anyatemplommal.

Bales, oláh f. a9 Maros mellett, Facsethez3 órányira: 
337 kath., 87 óhitű lak,, kath. paroch. templommal. Azide, 
való oláh nyelven beszálló katholikusok , mint ritkaság, em
lítést érdemiének. Van itt egy régi apaturság romhelye. 
Gyümölcsben , fában bővelkedik. F. U. a9 kamara.

Eulza, oláh f. Erdély szélen, nagy hegyek közt, Fa· 
esethez 3 órányira: 3 kath., 549 óhitű lak ,, ’e anyatemplom
mal , .szép erdőkkel. F. U. a9 kamara.

Banya, oláh f. Facsethez l 1̂  órányira: 479óhitű lak. 
fs anyatemplómmal.

Carlsdorf, kia bánya helység: 150 kath., 87 óhitű 
lakossal.

Cseresztemes, oláh f. a9 Temes mellett , Lúgoshoz 1 Ve 
órányira: 2 kath., 624 óhitű lak ,, ’s anyateroplommal.

Német - Ctiklova ♦ vagy Csi , oláh - német bánya 
helység Oraviczához keletre 1 mfdnyire: 257 kath. , 1520 
óhitű lak. kath. és óhitű anyatempl ómmal, és réz hámor
ral. F. U, a9 kamara.

Oláh· Csíklova vagy Csiklovár, oláh f. 3 kath·, 2127 óhi
tű lak., óhitű anyatemplommal. F. U. a9 kamara.

Csorda, oláh f. a9 Raras vize m ellett, Oraviczához 2%  
mfdnyire: 617 óhitű lak,, ’s anyatemplommal.

Csudanovecz, oláh 4. mkgas hegyek közt, Oraviczához .3  
mfdnyire : 739 óhitű lak ., 9s anyatemplommal.

Ctukics , oláh f. Oraviczához 2 órányira! 4 kath., 1799 
óhitű lak ., anyatemplommal, szép erdővel.
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Cxella > oláh f. Facsethez 2% (irányira, nem messze a4 
Marostól: 8 kath., 906 óhitu. lak., anyatemploramal , sok
gyümölcsösei ás szántófölddel, F. U. a9 kamara.

*

Czerova, oláh f. Dognácskához 2 órányira: 605 óhitű 
lak,, ’s anyatemplommal. F. U. a’ kamara.

Delinyest, oláh f. erdők és hegyek közt, Raránsebes* 
hez 3!|4 mfdnyire: 8 kath,, 513 óhitű lak , anyatemplom· 
mai, szilvásokkal, igen termékeny szántóföldekkel.

D e z e s t y e , oláh f, a9 Boganis vize m ellett, Lúgoshoz 4 
órányira: 2 kath., 712 óhitű la k ,,’s anyatemplommal.

Dobresty, oláh f. közel Temes vgyéhez, Lúgoshoz észak· 
ra 4 kis órányira: 6 kath., 561 óhitű lak., ’s anyatemplom· 
mal. F, U. a9 Halász nemz.

Dokién, oláh f* Dognácskához l*la órányira i 18 kath. 
1223 óhitu lak., anyatemplommal. F* U. a9 kamara,

Domá/iy, oláh f. Dognácskához 2 órányira: 4  kath., 417* 
óhitű lak., anyatemplommal, kőszénbányákkal, F, U, a 
kamara.

Dragomiresty, oláh f. Lúgoshoz 2 órányira: 1 kath., 
491 óhitű lak., 's anyatemplommal. F. U. a' kamara,

Dragsinyest, oláh f. Facsethez 1*|β órányira: 6 kath, 
161 óhitű lak ., 9s anyatemplommal· F. U. a’ kamara.

Drinova, oláh f. Lúgoshoz 2% órányira: 2 kath·, 263 
óhitű lak., anyatemplommal, termékeny földekkel.

Dubesty, oláh f, Facsethez 2 órányira: 4 kath., 607 
n,e. óhitű lak., 9s anyatemplommal, sok urasági legelővel. 
F,U; a9 kamara.

Dulleo, oláh f. a' Boganis vize mellett, Lúgoshoz 3 órá
nyira : 5 kath., 711 óhitű lak ., ’s anyatemplommal,

Eisenstein, bányahelység: 2 kath,, 432 óhitű lak,, ’a 
anyatemplommal. F. U. a9 kamara.

Ezeresy oláh f,Dognácskához 3 órányira: 9 kath.,902! 
óhitű lak ., 9s anyatemploramal, vendégfogadóval, F. U. a* 
kamara,

Fadimák, oláh f. Lúgoshoz 3 órányira , közel Temes 
vgyéhez: 5 kath., 972 óhitu lak., 9s anyatemploramal, sok 
majorság! ,  földekkel és legelővel F. U, a* kamara.

2 8  *
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Foratest, oláh f. Kuszka hegye tövében, Facsethez 2 
órányira: 7 kath., 277 óhitű lak., 9s anyatemplommal. F.U. 
Winkler család.

Porolik, oláh f.Kákovához 13{4 órányira .· 10 kath,, 1262 
•hitű lak·, ’s anyatemplommal. F. U. a* kamara.

Franzdorf, oláh-német f. Dognácskához 4 órányira, 
at oláh.illyriai ezered határszélén, a9 Berzava mellett: 263 
nómet. kath., kik Stájerországból jöttek-be, 9e 5i6 óhitű 
lak·» kath. ésóh itű  anyatemplomokkal. Lakosai fókópea 
favágásból élnek, a9 fát Berzava vizén úsztatván le a* resi- 
csai és bogscháni hámorok számára.

Furdia, oláh f. Facsethez2 órányira: 8 kath., 747 óhi
tű lak., 9e anyatemplomiual, sok urasági legelővel. F· U. 
a9 kamara·

Furia f f , nagy oláh f· hegyek közt, közel a1 Boganis vi
zéhez, Lúgoshoz3 órányira: 1 kath., 2684 óhitű lak., anya- 
templommal, sok erdővel, szilvásokkal.

F ü z e t , oláh f. Bogschánhoz 2 órányira, Temes vgjre 
szélén: 23 ka th ,, 2400 óhitű lak., anyatemplouunal, jó  
szántóföldekkel, nagy erdővel, szilvásokkal, legelővel.

Gojzest, oláh f. Facsethez 1 1/ 2 órányira, hegyek, er
dők közt: 3 kath., 193 óhitű lak. F. U. Madarassy család.

Gavttdia, oláh f. Lúgoshoz l*/4 órányira a9 mehádiai 
országaiban: 19 kath., 1392 óhitű lak., 9sanyatemplommal.

Gerlistye, oláh f. a9 Karas vize mellett, Székashoz 2 
lírányira: 24 kath·, 1626 óbitűlak., anyatemploiumal, szép 
erdővel, kőszénbányákkal. F. U. a9 kamara.

Oláh - G ladna, oláh f. 7 kath., 7 i2  óhitű la k .,’s anya
templommal, tölgyes erdővel, 9s jó legelővel, 9s egy tóval 
F. U. a- kamara.

Goruja* oláh & a9 Karas vize mellett Székashoz * Va 
órányira: 23 kath., 1232 óhitű lak., 9s anyatemplommal, 
vendégfogadóval. F. U. kamara.

Greovácz, oláh f. Kákovához 3|4 órányira: 1506 óhitű 
lak., 9s anyatemplommal.

Grotty olá% f. Facsethez 2 r|g órányira: 3 kath., 375 
óhitű lak ., 9s anyatemplommal.

Gruiti»oláh f. Temes vgye szomszédságában, Lúgos
hoz 1 / \  mfdnyire: 772 óhitű lak ., anyatemplommal, igen
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termékeny szántóföldekkel, és rétekkel. Jó káposztát ter
meszt. F. U. «’ kamara.

Haferdorf, oláh f. Oraviczához 2 órányira egy térségen: 
399 óhitű la k ., ’s anyatemplommal.

Harm adta, oláh f. Lúgoshoz egy órányira: 1 kath., 
392 óhitű lak., #s anyatemplommal, sok legelővel. F. (J. a9 
kamara·

H autett, oláh f. Bagyes hegy tövében, Facsethez 2*/4 
órányira: 267 óhitű lak., ’s anyatemplommal. F. U. a’ 
kamara.

Herrendjett, oláh f. Lúgoshoz fél órányira: 6 kath., 
889 óhitű lak., ’s anyatemplommal.

Hezeret, oláh f. Lúgoshoz egyórényir^: 9 kath·, 395 
óhitű lak ., ’s anyatemplomnial, sok uras. gyümölcsösökkel 
és legelővel. F. U; a’ kamara.

Hodot, oláh f. Lúgoshoz t l|4 mfdnyire: 6 kath., 692 
óhitű lak·, ’s anyatemplommal.

Homoadta, oláh f. Kossovához fél órányira: 201 óhitű 
lak·, 's anyatemplommal.

Honorit, oláh f. Lúgoshoz egy órányira: 4 kath., 718 
óhitű lak., ’s anyatetnplommal.

Jám, oláh f. a’ Karas vagy Kraseó vize mellett, Temes 
vgye szélén, Oraviczához 2 ^'órányira; 6 kath.9 1136 óhi
tű lak ., ’a anyatemplommal.

Jabalcta,horvát f. Székashoz 3 órányira: 479 kath., 
16 óhitű lak. F. U. a’ kamara

Jertnik, oláh f. Facsethez l p,jt órányira: 5 kath·, 378 
óhitű lak., ’e aoyatemplommal.

Jertxegh, oláh f. a’ Boganis vize m ellett, Lúgoshoz 4 
órányira 6 kath., 8o7 óhitű lak., ’s anyatemplommal.

Illadiay oláh f, Oraviczához l 1/# órányira : 8 kath·, 1553 
óhitű lak., ’s anyatemplommal.

Izg á r , oláh f. Lúgoshoz 31|4 órányira: 639 óhitű lak ., 
’g anyatemplommal. /

Kákova, oláh f. 32 kath., 1568 óhitű lak., ’s anyatem- 
ploramal, postatisztséggel és váltással Kudricz és Oravicza 
közt a’ verseczi országút ban.

Kalina, oláh-horvát f. Székashoz2 órányira: 102 kath., 
657 óhitű.lak., óhitű anyatemplommal. F. U. a’ kamara.
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Kapriora, oláh f. Facselhez 2 f/s órányira, közel a’ Ma
roshoz kősziklás hegyek közt. 5 kath., 745 óhitű lak·, 's 
anyatemplommal, köves, sovány határral, bor termesztéssel, 
•ok gy&mölcecsel.

Kavarán, oláh f. Szakaihoz fel órányira , a1 temesvári ás 
tnehádiai postautban: 1 kath., 641 óhitű lak., 9s anyatem
plommal« erdőkkel, szilvásokkal.

j Kernyecsatoláh f. Szokáshoz */4 órányira: 4 kath., 792
óhitű lak ,, *s anyatemplommal, kevés bortermesztéssel.

Kohldorf, oláh f. a1 vármegye déli csúcsában: 8 kath., 
592 óhitű lak., vs anyatemplommal, igea hegyes, erdős, 
köves határral. F. U. a* kamara.

Kladova, oláh f. Lúgoshoz 3 órányira .· 741 óhitű lak·, *8 
anyatemplomnial, szőlőhegygyel·, szilvásokkal, 1000 holdnál 
több uras. legelővel. F. U. a9 kamara.

Klicsova, oláh f. Lúgoshoz 2 órányira egy térségen: 5 
kath,, 1Q09 óhitű lak ., 9s anyatemplommal. Földje igen ter
mékeny és sok tengerit terem. Szőlőhegy. Sok urasági legelő. 
F. U· a9 kamara*

Klokodictf horvát f. Székashoz 2 órányira: 1367 kath. 
Jak., sok erdővel. F. U. a* kamara.

Komoriitye > oláh f. Kákovához egy órányira: 13 kath,, 
1374 óhitű lak,, ’s anyatemplomnial.

Kossova, oláh f, a9 Facsetről Erdélybe vivő postautban: 
24 kath., 399 óhitű lak,, 9a anyatemplommal, posta tisztség
g e l, szép erdővel. F. U. a9 kamara.

Kottovicza, oláh f. Erdély határszélén, zordon hegyes 
vidéken, közel az elébbeni faluhoz; 3 kath.« 77 óhitű Jak, 
F« U. pézsánfalvi^Gyika’család«

K oitye% oláhf. Kossovához 1 *|a órányira: 3 kath., 352 
óhitű lak., ’s anyatemplomnial. F. U. a’ kamara.

Rii-Koilély, oláh f. Temes vgye szomszédságában , Lú
goshoz egy órányira: 5 kath., 275 óhitű lak. Itt megyen 
ki a9 Temes vizéből egy tápcsatorna, a* Béga csatorna vizé
nek pótlására. F, U. a9 kamara.

Nagy-Koitely, oláh f. az elébbeni helység szomszédság 
gában : 3 kath., 1429 óhitű lak·« ’s anyatemplommal, Mind 
földje, \mind rétje igen termékeny; jó káposztát term eszt; 
szőleje is van* F. U. a9 kamara. Sok urasági legelő.
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Köhiik, oláhf. a’ Berzava m ellett, Dognácskához 2 órá
nyira; 6 kall)., 621 óhitű lak., anyatemplommal. F. U. a9 
kamara.

König$gnade% német f. Temes vgyéhez közel: 547 kath. 
la k ., kath. paroch. templommal. F. U. a’ kamara.

Kratsova, horvát f. Dognácskához 2 órányira, a’ Karas 
vize mellett: 3568 kath«, 34 óhitű lak., kath. paroch· tem
plommal, nagy, de hegyes völgyes, köves határral, roppant 
erdőséggel, egy régi, hegyen lévő várnak romjaival, gyűmöl- 

' esős és szilvás kertekkel, vendégfogadóval , kőbányával, F. U. 
a9 kamara,

K rictova , oláh f. Szakaihoz fél órányira : 4 kath., 878 
óhitű Jak., anyatemplommal, termékeny szántóföldekkel.

Krivina, oláh f, Kossovához 2 órányira: 1 kath., 361 
óhitű lak., anyatemplommal, nagy erdőséggel, szép uras. 
legelővel, F-U. Dézsónfalvi Gyika család.

Kuporte9 oláh f, Dognácskához 3 órányira: 492 óhitű 
la k .,9s anyatemplommal. F. U. a9 kamara.

Kuriya , oláh f. a9 Béga mellett, Kossovához fél órá- 
nyira: 13 kath·, 916 óhitű lak., 9e anyatemplommal, he
gyes, erdős, kősziklás határral,

. Kutlina, oláh f. a9 Béga m ellett, Lúgoshoz2f/3 órányi
ra: 913 óhitű lak., *s anyatempl ómmal, bor termesztéssel. 
1780-ban a* föld itt egy helyen meggyuladvan, ez majd esz
tendeig égett. Sok és termékeny urasági szántóföld. F. U. 
á’ kamara.

Labasincz, oláh f. a9Maros mellett, Temes vgyeszé
lén: 9 kath., 1111 óhitű lak., 9s anyatemplommal, szép 
erdővel, szilvásokkal.

Lapumik, oláh]f. Lúgoshoz 2, ja órányira: 8 kath.,412 
óhitű lak. , ’s anyatemploramal.

Leohotetiy, oláh f. a* Béga csátorhája m ellett:-21 kath., 
492 óhitű lak., 9s anyatemplommal, sok gyümölcsösei.F .U. 
a9 kamara.

Lugothely, oláh f. Lúgoshoz egy fél mfőnyire, térségen: 
7 kath., 969 óhitű lak., 9s igen termékeny szántóföldekkel, 
óhitű anyatempiommal, szép urasági legelővel. F. U. a* 
kamara.
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Lunkuny, oláh f* nagy hegyek közt, Facsethez 2 órá
nyira, Erdély felé: 362 óhitű lak., anyatemplommal, igen 
szép és roppant erdőséggel. A' Béga vizének egy ága az ide· 
▼aló hegyekből veszi eredetét. F. U. Luókányi család,

LuppaA, horvát f. Dognácskához 3(4 órányira : 999 kath., 
6 óhitű lak., kath. paroch. templommal F* U. a* kamara.

Maguri) oláh Lúgoshoz egy órányira : 295 óhitű lak ., *a 
anyatemplommal. F. U· a’ kamara.

Majdan, oláh f. öraviczáhozegyórányira: 1 kath., 1309 
óhitű lak., anyatemplommal, igen köves, kősziklád határ
ral , nagy kiterjedésű szilvásokkal.

MaAovistye , oláh f. 39l óhitű lak., ’s anyatemplommal.
Maria·Schnee, kis bánya helység:'2 kath., 194 óhitű

lak.
M artina , oláh f. a* Béga vize m ellett, Koskovához fél 

órányira: 3 kath., 398 óhitű lak., óhitű anyatemplommal, 
jó egyenes fekvésű szántóföldekkel. F. U. a9 kamara.

Mactova, oláh f. Karánsebeshez egy órányira: 772 óhitű 
lak ., 9s anyatemplommal, szép erdőkkel.

Merctina, oláh f. Kákovához 1% órányira, a9 Karas 
mellett egy térségen: 4 kath., 1349 óhitű lak., anyatemplom- 
m al, jó búza és tengeri termő földekkel, nevezetes marba 
és juhtenyésztéssel, szilvás kertekkel.

Mirkovdczt oláh f, Oraviczához2l|s órányira, szinte tér· 
niékeny térségen: 649 óhitű lak., 9s anyatemplommal.

Monio% oláh f. Dognácskához 2 órányira, a9 Bérsava 
m ellett. 4 kath., 721 óhitű lak., ’s anyatemplommaL F. LT. 
a’ kamara.

Monostor, oláh f. a* Béga m ellett: 309 óhitű lak. f anya-  
templommal, jó rétekkel. F. CJ. a9 kamara.

K it - Mutnik, oláh f. 15 kath., 31 óhitű lak*
JYagy-MutniA, oláh f. Bozsdrhoz 2*j4 órányira: 6 kath., 

936 óhitű lak., anyatemplommal, hegyes határral.
Nemesest. oláh f. Kossovához egy órányira. 3 kath,, 

131 óhitű lak ., 9s anyatemplommal. F. U· a9 kamara.
Nermeth 9 horvát f. Dognácskához 2 órányira: 633 kath., 

10 óhitű lak., anyatemplommal, köves, kősziklás határral. 
F. U. a* kamara.

LeuícerA) kis bánya hely, 121 kath. német lak.
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1SevrirtctU y oláh f. Lugos 1% őráoyira: 1 kath., 297 
óhitű. lak., bortermesztóssel. F. U, a9 kamara.

Niholincz, oláh f. Oraviczához 2 órányira? 19 kath.» 
2620 óhitű lak., anyatemplommal, és igen termékeny róna 
szántóföldeket» rétekkel.

Ohaba-Mntnik, oláh f. Szakulhoz 1 J/# órányira: 26 kath., 
1024 óhitű lak ., 9s anyatemplommal.

Okaba-Rumúnyatt, oláh f. Facsethez 21),, órányira: 65 
kath. t 221 óhitű lak.

Ohabiczu, oláh f. a9 Szebenik hegy tövében, Karánse- 
beshez 1% órányira í 247 óhitű lak.

Okaiba - Szerbuszba, oláh f. Facsethez 3 órányira: 892
óhitű lak., 9s anyatemplommal. F*U. a9 kamara·

Ollósa}», oláh f. Lúgoshoz egy órányira: 5 kath., 511 
óhitű lak., anyatemplommal.

Oláh- Oravicza, oláh-német f. 249 kath., 2453 óhitű lak., 
kik favágásból, 9s bánya munkákból élnek. Óhitű anya* 
templominál.

Oszíron, oláh f. Facsethez órányira: 5 kath. 547 
óhitű lak., 9s anyatemplommal. F· U. a9 kamara.

Pudinamatej, bánya helység 287 óhitű lakossal.
Padurány, oláh f. Facsethez 1*|β órányira: 3katb., 297 

óhitű lak., ’s anyatemplommal, sok legelővel. F. U. a9 kamara.
Pettyere, oláh f. a9 Temes m ellett, Karánsebeshez 1 

órányira: 747 óhitű la k . , ’s anyatemplommal.
Petrilovay oláh f. Szászkához l ’/g órányira: 1104óhitű 

lak ., 9s anyatemplommal.
Petróza, oláh f. Erdély határ szélén magas hegyes vi

déken, Facseitól 2. órányira, Kossovához 1J/4 órányira: 5 
kath., 357 óhitű lak,, ’s anyatemplommal, szép erdeje, 9s 
tartós malom kövei vágynak. Bold. !. Ferencz Király által 
néhai pesti Könyvnyomtató Trattner Mátyásnak adatott kir. 
adományképpen, *s innen írja a9 T r a t t n e r  nemzetség 
p e t r ó z a i mellék nevét.

Petrovicz, oláh f. 2 kath.. 1265 óhitű lak,, anyatem· 
plommal, szilvásokkal, erdővel.

Poerulj oláh f. Lúgoshoz fél órányira: 499 óhi tulok* 
9e anyatemplommal. F. U. a9 kamara.
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Pogány et t , oláh f. Lúgoshoz 1% órányira: 419 óhitű 
la k .. ’s anyatemplommal. F. U. Sebastian család.

Pojen, oláh f. Erdélyhez közel, magas hegyes vidé
ken: 4 kath., 376 óhitű lak«, anyatemplommal, szép erdő
séggel· A’ JJéga vizének egyik ága itt veszi eredetét.

Potzoga, oláh f. a’ Maros mellett: 10 kath., 76$ óhitű 
lak ., *s anyatemplommal. F. U. a1 kamara·

Potok, oláh f. Szászkáboz egy órányira: 817 óhitű lak., 
V anyatemplommal.

Poverztina, oláh f. Facsethez 1 xJa órányira: 2 kath. , 
316 óhitű lak., ’s anyatemplómmal. F. U. a’ kamara.

Prebul, oláh f. Karánsebeshez 2*|α órányira: 18 kath·· 
782 óhitű la k ., ’s anyatemplommal.

Priszaka, oláh f. Karánsebeshez egy órányira: 4 kath., 
866 óhitű lak., *s anyatemplommal.

Radmanyett, oláh f. Lúgoshoz nyugot-északra 4 órá
nyira: 6 kath., 715 óhitű lak., 's anyatemplommal. F. U. 
a’ Halász nemzetség.

J Hajffha,oláh f. Bogschánboz tízórányira, erdők közt:
9 kath., 2205 óhitű lak·, ’s anyatemplommal.

Raffnik, horvát f. Dognácskához % órányira: 940 
kath., 13 óhitű lak., kath., paroch. templommal. F. U· a’ 
kamara.

Rakatdia, oláh f. Oraviczához 1 órányira: 10 kath.· 
1319 óhitű lak., ’s anyatemplommal.

Rakita, oláh f. a’ Béga mellett, Facsethez egy órányira: 
5 kath., 1017 óhitű lak., 's anyatemplommal. F.U. a’ kamara.

Rakitova, oláh f« Oraviczához % órányira: 4 kath., 
1028 óhitű lak., ’s anyatemplommal.

Altó-e't Feltó-Remete, két oláh f. Lúgoshoz 2% órá
nyira, az első 8 kath., 563 óhitű, a’ második 2 kath., 762 
óhitű lak., ’s anyatemplomokkal.

Oldh-Reticza, oláh f. 27 kath., 978 óhitű la k ., ’s anya
templommal.

Rumunyett, oláh f. Kossovához egy órányira: 3 kath., 
649 óhitű lak., anyatemplommal. Fábry család bírja.

tí-Ruttova , oláh f. Oravichához 2J/4 órányira egy 
térségen. 1 kath., 291 óhitű lak.
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Uj-Ruttova, oláh f. 3 kath., 367 obit ft lak«, *s anya· 
tomplommal. .

B usz , oláh f. Karánsebeshez 1 órányira: 1 kath., 543 
óhitű. lak, , anyateniplommal.

RusziuócZs oláh fv Karánsebeshez 1J4 órányira: 280 
óhitű lak,, 9s anyatempTommal.

Steyerdorf, német f. hegyek közt, Oraviczához 2 óra· 
nyira: 421 kath. lak., kik nagy részt favágásból, és zsin
dely készítésből élőskódnek. Kath. paroch. templom. F. U. 
a9 kamara.

Szarazdn, oláh f. Bozsúrhoz 1 órárfyira: 4 kath,, 531 
óhitű lak,, anyatemplommal, bortermesztéssel.

Oláh·Szdszha, oláh f. a’ Néra vize mellett: 34 katb., 
865 óhitű lak ., 9s anyatemplommal, kősziklái határral.

Szatulmik , oláh f. Lúgoshoz mfdnyire: 5 kath., 536 
óhitű lak., anyatemplommal, részint róna, részint dombos 
és termékeny határral.

Szehqt, oláh f. 13 kath., 1991 óhitű lak., anyatem
plommal, postátieztséggel és váltással Oravicza és Dog· 
VYácska közt, hegyes erdős határral, gyümölcsösökkel.F.U. 
a* kamara.

Szelcsova, oláh f. a9 Maros mellett, a9 vármegye észak
keleti csúcsában · 5 kath. , 572óhitű lak., anyatemplommal, 
részint róna, részint kősziklás határral. F .U . a’ kaniara.

Szécsan, oláh f, Bozsárhoz 1j9 órányira: 197 óhitű la
kossal.

Szilvdehely, oláh f. Szakaihoz egy órányira: 6 kath·, 
855 óhitű lak, 9 anyatemplommal, termékeny földekkel.

Szintyest, oláh f. a9 Béga mellett, Facsethez egy órá
nyira: 7 kath., 8)7 óhitű lak., anyatemplommal, nagy 
részt termékeny róna hátárral, bortermesztéssel. F. U. a* 
kamara.

Szkejnt, oláh f. Lúgoshoz 21)* órányira: 9 kath., 1261 
óhitű lak ., anyatemplommal. Földje hegyes ugyan, de 
szép házát terem: szilvással szépek.

Szlatina, oláh f. Szászkához 3/4 órányira: 10 kath,, 
1134 óhitű lak·, anyatemplommal, köves hegyes határral, 
sok szilvásokkal.
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Szokoldr, oláh f. Szászkához y4órányira: G kath., t i  59 
óhitű lak., anyatemplommal· Erdeje igen szép de roppant. 
Van itt közel egy réjji hegyi vár omladék, melly közönsé
gesen Potoki várnak hivattatik, de eredete bizonytalan. Ta
lálni itt néha régi pénzeket is.

Szocsán, oláh f.Dognácskához órányira: 7 kath., 1146 
óhitű lak ., ’s anyatemplommal. F. U. a' kamara«

Szuboticza ßoláh f. a1 Karas vize mellett , ott hol a’ 
temesi, krassói, német-bánáti, ’s oláh-illyriai határok ösz- 
szejönnek: 4 kath. ,6 0 2  óhitű lak., anyatemplommal, igen 
termékeny szánt (földekkel ’s rétekkel. F. U. Kiss esalád.

Szudriás, oláh f. Bozsűrhoz Vs órányira: 14 katbi,425 
óhitű la k ., ’s anyatemplommal. F. U. a’ kamara.

K it· es Nagy-Szurdok* 2 oláh Γ. az első Bozsűrhoz kö
zel: 38 kath., 6G5 óhitű lak., ’s anyatemplommal; a’ máso
dik Dognácskához 2 órányira: 17 kath., 742 óhitű lak ., ’s 
anyatemplommal. F. U. a’ kamara.

Szuszán, oláh f. Bozsűrhoz % órányira: 3 kath., 481 
óhitű lak., anyatemplommal, sok nrasági rétekkel; F. U. 
a* kamara.

Szpala , oláh f. Lúgoshoz 4 órányira: 6 kath., 382 óhitű 
lak ., ’s anyatemplommal.

Szilha, oláh f. Lúgoshoz egy órányira: 4 kath., 1124 
óhitű lak., anyatemplommal, róna és dombos termékeny ha*» 
tárral. bortermesztéssel, sok uras. legelővel · szép gyümöl
csösökkel. F. U. a’ kamara.

Tapia , oláh f. Lúgoshoz egy órányira: $37 óhitű lak., 
anyatemplommal, jó bortermesztéssel. F. U. a’ kamara.

Temeres/, oláh f. Facsethez ]|2 órányira: 8 kath«, 889 
óhitű lak., 's anyatemplommal.

Tergovest, oláh f. a’ Béga csatornája mellett, Temes 
vgye szélén ; 466óhitű lak., anyatemplommal. F. U.a’ kamara.

Kis-Tikvány oláh f. a’ Karas vize m ellett, Oraviczá- 
hoz l / 4 órányira: 5 kath., 1069 óhitű lak., anyatemplom
mal , termékeny róna szántóföldekkel, igen jó bortermesz, 
téssel.

Nagy·Tikván , oláh f. közel az elébbent helységhez a’ 
Karas mellett: 3 kath., 1531 óhitű lak ., anyatemplommal, 
bortermesztéssel, erdővel.
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Tinkova, oláh f. a* Temes m ellett, Szakulhos fel őrá· 
nyira: 1 kath., 744 óhitű lak ., anyatemplommal.

Tirnovu,oláh f, Dognácskához 3% órányira: 7 kath. 
1839óhitu lak., anyatemplommal, rengeteg erdőséggel. F» U. 
a’ kamara*

Tömést, oláh f. Kossovához 11/8 órányira: 59 kath., 
332 óhitu lak.* ’s óhitu anyatemplommal. F. U. Pánczély 
cealád.

Topla, oláh f. Faciethez 2 órányira $ 2 kath·, 144óhi
tű' lakossal.

Valle túrig a , Oláh f. Lúgoshoz ΐ γ 3 órányira: 251 óhitu 
lak. * ’s anyatemplommal. F. U. a* kamara.

Valleboul. oláh f. Karánsebeshez % órányira :2 kath., 
2026 óhitu lak., ’s anyatemplommal, erdővel, szilvásokkal* 

Valledény, oláh f. Karánsebeshez 3 órányira: 793óhi
tu lak., ’s anyatemplommal·

0- Valle műre, oláh f. a’ Maros mellett; 586 óhitu lak·, 
's anyatemplommal· F· U« a* kamara.

TJj-Vallemdre 9 oláh f. a9 Boganis mellett. Lúgoshoz 3 
órányira: 37 kath., 521 óhitű lak.,  ’s anyatemplommal·

Vallepaj, oláh f. a’ Boganis mellett: 11 kath., 916 
óhitű lak,, vs anyatemplommal.

Vasziova, oláh f. Bogs.chánhoz fái órányira: 41 kath·, 
795 óhitű lak ., ’s anyatemplommal. F. U* Scherz Filep:

Vermes, oláh f. a’ Boganis m ellett: 8 kath., 1671 óhitu 
lak., ’s anyatemplommal, '

Vecseháxu, német-magyar f* Lúgoshoz dálre 1*|4 mfő
nyire, Temes vgye szólón; 405 kath·, 150 ref·, 30 óhitű, 
lak. Kath* parocli. templom* A' reformátusok Hittberghez 
tartoznak Temes vármegyóben, de oskolamesterek helyben 
van. Határa rószint róna* rósziot dombos ós hegyes; gyü
mölcse elég; ivóvízben nagy szűksógetszenved, merta’ kó
lákat igen mélyen kell ásni. F. U. Leutner nemz.

Viszak 9 oláh f. Lúgoshoz 2 órányira: 8 kath., 1461 
óhitű lak·, ’s anyatemplommal.

Vodnik, horvát f. Dognácskához egy órányira: 716 kath·, 
2 óhitű fák., derék erdővel. F. U. a’ kamara*

Vörosmarlh, oláh f· közel a’ Maroshoz: 6 kath., 295 
óhitű lak ., ’s anyatemplommal· F. U. a’ kamara.
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Vrány, oláh L Oraviczához 2 órányira, a' Kárát t ize  
mellett: 3 kath., 943 óhitű lak., anyatemplommal, igen ter
mékeny róna vidéken, bézát termo szántóföldekkel, jeles 
marhatartással* F. U. Vrányi Konstantin pesti n* kereskedő* 

Vranyúcz, oláh f. Oraviczához l 1̂  órányira: 9 kath., 
.1063 óhitű lak·, anyatemplommal, ’s gazdag búzatermő ha
tárral, erdővel*

Zabaltz, oláh .f. Temes vgye szélén, egy órányira a9 
Marostól: 5 kath. 655 óhitű lak·, és anyatemplommal* Ha
tára felette hegyes és kősziklás, melly a9 tengerit is alig 
termi meg; erdeje Szép és roppant, sok urasági legelő· 
F* U. a' kamara*

Zaguszen, oláh* a9 Temes mellett, Szakulhoz egy órá
nyira: 27 kath., 531 óhitű lak., ’s anyatemplommal·

Zgribett, oláh f* Szakulhoz l l|4 órányira: 5 kath., 744 
óhitű lak., 9s anyatemplommal.

Zöld, oláh f. Facsethez 2 órányira : 2 kath* , 370 óhitű 
lak*, ’s anyatemplommal. F· U* a’ kamara.

Zorány, oláh f. Kossovához 3(4 órányira: 2 kath., 285 
óhitű lek., anyatemplommal, szép erdővel.

Zorlenczmáre, oláh f. a‘ Boganis vize mellett, Karán· 
sebeshez 3 órányira: 2286 óhitű lak«, ’s anyatemplommal* 

ZorleuózmA, oláh f. Szakulhoz 2J/a órányira: 748 óhi
tű lak ., ’s anyatemplommal. Erdő. Szőlőhegy.

Zsabár, oláh f. Lúgoshoz egy órányira, a9 Temes mel
lett: 849 óhitű lak·, *s Anyatemplommal.

Z tenet, oláh f. Szakulhoz fél órányira: 17 katb.: 333 
óhitű lak., anyatemplommal, termékeny róna szántóföl
dekkel.

Ztidovár, oláh f. Szakulhoz % órányira, a' Temes mel
lett: 82 kath., I2tl óhitű lak., óhitű anyatemplommal. Ha
tára részint róna és termékeny, részint hegyes. Erdeje leg
nagyobb az egész megyében, mert 2o,QOO holdat foglal el. 
Egy meredek sziklatetőn elpusztult vár romjait szemlélhetni* 
A* török becsapás előtt a* b. Jósika család bírta.

Zzidovin, oláh f. Dognácskához 3 órányira, a* Berza 
va mellett: 5 kath., 1282 óhitű lak., ’s anyatemplommal· 
Határa csaknem egészen róna és gazdag termékenységfi. Kö
zel a* faluhoz és a9 Berzava vizéhez egy kies dóm
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bon valamelly négyszegű sáncz nyomait láthatni, melly alatt 
sok régi épületek maradványaira akadtak. Midén a9 múlt 
században a9 temeti kamarai administratio vizsgálatokat té
tetett , egész romai szobákra találtak, mellyeknek alsó pal- 
lézata kis kvarcz darabokkal, 's négyszegű égetett téglákkal 
való kirakva. Pénzeket is leltek.

Ztitlin, oláh f. Szászkához y 4 órányira: 2 kath , 649 
óhitű lak., anyatemplommal, erdővel, szilvásokkal.

Ztupa , oláh f. Karánsebeshea egy órányire: 4 kath., 
288 óhitű lak., ’s anyatemplommal. Határában sok régi ro
mokat , miot p. o. sáoczokat, bástyákat, összeomlott falakat 
láthatni. .

Ztuppán. oláh f. Bozsdrboz 3|s órányira: 2 katb., 428 
óhitű lak., anyatemplommal· F. U. a9 kamara.

Ztupunyetí % oláh f. Facsethez 1% órányira! 255 óhitű 
lak ., 9s anyatemplommal. F, U. a9 kamara.

Ztúréit, oláhf.Lúgoshoz 2 órányira: 10katb., 252óhi
tű lak ., *8 anyatemplommal.

Zturtzova, oláh f. Székashoz fél órányira, a9 Karas vize 
‘ mellett: 11 kath , 1449óhitű lak., 9s anyatemplommal. F .U j 
a9 kamara.

M i s  L a k h e l y e k ·

Nepomoczeni- Wer Aj Theresia - Werk, Bogscháohoz 
közel, vas hámorokkal· Radima,a9 Moldovai erdőkben, szén
égetők · lakják. TJdvartzállát, közel Szuboticzához 265 kath 
Iák.



ARAD VÁRMEGYE.
(Comitatos A rad iens is. Arader Gespanschaft.)

1. §· Határai* Kiterjedése·

Arad vgye határos északra Bihar; keletre Zaránd, Ha· 
nyad; délre Krasső és Temes vgyékkel, mellyektől a9Maros 
választja-el; nyűgötra Békés éaCsanád vármegyével. Föld
területe 108364/ . . .  Q mfdet foglalván-el, e9 tekintetben l2ik  
a9 vármegyék közt. Legnagyobb hosszasága 14« szélessége 
8 , némelly helyt azonban 6 és 9 geographiai mértföld. 
Használbatő földjéből 399,840 hold szántóföld; 290,109 hold 
erdőség·

2. §« Természeti tulajdonsága·

Arad vármegyének keleti része, melly az egésznek % 
részét teszi, hegyes, bérezés; nyugoti oldala ellenben merő 
síkság. Ezen rénaság ismét nagy részben fában szűkölködő, 
kisebb részben (t· i. északra Bibar vgye szomszédságában) 
gyönyörű lapályos erdőkkel borittatott mezőség, melly 
Lunkasagnak* vagy másképen Erdőhátnak is neveztetik. 
A* föld a* hegyek közt sárga, vagy veres agyagos, több 
helyt köves, áltáljában termékenyebb a9 felső magyaror
szági hegyes vidékek földjénél, mellynek csak jobb mive- 
lée hibázik. A9 Lunkaségon fekete nyirkos föld legtöbb ta
láltatok , melly sok helyt mocsáros és vizenyős ; különben 
bő termékenységű, szénát bőven ád, kiváltkép pedig igen 
szép erdőket nevel. A* többi ronaságon, melly valamivel 
felemelkedtebb, a9 föld altaljában fekete agyag, sok tele- 
vénynyel (humus) gazdagítva, és szerfelett termékeny, úgy
hogy trágya nélkül is bőven jutalmazza a' földmi velő farad*
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ságát. A7 teleti részt elborító hegyek a’ Kárpát ágazatai, 
7e Erdélyből jönnek-be, két egyenetlen nagysága tömegben. 
A* kisebb hegytömeg a7 Fejér-Körösön felöl levő tért fog· 
ialja-e!, *a nyugotnak tartván, a9 lapályos Lunkaságon 
vész-el. A7 nagyobb tömeg a" Fejér Körös és Maros közti 
tért boritja-el, ’s szinte nyugotnak tartván,. a* hires méné· 
sí és világosvári hegyekkel végződik. Mind ezen hegyek 
részint ős erdőkkel, részint hires bort termő ̂ szőlőtőkékkel 
borittatnak, gyomraikban pedig ásványokat* is rejtegetnek, 
mint alább meglátandjuk. — Folyóvizei, patakjai igen szá* 
inosak. Fő folyója a7 Maros, melly Erdélyből jővén be, a* 
megyének egész déli határszéleit kereszt fii futja, kanyar
gós menetelével. Ezen szállittatik-le a7 sok erdélyi kősó, 
fenyő szálak és deszkák. Kanyarulatai, a* legközelebbi sza- 
bályoztatá's alkalmával több helyt átmetszettek. A9 Fejér 
Körös Erdélyből jön-be, 7s a7 megyét hosszában, ’s csak
nem derékban átvágván, miután a* megyében eredő Csiger 
vizét Zarándnál magába vette, Gyula Yarsándon alól Békés 
vgyébe takarodik által. A* Fekete a7 Moma, Bihar
hegyeiből fakadó több patakokból gyfil össze,’s Bihar vgyé- 
ben elébb északnak, majd keletnek vévén folyását, Talpas 
Arad megyei falunál ide is beköszön, ’s mintegy 3 mfdnyir· 
a’ két megye közt váltogatva határt húzván, Békésbe megy 
által. Mind a7 két Körösön kasokban sok tfizi és szerszám
fát, ’s gyümölcsöt* szoktak leusztatni Békés és Csongrád 
vgyékbe. A7 Tőz Szuszány megyebéli falunál veszi erede
tét, *e a7 Fejér Körössel csaknem párhuzamosan folydogál- 
ván, Tamásdán alul a7 Fekete Körösbe ömlik. Ezen víznek 
a7 Fejér Körösbe való erőszakos általszakadását nagy költ
séggel lehet megakadályoztatni. Mellékén vannak a7 leg
szebb lapályos erdők , de a' benne való halászat nem sok 
figyelmet érdemel. Ez előszámlált vizek kártékony árvizei
nek gátlására mind a7 megye, mind a7 kormány sok gon
dot fordított, fordlf. — Levegője kivált a7 hegyek közt 
nagyon egészséges, 7s 100 esztendős öregeket látni nem 
ritkaság; éghajlata szelíd, de nem olly meleg mint aJ bá
náti vármegyéké.

A7 mondottakból kitetszik, hogy Arad egyik honunk
nak leggazdagabb, ’s legszebb megyéi közűi. A7 hegyes ré- 

I F ,  K . M , 0. Földi, 29
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iz ik  fával, üresekkel, gyümölcseiéi, borral; a* rónatág 
mindennemű gabonával· szénával bővelkedvén: láthatni, 
hogy csaknem mindennel megáldotta a9 bőkezű természet« De 
szépsége is kimondhatatlan. Mert a* bérezés hegyek vad 
regényes tájékait elmellőzvén * csak nehány nagyszerű táj· 
képeit említem* Hlyen i 1 Világos vári hegyről való kilátás* 
honnan tiszta időben a9 Vértesi *s Mátra hegyeket felve* 
hatni; illyen a’ Sólymost, Kladovai pasztavárak, a9 Radnai 
monostor tájképei, mellyek Magyarországban a' legpompá
sabb vidékek közé számiálhatók·

3* §· T e r m é k e i*

Terem igen sok és szép tis , úgy nevezett 
búza, me Ily egyszer t avaszszal, egyszer őszszel vettetik-ki, 

’s mellyből készül nagyobb részt a’ hires aradi lángliszt; 
Metszetei) zab, árpa, kevés rozs, de legtöbb 

mivel az oláh kenyeret rendesen ebből eszik* Kereskedői 
növények közfii kender csupán házi szükségre; dohány szá
mos helyeken, évenkint mintegy 25,000 mázsa. -
önt szinte gazdag ezen megye; van sok almája, diqja, Jó 
izfi sárga dinnyéje , baraczkja, szilvája pedig szerfeletti bő- 
légge l, mellyből erős pálinka égettetik. A’ megyének egy 
kis nyűgöt! részét kivévén, egyébült mind a9 hegyes vidé- 
kékén, mind a' lapályon gyöngyörfi erdők találtatnak, 9s 
azért tusi és szerszám fát sokat adhat el Békés, Ceongfád, 
Torontói* Csanád vármegyéknek. Végre szőlőhegyei olly 
hires csemege, aszd* és asztali borokat teremnek, hogy e9 
tekintetben egy vármegyének sem enged* Hogy üt szőlők 
mér III. Béla alatt' miveltettek: azt azon időbeli oklevelek 
bizonyítják, a’ mokrai én galsai promontoriumokat világo
san említvén* Azonban később a9 török háborúk alatt na
gyon leszállott a’ bortermesztés, 9s csupán a9 piros boraik· 
ró! hires mokrai és boros-jenoi promontoriumok tartották 
fénn mggukat szakadatlanul, melly utóbbi szőlőhegyen Rá· 
kdezy szőleje máig is fen tart ja emlékezetét az Erdélyi feje

delmek itteni szőlőbirtokának, ’s egyszersmind pártolásának. 
Kedvezőbb időszak volt a9 szőlőm ívelésre a9 múlt század 
első 9s különösen második fele. Már 1741-ben tett várme



AKAD VARMEGYE· 4 5 1

gyei limitatio alkalmával a' m pauli t i  , gyoroki borok 
feljebb becsültettek, mint a’ többi szőlőhegyeken termettek. 
A’ múlt század 2-ik felében F.delnbacher György, Gyúrók
nak akkori birtokosa nagyban kezdte csináltatni az aszú
borokat , ’s nem sokára több követőkre talált a’ szomszéd 
hegyi birtokosokban, annyira, hogy már a’ 18-ik század 
végén, a’ ménesi nectár (melly qév alatt, valamint a’ toka
jin több szőlőhegyek borai értetnek), kereskedésbe jővén, 
nem csak Magyar, hanem Lengyel, Orosz, Német orszá
gokban is elhiresedett, V áz ős tokaji méltó fiatalabb test·- 
vérének egyező vallomással elismertetett. Minő tulajdon
ságai legyenek a’ ménesi bornak, ’s melly szőlőhegyek jö
hetnek e’ név alá: lentebb Ménes helysége leírásánál bő
vebben előadjuk. A’ ménesi veres boron kivul, szinte hi
res és felette egészséges fejér asztali borok teremnek: Gál? 
sán, Muszkán , Agrison, Almáson, némileg Pankotán, fő
képen pedig Magyarádon, melly mindeniknek koronája. — 
Schäme (Ungarns Weinbau I. B. Pesth 1832.) az Arad vgyei 
hegyi szőlőket 12,000, a’ síksági szőlőskerteket 8000 holdra 
becsülvén,’s a’ tetői szőlők egy holdnyi termését 15, az 
alantabb fekvő szőlők termését 32 akóra számítván: az itt 
évenkint termeni szokott bor mennyiséget közép számvetés
sel 470,000 akóban állapitja-meg.

Szarvasmarhát sokat és szépet nevelnek a* róna mezó- 
ségen, a* tágas pusztákon, sőt néhol a’ hegyek közt is· Az 
uraságok részint a’ zsíros legelőkön, részint istállókban több 
ezer gőbölyt hizlalnak. A’ birka-neme sites mind iokább 
lábra kezd kaprii. A’ rengeteg tölgyes, bikkes erdőkben 
számtalan sertés nyáj hizlaltatik, de legtöbb sertést tenyészt 
még is a* Lunkaság, bozótos helyein, ’s roppant tölgyes 
erdőségeiben. Igén szép albaniai faj sertés nyája van m· 
Aczél Antal Békés megyei fóispáni helytartónak, Boros Jenő 
mellett az Antalfalvi pusztán· Λ* méhtenyésxtés nagy divat
ban van az erdős helyeken, mire a’ bőséggel találtató hárs
fa jó alkalmat szolgáltat; de a’ selyembogártenyésztés cse
kély lábon áll· — A’ szép erdőségekben őzek {igen sokKi- 
szindia környékén), rókák, nyűlak, fogolymadarak, nyír
ás fájd tyűkok, hűros madarak, Boros Jenőnél *s másutt 
is fáczányok bőven találtatnák; a’ mocsárokat ’s tavakat

29 *
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▼ad kác«ákt ludak, szalonkák, szárcsák; a* róna nie*ősege
ket tűzokok és darvak lepik-el, A’ folyók különféle ha
lakkal , a’ patakok rákkal, pisztránggal kedveskednek.

De'ásványokban sem mostoha ezen megye. Petris, 
Rossia környékein sok elhagyatott rézbányákra találni. 
Jelenleg Milován találtatik réz. Arany, ezüst nyomai vannak 
Zöldesen, Jószáson, ’stb. Vasat sokat és elég jót ásnak 
Dezna, Mony ásza körűi. Meszet több helyt égetnek: leg
jobb az agrisi. Jé fazekas és pipa agyag találtatik: Deznán,

4. §. Lakhelyek. Lakosok.

Van ezen megyében 1 szabad királyi város, 23 ,
u. m. 8 oláh, 1 magyar-német, 2 magyar* rácz-oláh, 4 oláh - 
magyar, 3 oláh-magyar*német, 2 német, 3 oláh*német.ma
gyar ; 156 fa lu , u. m. 5 magyar , 138 oláh, 4 német, 3 ma- 
gyar-oláh, 1 oláh-tót, 3 oláh-német, 1 o!áh.magyar*német, 
1 oláh-rácz-magyar· tót-német.

Népessége: 219,716 lélek , ’s így esik 1 □  mfdre 2034 
lakos.

Vallásokra: 38,958 romai katholikns , 498 görögkatho- 
likus, 9069 reformatus, 2600 evangélikus, 167,042 nem egye
sült óhitű, 2549 zsidó.

Nyelvökre, 32,040 magyar, 17,087 német, 1500 té t ,  
161,790 oláh, 5650 rácz, 1549 zsidó.

Romai kath. parochia van 19, mellyek a* ceanódi püs
pöki megyébe esnek. Szerzetesház van három , t. i. minori
ták és sz. ferencziek'laknak Aradon, szinte sz. ferenczíek 
(capislranueok) Radnán. Görög kath. plébánia csak egy ta- 
láltatik: Aradon, ’s ez a' n. váradi egyesült óhitű püspök
től függ. A’ n. e. óhitüek 143 anyatemplomot számlálnak, 
mellyeket az ó-aradi megyés püspök igazgat. egy kalugyer 
kolostorral együtt: Hodoson. A’ reformátusok 11 ekklézsiája 
a9 szalontai esperestségbe , ’s tiszántúli superintendentiába 
esik. Evang. anyaekklézsia van Fazekas-Varsándon, Szem
lakon, Apateleken vagy Mokrán, ’s mind a’ három a* bánya 
városi superintendentiához kapcsoltatott. Varsándon magyar, 
Apateleken tót, Szemlakon tót-német-magyar evangélikusok 
laknak, Synagóga találtatik; Ó-Aradon, Simándon, ’s a*
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mi említésre méltó, az aradi zsidók, némelly pestiekkel 
egyetemben Magyarország izraelitái közt legtöbb műveltség· 
gél bírnak, 9s szerfelett különböznek a9 régi szabású, úgy 
nevezett lengyel sectátol.

5« §. Oskolák« Ipar. Kereskedés.

A* alsó nép oskolákon k ivű l, mellyek az oláh falukban 
elég gyarló lábon állnak, van Ó- Aradon polgári oskola, 
muzsikát és éneklést tanító intézet, kath. gymnasium, os
kolamestereket képező intézet az oláhn, e. óhitűek számára, 
*s végre egy igen jól elrendelt zsidó reális oskola. — A’ föld- 
mivelés körűi tett szorgalmat nagy részt megítélhettük a* 
termékek előszámlálásából, melly egyébiránt a9 fold termé
kenységéhez képest igen csekély; azonban a9 dohány és bor
termesztésre fordított ipar dicséretet érdemel. 0*Arad szá
mos és jó mestetembereiről 9e dohány gyárairól nevezetes. 
Hajógyára épen nem vetekedhetik az nj-szegedivel. Durva 
posztót 9s pokróczot elkészítő kallói vannak Boros - Jenőn , 
Silingyián, Kiszindián ; de finomabb posztót Temesvárra keli 
kallóztatni vinni. Vashámorok vannak Dezna, Monyásza 
környékén. — Kereskedése , a9 megye gazdagsága miatt elég 
élénk, sokat tévén erre a9 Maros hajókázható vize is. Viszen· 
ki mindennéniű gabonát Erdélybe, a* Tisza fe lé , 9s néha 
N. Váradra, bort Erdélybe, a9 Bánátba, Csongrád, Csanád , 
Békés vgyékbe, Pestre, V valamit Lengyelországba; tűzi 
és ezerszám fá t , dongákat, lapátokat ,teknőket,’stb. Békés 
Csauád, Csongrád, Torontói vgyékbe, leginkább a9 Maros 
és Körös vizek segedelmével; a9 gyapjú, dohány, gubacs, 
méz és viasz kereskedés a9 zsidók kezében van, ’s ezek a9 
nyers mézet helységenkint szedik.össze nem csak Aradban, 
hanem a9 többi szomszéd vármegyékben is. Az aradi láng· 
lissttel (melly egyébiránt Temes vgyében szinte őrletik) egész 
anstriai birodalomban nyereséges kereskedést folytatnak. 
Hires marhavásárok esnek Ő-Aradon, Világoson és Zarándon, 
Hoz be ellenben mindenféle gyári, fényűzést,és Colonialis por
tékákat; vas. réz müveket Pestről, fenyő szálakat, deszkákat, 
léczeket, só t, savanyúvizet Erdélyből a9 Maros hátán. — 
Utjai a* körülményekhez képest elég jók. — 'Postatisztségek
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’«állomások vannak: Aradról feló: Betonja 2. Ie
re«/ f. Si niánd 2; Z er ind 2 Temesvár f. Monostor l)/e $
Temesvár t >/«.

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

Egész jobbagytelkes gazda bír itt első osztályban 26 9 
másodikban 28, harmadikban 30, negyedikben 32hold szán· 
tófűidet ; retekből hol mindég kaszál tat ik sarja 8 , hol ritkán 
10 v hol sohasem !2 ember vágót.

Portája magának tCvármegyének: IÖ0$ Arad szabad ki· 
rályi városának 10.

?» §. Nemesség.

Az 1785-iki Összeíráskor találtatott 7IS férfi nemes szó* 
mély. Most bizonyoson két annyinál is több lehet, mert azóta 
királyi adományképea roppant kamarai jószág adatott· e l ,  
melly javak a’ Mutinai vagy Modenái herczeg véghetetlen 
kiterjedésű uradalmához tartoztak. Ez a’ herczeg VI. Károly 
Császár alatt, Arad, Csanád vgyék nagy részének ,  ’s egész 
Zaránd vármegyének földesurává tétetett, bizonyos hű szol· 
g á la tja imiatt. Azonban Maria Theresia uralkodása első 
évében mind ezen jószágait ex n elvesztette , mivel az örö
kösödési háborűban a’ francziékhoz csatolta magát. Később 
a’ békekötés egyik czikkelyénél fogva viessanyerte ugyan, 
de más jószágokért Olaszországban elcserélte. Minthogy 
pedig a9 herczegnek nem sokára azután magva szakadott. 
minden magyar jószágai fiscasra szálván, mar a* mnlt század 
végétől kezdve, ex  defectu Ducis Mutinensis másoknak 
conferáltattak, és conferáltatnak mind e* mai napig, 
ámbár a’ kamara még mostan is szép jószágokat bír 
Itt, mellyek a’ ménesi és pécskai kerületi tisz tartóságra, 
*s aradi szamtartóságra osztatnak · fel. A9 herczeg volt 
birtoka 1809-bén kamarai felmérés szerint {pedig már 
okkor két aradalom belőle, ’« csaknem egész districtus 
conferáltattak) 044,832 holdat foglalt magában, a’ ne
vezetes szőlőhegyein kívül. Legtöbbet nyertek ezen 
uradalomból b. Ditrich (a’pankotai és butyini districtusokat,
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k&tel 2 0 0 M  holdat), de József ei. k. fó herczeg’s Nádor 
(«* kis-jenói és zeriodi kerületeket mintegy 168,000 holddal).

8 . § .  T  i 8 Z t i k a  r.·

£gy fő, 2 alispán; 1 fő ,  2 aljegyző; i  fő , lalűgyéss; 
3 fizetéses táblabiró; 2 fő , 4 aladószedő, 1 számvevő, 1. 
fő biztos , 1 levéltarnok, 4 fő ĵ8 alszolgabiró, 12 eskütt. 
Ide járulnak 2 fő orvos, I földmérő , 4 seborvos, több biz
tosok , írnokok, ’stb.

Gyűléseit tartja: Ó- Aradon.

9. §. Pol i t ikai  F e l o s z t á s a ·

1744-ben Zaránd vgyének két járása ide csatoltatvánϊ 
jelenleg éloszlik 1 szabad királyi városra és 4 főbírói járás
ra, m elyek ezek: 1· Boros ·  Jenői. Ih Világost,. III. Aradi.
IV. Záránál.

Jegyzet, Ezen megye betőrendbe azért nem tétetett 
mert erről mind. eddig bővebb és biztosabb adatokat vártam, 
valamint több megyékről nyertem is: de ezek elkésése a’I Vik 
kötet kijövetelét továbbra nem akadályoztathatta, *s igy e’ 
hiányt.az adatok megérkezésével csaka’ VI-ik kötetben pótol
hatom -ki. —

Szabad Királyi  Város.
X

Ó~Arad. Egyik Magyarországnak legélénkebb, ’* 
mind inkább emelkedő városai közöl. Fekszik a9 Maros jobb 
partján, egy felette termékeny rónaságon, Pesthez 1G*|4 , 
N. Váradhoz 9 postaállásnyira. A* vármegye itt tartja'gyű
léseit , ’s székhelye egy nem egyesült óhitű püspöknek. To
vábbá van itt egy minorita szerzetes zárda és szentegyház, 
melly égyszer’smind plébániáiig; 1. görög egyesült, 2g. nem 
egyesült templom; 1 ref. anyaekklézsia, melly 1829-ben 
állitatott; derék synagóga; kath. gymnasium [és fő polgári 
oskola; oskolamestereket képző intézet az oláh n. e. óhitőek 
számára ; igen jeles muzsikát és éneket tanító intézet színét,
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4 · rák oskola as írzaeliták számára, roellybena’ polgári '» 
kereskedési tudományokon kivíil magyar nyelv is tauittatik ; 
dolgozóház, só-posta-és harminczad hivatalok. Népessége 
15,242 lélek , kik közt 6124 romai katholikus, 498 görög 
katholikus, T125 görög nem egyesült óhitű, lCOevang., 523 
református, 812 zsidó. Nyelvökre nézve oláhok, németek, 
magyarok, rácsok, görögök és zsidók. Lakosai részint földiái· 
vetésből (uielly a* város nagy és termékeny határán szembeötlő 
sikerrel űzetik) részint mesterségekből, kereskedésből és fu
varozásból élnek. Országos vásárai a* gyári *s fény űzési 
portékákra nézve a9 pesti és.debreczeni vásárok után mind
járt következnek, ’s ezeket bécsi és csehországi kereskedők 
is meglátogatják. Szarvasmarha lóvásárai hasonlókép hí
resek. Ezenfelül a9 város nevezetes kereskedést folytat do
hánynyal, gyapjúval, gubacscsal, borral, nyers bőrökkel, 
mézzel, meliyet a9 zsidók szednek össze a9 szomszéd várme
gyékben. Az aradi lángliszt egész austriai birodalomban ne
vezetes. Végre az Erdély , Pest \Temesvár 9s Nagy Várad 
közti átmenő kereskedés tetemes hasznára válik Aradnak. —· 
Régi roskadozó állapotban lévő vára helyett., 1763-ban egy 
más uj kezdetett meg, ’s II. József uralkodása alatt be is 
végeztetett. Fekszik ez a* Maros bal part ján , csak 3()0 ól- 
nyi távolságra, mellyel egy derék hid áltabkapcsoltatik ősz» 
ezé. Formája ötszegletes, ’s erős sánezokkal és bástyákkal 
védelmeztetik. Van benne egy sz. ferenczi zárda és szent- 
egyház (a’ bosniai barátoké), szép várparancsnoki épület, 
fő őrhely, több kereskedői raktára, 9stb.

A9 hajdani Orod városa, mellyről a9 megye neveztetett, 
a9 mostani Aradtól más különös hely lévén, ’s Glogovácz 
falu helyén feküdvén, erről Glogovácznál teszünk említést. 
A9 mostani Arad városának első emlékezete csak 1517-ben 
jön elő, midőn már benne vgyei gyűlések tartattak, de még 
ekkor csekély helység lehetett, mert 1561-ben csak 3 palati
nalis portája volt, mellyből kettőt az orodi káptalan, egyet 
a9 η» váradi püspök birt. 1552-ben a9 törökök elfoglalván, az 
orodi várat, hogy ept könnyebben, megtarthassák, Aradon 
a9 Maróé jobb partján egy uj erősség építéséhez kezdtek, 
9g ez az eredete a9 régi aradi várnak , melly később sokszor 
elpusztult, ’s isihét újra épült, a’ minthogy felváltva majd
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az erdélyi, majd a* torok, majd a’ németseregekfoglalták-ef. 
1699-ben a9 kárloviezi béke után uj életre kezde derülni Arad 
városa. Ugyanis a9 hely kedvezd fekvése, 9s a9 kormány és 
vármegye pártfogása miatt mindenfelől tódultak ide a9 lako
sok. A9 ráczok mint várőrzők és szélbeli katonák a’ várkö
rül foglaltak helyet, magyarok és németek polgári osztályt 
formáltak, és sok kedvezésekbe részesültek. Azonban ké
sőbb a9 rácz katonák, 's különösen ezeknek tisztjei nem csak 
Aradnak, hanem ezen egész környéknek valóságos rablói let
tek ; egész pusztákat, 9s jószágokat elfoglaltak, prédáitok, 
gyilkoltak, *s a9 Péró(ki maga is azelőtt nálok hadnagyságot 
viselt} lázzadásában is részt vettek. A9 ráczok garázdálko
dásainál nem kevesebb kárt okoztak továbbá a9 passaroviczi 
és belgrádi békekötéseket megelőző háborúk is , mert ekkor 
a* szegény lakosok hallatlan sarczolásokka!, 9s zaklatások
kal kinoztattak· — 1732-ben doghálál pusztította Arad vá
rosát, melly 1738 ban újra kiütött, 9s öldöklését 1740-ben 
iszonyú marhadöggel végezte. 1741-ben a918-ik czikkely kö
vetkezésében az Arad vgyei határőrző katonaság eltörölte
tett. Végre II. József, ’* még inkább a9 franczia háborúk 
alatt A rád annyira megnépesedett, ’solly jóllétbe hely hezteté 
magát, hogy 1826-ban, 15-ik februariusban szabad királyi 
váiosi szabadságlevelet nyerhetett. — Aradhoz közel a9 ka
marai Ctálya nevű erdőben szinte volt egy régi vár , *s mind 
ennek, mind más épületeknek romjai most is láthatók, de 
mik lehettek ezek , nem tudhatni. 1530-ban Suráklini Pe- 
trovics Péter bírta e9 várat, és ?539-ben eladta ahozzátar- 
tozandókkal együtt 60(H) arany forintért 4 özvegy asszonynak.

M e z ő v á r o s o k .

Q- Szent*Anna, oláh m. v. Áradhoz északra 3 órányira 
302 kqtb·, 2566 n. e.. óhitű, 19 zsidó lak., óhitű anyatem
plommal.

Uj·SxetU·Anna, magyar-német m. v. az elébbeni varos 
szomszédságában: 3852 kath., 283 n. e. óhitű, 4 evang., 7 
ref., 22 zsidó lak., katb. parcch. templommal. Határa róna 
és szerfelett termékeny; szőlőskerljei vannak ; dohányt tér* 
messt· Örökös földesura a9 gr. Fekete nemzetség·
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Boro*-Jené, igen régi és nevezetes ni. v. Aradhoz 6%  
órányira a9 Fejér Kóros melletti 562kath., Í15I n .e.óhitű , 
26 ref. lak., kik nyelvökre nézve oláhok, magyarok,Beme
tek. Katb. és óhitű anyatemplomok· Határa Japglyos és igen 
termékeny, e’ mellett tágas, ’s Bihar vgyéig kiterjed. Erdeje 
gyönyörű. Vadjai ’* fáczányai számosak. A9 Fejér Körös 
és Tőz áradásaitól sok kárt szenved. Szőlőhegye már régóta 
miveltetik, 9s jő bort ád. F. U· az Aczél nemzetség. Milly 
Virágzó lehetett ezen város a9 hajdani időkben, onnan meg· 
tetszik, hogy II. Rákóczi György 1652-ben az aranyművesek 
czéhbeli privilégiumait már csak megerősítette. EJ mellett 
rakva volta9 város szabad udvarokkal*s házakkal, mellyeket 
előkelő rangé urak bírtak, sőt magok az erdélyi fejedelmek 
la gyakran mulatoztak itt. Azonban a9 tatárok először el· 
pusztítván, a9folyton dühöngő tőrök háború miatt magyar 
lakosi részint Mik alak ára, részint máshova költöztek - k i, 
*i helyettek oláhok telepedtek meg, a9 minthogy az aradi 
óhitű püspök is, egész a9 18-ik század elejéig itt tartotta la
kását. Elpusztulása előtt pedig Zaránd vgye gyakran ren
delte ide gyűléseit és törvényszékeit. — Hégi vára lapályon' 
feküdt a’ Fejér Körös mellett, egészen vízzel körülvéve, 9s ; 
négyszegletű bástyája vastag kőfalakból építve; mélly falak
nak nagy része a9 most cath. templom tornyául szolgáló régi 
török mecsettel egyetemben máig fennáll, és néhoL tetővel 
befedve urasági gazdasági épületnek basznáhatik. Első eredete 
a9 várnak bizonytalan. A9 török 1552-ben foglaltadéi leg· 
először, de belőle hamar kiveregetett. 1556-ban azifju Zá 
pólya tette magát birtokába, bevivén azt Kendy István ak
kori várkapitánytól, ki az ostromban vitézül elesett, 1565. 
Schvendi vette vissza. 1566/nagy erővel rohanta meg Petraf 
török vezér; oltalmazták Menyei és Wagner, kik 23 napig 
tartó ágyntzatés ntán seregeikkel titkon elhagyók a9 várat. 
V b’ magyarok ismervén az utakat meg is menekedtek, de 
Wagner katonái lekaszaboltattak. 1525. Borbély György 
kiűzte a9 törököket. 1599. a9 tatárok visszafoglalták. 1602· 
Petnehézy újra e l v e t t e ’s Bethlen Gábornak, ki ezt a9 török- · 
nek igére, csak cserében adta át Bajom Váráért , mellyet 
Bethlen 30,000 talléron vásárolt. Ezután a9 törökök meg
maradtak birtokában 1686-ig, de ekkor Heister Siegbert vég-
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képen visszavette. A’ várat, a* hozzátartozó helységekkel 
együtt 1690-be Szalontai Tóidy István bírta; később a9 Rá
kóczink kezére került, A9 török Iga alatt fő basa lakhelye 
v o lt , *s ezen korra elevenen emlékeztet a’ még meglévő Török 
kútja. mellyoek vize kellemetlen ízű, de némelly nyavalyák
ban hasznosnak monda tik.

Boros·Sebet, oláh-magyar m. v. Boros-Jenóhoz keletre 
i  órányira: 50 kath., 5s6 n. e. óhitű, 291 reform., 5 zsidó 
lak,, j e f .  és óhitű anyatemplommal. Határa hegyes völ
gye*^ szőlőhegye , szép erdeje van $ gyümölcseiéi, fával, 
cserép edényekkel kereskedik« F. (J. gr* Königsegg·

Bökönyvagy Buttyin, oláh m. v. az elébbeni városhoz
délre 1 nifdnyire,» közel a9 Fejér Köröshöz: 205 katb·, 2724 
n. e. óhitű, 5 evang. , 20 ref. lak., kath. és óhitű anyatem
plommal, szilvásokkal, hegyes határral, jó kőbányákkal. 
F· U. b. Ditrich.

*. Ó- és Uj- Dézna vagy Desoláh nr. v. Aradhoz 10 
órányi távolságra, a9 inegye észak-keleti részén, igen he
gyes vidéken: 160 kath., 678 n. e. óhitű, 13 evang., 24 ref. 
lak., óhitű anyatemplommal, nagy erdőséggel, vashámorok
kal. Régi* vára bérezek és erdők közt egy meredek hegyen 
állo tt,’s Boros·Jenővel egy viszontagságai valának. A’ löik  
századiban a* Kendy nemzetség birta, később a9 Kornisok, 
majd a’ Kereszt essy, ’s .ismét a9 Kornis nemzetség·

Gyorok, oláh-magyar-német ηκ v. közel. Méneshez, 
Aradhoz 21|9 in fényire: 438 kath., 150 ref., 832 n.e. óhitű 
lak·, ref. és óhitű anyatemplommal, kastélylyal, hires bort 
termő szőlőhegygyei, ’s termékeny szántóföldekkel. Ere
deti helye az Edelsbacher nemzetségnek, ’s ugyancsak Edels- 
bácher György volt legelső a* mnlt század 2-ik felében ki 
a* möst elhiresedett ménesi vörös aszúszőlő bort nagyban 
csináltatta, ’s vele Lengyelországba jövedelmez kereske
dést fizott; bánásmódját későbben a’ szomszédok is eltanulván.

Kit·Jenő , oláh-magyar m. v. a’ Fejér Körös jobb part
ján, Aradhoz északra 7 órányira; 240 kath., 1478 n. e. 
óhitű, 21 evang. lak., kath. és óhitű anyatemplomokkal, 
sok szép uradalmi épületekkel, termékeny lapályos határral. 
A* város feje egy uradalomnak; raelly különösen szép és jó
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rendbe hozott erdőségekkel dicsekedhetik. F. U. József, 
cs. k. fó herczeg, országunk nádora.

Ö- és IJj-Panko/a, két egymáshoz nem messze fekvő
m. V. Aradhoz kelet - ószakra 3!|4 mfdnyire: 1027 kath. t 
3036 n. e. óhitű, 36 evang., 216 ref., 28 zsidó lak,, kik 
oláhok, ós németek, magyarral keverve. Romai kath., ref., 
és óhitű anyatemplomok. Derék urasági épületek. Határa 
kevés munka mellett gazdagon termi a1 tisztabűzát, tengerit, 
sabot, dohányt, kendert. Magában álló hegyén igen ked- 
vés ízű bora terem. Ő-Pankotán egy régi apátságnak 
romjai láthatók, melly 1217-ben már fennállóit, de minő 
szerzeteseké lehetett, nem tudhatni. F. U. b. Ditricb,

0 - és Uj-Paulis j két egymással szomszédos rn. v. Mé
neshez közel, Aradtól keletre 21|a mfdnyire: 728 kath. 9 
1418 n. e. óhitű, 8 zsidó lak., óhitű anyatemplommal. Uj- 
Paulison németek, Ó*Paulison oláhok és németek laknak. 
Szőlőhegye a9 ménesihez hasonló bort terem ; sok gyümölcse, 
’s erdeje van. F. U. a' kamara.

1Racz-és Älagyar-Pecska» két egymás mellet fekvő
m. v. a’ Maros jobb partján, Aradhoz nyugotra 21|s mfd
nyire: 8482'kath., 4807 n. e. óhitű, 28 ref., 34 zsidó lak., 
kath. és óhitű anyatemplomokkal. Lakosai, magyarok, rá- 
czok és oláhok. Róna egyenes határa roppant kiterjedésű 
és szerfelett termékeny; marha-ló·jüh-sertés tenyésztése 
virágzó karjban áll. F. U. a' kamara, ’s székhelye egy ke
rületi tisztartóságnak.

Pelris9 oláhm.v. Erdélyország szélén, Aradhoz 10órá
nyira: 31 kath., 930 n. e. óhitű lak., *s óhitű anyatem- 
plommal. Határa igen hegyes, erdős, kősziklás. Vidé
kén sok régi elhagyatott rézbányákra találni. F. U. a9 
Szalbek nemzetség.

Radna, oláh· magyar:német m. v. Aradhoz keletre 3 
mfdnyire. Fekszik a' Maros jobb partjához nehány száz 
lépésnyire, általellenben a* Maros bal partján fekvő Lippa 
városával: 456 kath., 1038 n. e. óhitű lak., 9s óhitű anya
templommal, jó bort termő szőlőhegygyei, sok mesterember
rel. A9 város felett emelkedő hegyen fekszik a9 capietranusi
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sz. ferencziek zárdája, 'e két tornyó szép temploma, gok 
drágaságokkal, egészen márványból készült mellékoltárral, 
*e a’ mi legfőbb a* csudatávő Szűz Mária képével, mellyhez 
felette népes bucsájárások történnek. A9 város eredetét, ’s 
növekedését főkép ezen képnek köszönheti, azért ennek 
rövid történetét előadjuk. A9 lippai klastrom elpusztulása 
után, a’ törököktől űzőbe vett szerzetesek, több lakosokkal 
együtt a9 Maroson általkelvén, a9 mostani Eadna helyén, melly 
akkor csupa erdőség volt, megtelepedtek. Itt őket Pater 
Janies András ábitatos és munkás barát Öszszeszedte, ’s egy 
kis fa kápolnácska körül, mellyet az erdő közepén egy szikla 
tetejére bizonyos özvegyasszony építtetett, megtelepittette* 
A9 kápolnát csakhamar valami Krisztus anyját tisztelő Bős* 
niai ember , egy Remond műhelyében készült Szűz Mária ké
pével ékesítő; P. Janice pedig abban a9 bujdosó, hívek szá
mára rendes isteni szolgálatokat kezde tartani. Ezt a9 tö
rökök észrevévén, a* kápolnát a9 szírt tetejéről lelökték, az 
ismét felállítani szándékozott Janicsot kegyetlenül raegkinoz- 
ták, de Janies Konstanczinápolyban engedelinet eszközöl vén
k i, 1553-ban a9 kápolnát újra felépítette. ]7o7-ben a1 bará
tok a’ kuruezok által kiuzettettek. 1727-ben azonban magok· 
nak residentiát, 1730-ban klastromot építettek, 9s később., 
templomokat is megnagyobbították, ’s mostani ékességére 
emelték. F. U. Radnának a9 k, kamara.

Sikló, oláh m. v. Simándhoz északra egy mfdnyire: 12 
kath., 2345 n. e. óhitű lak., óhitűanyatemplommai. Határa 
róna és szerfelett termékeny; szép szarvasmarhát tenyészt. 
Itt egy kettős sáncz nyomai szemlélhetok.

Sitnánd, népes oláh · magyar m. v. Aradhoz északra 4 mfd
nyire: 496 kath., 4208 n.e. óhitű, 15 ref.t 401 zsidó lak ., 
óhitű anyatemplomokkal, synagógával, több derék urasági 
épületekkel, postatisztséggel, 9s váltással Arad és N.Zerind 
közt, serházzal, pálinkafőzőházakkal. Tágas határa sík és 
gazdag termékenységi!; szép tiszta búzát és káposztát terem; 
szarvasmarha ás sertéstenyésztése nevezetes; sok marhát hiz- 
lal. F. U. többen. — Hajdan Apásnak is hivatott, '’saz orodi 
káptalan jószágaihoz tartozott, de ettől több nagy urak ma
guknak akarták foglalni. 1510. György Brandenburgi marchio 
erőszakkal elvette, ’s magát éjjel statuáltatta. 1572. Sz. György
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hap táján. népes vásárját egy 800 főbál álló rabló csoport, 
molly kost egyébiránt fő emberek fiai is voltak (ifj. Dócsy 
Gergely) kifosztani akarván , a9 várost megtámaóta * 9s kipré- 
Hálta, de visszamenőt a’ törököktől részint lényakáztatott , 
részint elfogatott, ’s Konstánczinápolyba küldetett. A9 mit 
Oláh Miklós ezen városról ir , hogy t. i. ezt csupán bénák , 
vakok' etb. lakták, hinni nem lebet, mert ezt Oláh Mikló
son kivűl senki sem említette, a' város nevezetessége is ellen
kezőt bizonyít, ’s hihető hogy ezen tévedés onnan származ
hatott : mert vásárjai híresek lóvén, ezeket az akkor tájban 
Magyarországba bészálingódzó vándor czigányok, mint koldu- 
sok seregestől ellepték»

Soborsin, oláh-magyar m. v. a9Maros mellékén. Arad- 
hoz keletre 8 *1* órányira $ 160 kath. , 895 n. e. óhitó ,5  evang., 
4 zsidó lak., kath. és óhitű anyatemplommal, sóházzal, er
dős, hegyes, sovány határral, szilvásokkal. F.U .b.Forray.

Tót-Várad* oláh m. v. a9 Maros m ellett, Aradhoz ke
letre ?*f4 órányira: 44 kath., 786 n. e. óhitű, 4 ref. lak., 
óhitű anyatémplommal. Határa ennek is erdős, hegyes, 
kőszikláé; gyümölcse bőséggel. Hajdan derék magyar város 
volt. Régi vara kicsiny, de fekvésénél fogva erős lehetett, 
mert egy igen szűk saorosátmenetélea feleme|kedett h egyei
kére épülvén, egy felől a9 Maros, más felől a9 magas bér
ezek mintegy oltalmuk alá vették. 1551. a9 török foglalta-el· 
1595· Báthory Zsigmond a9 törököket kikergette, de Bethlen 
nekik visszaadta. Jelenleg egészen elpusztult, úgyhogy 
csak mély sánczai, falainak omladékai, 9s a9 körülötte heverő 
embercsontok idézik-elő hajdani képét.

Világot, oláhul S tr i , igen régi, nevezetes, 9e mostan is 
élénk oláh-német magyar vn. v. Aradhoz észak-keletre 3 
órányira, felette regényes vidéken: 1225 kath., 5180 n* e. 
óhitű, 3 evang., 4 ref. lak ., kath. és óhitű anyatemplommal, 
két szép kastélylyal, 9s derék gazdasági épületekkel. Rónán 
fekvő szántóföldjei szerfelett termékenyek; szőlőhegye igen 
jó bort terem; gyümölcse sok. F. U. a9 Bohus nemzetség. 
Ezen város, mellyel most az oláhok , a9 magyarok
Világosnak neveznek, hajdan két különböző várost tett. Siri 
% árosa igen régi nevezetes lakhely vala, mellyet I412-ben
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Világosvárral, *e más számos magyar városokkal ás várakkal 
együtt György serviai despota nyert - el Belgrádárt cserében. 
A’ 16-ik század közepe táján, Slriben ás Erdőhegyen a9 tö
rökök egy egy várkastélyt építettek» raellyekkel Mágócsi Gás
pár akkori gyulai kapitánynak sok bajt· okoztak. Hogy 
Sfiri nem utolsó város lehetett; templomainak, ’s egyább 
nagyobbszerö épületeinek reánk maradt romjaiból gyaníthat, 
n i — Világot városa, melly Sirinek tó szomszédságában fe
küdt, sem ezzel, sém a9 Világosi várral, nem azonegy 
időbeli, hanem sokkal később eredetű. Tudniillik a9 török 
háborúk alatt, mind Siri, mind Vilagosvára, mind a9 Vilá
gosi völgyben fekvő apátság elpusztulván, később a9 vissza 
szivárgó lakosok, ’s közölök ac oláhok Siriben elpusztult 
templomiak mellé, a9 magyarok az apátsági templom romjai 
körűi telepedtek-meg, és ezek új lakhelyüket Világosnak 
nevezték, az oláhok pedig Sirinek régi nevét megtar
tották.' Világosban a9 reformátusoknak könyvnyomtaté 
műhelyek is vo lt, azonban későbben a9 magyarok in
nen újra 3 kipusztultak. Világos vára, vagy egy szóval 

Világomét, hajdan igen erős és nevezetet volt. A* hegy
nek , mellyen épült, magassága és meredeksége három ol
dalról védelmezte; keletről rengeteg erdő, mély eánezok,; 
és nagy bástyák szolgáltak oltalmául· Tetejéről a’ hegy
nek aljáig kősziklák közt óriási munkával vésett földalatti 
út vezetett-le; mellyet, valamint a’ várbeli szobák nagy 
részét is , egész a9 mi korunkig épségben lehetett szemlél# 
n i , mígnem amaz a9 későbbi haratniáe időkben készakarfva 
berakatott, ezek Hóra idejében, a9 földesuraság által ágyuk
kal összelövöldöztettek, úgyhogy ma már a9 várnak csak 
megrongált idomtalan kőfalai állanak fent. Azonban e9 vár * 
mostani pusztult állapot jában is, büszke állásával nem kissé 
gyönyörködteti a9 távolról szemlélőket; a* pompás jeleneteket 
pedig, mellyekkel fent látogatóit jutalmazza, leírni képe
sek sem vagyunk. Hátai az Erdélyt ejzáró rengetegek és 
bérezek; elől a9 végetlen rónaság, 9z azon számosán elszórt 
tőből kilátszó városok és faluk, ’e a9 rajta rendetlen .ka
nyargásokkal csillogva keresztül hullámzó Maros; a9 vár
hegy oldalát övedző kies ligetek, és még kiesebb szőlők; 
a9 tövében fekvő Világos ás Galsa helységek izélesen elte-
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rölt házai és gyümölcsösei, ’s más gyönyörű tájképek; egy 
tündér vidéket varázslanak-elő. — Első eredete ezeo vár
nak bizonytalan, de hogy régi lehet, onnan hizooyos, mert 
a* világosi völgyben 1190-ben alapított apátság, már erről 
vette nevezetét. Hajdani birtokosai szinte bizonytalanok, 
1422-ben György serviai despota bírta. Ennek hivségtelen- 
sége miatt 1441-ben Maróthy László orodi főispán nyerte-el· 
Azonban még is 1444-ben a* nagy Hunyady János György
től kapta ajándékban, kinek fiai László és Mátyás anyabá- 
tyoknak Szilágyi Mihálynak ajándékozták. De alig bírta 
a* Várat két esztendeig, midőn a* felingerlett Mátyás ezt 
neki fogházává változtatta. Mint szabadult ki hiv szaká
csának , ’s a’ várkapitánynak Lábatlan Gergelynek segedel
mével; mint békéit meg Mátyással; minő szomorú véget 
ért Eonstánczinápulyban: mind ezt honi történetíróink bő
ven leírják. Szilágyi ű îbály halála után, Mátyás, özvegyé
nek Báthory M&rgithnak kezében hagyta zálogképen 7000 
arany forintért, Túrt és T· Varsányi is ide értvén. Az öz
vegy Bánfy Pálhoz férjhez meovén, Világosvárt öt férjfi 
testvéreinek adta Mátyás, u.m. Báthory Andrásnak* István
nak , Lászlónak, Pálnak és Miklósnak, ’s ezen nemzetség 
birtokában maradt egész 16l3-ig, azaz Báthory Gábor feje
delemnek magvaszakadtéig. 1623. Petneházy Istvánnak in- 
scribáltatott 10,000 forintokért· — Hadi viszontagságai kü
lönfélék voltak, egyszer a’ keresztények, máskor a’ törökök 
kezébe kerülvén. Azonban rendesen Boros Jenővel és Soly
mos várával egyenlő sorsa volt,’s azokkal együtt vagy meg
hódolt 9 vagy visszafoglaltatott·

Zaránd, oláh m. v. Aradhoz északra 4 mfdnyire, róna 
térségen, közel a’ Csigér vizének a’ Fejér Körösbe való Öm- 
léséhez: 32 katb., 3240 n. e. óhitű lak,, óhitű anyatem
plommal, gazdagon termőföldekkel és rétekkel, szép erdő
ve l, hires marhavásárokkal, serházzal, pálinkafőzéssel. 
H a jd a n i várából , melly hihetőleg a’ megyében iegrégibh le 
het, csak némelly földből hányt sánezok nyomai láthatók. 
F, Ú. gr. Fekete Fejrencz özvegye.
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F a l u  k.

A grii, magy. Egres, oláh f. Magyarádhoz keletre egy 
kis órányira: 31 kalb.« 1175 n. e. óhitű lak., ’s anyatem* 
|>lommal, Szőlőhegye jó fejár bort terem; makkos erdeje« szil* 
vássai vannak; híres meszet ágét. F, U. b. Ditricb,

Agya, magyar f. Kis Jenőhöz egy órányira; l l  kath·» 
1159 reform, lakossal, ref. anyatemplommal· Határa la* 
pályos, néhol vizenyős; de elég termékeny $ szénája sok 4 
erdeje nagy és szép, *s makkot és néha gubacsot bőven ád. A* 
Tőz vize, meily határán keresztül folyik, sokszor kart esi* 
nál. F. (]. József, cs. k. fő herczeg, országnak nádora & ’s  
a' kis-jenői uradalomhoz tartozik.

Algyesty, oláh f. a* Fejér Körös mellett» Boros Jenőhöz 
egy órányira: 19 kath., 1001 óhitu lak·, any a temp lommal» 
hegyes, erdős határral. F. U. Álgyai és Tűköri nemzetség· 

A l m á s , oláh f, Magy arád hoz délre egy órányira: 15 kath,, 
390 n. e. óhitű lak., ’s anyatemplommal. Szőlőhegye jó fe* 
jér bort terem; határa hegyes, völgyes; makkos erdeje, gyű· 
mölcse sok. F. U. b. Ditrich.

Almás, oláh f. a1 Fejér Körös m ellett, Bnttyinhoz ke* 
letre 2 órányira: 20 kath., 2024 n, e. óhitű) 4 zsidó lak ., 
enyatemplominal, hegyes, erdős határral· , máské
pen Mohra, oláh-tót f. Boros Jenőhöz délre egy mfdnyire 
13 kath,, 503 n. e. óhitű, 2o8 evang. lak·, óhitű és evang, 
anyatemplommal, Mokra nevű szőlőhegye a'megyének leg* 
régibb promontoriumai közé tartozik, ’s igen jó bort szol* 
gáltat. F» U. az Aczéi nemzetség.

Apáikig oláh f. az úgy nevezett Erdőháton vagy Lunka* 
ságon, Aradhoz északra 8 mfdnyi távolságra: 10 kath., 1614
n. e. óhitű lak., anyatemplommal. Határa erdős lapály, *s  
bő termékenységi!; makkos erdejében sok sertést tenyészt, 
F. U* b. Simonyi József örökösei·

Aranyág, oláh f, közel Almáshoz! 564 n, e. óhitű lak., 
anyatemplommal, hegyes, érdős határral,

Bája ,  oláh L magas bérezek közt, Tót-Váradhoz észak* 
ra 2 órányira: 5o5 n. e. óhitű lak<> anyatemplommal» so* 

IV* AT. Af. 0, Földi* 30
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vány, kősziklái határral. A* tót-várad? uradalomhoz tar
tozik.

Bállyele, kis oláh f. Zaránd vgye szélén, a'Fejár Körűi 
mellett: 4 kath., 108 n. e. óhitű lak., hegyes határral.

Barakony, oláh f. Bihar vgye szálán, az Erdőháton # 
Boros Jenőhöz északra 4 órányira : 13 kath., 760 n. e. óhi
tű lak., anyatemptommal, lapályos határral, szép erdővel.

Barda, oláh f* Buttyinhoz közel: 6 kath., 312 n. e. 
óhitű lak., ’e anyateinplommal, hegyes határral, szil
vásokkal.

herendi a , oláh f. a’ Fejér Körös mellékén: 56 kath 
433 n. e. óhitű lak ., ’s anyateinplommal. Határa ennek is 
hegyes; erdeje, szilvája elég.

K it ·  Bála (B a n ic z a ) , oláh f. a ’ M aros m e lle tt: 9 ka th ., 
248 ó h itű  l a k . , ’s anya tem plom m al, hegyes h a tá rra l.

Bersza vagy Bursza, oláh f. B utty inhoz egy ó rá n y ira :  
6 k a th .,  1150 n. e. óh itű  la k . ,  auyatem plom m al. H a tá ra  
ré sz in t ró n a , rész in t hegyes. E rd e je , szilvással vannak.

Berzova, oláh f. a’ Maros mellett, hegyes, bérezés vi
déken: 34 kath,, 1338 n. e. óhitű lak,, ’s anyatemplommal.

Hodot - Bodrogh, oláh f. Aradhoz nyugotra|l l/2 mfdnyi- 
re, termékeny róna vidéken, a’ Maros mellett; 3 kath., 126
n. e. óhitű lak. , óhitű kalugyer zárdával. F. U. az említett 
kalugyer’ monostor.

Bohány, oláh f. Déznához közel: 4 kath., 462 n. e, óhi
tű lak., ’s anyatemplommal, hegyes, erdős határral·

Boktzeg, oláh f. a’ Fejér Körös mellett, B. Jenőhöz 
egy órányira: 40 kath., 996n. e. óhitű, 2 zsidó lak. óhitű 
anyatemplommal, részint róna, de nagyobb részt hegyes 
határral.

• Bonczetd, oláh f. Buttyinhoz keletre 2 1 f 8  mfdnyire,
bérezés vidéken: 15 kath., 300 n. e. óhitű lak ,, ’s anya
templommal.

Buctavay oláh f. igen zordon bérezés vidéken, Buttyin· 
hoz keletre 3 mfdnyire: 4 kath., 124 n. e. óhitii lak.

Csermo , oláh f. az Erdőháton, B. Jenőhöz északra 2 
órányira: 6 kath., 1220 nt ·. óhitű lak,, anyatemplomm*
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Lapályos határát a1 Tőz károsítja; szép tölgyes erdeje van; 
sok sertést tenyészt.

Csicsér, oláh f. a’ Maros m ellett, Aradhoz keletre 1 */4 
mfdnyire: 6 kath,, 787 n. e. óhitű lak., anyatemplommal, 
igen termékeny sík szántóföldekkel és rétekkel. A9 Bizerei 
régi apátság hihetőleg a’ csicséri szigetben állott, hol most 
is régi fundamentomok ’s egy szép kút látszanak.

Csigeréi > oláh f. Simándhoz egy órányira, a’ Fejér Körös 
m ellett: 36 kath., 837 óhitű lak., ’s anyatemplommal.

Csinlye o)áh_,f. Zarándhoz nyngotra egy órányira: 18 
kath., 927 óhitű lak., anyatemplommal, gazdag róna ha** 
tárral.

Decs , oláh f. hegyes, erdős vidéken, Deznához délre 2 
órányira 15 kath., 911 n. e. óhitű lakossal, 9s anyatem· 
plommal.

Doncsény, oláh f. Deznához egy órányira: 6 kath·, 275 
n. e. óhitű lakossal.

Draucz, oláh f. Agrishoz közel: 10 kath., 761 n. e* 
óhitű lak ., anyatemplommal, hegyes határral. Itt jó fazekas 
agyag ásatik.

D úd , oláh f. 17 kath., 697 n. e. óhitű lakossal.
DulcseUy oláh f. Deztta fii. bérezés, erdős vidéken ; 5 

kath., 283 n. e. óhitű lak., 's anyatemplommal«
Dumbroviczu , oláh f. Tót - Váradhoz északra 2 órányira 

32 kath,, 1628 n. e. óhitű lak., anyatemplommal, hegyes, 
sziklás határral.

Elek) német f. Békés vgye szélén, Gyulához délre 2 
órányira: 2014 kath., 255 n. e. óhitű lak., kath. paroch. 
templommal. Hatóra róna és szerfelett termékeny; néhol 
azonban szikes; szőlőskerteket is mivel. F. U. gr. Wenk- 
heim.

Erdőhegy, magyar*oláh f. a* Fejér Körös bal partján. K« 
Jenővel óltalellenben: 37 kath., 926reform., 504 n. e. óhitű 
lak ,, ref. és óhitű anyatempiomokkal, gazdag róna ha
tárral.

Fényes, oláh f. közel Zaránd vgyéhez, ’s a9 Fejér Koros« 
hoz, hegyes erdő vidéken 1 12 kath*, 400 n* e. óhitű lak ., 
9s anyatemplommal·

3 0 *
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Fer icte % oláh f, Buttyinboz kelet· délre 3 órányira, le· 
lette zordon hegyes vidéken: 4 kath., 158 n. e, óhitű la
kossal.

Gplta,oláh f. Világoshoz közel: 178 kath., 1425 n. e. 
óhitű lak ., óhitű anyatemplommal. Szántóföldjei, rétjei kö
vérek ; gyümölcse sok; jó bort termeszt; a’ Zsimbolya tó
ban halászata van. F. U. a’ Bohns nemzetség.

Glogovdcz, német f. Aradhoz keletre s)4 mfdnyire, kö
zel a’ Maroshoz: 2093 kath. lak ., ’s paroch. templommal. 
Hóna határa bó termékenységű; lakosai sok dohányt és ká
posztát termesztenek> ’s jó lovakat tartanak. F. U. a1 ka
mara. Ez a' helység a1 régi Orod városa romjain épült, 
inelly hajdan nevezetes város volt várral, és egy igen gaz
dag káptalannal együtt; innen neveztetett hajdan a’ várme
gye is; itt tartotta 11. Béla 1135-ben azon országgyűlést, 
inelly hitvesének Ilonának indításából 68 fő embereket, mint 
a' Béla vakságának egykori eszközlőit összekonczoltatott. A* 
káptalant ki alapította, nem tadhatni, de annyi bizonyos hogy 
Imre király előtt már fennállott. Jószágai egész a’ Dunáig 
és Tiszáig kiterjedtek; ’s a9 nagy prépost egyszer’smind a* 
királyok al-kenczellárja szokott lenni» a* minthogy némel- 
lyek 111« Béla neveden Jegyzőjét is» orodi prépostnak gyanít
ják. Orod várának eredete szinte nem tudatik. A9 törökök 
1551-ben foglalták-el először, *s akkor kezdtek a9 mostani 
Aradon egy más aj erősséget építeni. A9 várnak. ’s a9 káp
talan templomának nagyszerű omladékai egész a’ mi korun
kig fennmaradtak. Az apostoli kereszt formára épült 2 tor- 
nyú templomnak földből kiálló vastag fimdamentomai most is 
láthatók , sőt ezelőtt 30 esztendővel falai is fennállottak, de 
mellyeket különféle épületekre elhordottak. Végre a9 falu 
határában találtató 5 nagy halmot melljek ember cson
tokkal telvék · hunnus temetőhelyeknek lehet leghihetőbben 
tartani.

Govosdiat oláh f. Tót-Váradhoz egy órányira, a9 Ma
ros mellékén: 6 kath., 412 n. e. óhitű lak., anyatemplom
mal , hegyes erdős határral, sok szilvással.

Govotdia, oláh f. a9 Fejér Körös mellett, Buttyinhoz 
egy órányira: 863 n. e. óhitű lak., ’s anyatemplommal.
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Gross, oláh f. a* Fejér Körön mellett, Buttyinhoz egy 
irányira: 793 n. e. óhitű, 26 hath, lakossal, hegyes ha· 
tárral.

Gurahoncz, oláh f. Zaránd vgye szélén, a* Fejér mel
lett: 21 kath., 415 n. e, óhitű lakossal, anyatemplommal. F. 
U. Kemekházy csalód·

Gurba, oláh f. Boros Jenőhöz I mfdnyiret 10 kath., 6»8 
n. e. óhitű lak ., anyatemplommal. Határa lapályos erdeje 
sok , és vadakkal bővelkedik.

Fekete - Gyarmat, magyar f. a’ Fekete Körös mellett· N. 
Zerindhez közel, Bihar vgye szélén: 3 kath. 1108 reform, 
lak., ref. anyatemplommal. Határa lapályos, sőt sok helyt 
vizenyős; tölgyes erdeje gyönyörű; sok sertést és marhát 
tenyészt. A1 kis-Jenői uradalomhoz tartozik.

Gyarmata, oláh f. B. Jenőhöz i'/4órányira: 2792 óhitű 
lak.f ’s anyatemplommal.

Gyulicxa, oláh f: a’ Maros Yn ellett, Tót-Váradhoz kö
vei: 5 kath., 823 óhitű lak ., anyatemplommal, szép tölgyes 
erdővel, sok szilvásokkal.

Halalit, oláh f. Soborsin és Tót-Várad közt a9 Maros 
mellett* 4 kath., 5o3 óhitű lak., hegyes, erdős határral, 
szilvásokkal. F. U. b, Forray.

Hodos, lásd Bodrogh«
Hodos, oláh f. Kujedhez szomszédos: 6 kath., 750. n. e. 

óhitű lak., *e anya tempi ómmal·
Holdmézes, oláh f. a9 Fejér-Körös mellékén, Deznához 

délre 2 órányira: 10 káth , 628 óhitű lak·, anyatemplom
mal, hegy es, erdős határral. A9 Kornély nemzetség innen 
veszi elő nevét.

Honczisór, oláh f. közel Zaránd vgyéhez, zordon hegyes 
vidéken: i3 kath., 596 óhitű lak., 9s anyatemplommal.

Jdrkos, oláh f. Buttyinhoz nyugotra *v« órányira: 3 
kath., 140 óhitű lakossal.

Járkosto, lásd Bokszeg.
Ignesty , pláh f. Nyágrához közel * sovány bérezés vidé · 

k en : 198 óhitű lakossal.
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lltyó , oláh f. Petrishez órányira: 20 kath., 655 
óhitű lakossal, Ts anyatemplommal. Hegyes, erdős hátár·

Jós zás,oláh f. Zaránd vgye szélén, Deznához 2 órányi
ra: 4 kath., 480 óhitű lak., anyatemplommal, bérezés, er* 
dós határral.

Jószáshely, oláh f. közel az elébbeni helységhez : 4 kath,· 
403 óhitű Jak., ’s anyatemylommal.

Karakó, oláh f. 197 óhitű lakossal, ’s hegyes határ*
ral.

Kaprucza, oláh f. a3 Maros partfán, Tót-Váradhoz 2 
órányira: l7kath .,63 i óhitű lak., anyatemplommai, Határa 
hegyes, völgyes, erdős.

Kavna. oláh f. Boros Jenő fii. 8 kath. 456 óhitű lak ,, 
’s anyatemplommal.

Kerek y oláh f. Pankotáboz nyugotra l ' /4 mfdnyire: Í2, 
kath·, 1683 óhitű lak·, anyatemplommal, róna és igen ter
mékeny határral.

Kertes, oláh f. Buttyin fii· erdős, hegyes vidéken: 384 
n. e. óhitű lakossal, anyatemplommal·

Kerülös, oláhf. a’ Lnnkaságon , Zoránéhoz északra V/% 
órányira: 112 kath., 1265 óhitű lak., óhitű anyatemplominal, 
lapályos határral, szép tölgyes erdőséggel.

Kiszindia, oláh f. Buttyinhoz délre egy órányira: 10 
frath., 1364 óhitű lak., anyateinplommal. Határa igen nagy, 
de bérezés, sovány; erdeje roppant; patakjaiban pisztrángot 
fog, van szűr kallója is.

Kiad va, oláh f. Radonhoz közel: i2ö kath., I614óhi- 
tű lak., /Shitűanyatemplommal, szép erdővel, bor és gyűr 
mölcstermeéztóssel. A’ falu nagy hegyek közt mély völgy
ben fekszik. Egyikén ezen hegyeknek most is látszanak 
régi várának romjai, honnan felséges kilátás esik a3 Maros 
vidékére , % a’ temesi bánatra. F. U. a3 kamara,

Konopy oláhf, a’ Maros m ellett, Radnához keletre % 
órányira: 11 kath., 553 óhitű lak«, anyatemplommal. Ha* 
tára hegyes; erdeje, szilvással vannak.

Korbesty, oláh f. Petrishez közel: 428 óhitű lak., ’« 
anyatemplommal, sok bérezés erdővel.
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Kocsobuy oláh f. Ruttyin fii· 2 kath., 120 óhitű la
kossal.

Kovatzincz, oláh f. Gyorok és Világos közt, regényes 
vidéken: 59 kath., 3350 óhitű lakossal, anyatemplommal. 
Határa részint róna és igen termékeny , részint hegyes. Szó· 
lőhegye a1 ménesihez hasonló bort terein; erdeje és kő
bányája van, F. U, a’ kamara.

Krokna, oláh f. ßnttyin fii. lo kath., 523 óhitű lak., 
’s anyateinplommal, hegyes, köves határral.

Kujás, oláh f. Soborsinhoz közel, a’ Maros mellett; 4 
kath., 315 óhitű lak., ’s anyateniplommal, hegyes, erdős 
határral.

Kttjed, oláh f. Boros Jenőhöz dél-keletre: 13 kath., 
1414 óhitű lak., anyatemplommal.

Kürtiét, oláh-magyar f. Aradhoz északra 3 órányira : 
120 katb., 2360 óhitű, 35 zsidó lak,, katb. és óhitű anya- 
templomokkal. Határa sik, és gazdag termékenységű $ sok 
dohányt termeszt; marha és juhtenyésztése nevezetes.

Kurvakér, oláh f. Boros Jenőhöz délre 2 órányira: 49 
kath., 981 óhitű lak., ’s anyatemplommal.

Kuvin vagy Kövi, oláh f. Gyorok mellett: 23 kath., 
1828 óhitű lak ., ’s anyatemplommal, híres bort termő sző
lőhegygyei, kőbányával. F. U. a’ kamara.

Láz ,  oláh f, Deznához közel: 17 kath., 428óhitű lak., 
’s anyatemplommal.

Lugozó, oláh f. 314 óhitű lakossal.
Lunka, oláh f. 178 óhitű lakossal.
Lupest, oláh f. Soborsinhoz északra 2 órányira:4 kath·, 

568 óhitű lak., bérezés, köves határral, óhitű anyatem
plommal.

Madrizeity, oláh f. Buttyinhoz keletre 3% mfdnyire, 
nagy hegyek közt: 623 óhitű lak., ’s anyatemplommal.

Magyardd vagy Magyar át h, oláh f. Aradhoz 4 , Vilá
goshoz 1 mfdnyire: 36 kath., 1823 óhitű lak., óhitű dnya- 
templommal. Szőlőhegye nagy kiterjedésű, ’s igen hires 
egészséges fejér b9rt terem, mellyet idegenek is drágábban 
fizetnek, mint más megyebéli asztali bort. A’ szőlőhegy



rakva van szép pajtákkal és borházakkal, mellyeket nagy 
ráezt más megyebáli idegen nraságok bírnak· F· U. b. 
Ditrich.

Szent - Márton t námetf. Simándhoz nyugotra 1 órányi· 
ra: 1826 kath·, 32 óhitű, 7 ref. lak ., kath. parooh, tem
plominál. Határa rána ás szerfelett termékeny ; szőlőskertet 
mivel, dohányt, fejes káposztát sokat termeszt, F. U. g. Wenk« 
keim József·

M ácta , oláh f. közel az elábbeni helységhez, a’ mint
hogy határa is szinte olly áldott. Számlál 19 kath·, 2128 
óhitű, 45 zsidó lak. Óhitű anyatemplommal. A9 Csernovics 
nemzetség innen veszi előnevét.

Menes, oláh f. Aradhoz keletre 2% mfdnyire, Gyorok 
ás Panlis közt: 60 katb., 1620 óhitű, 5 evang,, 10 ref. 
lak·, óhitű anyatemplommal, szép uradalmi épületekkel, 
Határa részint róna ás Jgen termékeny; részint hegyes. De 
legnevezetesebb gazdagsága szőlőhegyében á ll, melly Ménest 
egész Európában ismeretessé teszi. Ugyanis itt szüretik azon 
aszászőlő bor, melly setét vörös színe, édessége, tüze, ’s 
más boroktól különböző felette kedves számát ja által, melly 
a’ Szegfűhöz hasonlít, annyira elhiresedett, hogy sokan még 
az ős tokajinak is eleibe teszik; mi egyébiránt csupán ízlés
től és szokástól függ. Fő szőlőfaj, melly legtöbb aszót ód: 
az úgy nevezett kadarka (fekete szőlőfaj), mellének van egy·· 
szer’emiod azon kedves «zamatja is , mi által a9 ménesi, min· 
den más aszóboroktól jelesen különbözik, *s csak a* malagái
hoz hasonlítható, kivévénazt, hogy a9 ménesiben olly szurok 
•zag nem uralkodik, mint az ó maiagaiban. A9 ménesihez 
tökéletesen hasonló bort teremnek még e9 következő promon- 
tóriumok: faults, Gyorok, ’ Kuvin , Kova színez , ,
Kladova, Aszóbort több helyeken is csinálnak ugyan, de 

már ezekhez egészen nem lehet hasonlítani. Jó esztendők
ben 2000—2500 akó aszó bor készíttetik, akóját 61 magyar 
itczével számlálván. F. U. Ménesnek a’kamara, ’s székhelye 
egy kerületi tisztartóságnak,

Felső-Ménes* oláh f. Buttyinhoz dél-nyngotra i 1|8 órá
nyira , hegyes erdős vidéken; 5 kath*, 747 óhitű la k ,, 9a 
anyatemplommal,

472  ARAD VÁRMEGYE·
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Keresztó· Menet, oláh f. nem messze az elébbeni hely
séghez: 9 bath., 664 óhitű lak., anyatemplommal, hegyes 
határral, szép erdővel, szilvásokkal.

Mikalaka* oláh f. Aradhoz keletre órányira, a9 Ma- 
ros mellett: lG kath., 1425 óhitű lak., óhitű anyatemplom
mal, vendégfogadóval. Határa egészen róna és szerfelett 
termékeny. Hajdan magyar reformátusok lakták, ’» be ek- 
klézsia Erdélyből 100 mázsa sót kapott évenkint segédeimül. 
F. U. a* kamara.

M ilova , oláh-német f. Aradhoz keletre 4 mfdnyire, a* 
Maros mellékén: 96 kath., 550 óhitű lak. e óhitű anyatem- 
plommal, elhagyott rézbányákkal. F. U. a’ kemara.

Miske,oláh í  Kis-Jenóhóz északra 11ja mfdnyire: 10 
kath·, 1354 óhitű la k . ,9« anyatemplommal· Határa lapá- 
lyos , de termékeny; erdeje gyönyörű és sok tölgy makkot 
éd; sertéstenyésztése nevezetes, A’ Tőz vize itt folyik el 
#s gyakran károkat okoz. A9 kis-jenői uradalomhoz tar
tozik.

M o h r a ,lásd Apatelek.
Mofiderlak, oláh f. Glogováczhoz nem messze a9 Maros 

mellett: 171 kath.9 1504 óhitű lak., ’s anyatemplommal.
Monorostya, oláh f. Berzava mellett: 2ü1 óhitű lakossal.
Monyád, oláh f. 178 óhitű lakossal.
M o n y á s z a , oláh német f. zordon bérezek közt, Dezna- 

hoz 1 mfdnyire: 100 katb., 362 óhitű, 27 ref. lak., kath. 
és óhitű anyatemplomokkal, vasbányákkal és hámorokkal, 
mészégetéssel, ásványos meleg forrással. F. U. a’ iSévery 
nemzetség,

Monyoró, oláh f. Boros-Jenő fii. 9 kath·, 613 óhitű 
la k ., ’s anyatemplommal, a9 Fejér Körös mellett meglehe
tős földekkel,

Moroda, oláh f. 2 kath., 547 óhitű lak., ’s anyatem
plommal.

Muszka, oláh f. Galsához közel: 15 kath., 758 óhitű 
lak., anyatemplommal, jó fejér bort termő szőlőbegygyel, 
F, ü , b, Ditrich,
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M usztesty, oláh f. zordon hegyek közt: 5 kath., 150 
óhitű lak·, ’s anyatemplomraal. Fekszik Buttyinhos keletre 
3 órányira.

Nadaby oláh f. Kis-Jenóhoz dálre egy órányira: 14 kath., 
1386 óhitű lak ., anyatemplommal, gazdag róna határral.

Nadalbesty, oláh f· 314 óhitű lakossal.
Nádat, oláh f. Magyarádhoz keletre 2*j8 órányira, igen 

hegy es, erdős vidéken: 12 kath., 1209 óhitű lak., anya
templommal, rengeteg erdővel, mellyben sok hársfa talál- 
tátik.

Nyagra, oláh f Deznához nyugotra 1 mfdnyire: 6 kath., 
341 óhitű lak., anyatemplommal, hegyes, erdős határral.

Obersiuy oláh f. magae hegyek közt, Petrishez északra 
2 órányira: 7 kath., 252 óhitű lakossal, 's anyatemplommal·

Odvot, vagy Olivos* oláh f. közel a9 Maroshoz, Rád. 
nától keletre 1*|8 órányira: 36 kath., 852 óhitű lak., kath. 
és óhitű anyatemplomokkal. Határa hegyes, völgyes; töl
gyes erdeje, szilvással vannak. F. U. b. Forray..

Ölti aha, oláh f. Klekhez keletre *|8 mfdnyire: 6 kath., 
2525 óhitű lak·, anyatemplommal. Határa egészen róna és 
szerfelett termékeny; marha, juhtenyésztése nevezetes.

ϋ/·ΡαηάΙ/ι, német f. Aradhoz északkeletre 11|4i mfd
nyire: 1100 kath. lak., paroch. templommal. Határa róna 
és gazdag termékenységű; lakosai sok dohányt, szép búzát 
termesztenek$ jó lovakat tartanak. F. U. gr. Gyulay.

Nagy-Pel) oláh f. Békés vgye szélén: 17 kath., 866 
óhitű lak ., ’s anyatemplommal, gazdag róna határral.

Kis·Pereg*magyar f. Batonyához egy órányira : 16 kath., 
1113 ref., 10 zsidó lak., ref. anyatemplommal. Ref. lako
sai 1778-ben költöztak-ki Egyekrői Szabolcs vgyéből. Ha
tára egészen róna és szerfelett termékeny $ marhatenyész
tése nevezetes. F. U. a9 kamara.

. Pernyeit, oláh f. zordon hegyek közt, Soborsinhoz
északra 2% órányira: 315 óhitű lak., ’s anyatemplomraal.

Prezetty 9 oláh f. Butty in 61. 10 kath,, 313 óhitű lak ., 
*8 anyatemplommal.
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Ravna, oláh f. Deznához egy órányira: 8 kath., 297 
óhitö, 10 ref. lak., óhitű anyatemplommal, hegyes határral·

Repszeg y oláh f. Boros Sebeshez nyugotra 1τ|α órányi· 
ra: 5 kath., 618 óhitű lak .,'s anyatemplommal. Lapályos 
határa a9 Fejér Köröstől ésTőz vizétől sokat szenved.

Resty irat a , oláh f. Dezna fii. 10 kath., 102 óhitű lak.
Reveiig, oláh f, 7 kath., 423 óhitű lak., ’s anyatém*

plommal.
Rosttá , két oláh f. az egyik fekszik Petrishez északra: 

10 kath., 675 óhitű lak., anyatemplommal, elhagyatott réz* 
bányákkal; a* másik fekszik Decs mellett szinte hegyes ha· 
tárral, 572 óhitű lakossal.

Seprős, oláh f. a’ Lunkaságon, Boros Jenőhöz északra 
3 órányira: 19 kath., 1304 óhitű lak., anyatemplommal, 
lapályos, erdős határral.

Situla, oláh f. Boros Jenőhöz nyugotra egy órányira: 
a’ Fejér Körös mellett: 14 kath., 1468 óhitű lak., anya* 
templommal, szinte lapályos vizenyős határral, szép tölgyes 

.erdőséggel, jeles sertéstenyésztéssel,
Silingyia, oláh f. Boros Jenőhöz délre 1!|8 órányira, a’ 

Csiger vize mellett: 12 kath., 542 óhitű lak., anyatemplom· 
m ai, pokrócz kallóval.

Sólymot, oláh fc a’ Maros jobb partján, csaknem által 
ellenben Lippával: 13 kath,, 1358 óhitű lak., anyatemplom- 
mal. Erdeje legnagyobb 's legszebb talán egész megyében. 
Régi várának falai egy sziklás hegytetőn nagy részt máig 
is fennállnak. Ez a’ vár fekvésénél fogva igen erős lehe
tett. mert keleti és déli oldalát mászhatatlan kősziklák fe· 
dezték; e’ mellett a’ várhegynek szinte tövét mosó Maros 
vize itt legsebesebben folyik. Első építőjét a' történetírók 
még eddig fel nem fedezték. 1597-ben Solymos várát Jó· 
•ika István bírta. 16ü7*ben Rákóczy Zsigniond Lugossy Já
nosnak lippai várkapitánynak elzálogosította 4000 forintért. 
Ma Solymos kamarai birtok. A’ lörök háborúkban hol a* 
törökök, hol az erdélyiek, hol a’ császári seregek fog· 
Idlták-el.
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Sólymot, oláh f. közel Zafánd vgyáhez , igen vad bér« 
czea vidáken: 3 kath., 402 óhitű lak., ’s anyatemplomiual.

Somot, oláh f. a’ Fejár Kőrös mellett, Kis-Jenőhöz 
dél-keletre V /A órányira: 6 kath., 671 óhitű lak., anyatem- 
plommal, igen szép tölgyes erdőseggel. A’ kis-jenői urad. 
tartozik.

Somot·Készig oláh f. a9 Lunkasógon, Boros Jenőhöz 
északra 2 * j a  mfdnyire: 1252 óhitű lak., anyateniplommal, 
lapályos határral ás erdőséggel.

Szabadhely, oláh f. Paul lehoz nyngotra egy órányira 
a’ Maros mellett: 24 kath., 1518 óhitű lak., anyatemplom- 
mal, gazdag róna határral, mellynek egy része homokos. 
F. U. a’ kamata.

Szahdct, oláh f. Buttyin fii. 4 kath., 410 óhitű lak,, 
’s anyatemplommal, hegyes, völgyen halárral.

Szalura, oláh f. 13 kath., 502 óhitű lak.
Szehudvar, oláh-magyar-námet f. Kis Jenő ás Sikló közt 

egy termékeny síkságon: 674 kath., 2ß ll óhitű, 18 zsidó 
lak., óhitű anyatemplommal. Holmi régi romokból námel- 
lyek azt gyanítják, hogy a’ Csanádi (a’ pécsi megyebáli Tol
nában feküdvén) megyében helyheztetett Czihádori apátság, 
a’ mostani Szák udvar helyén feküdt.

Szeleztdu, oláh f. Boros Sebeshez közel: 284 óhitű lak.
Szelittye, oláh f. Petrishez közel: 298 óhitű lak.

Szemlak^ oláh-rácz-magyar-tót-német f. a’ Maros mel
lett, Pécekáhoznyngotra 2 órányira: 292kath., 1118evaag., 
1334 óhitű, 6 ref., 20 zsidó lak,, evang. ás óhitű anyatem- 
plommal. Az evangélikusok nyelvökre nézve tótok, néme
tek ás magyarok. Határa egészen róna és gazdag terűié· 
kenységű. F. U. a’ kamara.

Szerbe oláh f. Buttyin fii. hegyek, erdők közt: 5 kath., 
428 óhitű lak ,, ’s anyatemplommal,

Sztnyilye, oláh f. Zaránd városához l[a órányira: 5 
kath·, 2051 óhitű, 9 zsidó lak., óhitű anyatemplommál, 
gazdag róna határral.

Szintye, oláh f. a’ kis-jenői uradalomban: 15 kath., 
1100 óhitű lak., anyatemplommal, lapály os határral, gyö
nyörű erdőséggel,



4 7 7

Szlalinu, oláh f. Tót-Váradhoz északra 2*]f t mfdnyire: 
22 kath., 482 óhitű iák., anyatemplommal.

Szla tina , oláh f, Dezna mellett: 27S óhitű lakossal.
Szorosság, oláh f. nem messze Soborsinhoz a9 Maros 

mellékén: 306 óhitű lak., ’s anyatemplommal·
Szőlős, oláh ft Pankotához egy órányira: 5 kath., 1108 

óhitű lak., ’s anyatemplommal. Határa róna és gazdag ter- 
mékenységű.

Szusxársy, oláh f. magas bérezek közt Bihar vgye szé
lén: 7 kath., 524 óhitű lak*, ’s anyatemplommal.

Talpas, oláh f. a’ Lunkaságon, Bihar vgye szélén : 30 
kath., 1936 óhitű, 8 ref. lak., óhitű anyatemplommal· Ha· 
tára lapályos, ’s a’ Fekete Köröstől szenved; roppant töl· 
gyes erdejéből sok fa szerszámokat, hordó dongákat készít. 
Hajdani vára egészen elpusztult.

Taticz, oláh f. Magyarádhoz keletre 2 órányira: 32 
kath., 1203 óhitű, 10 zsidó lak., óhitű anyatemplommal· 
Hatóra hegyes volgyes ; erdeje nagy; földje meglehetős. Egy 
kies meneteles hegyecskén, a’ Kiss József táblabiró űr bír- 

.tokrészében láthatni némeliy összeomlott falakat, mély 
sánczokkal körülvéve. Ez hihetőleg monostor v o lt , még 
pedig a' Keresztes barátokhoz tartozott.

Temesesty, oláh f. Soborsinhoz északra hegyek közt: 
240 óhitű lak.

Ternova, oláh f. Magyarádhoz egy órányira: 4 kath., 
1108 óhitű lak., ’s anyatemplommal.

Tok, oláh f. a’ Maros m ellett, Soborsinhoz egy órá
nyira :* 12 kath., 620 óhitű lak., ’s anyatemplommal, he
gyes , erdős határral.

Trojas, oláh f. kősziklás hegyek közt, Soborsinhoz 
északra 2 órányira: 12 kath«, 556 óhitfi lak ., ’s anyatem
plommal·

Alsó- és Felső· Tsill, 2 oláh f. a’ Fejér Körös mellékén, 
nem messze a’ Zaránd megyei szélekhez: 1235 óhitű lak·, 
■’s anyatemploraokkal, hegyes határral.

Vadász, magyar-oláh f. Aradhoz északra 8 mfdayire, 
az úgy nevezett Lunkaságon vagy {Erdőháton: 37 kath·, 4IO

ARAD VÁRMEGYR
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óhitű, 1188 reform. , 16 zsidó lak., réf. dg óhitű anyatem* 
plommal, derék urasági épületekkel, fiatéra lapályos ég 
termékeny ; erdeje bőgéggel; az uraság sok marhát hizialtat 
és sertést tenyésztet. F. U* b. Simony i József ezredes örökösei.

Fallemäre,oláh f. Deznához l l/2 órányira, magas bér
ezek közt: 338 óhitű la k ., ’s anyatemploinmal.

Ó- es Uj-Fazekas-Vursänd, 2 összeolvadt lalu, Szent·
Annához északra egy órányira: 18 kath., 2652 óhitű; 1005 
evang., 10 ref., 23 zsidó lak., eva'ng. és óhitű anyatem- 
plomokkal. Az evangélikusok magyarok, az óhitüek olá
hok. Határa igen tágas rónaság, és gazdag termékenységű ; 
dohányt és sok kendert termeszt. F. U- gr. Gyulay.

Gyula-Van und , oláh-ne'met f, a* Fejér Körös mellett, 
Gyulához 1f|4 mfdnyire: 384 kath., 1250 óhitű, 12 zsidó 
lak., óhitű anyatemploinmal, kastélylyal, igen termékeny 
róna földekkel és rétekkel; erdeje is van. F* U. a1 Névery 
nemzetség. />

Faszója, oláh f. magas hegyek, völgyek közt, Butty ín
hoz délre 2 órányira: 17 kath., 594 óhitű lak., ’s anyatem
plommal·

Vinyest, oláh f. erdős, köves vidéken: 248 óhitű lak. 
Fekszik Soborsin mellett.

Fojvogyen, oláh f. a’ F* Körös mellett, B. Jenő fii. 
6 kath. 403 óhitű lak ., ’s anyatemplommal.

Zemerczel, oláh f. Deznához délre: 3 kath., 346 óhitű lak.
Bél-Zerind, magyar-oláh f. a’ Fekete Körös mellett, 

Bihar vgye szélén: 13 kath., 444 ref. , 275 óhitű lak., ref. 
és óhitű anyatemplomokkal. Lapályos határát az árvizek 
árják. Rengeteg erdejéből sok fa eszközöket készít; ser· 
tést tenyészt.

Nagy-Zerind, magyar f. szinte a’ Fekete Körös mel
lett, az Aradról Váradra vivő postautban, Aradhoz északra 
8 mfdnyire: 26 kath., 1755 reform,, 15 óhitű lak ., refor. 
anyatemplommal, postahivatallal, szép erdővel, termékeny 
lapály os határral. F. U. József, cs. k. fő herczeg, orszá
gunk nádora.

Zimbró, oláhf.Deznához keletre, vad bérezés vidéken: 
34 kath., 506 óhitű lak., ’s anyatemplommal.



Zöldet , oláh f. Buttyin fii. 4 k a th ., 366 óhitű lak,, 
anyatemplommal, hegyes, erdős határral.

Nevezetesebb Népes Puszták.

Nagy-Buxsák, Arad mellett: 601 lakossal. Eötvenes, 
szinte Aradhoz egy órányira: 382 kath., német lak. A* 
Lovász nemzetség innen veszi előnevét. ,
Csanód vgye szélén: 660 kath. magyar lakossal. - et 
Nagy-Újfalu, Knrtics és Sz. Anna közt: 1100 kath. lak. 
V árját, Tornyával szomszédos: 681 kath·, lak.

Dezna mellett: 26 kath., 225 óhitű, 18 evang. lak., vas- 
bányákkal és hámorokkal.

A9 többi pusztákon ’s egyes lakokban 2100 lakos szóm* 
láltatik.
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Tiszántúli Kerület.
Kiterjedtté: 124732y . . * négyszegű mért föld.

Van bénáé (jiz Erdélytől visszakapcsolt részeket ide 
nem értvén) 12 vármegye, u. in. Békés, Bihar, Csanád , 
Csongrád, Márainaros, äzubolcs, Szathínár , Temes, To· 
rontál, Ugocsa, Krassó, Arad.

Szabad Királyi Várqt vau t 6; Szalud Királyi Bánya· 
várót 1; Szalud Friv, Várót 2; 157, u. iu. ö l 
magyar, i8 német, -15 oláh, 8 oláh magyar, 7 oláh-német, 
1 bolgár, 3 rácz, 1 oláh-magyarrácz, 3 oláh-német-ma
gyar, 4 oláh-némeUrácz-iuagy.ar, 3 oláh-iuagyar*néiuet, 1 
olah-tót-magyar-rácz, 1 magyar-német- oláh, 2 magy&r-oláh- 
német, 6 magyar-orosz, 1 niagyar-orosz-oláh-neiuet, 4 n a-  
gyar oiáh, 1 inagyar-német-olah orosz, 1 magyar-rácz-tót, 
1 magyar-német, 2 magyar-rácz-oláh, 1 tót-magyar, 2 orosz- 
magyar , 2 német-magyar, I német-rácz, 1 német rácz-oláh- 
magyar, 3 német oláh, 1 rácz-oláh német, 1 rácz oláh-ma
gyar, 1 tót-oláh, 3 rácz, 3 rácz-magyar, 1 rácz-o láb-ma· 
gyar, 2 rácz-nétnet-magyar, 1 rácz-német*magyar-tót, 1 
rácz-német-magyar-tó t-boJgár. Falu van: 1778, u. m. 346 
magyar, 961 oláh, 133 orosz, 79 német, 6 tót, 5 franczia, 
20 rácz, 1 móntenegrinus, 7 horvát, 1 magyar, tót. német - 
1 magyar-oláh-tót-német, 50 magyar-oláh, 7 magyar-tét, 
4 magyar «német, 2 magyar-német- tó t , 13 magyar-orosz, 1 
magyar-oláh-német, 1 magyar-német-orosz, 1 oláh-magyar- 
német, 23 oláh-magyar, 9 oláh-tót, 2 oláh-orosz· i7 oláh· 
német, 3 oláh-magyar-német, 2 oláhnémet-magyar, 10 
oláh-rácz, 3 oláh-montenegrinus, 1 olah-czernogorcz, 4
oláh-rácz-magyar, 4 oláh-rácz-német, 2 oláh·horvát, 1 oláh· 
rácz - magyar - tót-német, 1 német-oláh-magyar, 1 német· 
orosz, 3 német-magyar, 7 német-oláh, 1 német-franczia, 
1 német-rácz-oláh, 1 német-magyar-tót, 1 néiuet-rácz , 1 
német-giagyar-rácz, 4 orosz-magyar, 9 orosz-német, 1 orosz· 
magyar-néiuet-oláh, 1 tót-oláh, 9 rácz oláh, 2 rácz-oláh· 
német, 8 rácz-német, 6 rácz-magyar, 2 rácz-horvát-ma- 
gyac., 1 rácz-horvát-oláh, 1 rácz-horvát-oláh-német, 

jVe]pess ege : 2,392,597 lélek, u· in.
Vallásokra: 512.800 romai katholikus, 320,670 görög 

katholikus, 134.186 evangélikus, 560,069 reformatus, 887,897 
nem egyesült óhitű, 36,827 zsidóé

Nyelvökre: 929,869 magyar, 890,623 oláh, 201,183 né
met, 138,230 rácz, 106,497 orosz, 59,034 töt, 12,000 bol
gár, 9504 horvát, 6000 franczia, 2830 montenegrinns és 
czernogorcz, 36,827 zsidó.






