
MAGYAR
O R SZ Á G N A K ,

’s  a’ h o zzá  k a pc so l t

T A R T  O M M Y O S M K

MOSTANI ALLAPOTJA 

S T A T IS T IK .A I ÉS O E O G R A P IIIA I

TEKINTETBEN.

KIADTA

F É L T É S  E L E K .

Ö tödik K ötet.

PESTEN s
TRATTNER-KÁROLYI TULAJDONA,

IÁ I UTCZA 6 1 2 .  SZÁM

1 8 3 9 .



Ad typum admittitur Pestini 26, Jul. 1839.
J o a n n e s  I t e s e í a

Supplens Censor Librorum Regine.



A* U r á v á n t i i l l  k e r íü p é ·

Ez a' kerület, nieily most hibásan Szlavóniának nevez
tetik, hajdan 4 vármegyéből állott, meiiyek e’ következők: 
Szerem, Verőcze, Valkó, Posega. Ma elosztatik Szerem, 
Verőcze, Posega vármegyékre, ’s Péterváradi, Brodi, Gra- 
diskai végezeredekre.

Hogy ez a’ kerület a* 18-ik század középéig soha köz 
irományokban Szlavóniának nem neveztetett; hogy ez Hor- 
váthországhoz és Szlavóniához soha nem tartozott; Js hogy 
ezj Magyarországnak valóságos és elidegeníthetetlen részes 
megtetszik e’ következőkből:

1. Az említett vármegyék országgyűlésre különös kirá
lyi levelek által hivattak meg, a’ szerint, mint a’ többi 
megyék 5 ’s az országgyűlési decretumokban a’ többi magyar 
vármegyék közt, vegyesen fordulnak - elő , p. o. az 1447- 
ikben Yerőcze van Bereg és Győr közt, ’stb,, a’ Szlavo- 
niai követek pedig elválva a’ magyar vármegyék után ne
veztetnek, mivel Szlavónia ’s ílorváthország vármegyéi kíi« 
lönösen soha meg nem hivattak, ’s meg nem jelentek, 
Szlavónia és ílorváthország ezáltal régi függetlenségek em
lékét akarván fentartani, Ezek következésében

2. Szerem, Verőcze, Posega vármegyéknek, az 1751. 
23. ez. értelménél fogva, az országgyűlési szék és szavazat 
visszaadatott, ’s ezen joggal máig is egyenkint élnek, min- 
denik két követet küldvén országgyűlésre, mi a’ horváth 
vármegyéknél egészen másképen van.

3. Az 1478 iki 7-ik , 1498: 1G, 14l5 : 22, 1525: 30# 
36, 37-iki törvényezikkelyek Verőcze, Szerem, Valkó, Po
sega vármegyéket világosan a’ magyar vármegyék közó 
számlálják, ’s ezeknek határait Szlavóniától és Horváthor- 
szágtól egyenesen megkülönböztetik,

4 . Verbőczy és Broderith hason évkori hiteles tanúk a’ 
magyar vármegyéket betűrend szerint előszámlálván i ezek 
közt a’ szóban forgó.4 vármegyét is említik, Js Broderith 
ezeket Szlavóniától nyilvánosan megkülönbözteti , Mohácsi 
ütközetről irt munkájában e’ szavakat mondván Valkó, Po* 
sega et Sirmium tres insignes Provincias, quas non Cottus 
vocamus a Slavonia divellens.
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5. A’ törftk pusztítás előtt legkisebb nyoma sincs an
nak, hogy valamikor az említett 4 vármegye, a’ Horváth 
e's Szlavóniai Nemesse'g gyűlésére meghívattott, vagy meg
jelent, vagy hogy a’ bán hatalma alatt állott ’s katonásko
dott volna,

6. Az 1699-ki é»ben, az őszi országos concursus által 
az adó felosztásáról készített lajstromból kiviláglik, hogy 
Valkó, Posega , Szerem, Verőcze Magyarország ötödik ke
rületéhez, ’s a’ magyar vármegyék közé számíttatott ekké- 
pen: ,,Circulus Transdravanus t Cothrs Valkóvár 4ü, — Ve- 
roviczen 10. — Posega 20. — Szirmien. 40 Portae,u

7. Ugyancsak az 1715-ki országgyűlésen Fő Felsége és 
a’ Rendek megegyezésével , egy országos öszszeirási terv 
készíttetvén, az ez alkalommal csinált kétféle lajstromban 
Magyarország 5 kerületre osztatik , ’s az ötödik Drávántúli 
kerületnek neveztetvén, ez az említett 4 vármegyét foglal
ja-magában,

8 . Az 1722-ki országgyűlésen javasolt 5-ik törvény- 
czikkelyben a’ Magyar Rendek, ’s az 1723-ki febr. 18 költ 
kegyelmes válaszban maga a’ király elismeri, hogy a’ kér
déses vármegyék Magyarországnak kiegészítő részei, ’s oda 
visszacsatlandók.

9. Hogy Szlavónia alatt, mindég a’ mostani Horváth- 
országnak nagyobb része értetődött: világos 1 -szőr az 157‘2: 
7-ik törvényczikkelyből, hol Zágráb Szlavónia fővárosának 
mondatik , 2-szor számtalan adomány és privilegialis leve
lekből , mellyekben a’ mostani Horváthországban fekvő 
helységek ’s városok Szlavóniában helyheztelteknek mon
datnak.

Mind ezen adománylevelek, ’s diplomatikai bizonysá
gok bőven és remekül ki vannak fejtve az 1836 ki Tudom, 
Gyűjtemény, 5-ik kötetében, mellyeket nagy érdemű tudós 
hazánkfia Gynrikovics György bocsáta közre, 's ezekből 
azt húzza-ki, Hogy Posega, Szerem, Verőcze vármegyékre, 
Js Péterváradi, Rrodi, Gradiskai végezeredekre a’ hibás 
Szlavónia nevezetet, csak a’ múlt század közepe táján kezd
ték ráragasztani, némelly azon környékekben kormányzó 
idegen hadi tisztek, ’s ezekután több tudatlan geographu- 
sok , és földabroszirók. Hogy ezen véleménye, fcntisztelt
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derék tudós hazánkfiának , valóban igaz legyen , kétségbe 
sem lehet hozni, mert bőven 's hitelesen megvan mutatva, 
’s ezekhez Csak azt adom hozzá: hogy midőn 1702-ben a’ 
brodi, péterváradi , gradiskai végezeredek felállít! attak, 
ezek akkor Ungarische Militär Gründe névvel neveztettek 
a’ Fő Hadi Tanács irnniányaiban is, ’s a’ glavonische Grun
ze nevezet, csak későbben jött divatba. (Xásd Hietzinger 
Statistik der Militürgränze. 1 Th. 3θ. lap.)

Ezeket előrebocsátván, ’s a’ péterváradi, brodi, gra
diskai végezeredek leírását, a’ Magyar Katonai Végvidék 
statisticájára halaszt vón : lássuk most n’ polgári igazgatás 
alatt megmaradt három vármegyét.



YEK&C2EE V Á R M EG Y E.
(Comitatus Veröczensis. Veröczer Cespanschaff.)

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

Verőcze vármegye fekszik az északi szélesség 45° Iá*1 
és 45° 57', ’s a’ keleti hosszúság 34° 50' ’s 36° 45' között. 
Határai északról a’ Dráva mentiben Somogy, Baranya; ke
letről a’ Duna folyásán, ’s a’ törvényes kérdésben forgó 
Zsiva sziget szélein túl fekvő Bács, ’s alább Szerem vár
megyék ; nyugotra Posega vármegye, ’s a’ szentgyörgyi 
végezered; délről a’ brodi végezered.

2. §. N a g y s á g a .

Földterülete 83 ??? □  mföldet foglalván-el, e’ tekin
tetben 20-ik a’ vármegyék közt. Egy néhai megyei föld
mérő a’ vármegye földabroszát nem épen mathematikai pon
tossággal elkészítvén, ’s az uradalmak kiterjedéseit®*) 2000 
Q  öles holdjával felszámítván: 728.575 holdat talált, *s e- 
aekből a’ megye kiterjedését 92 Q  mfdre ’s 2575 holdra tette. 
Hossza a’ megyének 21 '(a , szélessége 3 — 6 mértiold.

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

Verőcze vgye nagyobb részt magas, sűrű erdőkkel fel
váltott rónaság. Keleti ’s északi oldala, a’ Duna mellett 
Erdőd táján emelkedő hegyeket kivéve, egészen s ik ; dél

*) Nevezetesen Almás, Erdőd, Csepin tesz 47,337 holdat; 
Dálya 18,380; Deaktivál· 132 940; Eszék 3000: Feri- 
csancze 43.350; Nassicz 54)910; Orahovicza 28,900 , 
Kétfalu 3545; Szarvas 1728 ; Valpó 180,625; Verőcze 
02.480; Vucsin 121,380 hold.



VERŐCZE VÁRMEGYE, 7
nyűgöt! része pedig szirtes, közép mngasságú hegyekkel bo- 
rittatik, inellyek Lápovácz falunál a’ deakóvári járás szé
lein kezdődvén, a’ nassiczi, vucsini, verőczei járások ’s 
kerületek szélein nyalnak-el. Altaljában a’ síkságot gyak
ran felváltó dombos vidékek , a’ bérezek alatt hosszában 
elnyúló szőlőhegyek, a’ szántóföldeket környékező bájos 
ligetek, ’s az ezeken által csergedező patakok, az egész 
megyét Igen szép, kellemesen változó tartománynak képe
zik. Földje, kevés kivétellel, mindenütt termékeny fekete 
agyag; Verőcze tájékán homokos, a’ Vucsini kerület né- 
melly magasabb hegyei közt fekvő határokon pedig köves. 
Éghajlata felette kies, mert sem a’ tél zordonsága , sem a’ 
nyár inértékfeletti hősége ellen nem panaszolkodhatni. Le
vegője annyira egészséges, hogy még a’ mocsárvidéki hely
ségekben is 70 — 80 esztendős embereket, ’s a’ nassiczi, ’s 
vucsini hegyes vidékeken 80— 100 esztendős öregeket látni 
épen nem ritkaság. Azonban julius és augustus hónapokban 
a’ vérhas és váltó hideg, a’ mértékletleneket gyakrabban 
meglátogatja.

4 §. H e g y e k .

Mint már fentebb említettük, hegyek csupán a’ megye 
nyugoti részén találtatnak, mellyek Feketehegynek, Kerm- 
diűuak, mások által Posegai, Nassiczi, Orahoviczi hegy
ségnek neveztetnek, ’s nagyobb részt szirtes bérezek mere
dekek; magosabb tetőjiken , a’ vucsini kerületben fenyőfa 
termők. Legmagosabb ormozat és csúcs Papuk Drenovácz 
felett, aztán Tócsák Vucsinnál , és Kermdia Nassicz felett 
Gvadácznál , utóbb Pissina , Sirassa és Kiló. A’ megye 
keleti részén, a’ Duna mellett Almásnál, Erdődnél, Irályá
nál emelkedő hegyek, inkább domboknak nevezhetők.

5. $. F o l y ó v i z e k .  T a v a k .  M o c s á r o k .

A’ Duna Almásnál a’ Drávát kebelébe vévén , Verő- 
ezét keletről egész Vukovárig Bács vgyétől választja - e l,  's 
itt 3 mfdnyi folyása után Szerein vgyébe lép által.

A’ lh  •áva Gradácznál jön be a’ megyébe. ’» e*t So
mogyiéi és Baranyától elválasztván, *s min egy t8 'j4 mfdnyi
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hosszúságra nedvesítvén; Almásnál a’ Dunába szakad. Mind 
a’ két folyó hajókázható, ’s több ezer mázsa terhet bíró ha
jókat hord, malmaikkal is tetemes hasznot hajtanak. Ellen
ben a’ Drávának semmi erővel nem gátolható ragadóssága, 
gyakor áradásai, kiszámithatlan bárt okoznak. Ezen ára
dások ellen 1817-ben és 1818-ban egy 8442° hosszú, 7 öl 
széles, 10 láb magas töltés készíttetett, melly azóta is a’ 
viz árja által többször átszaggattatván, csak az adózónép- 
nek újabb sanyargatására ád alkalmat. Most a’ Dráva sza- 
bályoztatása Királyi Biztosság alatt van, ’a ennek munká- 
lódásaitól sok jót várnak a’ környékbeli lakosok.

A’ Vuka ered Pouczie falunál a’ Deakóvári járásban, 's 
Vukovárnál (Szerem vgyében) a’ Dunába ömlik. Rendet-, 
len folyása,’s áradásai okozták a’ tágas Pulacsa nevű tavat

Karatsicza (Scaraliza név alatt jön elő a’ históriában), 
több apróbb vizekből származik, mellyek Kápelna falunál 
a’ miholjáczi kerületben jönnek össze. A’ valpói járáson ezer 
tekervényekkel áthatván, sok áradásokat szülvén, végre 
Petrievcze mezővárosnál a’ Drávába vegyül. Ez a’ megye 
által szinte libellatio alá vetetett, ’s e’ következő folyókból 
gyűl-összes

Csagjavicza, ered Kuzma mellett a’ vucsini kerületben 
Csagjaviczánál felveszi a’ Jászéni, F. Bukoviczai, és az alsó 
Lipovácznál eredő Braninszka patakokat, mellybe a’ Miklós 
feletti két csermely is beömlenek, utóbb Bazie falu felett a’ 
Vucsinszkát, melly a’ Vucsin feletti hegyekből származ
ván, a’ Popováczi, Marlinpoto ki, Macznlei, Goleniczi, 
Bokanéi, Cseraliei, és Bulinczei csermelyekkel nevekedik 5 
Czernácz felett felveszi a’ Szekulineze falunál eredő, ’s a’ 
Drenováczi Jankovaczi, Shetnerdicsi, Puskinul, Czerndczi 
patakoktól árasztott Vojloviczát, utóbb Pisid ainiczát, melly 
Fishtana falunál ered a’ nassiczi kerületben , ’s Kápelna fe
lett a’ most említettekkel egyesül. Az igy nemzett Karas- 
sicza tovább folyván , magába veszi az Orakoviezi patakot, 
melly Duzluk falu felett, az orahoviezi vár tövében ered, 
és utóbb a’ Dolczénál eredt Bokskiczi patakot, továbbá az 
orahoviezi kalugyer klastromnál származó Kalugyer pata
kot, aztán a’ Gaziei, Felső Moliesinai, és Szeona felett e- 
redt Nassiczi, és Czermosknyáknál eredő Brczniczai pata
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kokat, mellyeknek Benicsancze, és Marjancze körűi lett
nsszeömlések képezik a1 Vucsicza folyót, ebbe ömlik a 
Boczanyevcze m. eredő Jdszlovicza, ’s ezek mind össze
folyván, Valpó m. város mellett ar Karassiczába szakadnak. 
A’ Vuka| vizébe re'szint egyenesen, részint közbevetve e’ kö
vetkező patakok ömlenek · Puniluvczei, Tomussanczi, Sze
metesei, Macs, Korpásh , Kaznicza, Breznicza, Vdroshi, 
Borvevczei, Baikovdoli , Musstest, Szlobod/iovlasti, Jós
ltává, Ldpovdcz , Herkatiovczi, Sverznicsa, melly a’ Dili 
hegyből ered, Ternava és Lápovácz közt elfolyván, ’s haj
dan B a c u n t i u s ,  vagy Bo s v e t a  névvel neveztetett. — 
A’ Merzovicsnál csörgedező Medvish, a’ végvidékre megy 
által, de beömlése sehol sincs.

Brána , vagy Vrdnu, Vuhoszavljevicza, Buhovicza, a” 
Therezovácz mellett folyó Breznicza és Czernabara, a’ 
Gaehisthlyei, Oresháczi, és Pivniczai patakok a’ verőczei 
's vucsini kerületben, egymásba elegyedvén, végre a’ Kra- 
viczai patak az eszéki járásban a’ Drávába szakadnak.

Tavai, Mocsárai közt nevezetesebb: a’ Palacsa, ro
maiak idejében Palus H iulca , mellynek munkába vett ki- 
szárittatása P r o b u s  romai császárnak életébe került. Az 
eszéki járásban Ténye, Dobszin, Harasztin , Szent László, 
Szerem vgyében Robottá és Kórógy faluk közt 14,725 hol
dat (mellybői 9025 h. Yerőczére, 5600 h. Szerem vgyére 
esik) borit-el. Sík posványság, kákás, sásas, iszapos gyom- 
búkkal tele való zátony, mellyek a’ csolnakozást nehezítik. 
Vannak benne jó ízű a’ dunaiakat felűlhaladó fejér porezo- 
gos húsú csukák, egyébb másféle halak, csíkok, teknősbó
kák , ’s vizimadarak seregesen· Földalatti áradási közösü
lése elhat Budimeze, Martincze, Poganovcze falukig, úgy 
szinte Habjanovcze, ’s Brogyancze faluk mellett, több száz 
holdnyi földeket haszonvehetetlenekké tesz. A’ posványság 
nyűgöt északi részén, de hova csak apróbb csolnakokon 
nagy vesződséggel juthatni, láthatók a’ hajdani romai várnak 
omladozott düledékei, melly C i b a l i s  ad  P a l u d e m  
H i u l c a m ,  vagy talán a’ geograpkusoktól annyira kere
sett L i m u s  a lehetett, ’s mellyet most a’ lakosok Ko-  
l o g y v á r n a k  neveznek. Kiszárítása végett, melly már több 
ízben próbálva vala, lS28-banés 1830-rban a’ körűllévő ura-
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ságok költségein a' régi bobottai csatornának nagyobb része
megásatott.

Jugovácz ingovány, a’ verőczei és vucsini uradalmak 
határinál több száz hold földet ellepett, haszontalan sásas, 
kákas, rekettyés berekség , melly a’ verőczei uradalom vas 
szorgalma által a’ rácz-inihóljáczi csatorna segedelmével ki- 
szárittatván , a’ legvirágzóbb rétekké, ’s legegészségesebb 
legelővé változtatott.

Jelász, Több illy nevezetű vizenyősségek vannak, a’ 
legnagyobb Czernaczon túl, a ’ nassiczi kér., Viljevo mel
lett, ■'s az erdőségekben nagy károkat tesz. Készeinek le
het tartan ia’ Mariancze, Kunissincze, Itadikovcze, Kok- 
schics, és Shaptinováczi erdei tócsákat is az említett mi- 
holjáczi kerületben. Ezen a1 százados tölgyes erdők között, 
áradásokból keletkezett vizenyősségek, maguk körül több 
száz hold erdőt kifonyasztanak, 's lecsapoltatások útja 
még fel nem fedeztetett. — Vannak ezeken kivűl még a1 
verőczei uradalom, ’s szentgyorgyi végezered határainál is
meretes mocsárok, p. o. Kulilo, Netecsa, mellyek a’ Szlrug 
és Biztra , úgy többek a’ vucsini, valpói, nassiczi és dea- 
kóvári erdősségekben, mellyek a’ Dráva, Vuka, Karas- 
sicza ’s egyébb folyók rendetlen folyásaiból erednek, ’a 
jobbára az erdőket rongálják,

6 . §. A s v 'á n y  os v i zek .
Mind eddig csak egy gyógyforrás találtatik e’ széles 

terjedtségéi megyében, ’s az is csak 1831-ben fedeztetett-fel 
Szieber valpói uradalmi orvos által. Fekszik ez Valpónivsa 
tövében , ’s az eddig tett chemiai feloldozások szerint a’ 
Pyrmontit felülhaladni hirdettetek, egy orvosi fontban 21ja 
grán vas részeket foglalván magában. Fürdőnek melegittet- 
vén, daganalok ellen hasznosnak mondatik. Említést, érde
mel ezenkívül egy sósvizű forrás és csermely i», melly Al
só-Köszönje , riuniváros, és a’ régi Martinpotok között az 
erdei völgységben van, ’s mellyre a’ marhák különös inger
rel sietnek, ’s Szlauavoda (sósviz) nevet visel. Végre a’ 
deakóvári járásban két Jeserdk nevű tó van, egyik Szlati- 
nik , másik Koroevcze falunál, mellyek bár magas hegyen 
feküsznek , még is a’ legerősebb télben sem fagynak-be.
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7. §. T e r m e k  e i.

«) N ö v é n y e k  o r s z á g á b ó l .

Terem tiszta háza jó és bőséggel; legjobb Dálya ’s 
Deakóvár felemelkedett síkságain, de terem még a’ Verőcze 
vidéki homokokon,, sőt az erdőkkel körülvett hegyes helye
ken is, ha a’ vucsini kerület nehány falujit, mellyek szinte 
magas hegyek közt feküsznek, ’s életüket rozszsal, hajdi
nával, kukuriczával táplálják — kiveszszük q e’ részt a’ köz
nép Buzsáknak (szegelet) nevezi. Kétszeres, rozs, zab, kö
les mindenszerte, hajdina jobbára csak a’ felső verőczei, ’s 
vucsini kerületekben termesztetik. Egyébiránt minden ga
bona nemek közt tengerit vagy kukuriczát legtöbbet vetnek, 
’s ezt nem csak kenyérnek keverve más liszttel, hanem tisz
tán pogácsának, máiénak is használják. Vetése szórva tör
ténik , tökkel, babbal keverve, ’s ^egy szlavóniai hold jó 
esztendőben ötven , sőt még több posonyi mérőt is megte
rem. Lettese, borsó, bab , burgonya, a’ kukuricza földeken 
elég termesztetik. Az eszéki heti vásárokon mindenféle vá
logatott szépségű, izmos nagyságú zöldség, temérdek bő
séggel lepi - el a’ piaczot, de vöröshagymát Bácsból a’ ku- 
puszinaiak hajókon hordanak ide. Különös nagyságú spár
gák nem csak kertekben, hanem vadon a’ mezőkön is te
remnek. A’ legszebb fejes káposztának párja 1831-ben 3 — 
4 kr, V .  ez. volt, ’· száz darab nagy húsos paprika 6 v. 
krért adatoft-el. A’ nemesebb kertészkedés szinte divatban 
van, mert szép, orangeriákkal, melegházakkal, ’s meleg
ágyakkal ellátott úri kertek vannak: Deakóvárt a’ püspök
nek, továbbá Valpón, Vucsinban, Hétfalun (ezelőtt Verő

cén és Szlatinűn), Tényén, Miklóson. Kereskedői növé
nyekből len és kender csak házi szükségre vettetik, ’s a’ 
hiányt Bács pótolja. Komló vadon elég terem. Dohányt, 
kivévén apróbb házi szükségeket, nagyban csak néhány né
met faluk termesztenek, u. m. Sz. Lukács, Antunsdorf más
kép Kapan és Oreshacz, végre Budimeze.

Legelő Js rét elég van , Js azért széna szükségről épen 
nem panaszoikodhatni. Hol ez szűkebben terein, mint p.o. 
Eszéken, ’s a’ deakóvári, valpói járások némelly helyein,



ott bükköny vetés divatozik, sőt nehány uraságok moharat 
is vetnek.

Gyümölcs dolgában gazdag Verőczo vármegye. Eszéken 
az őszi baraczkoknak különös nagyságú, több mint ötven 
nemei, a’ válogatott kerti szőlők szamatos és korinthiai fa
jai, kellemes kajszin-baraczkok, legszebb nyári ’s téli kört- 
vélyek, spanyol megygyek, ’s egyébb gyümölcsök gyönyör
rel töltik-el a’ szemlélőket. A’ vásárokon sárga és görög 
dinnyék , almák — (ezeknek királya a’ szamatos szercsika, 
és a’ stájerivei vetekedő masánszker, az első leginkább a’ 
nassiczi, verőczei dombokon , az utolsó a’ híres szlatinai 
előbb parlag most a’ legszebb gyümölcsössé változtatott hal
mon bőven teremvén), — körtvólyek , dió szekerenként á- 
rultatnak, vagy a’ Dunán egész Zimonyig lehordatnak. Gesz
tenye Orahovicza körűi erdőkkel van, ’s nem csak messze 
elhordatik, hanem sertés hizlalásra is fordítják. Fügéket 
néhol a’ köznép is termeszt; mogyoró és som a’ rengeteg 
erdőkön untig terem. Egyébiránt köz példabeszéd szerint 
kétféle mannája van itt a’ népnek; egyik a’ makk, másik n’ 
szilva. Az első, középszerű esztendőkben is, ezerekkel 
tölti-meg a’ roppant tölgyes 's bikkes erdők birtokosainak 
erszényét, ’s pedig minden fáradság nélkül, e’ mellett az 
esős júliusi hónapok a’ makkot gubacscsá változtatván , eb
ből is szép summa pénzt vesznek-be, ámbár már ennek ösz- 
szeszedésére robotok szükségesek. Második mannája a’ nép
nek a’ szilva. gazdaságnak ezen nemét, annyira kcd- 
velii az ide való köznép, hogy nem csak házi te lkét, sző
lőaljait , hanem még urb. külső földjeit is szilvássá szereti 
változtatni, ’s mivel tapasztalás szerint, minden 6 eszten
dőben , egyszer legalább, feles bőséggel szokott teremni: 
ekkor az egész népességnek jubilaris éve van, ekkor min
den baját elfelejti, ’s még Isten parancsával sem gondol, 
szüntelen csak maga által égetett szlivoviczúját iszogatja, 
melly dolog több helyeken, különösen a’ deakóvári járás
ban a’ népet veszekedésre, ’s vérengetésre is hajlandóvá 
teszi. A’ jobb gazdák nagyobb mennyiségben égetvén szil- 
voviczát, azt akó szómra adják-el az utánna incselkedő zsi
dóknak, kik mindenünnen összetódulván, az egyszer égett- 
ből erősebbet égetvén, azt llécs és Triest felé elviszik, ’s

1 2  VERŐCZE VÁRMEGYE.
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a’ szeremi ή szlivovicza, melly név alatt adalik-el a’ verő- 
czei is, minden illy nemű szeszes italokat felülmúl, 's vi
lágszerte ismeretes.

Bor n’ vgyében nem mindenütt terem, mert a’ roppant 
valpói, ’s miholjáczi kerületekben semmi szőlőhegy nincsen, 
illyenek nélkül szűkölködnek az eszéki járás nyugot-déli 
része is, csak Beloberdón túl a’ Dunai magas partok fe
lett hosszában elterült Almás, Erdőd, Dálya, kis részt 
a’ mondott Beloberdo, bírnak alkalmas szőlőhegyeket. Nin
csenek szőlők a’ többi kerületek északi részein is, hanem 
a’ nyugoti ’s déli részek a’, deakóvári Ternava helységétől 
kezdve, hosszában egész Turnassiczáig, a’ magasabb hegyek 
alatt elterjedt dombok rakva vannak szőlőtőkékkel, mellyek 
nem csak asztali jó fejér és vörös borokat szolgáltatnak, 
hanem még aszú is készíttetik. Különös figyelmet érdemel
nek az erdödi és ternavai vörös borok, a’ fejérek között ó 
korban asztali közönséges italnak a’ vukoszavljeviczai, túr- 
nasaiczui , és bukoviczai első ajánlatuak. A’ nassiczpozsá- 
r i , azeónai; orahovicz-radlonúczi , vucsini leginkább vörös 
ó borok dicséretesek, de jobbára erős szeszességek miatt 
asztali italra, mint a’ ternavaiak ’s erdődiek is alkalmatla
nak, A’ Drávamelléki vidéknek szőlőhegye nem lévén, fő
képen Baranyából szerez borokat.

A’ rengeteg erdőket az uradalmak mind inkább irto- 
gatják ugyan, de térségük még is arány feletti. Teremnek 
ezekben mindenféle lpgjobbfák, különösen szép tölgyek, 'a 
a’ vucsini magasabb hegyeken fenyők, mellyek csak zsin
delyre faragtatnak. A’ Dráva mentiben fekvő uradalmak
nak nem utolsó jövedelmek van fából. Ezer számra úsznak 
Eszékre, Újvidékre, sőt messzebb is az hasáb ölfák, ké
szítetnek a’ partokon hajók, Drávái malmok, vízi ’s szárazi 
építő gerendák, padlatnak való erős deszkák, zsindelyek, 
léczek, sőt még a’ Budapesti kádárok is lejönnek kádárfát 
venni; abroncsokat a’ szomszéd Baranya, Somogy temér
dek mennyiségben hord-ki; nyír-seprők hajókkal vitetnek 
mindenfele; az erdőket lakó czigányok fa edényeket, tála
kat, kanalakat készítenek; ’s hol az erdőkből épen más 
hasznot nem tudnak venni birtokosai: ott bele eresz
tik a’ nyereséget óhajtó zsidókat, kik a’ százados agg erdő
ket hamuvá égetvén , hnmuzsirt készítenek,
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/>) Á l l a to k  O rs z á g a i ) ! ) ! .

A’ szarvasmarha - te.ryesztés csak középszerű karban 
áll. Ökröket csupán házi szükse'gre nevelnek, a’ hizlalás 
sincs igen divatban, ’s a’ kövérebb marhák Szerviából haj
tatnak - be. Egyébiránt a’ tehenek, mellyek mindenféle 
fajból valók, ’s mellyek közt a’ tyrolisiak, helveliaiak , ’s 
mürzvölgyiek az éghajlathoz legalkalmasabbak, — elegendő 
tejjel, vajjal tartják a’ megyét, némelly uradalmakban pe
dig sajt is készíttetik, de csak belső megyei szükségre. Ü« 
rasági sveiezi tehenészetek vannak: Drenováczon, Deakó- 
váron , Valpón, Hátfalún , ezelőtt Verőczén és Fericzánczé- 
ban is. A’ megboldogult g. n. e. patriarcha ’s kailoviczi 
érsek Stratimirovich Dállyai uradalmában szép gulyát tar
tott. A’ lovak eprók , tereh hordozásra nem alkalmatosak, 
de annyival inkább futásra, úgy hogy talán sehol nem lehet 
forsponton olly sebesen járni, mint Verőcze és Szerein vár
megyékben. A’ csikók jókori befogása itt is tetemesen aka
dályoztatja a’ jobb lótenyésztést. A’ vucsini uradalom mé
nese Pepelána pusztán, több száz darabot tenyésztőt, mel- 
lyek másutt is kapósak , utánna legjobb volt a’ dállyai 
ménes; a’ veróczei eloszlott, a’ miklósi kezdetben van.

A’ nemesített juhtenyésztés nem utolsó ága a’ megyei 
gazdaságnak. A’ veróczei uradalom homokos legelőji juh 
tartásra fordiitaíván, a’ juhok szánta 12,000-re megy, mel- 
lyeknek gyapja má/sánkint 60 — 80 p. forintért adatik - e! 
helyben. A’ vucsipi uradalomban Therezováczon Sz. Luká
cson és a ’ Koláczi puzztán mintegy 6000 darab nemesített 
birka tenyésztélik. Más uraságok is tartanak még juhokat, 
de aráoylag csekély számmal. A’ köznép, kivevén az eszéki 
és veróczei járásokat, igen kevés juhot tart; a’ deakóvári, 
nassiczi, vucsini kerületben kecskék is tenycsztetnek, ’s e- 
zeknek és az 'őrüknek (berbécs) sűithusok (percsevina) leg- 
kedvesebb eledele a’ köznépnek. Sokkal nagyobb figyelmei 
érdemel a' sertéstenyésztés. Az erdőknek térsége, a’ néha 
felette nagy bőségben termő makk, a’ jó tömött szemű, min
denütt gazdagon termő tengeri, aJ sertéstartást nem csal 
elosegéllik , hanem azt ngy szólván szükségessé teszik. Alij
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van ollyan háznép , melly egynéhány darab sertést ne tar
tana, ’s mind az uradalmak, mind az idegen kereskedők, 
mind a’ jobbágyság, részint tulajdon erdejikben, részint 
haszonbérletekben ezercnkint hizlalják sertéseiket, mellyek- 
kel aztán Kanisa, Sopron, Győr felé igen nevezetes keres
kedés űzetik , nevelvén az eladandó sertések számát a’ Szer
viából behajtottak - is. — A’ vucsini ’s nassiczi kerületben, 
a’ deakóvári ’s verőczei járásban őzek mind eddig is vadon 
találtatnak. A’ vadaskertekben szarvasok, dámvadak, őzek, 
vaddisznók tápláltatnak. Nevezetesebbek közöttük a’ deakó- 
vári püspökség 4 vadasai ; inellyeknek egyikében a’ fent- 
emlitett vadakon kivűl Ivanovcze falu mellett fáczányok is 
tenyésztetnek, ugyan e' mellett és Deakóvárott szarvasok
nak ’s őzeknek, Gyurgyjánczán vaddisznóknak vadasai van
nak; ezeken kivűl a’ v u c s i n i , v e r ő c z e i , hol szarva
sok," őzek, vadkanok; a’ v a l p ó i ,  p o d g o r á c s i , és 
t é n y e i  vadasok említést érdemlenek. A’ kertekbe zárt 
vadakon kivűl, a’ szabadban számos farkasok, rókák, szám
talan nyálak, borzok, a’ vucsini magasabb hegyeken csá
szármadarak is, szalonkák (schnepfek) szerfelett! bőségben, 
a’ posegai széleken hurkokban fogott fenyvesek, hűrosok. A* 
vadludaknak, vadréczéknek, szárcsáknak, ingoványi - sza
lonkáknak seregei pedig annyira ellepik a’ tavakat ’s mo
csárokat, hogy ezekkel a’ köznép is bőven ellátja asz
talát.

A’ selyembogár tenyészt és meglehetős divatban van, ’s 
még nagyobban lehetne, ha a ’ selyem-bolyoknak olly sok
féle fajzata, ezeknek annyiféle ára, a’ beváltást kibérlelők- 
nek ezek alatt lappangó számos csalárdságai, az adózó 
népet nem sarczolnók , és idegenitenék. A’ selyembolyó be
váltását többen is űzhetvén, ezek számát pontosan megha
tározni nem lehet. Lássuk már az 1829-ki beváltást, melly 
még a’ többiek közt legtökéletesebb:
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beváltott selyem 

bolyók

Fizettetett

érte
i Szederfák

kamara magányos fi. p-p. kr. ültettek régiekkel
együtt

Eszék 417% hibáz 369 43 1540 7098
Valpó 16263/s hibáz 522 30 hibáz 3410
Deakóvár 308% 1562 783 45 ----- -- 2183
Verőcze 3093 3200 2434 30 1490 3327
Miholjácz hibáz hibáz hibáz — — 1928
rVassicz 238% — 79 30 •----- 961
Vucsin 297% hibáz 111 14 11 1392
összesen 5931 4762 4301 12 3041 21198

A’ mehteuyesztés az uraságoknál mindenütt űzetik, a 
köznépnél főképen az eszéki, verőczei, és deakóvári járá
sokban. — Bővelkedik továbbá a’ megye a’ halaknak sok
féle nemeivel. A’ Duna és Dráva menyhalat, vizát, tokot, 
lazaczot s kecsegét; ezek ’s egyébb folydk, Palacsa tava 
*s a’ Drávái fokok igen jő izu csukákat, güllőket, pontyo
kat, harcsákat, ’stb. adnak, ’s az eleven halak ára a’ hűi 
árszabását felül nem haladhatja; vizát, tokot font számrr 
is 4 — 6 garasával p. p. kaphatni, ikráik pedig besőzat 
ván, belőtök a’ görög hitüeknek legkedvesebb böjti elede
lek készíttetik, A’ Palacsai tó környéke jó izű csukakor 
kívül, kikelet előtt temérdek jó izű, nagy csíkjaival, utóbl 
teknős békáival tartja az egész vidékkört; csigák pedig 
mellyek a’ karáusebesiekkel vetekednek, kivált a’ verőcze 
járás szőlőhegyei tövében, bőven ásatnak. A’ hegyi köve
cses csermelyek forrásainál, a’ vuesini ’s nassiczi kerületbei 
számos pisztrángok fogatnak , és más egyébb jó izű kövi ha 
lak, az apró kövi rákok pedig rántva, az uraságoknak nya 
í inkságiíl szolgálnak. A’ Karazsicza, Vucsicza, Vojlovi 
cza, Valugyerszka , ’s más patakok és folyók rákjai igei 
jó íznek: legizmosabbak fogatnak Czernaz, Kapelna, é 
Klokocsevácz vidékein; említést érdemlők még a’ vucsini 
szlatinai, deakóvár. sterbinczei halas és teknősbéka tavak
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Ezeket előrebocsátván , lássunk a" gazdaságról nemeiig 
átatistikai adatokat, ’s megjegyzésekét.

A' szántóföldek, retek, szilvásuk, gyümölcsösök ter
mékenységét az országos összeirási tábla szerint láthatjuk. 
Vagyon t. i. Verőcze vgyében 119480 hold, ninllyhe 27012 l 
posonyi mérő mindenféle gabona vettethetik. Teremnek 
ezek közép száminál:

Tisztabuzát —■ —
Kétszerest — —

Rozsot ■— — —
Árpát — — —
Zabot, kukuriczát, ’stb.

összesen — — —

—- —- 49299 mérői

— — 175655 —

— — 51117 —
— — 34198 —

— — 336649 —

— — 646919 mérő
éleséget. Rétekből 423633|4 kaszálló ter.<*ut 183060 f. ér
tékű szénát. A’ szilvások és gyümölcsösök 2959 kaszás
áéi réti térséget foglalnak-el, ezeknek tiszta jövedelmeik? 
126880 f. p. p.

2
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Ezen jegyzékből léthatni , hogy a’ hegyes Nussicz és 

Vucsinhan legtöbb ökrök, teljenek , Eszéken legtöbb lovak 
találtatnak; a’ mindennel bővelkedő Deakóvér pedig kevés 
ökröt, legkevesebb lovat nevel, meliy a ’ restségnek szőlő 
bizonysága. A’ borjúk, csikók felnevelésében is a’ dom
bos Naseicz és Vucsin másokat felülmúlnak, sertés is Valpő 
után a’ hegyes Nassiczban legtöbb, és ismét Deakővárbanl 
legkevesebb falait atik. A’ hasznos juhtenyésztésről csak 
Eszék és Verőcze gondoskodnak, a’ renyhe deakőváriaknak, 
a’ bitang kecskék, úgy látszik kellemetesebbek. A ’ méhte·. 
nyésztés Eszéken és Yerőczén a’ gondosabb munkásság jele. 
Deakóvér ebben is legutolsó. Földet, rétet legtöbbet bir 
Deakóvér, legkevesebbet Eszék, és még is e’ kettő közt 
mekkora a’ különbség! Urbarialis telkein legtöbb szilvást 
hír Nassicz; káposztást csak Verőcze; dohányt Csak Verő
cze és Vucsin német helységei termesztenek.

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

A’ termes köveken kívül, méllyek csak ritkán és né
hol fordittatnak épületekre, terein kovács, mellyet a’ janko- 
váczi üveghuta hasznai; a’ marienthali magáét Posegából 
hordja nagy fáradsággal. Van sokféle jó agyagföld; közöt- 
tök a' Jóshavai, ’s Oralioviczai fazekasok földjei ismerete
sek. Más ásványokról vagy érczekről semmit nem mond
hatunk.

8. §. L a k h e l y e k .  Lakosok ,

Van ezen megyében 1 szabad királyt város, 16 mezővá
ros, mellyekből 12 shokacz, 1 rácz, 3 vegyes; 218 fa lu ;  
inellyokből 131 shokacz, 58 rácz, 3 magyar, 4 német, I 
cseh, 1 tót, 20 vegyes shokacz és rácz; 12 népes szállás 
és majorság.

Népessége: 141,331 lélek, ’s igy esik egy □  mfdre : 
1690 lakos. Vallásokra: 97,475 rom. kath., 10 gör. kath., 
41,504 nem egyesült óhitű, 2051 reform., 321 zsidó. Nyel
vükre : 93,155 shokacz, 41,504 rácz, 2451 magyar, 3500 né
met , 200 tó t , 200 cseh, 321 zsidó.
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A’ különböző Kill ás felekezetek , e’ következő püspöki 
megyék egyházi kormánya alatt állnak. Az eszéki ’s dea» 
kővári janisok (kivévén az elsőből Csepin falut) a’ lloma, 
vagy is deakórári és szerelni egyesült rom. kath. püspöki 
megyéhez és a* görög nem egyesült kdrloviczi érsekséghez 
(_mellyhez még a’ deakóvári járásból Beketincze, és Yu- 
eseveze, a’ valpóiból pedig Budimeze, Poganoveze, és ÍMar
ti nc/.e faluk járulnak) ; a’ valpői járás, miholjáczi kerület
tel (kivévén Moszlavinát és Csagjaviczát) ’s a’ felebb emlí
tett. Csepin faluval a’ pécsi. ; a’ nassiezi , vucsini , verőczei 
kerületek pedig a’ zágrábi piisjiöki megyéhez ; valamint az 
ezekben ’s amazokbau lakó nem egyesült görögök a‘ pak- 
ráczi óhitű püspökséghez, ‘s végre a’ reformátusok a ’ dunu- 
mellcki superintendentiához tartoznak.

Komái kath. parochia van 42, nem egyesült óhilű 34, 
ref. anyaekklézsia 3, u. ni. Két fa lun, Harasztiban és Szent 
Lászlón; synagoga 2 , u in. Verőczén és Nassiczon. Kath. 
szerzetesek, nevezetesen capistrantis sz. ferencziek laknak 
Eszéken és Nassiczon; kapuczinusok Eszéken; sz. László 
provinciaheli ferencziek Verőczén. Görög nem egyesült ó- 
hitű sz. Basil reguláit követő kalugyer zárda van Orahovicza 
szomszédságálum Shumegye falu felet t bérezés erdők közepeit*·.

Magyarok, nérnelly tisztviselőkön, mesterembereken 
kívül, csupán 3 helységben laknak: u. m. llétfalun. Harasz
tiban és Szent-Lászlőn. Ezeknek nyelvek badar, ’s úgy 
szólván fele rácz, p. o. menj kobila (kancza) hiszem nincs 
kúriák (farkas) a' esnpria (hid) alatt.

A’ németek 4 helységben laknak, ’s ezenkívül Vaípőn , 
különösen pedig Eszéken feles számmal. A’ helységbeliek 
jó dohánytermesztők, ’s altaljában gondos földművesek.

Azonban a’ népesség nagyobb része szláv eredetű, ’s 
vagy úgy nevezett shokaczok, azaz katbolikus ráczok, vagy 
egyszerűen ráczok, kik Ylah névvel is neveztetnek, ’s a’ 
görög nem egyesült vallást követik. Az itt ott szállingódző 
örményeket, szerbusokat , macedoniaka^* borvátokat, tó- 
tokát, czigányokat különösen fel nem számíthatni. Tisztán 
tótok laknak Miljevczén, ’s csehek Johannisbergen.
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Λ’ köznél» l>él J'e^e restség, tunyaság; puhaság , lusta
ság, lomhaság, henyeség , es ha a’ szerencsétlen dologla- 
lanságnak még töL>l> változásai volnának, minő reá illene- 
nek, még az emésztő Ínség idejében sem lehet őt dologra 
hajtani, 's ha a’ termékeny fold neki, egy vagy más áldá
sává! bővebben adakozik.«» a’ .melleit marad, inig azt végsii 
cseppig ki nem iiriti, ’s még akkor is, mikor az urailalmi 
hataloméra a’ meg hell lenni-re hajtja, boldognak véli ma
gát, ha kötelességét csak fél érával továbbra halaszthatja,’s 
innen van a’ sok úrbéri panaszok kútfeje, eredete. Azon
ban ő ravasz, megátalkodott, álnok , boszúállő , heves, ká
romkodó, az uj bor, de kivált a’ pálinka kazán legékesebb 
földi boldogságai közé tartozik, ’s ekkor feihevülvén vere
kedésre, sőt öldöklésre is hajlandó, Az 1831 rablajstrom öl 
vétkese közt 24 különféle gyilkos számláltál ott, ’s ugyan ezen 
évben a’ 9 házból álló Boroevcze faluban 3 gyilkosság tör
tént. Altaljában találtatott a’ rabok közt: 6 lázzadó, 3 
teinplomrabló, 1 gyújtogató, 11 tolvaj, 6 haramia, 24 kü
lönféle gyilkos. összesen 51 vétkes. Milly borzasztó arány
talanság a' nagyobb és kisebb gonosztettek közti Máskép 
a’ köznép szelíd, hol a’ törvényhatóság vas pálezáját érzi 
alázatos, engedékeny, töredelmes, áj'aios, sőt babonás is, 
jó atya , j«> anya, lm házastárs, ‘s a’ nőnem guzsalyát an
nyira szereti, hogy sétálás látogatás , sőt utazás közben is 
magával hordozza. Öltözete a’ köznépnek: vászon gatya, 
íimög, becskor, kalap, poszté mellény, estéidig érő fejér 
Br.íír, munka idejében, mellénye felibe még egy más kurta 
szűk köldökig érő felső iimögöt ölt - fel ; a’ hegyi népek 
fejér szűr helyett, barna veres posztóval körül varrott szurt 
viselnek; Baranya ’s Somogy szélein, a’ hosszú szűr is di
vatban van. Az asszonyok als«», felső szoknyát, vegyes 
festékéi gyapjú szövetekből (zöldet feketével keverve leg
inkább kedvelnek) és különféle színű, hason kelméjű kö
tényt viselnek; fejeiket kendővel, gyapjú fedővel (sliámia), 
nielly ha Törökországból által csipethetik, legkedvesebb,|s 
az óhitű görögök csipkés, arany csipkés fa’yollal takarják. 
Télen hosszú tjjú, térdig érő páikányozott ködmönt visel
nek, a’ görögöknél néha foktőt i> iá:ha*ni , a hajadénak
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hajfürtjeik közé virágokat szoktak dugdosní. Egy elbocsá
tott agg katona G oliczén , a’ kalaposok szörnyű bosszií- 
eágára többeket megtanított szalma kalapokat készíteni, mel- 
lyek is nagyon elsokasodtak. — Lakása a’ köznépnek nem 
a’ legjobb. Háza közönségesen gerenda oszlopokra épült, 
cserénynyel fonott, és agyaggal sárzott, elő-hátu! szobá
ból, közép konyhából álló bajiék; kűrtőtlen konyháját ki- 
vévén, szobáiban még télen is keveset lakik; házi eszkö
zeit többnyire maga faragja.

9. §. S z o r g a 1 o m. Ip ar.

A’ szorgalomról, látván már a’ kpznép fő bélyege't, nem 
sokat mondhatunk. Földjét többnyire sohasem , vagy igen 
ritkán trágyázza ; gazdasági barmainak nemesítésével nem 
gondol. Azonban a’ nőnem szorgalmatosabb a’ férjtinál, ’s 
ez az itt termesztett lépés kender szálaiból mindenféle vász
nat, sőt finomabb gyolcs, vagy is patyola forma szövevényt is 
tud készíteni, ’s ezt ő Csenúrnuk nevezi, mellynek viselése 
jobb értékű gazdát jelent. A’ kézi mesterségek minden á- 
gázatai eléggé özeinek a’ megyében, ’s a’ mindennapi szük
ségre valókon kivűl ritkábbak is. Eszéket nem számlálván, 
az 1829-ki országos összeírás szerint 832 czéhbeli és kon
tár számoltatott; ’s az 1831 dical. összeírás szerint volt 
123 vízimalom, 87 szárazmalom, 798 pálinkafőző kazány, 
775 mesterember. — Ha az eszéki könyvnyomtató műhelyt, 
’s a’ jankováczi és mariathali üveghutákat kivesszük, más 
gyárt a’ megyében nem találunk. A’ szlatinai olaj-tisztitó, 
’s a’ verőczei borkő - gyárok a’ verőczeí uradalom törve'nyes 
zár alá való jutásával megszűntek lenni; pedig az első (csak 
1825 ben vette eredetét) a’ repezeolajt olly haszonvehetővé 
tette, hogy nem csak Argándi mécsekre, hanem ételre is 
alkalmatos lenne, ’s messzi országokba is elhordatott; a’ 
borkő gyár pedig 2000 mázsa borkőt tisztítván évenkint, a’ 
tisztább borkőből készített és festőknek szolgáló crystal, 
tar tar ivat < Triestig ’a másuva is élénk kereskedés űzetett.
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1U. g. K e re s k ed cs.

z :í

A’megye belső kereskedése, melly többnyire vidéki ke
reskedők és tőzsérek által tétetik folyamatba, nagyobb részt 
a’ városokra van szorítva. Külső kereskedése a’ szomszéd 
vidékre, sőt némelly ágazatokban messzi országokra is ter
jed , rnellyet a’ Duna, Dráva bajok ázható vizei hatalmasan 
előmozdítanak. Legemlékezetesebb az eszéki iiidon keresz
tül vinni szokott megyebeli, szerviai és bosniai marha ’s 
különösen sertés-kereskedés, melly bizonyosan égész or
szágban legnagyobb, a’ minthogy szalonnát Eszéken talán 
legolcsóbban lehet venni. Azután jön a’ bácsi ’s bánáti bú
za ,  liszt, kender, a’ baranyai bor, a* stájer deszka és vas, 
épületi f a , savanyúviz, ’stb. kereskedés. Ennek előmozdí
tói az országban forgó pénznemek, kivévén, ha néha a’ tö
rökjobbágy marha kereskedésében piaxzlerekbun (egy huszas 
forma ezüst pénz) alkudozik, ki is minden pénz felett a’ 
Máriaképes két forintos tallérokat leginkább kedveli», 's 
inkább ezekért váltja-be az országbeli aranyokat is. A’ mé
résben megtartatnak ugyanaz országszerte törvényes m u r 
iékel i ,  érdemes lesz azonban ezeknek változásait tudni. 
Az egész megyében egy hold föld 2001) □  ölnyi tér, kivé- 
ve’n a’ deakóvári uradalmat, hol néha a’ királyi mértéknek 
hibás visszaélése után következett, hogy Maria Therezia 
korában tett felmérés szerint egy hold föld 1084Üj öl, egy 
kaszás rét pedig 1317 [Dől, melly zavaros fal mérés máig 
fentarfatilc a’ kamara ’s deakóvári uradalom részéről. E- 
zeken kívül egy kaszás rét 1000 ü] öl, egy kapás szőlő min
denütt 250 □  öl. Megtartatnak a’ hosszúsági mértékek is, 
csakhogy a’ köznép réf helyett arsinnal él, melly egy kö
nyöknyit ’s mintegy :1|4 réíet tesz. A’ tömött testek méré
sében a’ lila  mindenütt 8 oszmákbói áll, csakhogy a’ közön
séges kila 3 '|2 pos. mérő , a’ deakóvári 4 pos. mérőt tesz. 
Divatban van továbbá a’ galyibás okka,  melly í21 /4 fonthoz 
hasonló. Utjai nem dicsérhetök , — pedig Vcrőcze vgye 
az élénk kereskedés, posta ‘s szorgalom szekér járás, a’ ka- 
tonai fő kormány, a’ var igazgatóságok végeden közösülé
seik miatt, a* felette látogatott megyékhez tartozik. Egyéb-
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jránt a’ vucsini és verőczei szolgabirák Verőczétől kezdve, 
Therezováczon által Rácz Miholjácz felé, a’ néhai Palilula 
csárdáig , mintegy két mfdnyi távolságra jó porondos or
szágutat csináltattak , melly télen, nyáron egyiránt használ
ható. Fqslaállomások: E /.ékről Deakóvár felé: Vuka ÍJ/3, 
Deakóvár 1. Eszékről Pétervárad felé: Vera (már Sze
remben) l ’|2, Vukovár 1 , ’stb. Eszékről |3uda, vagy Pécs 
felé : Laskafalu fmár Baranyában) 11ji .

11. §. O s k o l á k .  M ű v e l t s é g .

Kath. philosophia! oskola vagy is lyceum és papi ne- 
pendék/iáz vau Deakóvárott. Gymnasium van Eszéken, hol 
eddig a’ capistranus sz. fcrencziek a’ tudományokat német 
nyelven tanították. Capitalis oskolák 2 vagy három tanító, 
val találtatnak: Eszéken három , u. m. a’ várban, alsó és 
felső városban, továbbá Deakóváron, Valpón, Miholjáczon 
és Verőczén , hol egyszersmind első grammatica is tanitta- 
tik. Alsó népiskolák mind a' katolikusoknál, mind az 
óhitúeknél csaknem miudenűtt találtatnak, de a’ paraszt 
nem örömest küldi gyermekét ezekbe . hanem őket inkább 
marha őrlésre használja. — Eszéken van jó rajz oskola, 
muzsikai egyesület, ’s egy kis magyar könyv olvasó tár
saság. Könyvtár nem solf találtatik, ’s ezek közűi a’ The- 
rezováczi Jankovich családé, a’ szlatinai, Szallopck k. ta
nácsosé, ’s Iloblik Márton megyei fő ügyészé érdemlenek 
említést, ’s utóbb említett jejes hazánkfia, mint ezen a’ vi
déken az elhagyott magyar literaturának buzgó pártfogója , 
’s mint egyetlenegy, rnég pedig kitűnő és lelkes magyar 
iró, különösen minden el nem fogóit magyartól tiszteletet 
érdemel. Rajta kivfjl szerzőt, egy két iilyrus alkalmi ri- 
melőt kivévén , Diogenes lámpája keres. Társasági nyelve 
a’ megyének a’ német, ’s télen által e’ nyelven Eszéken ’s 
péha Valpón játékszín is tartatik. A’ könyveknek, ’s ta
nulásnak altaljában itt kevés, a’ magyar nyelvnek ’s literig 
1 ’iának pedig még kevesebb barátja van.
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12. §. K a t o n a s á g .

A’ megye ujonczait. az 53 ik szánni magyar gyalog eze- 
reslhez adja, ’s mind a’ fő - hadfogadó kormánya, mind ka
tona nevendékháza ez ezcrednek , a’ megye kebeleben, E- 
széken van. Szállásoló katonaságból Eszéken egy zászlóaly 
gyalogságot, ’s a’ vármegyében széljel néhány század lovas
ságot tart azon ezeredből, mellynek fő tisztikara Vuková- 
rott tanyázik. Az eszéki várról, ’s más katonai hivatalok
ról Eszék városa leírásánál fogunk szólaui,

13. §. K i r á l y i  H i v a t a l o k ,  ’s má s  Kö z -  
I n t é z e t e k .

Fő postahivatal van Eszéken, ’s ez egyik azon 6 fő po
stahivatalok közűi, mellyek Magyarországban találtatnak. 
A’ többi postatisztségeket fentebb a’ 10-ik §-bnn, ’s más ki
rályi hivatalokat Eszéknél említvén: itt csak az eszéki és 
tlierezováczi sóházakal hozom elő, Palika van a’ megyében 
6 , u. in, Eszéken 4 ,  Verőczén és Deakóváron egy egy.

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

Verőczében, szinte mint Szerem és Posega vármegyék
ben az úrbéri földekre nézve 3 osztály rend van. Az elsőből 
egy egész telkes jobbágy bir 24, másodikból 32, harmadik
ból 40 hold szántóföldet. Hetekből minden osztályrendben 
S embervágót. Jobbágy föld van Yerőcze vgyében az 1828^ 
ki országos összeírás szerint. 119,480 hold szántóföld, ’s 
42 3633[j kaszás rét. — Portája van a’ megyének 80, Eszék 
városának 11, Az fizetett 1831-ben a’ hadi pénztárba 54,077 
fr. 5 kr. házi pénztárba 39,005 fr., 10 krajczárt pengőpénz
ben', Eszék pedig fizetett a’ hadi pénztárba 4133 fr. 33|4kr., 
házi pénztárba 5511 f r . , 4S:l| t k r . , dcperditákban 7233 fr. 
55'í,, k r . , és így összesen a’ házi tárba 12,741 fr. 44 kr. p.p.
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15. §. N e m es s ég .  U r a d a l m a k .

Az *1785 ki országos összeírás szerint 150 férfi nemes 
személy találtatott. Uradalmai e’ következők:tAlmás, Cse- 
piiiy Erdőd (mind a’ hármat bírja az Adamovich nemzetség) ; 
E'ericsancze mostani Miklóssal, ’s Ora/iovicza (mind a’ kettő 
Mihalovich nemzetségé); Verőcze, Nassicz, Re/Juh/·, (mind 
a’ három gr. Pejachevich nemzetséget uralja) ; ValpJ (b. 
Prandau nemzetségé); Vucsin (Pribéri Jankovich nemzetsé
gé); Dálya (kamarai zálogképen a’ kárloviczi érseké); 
Deakóvár (a’ hasonnevű kath. püspöké); Eszek fa’ kama
ráé), Obrudovcze (az.':orahoviczai kalugyer zárdáé); Szar
vas. Mind ezen uradalmak kiterjedését megírtuk a’ 2-ik 
§-ban.

16. §. T i s z t i k a r .

1 fő, 2 alispány ; 1 fő , 2 aljegyző; 1 levéltárnok, t 
fő, 1 al, 1 kerületi adószedő; 1 számvevő, 1 fő, 1 alügyész; 
4 fő, 4 alszolgabiró , 4 eskütt, 6 élelmi biztos, 'slb. Ide 
járulnak 2 fő orvos, 1 földmérő, 7 seborvos. — A’ helység 
jegyzői, itt vgyei szolgáknak tartatnak , ’s közértésben a’ 
kerületi szolgabirákkal, az alispányok által neveztetnok-ki. 
Az uraságoknak hozzájok kevés, a’ népnek semmi befolyá
sa nincsen, ’s nem csak a’ rendes jegyzői kötelességet vi
szik, hanem a’ köz munkákat is ők rendelik - el, a’ közbá
torságra vigyáznak, ’s erről hetenkint az illető szolgabirák- 
nak jelentést tesznek. A’ vgyei gyűlések tartatnak: Eszéken.

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

Eloszlik t szabad királyi városra, 4 járásra és három 
kerületre, de a’ járás es kerület közt különben semmi kü
lönbség nincs, csakhogy amazokat fő , ezeket al szolgabi- 
rák igazgatják, de függetlenül, a’ honnan a* járások is ve. 
gyesen kerületeknek neveztetnek. A’ járások és kerületek 
pedig e’ következők; I, Eszéki. II. Valpói. III. Deakóvári.
IV. Vet dicsei. V. Miholjdczi. VI Nussiczi. VII. Vucsini.
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S z a b a d  K i r á l y i  V á ro s .

Eszek, Eszekinum , Esseg , Ossik. A5 romaiak idejé
ben Mursia vagy Marsa. Fekszik egy róna téiségen, a’ Dráva 
jobb pariján, Budához 19 postaállásnyira. Felosztatik négy 
részre, u. in. a1 várra, az alsó, a’ felsó városra·, ’s a’ ma
jorságra. Az utóbb említettek a’ vártól 400 ölnyi távol
ságra esnek. Népessége 11,003 lélek, kik közt 8865 romai 
katholikus, 2038 nem egyesült óhitű, 34 református, 66 
zsidó. Nyelvükre nézve nagy részt katholikus és óhitű rá- 
czok, de németek is igen számosán vannak, a’ magyarok 
csekély számuak, — A’ vár hármas sánczczal, bástyákkal 
van kerítve, 4 kapuja van , mellyeken át hidakon vezető 
unalmas út viszen. Belseje kövekkel kirakva tágas piacz- 
czal b i r , mellyet a’ hajdani hadi kormányszéki épület, hol 
most bálok, casinók, színjátékok tartatnak; a’ fő őrház, 
városháza, 2 ugró, 2 emelő kút ékesítenek. Itt van a* gym
nasium, rajz-, muzsika- "s capitalis oskola, a’ vár igazgatási 
tisztekkel 2 brigadiros generál, vár és vízépítő ’e pattan
tyús! osztályok, hadi biztosság, élelmi, fegyvertár tisztek 
laka, fő posta és szorgalom-kocsi hivatalok, hadi és pol
gári patika, katonanevelő, hadfogadó, és kórházi épületek, 
két kath. templom , mellyek közűi egyik a’ capistranus sz. 
ferenczieké, ’s végre egy meglehetős vendégfogadó. A’ várt 
a’ Dráva túlsó partján lévő erős fellegvár védi. — A’ felső  
városban van a’ vármegyeháza, a' só ’s evvel összekötött 
harminczadhivatal, a'néhai selyemgyár, capitalis és muzsi
ka-oskola, négy kath. templom ("egyike a’ fő utczára dísz
telen helyhezett istállókkal épült klastrommal a’ kapuczi- 
nusoké) és egy olajverő malom. A’ b. Prandau házon kivűl 
egyébb jeles épülettel nem bir; utczái elég szélesek, de gör
bék , ’’s télen a’ sár. nyáron a’ por miatt szenvedhetetlenek 
Tágas piaczán tartatnak, a’ kirakó országos vásárok. Az 
alsó városnak sem alkalmas piacza, sem említésre méltó é- 
pülefei nincsenek. Találtatik itt mindazáltal kath. és n. e. 
óhitű capitalis oskola, 3 katholikus és 1 n. e. óhitű szent
egyház. Utczái a’ középső szélest kivévén , szőkék, sáro
sak. A’ majorokban említést érdemel egy könyvnyomtató
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mtihely, melly csak lajstromokat 's kalendáriumot s holmi 
apróságokat nyomtattat. Figyelemre méltó továbbá a’ i«- 
ros kórháza, a’ mellette lévő derék mulatókért, szép tágas, 
árnyékos sétáló egyenes és tekervényes Htjaival , tánezte- 
reinmel, lövöldözőházzal. Végre itt vannak a; jsertéskeres- 
kedésre szolgáló (Hurok, vagy {disznóólak , ’s egy repeze 
sutoló malom. Eszéket a’ Dráva bal partjával egy szép és 
hosszú fahíd köti-össze. Kereskedése Verőcze vgyenek itt 
központosul , ’s a’ inellett a’ itransitó kereskedés is nagy 
fontosságú. Fő kereskedési czikkek : a’ gabona, tűzi-épü- 
leti-kádár fa , sertés , szarvasmarha , stájerországi vas és 
deszka, baranyai ’s szeremi bor, bácsi kender, gubacs, éa 
gyümölcs. Mesterember czéhbeli és kontár az lS3I-ki fel- 
számlálás szerint 69G találtatott. Ezeken kivül volt 9 ká
véház, 228 vendégfogadós és csapiáros, ’s 17 szatócs (Greisz- 
ler). Az emeletes Dráva parton az alsó városiak, a' felső 
városiak pedig szántóföldeik között, nem tekintvén a’ föld
nek vizenyősségére szőlőskerteket ültettek , mellyek lőrét 
teremnek, melly forrása után csakhamar eczetlé szokott vál
tozni. Tanácsa a’ városnak áll 1 bíróból, egy kapitányból, 
5 tanácsbeliből. A’ fenyitő perek a" városi tanácstól a’ ba
nális táblára, innen a’ hétszemélyes törvényszékre; a’ pol
gári perek a’ királyi szeinélynök (Personalis) elibe vitet
nek. Portájáról 's adójáról lásd a’ 14 §. Királyi várossá 
1809-ben, 24 mart. lett, de beczikkelyeztetcsct mind eddig 
meg nem nyerhette.

M e z ő v á r o s o k .
Csagjnviczn , shokacz in. v. 1288 kath. lak., paroeii. tem

plommal. F. U, b. Prandau. Itt nz erdőkön keresztül a’ Drá
váiul délnek régi sánczolás nyomai látszatnak , meilyeket. 
a" lakosok romai sánezoknak neveznek, de hihetőbben u' 
hegyi vizeket lecsapoló csatorna romjai lehetnek.

Dálya, rácz-shokacz m. v. a’ Duna mellett: 810 kath,, 
2836 n. e. óhitú, 5 ref. lak., 1 kath., ’s két n. e. óhitű anya
templommal. Nevezetes itt az ízléssel épült uradalmi ház, 
az uraság jó rendbe szedett gazdasága , a’ dunai halászat és 
rév. T c r v ’kínységérői 's gyors lovairól is dicsőítetik. V



ÍJ. a’ kárloviczi g. n. e. óhitű érsek , ki ezt kamarai zálog- 
hnn bírja.

Deukóvár, a'romai időkben Certis, Cirtissa , utóbb Din
en , Diaiam, püspöki mezőváros Eszéktől délre 5 mfdnyi- 
r e : 1948 romai kath. shokacz, 3 óhitű, 1 zsidó lakossal. 
Széke a’ bosniai vagy deakóvári és szerelni kath. püspök
nek, ’s káptalannak. A’ székes szenfegyház oily kicsiny, 
hogy a’ püspöki udvar hátuljából ki sem látszik. Várának 
mohos falai és sánczainak helyhezetea’ nyugoti részen szem- 
lélhetők, keleti részén van a’ derék püspöki kastély. Van 
itt püspöki lyceum és seminarium, capitalis oskola, elaggott 
pnpokháza, az egész megyében legtágasabb lovas kaszárnya, 
postahivatal , szép püspöki kert, kellemes kristály vizű for
rások , mellyek közül egyik mellett csinos sétatér szemlél
hető. A’ járásbeli fő bíró, esküit, mezei biztos, seborvos 
itt tartják lakásaikat; patikája is van. A’ török időkben 
várában három basa uralkodott. A’ bosnai püspökség 1239- 
ben (1242) alapiltatott, a’ törökök eltörölték 1543 körűi, 
újra felállitatott 1773-ban, ’s egyesitetett a’ szeremi püs
pökséggel , meüy először Szerem városában (a’ mai Mitro- 
viezbajn) sz. Péter és Pál apostolok által állíttatott, 580- 
ik évben azavarok által eltöröltetett, újra folállitatott Ugo- 
lin kalocsai érsek által 1229 ben. Széke n’ Cuheri kolostor
ba helyheztetett (mai Cserevich helységébe), innen rtlitro- 
viezba tétetett által , majd a’ 15-ik században Dánmonostor
ba, később Delgrádba, utóbb Péferváradrá. Itt 1773-ban 
megszűnvén , mint fentebb mondottuk a’ deakővárival egye- 
sítetett. A’ káptalan 8 kanonokot számlál, ’s hitelessége 
az 1807. 20 ez. által visszaadatott. Kiterjed most e’ két 
egyesült püspökség egész Szerem vgyére, ’s a ’ péterváradi és 
hrodi végezeredekre, Verőczo vgyének, ’s a’ gradiskai vég- 
ezerednek egy részére. Volt benne 1835-ben 4 fő, 9 al esperest- 
ség , 81 parochia. 7 szerzetesház, és 151,1G1 kathol. lélek.

Fcricsanr.ze, shokacz m. v. 927 kath., 19 n.e. őhitű, 13 
zsidó lakossal, kath. paroeh. templommal, országos vásá
rokkal. F. U. a’ Mihalovich nemzetség.

Shokacz - Mi/iolácz, m. v. a’ Dráva szomszédságában: 
2128 kath. lak., paroeh. templommal, szép uradalmi lakkal

vehőcze vármegye. 2 ‘J
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és kerttel, a’ Dráván egy révvel, ’s a’ kerületi szolgalmá
nak lakásával. F. U. b. Prandau.

Rácz- Miholácz, m.v. a’ verőczei járásban: 48 kalii., 
435 n. e. óhitű lak., ’s óhitű anyatemploinmal. F. U. gr. Pe~ 
jachevich.

Moszlamna, shokacz m.v. 1227 kathol. lak., ’s paroch, 
templommal. A’ Dráva mellett fekszik, ’s b. Prandau bírja.

N atsicz , shokacz m.v. a’ hasonnevű kerületben: 759 
kath., 11 óhitű ,,92 zsidó lak., capistran sz. ferenczi kia- 
st rommal és templommal, synagógával. Szép egészséges 
dombon épült, ’s ékeskedik az uraság csinos kastélyával. 
A’ kerületi szolgabiró, biztos, seborvos itt tartják lakásai
kat, ’s van egy többször leégett lovas kaszárnyája. Szent An
tal napi marhavására igen nevezetes. F. Ö. gr. Pejachevich.

Ora/iovicza. shokacz-rácz m.v.a’ nassiczi kerületben: 1089 
kath., 250 óhitűt, 13 zsidó lak., kath. és óhitű plébániával. 
Fekszik egy hegyektől körűlvétetett gyönyörű völgyben, ’s 
roppant gesztenyés erdeiről nevezetes. Nyugatnak Dazluk 
falu tövében magas dombon láthatni a’ hajdani oralmvicztti 
várat (Rőzsavár) , mellynek romjairól bájos kilátás van a’ 
niindens/.erte felséges vidékre. Itégenten Ujlaky szeretni 
herczeg bírta. 1687-ben Caprara cs. k. hadvezér a’ körül be
lől fekvő várakat lerontván, csak Orahoviczát erősítette meir, 
F. U. a’ Mihalovich nemzetség.

Petrievcze, vagy Petrovicz, shokacz m.v. a’ Dráva szom
szédságában, Eszékhez nyugotra 2 órányira: 1857 kath·, 4 
óhitű, 2 ref. lak., pnroch. templommal, vásárokkal. F. U. b. 
Prandau.

Podgorács, shokacz nt.v. a’ nassiczi kerületben: 837 
kath., 10 óhitű , 14 zsidó lak., paroch. templommal, vásárok
kal. F. U. gr. Pejachevich.

Szlatina , rácz-shokacz m.v. a’ verőczei járásban: 173 
kath., 601 n. e. óhitű, 4 zsidó lak., kath. és óhitű anyatem- 
plomokkal. Szép egészséges fekvése, kopár dombjából for
mált gyönyörű gyümölcsösei, kies kertje, halastava, jó sző
lőhegyei’s borai említést érdemlenek. F. U. gr. Pejachevich.

Therezovacz, shokacz m.v. a’ vucsini kerületben : 958 
kath., 8 óhitű lak., ’s egy csinos ízlésű két tornyos anya- 
ezentegyházzal. F. U. Pribéri Jankovich,
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Valpó, shokacz m.v. a’ hasonnevű járásban, Eszékhez 

nyngotra 31 f3 órányira : 2397 kath., 6 zsidó lak,, két szent
egyházzal. A’ romaiaknak itt Valco, Valcona nevű városok 
állott. Hajdan erős vára vo lt , mellynek helyén most a’ b. 
Prandau nemzetség roppant palotája homloktoronynyal épült, 
a’ lapályos föld 'miatt alapját temérdek gerendák tartják. Ré
giségéből keletészaki részén, egy mohos vár torony,’s a’ ke
letészaki bástyák hagyattak.meg épület falaknak, hol föld
alatti pinczék máig is fentvannak. Karassicza vize, mellyen 
derék kőhíd vezet, a’ varas közepén foly le. Yanaz urada
lomnak főbenjáró törvény hatósága tümlöczekkel, vasfördóje, 
melly nem rég fedeztetett fel, szép orangeriája, üveg, meleg 
ágyai, csinos kertjei, gyümölcsösei, játékszíne,kis könyvtára, 
sweiczi tehéneszete. A’ lovas kaszárnyát a’ katonaság régen 
hamuvá tette. Lakása van itt a' főszolgabírónak, biztosnak, 
seborvosnak. Végre említést érdemel híres sert főző háza, ’s 
a" mesterséges zsilipekkel készített vizrohanásu csatornán é- 
ju'ilt hét kerekű malma, deszkametszővel és pokrocz kallóval. 
A’ város feje egy roppant uradalomnak, melly a’ b. Prandau 
nemzetséget uraljá.

Veröcze, shokacz m.v. a’ hasonnevű járásban , Eszékhez 
nyngotra lő mfdnyire.· 3952 kath., 36 óhitű, 4ő zsidó lak. 
Van derék temploma, mellyet a’ sz. László provinciabeli fe- 
rencziek bírnak, tágas klastrommal, capitalis és első gram
matical oskolája, lovas kaszárnyája, vendégfogadója, patikája, 
régi vármegyeháza, mellyben a’ főszolgabíró lakik. Az ura
dalom vérhatalomnial bír, ’s azért itt vannak aJ tömlöczök is. 
Heti és országos vásárai élénkek. Diszesiti e’mezővárost a’ 
gr. Pejachevich nemzetségnek, mellynek eldődei Bolgárország
ból származtak, gyönyörű oszlopsorú tornáczczal, szépenter- 
rassirozolt ebédlő és csarnokkal ékeskedő, Js palakővel fe
dett pompás palotája. A’ város tövében fekszik Antunovdrz 
majorság, hol hajdan derék orangeria volt. Verőcze régenten 
a’ jelesebb erősségek közétartozott, ’s körében a’ hegyek or
main máig is fentvannak több várforma erősségek. 1242-ben 
IV. Béla itt tette Zágrábot királyi városnak. 1500-ben köz
gyűlés tartatván i t t : II Ulászló jelenlétében törvények tétet
tek. 1545 körül a’ törökök elfoglalván: csak 1684-ben véte
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tett vissza. A’ város fejő egy nagy uradalomnak, mclly a’gr, 
Pejachevich nemzetségé.

Vucsiu, rácz-shokacz m.v. a’ hasonevű kerületben : 44ü 
kath., 535 n.e. óhitű lak., kath. és óhitű plébániával. Fekszik 
egy dél-nyugotról szirtes bérczekkel, észak-keletről magast 
dombokkal kerített, kedvesen csörgedező patakkal hosszába! 
ezegzett gyönyörű regényes völgyben. Egy magas kősziklán 
vár romjai látszanak, melly a’ török időkben hires haramia 
fészek volt, de Dünewald vezér 1 (»87 ben három napi ostrom 
után bevette, 200 törököt ejtvén fogságba. A 'várt Js a’ hozzá 
tartozó uradalmat elébb Trenk, ma jd Erdődy, később Esz- 
terházy bírta, kitől örökösen, királyi megegyezéssel megvett* 
Pribéri Jankovich. Mostani tulajdonosa e’ valóban bájos völgy
ben szép nyári palotát, körülötte messzeterjedt csemetés éi 
virágos szakaszokat, derék üvegházat, deszkametsző malmot 
épitetett. Halastaván, erős jó illatú vörös borain, szép gyü
mölcsén kívül, különös említést érdemel SzoAú'A/íija, melly 
ha végig el fog készülni, hozzá hasonlót Europa keveset mu
tathat. Vize egy hegyről származtatik, melly mielőtt a’csa. 
torna torkolatjába befolyna, mintegy 3000 ölnyire természe
tesen csörgedez. Legmagassabb vizoszlop, mellyet eddig ért 
el a’ szökőkút 73 lábnyi, melly a’ vas csők erejével 180 láb- 
nyira is fel fog emeltetni, kelet és alkonyaikor, gyönyöre 
szivárványos látományokkal bájolván-el a‘ nézőket.

Az összes helységek kerületenkint ekként következnek : *
I. ESZÉKI JÁRÁS.

Van benne 1 mezőváros, 14 falu. Népessége 17,521 lé
lek , u.in. 4264 r. kathol,, 11,241 n. e. óhitű, 1995 reform , 
21 zsidó. Ház van ; 18G3.

Almás, j- shokacz-rácz f. G33 kath., 119 óhitű lak. F. 
U- Adamovich.

Biehtherdo, \  rácz f. 13 kath-, 1883 óhitű lak. Dállyai 
urad. tartozik.

A' házak száma az 1831-ki dicalis conseriptioból véte
tett. A5 kath. templomok f , a’ hol több van , az elébe 
tétetett számmal, a'görög nem egyesülteké^, a’ refor
mátusoké ^  jegyeztetnek meg. Λ jegy mellé tett pont 
anya templomot vagy plébániát, m.v, , mezővárost, f. 
falut, F.U. füldesurat jelentenek.
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Borovo, f  rácz f. 4 kath., 1854 óhitű lak. Dályai urad. 

tartozik.
Cue p in , rácz-shokacz f. 263 kath., 1362 óhitű lak.

F) U. Adamovich.
Dálya, m.v. lásd fentebb.
Dobszin, f  rácz f. 490 óhitű lak, Erdődi urad. tart.
Erdőd, T  ψ rócz-shokacz f. 310 kath. 410 óhitű lak. 

Hajdan Teutoburgum erősség, mellynek romjai a’Duna ma
gas partján fekiisznek, és az által ellenben lévő Bácskasag 
messze vidékeire szép kilátást adnak. Ezelőtt a’ Pálfi'y nem
zetség bírta, melly előnevét is innen veszi, de a’ Csepini 
Adamovich nemzetségnek örökösen eladatott. Szőlőhegye 
híres, de erős bort terem.

Haraszti, magyar f. a’ Palagya mocsárnál: 4 kath., 714 
ref. lak., ’s anyaekklézsiával. Erdődi urad. tart,

Koprivna , rácz f. 270 óhitű lak. Erdődi urad.
Kravicza, *j· shokacz f. 172 kath. lak. Rétfalui urad.
Magyar-Rélfulti, magyar f. Eszékhez közel: 29 kath., 

725 ref. lak., ’s anyaekklézsiával. F. U. gr. Pejachevich.
Német-Rétfalu ,  -j* német f. 700 kath ., 3 n. e. óhitű , 

18 ref. 15 zsidó lak. F. U. gr. Pejachevich.
Szarvas j -j· német f. 848 kath., 9 óhitű, 6 zsidó lak.
Szent'Ldszló, % magyar f. 3 kath., 512 ref. lak. Erdő

di urad.
Ténye, -j* ^ rácz-shokacz f. 455 kath., 2005 óhitű; 21 

zsidó lak. Erdődi urad.

II. Va LPÓI já r á s .

Vau benne 2 mezőváros, 21 falu. Népessége: 19,573, 
ti, ni. 17,539 katholikus , 2025 óhitű, 3 ref,, 6 zsidó. H áz: 
1856.

Bisztrincze, *f* shokacz f. 596 kath. lak. Valpói urad. 
tartozik.

Biznvacz, *j· shokacz f. 1162 kath. lak. Valpói urad.
Boczanjevcze, •f shokacz f. 708 kath. lak. Valpói urad.
Brogyancze , shokacz f. 952 kath. lak. Valpói urad.
Budimcze , \  rácz f. 2 kath., 1470 óh. lak. Valpói urad.

3
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Gáth , shokacz f. 566 kath, lak. Vallói urad. 
Habianovcze, shokacz f. 817 kath. lak. Valpói urad. 
Harkanovcze, -J-shokacz f. 1129 kath. lak. Valpói urad, 
Ivanovcze, shokacz f. 441 kath. lak. Valpói urad. 
Josephsdorf , shokacz f. 322 kath ., 1 reí. lak. Valpó 

urad.
Koshka, shokacz f. 899 kath. lak. Valpói urad. 
Kunissincze, shokacz f. 440 kath. lak. Valpói urad, 
fadimirovcze, "f shokacz í. 876 kath. lak, Valpói rád, 
Muriancze, -j; shokacz f. 1136 kath. lak. Valpói urad. 
Mariancsacze, ■{· shokacz f. 157 kath. lak. Valpói urad. 
Martincze, shokacz-rácz f. 294 kath., 275 óhitű lak. 

Valpói urad.
Nárd, Ί" shokacz f. 528 kath. lak. Valpói urad. 
Pelrievczc , m.v. Lásd fentebb.
Foganovcze, ^rácz f. 6 kath., 276 óhitű lak. Valpói urad, 
Shág , shokacz f. 269 kath. lak. Valpói urad. 
Szatnicza , φ shokacz f. 500 kath. lak. Valpói urad. 
Tiborjancze , shokacz f. 339 kath. lak, Valpói urad. 
Valpo, m.v. Lásd fentebb.
Velishhovcze, shokacz f. 580 kath, lak. Valpói urad. 
Vinogradcze, shokacz f. 221 kath. lak. Valpói urad, 
Zelcsin, shokacz f. 345 kath. lak. Valpói urad.

Ili, DEAKOVÁÜ1 JÁHAS.

Van ben.,e 1 mezőváros, 50 falu, 2567 ház. képessé
ge: 23,717 lélek, u. m. 20,247 katholikus , 3460 n.e. óhitű, 
15 zsidó.!

Beketincze, shokacz-rácz f. 208 kath., 82 óhitű lakos. 
Deakóvári urad. tart.

Boroevcze, rácz-shokacz f. 50 kath., 64 óhitű lak, Dea- 
kóvári urad.

Bor ovik) rácz f. 5 kath., 40 óhitű lak. Deakóvári urad. 
Bracsevcze , ^ rácz f. 30 kath., 242 óhitű lak. Deakó

vári urad.
Breznicza i shokacz f. 113 kath. lak. Deakóvári urad. 
Bocsié, rácz f. 130 óhitű lak. Deakóvári urad.
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Bndrovcze, φ shokacz f. 1630 kath. lak; Deakóvári 
urad.

Cseukovo, ráca f. 248 kath. lak. Deakóvári urad.
Deakúvar, m.v. Lásd fentebb.
Dragotin, φ  shokacz f. 184 kath. lak. Deakóvári urad·
Drenje , φ  shokacz f. 4Ü6 kath. lak. Deakóvári urad.
Korknxkevcze, φ shokacz f. 225 kath. lak, Deakóvári Urad
Ga/tshincze, φ shokacz f. 601 kath., 10 óhitű lak. Dea. 

kővári urad.
Gorján, φ shokacz f. 1290 kath. lak. Hajdan Gara vá

ros és erősség, ’s a’ Gara nemzetségnek törzsöki birtoka.
A’ varnak némelly oinladékai a’ falu közepén most is 

látszanak. Itt támadtattak meg Erzsébet és Mária királynék 
Horváthi János bán, és az auranai perjel által 1386-ban, ’s 
egyszersmind fogságra ejtettek. F. U. a’ deakóvári püspök.

Gyurgjancze , φ  sokacz f. 508 kath. lak. Deakóvári urad
Harkatlovcze, rácz f. őkath., 256 óhitű lak. Deakóvári 

urad.
Jvanovczé, shokacz f. 450 kath., I óhitű lak, Deakó

vári urad.
Kesfri/iczé, shokacz f. 588 kath. lak. Deakóvári urad.
Kondrict, shokacz f. 188 kath. lak. Deakóvári urad.
Korit na , φ shokacz f, 560 kath. lak. Deakóvári urad.
Kuchancze, rácz f. 49 kath., 105 óh. lak. Deakóvári urad.
Lapovacz, φ shokacz f. 415 kath, lakos D. u.
M ajar,  ̂ rácz f. 31 kath., 349 óh. lak. Deakóvári utad.
Merzovics, φ  shokacz f. 500 kath., 24 óhitű lak. Dea

kóvári urad.
M/eszics, φ shokacz f. 331 kath. lak. Deakóvári urád.
Milinacz (Antunovaez), shokacz f. 79 kath. lak, Dea

kóvári urad.
JVabergje, f  rácz-shokacz f. 170 kath., 538 óhitű lak. 

Deakóvári urad.
Daljeviua, shokacz f. 187 kath.
Paucsie, ^ rácz f. 263 óhitű lak. Deakóvári urad.
Perkovcze, shokacz f. 242 kath. lak. Deakóvári urad.
Pishkurevcze , φ shokacz f. 1230 kath. lak. Deakóvári 

utad.
3 *
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Podgorje, rácz f. 1 kath. 221 óh. lak. Deakóvári urad.
Potnjane, shokacz-rácz f. 118 kath , 92 óhitű lak. Dea- 

kóvári urad.
Preszlatincze, shokacz f. 244 kath., 30 óhitű lak. Dea- 

kóvári urad.
Pridvorje, *j* shokacz f. 356 kath., 12 óhitű lak, Dea- 

kóvári urad.
Punitovcze, -J- shokacz f. 610 kath. lak. Deakó vari urad.
Ratkovdol, rácz f. 5 kath., 130 óhitű lak. Deakóváii 

urad.
Shirokopolje, shokacz f. 327 kath. lak. Deakóvari urad.
Szatnicza , *j" shokacz f. 634 kath. lak.^Deakóvári urad.
Szelcze, f  shokacz f. 883 kath. lak. Deakóvari urad,
Semelcze, j~ shokacz f. 825 kath., 2 óhitű lak. Deakő- 

vári urad.
Szlatinik , -J* shokacz f. 531 kath, lak. Deakóvari urad.
Szlobodnovlatt, rácz-shokacz f. 136̂  kath., 236 óh, lak. 

Deakóvari urad.
Szvetoblaztje , rácz f. 1 kath., 211^óhitű lak. Deakó- 

vári urad.
Ternava, 2 -J* shokacz f. 450 kath. lak. A’ hajdani püs

pök lakról, szőlőhegyeiről, borairól ismeretes hely. A’ ma
gas dombon épült püspöki kastély, templomával a’j  szőlő
hegyek közt bájoló kilátást szolgáltat egész a’ Szávántúli 
vidékre. F, U« a' deakóvari püspök.

Tomassancze, *j· shokacz f. 580 kath. lak. Deakóvári urad.
Városh, ■{* shokacz f. 419 kathol,, 14 zsidó lak. Haj

dan Újvári erősség. A’ falu tövében kettős régi várnak dü- 
ledékei láthatók. F. U. — a’ deakóvári püspök.

Verbicza , "J· shokacz f. 513 kath. lak. Deakóvári urad.
Vishkovcze, shokacz f. 817 kath., 10 óhitű lak, Deakó. 

vári urad.
Vuctevcze, =]= rácz-shokacz f. 158 óhitű, 125 kath. lak. 

Deakóvári urad.
Vüket> f  shokacz f. 434 kath. la k ., postával. Deakó-

vári urad.
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IV. VEHŐCZEI JÁRÁS.

37

Van benne 3 mezőváros, 30 falu, 1966 ház. Népessé
ge 20,061 lélek, u.m. 14,271 katholikus, 5735 n. e. óhitű, 
55 zsidó lak. Az ezen járásban fekvő helyse'gek mind a’ 
verőczei uradalomhoz tartoznak, ’s a’ gr. Pejachevich nemz. 
uralják.

A n tu n s d o r f , német-rácz f. 289 kath., 118 óh. lak. 
B ah ics, shokacz-rácz f. 572 kath., 148 óhitű lak. 
B i s z l r i c z a , shokacz f. 187 kath. lak.
B ukovina  (A lsó), rácz f. 12 kath., 216 óhitű lak.

— (Felső), ^  rácz f. 28 kath., 296 óhitű lak.
— (Új), "f· shokacz-rácz f. 335 kath., 216 óh. lak.
— (Spissich), shokacz f. 837 kath. lak. 

B u sh e tin a , shokacz f. 1002 kath. lak.
O r a d a c z , shokacz f, 970 kath. lak.
Johannisberg x cseh f. 42 kath. lak.
K a p in c ze  , rácz-shokacz f. 90 kath., 192 óhitű lak. 
K o z ic ze  , shokacz-rácz f 382 kath., 104 óhitű lak. 
L ip o v a c z , rácz f. 362 óhitű lak.
L o za n  , shokacz f. 469 kath. lak.
M e d in c ze , Φ rácz f. 480 óhitű lak.
M eljan e  , ψ rácz f. 289 óhitű lak,
N a u d o v a c z , rácz f. 319 óhitű lak.
N o szk o v c ze , shokacz f. 387 kath. lak.
A ro vdh i, rácz-shokacz f. 130 kath., 270 óhitű lak. 
O re sh a c z , · · ’z-shokacz f. 371 kath., 699 óh. lak. 
P r e d r ie v o , enokacz f. 475 kath. lak.
R á c z -M iliő ijá c z , m.v. Lásd fentebb.
R a d o s z a v c z e , shokacz f. 98 kath. lak.
S z la l iu a , m.v. Lásd fentebb.
S z la d o e v c ze , ■{· shokacz f. 728 kath. lak.
S zo p ie  , + shokacz-rácz f, 951 kath., 140 óh. lak. 
S z to r in , rácz f. 204 óhitű lak.
'T urnassifíza , shokacz f, 268 kath., 6 zsidó lak. 
V a sh k a , shokacz f. 575 kath. lak. Itt régi vár {düledé- 

kei látszatnak.
V e r ő c z e , m.v. Lásd fentebb.
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Viljevo, rácz f. 212 óhitű lak.
Vranjesseveze, rác/, f. 284 óhitű lak.
Vukoszavljevicza , *j* shokacz f. 1087 kath. lak.

V. MI11QLJÄCZI KERÜLET.

Van benne 3 mezőváros. 16 fa lu , 1172 ház. Népessége 
15,941 lélek, u.m. 14,395 katholikus, 1546 óhitű.

Benicsancze, "j" shokacz f. 766 kath. lak. Valpói urad, 
hocskincze, -J* shokacz f. 197 kath. lak. Valpói urad. 
Csagjavicza, m.v. Lásd fentebb. Valpói urad. 
Cwmugejevcze , -J· shokacz f. 403 kath. lak. Valpói urad. 
Csernkovcze , + shokacz f. 448 kath. lak. Valpói urad. 
Golincze, ·{· shokacz f. 730 kath. lak. Valpói urad. 
Kapelna, f  rácz f. 834 óhitű lak. Valpói urad. 
Kuchancze , ψ rácz-ehokacz f. 174 kath,, 662 óhitű lak. 

Valpói urad.
Laczics, "f· shokacz f. 916 kath. lak. Valpói urad. 
Sho&acz-Mifiol/dcz, m.v. Lásd fentebb.
Mosxlavina, m.v. Lásd fentebb.
Podgaicze , ·}· shokacz f. 617 kath. lak. Valpói urad. 
Porecs, shokacz f. 192 kath. lak. Valpói urad. 
Radikovcze, *j· shokacz f. 499 kath. lak. Valpói urad· 
Rakitovicza, "j" shokacz f. 640 kath. lak. Valpói urad. 
Shaptinovacz, shokacz f. 794 kath lak. Valpói urad. 
Shlivonevcze, ■}· shokacz f. 603 kath. lak. Valpói urad. 
Szent-Győ'rgy’, *J* shokacz f. 913 kath. lak. A’ Dráva 

partján egy régi vár falai láthatók, ’s hihető, hogy a’ haj
dani Otlovár e’ helyen feküdt. Valpói urad.

Viljevo, "j· shokacz f. 1860 kath. lak. Valpói urad.

VI NASSICZI KERÜLET.

Van benne 4 mezőváros, 44 falu, 1930 ház. Népessége 
16,694 lélek, u.m. 11,113 kathol., 5730 óhitű, 151 zsidó. 

Bankovcze , shokacz f. 186 kath. lak.
Barre, rácz f. 16 kath,, 236 óhitű lak.
B azie , shokacz-rácz f. 222 kath., 188 óhitű lak.
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Bokshics, shokacz f. 738 katb, lak.
Brezovljane , rácz f. 118 óhitű lak.
Breznicza, shokacz f. 266 kath. lak.
Csacsincze, rácz f. 12 kath., 290 óh. lak.
Czerkvari , "J- shokacz f. 132 kath. lak.
Czermoshnjdk, rácz f. 61 kath., 205 óh. lak.
Czerndcz, -j* shokacz-rácz f. 616 kath., 170 óhitű lak.
Dobrnvics, ψ rácz f. 30 kath., 100 óhitű lak.
Dolcze, shokacz f. 148 kath., 2 zsidó lak.
B uzink , rácz-ehokacz t. 151 kath.. 293 óh. lak.
Fericsancze, m.v. Lásd fentebb.
Gazie, ^ rácz f. 287 óhitű lak.
Gradácz, rácz f. 1 kath., 140 óhitű lak. I tt a’ Kerm- 

dia csúcsán egy régi mohos várdüledék látszik.
Ó-Jáshava , shokacz f. 221 kath. lak.
Új-Jóshava, shokacz f. 209 kath. lak.
Kershincze, shokacz f. 246 kath. lak.
Klokocsevácz, shokacz f. 956 kath., 2 óhitű lak.
Kokocsak. rácz f. 164 óhitű lak.
K rajiia , rácz f. 132 óhitű lak.
K uliovi, rácz f. 24 kath., 289 óhitű lak.
M artin, shokacz f. 208 kath. lak.
Mattaruge, rácz f. 54 óhitű lak.
M iklós, £ rácz-shokacz f. 283 kath., 300 óhitű lak. Itt 

is vannak egy régi várnak romjai.
Miljevcze, rácz f. 222 óhitű lak.
Alsó-Moticsiua, shokacz f. 724 kath., 4 zsidó lak.
Felső- Moticsina, rácz f. 101 óhitű lak. Ezen falu mel

lett van
MurienlJial, nevű üveghuta, hegyekkel körülvett kies 

völgyben, niellynek közepét a’ szép móticsinai patak hasit- 
ja -á t, melly az üvegsimitó és kovatörő malmokat hajtja. A- 
nyagszerét Posega vgyéből hordja, ’s üvege nem ér fel a’ 
jankováczival.

Nassicz, m.v. Lásd fentebb.
Obradovcze, rácz f. 54 óhitű lak. F. U. az orahovi- 

czai kalugyer gárgván (Hegumenus), ki egyszersmind a’ 
szép cvlluhi pusztát is bírja. Fekszik ezen kalugyer klnstrom
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Shumegye falu felett, bérezés erdők közepette, bora több 
órányi fáradságos e's veszedelmes ríton juthatni egy zordon 
szép vidékbe. A’ klastrom kőfallal van kerítve, ’s közepeit 
a’ templom, nyugotra egy szőlőkért, ez alatt egy rendre 
szedett gyönyörűen susogó kristály csörgeteg, tuelly a’ kla- 
strom déli szegeletén kellemes zuhanással esik-le a’ mély eb 
völgybe.

Orahovicza, jn.v· lásd fentebb.
Osztroshincze , rácz f. 187 óhitű lak.
Alsó-PislUána, rácz f. 392 óhitű lak.
Felső-Pisktána, rácz f. 285 óhitű lak.
Podgorács, m.v. Lásd fentebb.
Predievo, rácz f. 364 óhitű lak.
Pribissevac.z, shokacz f. 222 kath. lak.
Ba/tiopolje, rácz f. 85 óhitű lak.
Razboishlje , shohacz f. 340 kath., 15 óhitű lak,
Shumegye, shokacz f. 94 kath. lak.
Shus/rine, rácz f. 4 kath., 104 óhitű lak.
Szeona, shokacz f. 212 kath. lak,)
Szlipanovcze, shokacz f. 227 kath. lak.
Szuhamlaka, ^ rácz f. 602 óhitű lak.
Vük jeveze , shokacz f. 581 kath. , 4 zsidó lak.
Zde/icze, -J* shokacz f. 552 kath., 62 óh., 9 zsidó lak,
Zoljan\ shokacz f. 350 kath. lak.

Ezen helységek a’ Mihalovich nemzetség Feri- 
csanczei és Orahoviczai uradalmaihoz tartoznak, kivé· 
vén Obradovczét.

VII. VLÍCSINI KERÜLET.

Van benne 2 mezőváros, 40 falu, 1727 ház. Népessége 
16,060 lélek, u.m. 6331 katholikus , 9729 n. e. óhitű. Ezen 
Járásban fekvő helységek a’ Jankovich nemzetség vucsini Ur 
rád. tartoznak.

Bucsevacz , shokacz f. 372 kath. lak.
Bazie , shokacz f. 376 kath. lak.
Bokane, rácz f. 354 óhitű lak.
Borovo, rácz-shokacz f, 121 kath., 239 óhitű lak,
Prezovtoza, shokacz f. 463 kath. lak.



VERŐCZE VARMEGYE. 41

Budanicza, rácz f. 13 kath,, 192 óhitű lak.
Budrovacz, shokacz f. 189 kath. lak.
Czahnne, shokacz f. 131 kath. lak.
Cseralie, rácz f. 431 óhitű lak.
Detkovacz, shokacz f. 192 kath., 20 óhitű lak.
Drenovácz, ^ rácz-shokacz f. 65 kath., 321 óhitű lak. 

Van itt egy
Jankovácz nevű üveghuta, melly a’ Csehországihoz ha

sonló, nem csak közönséges, hanem sűrű, simított, palléro
zott , metszett, linóm üvegeket ke'szit, ’s anyagszerét hely
ben találja. Van itt a’ bércztetón egy régi váromladék is. 
Említést érdemel az üveghutánál lévő felséges vizrohanás, 
ntellyet egy itt elfolyó patak képez, ’s melly zordon szirtek 
közt átcsörögvén 16 ölnyi mélységre zuhan-le.

Dugoszello, shokacz f. 604 kath. lak.
Gachische, ^ rácz f. 43 kath. 363 óhitű lak.
Grudina, -j- shokacz f. 648 kath. lak.
Gvozdanszka, rácz f. 211 óhitű lak.
Gyurissics , rácz f. 98 óhitű lak.
Hum, rácz f. 450 óhitű lak,
Humvárosh , f  rácz f. 6 kath., 270 óhitű lak,
K lisza , f  rácz f. 304 óhitű lak.
Komelnik, rácz f. 336 óhitű lak,
Krashkovici, rácz f. 282 óhitű lak.
Krivaja, rácz f. 391 óhitű lak.
Alsó-Kuszotije, rácz f. 231 óhitű lak.
Felső-Kuszonje, rácz f. 201 óhitű lak.
Kuzma, rácz f. 312 óhitű lak. Ezen falu és Vucsin közt 

van egy különös, úgy nevezett dagadó forrás, melly két 
óráig elapad, "s akkor ismét megdagadván $ vizét kilövelli,

Liszicsine , ^ rácz f. 442 óhitű lak.
Lukavncz, rácz f. 384 óhitű lak.
Maczule, ^ rácz f. 3 kath., 439 óhitű lak.
Meljane, rácz-shokacz f. 96 kath., 100 óhitű lak.
Pivnicze, rácz f. 93 óhitű lak.
Pcseltcs , rácz-shokacz f. 88 kath., 631 óhitű lak.
Γοροναβζ, rácz f. 307 óhitű lak.
Pushina , j  rácz f. 576 óhitű lak.
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R e z o v a c z , rácz f. 13 kalh,, 199 óhitű luk.
R ie n c z i , rácz f. |98 óhitű íak.
R u s h a n e , shokacz f. 771 kath. lak.
S z . L u k á c s , "J· német f. 220 kath. lak,
S z e k u lm c z e , ^ rácz f. 512 óhitű lak.
S zu tu d e , f  rácz f. 270 óhitű lak.
T h e r e z o v a c z , m.v. Lásd fentebb.
lu r a n o v a c z , shokacz f. 514 kath. lak.
V u c s in , m.v. Lásd fentebb.

U r a d a l m i  S z á l l á s o k  , P u s z t á k ,  Malmok.

A n tu n o v á c z , 78 kath. lak. C sem ern icza , 28 kath. lak. 
D e r s z á ú ic z a , 27 kath. lak. J u n k o vá cz , üveghuta 54 kath, 
lak. Lásd Drenovácz. M a rie n th a l, üveghuta 50 kath. 7 zsidó 
lak. Lásd Felső-Moticsina. M u s z ic z i  m a jo rsá g , 24 kath. lak, 
V ilje v ó i C sárda  , 4 kath. lak. N ovosze llo  p u s z ta , 20 kath. 
lak. Q ra h o v ic za i P u sz tá k , 32 kath., 19 ref. lak. S zen kovcze , 
35 kath. lak. T h e re zo v á c z i M olnárok , 33 kath. Z v e c se v á i  
m a jo rsá g , 50 kath. lak.

Ezekben összesen lakik 435 kath., 19 ref., 7 zsidó. Ház 
van: 69,

J e g y zé s . Ezen vármegye kevés változtatással és hozzá
adással azon remek statistikai leírásból vétetett, mellyet t. 
Hoblik Márton megyei főügyész, ’s m. 1. 1. I.tag, az 1832-iki 
Tud. Gyűjt. 2-dik és 3-ik köteteiben közlött. Ugyan a’ fen- 
tisztelt buzgó ’s lelkes hazafi, a’ következő Szerem várme
gyéről egész készséggel nekem a’ legjobb ’s hitelesebb ada
tokkal szolgálván: e’ miatt legforróbb köszönetemet nyilvá- 
nyosan kijelenteni fő kötelességemnek tartom.



^Comitatus Syrmiensis. Syrmier Gespanschaft.

1. §. F e k v é s e .  H a t á r a i .

Szerem vgyének fekvése igen rendetlen, mert hosszan 
és tekervényesen 16 mfnyire nyúlik el, pedig szélessége hol 
2, hol 3, hol 5 mfnyire terjed. Határai északról Bács vgye^ 
melytől a' Unna választja e l, kisebb részben egy oldairul 
a’ péterváradi végezered, a’ nyugoti szélen pedig Verőcze 
vgye ; keletről a’ pétervári végezered; délről ugyan a’ most 
említett, ’s a’ bródi végezredek, nyugotról Verőcze vgye.

2. §. N á g y s á g a .

Földterülete j43, l i l  midet foglalván el, e’ tekintetben 
4l-dik a’ vgyék közt.

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

Szerem vármegye akar ennek szerfeletti termékenysé
gét, akár meleg, kies éghajlatát, akár vidékei tündér szép
ségét tekintsük, méltán a’ legszebb, természettől leginkább 
megáldott megyének mondható; Js e’ miatt már a’ romaiak 
idejében nevezetes" tartomány vala, mit a* história, ’s 
a' minden felé szemlélhető régi romai régiségek marad
ványai világosan bizonyítanak. A’ megye hosszában, ’s a’ 
Duna mentiben egy csaknem mindenütt egy-forma magaság« 
begy-láncznyulik-el, melly délfelé hosszú hegyágazatokban 
lassan lassan el-lapúl, ’s egy felemelkedett rónaságot képez, 
melly jóval magasabb mint a’ péterváradi ezered szávai kör
nyéke, vagy a’ német-bánáti ’s a’ csajkás vidékek síksága.

S Z E R E M  V Á R M E G Y E .
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A’ föld könnyű agyag, igen sok televénynyel gazdagítva, a’ 
termékenység is bámulásra méltó, mert itt egy szem búza 
ntán 20-at, tengeri után 2000-et aratni épen nem ritkaság. 
Neveli a’ föld termékenységét, ’s a’ növevények buja tenyésze
tét, az igen kellemes meleg éghajlat is , melly már az olasz- 
országihoz hasonló. A’vidékek természetes szépsége,’s válto
zatossága pedig az egész megyét egy kis paradicsomnak va
rázsolják. Messziről ugyan, csupán reudetlenűl összehányt 
hegyeket, völgyeket képzel az utazó maga elol t látni, de egy 
dombra való felmenetel, már új és meglepő látványokkal jutal
maz, ’s ha épen egy nagyobb hegycsúcsra felvergódheiik az em
ber, innen messzire ható, legszebb kilátás nyílik meg, — é- 
szakra a’ hatalmas Duna hömpeleg árnyékos szigeteivel,* 
túl rajta Bácsnak gazdag mezeje terül el; délre az említett 
magas rónaságnak szőlő ’s kalász-duzs telkei gyönyörködte
tik a’ Szemet, mennyire csak elláthatni, mindenütt virágos 
rétek, mosolygo szőlőhegyek, százados tölgyes erdők, végét
jén gyümölcsösök , ’s ezek közt faluk és magányos kolos
torok tűnnek fel; 's a’ hegy ormairól, vad regényes tájakon, 
szirtszorulatokon keresztül lejutván, ismét egy mosolygó völgy 
nyitja meg kebelét, mellyet számtalan kristály vizű cserme
lyek nedvesítenek, ’s a’ körvidék mindenfele oltyr bájoló, 
hogy úgy látszik, hogy itt a’ természet mosolyogva ’s csin
talankodva remekjét akará teremteni. Különösen szép vidé
kek vannak Gergeteg, Verdnik, Beocsin, liakovacz körűi,’s 
az utói említett helynél , egy gyönyörű vizomlás is látható. 
— Levegője a’ megyének tiszta és egészséges, mellynélfogva 
járvány-betegségekről szó sem lehet, de ősszel a’ sok gyü
mölcs raértéktúli evése gyakran vérhast okoz, ’s a’ zsenge 
korban nagy pusztításokat tesz.

4. §. H e g y e k .

A’ fenemlitett hegyláncz, az idevaló nép nyelvén F ru s
ka · G ora , a’ Romaiaknál M ons A lm u s , Scharengradnál ’s 
Babszkánál veszi eredetét, Illőknél jó formán felemelkedvén, 
egyenlő magasságban 500 öllel haladja meg a’ Duna tükrét , 
’s mindenütt a’Dunát kísérvén, Kárloviczon túl lapulni kezd
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’s végre síksággá válik. Északi oldala t. i. melly a’ Duna 
felé néz, meglehetős meredek, ’s gyakran nem csak a’ parthoz 
közel jön, hanem a’ folyóba isbenyulik; ellenben déli oldala 
csak lassan és észrevehetlenül lapúl el.Ezen hegység a’réteges
hegyekhez (Flötzgebirge) tartozik, mellynek magva serpen- 
tinkő, ’s így neptuni származású. A’ felső réteg közönsége
sen kisebb nagyobb részben mészkő vagy márga, alapját ’s 
fő alkotó részét, a’ homokkő tévén melly úgy látszik legkö
zelebb áll a’ főhegységhez; és rendszerint paiakő, kőszén, 
szappan földek követik. Éhez csalatkoznak a’ feltorlasztott 
halmok, mellyeket szőlőtőkék fednek, ’s egymáson nyugvó te
rületekből állnak, kisebb nagyobb részben kertifölddel lévén 
keverve.

5. §. F o l y ó v i z e k .  M o c s á r o k .

A’ Duna Vukovárnál lép a’ megye határára, ’s eztBács 
vgyétől elválasztván, ’s mintegy 12 mfdnyíre nedvesítvén: 
Kamenicz alatt a’ péterváradi végezetedbe megy által. A’ Vu- 
l a , Rórógynál jön be Verőcze vgyéből, ’s 3 mfdnyi folyása 
után, Vukovárnál a’ Dunába szakad. Rendetlen folyása, Js 
áradása okozták a’ Palacsa nevű mocsárt, mellynek egy ré
sze Szerem vgyéhez tartozik, a’ nagyobb rész Verőczéhez ta r
tozván , a’ honnan erről, ’s ennek kiterjedéséről, czélba vett 
kiszárításáról ottan az 5-dik §-ban bővebben olvashatni. Ezen 
két folyón kívül nagyobb vize Szeremnek nincs, de a’ hegyi 
csermelyek számtalanok, ’s temérdek malmokat tartanak

6. §. A s v a n y o s v i z e k .

Mind eddig illyenek nem fedeztettek fel.

7. §. T e r m é k e i *

«) N ö v é n y e k  Or s z ágábó l .
Szerem vgye, mint már láttuk szerfeletti termékeny

séggel bír, ’s a’ mi ritkaság, egész kiterjedésében, úgy hogy
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minden szántóföldjei első osztálybeliek, ’s csupán Neshtin 
faluban találtatnak második rendűek. Terem igen sok és 
szép tisztabúza ’s kétszeres, kevés rozs, felette sok tengeri·, 
kevesebb zab, és árpa. Az 1828-ki országos összeírás szerint 
találtatott adó alá eső szántóföld: 120,823 hold, holdját 
2000 □  ölével, vagy 3 pozsonyi mérőjével számítván. En
nek közép termése: 2,474,445 pozsonyi mérő gabona éven- 
k in t, mellynek tiszta baszna 375,111 fr. 51 kr. p. p. Már 
most e’ gabona mennyiségnek csak egy harmadát vévén fel 
tengerire, ennek közép termése 824,815 p. mérő lenne, hát 
még gazdag években 7 hát még ha az urasági telkek terméseit 
is tudnánk? Schwartner (Stat. 1. Th. 283 1,) az ebbéli ter
mést igen szerényen csak 720,000 p. mérőre tette, pedig már 
az uradalmak majorsági földjeit is hozzá számította. Rizs 
nem terem, de köles, bab igen sok. Kórógy magyar falu hi
res lencsét is termeszt. A’ burgonyának itt semmi becse. Ke
reskedői növényekből igen jó dohányt termesztenek némelly 
egyesek, de csak kertekben, a’ kender is csupán házi szük
ségre vettetik, de Kórógy sok lentermesztéséról is elhirese- 
dett, A’ legelő, jó és bőséges, de mennyisége az országos 
összeírásban nincs kitéve, hanem az uradalmak most kezdik a* 
közlegelgők elválasztását foganatba venni. A’ 103,593 kaszás 
(1 kaszás — 1000 Q  öl) rétnek tiszta haszna 109,133 f. 29 
kr. p, p. becsültetett. Gyümölcs dolgában felette gazdag e- 
ssen megye, kivált szilva temérdek bőséggel van, ’s mivel 
ez igen édes, belőle szamatos kedves izíí, ’s egyszersmind 
erős pálinka Vagy úgy nevezett szlivovicza főzetik, melly 
csaknem egész Európában ismeretes. De van még ezen ál
dott megyének egy hires termesztvénye, t. i. á' bor. E’ te
kintetben már a’ romaiak idejében nevezetes tartomány vala 
Szerem, mert Aurelius Victor azt írja (Ep. cap. XXXVll), 
hogy Probus császár, mint szeremi születésű ’s fia egy ker
tésznek 276-ik táján a’ Mons Almus nevű hegyen Sirmium 
mellett katonák által szőlőket ültettetett, ’s ezeknek ter
mése csakhamar olly hírre kapott, hogy 10'’ év múlva Clau
dianus, később Bonfinius, Ransanűs, Galeotus Martius, Cus- 
pinianus dicsérve magasztalák, Js a’ szeremi bor csak a’sző
lőtermesztésnek megesküdt ellensége, a'török alatt kezderé-
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gi hírében hanyatlani, míg azt az áldott béke helyreállításával 
VI Károly alatt újra visszauyerheté. Kivévén azon szőlőket 
mellyek szűk völgyekben, vagy árnyékos gyümölcsfák, vagy 
erdők szomszédságában vannak, egyébütt az egész Szerem- 
ségben jó bor terem, de kiváltképen megkülönbözteti magát 
az, melly a1 többször említett hosszú hegylánczon, Illők tói 
Kárloviczig termesztetek, névszerint pedig: Illákon, Batiosh- 
toron, Csereviczén, Beocsinban , Ledinczen, Kanieniczen, 
Bes/ienovóu. Mind ezan borok nagyobbára veresek, hanem 
egy idő oltaa’ fejér bornak még jobb ára lévén ,a’ fejér szűrése is 
nayobb divatba jött. Leghíresebb fejér bor terem Ilakováczou, 
mellynek egészen az a’ szamatja van, a’ mi a’ Cyprusi bornak, ’s 
édessége is az lenne, ha a’ szőlők némi túl érettségi fokig le nem 
szedetnének. A’ szeretni vörös bor édes, erős,’s bizonyos ked
ves szamatú, ’s irfkább csemege, mint asztali bornak alkal
matos. Színe setét vörös, ’s izére nézve kedves és lágy. A’ 
fejér bor felette erős és bóditó, vizezni magát nem hagyja, 
inellynél fogva nem asztali bornak , hanem kemény savanyú 
borok megjavítására használtatik. Egyébiránt mind a’ vörös, 
mind a’ fejér bor forrása után néhány holnappal tökéletesen 
megérik és a’ legjobb borisinerő is ó bornak tartaná ; e’ mel
lett jő pinczében ’s gondviseléssel soká eltartathatik, defáj- 
dalom! Szerem vgyében a’hegyi pinczék szokásban nem lévén, 
e’ miatt a’ legnemessebb bor is hamar romlásnak indúl. Aszú 
bort Szeremben nem szokás készíteni, de az ürmöknek több 
nemei divatoznak, mellyek közül az úgy nevezett K á r l o * 
n i e  z i  p e z s g ő  ü r m ö s  (Tropf-Werinuth) különösen di
csértetik, ’s vele az országban, sőt llécsben is nyereséges 
kereskedést űznek. A’ kárloviczi gymnasiumban volt tanító 
Wolny és Schanz végezredi főhadnagy , a ; különféle szere
tni szőlőfajokat felszámítván, összeséggel 112 fajra találtak, 
mellyek közűi 41 kék, 10 veres, öl lejér; 17 jókoréró, 2t 
késönérő, ’stb. A’ fejér fajok közűi leginkább divatozik az 
úgy nevezett Szeretni zöld (Velika Zelena), melly másképen 
vegszendröinek (Szemendrianer), ’s mint a’ bánatban Magyar* 
kának is neveztetik. A’ kék fajok közül: vő fekete burgundi 
(Cérna okrugia liánka) , fekete frankomat (Cérna okrugla 
Itánka druge Stralce), kék kadarka (cérna Skadarka). mellyct

SZEREM VÁRMEGYE.
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kadarkának , magyar szőlőnek, ’s mint Hegyalján ás Érmei· 
léken porcsinnak neveznek,j’s melly Magyarországban a’ leg
nemesebb kék szőlő f a j , aszút legtöbbet ád, a’ minthogy a’ 
ménesi nectár is ebből készül. — A’ szőlőtőkék Szeremben 
sorban vannak ugyan ültetve, de karók nélkül állnak, ’s a’ 
gyomlálás (a’ felesleges hajtások, ’s az alsó kövér levelek 
le tépése) ezen meleg tartományban nem hogy hasznos volna, 
sőt inkább igen káros, mert a’ nap sugarai kártékonyán 
hatnak a’ gyenge fürtöcskékre. — A’ mi már a’ szerelni 
szőlők kiterjedését, ’s évenkénti termését illeti, Schains 
(Ungarns Weinbau 1832,1 B. 141 1.) a’ vármegyei szőlőhe
gyeket 21,305 holdra becsüli, holdját 1600 □  ölével szá
mítván, az évenkinti közép termést pedig egy holdra 20—21 
akó bort róván, összeséggei egy millióm akóra teszi, 
melly valóban elég szerényen becsültetett, mert az 1828-ki 
országos összeírás szerint adó alá eső szőlő 407,715 kapa, 
(50,964 hold 600 Q  öl) vagy mint itt nevezik molika (egy 
motika =  200 Q  öl) találtatván, ennek évenkénti közép 
termése 839,428 akóra határoztatott, pedig még ebbe az u- 
dalmi ’s más szabad szőlők bele számlálva nincsenek. — E r
deje a’ megyének, egy két alsó rónasági falut kivévén, min
denütt elég, ’s mind tűzi mind igen szép épületi ’s kádár 
fákat bőven szolgáltat, e' mellett makkból és gubacsból 
számos ezereket vesznek be az uradalmak, mivel az erdők 
többnyire tölgyesek. Említést érdemel az, hogy Szerem vgyé- 
ben édes tölgy (Quercus esculus. Linn. Kitaibel szerint: 
Quercus conferta) is találtatik, mellynek gyümölcse csak nem 
olly édes mint a’ szelíd gesztenyéé, 's hihetőleg e’ volt e- 
gyik eledele a* föld első lakosainak.

b j  Á l l a t o k  O r s z á g á b ó l .

A’ növények buja tenyészése, a’ baromtartást hatható
san előmozdítja, ’s valóban ez olly nagy fontosságú, hogy 
e’ tekintetben Szerem aránylag még a’ gazdag Temes és To
rontói*) vgyéket is felülmúlja, holott e’ most említett me-

182s/9-ben találtatott az adózóknál Temes vgyében (1l65f.
□  mfdön, Szerem csak 43 □  mf l.) 105,000, darab szar-
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gyükkel Cseh Ts Morvaországnak legtermékenyebb kerületei 
nem is mérkőzhetnek (^Lásd Wolny Mähren tojiogr. darg. 
183G. es Sommer Bűimen 1835 Ifibb köteteit). Ugyanis ta
láltatott 1828-ban az adózóknál: 51,107 jármas ökör, 17,628 
anya leheli, 12,275 meddő tehén , 11,432 hornya, összesen. 
95,442, darab; 3 év fölötti ló 80,486, két füves csikó 6377, 
összesen : 86,864 darab 5 59,446 juh  ; 6S,339 sertés ; 2023 
kecske, 1069 méhkas, — A’ köznép lovai aprók ugyan, de igen 
tüzesek, erős alkotásuak, ’s gyors futók, úgyhogy forspon- 
ton olly sebesen sehol sem lehet talán utazni, mint itt és 
a’ szoinsze'd Verőcze vgyében. AJ ló nemesítésre legtöbbet 
ügyel gr. Pejachevich Péter , ki Humán egy igen szép ne
mesvérű ménest tenyésztet. De a’ selyemlogár tenyésztés is 
szép virágjában van itt, ámbár ez még jobb karban lehetne. 
1833-ban termett 36,416 font selyeni-bolyó (Galetía), melly- 
nek fontja, 10, 15, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 32 és 33 kraj- 
czárával beváltva, adott 14084 fr. 363|5 kr. pengő pénzben. 
— A’ Duna menyhalat, vizát, tokot, kecsegét, 's más nemű 
halakat bőven szolgáltat. A’ Palacsa mocsár igen jó izu csu
kákon kívül kikelet előtt temérdek nagy csíkjaival, utóbb 
teknősbékáival tartja az egész körvidéket. A’ hegyi köve
cses csermelyek forrásainál pisztrángok, köti halak fogatnak.

I
Φ

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

Nemes erezek nem fedeztettek ugyan még fel , de egy 
ritka éreznem t. Miemits, melly ez időben csak Tuskáné
ban Miemónál, ’s a’ Száz-Meiningeni herczegségben Glüks- 
hrunnál látható , itt Rakovácz környékén egész tömegekben 
f niáltat ik. Kőfejtő bányák több helyeken vannak, 's utcza 
kövezésre , épületekre kivántató köVek Torontói vgyébe is 
hr,vitatnak. Meszel szinte több helyeken égetnek, de jóságra 
nézve legtöbbre becs fii telik a’ ieximiri. Kőszén taiáítntik 
Verdniknél és Gergetegnél,

vasinarha, 63.000 d. ló, 191,060 juh, 58,000 d. sertés, 
1810 kecske, 11,000 méhkas. Torontói vgyében (132, 
□  mfdön) 106.452 szarvas marha, 95,935 lő, 239 208 
juh, 56,747 sertés, 36 kecske.

4
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S. §. L a k h e l y e k .  L a k o s o k .

tízerem vgyében van 10 mezőváros, mellyek közül í sh·. 
kacz, 1 shokacz-tót, 3 shokaez-ráez, 3 shokaez-német-rácz,
'1 shokaez-magyar-német-toí, 0 ráez-shokaez, 1 ráez-shokaez, 
német-magyar 5 S3 falu, u. in. 5ö rácz, í 3 shokacz, 1 magyar 
1 német, 7 rácz-shokacz, 3 shokacz-rácz, i rácz·tót-magyar, 
1 orosz-rácz. Ház van : 15084.

Népessége 90,443 lélek, ’s igy esik egy Q midre 2230 
lakos. Vallásokra: 31,919 romai katholikus, 849görögkatho- 
likus, vagy egyesült görög óhitű, 01,095 nem egyesült óhitű, 
1902 református, 78 zsidó. Nyelvükre: 01,095 ráca , 3üst70 
shokacz, 2000 magyar ,'1000 német, 400 orosz, 500 tót , 78 
zsidó. Ezekből láthatni , hogy a1 népesség nagyobb részéi: 
szláv eredetű népek teszik, mellyek altaljában illyreknek, 
különösen pedig a’ romai ■katholikusok shokaczoknak , a’ n. 
e. óhitüek ráczoknak vagy szerbeknek neveztetnek. Ezek a» 
szomszéd Verőcze vgyebeliekkel egy eredetűek lévén,mit lelki, 
testi tulajdonaikrui ott bővebben szülöttünk, ide is alkalmaz
hatók.

A’ romai katholikusok 17 parochiáját a’deakóvári’s egyesült 
szerelni püspök igazgatja; szerzetesek, nevezetesenCapistraniis 
sz. ferenczbeliek laknak lllokon, IScbarengradon, és Vukő
váron. A’ nem egyesüli óhitüek 57 plébániája a’ kárloviczi 
érseki megyéhez tartozik. Sz. läasil rendszabásait követő 
szerzetes, vagy kalngyer kolostorok vannak: llakovác/on, 
Gergetegen, Schishatovaczon, Hopovon, vagyOpovr.n, Knis- 
kedolban, Privina-Glaván, Kövesdcn, (Ivuveshdin), Siesheno- 
von, Jazakon, Verdniken vagy Kaveniczán, Nagy-Kcnietán, 
és Ceocsinban. Mind ezen előszámiált zárdák a’ Fruska-Ló
ra hegyén , a’ legfelségesebb vidéken százados erdők, kies 
szőlőhegyek ’s szilvások közepette ’s kristály vizű cserme
lyek és források szomszédságában találtatnak, és boldog csen
des magánylakot szolgáltatnak az e’ vidék megnépesitése 's 
miveltcíése körül sek érdemekkel bíró lisztes kalugyerek- 
r.ek, kik szives vendégszeretetekről közönségeserVismereíesek. 
Refer mai a anyaekklézsia csak egy van, 1. i. Korógyon, hol
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magyar rnfrirmntusok Jaknak; ellenben, a5 ml Magyaror
szágban egyel len egy példa, Antin és Tordincze helységek
ben lakó reformátusok illyr nyelven beszélnek, de különös 
papjok nem lévén, Kóro'gyhoz nffiliáltattak, melly anyagyü
lekezet a’ dunanielléki supeiintendentiától függ.

9. §. S z o r g a 1 o m. i par .

A’ köznépnek fő bélyege restse'g lévén, a'szorgalomkí- 
ííinö jeleit nem tapasztalhatjuk. Legnagyobb mértékben le
het még ezt észrevennni a’ szőlőtermesztésben, ’s a’ pálinka 
..f(ízesben, melly nem csak törkölyből, hanem szilvából is fel
lelte nagy mennyiségben főzetik. Ugyan is a’ Szeremségen 
a’ bor-sajtok nem lévén szokásban, e’ miatt a’ törkölyből igen 
sok "s egyszersmind nagyon jó pálinka kerül-ki, úgy hogy 
évenkint 85,220 akóra becsülik a’ törkölyből égetett pálin
kát. A’ szilvapálinka vagy máskép szlivavieza égetés szinte 
közönséges még a’ ^köznépnél is. ’s a’ szeretni szilvorium, nem 
csak Magyaroszágban, hanem idegen tartományokban is min
den illynentű szeszes italok közt legtöbbre becsültetik ; külö
nösen a’ kalitgyerek, felette kedves Ízűt,’s szumatost tudnak 
égetni, melly időjártával mindég jobbá, "s keilcinetesebbé lesz. 
&'erlaízak nehány helyeken vannak, de legjobbat főznek 
Humán. Illokon a” pezsgőbor készítése jött nagyon divat
ba, ’s. ez jóságáért dicsértetik. -— Mesteremberek elegendő 
számmal találtatnak a’ mezővárosokban, ’s a’ vukovári hocs- 
kor-vargák, és a’ shydi szappanosok jó készítményeikről el- 
hiresedtek. Az 1828-ki országos összeírás szerint 5740 kéz
műves találtatott, kik közűi 1G74 ezéhbeíi, a’ többi kontár, 
vagy örökös legény, ’stb. vala. Volt ezek közt 1832-ben: 4 
ács, 2 aranymüv ész, 20 asztalos, 18 mézeskalácsos, 1 bádo
gos, 1G3 bocskorvarga, 10 borbély, 125 csizmadia, 4 eszter
gályos, 30 fazekas, 2 festő, 7 fűsűs, G gombkötő, 75 halász,
1 harangöntő . 8 húsárus, GG kádár, 17 kaiapos, 3 kapeza* 
kötő, 50 kerékgyártó, 20 kolompár, 90 kovács, 9 kőmives, 
35 kötélgyártó, 1 kőfaragó, 5 lakatos, 3 nyerges, 399 mol
nár, 6 ötvös, 12 üveges, 33 pokróczos, 1 pordohányos, 3 pus
kakovács , 1 ser főző , 15 pék, Z1 szabó, 21 szappanos, 31
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szíjgyártó, 120 szűcs, 75 szőrszállá, 19 takács, 4 tímár, 11 
tobakos, 28 varga, 5 zubbonyos. — Adó alá eső malom volt 
399, meliyeknek nagy re'sze Dunai malmokból állott, de 
vannak igen számos pataki ke't kerekű es kalán malmok is. 
Gyár az ege'sz megyében nincs, ha csak’ a’ vukovári selyem 
gombolitó házat ide nem számláljuk.

10 . §. K e r e s k e d é s .

A’ megyének szerencsés fekvése n’ Duna mellett, ’s a’ 
hajókázható Dráva és Száva vizek szomszédságában ; nyers 
termékeinek szerfeletti bősége ’s különbfélesége a’ keres
kedést is nagy fontosságúvá teszik. Viszen kiPest felé, vagy 
a’ Száván Sziszekig ’s tovább is tiszta-búzát, tengerit, za- 
bot \ bort e's szlivoviczát viszen Pestre, Bács, Torontói, Te
llies vgyékbe, szarvasmarhát, különösen pedig sertést mind 
a’ szomszéd vármegyékbe, mind külföldre; gyümölcsöt, fá t ,  é- 
pületi ’s kövezett követ, meszel, a'Bánátba, Sácsvgyébe, 's mes
szebb. Hoz be mindenféle coloniúlis és gyári portékákat, ér- 
czeket, vasal, Stájerországból, ’s ugyanonnan fenyő deszkákat 
ésépüleli j akutΛ ί ε τ vo\t 1828-ban 144, kalmár 553. A ’ 
kereskedők közül kettő kereskedett 8000 fr. lökével, 7 ötezer 
f. tőkével, 12 három ezer f. tőkével, 18 két ezerrel, 12 ezer őt 
száz forinttal, 11 ezer forinttal,a’ többiek apro' tőzsérek.

Postaállomások, I l l ő k t ő l  Pe’t e r v  á r a d  f e l é i  Sze
szek 1 ; Cserevics 1, Pélervárad 2. E s z é k  f e l é ]  Opntovacz 
1 ’s fel, Vukovóí 1, Vera 1 Eszék 1, "s fél. P u m á t ó l  Rá -  
r o l y v á r o s  f e l é l  Mítrovicz l j  Csalnia 1; Bacsincze 1; 
Tovarnik 1*|4 (Őrölik 1, Vinkovcze 1}. Az országutak al
taljában jé, karban tartatnak.

11. §. Osk o Iá k.

Majd minden faluban és minden m.városban, van egy 
közönséges néposkola, a’ különböző hitvallások szerint. Katii, 
capitális oskolák vannak: Ulokon, Vukováron és Humán. 
Nagyobb tanító intézetek vagy deák oskolák nincsenek.
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12 . g. K a t o n a s á g .

Ujonczait a?. 53-ik számú magyar gyalog ezredhez ál
lítja. Lovasságból egy pár század szokott szállásolni a’ me
gyében , *s a’ fő tisztikar (stáb) Yukováron tartja lakását.

13. §. Job  b á gy t e l k  c k. P o r t á k .

Szerem vgyében csak első osztálybeli szántóföldek ta
láltatnak, kivevőn Neshtin helyse'get, ’s egy egész telkes 
jobbágy bir 24 hold szántóföldet, ’s 8 kaszás rétet. Az or
szágos összeírás szerint van 120,823 hold (2000 Γ3 ölével 
számítván) jobbágyi szántóföld, ’s 103,593 kaszás ré t, 1000 
Q  ölével számítván. Portája van a ’ megyének 81, Jsezután 
tizet a’ katonai pénztárba 55,767fr. 33%θ kr. p. p., a" tobor
zási (Werbung) költségekhez 972 fr. 22kr. p.p., a’ házipénz
tárba 48,796 fr. 378]30 kr. p.p., összesen 105,536 fr 33JJ3|- 
kr.pengőben.— Evenkinf kétszer, májusban "s septemberben 
történik Péterváradján a’ tartományi ’s hadi biztosság közt 
computus, mellyre Verőcze , Szerem és Posega vgyék , nem 
különben Posega és Eszék sz. k. városok adószedői jelen
nek meg.

14. §. N e m e s s é g .  U r ad a l ma k .

Az 1785-ki összeírás szerint csak 55. nemes férfi sze
mély találtatott e’ megyében , hanem 1838-ban a’ szavazó 
nemesek száma 210-re ment. Közép birtoka nemesek itt 
nincsenek, hanem az uradalmak tágasak. Van pedig 8 ura
dalma, mellyek ezek: lü n k , 4 m. v., 24 helységgel} bírja 
herczeg Odeschalky ; Ynkoviir, 5 m.v. 24 helységgel ; bírja 
gr. Eltz; R im a , 2 m.v., 11 nagy helységgel; bírja gr, 
l’ejachevich Péter; Nusltár, 1 m.v., 5 helységgel; bírja gr. 
Khuen család; Cserevics, 1 m.v. 3 helységgel; bírja gr. 
Urunszvik ; Kamenicz, 1 m.v. 1 helységgel; bírja Marczi- 
banyi Livius; Csalwa, 1 m.v. 2 helységgel; bírja Jankovich 
Mihály és Jósef; Slyd  1 m.v. 1 helységgel, bírja a’ körösi 
görög egyesült püspök; végre 12 Pcrnjavort vagy is a lb -
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dialis földeken megtelepedett apro helységet a" kalugyer 
szerzetesek lámák.

Ά7Μ HE r«! V Λ β Μ 3 OY F,

15. g. Tiszt ikar.

Van l fő, 2 alispány; 1 fő, 1 aljegyző ; 1 fő, 1 nlügyész;
1 levéltárnok ; 1 fő, i ai, 1 kerületi ado'szedő ; 1 számvevő;
2 fizetéses táblakiró; 3 fő, 3 alszolgabiró, 3 esküit. Ide j á 
rulnál: 2 bátorság!, 3 forspont, 2 úti biztos; 2 selyem t e 
nyésztésre ügyelő, 1 fő, 2 alorvos, G seborvos, 3 ircok 5 
1 kadnagy , i várnagy, ’stb.

Gyűléseit tartja: Vukovárott.'

Iß. §. Po l i t ika i  f e l o s z t  ása.

Szeremnek 3 já rása , ’s 3 kerülete van , de a’ kerület 
a’ járástól semmit nem különbözik , "s egyik a’ másiktól é- 
pcn független, azért a’ jegyzőkönyvekben is csak districtus 
névvel neveztetnek. Elé'ob járás volt Vukovár, lluran és Il
lők; ma Tovarnih, Iregh és Illők ; elébb olt laktak a’ fébi- 
rák, most itt. Kerületek ma Vukovár, Hum a és Skyd.

I VUKOVÁHI KERÜLET.

Van benne 3 mezőváros, u. rn. 2 shokacz-rácz-német, 
1 shokacz-íót; 15 falu, u, m. 1 magyar, 1 német, 8 rscz, 
4 sliokacz , 1 vegyes rácz-shokacz; 2757 ház. Népessége
3 7.820 lélek, u. m. 7325 katholikus, 8G15 η. o óhitű. 1807 
reform., 77 zsidó.

M e z ő v á r o s o k .

N askfdr , shokacz ■» tót m.v, Vinkovczéhoz 3 fertálynyi 
távolságra: 89 házzal, 716 r. kath., 7 n. e. óhitű, 3 zsidó 
lak., kath. anyatemplommal. Hajdan apátsága volt Monostor 
név alatt. A’ város feje egy uradalomnak , rneily a’ Khuen 
grófi nemzetségé.

Ó-Vakovár, hajdan Valkovár, shokacz-rácz-ncmet m.v. 
a’ Duna jobb partján , a’ Vnkrt vizének heümlésénél: 822
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házzal, ‘2371 r. kath., 1625 η o óhitű, 15 ref., 42 zsidó lak., 
r. katb. és óhitű onyalernplomokkal,. Itt van a’ vármegye 
széke, uradalmi igazgatóság, egy selyeingyár. Lakosai igen 
iparkodó vagyonos emberek: mesteremberei számosak, külö

nösen sok és jó bocskor varga találtaiik;; a’ Dunában való 
halászata nagy fontosságú. A’ plébániái szolgálatot a’ ca- 
pistranus sz. Ferencz szerzetesek teszik , kiknek itt kolos
torok van , ’s ugyan ezek tanítanak az idő való cnpitális 
oskolában is. Egy lovasezrednek főtiszlikara fstab) rendesen 
o’ városban szokott szállásolni. F. U. gr. Elíz, ’s a’ város 
feje egy nagy uradalomnak.

Új-Vukovár, shokacz-rácz.német in.v. az elébboni város 
mellett, mellytől n’ Vuka vizo választja-eS: 122 házzal, 
fiöO.r, kath., 144 n. e. óhitű, 13 zsidó lak., kath. Ül. szent- 
egyházzal. F. U. gr. Eltz.

F a l u  k.

A n tin , shokacz f. 68 házzal, 628 r, kath., 3 óhitű, 2<> 
reformatus tokossal, kath. fii. szentegyházzal. Határában 
egy régi vár romjai szemlélhet ók, F. U, gr. Eltz.

licrsludin, rácz f. Vukovárhoz 3 fertálynyira : 79 ház
zal, 21 kath., 462 n. e. óhitű lak .’s óhitűanyatemplommal 
F. ÍJ. gr. Eltz,

Holottu, rácz f. a’ Pa’agya mocsár mellett : 188 ház
zal, 12 kath,. 1640 n. e. óhitű, 3 ref. lak., óhitű anya- 
templommal. Határa róna és szerfelett termékeny $ a ' F a - 
lagya mocsár kiszárittntása újólag munkába vétetvén, jó kö
vetkezései már is láthatók. F. ÜJ. gr. Eltz.

Bogdannvczat shokacz f. Vukovárhoz fél tnfdnyi távol
ságra a’ Vuka mellett: 79 házzal, 617 kath. lak. fii. szent
egyházzal, erdővel és bortermesztéssel. F- U. gr. Eltz.

C'serics, shokacz f. Nushtárhoz közel: 88 házzal, 571 
kath, lak ., ül. szentegyházzal. Határában romai sánc/ot: 
nyomai látszanak. F. 13. gr. Kimen.

Galosh, rác/, f. Nuahtárhoz nyűgöt ra egy mfdnyire: 73 
házzal, 105 kath·, 374 óhitű lak ., ól,7Jti anyatemplommal. 
F. U. gr. Atlomsué. szűk Khueti grófhó.

*> íl'
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Jarmina, német f. az elébbeni helységhez délre fél ó- 
rányira: 128 házzal, 735 kath. lak., ’s anyatemplommal. F. 
U. gr. Khuen család.

Kárügy, magyar f. a’Palacsa mocsár mellett: 117 házzal, 
1 kath., 1120 ref. lakossal, ref. anyatemplommal- Határa 
igen termékeny · jó lent, lencsét, babot termeszt. F. Lí. gr. 
Gltz.

Marincze, rácz-shokacz f. a’ Yuka mellett: 133 ház
zal, 271 kath., 355 óhitűlak., óhitű fii. templommal. F. U. 
gr. EItz.

Murkushicsa, rácz f. a’ Vnka mellett? 146 házzal, 32 
kath., 930 n. e. óhitű lak., ’s anyatemplommal. A’ romai 
korban itt állott: Ad labores pontis Vlue nevű gyarmat. 
F. U. gr. Khuen.

Osztrovo, rácz f. Nushtárhoz nyugotra 3 fertálynyira: 
88 házzal 10 kath ,, 712 óhitű lak., ’s anyatemplommal, F. 
U, gr. Khuen.

Pacsetin, rácz f. Dobottéhoz délre fél órányira : 108 ház
za l, 9 kath.. 735 óhitű lak., ’s fii. szentegyházzaf. F. U. 
gr. Eltz.

Terpinja, rácz f. az eszéki postautban, Vukovárhoz 
l 3j4 mfdnyire: 205 házzal, 19 kath., 991 óhitű, 4 ref., 15 
zsidó lak ., óhitű anyateniplommal. Határa gazdag termé
kenységi!; szép búzát termeszt, és sok marhát nevel. F. U. 
gr. Eltz.

Tordiucze, shokacz f. 138 házzal, 548 kath,, 7 óhitű, 
639. ref. lak., kath . anyatemplommal. Az itt és Antinkén 
lakó illyr ajkú reformátusok mint ritkaság, említést érdem
lenek. F. U. gr. Eltz,

Kér a, rácz f, az eszéki postautban: 86 házzal, 9 kath., 
630 óhitű lak,, ’s anyatemplommal. Postahivatal és váltás 
Vukovár és Eszék közt. F. U» gr. Eltz.

II. TOVARMKl KERÜLET.

Van benne 3 mezőváros, mindenik sbokacz-rás*; .14 
falu, u. ni. 4 shokacz, 3 rácz, 1 rácz-tót-magynr, 4 orosz- 
rácz, 1 ehokacz-rricz; 1906 ház. Népessége 13,235 lélek, u.
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ni. 9072 r. katholikus, 449 görög katholikus, vagy is egye
sült görög óhitű, 3705 nem egyesült óhitű, 4 re f ,, 5 zsidó.

M e z ő v á r o s o k .

S h a re n g ra d , shokacz-rácz ni. v, a’ Duna mellett: 185 
házzal, 738 katli., 229 n. e. óhitű lak,, capistranus sz. Fo
ie ne/. szerzetesek kolostorával és templomával. Szőlőhegye 
szép fekvésű és jó bort terem ; a’ Dunában való halászatja 
nevezetes F. U. gr. Eltz. Hajdan vára volt.

S z o l  t in , shokacz-rácz m.v. a’Duna mellett, Vukovárhoz 
keletre egy mfdnyire a’ péterváradi oiszágutban: 136 ház
zal, 663 kath., I l i  óhitű lak., kath. anyatemplommal. Haj
dan d a liá n a k  neveztett, ’s határában romai régiségek talál
tatnak. F. U. gr. Eltz.

T o v a ru ik , hajdan Tabornik, a’ romaiaknál Ulmos, a’ 
Dunától délre e g y ’s fél mfdnyi távolságra. Shokacz-rácz 
m.v. 297 házzal, 2187 kath., 443 óhitű lak., r. kath,, és ó- 
hini anyatemplomokkal, postahivatallal és váltással Bacsin- 
cze és Őrölik közt. Gazdag róna határa szép búzát terem. 
F. U. gr. Eltz.

F a l a k .
Új-Banovcze, ráczf. a’ vinkovczei postautban, Tovarnik- 

hoz 1 mfdnyire : 62 házzal, 120 kath., 739 óhitű lak,, óhitű 
anyatemplommal. F. U. gr. Eltz.

Berak, shokacz f.* Orolikhoz közel: 83 házzal, 503 
kath., 19 óhitű lak., kath. anyatemplommal, gazdag róna 
határral. F. 0. gr- Eltz,'

Csdkovcze, rácz-tót-magyar f. 110 házzal, 429 kath., 
176 óhitű lak., r. kath. Hl. ’s óhitű anyatemplommal. Ha
tára ennek is róna és szerfelett termékeny, Itt egy várnak 
otnladékai láthatók. F. U. gr. Eltz,

Hues, shokacz f- egy rónaaágou: 135 házzal, 1090 kath. 
lak., ’s fii. szentegyházzal. F. U. gr. Eltz.

Jankovcse, shokacz f- róna vidéken: 92 házzal, 579 
római, 52 görög katholikus, 15 óhitű, 1 ref. lak,, r. kath. 
anyatemplommal. F. U. gr. Eltz.
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Lovász, shokacz f. tér vidéken: 133 házzni, 835 romai, 
36 görög kath., 15 óhitű lak ., r, kath. anyatcmplommal. 
F. U. gr. Eltz,

Miklcishevcze. rácz f. sík térségen : 77 házzal, 10 kath., 
541 óhitű lak. , óhitű anyatemplomnial, Határa szerfelett 
termékeny, 's hires gabonát terein. F. U. gr. Eltz.

Mokovo, rácz f. síkságon : 58 házzal, 18 kath., 912 ó- 
hitű lak·, óhitű nnyatemplommal. F. U. gr. Eltz.

JVepnslavcze, rácz f. róna vidéken : 126 házzal, 17kath.. 
711 óhitű, 5 zsidó lak., óhitű anyatcmplommal, gazdag ga- 
bonaterinó határral. F. U. gr. Eltz.

N ovak , shokacz f, igen kies vidéken: 88 házzal, 530 
kath. lak., paroch. templommá!. A’ F ru sk a -G o ra  gyönyörű 
hegység itt veszi kezdetét, ’s a’, helység szőlőhegye jó bort 
szolgáltat. F. U. gr. Eltz.

O p a ío vd cz , hajdan Attya, shokacz-rácz f. a’ Duna jobb 
partján, róna vidéken, Illők és Vukovár közt a’ fő pnsta- 
utban: 101 házzal, 332 kath., 297 óhitű, 3 ref. lak., óhitű 
anyatemplommal, postával, sok Dunamaloinmal. F. U. gr, 
Eltz.

Petrovcze, orosz-rácz f. sik vidéken : 85 házzal, 14 ro
mai kath., 361 görög kath., 286 óhitű lak., óhitű szenlegy 
házzal. F. U. gr. Eltz.

S z v in ju r e v c z e , shokacz f. róna térségen : 62 házzal 
566 kath., 21 óhitű lak., kath. ül. templommal. Búzája csak
nem legszebb egész megyében. F. U. gr. Eltz.

Tompojevcze, shokacz f. sik vidéken: 76 házzal, 397 
kath., 8 óhitű lak., kath. fii. templommal, gazdag gabona 
termő határral. F. U. gr. Eltz.

III. ILLŐ KI KERÜLET.

Van benne 3 mezőváros , u. in, 1 sliokacz-német-rác;·'.,
2 rácz shokacz; 13 falu, u. m. 9 rácz, 1 shokacz, 2 rácz- 
shokacz, 1 shokacz-rúcz; 3015 ház. Népessége 14,892 lélek, 

i i . ni. 5369 ka'holikus, 9450 óhitű, 73 református.
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M e z ő v á r o s o k .

Cseremcs0 rúcz-shokacz m.v. a’ Duna mellett, Pótervá- 
radhoz egy postaállásnyira, az eszéki országúiban : 381 ház
zal, 225 kath., 1588 óhitű, 15 reform. Jak., katb. e's óhitű 
anyatemiplomokkal, postahivatallal. A’ város a’ Fruska-Go
ra hegységnél feküdvén, tágas szőlőhegygyei bir,  melly 
igen nemes bort terem. A’ legjobb promontoriurnok ezek: 
Rslo-Brda , Lippa , Votor any, Kraliza , Lavra. F. U. gr. 
Drnnszvik család.

Illák, a’ romaiak idejében Cnccium , későbbén Újlak, 
shokacz német-rácz m.v, a’ Duna jobb partján , Palánkéval 
általellenben, egy felséges, hajoló vidéken: 576 házzal, 
2848 bath., 330 óhitű, 2 ref. lakossal, capisztránus ez. Fe
renc’/, szerzetesek kolostorával és templomával, óhitű anya- 
r.zantcgybázza!. Van itt capitalis oskola , postahivatal és 
váltás Szuszok és Opatovacz közt , uradalmi igazgatóság. 
1 legyen fekvő régi várából gyönyörű kilátás esik llács- 
nn.k gazdag róna mezejére. A’ Dunában nyereséges halásza
tot űz, de mindenek felett?hires bort termő szőlőhegye ér
demel említést. Legjobb bor terem: a’ Janova , Rodosko, 
I'rolo, Laog, Gerebics nevű promontoriumokon. Ez a’ hely 
n’ romaiak idejében is nevezetes város volt, ’s maiglan is 
sok romai régiségek találtatnak itt. A ’ szerem! püspöknek, 
s a’ sz. Klára szüzeknek lakhelyet adott, később pedig 

a5 hatalmas Újlaki szeremi hrgnek törzsökhelye volt. F. U. 
jelenleg herczeg Odeschalky , ’s a’ város feje egy roppant 
uradalomnak.

Knmenicz, rácz-shokacz m.v. n’ Duna mellett, Féfervá- 
radhoz nyugatra 3 fertálynyira: 396 házzal, GC9 kath., 1022 
óhitű, 2 ref. luk., kath. és óhitű anyatemplomokkal. Szőlő
hegye igen nemes bort terem, különösen Provalla, Csárdák, 
Shiritte, Λ la la- Ka men icz a, nevű hegyszakaszok. F. U. Mar- 
czibányi Livius,  ’a a’ Marczibáoyi család majorátusához 
tartozik.
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F a l u k .

Banoshtor, hajdan Mulala, Bononia, Bán-Monostor, !s 
a’ szeremi püspökök székhelye, most rácz-shokacz f. a’ Duna 
mellett, Cserevicshez 1 fertálynyira: 151 házzal, 180 kath., 
518 n, e. óhitű, 10 ref. lak., óhitű anyatemplommal , hires 
bort tenni) szőlőhegygyei, mellynek Bikony e's Jekenosch 
szakaszai kiváltképen megkülönböztetik magokat. F. U. gr. 
Brunszvík család, ’s a’ cserevicsi urad. tartozik.

Beocsin, rácz f. Cserevicshez dél keletre egy mfdnyire* 
igen regényes vidéken: 2t5 házzal, 22 kath., 1004 óhitű, 
3G reform.lak , óhitű plébániával, a’legszamatosal>h bort ter
mő szőlőhegygyei, erdővel, patakmalmokkal ’s kristály vi
zű forrásokkal. F. U. gr. llrunszvik család, Beocsin szom
szédságában van egy kalugyer zárda is.

Gyp/isa-Pernjávor, rácz f. kies vidéken , Illőkhöz dél
keletre 1 ’s fél mfdnyire: 18 házzal, 3 kath., 01 óhitű lak. 
F. U. a’ kalugyerek.

Gralovo, rácz f. Banoshtorhoz délre fél mfdnyire, ha
joló hegyes, erdős vidéken : 113 házzal. 5J7 óhitű, 7 refor. 
lak,, óhitű anyatemplommal, bortermesztéssel. F. U. hczg, 
Odeschalky.

Ledincze, rácz f. Kameniczhez délre egy órányira, 
kies bort termő és erdős hegyek közt: 193 házzal, 13 kath., 
1024 óhitű lak., óhitű anyatemplommal. Szőlőhegyének leg
nemesebb bort termő részei: Liparia, Kovncsevacz és 
Breszlavi. F. U. Marczibányi Livius, ’s a’ kameniczi urad. 
tartozik.

L·} uh a , shokacz-rácz f. Illőkhöz délre 1 ’s fél mfdnyi
re : 92 házzal, 31S kát!)., 121 óhitű lak. óhitű anya, ’s kath. 
fii. templommal , számos pataknialommal. F. U. h, O les- 
chalky.

Maiovin, rácz f. Illőkhöz nyűgöt, délre 1!’4 mfdnyire: 
59 házzal, 23 kath., 315 óhitű lak., ’s anyatemplommal. F. 
Γ. h. Odeschalky.

Neshtin, rácz-shokacz f Illők és Szuszok közt a’ Du
na mellett: 270 házzal, 413 kath , 832 óhitű lak., óhitű a-
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nyntemplommal. Aa egész vármegyében csak itt vannak 2ik 
osztálybeli földek. F. U. gr. Brunszvik.

iiakovacz- Pernjavor, rácz f. Beocsin és Ledincze közt. 
73 házzal, 200 óhitű lak,, kalugyer zárdával. A’ megyében 
itt terem legjobb fejér bor, különben a’ szeremi borok na
gyobb részt veresek lévén. F. U. a’ hasonnevű kalugyer 
kolostor.

Szolt, shokacz f. .'Illőkhöz délre l ’]2 mfdnyire: 106 
házzal. 587 kath., €0 óhitű lak., kath. anyatemplommal. F» 
U. gr. Eltz.

Szttszek, rácz f. a‘ péterváradi crszágutban, a’ Duna 
inellett, Ilinkhöz keletre egy postaállásnyira: 205 házzal, 
48 kath., 1074 óhitű lak., óhitű anyatemplommal, postahi
vatallal és váltással Illők ésCserevics közt. F. U. h. Odes- 

chalky.
Szvilosh , rácz f. Banostorhoz délre fél mfdnyire: 86 

házzal, 502 óhitű lak., óhitű anyatemplommnl. F. U. h.
Odeschalky.

Vizich, rácz f. Ilinkhöz kelet-délre egy mfdnyire: 81 
házzal, 3 kath., 252 óhitű lak ., óhitű fii. templommal. Itt 
szőlészt etett-el 181ü-ben a' lázongó pórság utóserege. F. U· 
h. Odeschalky.

IV. SIIYDI KERÜLET.

Van henne 4 mezőváros, u. m. 1 shokacz, 1 shokacz 
niagyar-némol-tót, 2 rácz-shokacz $ 11 falu,  u. m. 7 rácz, 
í shokacz, 3 rácz-shokacz ; 2635 ház. Népessége 17,051 lé
lek, u, m. 4251 romai kath., 398 görög kath., 12,394 n. ö. 
óhitű, 8 református.

M e z í> V á r o s o k.

Bubszku, shokacz m.v. Sharengradhoz délre fél mfdnyi
re : 7! házzal, 398 kath. lak., fii. templommal, bortermesz- 
tőssel. Ittfízd ő d ik  a’ Fruska Gora hegység. F. U. h Odes-
ch alley.
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Erdőt cg , hajdan Spanet a , rácz-shokacz m.v. Ilinkhöz 
délre két órányira: 363 házzal, 460 r. hath., 4 g. kath., 
SS91 óhitű lak., óhitű nnynteinplonimal, bortermesztéssel, 
erdővel. F. Ü, h. Odeschalky.

Kukojevcze, shoksez-magyar-néinet-tót m.v. a’ mifro- 
viczi postautban, az elébbeni várostól délre egy órányira, 
róna vidéken: 208 házzal, 1580 romaijkath.. 2 g .kath. lak., 
r. kath. anyatemplommal. F.U. Jankóvich Mihály és József.

SItyd, rácz-shokacz m.v. Illőkhöz nyugot-délre 2 in fé
nyire, róna térségen: 464 házzal, 99 romai kath., 360 görög 
kath., 3009 óhitű iák ., óhitű anyatemplommal, jó gabonát 
termeszt; sok marhát tenyészt; számos mesteremberei közűi 
a’ szappanyosok jó hírben állanak. F. U. a’ körösi görög 
kath. püspök.

F a l u k

Bacsincze, rácz f. termékeny rénaságon a’ mitroviczi 
postautban: 144 házzal, 42 kath.,  10 g. kath., 819 óhitű, 
5 ref. lak ., óhitű anyatemplommal, postahivatallal és vál
tással Tovarnik ’s Mitrovicz és-,Csalnia közt. F. ü .  h. Odes
chalky.

Berkatsovo, rácz-shokacz f. 129 házzal, 138 r. kath. 
20 g, kath., 855 óhitű lak., kath. ük, óhitű anyatemplom- 
inal. F. ÍJ. a’ körösi püspök.

Bingula, rácz-shokacz f. 196 házzal, 216 r. kath., 784 
óhitű, 3 ref. lak., óhitű anyutemplommal, szép erdővel. La
kosai jó fúró faragók. F. l T. h. Odeschalky,

Csulma, rácz-shokacz f. a’ Dunától délre 2- ’s fél, Mi- 
trovicziioz 2 mfdnyire : 102 házzal, 442 kath., 849 óhitű lak., 
óhitű anyatemplommal, postával. Lakosi sok fa készítmé
nyeket csinálnak. F .U . Csalmai Jankovich Mihály és József.

Divosh , rácz f. közel az elébbeni helységhez: 235 ház
zal, 26, r. kath,, 2 g. kath. 1181 óhitű lak. óhitű anyatern- 
plommal, szép erdővel, bortermesztéssel. F. ö . h. Odes
chalky.

(Wmraez, shokacz f. róna térségen : 99 házzal, 799 kath., 
34 óhitű lak ., kath. anyatemplommal. F. U. Jantcvich Mi
hály és József.
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Kövas/ii/i- Pernjavor, ráca f. igen regényes vidéken e 
szőlőhegyek és erdők közt: 29 házzal, 5 kath., 154 óhitű 
lak., kalugyer zárdával, nielly o’ helységnek birtokosa.

Lextmir, rácz f. 225 házzal, 10., kath., 1380 óhitű lak., 
óhitű templommal, bortermesztéssel, erdővel. F. U. h.Odes- 
chalky.

Manlijelosh, rácz f. 186 házzal, 12 kath., 814 óhitű lak. 
óhitű annyatemploinmal. F. U. h. Odeschalky.

Pi ibinu- Gluva (Pernjavor), rácz í, 38 házzal, 20 kath., 
320 óhitű lak ., kalugyer kolostorral, melly e’ helységnek 
birtokosa.

Skishalovacz (Pernjavor), rácz/. gyönyörű szőlőhegyek, 
erdők, szilvások közt: 36 házzal, 4 kath., 309 óhitű lak., 
kalugyer zárdával, nielly e’ helységnek birtokosa.

V. 1REGIII KERÜLET.

Van benne 1 mezőváros, melly rácz-shokacz; 18 falu , 
u. in. 16 rácz, 1 rácz-shokacz, 1 shokacz-rácz ; 27l3 ház. 
Népessége 13,806 lélek, u. m. 883 r. kath., 12,983 n, e. 
óhitű.

G3

M e z ő v á r o s .

Ircrjk, rácz-shokacz m.v. Kárloviozhoz délre 2 órányi
ra: 722 házzal , 339 r. kath., 3220 óhitű lak., r. kath. és 
óhitű plébániákkal, bortermesztéssel. Vásárai, énekesnűi[hi- 
resek. 1795-ben dögmirigy dúlta. F. U. h. Odeschalky,

F a l u k .

Beshenovo, rácz f. 182 házzal, 9 kath., 1111 óhitű lak., 
óhitű anyatemplommal. Szamatos borai híresek. F. U. h.
Odeschalky.

Beshenovo (Pernjavor), rácz f. 51 házzal, 7 kath., 161 
óhitű lak. A’ hasonnevű kalugyer kolostor bírja.

Gergeieg (Pernjavor), rácz f. felséges vidéken : 51 ház
zal, 2 kath., 259 óhitű iák. A’ hasonnevű kalugyer kolos
tor bírja.
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Gergvrcvczie, ráca f. 263 házzal, 52 kath., 1512 óhitű 
lak., óhitű anyatemplommal. F. U. h. Odeschalky.

J a za h , rácz f. 264 házzal, 6 kath., 83o óhitű lak., ’s 
óhitű fii. templommal. F. U. h. Odeschalky.

J a za k  (Pernjavor), rácz f. 30 házzal, 164 óhitű lak. A’ 
hasonnevű kalugyer kolostor bírja,

Krushedol, rácz f. 125 házzal, 8 kath., 771 óhitű lak., 
óhitű anyatemplommal. F. U, h. Odeschalky.

Krushedol (Pernjavor), rácz f. 49 házzal, 8 kath., 306 
óhitű lak. .Az ide való kalugyer zárda, melly e’ helységet 
bírja, legrégibb a’ szereim kolostorok közt.

Maradék, rácz shokacz f. 176 házzal, 300 kath., 840 n*
e. óhitű lak., óhitű anyatemplommal. F. U. h.Odeschalky.

Neradin, rácz f. 159 házzál, 5 kath. 785 óhitű lak., o- 
hitű plébániával. F. U. a’ gergetegi kalugyer zárda.

Favlovcza, rácz f. 94 házzal, 14 kath., 209 óhitű Jak.f 
óhitű anyatemplommal. F. U. h. Odeschalky.

Ravunicza (Pernjavor), rácz f. 33 házzal, 120óhitű lak. 
A’ hasonnevű kalugyer ,zárda bírja,

Kis-Remeta (Pernjavor), rácz f. 65 házzal, 219 óhitű 
lak. kalugyerek bírják.

Nagy-Reme la (Pernjavor), 19 házzal, 187 óhitű lak. A’ 
hasonnevű kelugyer kolostor bírja.

Rivicza, rácz f. 106 házzal, 4 kath., 733 óhitű lak. , ’s 
óhitű anyatemplommal. F. U. h. Odeschalky.

Shalriticze. shokacz-rácz f. 54 házzal, j 119 kath.,  45 
óhitű lek.F. U. h. Odeschalky.

Shtilom, rácz f. 125 házzal, 14 kath., 560 óhitű lak., 
óhitű anyatemplommal. F. U. h. Odeschalky.

Verdnik, rácz f. 172 házzal, 3 kath., 950 óhitű lak., 
óhitű anyatemplommal, bortermesztéssel, sok szilvással. F, 
U. h. Odeschalky.

VI. R LIMAI KERÜLET.

Van benne 2 mezőváros, u. m. 1 rácz-shokaez, e s i  
rácz-shokacz-német-mngynr ; 12 falu, mindenik rácz; 2928



ház. Népessége 19,211 lélek u, ni. 4690 r, kath·, 2 g, kath,, 
14,513 n e. óliijű.
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M e z ő  v á r o s o k .

India, rácz-shokacz m.v. a’ vármegye keleti szélén, Zí- 
monyhoz 3 ’s fel mfdnyire: 2<)6 házzal, 905 kath., 1031 ó- 
liitű lak., óhitű plébániával. F. U. gr. Pejachevich Peter.

Ruma, rácz-shokacz-német-magyar m.v, Péterváradhoz 
délre 4 ’s fél mfdnyire, termékeny térségen: 1305 házzal, 
3625 r. kath., 3446 óhitű lak., r. kath., és óhitű anyatern- 
plomokkal, kastélylyal, postahivatallal, uradal/ni igazgató
sággal, capitalis-rajz és muzsika oskolával. Gabonája első 
rendű; kereskedése élénk; mesteremberei számosak; az u- 
raság nemes vérű ménese hires, pusztái tágasok; sere külö
nösen dicsértetik. A’ város feje egy szép majoratusi ura
dalomnak , mellyet jelenleg gr, Pejachevich Péter bír.

F a l u k .

Brestács, rácz f. 130 házzal, 3 kath. 460 óhitű lak,, ’s 
anyatemplommal. F. U. gr. Pejachevich Péter.

Bugjanovcze, ráczf. 210 házzal, 3 kath., 1820 óhitűlak., 
"s anyatemplommal. F. U. gr. Pejachevich P.

Dobrincze,, rácz f. 174 házzal, 5 kath., 1230 óhitű lak,, 
's anyatemplommal F. U. gr. Pejachevich P.

Kraljevcze, hajdan Basiuna város ’s a’ hasonnevű püs
pök lakhelye , most rácz f. Pumához keletre 3 fertálynyira í 
133 házzal, 5 kath,, 8S0 óhitű lak., óhitű anyatemplommal, 
régi romokkal. F. U. gr. Pejachevich P.

Pelrovczc, rácz f. 112 házzal, 4 kath., 1001 óhitű lak., 
’s anyateniploinmal. F. U. gr. Pejachevich Péter.

Puliticze, rácz f. 91 házzal, 102 kath., 2 g. kath,, 809 
óhitű lak., óhitű anyatemploinmal. F, U. gr. Pejachevich Pj

Kix-Rudincze, rácz f. 65 házzal, 2 kath., 478 óhitű 
lak., ’s ill. templommal. F. U. gr. Pejachevich P.

Nagy- Badmcze, rácz f. 81 házzal, 14 kath., 500 óhitű 
lak., 's anyatemploinmal. F* U« gr. Pejachevich P,
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S zib a c s , rácz f. 59 házzal, 565 óhitű lak,, ’s ül. templom· 
mal F. U, gr. Pejáchevích Péter.

S le a n o v c ze , rácz f. 120 házzal, 5 kath., 673 óhitű lak,, 
’s anyatemplommal. F. U. h. Odeschalky.

S zu b o tis ty e  vagy M ish ko vc ze rácz f. 2 kath., 628 ó· 
hitű lab., ’s anyatemplommal F. U. gr. Pajachevich Péter.

P ogán y, rácz f. 117 házzal,:S3 kath., 970 óhitű lak., óhitű 
anyatemplommal. F. U gr. Pejachevich Péter.

N é p e s  P u s z t á k ,  M a l m o k  stb.

Belez, a’ vukovári uradalomban: 8 kath., 6 ref. lak- 
E rdove'g i m ohiárok, illoki uradalomban: 27 kath. lak. 
G rabovo , vukovári uradalomban: 67 kath. lak. 
J á r k o v c z e , rumai uradalomban: végvidékiek lakják. 
K lis s a , vukovári uradalomban: 5 kath. lak.
Láze, vukovári urad. 10 kath. 4 ref. lak.

S f PeC1 csere- Si ura<̂ ‘ * kath., 4 óhitű lak.
S h odo lovcze , nushtári urad. 56 kath., 3 óhitű lak. 
S zo ln ok , rumai urad. 146 kath. 2 óhitű glak.
Z á r d á i  cseled Beocsmbcn, 3 kath., 19] n, e. óhitű,

,, „ Opován, 7 óhitű lélek.]



PO  S E «  A V Á R M EG Y E.
[. (Comitatus Poseganus, Posegaer Gespanschaft.)

1. §. H a t á r a i .  N a g ys ág a .

Posega határos északról a’ szentgyörgyi végezreddel, ’s 
Verőcze vármegyével; keletről Verőcze vármegyével; dél
ről a’ bródi és gradiskai végezredekkel; nyugotru! a’ kö
rösi végezreddel, mellytől az Illova vize választja el. A’ 
megyének egy kis része, t. i. a’ kutinai uradalom nem függ 
össze a’ többivel, hanem Zágráb, Kőrös vármegyéktől, a’ 
körösi és gradiskai végezrcdektől vétetik körűi. — Földte
rülete 45 IL I ' □  mfdet. foglalván ei, e’ tekintetben 40ik aj 
vármegyék közt.

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

Azon hegysor, melly Stájerországból Varasd, Kőrös 
vármegyéken, ’s a’ körösi ’s szentgyörgyi végezredeken ke
resztül fut, ide is bejön, ’s több ágakat bocsátván ki, ezek
kel az egész megyét ellepi, úgy hogy ezt egészen hegyesnek 
mondhatjuk, számos nagyobb kisebb (völgyekkel átszakitva, 
így p. o. az egész alsó járást egy hosszú , széles völgynek 
nevezhetjük, mellyet északról ’s délről meglehetős magassá
gú hegyek zárnak be; közepén pedig az Orlyovav ize folyik, 
elébb keletnek, majd Pleterniczán (hol a’ keletről jövő Lón- 
gya vizét magához veszi) alól délnek fordulván. Ezen széles 
völgy, meliy számtalan apróbb patakoktól nedvesít te lik , 
Campus Cosegunns név alatt ismeretes, ’s mind kies volta, 
mind termékenysége által jelesen megkülönbözteti magát. 
A’ felső járásban három nagyobb völgy érdemei különöse 
említést, t. i, a’ Cukra.; Bicia vizeinek szép völgyei, ’s vég*
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re az, melly u’ vucsiní hegysor, ’s Illova vize közt fekszik, 
’s a’ rege'nyes daruvári vidéket képezi. Λ1 fenn előszámláit 
folyókon kívül, még esak a’ Treiesr, Toplicztt, és Velicsan- 
ka vizeket jegyezzük-meg. A’Posegai hegyek esak közép ma· 
gnsságuak, ’s altaljában rengeteg erdőkkel, vagy szőlőtőkék
kel boritafnak , az észak-keleti részen lévők azonban , 
magosabbak, meredekek , és kősziklások. A’ föld csaknem 
mindenütt termékeny agyag, sok kerti földdel keverve, de 
az északkeleti részér, kövecses vagy sovány fejér agyagos. Le
vegője igen tiszta és egészséges, úgy hogy ha a’ késő nyá
ron ’s ősszel néha dühöngni szokott vérhast kiveszszük, más 
járvány nyavalyának itt hire sincs. Az éghajlat szelíd, kel- 
1 emetes, ’s mind a’ gyümölcs, mind a’ borterniesztésro ked
vező. Nyáron a’ rekkenő meleg napok után, az éjszakák 
hűvösök. —

3. §. í e r m é k e  i.

A’ föld minden gabonanemet jól megteremne ugyan, de 
azért tisztabuzát keveset vetnek, kétszerest, rozsot, kölest, 
hajdinát többet, de legtöbbet még is tengerit, melly leg
kedvesebb fermesztménye a’ köznépnek. Dohányt sokat és 
hírest termesztenek Posega környékén. A’ Inzer Velika kii- 
rű l’s a’kutyevoi uradalomban vadon terem. Gy iimölcsbennagy 
gazdagsága van ezen megyének. Terem hires pogácsa, sza- 
matos szercsika alma, sok dió, cseresnyc, gesztenye a’ ku- 
tyevoi uradalomban egész erdővel, ’s a’ cserneki és daruvári 
uradalmakban az utak is gyümölcsfákkal vannak beültetve. 
Egyébiránt itt i s , mint a’ szomszéd Verőczében 2 mannája 
van a’ népnek, t. i. a’ mukk és a’ szilva, mert mind a’kettő 
jő esztendőkben minden fáradság nélkül ezerekkkel ajándé- 
kozza-meg az első leginkább a’ földesurakat, a’ második a’ 
köznépet. A’ rengeteg erdők többnyire tölgy és biklc fákból 
állván. makk temérdek mennyiségben terem, ’s ezenkívül az 
eső* júliusi napok után gubacs is bőséggel szedethetik. A’ 
szilvát pedig annyira szereti a’ köznép, hogy nem csak udva
rát, kertjét, szőlőaljait, hanem néhol irtásait ’s urb. telkeit 
is szilvafákkal ülteti be. 364,641 haszonvehető földből eke 
alá vétetett 133,814 110hl. rét 39,790 h .; szőlő 21,888 h ,;

ii 8
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kert 9411 h .; erdő 159,738 hold. — Λ’ szarvasmarha, ló, juh
tenyésztés nem sok figyelmet érdemel, de annyival többet a’ 
sertéstenyésztés, mert itt kevés kivétellel a’ legszegényebb 
gazda is tart 8 — 15 darab sertést, ’s ezeket pénzzé tévén , 
ebből fizeti adóját, ’s ebből pótolja házi szükségeit.

A’ selyemtenyésztést legjobban űzik Szirács, és Pakrácz 
körűi. A’ inéhtartás sem megvetendő. Nagyobb vadállatok 
köziül a’ gyönyörű erdőségekben őzek mind eddig vadon is 
találtatnak, ’s az észak-keleti bérezek közt hurkokban feny
ves madár bőséggel fogatik. — Nemes érczek mind eddig 
nem fedeztettek-fel, de más ásványai ’s kövei közűi békasó 
több helyeken találtatik, ’s a’ szomszéd marienthali (Verő- 
cze vgyében) üveghuta is innen hordja anyagszerét. Meleg 
ásványos vizek vannak: Lippiken, Velikán és Daruváron, 
melly utolsó leghíresebb, ’s erről alább Dáruvár leírásánál 
bővebben fogunk szólani,

4. L a k h e l y e k .  L a k o s o k .
Van ezen megyében 1 szabadkirályi város, 10 mezővá

ros, mellyekből 7 shokacz(illir katholikus) , 3 vegyes rác/.- 
shokacz; 251 falu, u. m, 112 shokacz, 120 rácz (illír n. e, 
óhitű),4 német, i5 vegyes. Népessége 84,249 lélek ; ’s így 
esik 1 Q  midre 1880 lak., vallásokra: 5042G romai kath., 33,598 
nem egyesült óhitű, 2 cvang,, 223 zsidó. Nyelvökre: 49,928 
shokacz, 33,598 rácz, 500 német, 223 zsidó. A’ romai katho- 
likusok a’ zágrábi, a’ görög nem egyesültek a’ pakráczi püs
pöki megyébe esnek, amazok számlálnak 13, ezek 11 plébá
niát. Kath. szerzetesek , nevezetesen capistrantis sz. l'eren- 
cziek laknak Poscgán , és Cscrneken, óhitű szerzetesek vagy 
kalugyerek l’akranyban.

5. §. Ipar.  O s k o l á k .
A’ lakosok többnyire földműveléssel és baromtenyésztés- 

sei foglalatoskodván: e’ miatt mesterember kevés találtatik, 
Daruváron ’s Posegán vannak posztó éss pokrócz szövők^ Iva- 
nopolyén egy üveghuta ’s Posegán selyemgombolitó intézet. Az 
alsó nép oskolákon ki v űl, melly ek elég rósz karbun vannak, vau 
Posegán egy kath. gymnasium, ’s capitalis oskola, Pakráezon 
egy óhitű nemzet oskola ’s püspöki papi nevendékház.
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6 . §. K e r e s k e d é s .

A’ megye kénytelen lévén minden termékeit messze és 
tengelyen vinni: ez okokbul kereskedése lankadt, 's csupán 
a’ sertés- gubacs- hamu/,sir kereskedés érdemel figyelmet. 
Posega, Pakrácz, Szirács nem csak megyei, hanem Bosnyák- 
országi sertésekkel is nevezetes kereskedést folytatnak. Or
szág ija i a’ legjobbak közé tartoznak Magyarországon., Pos
taállomás : Posegától Gradiska felé: Uj-Gradiska 2.

7. §. J o b b á  gy t e l k e k .  P o r t á k .

Ezen megyében mind a’ szántóföld, mind a’rét 1296 Q  
Síével méretett ki, ’s illyen mértékű földekből és rétekből 
bír egy egész telkes első osztályban 24, másodikban 32, 
harmadikban 40 hold szántóföldet; rétekből minden osztály 
különbség nélkül 8 kaszást, vagy holdat. Jobbágytelek van: 
3560, Portája a’ megyének: 55, Posega városnak 2.

8 . §. N e m e s s é g .  U r a d a lm a k .

Az 1785—ki összeírás szerint találtatot 109 férfi nemes sze
mély. Uradalmak e’ következők : Daruvár\, Szirács , Pak~ 
rcicz, St.ruxeman, 79 helységgel ; bírja Jankovich Izidor, es 
k. kamarás; Kutyevo , 1 mezővárossal ’s 34 faluval; bírja 
a’ tudományi kincstár; Veli/taés Plcterniczu; bírja Svetics 
Jakab; Czernek, bírja Markovics ; K ulinu , bírja gr. Erdő- 
dy és gr. Kzécsen; Kaploli bírja a’ deakovári káptalan; 
Bresxtovdcz és Placsko , több uraságok bírják; végre Pose
ga városa is bir ,egy több helységekből álló uradalmat.

9. T i s z t i k a r .

1 fő, 2 nlispány; 1 fő, 1 aljegyző; 2 fizetéses tábJabi- 
rő ; 1 fő , 1 al, 1 kerületi adószedő, 1 levéltárnok, 1 szám
vevő; 2 fő, 4 alszolgabiró; 2 eskütt. Ide járulnak: 1 biz
to s , 1 selyemtenyésztésro ügyelő, 1 fő orvos, 5 seborvos, 
stb. Gyűléseit tartja : Posegán.
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10. §. P o l i t i k a i  f e l o s z t á s a .
Eloszlik 1 szabad királyi városra, melly P o s e g a , ás 

2 járásra, mellyek ezek: I. A lsó  JárcU. II. F első  Járás.

S z a b a d  K i r á l y i  V á r o s
P o seg a , fekszik térségen az Orlyova e's Velicsanka vi

zek m ellett, kies szőlőhegyek szomszédságában: 1760 r. 
kath., iOOnem egyesült óhitű, 36 zsidó lakossal, kik illyr 
nyelven beszélnek. Van egy szép paroeh. temploma., francis- 
kánus kolostora templommal együtt, ’s egy harmadik szent
egyháza, melly hajdan a’jésuitáké volt; kath. gymnásiuma 
es capitalis oskolája, selyem gombolitó háza. A’ várme
gye háza itt lévén, a’ megye itt tartja közgyűléseit és 
törvényszékeit, Lakosai föld és szőlőmivelésből, dohányter
mesztésből, sertés kereskedésből és mesterségekből élős— 
ködnek. Hadi adót csak 2 porta után fizet. Tanácsa áll bi-, 
róból, kapitányból, és 6 tanácsnokból. A’ város igen régi, 
’s már Megváltónk születése előtt nevezetes hely vala ’s 
R eca tin n , és R a v e n a ta , később R om ana, V a le r ia , majd B a s-  
n a n a  névvel neveztetett. 1543-ban a’ törökök elfoglalván, 
1686 ban menekedett meg a’ török járomtól. 1692-ben meg
lépés által ismét elakarák a’ törökök foglalni. 1765-ben 
sept, lső napján királyi városnak tétetett. Régi vára a’ tö
rököktől visszavétetvén, egy darabig ausztriai katonaság ál
tal lakatott, később 1751-ben, Thausz zágrábi püspök nyerte 
meg, do 1791-ben II Leopold által a’ városnak engedtetett.

Mezővárosok.
F a g y  C zernek, hajdan Csernek, shokacz m.v. a’ megye 

őéli határszélén, Poscgához 4 órányira : 1056 kath., 15 ó- 
hitű , 1 evang., 29 zsidó lak., kath. plébániával, derék ura
sági kastélylyal, franciskanus kolostorral. A’ város feje egy 
uradalomnak, mellyet a’ Markovics nemzetség b ir ; hajdan 
a’ Desseully nemzetségé volt.

D a ru v á r , Podborje, vagy Illigye. Csinos rácz-shokacz 
mezőváros egy térségen, hegyekkel minden felől körűivé
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telve, í’osegáboz 9, Pakráczhoz 3, Verőczéhez 4 tufdnyire 
a’fel. jár. Szárul ál 228 kath., 240 n.e. ólt., 1 evang.,27 zsidó lak,, 
kik földmivelésből’s mesterségekből élnek, nevezetesen sok 
posztós találtatik köztök. Az óhitüek tempi orna a’város köze
pén van, ’s igen régi, nagyépiilet; mellette lálható az oskola. A’ 
katholikusoknak a’ város ésazurasági kastély közt egy dom
bon van templomuk, melly kerekded formára, ’s igen szép olasz 
ízlésre épült. De fő ékessége a’ városnak, a' városon kívül 
magas dombon fekvő pompás urasági kastély, mellynek hos
sza 30, szélessége 20 ölet tévén, Gü szobát foglal ír agában . 
’s gyönyörű angol kerttől környékeztctik. Végre az itten 
lévő jótékony meleg ásványforrások és főidők, nem csak a’ 
mi időnkben, hanem már a’ romaiak ’s törökök előtt is hí
ressé tették ezen helyet. Az egész város, úgy szólván meleg 
ásványvízre épült, mert akárhol ásatik meg a’ föld, minde
nütt illyen buzog fel, a ’ honnan a’ lakosok rendes ivóvizei
ket, vagy a’ városon kívül lévő romai forrásból, vagy a’ 
kastélyból hordják. A’ mostan használt források egy pár 
száz lépésnyire esnek a’ várostól, ’s itt vannak a’ fördő és 
vendégfogadó épületek1, egy (kerttel együtt. A’ fördő elosz- 
tatik régire és újra, amabban van egy nagy közönséges för
dő a' köznép számára, ’s három kisebb szoba az uraságok- 
nak; emebben van 5 szoba, mellyek közül a’ középső na
gyobb lévén, közfürdőnek használtaik* Végre vannak még 
iszapfürdők is csupán deszkákkal elkerítve részint emberek, 
részint barmok számára. A’ vizet, mellynek természeti me
legsége 32 — 39° Heaumnr) Kranz, Hiníerholczer ’s 1808 
Kitaibel megvizsgálván, az utóbbinak legkimeritőbb taglalása 
szerint, e’ következő alkotórészei vannak: Ex cantharo seu 
100 poll. cub. ang. a) 8 '[2 gr. Carbanatis calcariae 5 b) l4 ’jG 
gr. Carbonatis T alc i; c) 9 gr. Natri sulphurico m uriatici; 
d) 8 gr. Carbonatis magnesiae; e) 21[s, gr Carbonatis ferri; 
f j  3 '4  gr. Aluminis;'; g j 45 poll. Cub. gasis Carbonici. E ’ 
ohemiai taglalásból láthatni, hogy a’ daruvári ásványvizíVi- 
gerlő, oszlató ’s erősítő erővel bír, ’s hasonlít a’ Pécs mel
letti Baden, Spaa, Karlsbad fürdőhöz. Használ a’ zsibbad- 
eágokban, reszketősben, csűzos és köszvényes nyavalyákban,
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sárgaságban, aranyérben, rendetlen hónapszámban, májdu
gulásban, ’stb.

A’ város magában nem régi, mert csak Maria Therezia 
alatt kezdett népesedni, de hogy e’ helyen nevezetes város 
lehetett, mutatják a’ feltalált 's kiásott, régiségek és épü
letek alapjai. Délre pedig egy órányira, valami nagyszerű 
romok találtatnak inellyekröl különböző a’ vélekedés, né- 
mellyek ide templariusok residentiáját, mások Sz, Illonároi 
nevezett Podborjei apáturságot, melly a’ cistercitáké vala, má
sok végre romai épületet helybeztetnek.

Kaptol, shokacz m.v. az alsó járásban, Posegához észak
ra 1 ’s fél órányira: 859 kath., lak., paroch templommal, 
régi várkastéllyal, vásárokkal Feje egy uradalomnak, melly 
a’ deakovóri káptalanhoz tartozik.

K uliina , shokacz m.v, a’ felső járásban, Pakráczhoz 
nyugotra 4mfdnyire: 1288 kath., 3 óhitű, 6 zsidó lak., kath. 
paroch. templommal, jó bor termesztéssel. Feje egy uradalom
nak, melly gr. Erdődy és gr. Szécsen nemzetségeket uralja.

Kntyevo, shokacz m.v. a’ felső járásban, Posegához é- 
szakra 3 órányira: 1436 kath., 3 zsidó lak., kath. paroch. 
templommal, kastéllyal, számos malmokkal, vásárok
kal. Feje a’ tudományi kincstár egyik uradalmának, melly 
áll Kutyevo m. városból és 34 faluból. Van az egész ura
dalomban 475 84|i 9 jobbágytelek, 676 jobbágy és 48
zsellérház. 321 7(,0 hold szilváskert, mellytől a’jobbágyok 
váltságbért fizetnek, 407/8 h. uradalmi szilvás, 2420|36 hold 
uradalmi szőlő, 152*^ h. gesztenyés, 1628 h. majorsági szán
tóföld , 302l4(3e h. fenmaradt föld, 294 35[36 h, urad, ré t ,  ’s 
95 a% 0 fenmaradt r é t , 104 hold uradalmi legelő, 8 925120/297 
közös legelő, ’s 23772 hold erdő.

Pahrdcz, rácz-shokacz m.v, Posegáhofz nyugotra 6 órá
nyira, a’ felső járásban: 432 kath., 501 óhitű, 15 zsidó 
lak. Van itt 1 kath,, és 2 n. e. óhitű szentegyház, óhitű 
polg. oskola ’s papi nevendékház, lovagkaszárnya, szép 
kert, ’s régi elpusztult vár. A’ pakráczi görög nein egye
sült óhitű püspök itt lakik, ’s szép palotája van. A’ lako
sok sertéssel nevezetes kereskedést űznek. F, U. Jankovich 
Izidor, ’s feje egy uradalomnak.

POSECA VÁUMEGYE. 73



74 POSEÖA VÁRMEGYE.

Pleternicza, shokacz m. v. nz Orlyova vize mellett, ott 
hol o’ Longya vizét magába veszi, Posegához 1 ’s fel órá
nyira az alsó járásban: 751 kath., 39 óhitű lak,, parochial, 
templommal, kastéiylyal, lovag kaszárnyával. F. U. Svo- 
tica Jakab, ’e a’ város feje egy uradalomnak.

Szirács, rácz-shokacz m.v. a’ felső járásban, Pakrácz- 
hoz 2 ’s fél órányira: 359 kath., 207 óhitű lak., kath. és o- 
hitfi fii, templomokkal, lovagkaszárnyával, régi vár omla
dékával, nevezetes sertés kereskedéssel. Az itt folyó Biela 

vizén számos malmok, pokrócz és kallók vannak, Feje a’jjan- 
kovich Izidor egyik uradalmának.

Straxeman, shokaez m.v. az alsó járásban, Velikáboz 
egy mfdnyíre: 478 kath., 8 zsidó lak., kath. paroch. tem
plommal, F. U. Jankovich Izidor.

Velika, shokacz m.v. az alsó járásban, erdős hegyes 
vidéken, Posegához északra egy ’s lel mértfüldnyire: 1007 
kath. lak., paroch. templommal, fürdővel, vásárokkal, nem 
messze egy régi puszta várral. Feje egy uradalomnak, mel- 
lyet Svetics Jakab bir. [

F a l u k
Allagincze, f. egy térségen az al. járásban, a’ breszto» 

váczi uradalomhoz tartozik. Posegához fél ór. 184 kath., 27 
zsidó lak,

Alliovczy, f. Posegához három fertály ór. n’ kaptoli u- 
radalomban, alsó járásban: 201 kath. lak.

Amatavácz, rácz f., fel. jár., Posegához 4 ór. 90 óhitű lak.
Assikovácz, f. al. jár., Kuttyevoi urad. bírja: 133 kath.

lak.
Nagy és Kis BacMndol, 2 f. az alsó járásban, szőlőhe

gyek közt, a’ cserneki urad. bírja : 552 kaih. lak. , ’s régi 
pusztavárral.

Badlyevina, f. felső járásban, sok urasági épületekkel, 
a’ Jankovics szirácsi urad. tartozik: 37G kath. 4 óhitű lak.

llanic/ievdcz, f., al. jár., két hegy közt egy dombon, a ’ 
ezerneki uradalom: 235. kath. lak.

Bankovcza, f, al. jár., a’ straxemani uradalomban : 109 
kath. lak.
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A lsó -B u s z ta c z y , f., a” fölső járásban, kies völgyek és 
térségek közt, a1 Jankovics daruvári uradalmában, 169 katb. 
lak.

F első  - B a sz ta c zy , rácz f. szinte ez urad. tart. 399 óhitű 
lak., ’s templommal.

B a ltin a , f., fel. jár. , a’ daruvári urad. 133. ikath, lak.
B a ttin y á n i, rácz f., fel. jár., a’ daruvári urad. 39 kath., 

466 óhitű lak.
B a ttin y á n i, rácz f., fel. jár., a’ pakráczi urad., 354 óhi

tű lak.
Bektexe, f., al. jár., kutyevói urad., 308 kath. lak., nagy 

vendégfogadóval.
B e rg y á n i, al. jár., velikai urad., 129 óhitű lak.
B e r te lo v c z i , al. jár., velikai urad., 121 kath lak.
B e ss in c z i, al. jár,, kaptoli urad., 151 kath. lak.
B ie l la , f. fel. járásban, erdők, hegyek közt, n. e. óhitű 

plébániával, mellyet a’ kalugyerek látnak-el. F. U. Janko- 
víeh Izidor, ’s aJ daruvári urad. tart. Egy kopasz hegyte
tőn van egy régi templomnak, ’s zárdának maradványa i s , 
mellyet a’ templariusokénak tartanak, de bizonyosan mel- 
lyik szerzeté volt, nem tudhatni. Van 172 k a th ., 145 óhitű 
lakosa.

K is  és N a g y  B illa c s , 2 f, az al. járásban , pleterniczai 
uradalomban: 240 kath., 238 óhitű lak., óhitű templominál.

B il la ic z i ,  rácz f. egy hegyen, fel. jár., pakráczi urad., 
209 óhitű lak.

B illis z e v a c z , rácz f. al.jár., kutyevói urad., 99 óhitű lak.
B is  http e s i , al. jár., straxemáni urad., 286 kath. lak.
B laczko, f., a l.já r., hegy tövében: 142 kath. lak.
B o g d a ss ish , rácz f. egy jó gabonatermő domb oldalá

ban, felső járásban: 109 óhitű lak.
B olum ácsa, rácz f. alsó járásban, velikai uradalomban, 

rengeteg erdős vidéken: 98 óhitű lak.
B o riv c ze c z i, f. al. jár, velikai urad., 83 kath. lak.
B orky , fel. jár., daruvári urad., 551 óhitű lak.
B ra tn lje v c z i, rácz f. al.jár., velikai urad,. 109 óhitű lak.
B raxan cz, rácz f. fel jár., pakráczi urad,, 381 óhitű lak., 

’s templommal



B rcsztovcícz, f. fel. jár,, daruvári urad., 251 kath., lOO 
óhitű lak.

B rc sz lo v d c z , f. egy hegy töveken, alsó járásban, Fose- 
gához 2 fertály őr., 220 kalh., 296 óhitű lak., kath par, tem
plommal. F. TJ. többen.

Brezm'cza, al, jár , pleterniczai urad., 98 óhitű lak.
B re k im zk a , ráczf. fel. jár., pakráczi urad., 518 kath. lak.
B re z in a , f. a’ pakráczi uradalomban: 280 kath. lak.
Budic/i, f. 198 óhitű lakossal , ’s egy elpusztult várral.
Brusznik, f. járásban, pakráczi urad., 292 óhitű lak.
Busznovi, f. alsó járásban, bresztovóczi uradalomban 

78 kath., 109 óhitű lak.
Bnuk, f. egy kellemetes völgyben, alsó járásban, ’s ple 

terniczai uradalomban: 149kath.lak., ’s paroch.templommal.
Bzeniczu, rácz f. al. járásban, pleterniczai urad., 36 

kath,, 102 óhitű lak,
Chaglin, f. alsó járásban, egy felemelkedett térségén, 

a’ kutyevóí uradalomban: 311 kath. lak.
Csaklovácz, rácz f. a’ felső járásban , hegyek tövében , 

pakráczi uradalomban, egy hegyen fekvő pusztavárral: 54 
kath. lak.

Csectovacz, rácz f . , fel. járásban , brcsztováczi urada
lomban : 148 óhitű lak., ’s szentegyházzal.

Czeszlakoveczi, alsó járás, kaptcli urad., 326 kath. lak,
Csozzinczi, al, járás, kutyevói urad., 67 kath. lak.
Czepedlák, fel. járásban, daruvári uradalomban, egy a* 

helységtől külön álló anyatemplommal, 18 kath., 938 óhitű 
lakossal,

Czerjeuczi, al. járásban, velikai urad., 79 óhitű lak.
Kis-Czcrnek, N. Czernek in., 2g2 katli lak.
Czerovácz, alsó/órásban, kutyevói urad., 178 kath.lak,
Cziglenik, al. járás, kutyevói urad., 239 óhitű lak.
C z i /o í la ,  f. járás, pakráczi urad., 266 óhitű lak.
Dedinarika, f. egy völgyben , minden oldalrul hegyek 

tói körűi vétetve, alsó járás, pleterniczai urad., 287 kath 
lakossal.

Derem , f. járás, szirácsi urad., 361 óhitű lak,
V u ra ro v á c z  , f. alsó járásban : 278 katli. lak.
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Derschovszíi, al. járásban, Posega városé, 95 kath. lak·
Dervis-Aga, al. járás, Blaczko urad., 236 kalb. lak.
Dexanovácz, fel. járás, pakráczi urad ., 536 óhitű lak.
Dexevczi, al. j árás, velikai urad. 89 kath., 129 óhitű lak.
Lobrukudia, fel. járás, daruvári uradalomban , egy szűk 

völgyben, hegyek, erdők közt, egy regi vár romjaival , 79 
óhilű lak.

Dolrogosche, al. járás, pleterniczai urad., 149óhitűlak.
Dolincz, al. járás, bresztováczi urad., 15S kath. lak.
Dolyauczi, al. járás sztraxemáni urad., 215 kath. lak.
Dolyani, fel járás, pakráczi urad., 2S0 óhitű lak., ’s 

templommal.
Draga, al. járás, nemes helység: 219 kath. lak.

Dragovich. f. járás, egy völgyben, pakráczi urad,, 294 
óhitű lak.

Drezsnik, rácz f . , al. járásban, czerneki uradalomban, 
hires mészégetéssel: 429 kath. lak .,’s régi vár romokkal.

Dühöket, al. járás kulyevói urad., 171 óhitű lak,
Rácz-Eminovczi, 110 kath., 10 óhitű lak.
Eminovai, al. járás, velikai urad., nemet f. 5o kath. lak.
E m uva l, al. járás, Posega város birt., ISO kath., 9 ó- 

hitű lakossal.
E'er hl·/evezi', f. al. járásban, termékeny térségen, a1 ple

terniczai uradalom: 169 kath. lak.
Gallesic/t, al. jár, kaptoli urad., 210 kath. lak.
Gay , fel. járásban, egy felemelkedett térségen, a’pakrá

czi uradalomban, kath. anyatemplommal, 701 kath. 5 zsi
dó lakossal.

Gergyevicza, fel. já r . , egy hegyen a’ pakráczi urada- 
dalomban: 185 óhitű lak.

GiUeli/iai, al. jár., egy völgyben, erdők, hegyek közt, 
,i! czerneki uradalomban: 214 kath., 180 óhitű lak.

Golloherai, alsó jár., bresztováczi urad,, 169 óhitű lak.
Golloherezi, al. jár., cserneki urad., 240 kath. lak.
Golloherdo, al. jár. kaptoli urad., 289 kath lak.
Gollubinyák, fel. jár., szirácsi urad., 160 óhitű lak.
Govegyepolye, fel, jár., pakráczi urad., 269 óhitű lak.
Gxahurje, al. jár., kutyevói urad., 418 kath. lak.
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Gradácz, öl. já r . ,  felemelkedett térségen, a' kutyevói 
urad., 209 kath., 83 óh. lak.

Gradiscke, al jár., kutyevói urad., egy halmon : 482 ó- 
hitu lak., 's  templommal.

Grakovlydni, fel. jár., ezirácsi urad., 590 óhitű lak., V 
templommal.

Granicza, al, jár., Jankovich Izidoré, 19 kath., 128 ó- 
hitű lakossal.

Granye, al. jár,, térségen, kutyevói urad., 9 kath., 77 
óhitű lakossal.

A, és F. Gucsán, al. jár., bresztováczi urad., 44 knlh. 
296 óhitű lak.

Gyurik, al. jár,, kaptoli urad,, 129 óhitű lak.
Hernyesicx, al. jár., kutyevói urad., 109 óhitű lak.
Húszain, f. jár., kutinai urad., 321 kath., 2 zsidó lak
Jakalovicz , fel. jár., pakráczi urad., 179 óhitű lak.
Jahsich, fel. jár,, pleterniczal urad,, 365 kath., 272 oh. 

lak., kath. p. templommal.
Jakaplie. fel. jár., velikai urad., 269 kath. lak.
Jappaga, fel. jár., pakráczi urad., 112 óhitű lak.
lllova, fel. jár., kutinai urad., 764 kath. lak.
Imisovo-Szellő , pakráczi urad., 337 óhitű lak.
Imreovczi, f. jár., pleterniczai urad., 143 kath., 67 óhitű 

lakossal.
Jurkovácz, al. jár., kutyevói urad., 88 óhitű lak.
Ivandol, al. jár., bresztováczi urad., 191 kath lak.
Iva/iovczi, fel. jár., pleterniczai urad., 129 óhitű lak
Ivanovpolye- Slaklane, üveghuta a’ pakráczi urad. 112 

kath. lak.
Kadanovczi, al. jár., pleterniczai urad. 98 óhitű lak.
Kamenszkó v. Topáié, egy 11 helységből álló környék a" 

pakráczi uradalomban. Kaliuich, 44 kath. lak.
Kánlarovczi, posegai jár., straxemáni urad., 161 óhitű 

lakossal.
Karanovitíz, a’ ezirácsi uradalomban : 137 óhitű lak.
Kép , fel. jár., szirácsi urad., 107 óhitű lak.
Klisza, fel, jár., pakráczi urad., ISO óhitű lak.
Klisza, ah jár., velikai mail alomban, 51 óhitű lak,
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Kneszczi, al. jár , kutyevói urad,, 97 kaíh. lak.
Komarovczi, al. jár., kaptoli urad., 224 kath. lak,
Komussina, al. jár,, Posega városáé, 171 óhitű lak.
Konczauopolye, fel. já r , , daruvári urad,, 35 kath., 274 

óhitű lakossal.
Koprivna, al. jár., velikai urad., 140 óhitű lak.
Koprivnicza, fel. jár., pleteruiczai urad., 141 kath., 80 

óhitű lak.
A. es F- Korenicsáni, , fel. jár., daruvári urad., 952 ó- 

hitű lak.
Kotuncs, fi jár,, pakráczi urad., 111 óhitű lak.
Kragujc, V .  Sudari, f. jár., pakráczi urad., 352 óhitű lak.
Kresztellovácz, f. jár., pakráczi urad., 17 kath., 316 ó- 

hitü lak.
K ricski, f. jár., pakráczi urad., 239 óhitű lak.
Krunevo, f . járás, 89 óhitű lak.
Kuimk, al. jár., velikai urad., 192 óhitű lak.
Komoricza, 71 kath.. 56 óhitű lak,
Kulla, V.  Josephsfeld·, ne'inet f. a’kutyevói uradalomban: 

399 kath. lak.
Kunovczi, al. jár., bresztováczi urad., 133 kath. lak.
Kuszonya, fel. j á r . , pakráczi urad., 395 óhitű lak. 's 

anyatempl ómmal.
Lakú sie, a’ kutyevói urad., 83 kath. lak.
Luttinovacz, a’ kutyevói urad., 261 óhitű lak.
Late, al. jár., Posega városáé, 223 óhitű lak.,
Leszkovicza, 63 óhitű lak. A’kutyevói uradalomban.
Lippa, al. jár., bresztováczi urad., 159 kath. 62 óhitű lak.
Lippik, fel. jár., pakráczi uradalomban, kénköves gyógy 

forrásokkal: 309 kath. lak.
Lippovácz, fel. jár., pakráczi urad., 107 óhitű lak.
Longyicza, al. jár-, kutyevói urad., 27 kath., 319 óhi

tű lakossal.
Lukács, al. jár., kutyevói urad,, 181 kath,, 6 óhitű lak.
Marinoszello, vagy Jovácsa, fel jár., pakráczi urad., 599 

kath. lak.
Markovácz, fel. jár. szirácsi urad., 261 óhitű lak.
Merkopolye, fel. jár., 164 óhitű lak
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M ig a lo v c z i , ai. jár., pleterniczai urad., 2G9 óhitű lak. 
M ih a c ii , fel. jár., 192 óhitű lak.
M ih a le v c z i, al. jár., pleterniczai urad., 206 kath. lak, 
M ih a le v c z i (Német, ’s Rácz"), alsó járás., bresztováczi 

urad., 356 kath., 97 óhitű Iák.
M iliv o /e v c z i , al. jár., pleterniczai urad., 52 óhitű lak. 
M e r to v la s z i , f. jár., 35 kath. lak.
M illy e n o v a c z , fel. jár., pleterniczai urad., 187kath.lak. 
M itr o v ic z a , al. jár., velikai urad., 398 kath. lak. 
M ilr o v á c z , al. jár., kutyevói urad., 370 kath. lak. 
N o v o se la x i, al. jár., kutyevói urad., 41 kath., 12 óh. lak. 
N o vo sze llo , al. jár., brestováczi urad., 259 kath. lak. 
N u rk o v d c z , al. jár., bresztováczi urad., 316 kath, lak. 
N y e x ic h , al., jár,, velikai urad., 43 óhitű lak. 
O b la k o vd cz , al. já r . ,  bresztováczi urad., 98 óhitű lak. 
O bris, fel jár., pakráczi urad., 564 kath., 266 óhitű lak, 

kath. és  óhitű templommal.
O palova.cz, al. jár., cserneki urad., 458 kath, lak. 
O persch in acz , al. jár., cserneki urad., 141 óhitű Jak. 
O r ly a v e c z , al. já r., velikai urad., 329 kath., 52 óhitű 

lakossal.
O x eg o va cz . fel. jár., pakráczi urad., 318 óhitű lak. 
O zdakovczi, al. jár., 99 óhitű lak.
O rlya v ic za , alsó jár., 76 kath., 6 zsidó lak.
P aka , al. jár., pleterniczai urad., 140 kath., 316 óhitű 

lak., óh. templommal. '
P a k ra n i, fel jár., pakráczi urad., ö kath., 322 óhitű lak., 

kalugyer zárdával,.
P a s z k o v c z i , al jár., velikai urad., 116 óh, lak, 
P a v lo v c z i, al. jár., velikai urad., 204 kath. lak. 
P e ren czi, al. jár., bresztováczi urad., 144 óhitű lak. 
P ergom elye , fel. jár., pakráczi urad., 297 óhitű lak. 
P o d g o r ie , al. jár,, kaptoli urad., 4g6 kath. lak.
P odsrech e , al. jár., velikai urad., 121 óhitű lak. 
P odversch ko  al jár., cserneki urad.- 652 kath. lak, 
P rik o p a k ra , fel. já r . , 348 kath. lak,
P o lya n a , fel jár., pakráczi urad., 750 kath. lak.



Polyanszka, aL jár., velikai urad., 239 kath , 75 óhitű 
lakossal.

Popovácz, f. já r . , pakráczi urad., 171 óhitű lak.
Forecse, német f. al. jár., kufyevói urad,, 240 kath., C 

zsidó lak.
Puttocsáni, al. jár., velikai urad,, 179 kath. lak. 
Pnklicza, fel. jár. daruvári urad , 240 kath. lak. 
lladanovácz, 1()9 kath. lak.
Radovancz, al. jár. velikai urad., 709 kath. lak. 
Rajszavacz, al. jár., kutyevói urad., 47 kath. lak. 
Ramanovczü, al. jár., kaptoli urad., 190 kath. lak. 
Hasznút, al jár., velikai urad., 109 óhitű lak.
Removacz, fel. jár., daruvári urad., 77 óhitű lak. 
Repusznicza, fel. jár., kuttinai urad., 836 kath. lak, 
Resznik, al. jár., pleterniczai urad., 93 kath. lak.
Rognlye, fel. jár., pakráczi urad., 175 óhitű lak,
Russe vo, al. já r., pleterniczai urad., 556 kath, lak,, ’a 

anyatemplomnial.
S/tagorina, al. jár., cserneki urad., 475 kath. lak, 
Sc/iariovacz, fel. já r., kuttinai urad., 109 kath., 190 ó' 

hitű lak.
S/ieovczz, al. jár., velikai urad., 69 óhitű lak, 
S/teovicza, fel, jár., pakráczi urad., 320 óhitű lak. 
S/tiöokovucz, fel. jár., kutyevói urad., 136 óhitű lak. 
S/inyegavic/i, al. jár., bresztováczi urad., 231 óhitű lak, 
Sc/iumanovacz, al. jár., kutyevói urad., 165 kath. lak. 
Schumetliczu, al. jár., cserneki urad., 46 kath ., 4Ü2 ó- 

hitű lak., ’s anyatemplomnial.
Shumetlicza, fel. jár., pakráczi urad , 410 óhitű lak. 
Shnsznyari, fel. jár,, kamenszkói urad., 126 óhitű lak. 
Szinlie, al. jár., cserneki urad. 15 kath., 54 óhitű lak, 
Skenderovczi, al. jár., velikai urad,, 169 kath. lakossal 

’s anyatemplomnial,
Skomnich, al. jár, velikai urad., 30 kath. lak. 
Skrabulnik, al. jár., cserneki urad., 30 kath., 117 óh.Jak, 
Sloloslina, al. jár , velikai urad,, 190 óhitű lakossal, 

’s templominál.
Smolyamvczi, al. jár. velikai urad., 57 óhitű lak.

6

PO SEGA VARMEGYE. 8  1



8 2 POSEGA VARMEGYE.

Sooshidol, al, jár., pleterniczai urad., 568 kath. lak,
S ltltiya h , al. jár·, bresztováczi urad., 166 kafh. lak,
S lo jc s in o va cz , al. jár., kutyevói urad., 109 óhitű lak.
S tr e ix e v ic z a , fel. jár.,pakráczi urad., 100 óhitű lak.
S lu p esza n tcza , fel. jár,, daruvári urad., egy összeomlott 

régi várral, 114 kath, lak.
S v iln a -d o ln y a , al. jár., pleterniczai urad., 117 kath. lak.
S v ilu a -g o rn y a , al. jár., pleterniczai urad., 68 kath, lak
S zo p n a , al. jár,, kutyevói urad., 195 óhitű lak.
S ze le it , al. jár., Posega birt., 194 kath. lak.
S z e s z v e la , al. jár., kutyevói urad., 178 kath. lak., '< 

anya tempi ómmal.
S zre d n yesze llo , al. jár., Blaczko urad., Hranillovich nern.- 

lakávnl: 112 kath. lak.
fídcz-Slregyám, f. jár., szirácsi urad, 211 óhitű lak.
S h o k a cz-S lreg yc ín i, f. jár., szirácsi urad., 298 kath. lak

•Szal/iovacz, al. jár.,pleterniczai urad., 498 kath. 13 óh. lak.
Thekich  , al. jár., velikai urad., 44 kath., 55 óhitű lak,
T hora» , fel. jár., pakráczi urad., 133 kath, lak.
T h ora» , al, jár., straxemani urad., 121 kath., 269 óhití 

lak., 's templommal.
T h z o v a c z , f. jár. pakráczi urad., 192 óhitű lak.
T o m in o v a c z , al. jár. kutyevói urad., 189 óhitű lak.
Transpakra  v. P ikopakra  , fel jár., pakráczi uradalom· 

ban. Lásd Prikopakra.
Trapare, al. jár., kutyevói urad., 72 kath., 35 óhitű 

lakossal.
T re s la n o v c z t, al. jár, velikai urad., 27 kath., 449 óhitű 

lak., 's templommal.
T r o je g la v a , fel. jár.,pakráczi urad., 13 kath., 352 óh. 

lak., ’s templommal.
T u h n ik , al. jár. plet erniczai urad., 209 kath. lak.
Turnich , ni. jár., bresztováczi urad., 59 kath. lak.
JJgarcsi, al. jár., bresztováczi urad, 164 kath. lak.
TJllingak, fel, jár. pakráczi urad,, 26 kath., 814 óhitű 

lak., ’s templommal.
Velliku , al. jár., in v. lásd fentebb.
Verhomcz - fel. vár., d-nruvári urad., 181 óhitű lak.



Vercsi/ulol, al. jár., pleterniczai urad., 83 kath. iák. 
Verje, 152 kath. lak., a’ kutyevói uradalomban.
Verlovczi, al.jár., Posega városáé, 15 kath., 220 óhitű 

lak., ‘s templomimnál.
Verkovczi, al. jár., velíkai urad., 221 kath. lak.
Veilovo, al. jár., pleterniczai urad., 806 kath., 188 óhitű, 

7 zsidó lak., ’s kath. és óh. templominak
Vidovczy, al jár., Posega városáé, 169 kath. lak. 
Villicttello, al. jár., velíkai urad., 129 kath., 42 óh. lak. 
Vtekovuez, al. jár., blaczkói urad.,97 kath. lak.
Vranich, al. jár,, pleterniczai urad., 91 óhitű lak. 
Vriszka, fel. já r . , daruvári urad., 241 óhitű lak. 
VncsiaA, al. jár., bresztovóczi urad., 382 óhitű lak., ’« 

templommal.
Vuctiuk, fel. jár·, pakráczi urad,, 89 óhitű lak. 
Xigerovczi, al. já r . , velikai urad., 39 óhitű lak.
Zoille, fel. jár., pakráczi urad., 109 óhitű lak.
Zakorenye, al. jár., bresztováczi urad., 325 kath. lak. 
Zurillacs, al. jár., kutyevói urad., 228 kath. lak. 
Zbegovacha, 279 kath. lak.

Szőlőhegyekben, erdőkben széljel szórva laknak 2S00an»
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H M S Z M  VÁ R M EG Y E.
(Comitatus Krasznensis. Krasznaer Gespanschaft.)

1. §. H a t á r a i .  N a’g y s á g a .

Kraszna vgye északra és keletre Közép-Szolnok, délre 
Kolos« nyugotra Bihar vgyétől környékezi étik, Földterülete 
191ii Q mértföldet foglalván el, csak Esztergom és Torna 
megyek kisebbek nála.

§. 2. T e r m é s z e t i  t u l a jd o n s á g a .

Egészen’s általánosan hegyes, erdős, úgy hogy térsége 
épen nincs, hanem e’ hiányt a’ számos és néhol tágas völ
gyek pótolják. Fő hegyei a’ Meszes és Oszoly, a’ megye 
déli határszelein, továbbá a’ Bihar vgye, ’s megyénk közt 
hűzódó Réz, mellynek vidéke Bézaljának neveztetik. Ez elő
számlált hegyekből származnak mind azon hegysorok és dom
bok, mellyek a’ megyét elborítják, ’s mellyeket részint ős 
bikkesek, részint kies szőlőhegyek Js gyümölcsösök fednek. 
Nevezetesebb folyói a’ K r a s z n a , melly az Oszoly hegy for
rásaiból fakadván, északnak veszi folyását, ’s Kraszna, Som
lyó városok mellett menVén, miután több patakokkal, ’s a’ 
csudálatos Csehi tónak (felül meleg, alól igen hideg) vizével 
ö reg b ü lt, Ilid végen  tű i K . S zo ln o k  egyebe  fo íy  a ltu l. A ’ 

B e re tty ó n a k  forrása szinte az O s z o ly  be'rczei közt van , ’s 
k ö z e l a’ Kraszna eredetéh ez. E z hasonlóul északnak tart, ’s 
3 mfdny i folyása után Bályognál Bihar vármegye földjére lép. 
Völgye felette kies, ’s mellékén vannak a’ legkövérebb ré
tek és szántóföldek. A’ Z i la j  pataka, csak keleti szélét é- 
rinti megyénknek. Földje altaljában közép termékenységi!, 
’s jo miveles mellett minden gabonancmet bőven terem ,
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hanem a' renyhe oláhok kezeiben csekély aratással fizet. Le
vegője a’ bérezek közt erős, zordon, de tiszta és igen egész
séges ; a’ völgyeknek, ’e a’ megye északi részének kelle- 
metesebb, szolidebb éghajlat ju to tt, mit a1 virágzó bor és 
gyümölcstermesztés eléggé bizonyít.

3. §. T e r m é k e i .
Tisztabúza, kétszeres, rozs, árpa, zab, mindenütt vet- 

tetik, de tengeri még is legtöbb, sót az oláh csak ezt sze
reti termeszteni, más veteményekkel semmit nem gondolván. 
Egyébiránt a’ sok erdős bérezek miatt kevés szántóföldje 
lévén, gabonát nem termeszt elegendőt. Gyümölcse sok 
és jó; hires a’ bürgözdi nagyszemű leves cseresznye; a 'M e
szes vidékiek pedig gyümölcseikkel messzi földekre eljár
nak, ezért ’s mészért gabonát cserélvén be. A’ bortermesz
tés előkelő ága a’ krasznai nép gazdálkodásának, ’s az id· 
való kemény borok asztali italnak igen dicsértetnek. A' bér
ezés legelőkön jó zömök szarvasmarhát, kevés, de csontos 
erős lovat nevel, ’s a’ rengeteg bikkes, tölgyes erdőkben 
temérdek sertést hizlal. A’Rézalján őzek vadon találtatnak. 
Nemes érczeket, nem mutathat ugyan, de tartós épület kö
vek nagy mennyiségben lennének, ha használtatnának. Me- 
szét Bagolyháza, Bogdáohaza ’s a’ t. faluk sokat égetnek,’« 
e’ helyeken márvány is találtatik. Ásványos vizei közül 
leghíresebb a’ zoványi kénköves ’e vasas gyógyforrás, melly- 
nek vizét hordókban távolabbi vidékek is hordatják. Kösb- 
vény és gyengeség ellen igen foganatosnak mondatik. Csak
nem hasonló ásványosviz van Somlyónál.

4. §. L a k h e l y e k .  L a k o s o k .
Van ezen megyében 3 mezőváros, u. m. 2 magyar, 1 

magyar-oláh; 68 falu, mellyekből 13 magyar, 45 oláh, 10 
vegyes-inagyar-oláh. Népessége 42,225 lélek, ’s igy esik 1 
Q  tnfdre 2130 lakos. Vallásokra nézve van: 2176 romai ka- 
tholikus (2 plébániában), 21,061 reformatus,(25 anyaekklé- 
zsiában); 18,8ο3 görög katholikus 57 templommal, 6 uni
tárius, 16 n. e. óhitű, 163 zsidó. Kath. szerzetesek, neve
zetesen minoriták laknak Szilágy-Somiján.
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5 §. I p a r .  K e r e s k e d é s .
A' magyarok^csak elég szorgalommal mi vélik földjei- 

két és szőlőhegyeiket, de az oláh itt is renyhe és dolog- 
talan. Mesteremberek számosán vannak Szilágy-Somlyón és 
Krasznán. Gyárok nincsenek, de Magyarokpatakan.^’s Ká
limban hamuzsirfőző intézetek vannak. Fő termesztményi 
czikkek, mellyeket kereskedés utján más vidékekre kivihet, e’ 
következők: szarvasmarha, sertés, bor, gyümölcs, hamuzsir, 
gubacs, nyers bőrök, pálinka. Hoz be ellenben mindenféle 
gyárműi ’s coloniális portékákat. Vásárjai, mellyek Somlyón 
és Kiasznán tartatnak, inkább csak baromvásárok. Posta
állomások a’ Debreczenből Kolosvárra vivő országúiban van- 
rrak: Kémeren, Somlyón.

6 . g. O s k o lá k .  K i r á  1 y i H ív a ta lo k .  K a t o n a s á g .

A’ nép oskolákon kívül, mellyek az oláh helységekben 
nem mindenütt találtatnak, van katli. gymnasium Szilágy- 
Somlyón. A’ k. postatisztségeket fentebb már láttuk; kir. 
sóház van Somlyón. — Ujonczokat a’ 37-ik szánni, most 
Marjássy nevét viselő magyar gyalog ezredhez állít.

7. §. P o r t á k .  N e m e s s é g .
Hadiadót 16 palatinalis porta után fizet. Nemessége elég 

számos, ’s mintegy 3Ü00 főt számlál. Fő birtokosai a’ Bánll'y 
bárók és grófok, gr. Andi assy, gr. Kendelly, gr. Kemény, 
gr. ,Teleki, gr. llhédey, gr. Toldalagi, gr. Bethlen, b. Bor
nemisza, ’s tb.

8 . §. P o l i t i k a i  f e l o s z t á s a .
Elosziik 4 kerületre, mellyek ezek: 1. Somlyói. II. Pe- 

recseni- III. Kémeri. IV. Krasznai.

Gyűléseit tartja: Szilágy-Somlyón.

M e z ő v á r o s o k .
Kraszna·, magyar m.v, a’ hasonnevű folyó mellett,Somlyó

hoz, I és fél órányira: 183 romai, 149 g. katli,, 4l2ref., 6 zsidó 
lak., ref. és görög kath. anyaszentegyházzal, ’s r. kuth. kápolna-
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val, közép termékenységi! határral, számos mesteremberrel, 
’e meglehetős baromvásárral. F. U. több közbirtokosok. A’ 
vármegye, ’s ennek egy kerülete innen kölcsönözte nevet.

N a g y fá in ·, Násfalo, magyar m.v. a" Somlyói kerületben 
Somlyóhoz 2 órányira: 49 romai, 74 g. katb,, 1216 ref., 54 
zsidó lak ., ref. anyatemplommal. Földjei bő termékenységü- 
e k ; rétjei a’ Berettyó mentiben igen jó k ; bort termeszt. 
F. U. a’ gr. líantly nemzetség.

S z ilá g y -S o m ly ó , ol. Schimlyou; népes es vagyonos ma- 
gyar-oláh m. v. Mécshez 43 postányi távolságra, a’ Kraszna 
mellett, kies vidéken: 967 romai, 864 g. kath., 6 unitárius, 
ti 25 ref., 50 zsidó lak. Van itt egy jeles r. kath. szentegy
ház, meiiyet Somlyai Báthori István erdélyi vajda épitetett 
1434-ben, ’s a’ törikök lOCOban felégetvén, Ujfalvy Péter 
helybeli plebánus 1666. régi fényébe visszaállította. Ezen 
kívül van itt a’ minorita szerzeteseknek szinte templomuk 
’s monostoruk, továbbá ref. és g. kath. anyaszentegyház 
vármegyeháza, mellyben tartja Kraszna gyűléseit, sóház, ás-’ 
ványosforrás, melly szemfájásban, ’s rheumatikus szenvedé
sekben hasznosnak mondatik, postahivatal es váltás Kémer 
és Zilah közt. A’ lakosok gabona és bortermesztésen kivűl 
kézművességből is élnek. Barom vásárai jók. Bégi elpusztult 
vára egy meredek hegyre épült, 's hajdan nevezetes erősség 
volt, kivált annyiban, hogy a ’ Magyarországból Erdélybe 
(Szilágyságba különösen) vivő szoros utat elzárva tarthatta. 
F. U, többen, de főbirtokosok a Bánfy grófok és bárók. Egy 
kerület innen veszi nevét.

F a l u k .

A lm á s , ol. Almisch, oláh f. a’ kémeri kerületben, Bihar 
vgye szélén: 8 r. kath., 297 n. e. óhitű, 5 ref. lak., óhitű 
anyatemplommal, hegyes, erdős határral, szilvásokkal. F. U. 
Bánfy és Szénási örökösök.

A ls ó -B á n , ol. Benyiszor, oláh f. a’ krasznai kerület
ben, Somlyóhoz 2 órányira; 328 g. kath. lak., ’s anyatem- 
plommal. F. (I. többen.
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Fehő-Βάη, ol. Bán die Szusz, oláh f. a’ Krasznai kerfl- 
letben, Somlyóhoz 2 ’s fél órányira: 358 g. kath. lak ., 's 
anyatemplommal, F. U. többen.

jBadacson, ol. Bedeshin, oláh f. szőlőhegyeken széljel 
szór»· *’ perecseni kerületben, Somlyóhoz egy órányira: 
3 romai, 304 kath. lak., ’s anyatemplommal. F. U. többen.

Búdon, oláh f. a’ perecseni kerületben , a’ Somlyóról , 
Zilahra vivő postaidban, Somlyóhoz 2órányira: 408 g. kall), 
lak., ’s anyatemplommal. F. U. többen.

Bagos, mngyar f. Somlyóhoz 3 órányira, a’ somijai ke
rületben , a’ Gecse szőlőhegyénél: 30 romai, 125 g. kath., 
086 reform., 7 zsidó lak., ref. anyatemplommal, jó borter- 
inesztéssel, vízimalommal a’Berettyó vizén, F. U. gr. Bánfy, 
és más nemzetségek.

Balta, magyar f. a’ perecseni kerületben, Somlyóhoz 2 
Js fél órányira: 6 romai, 26 g. kath., 604ref., 5 zsidó lak., 
ref. anyatemplommal. Szőlőhegye igen jó bort terem. F. U. 
többen.

Bullatiáza, ol. Mái, oláh f. Somlyóhoz 3 '/4 órányira , 
a’ krasznai kerületben: 239 g. kath. lak., ‘s anyatemplom
mal. Határa hegyes,völgyes, és sovány. F. II, gr. Bánfy.

Bagolyhúza, ol. Huharcz, oláh f. a’ krasznai kerületben, 
a’ Meszes hegye töviben, ’s a’ Kraszna vizénél : 378 g. 
kath. lak., ’s anyatemplommal. Határa hegyes, erdős; jó 
meszet éget. F. U. gr. Bánfy nemz.

Bogdán/idza, ol, Sztircs, oláh f. szinte a’ Meszes tövé
ben, a’krasznai kerületben, Somlyóhoz 3 órányira: 925 kath. 
lak,, ’s anyatemplommal, més/.égetésse!, márváuy tör éssel|, 
sok gyümölcscsel, F. U. többen.

Bóján, ol. BoJ, oláh f. Somlyóhoz 3 órányira, a1 krasz
nai kerületben: 324 g. kath. lak,, ’e anyatemplommal. F. 
U. gr. Bánfy, ’s t.

Baronamezu, ol. Burná vagy Polnicz, oláh f. a’ krasz
nai kerületben, a’ Meszes begy tövében , a’ Kraszna vize 
mellett: 436 g. kath. lak., anyatemplommal, mészégeféssel. 
F. U. többen.

Borzas, ol. Bozies, magyar-oláh f. egy térségen, a’ Be
rettyó vize mellett, a’ aomlyai kerületben: 180 g. kath.,
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243 ref., 3 zsidó lak,, ref. e's g. kath. anyaszentegyházzal. 
Szántóföldjei, különösen rétjei bő termékenységüek. Vízi
malma van. F, U. többen.

Bürgezd, ol. B elgez, magyar f. szép szőlőhegyek közt, 
fekszik a’ scmlyai kerületben, Somlyóhoz 1 ’s fél órányira: 
5 romai, 2 g. kath., 610 ref. lak., ref. anyatemplommal. F. 
U. többen.

Bájlogh , V. Bájogh, magyar f. Bihar vgye szélén, a’ 
minthogy e’ helységnek, csak egy része tartozik Kraszná- 
hoz: 12 romai, 5 g. kath., 16 n. e. óhitű, 801 ref., 9 zsidó 
lak ., ref. anyatemplommal, meglehetős földekkel, erdővel, 
bortermeszféssel. Bétjei a’ Berettyó mentiben igen jók.

Oláh-Eaksa, ol. Bokse Bumunyeszt, oláh f. a’ perecse- 
nyi kerületben: 330 g. kath. lak .,’s anyatemplommal. Fek
szik Somlyóhoz 2 ’s fél órányira , a’ Magyarországba vivő 
országúiban. F, U. gr. Bánfy, ’s m.

Csehi, kis oláh f. szőlőhegyen széljel szórva, a’ Som
lyói kerületben, a’ Kémeire vivő postautban : 274 g. kath. 
lak., ’s anyatemplommal. Ezen helység hegyén két igen mély 
és csudálatos tó van, melly felül meleg, alul igen hideg, ’a 
pokoltónak neveztetik.! Ezekről illyen elmés verset csinált 
egy valaki:

Sic ubi cum calidis depugnant frigida; pugnant 
H ic; spes pacis abest, pugna perennis erit 

Azaz:
Hideg a’ meleggel itten viaskodnak,
’S remény sincs hogy ezek össze barátkoznak.

Csize'r, oláh f. hegyes, erdős vidéken, Somlyóhoz 3 's 
fél órányira a’ krasznai kerületben: 1S3 g. kath. lak ., ’a 
anyatemplommal. F. U. többen.

Cserese, cum praedio Búcsúm, kis oláh f. a’ Bézalján, 
a’ kémeri kerületben , 388 g. kath., 3 zsidó lak., g. kath. 
templommal, vadakkal bővelkedő erdővel.

Doh, oláh f. a'kémeri kerületben 249 g. kath., 4.zsidó 
lak,, g. kath. anyatemplommal. F. U. gr. Bethlen.

Detrehem, ol. Drigyu, oláh f. Nagyfalu szomszédságá
ban, a' somlyói kerületben: 434 g. kath. lak,, ’s anyateni- 
plommal. F. U. többen.
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Elljős, ol, Ellusch, vagy Aleos, oláh f. a’ Somlyói ke
rületben : 213 g. kaíh. lak., ’s templommal F. U. gr. Bánfy, 
’s mások t.

Füzes , oláh f. két hegy oldalában, rengeteg erdős vi
déken a’ somlyói kerületben, Somlyóhoz 5 órányira: 231 g. 
bath, lak., ’s anyatemplommal. F. U. többen.

Magyar-G or oszló, magyar oláh f. a’ perecsenyi kerület
ben, Somlyóhoz 3 órányira: 428 re f., 200 g. kath. lak ., 
ref. és g. kath. anyas/.entegyhá/.zal. F. U. gr. Bánfy. ’s t.

Gyűrtelek, oláh f. a’ perecsenyi kerületben. Somlyóhoz 
két órányira a’ Kras/.na vize mellett: 2G4 g. kath. lak., ’s 
anyatemplommal. Szőlőhegye jó bort terem; erdeje van. F. 
U. többen.

Gyümölcsenyes, ol. Zsumelcsics, oláli f. Somlyóhoz 4 
órányira, a’ somlyai kerületben: 838 g. kath. lak., ’s anya- 
templommal, Patakján malmai vannak. F. U. gr. Bánfy.

Falmosd, ol.Ilálmes, oláh f. a’ Kézaljón, Somlyóhoz 31)* 
órányira, a’ somlyai kerületben: 9 római, 381 g. kath. 
lak., anyatemplommal. Erdeje derék; szilvással vannak, F, 
ti; többen. '

Horváth, magyar-oláh f. Somlyóhoz 2 ’s fertály órá
nyira, a’ krasznai kerületben: 10 romai, 325 g. kath., 428 
ref., 14 jzsidó lak., ref. és g. kath. nnyaszentegyházzal. F. 
U. gr. Teleki ’s más nemzetségek.

Hosszúaszó , ol. íiuszaszen, dáh f. a’ somlyai kerület
ben, Somlyóhoz 1 ’s fél órányira: 234 g. kath. lak , ’s anya- 
templommal’ F. U. gr. és b, Bánfy.

Hosszuméző, oláh f. a’ perecsenyi kerületben, Somlyó
hoz 3 órányira: 328 g. kath. lak., ’s anyatemplommal. F- 
U. a’ Geucsy nemzetségbeliek.

Hidve'g, ol. ÍSigyik, ol. f. a’ perecsenyi kerületben, Somlyó- 
lioz'3 órányira, a’ Kraszna vize m ellett: 5 romai, 480 g. kath., 
2 zsidó lak., g. kath. anyatemplommal F. U. többen.

Jáz, oláh f. a’ Rézalján, Somlyóhoz 4 órányira, a’ som- 
lyai kerületben: 341 g. kath. lak ., anyatemplommal, szép 
bikkes, tölgyes erdővel, vízi liszt- és deszkametsző mal
mokkal. F. U. gr. és b. Bánfyak.
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Illan va , magyar f, a’ perecsenyi kerületben, Somlyóhoz 
két órányira : 19 romai, 69 g. hath., 988 ref., 6 zsidó lak., 
ref. anyatemplommai. Szőlőhegye tagas, és jó bort terem.
F. U. számos nemesek.

Ipp, mngyar-oláh f. a’ Berettyó mellett, Somlyóhoz 2 
*s fél mfdnyire, a’ kémeri keiiilelben : 31 romai ,  232 g, kath. 
468 re f., 10 zsidó lak., ref. és g. kath. anyatemplommai. 
Bérezés erdeje szép, ’s benne őzek is tanyáznak. F. U. töb
ben, de a’ Bideskuthy nemzetség innen veszi előnevét.

K á r á s z te le k  , ol. Karsztelka, magyar f. a’ kémeri kerü
letben : 753 romai, 5 g. kath. lak., romai kath. paroch. tem
plommal, szőlőhegygyei, erdővel. F· U. a’ gr, és b. Báníy 
nemzetség.

K é m e r , nagy magyar f. a' debreczeni posta és ország 
útban, a’ hasonnevű kerületben 8 romai, 162 g. kath., 
1385 ref., 8 zsidó lak,, ref, anya ekklésiával és jó iskolá
v a l, kis kath, templommal, postahivatallal és váltással Dé- 
da és Somlyó közt. Szőlőhegye nagy kiterjedésű és jó bort 
terem. F. U. a’ b, Bánfy nemzetségbeliek.

A U ó -K a ? n a c z , ol. Kozhies, oláh f. a’ Rézalján , Som
lyóhoz 2 ’s három fertály órányira, a’ kémeri kerületben : 
553 g kath. !ak., ’s anyatemplommal, szép vadakkal bővel
kedő bérezés erdővel.· F. ÍJ. többen.

F e ls ű -K a z t ia c s , oláh f. az elébbeni falu szomszédságá
ban : 487 g. kath., 2 ref., 8 zsidó lak., g. kath. szentegyház
zal. F. U. többen.

K e r e s te le k , oláh f. a’ kémeri kerületben, Somlyóhoz 3 
fertály órányira : 3t)9 g. kath. lak., ’s anyatemplommai F. 
gr. Toldaíagi és ÍJánfy nemzetségbeliek.

M a g y a r  - K e c z e l ,  magyar-oláh f. a’ perecsenyi kerület
ben , Somlyóhoz 2 ’s fél órányira : 10 romai, 309 g. kath,, 
983 reform, lak., ref. és g. kath. anyatemplommal, borter- 
mesztéssel. F. U. többen.

O láh ‘ K e c z e l , oláh f. a’ perecsenyi kerületben : 5 romai, 
538 g. kath. lak,, ’s anyatemplommai. F. U. a’ gr. T eleki, 
’s más nemzetségek.
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L o m b é r t , ol. Lomfyert, magyar-oláh f. a’ perecsenyi 
kerületben, Somlyóhoz 3 órányira: 4 romai, 135 g. kath., 
443 ref., 4 zsidó lak., ref. és g. kath. anyatemplommal. Sző
lőhegye, *s elég termékeny szántóföldjei vannak. F.; U. többen.

L e c s m é r , magyar f. a’ kémeri kerületben Somlyóhoz 
3 órányira: 286 ref., 41 g, kath. lak., ref. anyatemplommal. 
Szőlőhegye, ’a erdeje van. F. U. a’ Bideskúthi nemzetség- 
beliek.

M a rk a sz e k , oláh f. a’ Rézalján, a’»kémeri kerületben, 
a ’ Berettyó mellett: 340 g. kath., 7. ref. lak., g. kath^nya- 
templommal, makkot adó bérezés erdővel, F. U. többen,

M a la d e j , ol. Melegye, oláh f. Kárásztelek szomszéd
ságában, a’ kémeri kerületben, hegyes erdős vidéken: 5 
romai, 448 g. kath., 4 zsidó lak., g. kath.anyatemplommal. 
F. U. gr. Bánfv, ’s t.

. M a ro n , két domb közt fekvő oláh f., a’ krasznai ke
rületben : 384 g. kath. lak., 's anyatemplommal. F. U. többen.

P a lic z k a , kis oláh f. Perje szomszédságában, a’ krasznai 
kerületben, 76 g. kath. lak, F. U. g.] Teleki, ’s in.

P e r e c s e m j , magyar-oláh f. a1 hasonnevű kerületben, a’ 
somlyai postautban, a1 Krasznavize m ellett: 13 romai, 528 
g. kath,, 732 ref. lak ., ref. és g. kath. anyatemplommal. 
Szántóföldjei elég termékenyek; bort termeszt. F.U. többen.

P e r je , dombokon széljelszórt oláh f. a’ krasznai kerü
letben, a’,Kraszna m ellett: 500 g. kath. lak., ’s anyatem- 
plomraal- F. U. a’ Bánfy nemzetségbeliek,

P é c s é i , oláh f. a’ krasznai kerületben, Somlyóhoz 1 ’s 3 
fertály órányira: 228 kath. lak .’s anyatemplommal. F. IL 
gr. Kendefy.

P e tc n y e , magyar f. Horváth szomszédságában , a’ krasz
nai kerületben: 2 romai, 36 g, kath., 568 ref. lab., ’s ref, 
anyatemplommal. F. U. többen.

P o rc z , ol- Nászát,oláh f. Bihar vgye szélén, a’ bemeri 
kerületben: 285 g. kath. lak,, ’s anyatemplommal. Vidéke 
hegyes erdős.

P a p te lk e , oláh f. a’ Somlyói kerületben, Somlyóhoz 3 
órányira: 380 g, kath. lak .,’s szentegyházzal. F. II. a’ Bán
fy nemzetség.

9 3
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Kis Parsai, magyar f. Bihar vgye szélén, a’ kémeri ke
rületben, ’s Nagy-Paczaltól, melly már K, Szolnokban fek
szik, egy patak választja el. Számlái 15 rániai, 48 g. kath., 
188 ref., G zsidó lak. Ref. szentegyház.

Rúton, két domb közt széljelfekvő magyar f. a’ krasz- 
nai kerületben 40 g kath., 439 ref. anyatemplommal. Lako
sai többnyire nemesek.

Recte, mngyar-oláh f. a’ perecsenyi kerületben, a’pos
taibban, Zilajhoz 2 órányira: G romai, 428 g. kath,, 503 ref. 
lak., hortermeszíéssel, erdővel. F. U. többen.

Felső-Szék, oláh f. a’ krasznai kerületben, Somlyóhoz
3 órányira: 224 g. kath. lak. F. U. gr. Bánfy nemz.

Serede/iy, ol. Seredgyi, oláh f. a’ Meszes hegye vidé- 
ke'n a’ krasznai kerületben: G47 g. kath., 12 ref. lak., g. 
kath. anyatemploinmal, derék erdővel. F. U. többen.

Somdj, oláh f. a' kémeri kerületben: 395 g. kath., 8 ref., 
fi zsidó lak., g. kath. anyatemplommal, derék szőlőhegygyei. 
F. U. a’ gr« Bánfy és Szénásy örökösök.

Tótfalu, ol. Szirb , oláh f. a’ krasznai kerületben: 426 
g. kath. lak. ’s anyatemplommal. F. U. többen.

Újlak, magyar f, a’ Magúra hegységben, a’Kraszna vize 
mellett, a’ kémeri kerületben: 3 római, 24 g. kath., 420 ref. 
lak., ref. anyatemplommal, bortermesztéssel. F. U .V  gr, 
Ithédey, és Toldalagi nemzetségek.

Ujvágds, vagy Láz, ol. Lazurj, oláh f. a’ Somlyói ke
rületben, a’ Rézalján : 390 g. kath. lak., ’s anyatemplom
mal. F. U. a’ Bánfy nemzetség.

Vaja, kis oláh f. a’ perecsenyi kerületben, Somlyóhoz
4 órányira: 110 g. kath. lak. Az Andrásy nemzetség bírja.

Varalja, ol. Szucsetátye elszórva fekvő oláh f. hegyek 
közt, a’ somlyai kerületben: 528 g. kath. lak., ’s szentegy- 
házzal. F. U. a* Bánfy nemzetség.

Magyar- Valkó, mngyar-oláh f. a’ Berettyó mellett, a’ 
somlyai kerületben: 270 g. kath. 386 ref. lak., ref. és g, 
kath. anyatemplommal. F. U. a’ Bánfy nemzetség.

Oláh-Valkó, oláh f a’ somlyai kerületben, Somlyóhoz 
4 órányira 458 g. kath. lak., ’s anyatemplommal. F. U. a’ 
Bánfy nemzetség.
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Vartólcz, magyar oláh f. a’ perecsenyl kerületben, Som
lóhoz egy órányira : 10 romai, 454 g. kath., 958 ref. lak., 

,» ref. és g.kath. anyatemplommal, hortermesztéssel. F. U. a’ 
b. Bornemisza örökösök, ’s más nemzetségek.

Zovány, magyar/, a'kémeri kerületben, Somlyóhoz 2 ó- 
rányira, a’ Berettyó mellett: 3 római, 15 g. kath., 893 ref., 
10 zsidó lak., ref. anyntemplommal. Van ezen a’ környéken 
igen hires , ásványos kénköves forrása, és fürdője, mellyet 
messzi vidékről is meglátogatnak. A’ csúzos (rheumatikus) 
nyavalyákban különösen dicsérik. F. U. a’ gr. és b. Bán- 
fy nemzetségek.

KOSKP §ZOEV©í£ VÁRMEGYE.
(Comitatus Szolnok mediocris. Mittlere Szolnoker 

Gespanschaft.)

1. §. H a t á r a i .
Közép Szolnok vármegyének szomszédja északról Szath- 

már; nyugotrol ugyan ez cs Bihar, Kraszna vármegyék 5 dél
ről Doboka és Kraszna; ’s keletről Kővár vidéke.

2. §. N a g y s á g a .
Földerüte 39LÍA Q  nifdet foglalván el, e’ tekintetben a’ 

43-ik helyet foglalja el a’ vármegyék közt. Szélessége Go- 
roszlótól Perig 8 mértföld, hosszasága a’ keleti oldalon 5, 
középén 1 ’s fél, a’ nyugoti oldalon 3 mérttöld.

o. §. T e r m é s z e t i  t u l a j d o n s á g a .
Ezen megyében a’ bérezés hegyek, a’ kies dombok, a’ 

hajoló völgyek, ’s ismét a ’ gazdag búza termő rónaság egy
mást kellemesen váltván fel: az egészet méltán a’ leg
szebb, ’s legáldottabb vgyék közé számlálhatjuk. Altaljában
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inkább hegyes e's dombos, mint róna tartomány. Nevezete
seb hegyei a’ Meszes, a’ megyének deli szegletében, továb
bá a3 liikk, egy erdős, zordon hegy láncz a’ megye északi 
határszélein , Szathmár vgyének szomszédságában. Azon he
gyek, vagy inkább dombok, mellyek a’ Kraszna és Ér vizek 
mentiben látszatnak, az Oszoly, hegynek hosszan nyúló so
rai. Tulajdonképpen való rónaságot csak a’ megye nyugoti 
részén az Ér folyó mentiben láthatni. Fő folyóvizei a’ Sza
mos, melly B. Szolnokból ’s Kővár vidékéből belépvén , Si- 
bónál hirtelen északnak fordái, ’s a’ megye keleti oldalát 
4 mfdnyire nedvesítvén, Szélszegen felül Szathmár vgyébe 
folyik. Hajdan hajókázható vala, ’s Szathmár városába ’s fel
jebb ezen szállítottak sót. A’ Kraszna, az Oszoly hegyéből 
ered, Kraszna vgyének déli határszélén, ’s miután ezen me
gyét keresztül futotta volna, Hidvégen felül megyénkbe jön, 
’s itt mintegy 4 mfdnyi hosszúságban folydogálván, Király 
Darőcznál Szathmár vgyébe megy által. Ezen folyó, mihelyt 
sik mezőre kap, mocsárOsodni kezd, és több ágakra oszolván, 
fél szigeteket formál, mellyek összecsatolva Érnek neveztet
nek, melly egy darabig Szathmár vgyének határszélein foly
dogálván Bihar, vármegyébe lép által, ’s ott formálja a’ ter
mészeti gazdagságáról és szépségéről nevezetes Érmellékét. 
Megjegyzésre méltó az, hogy a’ lefolyt legközelebbi években 
e’ környéken tapasztalt földrengések, az Ér vize mentiben 
legérezhetőbbek voltak. Többi nevezetesebb folyói : a’ Szi
lágy, Zilaj, Gyöngy, licitek, mellyek közűi az első a’ Sza
mosba, a’ többiek a’Krasznába ömlenek. Levegője mindenütt 
egészséges; éghajlata szolid, ’s a’ növények tenyészésére 
felette kedvező.

4. §. T é r m é k é  i.
Ez áldott megyében mindenféle gabona bőséggel van; 

különösen sok és s/.ép tiszta búza terem az Er mentiben. Ten
gerit a’ számos oláhok, de a’ magyarok is sokat termeszte
nek. Kerti és hüvelyes veteményekben fogyatkozás sehol sincs. 
Sok gyümölcse közt említést érdemel a’ nagyszemű berczen- 
czei szilva, mellyből erős és jó ízű pálinka főzetik; Zilaj 
körül a’ Meszes vidéken sok alma és körtvély 's különös



nemes fajú őszi baraczk; az Ér es Kraszna vidékéin híres 
sárga és görög dinnye terem. lior csaknem mindenütt ter- 
mesztetik, sőt a’ zordonabb Bikkaijai helységeknél is lát
hatunk szőlőhegyeket. Egyébiránt legjobbnak tartják azt, 
melly Tasnád , Pér környékein terem, ezután jön a’lYleszes 
vidékén termesztett, melly erős és kedves izű, ’s messze el- 
hordatik. Sok dohánya közűi dicséretre méitők a’ szodorai, 
tasnád-szántői, ’stb , meilyek egy kissé erősek ugyan, de 
kedves illatúak. Az ege'sz megyében gyönyörű tölgyes és 
bikkes erdők szemlélhetők, meilyek makkot, gubacsot bőven 
szolgáltatnak. Azonban az Er mentiben néhány helységnek 
nincs elegendő fája, de ezt olcsón szerezhet. Szarvasmarhát 
sokat e's szépet nevel, miről ki ki meggyőződhetik a’ hires 
tasnádi baromvásárok alkalmával; a’ juhtenyésztés, ’s ne
mesítés is napról napra öregbedik. Sertés temérdek hizlal- 
tatik a’ rengeteg makkos erdőkben. A’nemesebb ló tenyész
tésére nehány uraságok nagy gondot fordítanak ; ’s a’ sibói 
ménes nem csak honunkban, hanem külföldön is márrég- 
ólta kitűnő hírben áll, ’s ezt ezentúl még jobban meg
érdemelheti, mert a’ derék Wesselényi Miklós báró, régi 
ménesét 1828-ban eladván, ’s helyette részint teljesvéiű, ré
szint félvérű angol,részint a5 Székelyföldről Csíkból, hol még 
valóságos keleti vérű lovak leginkább találtatnak, anyalova
k a t, ’s ezekhez két telivérű drága angol mént szerezvén, 
az ezektől származott csikók a’ legszebb jövendőt Ígérik. A’ 
Bikkalján különösen a’ rengeteg Volusui erdőségben őzek, 
sasok nagyi mennyiségben tanyáznak, de egyebütt is az er
dők fogoly és császár madarakkal, a’ folyók halakkal a ’ 
Kraszna ’s Er nádasai vizimadarakkal bővelkednek. — Ás
ványokkal azonban a’ számos hegyek daczára is nem dicse
kedhetik, Sós források vannak Hadadnál és Szépiáknál. Kő- 
vévált tengeri állatok csontjai találtatnak ’Sibúnál.

5. §. L a k h e l y e k .  La k o s ok .
Van ezen megyében 1 szabad város (Zilaj), melly ma

gyar, 6 mezőváros, melly bői 4 magyar, 1 oláh, egy ma- 
gyar-oláh; 134 falu, u. ni. 17 magyar, 83 oláh, 33 vegyes 
magyar - oláh ; 1 oláh - magyar - német - tőt j 1 népes puszta.
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Népessége ií)7,192 lélek, ’e így esik egy Q  mfdre 2677 lak
kos. Vallásokra nézve találtatik: 2694 romai katholikus, 
6!,033 görög katholikus, 43,034 református,'9  n. e. óhitű, 
432 zsidó. Nyelvökre nézve: 45,737 magyar, 422 zsidó, 
a’ többi oláh. A’ csekély számú németeket, tótokat, örmé
nyeket ^kik Tasnódon legszámosabban laknak) czigányokat 
különösen fel nem számolhattuk.

Hómai kath. parochia van 4 , ’s ezek a’ n. váradi püs
pöktől függenek. lief, anya ekklézsia találtatik 54, és eze
ket az erdélyi superintendentia igazgatja. Gör^kath. szenfegy- 
ház van 95, nioUyek a' fogarasi püspöki megyébe esnek, 
kivévén egy két munkácsi megyéhez tartozandó plébániát, 
tíynagoga van Tasnádon.

6. §. Ipar.  K e r e s k e d é s .
A’ lakosok nagyobb részt föld ’a szőlő-miveléssel, ba

romtartással foglalatoskodnak, de mesteremberek is vannak 
ezámosanjkülönösen Zilajon, Tasnádon, Szilágycsehiben. Gyá- 
rok nincsenek. Nyers termékekben 'nagy gazdagsága lévén 
a’ megyének, ezekből másoknak is juttathat. Gabonájátfő- 
képen Zilajon, Tasnádon, ’s a’ inegye (kebelén kivűl Nagy- 
Károlyban szokta eladni. A’ bort részint Beregh, Ungh, Már- 
utaros vgyei zeidókjhordják el, részint Kolosvár felé vitetik. 
A’tasnádi baromvásár e’ környéken oily hires, hogy arra a’ 
szomszéd Sznthmár, Bihar vármegyékből is hajtanak mar
hákat, minél fogva ezt Arad, Csongrád, Békés, ’s más 
messzevidéki kereskedők is meg látogatják. Gabonára, kéz- 
műi portékákra a’ zilaji vásár leghíresebb. A’ Debreczenbői 
Koiosvárra vivő ország , és postautban két postaállomás 
Van, t. i. Zilajon és Bréden.

7. §. O s k o lá k .  K a t o n a s á g .

Az oláh helységekben kevés helyt van ugyan oskola, ’s 
az is rósz állapotú a’ mi van; de a’ reformátusok minden 
annyaekklézsiában jó nemzeti oskolát bírnak, Zilajon pedig 
jól elrendelt gymnasiumok van, mellyet legközelebb b, Wes
selényi Miklós tetemes pénzalapitványnyal segített. Tasná-

7
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Jón szinte derék reform, oskola találtatik, mellyben egy
szersmind deák nyelvet is tanítanak. — A* mi a* katona· 
eágot ille ti; ezen megye a’ 37 szánni (most Márjássynevét 
viselő) magyar gyalog ezredhez adja ujonczait.

8. §· P o r t á k .  N e m e s s é g .
Hadi adót 42 palatinális porta után fizet, és igy 10 por

tával többet mint a' másfél annyi nagyságú Beregh várme
gye. Nemessége igen ezámos’s mintegy 2000 családra becsülte- 
lik. Uradalmai közűi a’ 'silóit és hadadit bírja a’ b, W e
sselényi nemzetség, a* görcsönit gr. Andrássy, sarmasúgit 
gr. Kemény.

9. P o l i t i k a i  f e l o s z t á s a .
Eloszlik Belső és Külső Járásra, ’s 6 kerületre, mel- 

lyek ezek I. Zilaji. II. 'Silói. 111. Szilágycsehi. l\.'.Szil· agyi, 
V. Tas/iádi. VI. Peers.

M e z ő v á r o s o k .

Szilágy-Cseh, Szilagum, Csehehu, m. v. kellemetes dom
bos vidéken, a’ Szilágy patakja mellett, a* hasonnevű ke
rületben, ’a belső-járásban, Zilajhoz 5 órányira: 75 romai, 
84 g. kath., 3088 ref. lak,, ref. anyatemplommal, számos mes
teremberrel. F. U. többen.

Görcsön, ol. Gűtsin, magyar-oláh m. v. a’ belső járás
ban , ’s zilaji kerületben , Zilajhoz 1 % órányira: 28 romai, 
332 g. kath., 336 ref. lak., ref. és g. kath. plébániával, ’s 
egy r. kath. capellániával. Földje meglehetős termékeny; bort 
termeszt, F. U gr. Andrásy nemzet.

Hadad, Kriegsdorf, Hodod, magyar m.v. a’ belső járásban, 
'sszivágyi kerületben: 25 romai, i04 g. kath., i486 ref. lak,, 
ref. anya ekklésiával ’s g. kath. templommal, egy régi 
tűit várral. Északra Szathmár vármegye felé, rengeteg Volusa 
nevű erdőség van, mellyben nagy vadak , és sasok bőven ta
nyáznak. F. U, a’ b. Wesselényi nemzetség, mely igen régi 
’s gyökeres magyar család innen veszi előnevét.

'S i ló , magyar m. v. a’ belső járásban , a’ hasonnevű ke
rületben, Zilajhoz 3 órányira: 20 romai. 48 g. kalh., i !74
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ref. lak., ref. anyatemplommal. Határa részint egyenes, részint 
hegyes és dombos. Hégi igen hires ménese lS'i8-ban elada
tott, de helyette b. Wesselényi Miklós még híresebbet tenyé
sztél , mert részint teljes vérű angol, részint féfvérű angol, 
részint a' Székhelyföldről, Csíkból szerzett (hol még valósá
gos keleti vérű lovak leginkább találhatók) anyalovaktól , ’s 
két telivérű angol méntől olly jeles csikók származtak, hogy 
a* régi ménes eladatását egy lóhoz értő sem fogja gáncsolni, 
sőt azért a’ nemes bárónak valóban köszönetét mondaná. Ne
vezetes Sibó gok kővévált tengeri állatok csontjairól is, mel- 
Iyek az itteni hegyekben bőséggel találtatnak. F. U. b. Wes
selényi nemzetség.

Sülemled, oláh m. v. a’ Szamos mellet, a’ belső járás
ban, ’s szilágycsehi kerületben 9 romai 698 g. kath. lak., ’s 
ahyatémplommal, 3 országos vásárral, F. U. többen.

Tárnád, Treslenberg, Teschnáda, népes és élénk pri- 
vil, város, mellyben több uraságok is bírnak, egy kies dom
bos, ’s majd termékeny róna vidéken, a’ külső járásban, tas- 
nádi kerületben, N. Károlyhoz 3 órányira. Számlái 1092 ro
mai, 298 g. kath., 9 n. e óhitű 1892 reform., 125 zsidó la
kost, kik nyelvökre nézve nagyobbára magyarok, de van
nak németek, oláhok, örmények is. Van itt romai és g, kath., 
reform, anyatemplom, eynngóga, régi elpusztult hegyivár. 
Szőlőhegye felette nagy kiterjedésű, ’s híres bort terem, 
szántóföldjei bő termékenységnek; marhavásárjai pedig or
szágszerte ismeretesek.

Zilah, vagy Z ila j, ném. Waltenberg , vagy Zilleninárkt. 
Privilegiált kincstári város, ’s fekszik a’ Meszes hegyénél, 
igen szép vidéken: 338 r. kath. 8530 ref. lak., kik mindnyá
jan magyarok, r. kath. és ref. anyatemplommal, ref. gynínasium- 
mal, rendes tanácscsal. Határa nagy kiterjedésű; bort sokat 
termeszt; mesteremberei számosak, vásárjai pedig felette né
pesek. A’ belső járáshoz ’s' a’ hasonnevű kerülethez tartó
zik. Van postahivatala és váltása Somlyó és Bréd közt. 
A’ városnak joga volt követeket küldeni az l’rdélyországi or
szággyűlésié. A’ vgye itt tartja gyűléseit.
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F a l u k .

Á k o s , ol. Akis, magyar- oláli f. a’ kíilső járásban, t ás
nád! kerületben, a’ Kraszna melleit: 12 romai, 365 g. kath., 
620 ref., 72 zsidó lak,, ref. és g, kath, anyatemplommal, sy- 
nagógával. Mind szántóföldje, mind rétje igen temékeny. F. 
U. többen.

A p á c z a , ol. Várcza, erdők közt fekvő oláh f. 3 romai, 
314 g. kath. lak., ’s szentegyházzal. F. U. Wesselényi.

A r d d , ol. Ardorel, magyar f. dombos vidéken, a’ Sza
mos mellett, belső járásban és szilágycsehi kerületben: 0 
romai, 221 g. kath,, 997 ref. lak,, ref. és g, kath. anyatem- 
plomal. F. U. többen.

B a ld s h á z a , ol, Falasa, oláh f. a’ kíilső járásban, tas- 
nádi kerületben, 10 romai, 283 g. kath.. I 4 ref. lak., g· 
kath, anyatemplommal, igen jó bort termő szőlőhegygyei. 
F. U. többen.

B a jo m , ol. 1! óján a , oláh f. n’ peéri kerületben, hegyek 
és erdők közt: 361 g. kath. lak., ’s anyatemplommal. Jó sző
lőhegye van. F. U. többen.

Also*·B e re k szó , ol. Bérszó di szósz, oláh f. a’ belső já
rásban, szilágycsehi kerületben: 4 romai, 657 g. kath. lak., 
’s anyatcmplommal. F. U. többen.

F e lső -  B e rc k szó , oláh f. a’ belső járásban, szilágycsehí 
kerületben, a’ llikkalján: 1173 g. kath., 8 ref„ 14 zsidó lak., 
g. kath. nnyatemplommal. Erdeje idén nagy, ’s benne őzek is 
találtatnak; földjei soványok. F. U. többen,

B en edek fa lva  , ol. Benyefalo , magyar - oláh f. közel a’ 
Szamoshoz, belső járásban, szilágycsehi kerületben: 5 romai, 
224 g. kath,, 298 ref. lak., ref. és g. kath. nnyatemplommal. 
F. U. többen.

B ik á c za , nem. Farrendorf, ol. Bikiász, magyar f. a’ bel
ső járásban, szilágycsehi keriiletben: 8 g. kath., 1047 ref. 
lak., ’s ref. anyatemplommal. F. U. többen.

* fB r e d , oláh f. erdős hegyek közt egy völgyben, belső 
járásban, zilaji kerületben: 5 romai, 492 g. kath. lak., ’s anya- 
templommal, postahivatallal a’ kolosvári országúiban, F. U. 
gr. Andrásy nemzet^ ’s a’ görcsöni urad, tartozik.
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Böthdza, ol, Byicsche, magyar-oláh f. hegyes vidéken, 

belső járásban, szilágycsehi kerületben: 2 romai, 153 g. .kath., 
604 ref. lak., ref. és g. kath. anyatemplommal. F. U többen.

Magyar-BaAsa, ol. Boricze, oláh - magyar f. a’ belső 
járásban, zilaji kerületben: 558 g. kath., 322 ref. lak., g, 
kath. és ref, anyatemplommal. F. U. többen.

Bogdánd, magyar f* a’ külső járásban, szivágyi kerü
letben, kies szőlőhegyek ’s rengeteg erdők szomsédságában: 
278 g. kath., 93C ref. lak., ref. anyaekklésiával, ’s g. kath. 
szentegyházzal. F. U. b. Wesselényi.

Babucza, lásd Nagy Dersida.
Ctö'g, oláh f. a’ külső járásban, Tasnádhoz közeit 10 

romai, 475 g. kalh. lak., *s nnyatemplommal. Bort termeszt, 
's erdeje van. F. U. többen.

Czégeny, ol. Czegye, magyar-oláh f. a’ külső járásban, 
fasnádi kerületben, a’ Kraszna mellett, 10 romai, 124 g. 
kath., 357 ref. lak., ref. anyaekklésiával, ’s g. templommal. Határa 
Igen termékeny, különösen jó rétjei vannak. F. U. többen.

Csány, oláh f. a’ külső járásban, peéri kerületben: 384 
g. kath. lak., anyatemplommal, ’s jó bort termő szőlőhegy
gyei. F. U. többen.

Magyar-Csaholy, ol. Cshelucza, magyar-oláh f. a’ kül
ső járásban, peéri kerületben: G romai, 230 g. kath, 386 
ref. lak., ref. anyaekklésiával, bortermesztéssel. F. U. többen.

Oldh-Csaholy, oláh f. 452 g. kath, lak., ’s nnyatem- 
plommal,

Cziglem, oláh f. a’ belső járásban , zilaji kerületben}: 
887 g. kath., 4 ref. 9 zsidó lak., g. kath., anyatempíoil'mal. 
F. U. b. Wesselényi, ’s a’ sibói urad. tartozik.

Czigdnyi, oláh f. a’ belső járásban, zilaji kerületben : 
573 g. kath. lak., ’s anyatemplommal. F. U. többen.

Dabjon, ol. Domnyin, oláh f. a’ belső járásban, sibói 
kerületben: 4 romai, 876 g. kath., 5 ref., 10 zsidó lak., 's 
anyatemplommal.

Dabjon- Újfalu , ol. Bursza, oláh f. az elébbeni helység
hez nem messze, hegyes, erdős vidéken. Lakja 482 g, kath·
G ref. g. kath anyatemplommal. F. U. többen.



K is  és N a g y  D e h re c ze n , 2 oláh f. a’ belső járásban , 
sibói kerületben, az első 410, a’ második G22 g. kath. lak,, 
•a, plébániával. F. U. többen,

D  e h ren , oláh f. a’ sibói kerületben, hegyes vidéken : 7 
romai, 351 g. kath. lak., ’s anyatemplomnial. F. U. többen.

U e s h d z a , ol. Gyesche, magyar f. a’ belső járásban, szi
lágycsehi kerületben, egy hegy tövében: 54 g. kath., 823 
ref. lak. ’s rcf. anyaekk lésiával.

D ió s a d , magyar f. egy dombon, a’ zilaji kerületben.· 12 
kath., 564 ref. lak., 's anyatemplomnial, bortermesztéssel. F. 
U. többen,

K is - D o b a , magyar f, hegyek közt a’ zilaji kerületben: 56 
g. kath , 583 ref. lak., ’s anyatemplomnial. Földjei meglehe
tősek; szőleje, erdeje van. F. U. többen.

Nagy-Doha, magyar f. a’ zilaji kerületben · 4 romai, 48 
g. kath., 628 ref. lak., 's ref. anyatemplomnial. F. U. többen.

K is -D e r s id a  , oláh f. a’ külső járásban, peéri kerületben, 
a’Kraszna vize mellett: 484 g. kath. lak., ’s anyatemplommal. 
F, Lf. gr. Kemény, ’e a’ sarinasági urad. tartozik.

N agy-D e r s id a , oláh f. a’ külső járásban: 664 g. kath. 
lak. F. U. többen.

D om osx ló , erdők közt fekvő oláh f. a’ peéri kerületben: 
394 g, kath·, 2 zsidó lak., g. kath, anyatemplommal, megle
hetős szőlőhegygyei. F. U. többen.

Eger hegy, ol, Temesesty, oláh f· igen erdős hegyes vi
déken a’ szilágycsehi kerületben: 624 g, kath. lak., ’s anya- 
tcmpbmmal, F. U. többen.

E g e r h d t , oláh-magyar f. a’ Bikkalján, szilágycsehi ke
rületben, a’ Szilágy patakja mellett: 728 g. kath , 158 ref. 4 
zsidó lak., ref. és g. kath. anyatemplommal, szép bérezés er
dővel. F. Lf. többen.

Egrespatai: , oláh-magyar f. a’ zilaji kerületben: 3 ro
mai, 324 g. kath., 202 ref., 8 zsidó lak., ref. és g. kath. anya- 
teniplommal. F. U. Khédey és b. Bornemisza nemzetségek.

É rie d , magyar f. 18 g. kath., 248 ref. lak., ’s ref. anya
templomnial, hegyes, völgyes határral. Fekszik a’ zilaji ke
rületben. F. U. b. Wesselényi.
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Vörményes, oláh f. hegyes vidéken, a’ zilaji kerület
ben : 6 romai, 471 g, kath, lak., ’s anyatemplommal. F. U. 
többen.

Kis-Gor oszló , ol. Tranyis Mike, oláh f. a’ Szamos mel
lett , a’ sibói kerületben: 532 g. kath. lak. "s anyatemplommal. 
F, U. többen.

Nagy-G or oszló, 'ol. Tranyis Maré, oláh f. az elébbeni 
helység szomszédságában: 4 romai, 463 g. kath. lak., ’e nnya- 
templommal. Földjei, rétjei a’ Szamos mentiben igen termé
kenyek; dombjai azonban soványacskák. F. U. a’ Vay nem
zetség.

G orddnfalva, oláh f. 3 romai, 512 g· kath., 10 zsidó 
lak., ’s anyatemplommal·

Gór zó fa lv a , ol, Fetyerigyio, oláh f. a’ Meszes hegy tö-r 
vében, a’ zilaji kerületben: 420 g. kath. lak., ’s anyatemplom- 
mal, erdővel, lakosai szőlőmivelésből élnek. F. U. a’ gr. Ke
mény örökös.

Gyűrtelek ̂  ol. Schurtelek, oláh f. kies dombos vidéken: 
485 g. kath., 41 ref. lak., g. kath. anyatemplommal. Fekszik 
a’ belső járásban, szivágyi kerületben. F. U. többen.

G iro th , vagy G iro d , oláh f, a’ külső járásban, tasnádi 
kerületben: 2 romai, 235 g. kath., 14 ref. lak., ’s g. kath. 
szentegyházzal, rónán fekvő igen termékeny határral. F. U 
b. Wesselényi.

Gyírókat, ol. Zsorokuta, oláh f. a’ peéri kerületben: 256 
g. kath. lak., 's szentegyházzal. F. U. gr. Kemény, 's a’ sar- 
masági urad. tartozik.

É r-H a tva n , magyar - oláh f. a’ peéri kerületben: 2 ro
mai, 503 g. kath., 238 ref. lak., ref. és g. kath. anyatem
plommal , gazdag síkon fekvő szántóföldekkel. F. U. többen.

H osszú-Ú jfa lu , oláh f. Zilajhoz 2 /a órányira, 327 g. 
kath. lak., ’s anyatemplommal.

O láh-H orváth , oláh f. a’ szilágycsehi kerületben: 32() 
g. kath. lak., ’s szentegyházzal. A’ szilágycsehi urad. tartozik.

H arkalány , oláh f. a’ zilaji kerületben: 16 romai, 452 
g. kath., 8 ref. lak., g. kath. anyatemplommal. F, U. többen.

Jnó , oláh f. hegyes Vidéken a’ sibói kerületben: 584 g. 
koth, lak., ’s anyatemplommul. F. U. többen.
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I lly é s /a lv a , ol. Bezesty, oláh f. a’ szivág^l kerületben : 
1028 g. kath., 23 ref. lak., g. kath. anyatemplommal, nagy 
erdővel, bortermesztéssel. F. U. többen.

E r-K ávds , oláh-magyar f. a’ tasnádi kerületben: 20 ro
mai, 564 g. kath., 375 ref. lak,, ref. és g kath. anyatem
plommal , szép tisztabúzát termő gazdag határral. F. U, többen.

Er- Szen t-K irá ly , magyar-oláh f. a’ tasnádi kerületben:
8 romai, 428 g. kath., 883 ref. 64 zsidó lak., ref. és g. kath. 
anyatemplommal. Rónán fekvő szántóföldjei gazdag tnrmékeny- 
ségiiak, rétjei jók; lakosai szőlőmivelésből sok pénzt keres* 
nek. F. U. többen.

K orond, oláh f. közel Szathmár vgyéhez a’ Rikkalján :
9 romai, 341 g. kath., 17 ref., lak., g. kath. anyatemplom
mal. Határa hegyes ugyan, de erdeje szép, szőlőhegye is 
derék. F. U. b. Wesselényi. A’ tasnádi kerül, tartozik.

K is fa lu , oláh f. a’ tasnádi kerületben: 492 g. kath. 
lak., anyatemplommal. A’ tasnádi urad. tartozik.

K e g y e , oláh í. a’ tasnádi kerületben: 823 g. kath. 6 zsi
dó lak., g. kath. anyatemplommal. Határa hegyes, völgyes, 
de búzát, tengerit, meglehetősen terem; több szakasz erdeje, 
’s jó szőlőhegye van; rétjei hasznos füvet teremnek, F. U, 
gr. Károlyi ház.

K e s z i ,  oláh f. a’ pee'ri kerületben: 138 g. kath. lak., és 
ezentegyházzal. F. U. többen.

Ér-Kőrös, oláh-magyar f. a’ peéri kerületben, Tasnád- 
hoz nyugotra , 1 mfdnyire:7 romai, 413 g, kath., 212 ref. 
lak,, ref. és g. kath anyatemplommal. Róna határa szép bú
zát, ’s mindenféle gabonát bőven terem. Jó marhákat te
nyészt. F. U. több közbirtokosok, kik közül néinellyiknek 
derék lakháza van itt.

K a r i k a , oláh f. a’ zilaji kerületben: 698 g. katb. lak., 
’s anyatemplommal. F. U. b. Wesselényi.

K e le n c s e  , oláh f. a’ sibói kerületben: 566 g. kath. lak., 
’s anyatemplommal. F. IT. többen.

K e c s k é s f a l v a , oláh f. a’ sibói kerületben: 372 g. kath. 
lak., ’s anyatemplommal. F. U. többen.

K öd , oláh f. a’ Szamos kies völgyében, a’ sibói kerti- 
romai, 1128 g. kath. 14 ref., 8 zsidó lak.; g. kath.



KÖZÉP SZOLNOK VÁRMEGYE. 105
anyatemplommal, hegyes, völgyes határral, erdővel, szőlő- 
hegygycl. F. U. többen.

Kövesd, oláh f. a’ peéri kerületben: 498 g. kath., lO 
ref. 14 zsidó lak., g. kath. anyatemlommal, szép erdővel és 
szőlőhegygyei. F. U. gr. Kemény, ’s a' sarmasági uradalom
hoz tartozik.

K irv a , oláh (. a' zilaji kerületben: 467 g. kath. lak·, ’a 
anyatemplommal. F. U. többen.

K usaly , magyar-oláh í. a' zilaji kerületben, hegyes vi
déken: 285 g. kath., 315 ref. lak., ref. és g. kath. anyatem- 
plommal. F. U. többen.

Kucsa, oláhf. a’ siból kerületben: 8 romai, 813 g. kath., 
6 ref., 13 zsidó lak., g. kath. anyatemplommal. F. U. többen.

Sildgy S z.-K irá ly , magyar nemes f. a* sibói kerületben: 
320 ref. lak., 's anyatemplommal, bortermesztéssél.

Sildgy-Fő-Keresziúr, magyar names helység a’ zilaji 
kerületben: 24 r. kath., 1028 ref. lak., ’s anyatemplommal.

L e le , magyar f. a’ szivágyi kerületben , igen hegyes er
dős vidéken: 6 romai, i01 g. kath., 996 ref, lak., ref. anya- 
templommal. F. U. többen.

K raszna-M i/idlyfalva , magyar-oláh f. a’ Kraszna vize 
mellett, a’ tasnádi kerületben: 3 romai, 140 g. kath., 357 
ref. lak., ref. anyaekklésiával, ’s g. kath.lil. templommal. Mind 
földje mind rétje gazdag termékenységű; erdeje van; ’s lakó· 
sai szőlőmivelésből pénzt kereshetnek. F. U. többen.

M ojgrád , oláh f· a’ ziiaji kerületben , a’ Meszes hegyé
nél, mellyen itt egy régi elpusztult vár romjai látszanak. Szám
lál 345 g. kath. lak·, egy templommal együtt. F. U. gr. An- 
drásy,’s a’ görcsöni uradalomhoz tartozik.

M ono , cum Szaldó , 2 magyar oláh f. a’ szilágycsehi 
kerületben: 21 romai; 265 g. kath., 894 ref., 15 zsidó lak., 
ref. anyatemplommal, ’s g, szentegyházzal. F. U. többen.

Mosóbánya, ol. Bejicze, erdős hegyek közt fekvő oláh
f. a’ szivágyi kerületben: 593 g. kath, 8 zsidó lak., g. kath. 
anyatemplommal. F. U. többen.

M utos , oláh í. a’ szivágyi kerületben, a’ Szilágy patakja 
mellett: 575 g. kath., 12 zsidó lak,, g. kath. anyatemplommal. 
F- U. b. Wesselényi.
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N agy-M onn , oláh f. a’ sibói kerületben, a’ Pogányvár 
hegye tövében : 458 g. kath. lak., ’s anyatemplommal.

Nagy-M onn· Újlak, magyar f. az elébbeni helység szom
szédságában : 398 ref. lak.,’s ref. anyatemplommal. F.U. többen.

Menyő, magyar - oláh f. kies dombos vidéken, a’ sibói 
k e rü le tb en i3  romai, 429 g. kath., 64 reí. lak,, ref. ée g. 
kath. anyatemplommal, bortermesztéssel. F. U. többen,

M ocsolya , magyar-oláh h a’ peéri kerületben: 2 romai, 
224 g. kath., 713 ref. lak., ref. anyatemplommal. Szőlőhegye 
jó bort terem. F. U. többen.

Er-M inclszent, ol. Menczonty, magyar-oláh f. a’ fasná- 
di kerületben, az Er vize mentibeni 53 romai, 365 g. kath,, 
418 ref. 6 zsidó lak., romai és görög kath., ref. enyatemplom- 
mal. Síkon, fék vő szántóföldjei szép búzát és gazdagon terem
nek. F. U. többen.

M agyar-N ádasd , magyar t  termékeny dombos vidéken, 
Hadadhoz közel a’ ezilágycsehl kerületben: 6 romai, 10 g, 
kath., 1083 ref. lak., ref. anyatemplommal. F. IT. b. Wesse
lényi, ’s a’ sibói uradalomhoz tartozik,

Oldh-JVádasd, oláh f. a* szilágycsehi kerületben: 262 gi 
kath. lak., ’s anyntemplommal. F. U. többen.

Új-Nemet/ii, oláh f. ■’ tasnádi kerületben, a* Ér és 
Kraszna szomszédságában: 254 g. katb. lak., *sszentegyház
zal , termékeny határral.

Ndprdd, néni. Kübendorf, ol. Nepragye, nagy oláh-ma
gyar f. a’Szamos jobb partján, a* sibói kér., egy térségen: 12 
r . , 2528 g. kath ,, 208 ref., 10 zsidó lak,, ref. és g. kath. 
anyatemplommal, nemes udvarházakkal. Nagy határa részint 
róna és termékeny, részint hegyes, erdős. F. U. többen.

Nytres, ol. Csuta, oláh f. a’ tasnádi kerületben: 564 g, 
kath. lak. anyatemplommal, szőlőhegygyei. F. U. az Er- 
dődy nemzetségbeliek.

Nyirmon, Bolgár, oláh f. a’szilágycsehi kerületben: 423
g. kath. lak., 'e juiyatemplommal. F. U. többen.

Nyirsid, oláh f. a’ zilaji kerületben 382 g. kath, lak,, 
■'s sjnyatemplommal. F< U· b, Wesselényi.
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Ökörilő, ol. Kurltó, oláh f. a* peéri kerületben ί 574 g. 
kath. lak., ’s anyatemplommal, jó bort termesztő szőlőhegy
gyei. F. U. többen.

Örményes, oláh f. a’ szivágyi kerületben, erdős vidéken: 
480 g. kath. lak., ’s anyatemplommal. F. U. többen.

Pele, magyar f. körös körül hegyektől körülkerítve, a* 
peéri kerületben: 8 római, 20 g. kath., 496; ref., 14 zsidó 
lak., ref. anyatemplommal, bortermesztéssel. F. U· többen.

Panitli, magyar f. a’ zilaji kerületben: 9 római, 58 g. 
keth,, 357 ref. lak., ref. anyatemplommal. F. U. többen.

Paplelek, oláh f. a ' zilaji kerületben: 577 g. kath. lak·, 
’s anyatemplommal, F· U. gr. Audrásy, 'e a’ görcsöni ura
dalomhoz tartozik.

Proddnfulva, oláh f. a’ zilaji kerületben, az Egregy pa
takja mellett: 323 g. kath, lak., ’s szentegyházzal. F. U .b . 
Wesselényi. T

Peer, magyarjoláhf. Bihar vgye szélén,! alacsony hegyes 
vidéken, a’ hasonnevű kerületben: 5 j romai, 164. g. kath. f 
894 ref., 60 zsidónak., ref. ésg. kath. anyatemplommal, szó
lóhegygyei , erdővel, ’a termékeny szántóföldekkel. F. U, 
többen.

JR/iona, oláh f. a’ sibói kerületben, a’ Szamos mel
lett : 421 g. kath. lak., ’e anyatemplommal. F. U. b. Wes
selényi.

K\s és Is1 agy Paczal·, 2 magyar-oláh f. Bihar vgye szé
lén, a’ peéri kerületben , az első 15 romai, GQ görög kath·, 
130 ref., 6 zsidó, a’ második 14 róm ai, 208 g. kath., 385 
ref. lak., ref. e's g. kath· anyatemplommal, bortermoiztéssel· 
F. U. többen.

Altó-Szopor, oláh f. a' Kraszna mellékén, a’ tasná^i ke
rületben: 12 róm ai, 1086 g. katb. lak., ’s anyatemplommal. 
Határa sovány búzát és tengerit terem. Ezelőtt egyik ép 
nagyobb része Szathmár vgyéhez tartozott. F. U. a’ k. ka
mara, gr. Károlyi, gr. Andrásy, gr. Teleki, Sándorházy, 
Gűthi örökösök, ’stb.

Felső-Szopor, oláh f. közel az elébbeni helységhez: 7343 
g, kath. lak., ’s anyatemplommal, sovány határral , cserfa 
erdővel. F. U. nagyobb részt ugyan azok kik F· Szopornak.
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Szakácsi, magyar-oláh f. a’ tasnádl kerületben: 14 ro
mai, 186 g. kath., 475 ref., 36 zsidó lak., ref. anyaekldési- 
^val, ’■ g. templommal. Szőlőhegye’s erdeje ran. F. U. többen.

Ssodoro, oláh-magyar f. a’ peéri kerületben; 238 g. 
kath,, 184 ref. lak., ref. ,és g. kath. anyatemplommal. Hatá
ra  jó mivelés mellett termékeny; kedves izű, de erős do
hányt termeszt. F. U. a’ Szodoray nerozetségbeliek.

Pele-Szarvad, oláh f. a’ peéri kerületben: 338 g. kath., 
4, ref. lak., g. kath. anyatemplommal. F. U. többen.

Tasnád-Szarvad, magyar-oláh f. a’ tannádi kerületben ; 
34 romai, 253 g. kath,, 360 ref. lak., ref. és g. kath. anya
templommal , F. U. többen,

Sziipds, oláh f. a’ pcéri kerületben: 293 g. kath. lak., 
*a szentegyházzal. F. U. a’ Becsky nemzetség.

Tusnád-Szántó, o láh-m agyar-ném et-tot f.a'peérl ke
rületben : 475 római, 720 g. kath., 270 ref., 14 zsidó lak., 
ref. és g. kath. anya, r. kath. fii. templommal, tágas és sok 
javakban részesült termékeny határral. F. U. a’ Becsky nemz.

Szőr- Demeter, oláh-magyar f. a' peéri kerületben: 13 
romai, 50o g. kath., 146 ref., 12 zsidó lak., ref. és g. kath. 
•nyatemploramal. Szőlőhegye igen jó bort terem. F.U. többen.

Alsd-Szivugy, oláh f. erdős hegyek közt j 898 g. kath, 
lak·, ‘a anyatemplommal. F. U. többen.

Felső-Szivágy, ol. f. szinte erdős, bérezés vidéken, ez úgy 
nevezett Üikkalján: 1156 kath., |16 zsidó Iák., g. kath, anya
templommal. F· U. többen. Mind a’ két helység a’ hasonne
vű kerületben fekszik.

Solymos, oláh ,f. a’ sibói kerületben: 577 g, kath. lak., 
anyatemplommal, sok erdővel, hegyes, völgyes határral. F. 
U. b. Wesselényi.

Somos, ol. Kornye, oláh f. erdős, hegyes vidéken: 496 
g. kath. lak,, -’s anyatemplommal.

.·) Szamos- Újlak, oláh-magyar f. a’ szilágycsehi kerületben: 
18 romai, 413 g. kath., 174 ref. lak., g. kath. és ref. szent
egyházzal. F. U. többen.

Szamos- Udvarhely, oláh-magyar f. a’ Szamos mellett, [o’ 
sjbói kér.* 28 romai, 912 g. kath,, 121 ref. 10 zsidó lak.,
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tágas ég elég termékeny liatárral, Jó rétekkel, er Jövel. F· U. 
i). Vesselényi és b. Bornemisza nemzetségek.

Szélszegh , oláh f. a’ szilágycsehi kerületben , a’ Szamos 
mellett: 5 romai, 810 g. kath., 15 zsidó lak., g. kalh. anya. 
templommal. F. U. többen.

Széplak, oláh f. a’ Szamos mellett, a’ sibói kerületben: 
12 romai, 500 g. kath. lak, ’s anyatemplommal. Határában 
sós források; vannak. F. U. többen.

Szilágy-Szegh, niagyar-oláh f.a’ szilágycsehi kerületben, 
erdős, bérezés vidéken: 21 romai, 219 g. kath., 375 ref. lak., 
ref. és g. kath. anyatemplommal. Van egy régi elpusztult vára, 
egy hegyen, mellyel hajdan Szilágyi Mihály, Corvin Mátyás 
nagybátyja bírt. F. L). többen.

Sámson, magyar-oláh f. Hadadhoz délre 1 mfdnyiro, er
dős dombos vidéken: 15 romai, 384 g. kath. , 815 ref. lak.» 
i ef. és g. kath. nnyatemplommal F. U. többen.

Szeér , magyar f. közel az elébbeni helységhez : 10 ro
mai, 12o g· kath., 748 ref,, 4 zsidó lak., ref, anyaekklésiá- 
vai. F. U. b. Wesselényi.

Sze'cs, magyar-oláh f. a’ peéri kerületben: i60 g. kath., 
181 ref. lak., ref. és g. kath. anyatemplommal, tágas szőlő- 
hegygyel. Somlóhoz egy órányira fekszik, Kraszna vgyétól kö
rül vétetve. F. U. többen.

Sarmasdg, magyar f. a’ peéri kerületben : 3 romai, 2o 
g. kath., 693 ref., 14 zsidó lak., ref. anyatemplommal, dom
bos, hegyes határral. F. ti. gr. Kemény.

Sziget, oláh f. a’ peéri kerületben: 328 g. kath. lak., ’s 
anyatemplommal. F. U. gr. Kemény.

N agy-Szegh , apró dombok közt fekvő oláh f. 2620 g. 
kath., 8 ref, lak ., g. kath. anyatemplommal. F. U. többen.

Al-Szegh, oláh f. (iörcsönhöz 2 órányira: 124 g. kath. lak.
Tokát, oláh f. a’ Szamos mellett, a‘ szilágycsehi kerü

letben: 263 g. kath. lak., ’s szentegyházzal. F. U. többen.
T u rbucza , oláh f. a’ Szamos mellett, a* sibói kerület

ben: G83 g. kath. lak., 's anyatemplommal. F.U. b. Wesselényi;
T ótfa lu , ol. Sztremsze, oláh f. a’ Bikkalján, a’ szivá- 

gyi - kerületben: 2o8 g. kath. lak., ’s szentegyházzal. F. U-j 
többen.
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U&etató, ol. Pagnja, oláh- magyar f. a’ peéri kerület 
bent 317 g. kath., 214 ref., 10 zsidó lak. , g. kalh. és rcí 
önyateniplommal. F. U- többen.

Alsó, Felső , Közép K árosa , 3 oláh f. a’ Bikkaljján 
a’ szivágyi kerületben, erdős, hegyes vidéken: az. első £83 
a’ második 403, a’ harmadik 300 g. kath. lak ., 's 3 szent- 
egyházzal. F. U. többen.

K a d a fa lva , oláh f. a’ Bikkalján, a’ szivágyi kerület
ben: 511 g. kalh. lak., ’s anyaternplomnial. F. ti. többen.

Kár te lek , oláh f. egy igen mély völgyben, a’ Mész«:·, 
hegyénél, a’ zilaji kerületben: 318 g. kalh. lak., ’s any; 
templommal. F. U. többen.

K ar ásító, oláh f. Zilajhoz l s|4 órányira: 322 g. kath, 
8 ref. lak ., g. kath. anyatentplommal.

K icsa , oláh f. a’ szilágycsehi kerületben: 523 g. kath 
lak., ’s anyatemplommal. F. U. b. Wesselényi, ’s m.

Völcsüg , ol. Ulesehuk, oláh f. a’ szilágycschi kerületben 
448 g- kath. lak., ’s anyatemplommal. F. U. b. Wesselényi.

V érvö lg y , dombok közt fekvő magyar f. a ' sibói keni 
letben: 2 romai, 18 g. kath., 002 ref. lak., ref. anyatemplom 
mal. F. U. többen.

Ú jlak, Udvarhely, lásd Szamos-Ujlak, Szamos Udvar
hely.

Z sá k ja iv á , oláh f. az Egregy patakja mellett a’ zilaj 
kerületben : 344 g. kath. lak., ’s anyatemplommal. F. U; többen

N é p e s  P u s z t a .
M alomszeghi ol. Móra liáníi, a’ peéri kerületben: M 

g. kath. lak. F. U. többen.
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Z ARANTO V A R M E G Y E .
(Comitatus Zarandiensis, Zarander Gespanschaft).

1. §. H atára i .  N a g y s á g a .
Zaránd vgyének szomszédja északról Alsó- Fejér , ’s egy 

kis részben Bihar vgye; keletről ugyancsak A. Fejér; délről 
Ijunyad; nyugotról Arad vgyék. Földterülete 2 5 ~  Q mfdet 
foglalván-el, o’ tekintetben 50ik a’ megyék közt. Hajdan na
gyobb kiterjedésű volt, de 1744-ben két járása Arad vgyéhez 
kapcsoltatott.

2. §■ T e r m é s z e t i  t u l a j d o n s á g a .
Egész kiterjedésében hegyes, völgyes , úgy hogy térséget 

sehol sem láthatni, ha csak a’ Fejér Kőrösnek itt ott tágasbb 
völgyét ide nem számláljuk. Hegyei mellyek közt főbbek: M a 

g ú r a  , M om a, , G r a in a  , K r o v á s  eh , S í r i m b a ,  S /b o ld ,  
A ló la ,  meglehetős magasságúak, kősziklások, zordonok, ’s 
többnyire erdőkkel boritvák, gyomraikban nemes erezek, ’s 
más ásványok nagy mennyiségben találtatnak. Földje csak a’ 
hegyek aljaiban, ’s n’ völgyekben termékeny, egyebütt sovány 
agyagos, köves, és záporoktól rongáltatok, a’ honnan gabona- 
termő földje felette kevés. Fő folyóvize a’ F e jé r  -  K ő r ö s , 
inelly a’ megye keleti hegyeiből eredvén, több patakokból gyűl 
össze, ’s Brád, Körösbánya városok mellett a’ megyén keresz
tül nyiigotnak folyván, Arad vgyébe megy által. Jó ízű halain 
kivül, belőle aranyat is mosnak. Hegyi csermelyek felette szá
mosán v annak , ’s nagy hasznot tesznek a’ bányákhoz tartozó 
gépelyek, malmok forgatása által. Levegője tiszta és egészsé
ges , de valamivel durvább mint a’ szomszéd Hunvad vmegyéé.
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8. g. T o  r ínék  ei.
fíziintóföldje kevés, ’s nem igen termékeny lévén, ez ok

ból sokkal kevesebb gabona termcsztetik. mint a’ mennyi bel
ső szükségre elég lenne, hanem ezt kénytelen Arad vgyéből 
szerezni. Egyébiránt minden gabona nemek közt tengerit leg
többet vetnek, mert ez fő eledele n’ köznépnek. Legelője ez 
erdőkben, ’s a’ hegyek térségein bőséggel van, minélfogva a’ 
marhatenyésztés nem megvetendő, valamint kecskéket is szá
mosán tartanak, de ló ’s juh’ tenyésztése kevés figyelme' érde
mel. Bora, 's gyümölcse is a ' szilván kivid nem elegendő, sőt 
az elsőben nagy szükséget szenved. Rengeteg erdőségei, mel- 
lyek a’ megyének nagyobb részét foglalják e l , mind épületi ’a 
tűzi fát, mind szenet bőven szolgáltatnak, ’s bennek nagyobb 
vad állatok, p. o. őzek vadon tenyésznek. Legfőbb kincse azon
ban ezen megyének gazdag érez bányáiban áll, mellyek bőven 
ndnak aranyat, ezüstöt, kevés rezet, vasat, czinket, ’s niás 
különféle ásványokat. Névszerint jövedelmes arany és ezüst bá
nyák vannak: Körösbánya, Boicza, Bukuresd , Stanisa, Kuda, 
Herczegány, Gajnél, Treszfian helységeknél. Kibicze falunál 
több szép kövesedések találtatnak, p. o. kővévált fenyőfák, 
mellyek achatnemüek, itt ott kaláris (Coralium) kövesedések, 
inelly termék egyedül nagy tengereken találtatik ’stb. Ásványos 
vizek, mellyek azonban mind eddig illően meg nem vizsgál
tattak; vannak A. és F. Váczánál, Csunygánynál,

4. §. L a k h e l y e k ,  L a k o s o k .
Két mezővárosban, 97 faluban lakik 48,92o lélek, ’s igy 

esik egy Q  mfdre 19H) lakos. Ezek kivévén S91 romai katho- 
Jikust, 13l2 reformátust, 514 gör. egyesült hitűt, mindnyá
jan nem egyesült óhitő oláhok , ’s 89 plébániát bírnak. Romai 
katholikusok legtöbben laknak Boiczán (többnyire németek, 
kevesebb magyarok), azután Nagy-IIalmágyon és Körösbányán, 
’s mindezen helyeken anyatemplomuk és plébániájuk van, mel- 
lyeket az erdélyi püspök igazgat. A’ sz. Ferencz szerzetesek
nek a’ Bolgár ’s Oláhországi provinciából egy residentiájok van : 
Kőrösbányán. Reformátusok vannak Körösbányán, Ribíczén, 
Brádon, Kriscsóron, ’s az erdélyi superintendent iához Tartó/-
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nak. Λ’ kevés egyesült óhilíiek a' fogarasi püspöktől (_ki lia- 
íásfalván lakik) függnek.

5. §. Ipar,  K e r e s k e d é s .
A’ lakosok fő foglalatossága it t a’ bányászság , ’s az e’ 

körül teendő munka, p. o. favágás és szénégetés. A’ földinive- 
lés csekély, ’s gyárnak hire sincs. A’ Megyének nagyobb ré
sze piaczról élvén , e’ miatt Kőrösbányán', ’s lírádon hetivásá
rok tartatnak, ’s ezek közül az utóbbi felette nagy fontosságú, 
mert e’ tartja gabonával nem csak Zarándot, hanem a’ szom
széd Fejér megyei bányahelyeket is. Egyébiránt az élet fő
képen Aradon vásároltadk-be, ’s mivel lírádon 2—3 forinttal is 
drágább szokott lenni, mint az említett városban, sokan, kik
nek egy kis pénzecskéjek van, nagyon jutalinas gabonakeres
kedést űznek. A’ megyének Arad vgyébe N. Halmágyon, Ples- 
kuczán keresztül vivő országűtja jó karban tartatik.

6. §. O s k o l á k ,  K i r á l y i  h i v a t a l o k .
A’ nép oskolákon kívül, rnellyek az oláhoknál igen rósz 

karban vannak, vagy éjien nincsenek, más nagyobb tanító 
intézet nem létez. Királyi sóház cs tisztség van N. Halmágyon, 
e’ fölött a’ kir, bányáknál számos tisztek lelnek alkalmazást.

7. §. P o r t á k ,  Nemesség· .
Hadi adót 154|s porta után fizet. Nemessége számos, mert 

egész szabad nemes oláh helységek is találtatnak, azonban 
ezek nagyobb részt szegények. Fő birtokosok a' kamarán kí
vül: gr. Hethlen, gr. Gyulay, gr. Haller, gr. Teleki, b. 
Bornemisza, b. Jósika, b, Naláezi, Hollaky, Koznia, Kibiczey, 
Nemes, Biády, ’stb. nemzetségek.

8. §. P o l i t i k a i  f e l o s z t á s a .
Eloszlik 4 kerületre, inellyek t'zel»;: I. Brádi. 11. flalroá- 

gyi, III. Körösbányai. IV. Bibiczei.
Gyűléseit tartja: Körösbányán.

M e z ő v á r o s i )  k.
Kő ró-, bánj a , Altenburg, C'risioi-Bánya , Haja- Krisalnj, 

legnépesebb ’s egyszersmind fő városa Zaránd vgyének { o’
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Fejér- Körös mellett, Károly-Fejérvárhoz 8, Aradhoz 10 mfd- 
nyi távolságra: '1925 magyar,-és oláh lakosokkal, kik részint 
r. katholikusok, részint reformátusok és nem egyesfiit óhitűek. 
Mindenik felekezetnek helyben van papja és temploma, ’s a’ 
kall), szentegyházban egy Bolgár és Oláhországi provinciából! 
sz. Ferencz szerzetes teszi a’ plébániái szolgálatot, ezen szer
zeteseknek residentiájok lévén itt. Lakosai legnagyobb részt 
kézművességből, ’s arany ’s ezüst bányák miveléséből élnek. 
Vásárokat tart, ’s határában igen jé) szürke szárúké ásatik.

B rá d » magyar-oláh mezőváros , Körösbányához keletre 
l ' j a órányira 910 lak., kik nagy részt óhitű oláhok, kevés 
katholikussal és reformátussal keverve. Ezen hely, felette élénk 
gabonavásárairól nevezetes, mert a’ körül belől fekvő vidék 
tt ftísárolja-meg kenyérnek való életét.

F  a 1 u k.
Actuva, oláh f. Köröshányához 6 '|a órányira, n’ halmá- 

gyi kerületben, a* Bálint hegy tövénél, n. e. óhitű anyatem- 
plommal, ’s oláh lak. F. U. a’ Hollaky nemz.

Acsuc.za cum Gyogyest, oláh f. a’ halmágyi kerületben, 
n. e. óhitű anyatemplommal, szép kastéllyal, hegyes határ
ral F. U. Hollaky.

B ajicza  , V. Boicza oláh-német f. Kalomanyesd mel
lett, aranybányákkal, bányászhivatallal, kalh. és óhitű anya- 
templomokkal, tágas erdővel, F, U. b. Bornemisza és a’ ka
mara.

B aldovíny, oláh f. körösbányai kerületben, erdős, 
hegyes vidéken, óhitű anyatemplommal. A’ halmágyi urada
lomhoz tartozik.

B anyesd , ol. Bója, oláh f. a’ halmágyi kerületben és 
uradalomban, n. e. óhitű anyatemplommal.

Bassarabasza , oláh f. a’ körösbányai kerületben, n. e. 
óhitű anyatemplommal. Többen bírják.

B ir tin , oláh f. a’ körösbányai járásban, iunkai urada
lomban, n. e. óliltű anyatemplommal,

Bleseny , igen magas hegyek, közt fekvő oláh f ., több 
birtokossal, n. e. óhitű árnyátemplnmmnl.
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Bogy es t, nemes oláh f. b’ lialniágyi kerületben , magas 

bérezek közt, n. e. óhitű nuyalemp,ómmal.
B ugyesd , oláh f. a’ halmágyi uradalomban, n. e. óhitű 

anyatemplommal.
Burien , oláh f. a’ brádi kerületben, g. n. e. óhitű anya

templommal, több birtokossal.
B rusztur, oláh f. magas bérezek közt, a’ halmágyi ke

rületben, ’s uradalomban, n. e. óhitű anyatemplommal, szép 
erdővel, hegyes határral.

Bukuresd, oláh f. a’ brádi kerületben, igen hegyes, zor
don vidéken, n. e. óhitű anyatemplommal, jövedelmes arany 
és ezüst bányákkal. Körösbányához 3 órányira, Dévához 8 órá
nyira fekszik.

B u lze s t, oláh f, szinte bérezés vidéken, ribiczei kerület
ben, n. e. óhitű anyatemplommal.

B utsesd , oláh falu, ’s feje egy kamarai uradalomnak , 
magas hegyek közt, 2 n. e. óhitű anyatemplommal.

Csuttgány, oláh f. a’ körösbányai kerületben, hegyek 
közt több gyógyforrásukkal , n. e. óhitű anyatemplommal.

Csúcs, halmágyi kerületben fekvő uemes oláh f. n. e. ó- 
hitű anyatemplommal.

Czebe, Körösbányához ,Ja órányira fekvő szabad oláh 
helység, n, e. óhitű anyatemplommal. Ezen a’ vidéken sok kő
szén találtatik, a’ Mogura hegyben pedig nemes erezek.

C zereczel, oláh f. ar kristyóri uradalomban, n. e. óhitű 
anyatemplommal.

C zerm ura, v . R upes, a’ halmágyi kerületben, Fejér 
Körös mellett, nemes oláh helység, n. e. óhitű anyateinplom. 
mai, hegyes határral.

Czoiesd, oláh f. a’ halmágyi kerületben, ’s uradalomban, 
ii. e. óhitű anyatemplommal.

Dobrocz , Dorocz, Dobra , oláh f. a’ körösbányai kerü
letben , halmágyi uradalomban, n. e. óhitű anyatemplommal.

D sunk , oláh f. a’ halmágyi kerületben, b. IValáczy bir
toka, n. e. óhitű anyatemplommal.

D um brava , oláh f. a’ halmágyi kerületben, a’ Kozma 
nemzetség birtoka, a’ Fejér Körös ιη·, n· e. óhitű nnyatempl



116 ZÁRÁN« VÁRMEGYE.

D upapiatra, a' lialmágyi kerüld ben, egy 6 faluból álló 
környék, ’s falu, melly a’ gr. Teleki nemz. birtoka.

G rohot, oláh f. egy térségen , a’ ribiczei kerületben, n. 
e. óhitű anyatemplommal.

G ajnél, oláh f. aranybányákkal.
G ross , oláh f. több urak birtoka, n. e. óhitű anyaíem- 

plommal, sziklás erdős határral.
Guravoj, oláh f. a’ halrnágyi kerületben, többek birtoká

ban , a’ Fejér Körös mellett, egy óhitű anyatemplommal.
K is-Iialniúgy , oláh f. a’ n. halrnágyi kerületben, n. e. 

óhitű anyatemplommal, a’ Hollaky nemz. birtoka.
N agy-H alm dgy , magyar-oláh f. a5 hasonnenm kerület

ben, r. kath., óhifű paroch. templommal, sóházzal. Feje egy 
uradalomnak, melly a’ gr. Béthlen neinzelségé.

Herczegdny , oláh f. a’ brádi kerületben , arany és gaz
dag ezüst bányákkal.

Juonesd , oláh f. a’ n. halrnágyi kerületben, és uradalom
ban, a’ Fej. Körös mellett, n. e. óhitű templommal.

Kalam anesd , Boiczával összekötve.
K a rá sz ié , oláh f. a” Fej. Körös melleit, n’ körösbányai 

kerületben, gr. Haller bírt., n. e. óliiíű anyatemplommal.
K arács, szabad bányahelység a’ körösbányai kerületben, 

ii. e. óhitű anyatemplommal.
K azanesd, oláh f. meredek bérezés hegyek közt a’ kö

rösbányai kerületben, halrnágyi uradalomban , g. kath. anya- 
templommal , rézbányákkal.

K ornyeczel, a’ ribiczei kerületben fekvő oláh f., ’s Du- 
papiatrához taotozik.

K riscsór, magyar-oláh f. ref. kath. n. e. óhitű szentegy- 
házakkal, aranybányákkal. Többen bírják.

K risztesd , oláh f. a’ halrnágyi kerületben , ’s részint a” 
halrnágyi uradalomban, n. e. óhitű anyatemplommal.

K u ré ty , oláh f. magas bérezek közt, a’ brádi kerület
ben, nemes helység, n, e. óhitű anyatemplommal, aranybá
nyákkal.

L a  z u r , oláh f. a’ halrnágyi kerületben és uradalomban, 
magas hegyek közt.

L ts iy o r a , oláh f, a7 halrnágyi kerületben.
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Lungsora , dúlt f. a’ halmágyi kerületben és uradalom
ban , hegyes völgyes határral.

Lünk a , oláh f. a’ körösbányai kerületben, gr. Haller 
birtoka, n. e. óhitű anyateinplommal.

A lsó-Lünkoj, oláh f. a’ brátli kerületben, gr. Gyuky 
birtoka, n. e. óhitű templommal.

Felső Lunkoj , oláh f. a’ brádi kerületben, többek bir
toka, g, n. e. óhitű nnyatemplommal.

Lyancz  , oláh f. a’ körösbányai kerületben, nemes hely
ség , n. e. óhitű anyatemplommal.

L yásza , oláh f. a’ halmágyi kerületben, n. e, óhitű anya- 
templomrnal.

M agulicza, oláh f. a’ halmágyi kerületben, nemes hely, 
n. e. óhitű anyatemplommal.

Hermescl, oláh f. a’ halmágyi kerületben és uradalom
ban, n. e. óhitű anyatemplommal.

M esztákon, oláh f. a’ ribiczei kerületben, Ribiczei, Ne
mes , llrády nemz. bírt.

Mihe lgé/ιγ .oláh f. a' ribiczei kerületben, Csziszár nemz. 
birtoka, n. e. óhitű anyatemplommal, nemes lakkal, fűrész- 
malommal, nagy erdővel.

Obersia, oláh f. a’ körösbányai kerületben, hatni agyi 
uradalomban, n. e. óhitű anyateinplommal.

Öcs, oláh f. a’ Fejér-Körös mellett, a’ halmágyi kerü
letben , Ilollaki nemzetség birtoka, g. kath, anyatemplommal.

Ocsisor, oláh f. a’ Fejér-Körös mellett, halmágyi kerü
letben és uradalomban, n. e. óhitű anyatemplommal.

Ormingye, oláh f. a’ brádi kerületben, hegyek közt, b. 
Naláczy bírt., n. e. óhitű anyatemplommal.

F estere , oláh f. a’ brádi kerületben, n. e. óhitű anya- 
templommal.

P ltsku cza , oláh f. Kozma nemz. birtoka.
Fogy e le , oláh f. a’ brádi kerületben, több birtokossal, 

». e, óhitű anyatemplommal.
Pojana , oláh f. a1 halmágyi kerületben, Hollaky nem?, 

bírt., n. e. óhitű anyatemplommal.
P ojenar , oláh f. a’ halmágyi kerületben, és uradalom

ban , n. e. óhitű nnyatemplommal.
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P o r iu r a , oláh f. Dupapiatrával összekötve.
P otingány , oláh f. a’ ribiczei kerületben , gr. llothlcn 

nemz. birtoka, n. e. óhitű anyatemplommal.
P revelény , oláh f. magas bérezek közt, több birtokos

sal , n. e, óhitű anyatemplommal.
P rihogyest, oláh f. a’ körösbányai kerületben, nemes 

helység, n. e. óhitű anyatemplommal.
R ibicsora, oláh f. a’ ribiczei kerületben, magas hegyek 

közt, gr. Haller birtoka, n. e. óhitű anyatemplommal.
R ib icze , oláh f. a’ hasonnevű kerületben, n. e. óhitű ’s 

ref. anyatemplommal, A’ Ribiczey nemzetség bírja. Találni itt 
kővévált fenyőfákat, ’s corallokat.

R is la -O ryza, szabad oláh helység, a’ körösbányai ke
rületben, a’ magával arany port hordozó Fejér-Körös inellett, 
n. e, óhitű anyatemplommal.

R is lu lic za , oláh f, több birtokossal, n, e. óhitű anya
templommal.

R osztocs , oláh f, a’ halmágyi kerületben, a? Fejér-Körös 
mellett. Kozma nemz, birtoka, n. e. óhitű anyatemplommal.

R u d a , oláh-magyar f. a’ brádi kerületben, Tűry nemz, 
birtoka, aranybányákkal, n. e. óhitű anyatemplommal.

Serboje, oláh f. a’ ribiczei kerületben, gr. Teleki nemz. 
birtoka.

Steje, oláh f. a’ körösbányai kerületben, halmágyi ura
dalomban 5 n. e. óhitű anyatemplommal.

Sza tu lu j, oláh f. a’ ribiczei kerületben, gr. Teleki bir-
toka.

Szelistye , oláh f. a’ brádi kerületben , többek birtoka, 
n e. óhitű anyatemplommal.

S z ir b , oláh f. a’ halmágyi kerületben és uradalomban, 
n. e. óhitű anyatemplommal.

Szhro jfa , oláh f. a’ brádi kerületben , többek birtoka, 
n. e. óhitű anyatemplommal.

Sztanisa , oláh f. a’ ribiczei kerületben, b. Jósika nemz. 
birtok, n. e, óhitű anyatemplommal, aranybányákkal.

S ztr im b a , oláh f. a’ halmágyi uradalomban, n. e. óhitű 
anyatemplommal.

1 1 8
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Talácg, oláh f. több birtokossal, n. e. óhitű anyateiu- 

|.lommal. Fekszik a’ Fehér-Körös mellett.
Tutaresd, oláh f. a’ körösbányái kerületben, gr. llallur 

birtoka, n. e. óhitű anyatemplommai.
Tornává, oláh f. a’ halmágyi uradalomban, egy óhitű 

anyateinploinmal.
Ternuvicza, oláh f. aJ halmágyi uradalomban, n. e. ó- 

hitű anyatemplommal.
Tisza , oláh f. a’ halmágyi uradalomban, a’ Fejér-Körös 

mellett, n. e. óhitű auyatemplomnial.
Tomesd, oláh f. a’halmágyi kerületben, többek birtoka, 

n. e. óhitű anyatemplommai.
Tomnyalek, oláh f, a’ ribiczei kerületben, b. Naláczi 

birtoka, n. e. óhitű anyatemplommal.
Treszlia, oláh f. a’ brádi kerületben, gr. Gyulai birto

ka, kath. kápolnával, n. e, óhitű anyatemplommai , gazdag 
arany ezüst bányákkal,

Vj-JJareszi, oláh f. magas bérezek közt a1 ribiczei kerü
letben, gr. IJaller birtoka, n. e. óhitű anyatemplommai.

Vá/ió, oláh f. a ’ ribiczei kerületben, többek birtoka, n. 
e. óhitű anyatemplommal.

Valyamare, oláh f. a’ körösbányaí kerületben, többek 
birtoka.

Vallye-Urad, oláh f. a’ ribiczei kerületben, gr. Haller 
birtoka, n. e, óhitű anyatemplommai.

Alsó-Vácza, oláh f. a’ körösbányaí kerületben, gr. ileth- 
len birtoka, n. e. óhitű anyatemplommai, meleg ásványos for
rásokkal.

Felső- Vticza, oláh f. a’ körösbányái kerületben, többek 
birtoka, egyes, és n. e. óhitű anyatemplomokkal, és szinte, 
ásványos viz. forrásokkal.

Vidra, oláh f. a’ n. halmágyi kerületben és uradalomban, 
ii. e. óhitű anyatemplommai.

Vosdovs, oláh f. a' halmágyi kerületben és uradalomban, 
n. e. óhitű anyatemplommal.

Zdrcípcz v. Szarapcs, oláh f. a’ ribiczei kerületben, töb
bek birtoka, n. e. óhitű anyatemplommai.



K Ő V Á R  V ID É K E .
(Districtus K őváriensis. — Kővárer District.)

1. §. Határa i .  N a g y s á g a .
Kővár vidékének határa északról Szathmár vgye; keletről 

és délről Belső Szolnok; nyugotról Közép Szolnok, a’ mint
hogy régenten ezen megyétől szakittatott-él, legalább Bá
thory Zsigmond, 1549-ben egy adomány levelében ezt 
mondja: A rx noslra Kővár, in Comitatu Szolnok mediocri 
existens. Kiterjedése 181Λ Q  mfd , és igy Magyarországban 
csak Torna vgye kisebb nála.

2. §. T e r m é s z e t i  t u l a j d o n s á g a .
Az egész megyét zordon bérezek borítják, mellyek a’ 

Máramaros és Szathmár megyék szélein lejövő Kárpátnak 
ágazatai. Ezen hegyek közt két nevezetesebb völgy nyílik 
meg, egyik az, mellyet aJ belső-Szolnokból jövő, ’s a'már- 
marosi havasokból eredő Lapos folyója fut keresztül, ’s mi
után a’ szikíatetőn álló Kővár omladékáit körűi keringené, 
’s a’ Monostor és Szurdok faluktól lejövő patakkal (Több 
kisebbeket nem említvén) öregbednék, Erdőszadánál a’Sza
mosba ömlik.- Másik völgye az, mellyet a’ sebesen zuhogó 
Szamai foly keresztül, a’ividék nyugoti határszélén, melly 
viz mintegy 3 ’s fél mfdnyire határfolyó lévén, Erdőszadá
nál egészen Szathmárba megy által. Földje többnyire kemény 
ngyagos vagy köves, ’s nem igen termékeny, e’ mellettga- 
bona termesztésre a’ sok hegyek miatt kevés térséget is hasz
nálhat. Éghajlata azonban szelidebb, mint hogy ezt olly 
hegyes vidéken gondolhatnánk, mit kétségkívül a’ vidék 
physikai fekvésének, a’ kemény északi szeleket elzáró mára. 
marosi bérezettnek tulajdoníthatni, ennélfogva bor, de kivált



KŐVÁn VIDÉKE. i á i

gyümölcs termesztésre igen alkalmas, sőt Berkes/ körül 
gesztenye's erdőket szemlélhetünk.

3. §- T e r m é k e i .

Fő termesztménye a’ tengeri, azután zab és rozs, de 
mind ezek belső szükségre sem elegendők’, hanem eleséget 
Nagy-Bányáról hoz be. Bort termeszt, de szinte nem so
kat , hanem gyümölcse annyi van , hogy vele kereskedést is 
űzhet, különösen szilvája, cseresznyéje, baraczkja, almája, 
gesztenyéje, szépen terem; az erdők bővölködnek vadgyü- 
inölcs-fákkal, 's vad cseresznyés erdőt látni nem ritkaság. 
A’ hegyek egészséges, tápláló legelőt, a’ rengeteg erdőse
gek fát, makkot bőséggel szolgáltatnak. Lovat, juhot, ökröt, 
keveset ta r t ,  de tehenet elegendőt, a’ bérezés vidékeken 
pedig a* kecske van leginkább becsben. A’ vidék észak-ke
leti hegyei nemes érczeket rejtegetnék gyomraikban, ’s Kap- 
nik-bányánál jövedelmes arany ezüst bányák míveltetnek. 
Ásványos forrásokból savanyűriz talál tátik : Szurdok Ká
polnáknál és liemeténél; kénköves meleg gyógyforrás Bü- 
döspatakánál.

4. §♦ L a k h e ly e k .  L a k o s o k .

Egy bánya-, egy mezővárosban, ’s 90 faluban lakik 
40,512 lélek ’s igy esik 1 Q  mfdre 2180 lakos. Vallásokra 
nézve vannak 1371 r. kath., 26691 görög kath., 2350J reform., 
és 10,100 n. e. óhitüek, Németek laknak Kapnikbányán, ma
gyarok 7 helységben, a’ többiek oláhok. Kath. parochia van 
2, egyik Kapnikbányán, másik a’ Kapniki-Handalban; ref. 
ekklézsia van 7 , g. kath, szentegyház 61, n. e. óhitű tem
plom 3o.

5. Ipar.* K e r e s k e d é s .

A’ lakosok nem annyira földmiveléssel, mint gyümölcs- 
termesztéssel, marhatartással, fa vágással, szénégetéssel bá
nyászattal , gyümölcs és gabona kereskedéssel foglalatos
kodnak. Berkeszen sok és jó cserép edény, 's cserép pipa 
készíttetik , mellyeket messzi földre elhordanak. Nagy-Bá
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nyáról Désre vivő ország es póstautban, postaállomások 
vannak: Szakállasfalván, Soinkúton, és Gaurán; a’ Mára- 
niarosba vivő póstautban : Kapnikbányáu.

6. §. O s k o lá k .  N e m e s s é g .

Nagyobb tanító intézet a’megyében nincs, sőt az oláhok
nál néposkola is ritka helyen találtatik. A’ nemesség mint* 
egy 200 családot tesz , ’s ezek közt fő birtokosok : a’ gr. 
Teleki, gr. Kornis, gr. Bethlen, gr. Kendefly, gr. Kemény, 
gr, Tholdy, gr. Mikes és Katona nemzetségek.

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

Elosztatik 4 kerületre, inellyek ezek: I. VaaJi. II. 
Berkeszi. Hl. Somknti. IV. Buttyi. A' vidék politikai szer
kezete megegyezik a’ vármegyékével, csakhogy itt főispán 
helyett, fő kapitány vagyon. Gyűléseit ta rtja : Sáros-Ma- 
gyar-Berkeszen.

K i r á l y i  B á n y a  V á r o s

Kapnikbánya , oláhűl Kaftiik , népes bányaváros N. Bá
nyához keletre 4 mfdnyire, a’ Vidéknek észak-keleti csú
csában , 's a’ magas Guttin hegy szomszédságában : 525 ház
zal 2800 lak., kik közt 1359 német-magyar-oláh katholikus 
találtatik. Van (a’ llandallal együtt) 2 kath. és 1 g. egye
sült pnrochiája , postahivatala , bányászhivatala ’s helyettes 
törvényszéke, melly a’ nagy-bányái fő kerületi hivataltól 
függ, jövedelmes arany és ezüst bányái. A’ várost a’ Kap- 
nik vize folyja keresztül.

Sáros-Magyar-Berketz> (YValddorf, Bertyisó) kies dom
bok közt fekvő mezőváros, N. Somkáthoz fél órányira, re
formatus és görög egyesült oláh lakosokkal, ref. és g. egy. 
annyatemplomokkal, kerületi házzal. Lakosai kik közt szá
mos nemesek találtatnak, igen szorgalmatosok, jó cserép pi
pákat , edényeket készítenek, e’ mellett bort, gyümölcsöt 
gesztenyét termesztenek , cs fuvaroznak.
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F a l u k .

Aranymezt), oláh f. a’ huny! kerül., a’ Szamos mellet!, 
hegyes, erdős határral. F. U. gr. Teleki , ’s m.

Aranyos, oláh f. a’ berkeszi kerületben, a’ Lapos vizo 
mellett, g. kath. anyatemplommal. F. U. gr. Teleki, f’S m.

Berencze, oláh f. a’ Kapnik hegye alatt, egyesült és nem 
egyesült óhitű templommal. F. U. gr. Teleki, ’s m.

Berkesxpataka, oláh f. egy dombon, g. kath. anyatein- 
plommal. Többen bírják.

Kis-Berszcl, oláh f, hegyes, erdős vidéken, g. kath. 
szentegyházzal. Többen bírják,

Kis-Bozonla, oláh í. a’ berkeszi kerületben, a’ Lapos 
vize mellett, g. kath. anyatemplommal. Gróf Kornis bírja

Bréhfalva, oláh f. bérezek közt, g. kath. anyatemplom- 
mal. Többen bírják.

Biidospataka, oláh f. egy felemelkedett helyen, jó mer 
leg ásványos forrással. Nagy részt gr. Teleki nemz. bírja.

fits  és nagy Buny , 2 oláh f. a’ völgyekben, ’s hegye
ken széljelszórva, g. kath. szentegyházakkal. Többek közt 
a’ gr. Teleki nemz. uralják.

Butyásza , oláh f. igen erdős vidéken, g. kath. anya
templommal. Gr. Teleki nemz. bírt. Ezen a’ környéken ál
lott hajdan Kővár vára, egy sziklatetőn, a’ Lápos vize al
jában folyván, 's az erdélyi külön fejedelmek idejében, or- 
szágszsértők rendes fogháza vala.

Czikó , magyar-oláh f. egy dombon a’ Szamos mellett r 
hol ez két magas hegy közt omlik ki Szathmár vgyébe, ’s 
ezen völgyet kies voltáért Szép szorosnak nevezik. Van re
formatus és g, kath. szentegyháza , derék erdeje, meglehe
tős rétjei, ’s egy nyomásban termékeny szántóföldje. Domb
jai soványok; szőlőt miveinek. F. U. gr. Tholdy örökösök. 
Ez a’ hely ezelőtt Szathmárhoz tartozott, de 1812 évi 27-ik 
jun, történt csere alkalmával Mogyoróséit ide kapcsoltatott.

Csartutjalva , oláh f. egy völgyben , g. kath. anyatem. 
pionírnál, több birtokossal.

Csokmíny, oláh f., a’ Szamos mellett gr. Teleki nemz, 
birtoka, g. kath. anyatemplommal.
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Csákóiét, oláh f. erdős, hegyes vidéken, tokbek birtoka, 
óhitű anyatemplommal.

Csőit, oláh f. egy hegy tövében, g r .. T eleki, ’s más 
nemzetségek birtoka, g. kath. anyatemplommal.

Csugástra, oláh f?, több. birt. g. kath. anyatemplommal.
Ctula, ol. f. erdős, bérezés vidéken, g. kath. templommal.
Dánfalva, oláh f„ gr. Teleki birtokosa, g.katb, anya- 

templommal.
Diospataka, oláh f. erdők között, több birtokossal, g. 

kath. anyatemplommal.
Draga- Vilma, oláh f. a’ Lmpos vize m ellett, több bir

tokossal, n. e. óhitű anyatemplommal.
Durtisia ,; oláh f. a’ n. somkúti kerületben , g- kath. a- 

nyatemplommal, több birtokossal.
Fejérszeg, oláh f. a’ n. somkáti kerületben, Péchi nem- 

eetségbeliek birtoka, n. e, óhitű anyatemplommal.
Nagy es Kis Fentös, 2 eláll f. a’ berkeszi kerületben, 

többek birtoka, ama nem egy., ez egyes, óhitű templommal.
Puszta - Fentös oláh f., berkeszi kér,, több botosok

kal , g. kath. anyatemplommal.
Feriire, oláh f. erdős, hegyes vidéken , g. kath. szent- 

egyházzal.
Fondcz. oláh f., vaadi kerületben, n. e. óhitű anyatem

plommal. A’ Sarmasági örök. birt.
Folgyes, oláh f. a’ bunyi kerületben, g. kath. templom.
Frinkfalva, ol. f. a’ bunyi kér., g, kath. anyatemplommal.
Garhondcz, ol. Kerbunára, oláh f. a’ vaadi kerületben, 

részint térségen, részint hegyeken széljel szórva, n. e. óh. 
anyatemplommal. Gr. Teleki, ’s mások birtoka.

Gaur a , oláh f. a’ n. somkuti kerületben, n. e. óhitű 
anyatemplommal, postahivatallal. Gr. Teleki's in. birtoka.

Groppa, a’ vaadi kerületben, gr. Teleki nemzetzég bir
tokában, g. kath. anyatemplommal.

Gyertyános, oláh f. a’ vaadi kerületben, erdős, hegyes vi
déken, több bírt., n. e. óhitű anyatemplommal.

Gyükeres , oláh f. a’ n. somkáti kerületben, a’ Szainos 
szomszédságában, n. c. óhitű anyatemplommal.



KŐVÁR VIDÉKE, 1 2 5

Hagymás - Lapos, magyar-oláh f. a ’ Lapos vize mellett, 
herkeszi kerületben, gr. Teleki nemz. birtoka, ref. e's g. 
kath. anyatemplommal hegyes, erdős határral.

Hidegkút, oláh f. a ' berkeszi kerületben, gr. Teleki 
nemz. birtoka, g. kath. anyatemplommal.

Hosszúfalva, magyar-oláh f. a ’ somkuti kerületben, gr. 
Teleki nemzetség birtoka, ref. és n. e. óhitű anyatemplommal.

Hovilla, oláh f. a’ somkúti kerületben , több birtokos
sal , n. e. óhitű anyatemplommal.

Jeder, oláh f. a’ somkuti kerületben, nagy erdők közt, 
gr. Teleki nemz.,’s más bírt., g. kath. anyatemplommal.

Illonda-pataka, bűnyi kerületben, g. kath. anyatem
plommal.

Kápolna-Monostor , a’ Kapnik és Blosa vizeinek össze
folyásánál, g. kath. anyatemplommal, gr. Teleki birt.

Kápolnák-Szurdok, hegyek közt elszórva fekvő oláh f., 
g. kath. és n. e. óhitű anyatemplommal, igen jó savanyú- 
vizforrásokkal. Többen bírják.

Karalya, oláh f. a’ Lápos vize mellett, a’ Katona nem
zetségé , g. kath. anyatemplommal.

Kaialitifalva , olah-magyar f. a’ Lápos vize mellett, 
ref. és g. kath. anyatemplommal, gr. Teleki bírt.

Költse, oláh f, a’ Lápos mellett, Katona nemz. birtoka, 
u, e. óhitű anyatemplommal.

Nagy és Kis-Körlvélyes, oláh f. erdős, hegyes vidéken, 
gr. Teleki, ’s m. birt., n. e. óhitű anyatemplommal.

Kötelesmező, oláh f,, szinte a’ gr. Teleki nemzetségbe
liek bírják , n. e. óhitű anyatemplommal.

Kolto, magyar f. a’ Lápos vize mellett, egy felemelke
dett helyen, gr. Teleki birt., ref. anyatemplommal.

Kölesei·, magyar-oláh f. a’ Szamos mellett, többek bir
toka, ref. és g. kath. anyatemplommal.

Kovás, oláh f. hegy tövében, a’ Lápos m ellett, több 
birtokossal, egyes, és nem egyesült óhitű szentegybázakkal.

Kováskápolnak, oláh f. a’ Kapnik vize mellett, több 
birtokossal, n. egyesült óhitű anyatemplommal.

Kazla , oláh f. többek birtoka , g. kath. anyatemplom
mal , erdős hegyes határral.
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Laczkanya, oláh f. a’ vaadi kerületben, gr, Mikes bir
toka, n. e. óhitű anyatemplommal.

Lemliény, oláh f. a’ bunyi kerületben, többek birtoka, 
g, kath. anyatemplommal.

Lukács fa lva , oláh f. a' soiakúli kerületben , több bírt.
Leika, oláh f. a’ bűnyi kerületben, a’ Szamos melleit, 

gr. Teleki nemz. bírt., egyes, es nem egyes, óhitű anya
templommal.

Magosfalva, oláh f. a’ somkúti kerületben , több bírt., 
g. kath anyatemplommal.

Magúra, oláh f. a’vaadi kerületben, több birt., g. kath. 
anyatemplommal.

Mallyán, oláh f. a’ bunyi kér., gr. Teleki birt.
K it-N yires, oláh f. a’ bunyi kerületben, gr. Ivornis 

birtoka, g. kath. anyatemplommal.
Nagy-Nyires, oláh f. a’ somkúti kerületben, a’ Sza

mos mellett, gr. Teleki, ’s mások birtoka, g. kath. anya
templommal.

Oláh-llozonta, oláh f. a’ Lapos mellett, berkeszi kerü
letben, gr. Kornis birtoka, n. e. óhitű anyatemplommal.

Midiit-Palaka, oláh f. a’ bunyi kerületben, gr. Teleki 
nemz. birt.

Monda-Pataka, oláh f. egy hasonnevű patak mellett, a> 
bunyi kerületben, gr. Teleki birt., g. kath. anyatemplommal.

Somkiít-Pataka, oláh f. a’ somkűti kerületben, hegye
ken széljelszórva, gr. Bethlen, ’s in. birt., n. e. óhitű anya- 
templommal.

Pirosa, oláh f. á’ bunyi kerületben , több birtokossal, 
g. kath. anyatemplommal.

Ploptyis, oláh f. a’ vaadi kerületben, több birtokossal, 
n. e. óhitű anyatemplommal.

Pojnicza, oláh f. a’ bunyi kerületben , Katona nemzet
ség birtoka, n. e. óhitű anyatemplommal.

Preluka, oláh f. a’ vaadi kerületben , gr. Teleki birt. 
g. kath. anyatemplommal.

Pribékfalva, oláh f. a’ somkúti kerületben, gr. Teleki 
nemz. birt., n. e. óhitű anyatemplommal.
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Vurherecz, oláh f. a’ bunyi kerületben, gr. Teleki,’s má

sok birtoka, g. kath. anyatemplommal.
Remete, oláh f. a’ berkes/.i keríiletbon, gr. Teleki nemz. 

’s mások birtoka, g. kath. anyatemplommal, savanyúviz 
forrásokkal.

Rest o lts, oláh f. a’ bunyi kerületben, a’ Szamos mel
lett többek birtoka, g. kath. anyatemplommal.

Román fa lva , oláh f. a’ bunyi kerületben, g. kath. anya- 
templommal.

Russor, oláh f. a’ vaadi kerületben, gr. Kornis birtoka, 
g. kath. anyatemplommal.

Szusza, oláh f. a’ bunyi kerületben, több birtokossal, 
g. kath. anyatemplommal.

Kis-Solymos, oláh f. a’ bunyi kerületben, gr. KendeíFy 
birtoka, n. e, anyatemplommal.

Nagy-Somkúi, oláh f. egy térségen, g. kath. anyatem
plommal, postahivatallal és váltással (ϊaura és Sznkállasfal- 
va közt, gr. Teleki ’s mások birtoka.

Sleser, oláh f. a’ somkűti kerületben, gr. Teleki birtoka, 
g. kath. anyatemplommal,

Szakállasfulva, oláh f. a’ Lápos vize mellett, gr. Te
leki ’s mások birtoka , g. kath. anyatemplommal, postahi
vatallal , ’s váltással.

Szakatura, oláh f. a’ bunyi kerületben, gr. Teleki bir
toka, n. e. óhitű anyatemplommal.

Szuppanpataha, oláh f. a’ berkeszi kerületben, gr. Te
leki birtoka, g. kath. anyatemplommal,

Szaszár, oláh f. a’hasonnevű patak mellett, a’ berkeszi 
kerületben, gr. Kornis birtoka, óhitű anyatemplommal,

Szelnyicze, oláh f. n’ bunyi kerületben, a’ Lápos mel
lett, gr. Teleki ’s m. bírt., n. e. óhitűt anyatemplommal.

Szurdok-Kápolnák, oláh f. a’ vaadi kerületben, több 
bírt,, egyes, és n. egyesült óhitű (emplommokkal.

Tölgyes, oláh f. a’ somkűti kerületben, gr. Teleki bir
toka, g. kath. anyatemplommal.

Törökfalva, oláh f. a’ somkűti kerületben, gr. Teleki 
birtoka, n. e, óhitű anyatemplommal,
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Toplicza, oláh f, a’ bunyi kerületben, gr. Teleki bir
toka, n. e. óhitű anyatemplommal.

Vaad , oláh f. a’ hasonnevű kerületben, gr. Kémény, "s 
mások birtoka, g. kath. anyatemplommal.

Váralja , oláh f. a’ bunyi kerületben, többek birtoka, 
g. kath. anyatemplommal.

S Z A B A D  JÁ S Z  é s  KIJUT K ER ÍJ- 
JLETEK.

(Districtus Jazygum et Cumanorum. — District der Jazy- 
ger und Cunianer.)

1. §. F e k v é s e  és H a t ár  aí.

Ezen kerületek, mellyek a’ jászságból, Kis e's Nagy 
Kunságból állnak, Magyarországnak mintegy közepén a' 
Duna és Tisza folyók vidékein feküsznek, de nem egy ösz- 
szefüggő, hanem három nagyobb tömegben. Nevezetesen a ’ 
Jászságnak nagyobb része Fénszarulól a’ kelet-dél felé fo
lyó Zagyva bal partján, kisebb része jobb partján fekszik; 
amannak kelet-észak felé szomszédja Heves vmegye Külső 
Szolnokkal együtt, ennek nyűgöt-dél felé Pest vármegye. 
Határai közt három falu és három puszta Pest és Heves 
vgyéhez tartoznak. A’ Kis Kunság, 2 nagyobb 2 kisebb da
rabból áll A’ legnagyobb résznek keleti szomszédja Cson- 
grád vgye, dél felé Csongrád és Bács; nyűgöt és észak felé 
Pest vgye környékezi. A’ második nagyobb darab az első
től északra esik,’s Pest vgyétől van körülvéve. Egy kis darab 
N. Kőrös mellett Pest és Heves vgyéktől környékeztetik. 
Végre Laczháza, 2 kis darabbal! a’ Duna mellett fekszik,
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i’esttől délre 4 mfdnyire. A" Nagy Kunságnak szomszédjai 
kelet-dél felé Bihar és Szabolcs vgyék, egyebütt Heves vgye. 
Ezen tömegből két kis rész lentebb esett, a’ felső, a’ Kö
rös vizének jobb; az alsó, ugyan azon folyónak bal partjára.

2. §. N agy s ág a.
Földterülete 85Í-14- □  midet (A’ Jászság 17% Q  mid., 

Kis Kunság, 474/5, Nagy Kunság 20 \4 □  nifd) foglalván el, 
e' tekintetben, ha a’ vármegyékkel összehasonlítjuk, 20-ik 
helyen lenne.

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

Mind a’ három kerület, csupa róna, erdők nélkül vah» 
tartomány, hol hegyek épen nincsenek, ha csak a ’ Kis Kun
ságon lévő homok dombokat azoknak nem tekintjük. A’ 
Nagy Kunság földje, kevés szikes helyeket kivévén, altal
jában fekete agyag, melly nyílt fekvése miatt a’ szeleknek, 
’s a’ szárazságnak ki-van téve ugyan, de rendes időjárással 
mindennemű gabonanemet, különösen szép tiszta búzát gaz
dagon terem. A’ Jászságon már homok is bőven van, de a’ 
nagyobb rész még is termékeny fekete agyag, vagy fekete 
homok, sőt Alsó Sz. Györgynek határában épen semmi ho. 
mok nincs. A’ Kis Kunság ellenben nagy részt homok föld
del bir, ilt ott termékeny fekete agyagos vagy homokos, és 
sovány, de egészséges legelőt szolgáltató szikes területekkel 
keverve. A’ levegő mindenütt egészséges, ’s rendes járvány 
nyavalyák itt nincsenek 5 nyáron a’ rekkenő meleg, télen 
a’ kemény szelek s zivatarok gyakoriak.

4. F o l y ó v i z e k .  T a v a k .
A’ Jászságban a’ Zagyva vizén kiviil, melly a’ ke

rületet áthasitja, említést érdemel a' 2V/rw«,melly a’ Mát
ra hegyek közt közel Párádhoz eredvén, ’s a’ Sírok vizé
vel, továbbá Tarnocza, liene, Mérges, Gyöngyös, Ilhe'dey, 
Ago'patakokkal nagyobbodván, Mihálytelken felül a’ Zagy
vába ömlik. Mind a’ két víz jó izű halakkal és rákokkal 
kedveskedik, de melegebb nyarakon sok. helyt egészen ki
szárad. Ezen kerületet még két nevezetes árok, t. i a’ Csörsz·

9
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árka, ’s a’ Kis (írok, hasítják keresztül, mellyek hihetőleg 
az avarok sánczolásai voltak. A’ Nagy Kunságban neve
zetes folyók a’ Berettyó, Hortobágy, e's Koros, mellyeknck 
áradásaitól gyakran szenved. A’ Tiszának Mirhó nevű sza- 
kadéka 1786-ban roppant munkával befőhetett. Λ1 fenemli- 
te tt árkokhoz hasonló Ördögárka, a’ kerületnek kis részén 
keresztűlmenve'n , ennek nyomait a’ Kis Kunságban ’s 
Fest vgyében is láthatni egész Bajáig, Bács vgyében. A’ 
Kis Kunságnak folyóvize nincsen, kive'vén Laczházánál a’ Du
nát, melly árvizek alkalmával egy ág által Kán Sz. Miklóst Ss 
érintvén, a’ Baker e's Kígyós erek által visszatér. így szinte 
a’ Tisza Maty ága által Dorosmáig elhat. Kisebb na
gyobb tavai igen számosak , ’s ezek közt nevezetesebbek : 
Halastó, Sóstó, Fejér tó , Pirtó a’ Halasiak határában, ismét 
Feferfó Kisszállás pusztáján, Fertő , Mizse pusztáján, stb,

5, §. Á s v á n y o s  v i z e i  n i n c s e n e k .

6 . §. T e r m é k e i ,  

a)  N ö v é n y e k  O r s z á g é b ó l .
Tiszta búza legtöbb ’s igen szép terem a’ Nagy Kun

ságon, melly aczélosságáe'rt, sikerességéért a’ debreczent 
sütőnek által nagyon kerestetik. A’ Jászságon is sok’ szép 
tiszta búza terem, de a’ Kis Künságon kevés, mert itt fő 
termesztmények a’ rozs, ’s tavaszi gabonából a’ zab és ten
geri. Árpát a’ N. Kunságon ’s Jászságon többet termeszte
nek, mint zabot. A’ kása kedves eledele leven a’ köznépnek, 
e’ végből köles mindenütt bőven vettetik. Kereskedési nö
vényekből kendert, lent, dohányt csupán házi szükségre ter
mesztenek, ’s néhol erre sem elegendő, Hepczét a’ N. Kun
ságon nehány urak nagyban kezdtek termeszteni; de ennek 
rendes mivclete, illyen dolgozó kezekben szűkölködő vidéken 
felette sok akadálylyal jár. Közönséges kerti vélemény és 
zöldség elég van, ’s nagy jó izű spárgák a’ mezőkön va
don teremnek. Gyümölcsfákat csaknem kirekesztőig a’ 
szőlőskertekben láthatni, mellynél fogva gyümölcsben érez- 
hető a’ szükség, ’s altaljában ennek termesztésére, ’s neme
sítésére kevés gond ford.Katik. Egyébiránt sarga és görög
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dinnye nagy bőséggel van, 's Kisújszálláson és Kardszagon egy 
Takács nevű görög dinnye faj, a* magyar országi leghíresebb 
dinnyékkel Ivetekedhetik.'SzofősÁerfef kisebb nagyobb részben 
mindenik helység mivel, de az ezekben termesztett gyenge ’s 
nem állandóbort magok a’ lakosok fogyasztják el, kereskedésre 
ebből nem marad. Jóságára nézve a’ hegyi borokhoz nem 
hasonlítható, hanem a’ halasi és kardszagi eléggé dicsérte· 
tik. Erdőben nagy fogyatkozása van mind a’ három kerü
letnek, mert csak elvétve láthatni egy kis erdőcskét, igazi 
erdőt pedig sehol sem, a’ honnan fa helyett szalmával, kó- 
róval, hárított tarlóval, ’s tőzeggel (szárított marha ganéj) 
tüzelnek a’ lakosok,

b~) Á l l a t o k  Országából .
A’ Jász és Kán kerületekben nagy részt a’ baromtartás 

elébb tétetik a’ gabona termesztésnek, ’s azért itt minden 
ágai a’ házi állattenyésztésnek nagy fontosságúak. Különö
sen fő figyelmet érdemel a’ szarvasmarhatartás, mellymin- 
denik kerületben, kiváltkép pedig a’ Kis Kunságban nagy 
ban űzetik. Az idevaló tágas homok és szikes pusztákon, 
ezerenkint legelnek a’ legszebb fajú magyar ökrök és tehe
nek, ’s vannak számos gazdák, kik tavasszal 2—300 darab 
ökröt a’ közelfekvő helyek vásárjaiban összeszedvén, azokat 
a’ nyári legelőkön meghizlalják, ’s ősszel, vagy helyben, vagy 
a’ hires fejérvári vásáron jó nyereséggel eladják. Egyébiránt 
a’ legközelebbi években dühöngő marhadögök, ’s Nagy Kun
ságra nézve még a’ hallatlan száraz esztendők is, annyira 
megkevesiték a’ marhák számát, hogy ezen kerületben, hol 
az előtt a’ felesleges marhák miatt, a’ saját roppant legelők 
daczára, Szabolcs vgyében a’ Tisza mellékén kelletett nyári 
legelőket kibérleni: máraz 1837-ik esztendőben, tulajdon le
gelőjükön szénát gyűjtöttek a’ lakosok. A’ marhatartás után 
mindjárt éi juhtenyésztést kell említenünk, mert ez szinte 
nagy kiterjedésben űzetik. A’ magyar hosszú gyapjas juhok 
napról napra fogyatkozván, ezek helyét a’ birkák töltik-be, 
sőt a’ nagyobb birtokosak már kisebb nagyobb részben ne
mesített nyájakat tartanak. Sertés mindenütt annyi tenyész. 
tetik, hogy a’ tetemes helső fogyasztáson kívül, szalonna lé
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ven kedves eledele a! köznépnek, meg valami eladásra isjut. 
De a’ lótenyésztés valóban jobb karban lehetne, mint azt je
lenleg látjuk. Számra nézve nincs ugyan szükség lóban, mert 
idő előtt befogott, apró, elcsigázol t lovakat, ha csak egy párt; 
is, majd mindenik földes gazda ta rt; de magas erős, *s hadi 
szolgálatra alkalmas lovat ritkaság látni, mit a’ nemes szívű, 
katonának termett kánoknak , kiknek őseik, mint hires kön
nyű lovagok, ’s ellenség előtt rettentő bajnokok valónak is
meretesek — megbocsátani egyáltaljábn nem lehet. Az epres 
kertek a’ helységeknél nagyobb részt meg vannak még, de 
a’ selyemlogúrtemjészlés olly csekély, hogy említésre sem 
méltó,

c) Á s v á n y o k  O r s z á g á b ó l .
Hegyek itt nem lévén, érczekről nem beszélhetünk, sőt 

kövekben is teljes fogyatkozás van , kivévén Kis Kúnság- 
han azon dar ás követ, vagy mint itt nevezik terméskövet, 
melly némelly tavak partjain egy két ásó nyom után, egész 
rétegekben találtatik. Ez a' kő lyukacsos, sárgás, kemény, 
néha csigahajakkal kevertt, épületek alapköveibe, sőt té
glák közé a’ falakba is haszonnal rakatik, ’s belőle meszel 
lehet égetni. Hlyen kövek ásatnak Majsa mellett a’ S/.ékfá 
partján , Ferenczszállásán , Jakabszállásán , szinte a’ tavak 
mellékén. Végre ugyan a’ Kis Kunságon a’ számos tavak 
kiszáradt helyein széksó nagy mennyiségben gyüjtetik.

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

A’ három kerületben összesen van 25 közönség, vagy 
Communitas, mellyekből 17 mezőváros, 8 falu. Ezeken kívül 
van 55 puszta.

Népessége: 170,5üf> lélek, ’s igy esik egy Q  midre 
mintegy 2000 lakos, de ezen népesség nagyon egyenetlenül 
van felosztva, mert a’ Jászságban esik 1 Q  mfdro 338o la
kos, a’ Nagy Kunságban 2470 lak., ’s a’ Kis Kunságban é- 
pen csak 1270 lak. Vallásokra nézve vannak D;i7ts7 romai 
katliolikusok, 74,085 reformátusok, 270 görög n. >i, óhitűek, 
262 erangelikusok, és 102 zsidók.
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A’magyarok első bejövetelekkor, hogy kunok is jötték
be az országba, azt láthatjuk mind az akkor élő Const anti- 
nus Porphyrogenita Írásaiból, ki világosan említi, hogy a’ 
kabarok (a’ chazaroknak azaz kánoknak egy szakaszuk) a’ 
ϊ'.árkusokkal (igy nevezte a’ magyarokat) egy polgári tár
saságba léptek; mind Béla anonymus jegyzőjéből, ki elbe
széli, hogy a’ magyarokkal bejött kán kapitányok, millyen 
kiterjedésű földeket kaptak légyen Árpádtól. Azonban a’ 
mostani jászok és kánok, maradékai [azon jászoknak cs ká
noknak, kik későbben (Cumániából, vagy a’ mostani Mold
va, Bessarabia,’stb országokból)részint önkényt, részint más 
nemzetségekből nyomatva jöttek be az országba, ’s itt kirá
lyainktól nagy tér földeket nyertek. Így p. o. 1089 körűt 
tíz. László a’ Kopulch és Ákus vezérek alatt becsapó ’s 
pusztító kánokat ’s jászokat, a’ Temesvize mellett kétizben 
megvervén, ezeknek benmaradhatást ígért, ’s a’ Mátra és 
Tisza közt fekvő földet, állandó lakhelyűi általengedte. E- 
zektói származnak le a’ mai jászok, kik mindég majd Jttzy- 
yeseknek majd Jassonesenek, majd Philistaeusoknak felváltva 
neveztetnek a’ történetíróktól, ’s mindenik nevezet csak 
annyit tesz, mint a’ magyar Jász, inelly jó nyilast je lent, 
ebbői a’ szóból I j  (Bogen Arcus) és ász (t· i.jk i tud vala
mivel bánni, hozzá esze van) tétetvén össze. A’ kís-kánok 
a’ II. István alatt 1129-ik évben, a’ nagy kánok a’ IV. Bé
la alatt 1239 tóján beköltözött 40,000 családok ivadékai, kik 
közűi az elsőket Tatár, a’ nagy kunokat Kuthen fejedelem 
vezette be, ’s akkor kapták mostani földjeiket, avval a’ 
hozzáadással, hogy ezek azon időben sokkal’szélesebh ki- 
terjedésüek voltak, nevezetesen a’ nagy-kánoknak a’ Temes, 
Mar os, Tisza, Körös folyók mellékei adattak át lakásul.— 
Ifogy a" jászok és kánok a’ magyarokkal egy eredetűek: 
azt számos legrégibb írók bizonyítják, ’s legújabban Horváth 
István igen tudományosan megkezdd azon fejtegetését, hogy 
a’ magyar nemzet mindenkor 7 , az az a’ tulajdonképen 
való .Magyar, hű n , Jász, Palócz, Ló fa j i t , Uz es Vdl 
nemzetekből állott., ’s midőn Béla király névtelen jegyzője 
lietu-Mogerekel emleget, már homályosan e’ hét magyar nem
zetre látszatik czélozni. Ma már mindenki tudja, hogy a ’
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jászok ás kunok tiszta magyar nyelven beszélnek, ’s hogy 
a’ Jászság ’s Kunság aJ magyarságnak valódi színe; de ar
ró l, ha vájjon ezek minden időben magyar nyelvvel éltek
e t  még máig is sokan kételkednek, nem mond ván ezt világo
san egy azon időbeli író sem. Azonban erről nem kételkedni 
sok és többféle erősségeink vannak , mert elmellőzvén azt, 
hogy számos legtanultabb férfiak mind a’ mostani, mind a’ 
régi (de nem a’ kánok beköltözési) időkorból (p. o, Pray, 
Kaprinai, Timon, Foris Otrokócsi, Bonfinius) aJ jászokat 
‘a kánokat mindég magyar nyelven élő nemzeteknek tar
tották, csak azt em lítjük, hogy Rogerius egy időkorbeli 
iró, IV, Béla alatt beköltözött kánokról emlékezvén, ’s azok
nak a’ királylyal való beszélgetését említvén, sehol tolmács
ról szót nem tesz , holott a’ tatárokkali beszélgetés alkal
mával ezt világosan érinti. De nem is hihető," hogy egy kü
lön törvényekkel, szabadságokkal felruházott, külön tö
megben lakó nép, melly a’ fennérintett okok miatt más kör
nyékbeliekkel össze nem keveredhetik, hogy mondom egy 
illyen nép, csak idő folytában magyarosodott volna el; mert 
erre hazánkban példa nincsen, de van az ellenkezőre, mint lá t
juk a’ szászoknál és szepesi németeknél, kik nyelvüket, szo
kásaikat idegen nyelvű nemzetek közt, századokon keresz
tül a’ mai időkig fentartották. Végre egy különös kán nyelv
nek legkisebb nyoma, vagy maradványa se jutott hozzánk, 
mi különben meg nem történhete, ha ez valóban létezett vol
n a .— A’ mai jászok és kánok szép erős testalkotású, közép
szerűnél magasabb emberek, vallásosak, minden vak buzgó- 
eág nélkül, szabad alkotmányuk következésében nyílt szivű, 
bátor férfiak, vendégszeretők, de dologhoz nem mindég van 
kedvek , a’ szerzettek megtakarításában is nem gondosak, 
dicsekedők. Katonai vitézségüket mindenki elismeri, ’s már 
hajdan számos háborákban, különösen pedig 1240 ban, 15-ik 
jun. a’ II. Babenbergi Fridrik austriai herczeggel, ’s ismét 
1278-ban, 26-ik aug. egy részről Habsburg! Rudolf német 
’s IV. László magyar k irály , más részről Ottokár cseh király 
közt a’ Morva mezején történt véres ütközetekben jelesen 
megkülönböztették magokat, az elsőben magátII. Fridiiket 
egy jász nyilával ejtvén el, a’ másodikban pedig, mellyben
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a’ hős Ottokár szinte életet veszté, az ellenséges sereget öl
döklő nyilak záporával borítván el; és így a’ dicsőséges 
Habsburg! ház megalapításában, a’ jászok ’s kánok is neve
zetes részt vettek.

Vallásokra nézve romai katholikusok és reformátusok, 
de a’katholikusok számosabbak, ’s a’ Jászságban, Nagy Kun
ságban az egri érseki megyétől, a’ Kis-Kiínságban a’ váczi 
püspöktől függenek. A’ reformátusok a’ Kis-Kánságban ’s 
Jászságban aJ dunamelléki, a’ Nagy Kunságban a’ tiszántúli 
superintendentiához tartoznak. Kalh. plébánia van 20, reform, 
nnyaekklézsia 12, görög nem egyesült parochia egy, t. i. 
Kardszagon.

SZABAD JÁSZ 1ÍÜ KUN KKUÜLETKK

8. §. Ipar .  K e r e s k e d é s .

A’ lakosok csaknem kirekesztőig foldmiveiéssel, ’s ba
romtartással foglalatoskodván, gyárnak itten híre sincs, sőt 
a’ kevés számú mesteremberek is nyáron inkább mezei mun
kások , mint kézművesek. Kereskedéséről szinte nem sokat 
mondhatunk, mert a’ lakosok gabonájokat. marháikat ma
gok viszik vásárra, valamint azon k,upeczek is, kik ttz apró 
szárnyas állatokat, ’s tojást összeszedvén Pestre szálújuk, 
szinte nagy részt a’ helységekből kerülnek ki. A’ bolt kereske
dés pedig egészen a’ görögök kezében van. Számos marba 
vásárjai közűi a’ félegyházi (K. Kunságban) leghíresebb. Ut
jai , a’ kő teljes hiánya m iatt, sáros időben csaknem Iából- 
hatatlanok.

9· §· Oskolák.
A’ jász és kán közönségek nagyok lévén, oskolákat is 

jókat tarthatnának, ’s tartanak is oskolákat bőven, és sem 
tanítóban, sem tanulóban szükség niiícs, mert p. o. csak a ' 
nagy kunsági reformátusok 5 anyaekklézsiáiban 1837-ben 
37 tanító, 5s 2113 liű, 1823 leány, összesen 3936 tanuló gyer
mek számláltalott. Azonban ha a’ gyümölcsről ítélni szabad, 
az oskolák elrendezése, a’ tanitásmód nem igen jó lehet, 
mert a’ kis gyermekeknél az olvasás, ’s a’ rosszúl irás vég
ezel csak nem lehet, a’ nagyobb gyermekeket pedig pracli-
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eai tudományok helyett deák nyelvre tanítani szinte czélirány- 
talan, ’s ezen fonákságoknak káros következései kétszeresen 
érezhetők, egy illy szép, szabad polgári alkolvánnyal fel
ruházott népnél. Nagyobb deák oskolák vannak a’ ka- 
tholikusoknál Jászberényben és Félegyházán,, itt tudni 
I. kis, az az 4 osztályú, amott nagy, az az 6 osztályú, 
gymnasium. A’ reformátusoknál egész philosophiáig lehet 
tanulni:; Halason, Kún - Szent - Miklóson, Kardszagon és 
Kis-Lljszálláson. Nemzeti, polgári, vagy is capitális os
kolák 2 — 3itanitóval vannak a’ katholikusoknál : Árok
szálláson, Dorosmán, Félegyházán, Fénszaruban, Alsó St. 
Györgyön, Jász-Λpálhiban. Jász-llerényben, Jász-Ladányon, 
Majsán, és Kún St. Mártonban.

10. §. K a t o n a s á g .  K i r á l y i  H i v a t a l o k .

A ’ jászok és kúnok már Mária Theresia alatt állittot- 
tak egy huszár ezredet, elébb 400 , később 1000 lovast ál
lítván ki saját költségeken. A’ mostani palatinalis 12 clik 
számit magyar huszár ezred 1800-ban állíttatott fel örök idők
re, ’s a’ közvitézek jászokból és kánokból szedetvén, egy
szersmind az ezered örökös tulajdonosa mindég a’ nádor szó
közt leÁni , mint a’ jálfe' kún kerületek törvényes grófja és 
birájÜ? Szállásoló katonaságból a' három kerület 3 — 5 lovas 
századot ta rt ki.

Postaállomások a’Pestről Szabadkára vivő orzzágntban : 
Soroksár 1, L a d ik  a z a  í  ’s fél, K ú n  S t .  M ik ló s  1 ’s fél, 
S z a b a d s z á l lá s  1, Izsák 1, Vadkert 2, H a l a s i ,  M élykúti ,(4 
A’ Szegedre vivő országúiban: Soroksár 1 , Oeua 1, Inárcs 
1, Örkény 1, L a jo s  1, Kecskemét 1, Paka 1, F e le g y h á z a  1, 
Péteri 1. A’ Szolnokról Debreczenbe vivő országúiban : Tö
rök St. Miklós 1 ’s fél, Bánhalma 1 ’s fél, K a r d s z a g  2. A’ 
Gyöngyösről Abonyba vivő postautbnn: Á r o k szá llá s  1 ’s fé l, 
J á szb e ré n y  1 ’s fél , Tápio-Szele 1 ’s fél.

11 . §. P o r t á k .  Adó.

Hadi adót 125 palatinalis porta után fizet. A" hadi pénz- 
táron kiéül még több pénztárak is vannak. Nevezetesen házi 
pénztára van , mind a’ három kerületnek összesen , mind
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egyenkint mindeniknek külön; a7nabból fizettetik a’ nádor 
évenkéuti tis/.tejetdíja, melly3000 aranyat tesz, továbbá az 
egyesült kerületek közönséges tisztviselői, szolgái, ’s más 
köz költségek; emebből húzzák fizetéseiket a’kerületi tiszt
viselők, ’s tétetnek meg a’ kerületi köz költségek. Ezeken 
kívül a’ három kerületnek együtt ismét van egy insurrectio- 
nalis, és egy oeconomicus pénztára. Az elsőbe minden meg
váltott (redemtus) föld birtokosok aránylag évenkint 5000 
forintot fizetnek, hogy szükség esetében , a’ törvényes in- 
surrectio'hamarébb és kevesebb terheltetésselmegtörténhes
sék}; a’ másodikba a’ redemtio alkalmával közösen fentar- 
tott Paka és Mérges puszták jövedelmei folynak be , ’s eb
ből adatik költség, a’ tisztviselők napidijjaira', közönségek 
lovai tartására, forspontok kiegyenlítésére, a’ szegény adó
zó nép felsegéllésére szükség idején , ’stb. Mind a’ hadi, mind 
a’házi pénztárokba, minden kunsági ’s jászságilakos arány
lag egy formán fizet, ’s az országos nemes, és közönséges 
kán közt semmi különbség.

12. §. A’ J á s z o k  és  Ku n o k  p o l g á r i  s z e r k e z e t e .

A’jászok és kunok nem csak nagy kiterjedésű földe
ket, hanem egyszersmind szép szabadságokat és privilégiu
mokat is nyertek a’ régi magyar királyoktól. A’ három ke
rület közt egyébbiránt még IV. László idejében semmi 
különbség nem tétetett, de későbben mindenik kerület külön 
kapott szabadság vagy megerősítő leveleket, leginkább I. Ká
roly, I, Zsigmondy I. Lajos, II. Ulászló, I. Mátyás , I. János, 
I. Ferdinand, II. Ferdinand, III. Ferdinand, I. Leopold kirá
lyoktól, de hogy ezen szabadság levelek mindenik kerület
re egyenlő tartalmúak voltak, megtetszik II. Ferdinandnak 
1631. 20-ik sept. Kun (Tatár) Sz. Miklós részére kiadott 
okleveléből. A’ fennelőszámlált királyok privilégiumainál fog
va, a’ máig is gyakorlott jogokon, ’s szabadságokon kivűl, 
még többek is voltak, mellyek idő folytában elvesztek. II- 
lyen volta’ többek közt az, hogy hajdan a’ jászok és kunok 
országos nemeseknek tekintettek, mi megtetszik abból, hogy. 
a1 királyi censuson kivűl semminemű adót nem fizetitek; a’
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lucrum camerae nevű tehertől mentek voltak; dézmát sen
kinek soha nem adtak; harminczadot, vámot nem fizettek $ 
személyesen saját nevök alatt minden más nemessel perel
hettek; összeséggel univesitas névvel czimeztettek ; *s szinte 
úgy mint más nemesek a’ király seregében személyesen tar
toztak katonáskodni, (Lásd Mátyás okleveleit 4469 és 1473- 
ról, Ulászló ‘III. Decr. 48 czik. Zsigmond privil. 1407-ről, 
’stb.). Mind ezen szép szabadságok, a’ közép korbeli elhatal- 
mosodott aristocratáknak természetesen nem tetszettek, ’s 
innen számos villongások, panaszok, ’s a*kunok részéről tá
madások is származtak , mellyekről történet könyveink bő
ven értekeznek. Később a’ török iga alatt a’ kánok nagyon 
elgyengülvén, jogaikat sikeresen nem tuddk fentartani , sőt 
egyes helységek elpusztulván, Vgyékhez kapcsoltatattak (p. 
0. Halas Solt vgyéhez), 1702-ben pedig, mind a’ három ke
rület 500,000 forintért a’ Német, Vitézi Rendnek eladatott, 
melly summát 1730-ban a' pesti aggkatonák háza letévén, 
ismét ennek kezére került, ’s ez idők alatt ámbár jobbágyi 
szolgálatot nem tettek, még is sok sarczoláson mentek ke. 
resztül, sok censust kellett fizetni, ’s régi polgári szabad
ságaiknak csak árnyéka maradt-fen. Illy szomorú helyhe- 
zetét egy testvér vitéz nemzetnek a’ magyarok szivökrevé- 
vén, ezeránt több országgyűléseken orvoslást kértek kirá
lyaiktól, ’s végre a’Rendek ’s gr. Pálfy János nádor hathatós 
közbenjárása által, a’ kegyes szivű MariaThereziameghall
gató igasságos kivánataikat, ’s az öt szász ezer forint zá
logos, és 15,000 forint beruházott (investita) summa letéte
le mellet,*) a’ jászokat és kunokat régi jogaikba visszahely- 
hezteté, 1745-ben, a’ hajdani privilégiumok során, egy ríj sza
badság jellevelet adván ki. Ezen máig is erejében álló pri
vilégiumnak summás kivonatja 'ez:

I. A’ nádoron, ennek kapitányján, és a’ nép kebeléből 
választott birákon kivűl senki a’ jászok és kánok ellen in
tézett perekben ne ítélhessen, kivévén az egyházi, határ-

#) Ezen summát a’jász-kún kerületek egymás közt feloszt
ván ’s kifizetvén: innen vette eredetét ez a’ szó re- 
demtio, redemtus birtok v. birtokos.
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víllongási (melalis) pereket, mellyek az 1635.19. czikk. meg
neveztetnek , avagy ha a’, per, olly jószágok iránt foly, 
mellyeket a’ kerületeken kívül nemellyek bírnak, vagy ha 
valaki a’ kerületeken .kívül, criminális vétket követne el, ’s 

a’bűntett helyén megfogatnék.
2. Vámot személyeik ’s portékáik után sehol nem fizet

nek,  de a’ királyi harminczadot tartoznak megadni·
3. Más lakostárs, vagy saját adósságaikért le nem le

het őket tartóztatni.
4. Nádori fő kapitányt maga a’ nádor nevezhet ki, 's en

nek elnöksége alatt választják a’ lakosok kerületi tisztjei
ket; a’ bírákat mindazáltal, ’s a’ helységnek más tisztvi
selőit magok a’ lakosok minden más befolyás nélkül, vagy 
körökből, vagy más honnan szabadon választhatják.

5. A’ három kerülethez tartozó határok, puszták, szabad 
használatra örökösen odaengedtetnek, de ezeket el nem ide- 
gem'thetik.

0. Mind a’ jogok gyakorlásában, mind a’ teher viselésé
ben minden lakos egyenlően osztozik, semmi kivételnek helye 
nem lévén.

7. A’ kath. közönségek palronatusi joggal bírhatnak.
8. Mind a’ három kerület, a’ nádori kapitány elnöksége 

alatt pallos joggal élhet, fennmaradván a1 feljebbvitel mind a’ 
büntető, mind a’ polgári perekben az ország nádorához vagy 
helytartójához, vagy ezek nem lótiben,a’ fő méltóságú curiához.

9. Minden polgári dolgaikban, mellyek privilégiumaikat 
vagy polgári és fenyitő pereiket illetik, csak áz ország ná
dorától függnek; a’ politicumokban azonban a’ magyar király* 
helytartó tanács által kormányoztatnak.

Végre ugyan csak Maria Therezia a’ kerületek szabályo
zását, ’s egyes lakosok viszonyait 1751-ben, 5-ik october- 
ben jel-levél képen 24 czikkelyben kiadatta, ’s ezek az or
szággyűlésen is helybenhagyattak.

13 ,  §.  N e m e s s é g .
Mint már fentebb láttuk , hajdan minden kun és jász or

szágos nemesnek tartatott. Az 1785-ki összeírás szerint azon-
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ban, országos nemest c*sak 2133 férjllt találtak, kik egyéb- 
Kánt a’ kerületekben semmit nem különböznek a’ többi lakosok
tól, hanem minden terhet egyaránt visznek , ’s személyes pe
reikben is jász és kun bíróság ítél; ’s ez a’ nevezetes különb
ség van jelenleg is a’ Jász Kun Kerületek, és a’ szabad kirá
lyi városok közt.

14. §. T i s z t i k a r .
*

Ez vagy közönséges, mellynek hatósága mind a’ három 
kerületre kiterjed, vagy k ü lö n ö s , az az k e r ü le t i  melly csak az 
egyes kerületekre szorítkozik. Az elsőhöz tartoznak : a’ ná
dori fő, ’s a’ nádori al-kapitány, 3 jegyző, 3 ügyész, 3 adó
szedő , 1 számvevő. A’ másodikhoz tartoznak : minden kerü
letben egy kerületi fő kapitány , 2 nádori táblabíró (n’ N. Kun
ságban csak egy3, 2 eskütt ( a ’ Jászságban 3 ) ,  2 biztos (a ’ 
Jászságban 4 ). Ezekhez járul minden kerületben 1 orvos, 1 
földmérő, 1 seborvos, 1 mezei biztos, 1 várnagy , ’stb.

A’ jászok és kunok örökös grófja és bírája az Ország 
Nádora, jelenleg: József cs. k. főherczeg, 'stb. Mind a’ há
rom kerület közönséges törvényhatósági széke és háza van: 
Jász. Uerényben , ’s itt tartatnak a’ közgyűlések, törvényszé
kek, tisztujitások. Ezen kiviil minden kerületnek van különös 
törvényhatósági háza, nevezetesen a1 Jászságnak: Jász-Be- 
rényben , a’ Kis - Kunságnak : Félegyházán (hajdan Halason és 
Mizsén),a’ Nagy-Kiinságnak: Kán Sz. Mártonban (hajdan Kol
bász-széken , most Kunhegyeshez tartozó pusztán).

15 .  §. P o l i t i k a i  f e l o s z t á s a .
Eloszlik 3 kerületre, mellyek ezek: I. J á s z s á g .  ΪΙ. K i s -  

K u n s á g .  Hl. N a g y  - K u n s á g .

L A ’ J Á S Z S Á G .

Földterülete 173|ö [] mfd. Van benne 5 mezőváros , G fa
lu , vagy közönség, 6 puszta. Népessége 59,538 lélek, u. in. 
54,692 katholikus, 32 evangélikus, 4749 reformatus, 65 nem 
egyesült óhitű.



SZABAD JÁSZ ÉS KÉN KERÍTETEK. I l i

M e z ő  v á r o s o k .
Jász - Berény , fő városa nem esák a’ Jászságnak , ha

nem a’ Jász Kán Kerületeknek is. Fekszik a’ Zagyva vize 
két pariján, Budától, Vácztól, Egertől 7 mfdnyire, kies ró- 
nnságon.

Népessége 10,262 lélek, kik közt 15,514 r. kalholikus. 
720 református, 28 n. e. óhitű. A’ városnak többnyire kisded, 
alacsony házai közt méltósággal tűnik fel a’ kath. paroch. rop
pant szentegyház, a’ Jász Ívűn Kerületek közönséges jóizlés- 
sel készült törvényhatósági háza, a* Jászság kerületi háza , ’s 
a’ Megváltóról nevezett Sz. Ferenc/, szerzetesek kolostora és 
temploma. Ezen szerzeteseknek még 1472-ben engedtetett-meg, 
hogy ide zárdát építsenek , buzgó szolgálatokat tévén a’ já
szok keresztény vallásra való térítésében. A’ zárda azon hely
re épült, hol régenten egy vár volt, ’s nérneilyek Attila vá
rának hiszik. 1583-ban a’ várost elfoglalván a’ törökök a’ 
szerzeteseket kiűzték, ’s a’ klastrombái egy kis megerősített 
várkastélyt formáltak, mellyet 1594-ben Tieffenbachtól való 
félelmek miatt felgyújtván, önként odahagyának. 1694-ben a’ 
romokban heverő klastromot a’ szerzetesek újra visszanyer
ték , ’s maiglan megtartották. Van itt továbbá egy ref. anya- 
ekltlézsia, kath. nagyobb gymnasium, capitalis oskola, posta- 
hivatal, patika, nagy vendégfogadó. A’ keresztül folyó Zagy
va többek közűi két nagy szigetet képez , ’s ezek fákkal lé
vén beültetve , a’ lakosoknak mulatságul szolgáinak, ’s egyi
kében József es. k. fő herczeg tiszteletére, egy márvány osz
lop látható. Említést érdemel még egy elefánt fogából készült 
kürt, nielly a’ város közönséges házánál fartafik , ’s mellyet 
Leel kűrijének mondanak, de valóban mikor, hol kszülhetett, 
s kié lehetett bizonyosan nem tudhatni, de minden esetre egy 

nagy becsű ritka régiségnek tekinthető. Hossza fel rőf, ne
hézsége negyed fél font, ’s rajta különféle figurák és csinos 
metszések szemléltetnek. Mesteremberei számosok, neveze
tesen czéhbeliek és kontárok 58t)an számláitatnak. — Orszá
gos vásárt négyet tart. Határa, ineliy 40,000 holdra terjed, 
délre, Szeli felé homokos, de egyébütt termékeny fekete föld
ből áll; kaszálói jók, 2 szőlőskerije, ’s H ajta  nevű erdeje



1 4 2  SZABAD JÁSZ ÉS KUN KERÜLETEK.

és tava van , mclly náddal és vadakkal bővségesen szolgál. 
Pasztákat ’s pusztabeli részeket, mint alább látandjuk, bír 
mind a’ Jászságban, mind a’ Kis-Kúnságban.

Jász-Apái h i , szabad mezőváros Jászberényhez keletre 2 
mfdnyire: 7998 lak., kik közt 7982 r. kntholikus, 2 evang., 
14 n. e. óhitű. Yan derék két tornyű paroch. temploma, ca
pitalis oskolája, vendégfogadója, 6 szárazmalma, szőlőskertje, 
derék epreskertje , ’s egy szép fákkal beültetett temetője, és 
meglehetős erdeje. Határa lo,381 hold földből á ll, két nyo
másra osztva, szép búzát és minden néinű gabonát terein, de 
szénában szükséget éreznek a’ lakosok. Ezen kivül bírja He
ves Ivány, és Kocsér pusztákat, mellyekről alább.

A r o k s z á l l d í . szabad mezőváros a’ Csőrszáka mentiben , 
Jászberényhez 2 mfdnyire: 8269 kath., 9 n. e. óhitű lakossal, 
kath. paroch. templommal, capitalis oskolával, postahivatallal. 
Az itt elfolyó Gyöngyös pataka a’ város erdőcskéjét keresz
tül fiutván, egyszersmind malmot hajt. Határa igen termékeny, 
’s jó lent terem; szőlőskertje is van. ,

J á s z - L a d á n y , szabad mezőváros, 4985 kath., 4 evang., 
3 óhitű lakossal. Van szép kath. paroch. temploma, capitalis 
oskolája, gazdag tiszta búzát termő határja, mellynek egy 
részét a’ Tiszának Millér nevű ága, valamint a’ Zagyva is el
önti, mellynélfogva csak nem 2 mfdnyi töltést kénytelen 
tartani.

K i s - É r , szabad mezőváros, a’ Tisza Kis-Ér nevű sza- 
kadéka mellett: 605 kath., a 4 evang., 4029 ref., 11 óhitű 
lak., kath. és ref. anyatemplommal. Határa mindent megte
rem , különösen szép tiszta békát.; van szőlőskertje, a’ Tisza 
mellékén nádas rétje, kis erdőcskéje.

F a l u k .
A ls ó -S z e n t-  G y ö r g y , szabad közönség a’ Zagyva és 

Tárná vizek összefolyásánál, mellyek áradásai ellen nagy töl
tést kénytelen tartani. Számlál 4047 kath. lakost. Van derék 
paroch. temploma, capitalis oskolája, 's vízimalmai. Határa 
róna, ’s egészen fekete földből áll, melly tiszta búzát gazda
gon , más veteinényt középszerűen terem. B o r s a  nevű erdeje 
240 holdat foglal-el.
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Felső-Szent-György, szabad közönség a* Zagyva part
ján: 1805 kath. 2 evang. lak., paroch. templommal. Határa 
délre homokos, egyebütt termékeny fekete föld; van nádas 
ré tje , tölgyes erdőcskéje, ’s vízimalma.

D ósa , szabad közönség a’ Tárná mellett: 2528 kath. 
lak., szép paroch. templommal, jó búzát termő róna határral, 
erdőcskével, vízimalommal. A’ határban egy domb kelleme
sen tünik-elő, egy rajta lévő kápolnával. A’ lakosok úgy 
tartják, hogy itt ütközet történvén, aJ halottak e’ halom alá 
tcmettettck,

Jcíkóhalma, szabad közönség a’ Tárná mellett: 2693 
kath. lak. Van egy halmon épült derék paroch. temploma, 
vízimalma, szőlőskertje, erdőcskéje, és termékeny róna hatá
ra. Említést érdemel a’ Dósa felé vezető árkolás, melly a’ Tárná 
vizének könnyebb lefolyhatása végett hányatott 1795-ben.

M ihályteleh  , szabad közönség, a’ Zagyva és Tárná ös
szefolyó vizek szomszédságában: 1944 kath. lak., paroch. 
templommal, termékeny határral, tölgyes erdőcskével, vízi
malommal.

Fénszarú , szabad közönség a’ Zagyva partján: 4340 
kath. lak., paroch. templommal. Határa homokos, de kétsze
rest, zabot bőven terem; szőlőskertje, 's a’ Zagyva mentiben 
jó kaszálló és nádas rétje van.

P u s z t á k .

Boldogháza, Jászberényhez tartozik, de egy kis részt 
Alsó-Sz.-György is lír belőle. Termékeny határa tanyákra 
van felosztva a’ lakosok közt.

Borsóhalnia , szinte Jászberényhez kapcsoltatott, ’s néha 
a’ Tárná elönti.

N é g y szá llá s , szinte Jászberényhez tartozik, de '/3 Já- 
kóhalma bírja. A’ Tárná körűi kövér rétjei, másutt pedig 
termékeny szántóföldjei vannak.

A g o , Árokszálláshoz kapcsoltatott, kövér gabona termő 
földekkel.

Szent-András, Árokszálláshoz tartozik, melly a’ Tárnán 
túl 2 mfdnyi távolságra van, Heves és Csász szomszédsá
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gában. Nagy részt homokos lévén, csak legelőnek has/,- 
náltatik, egy része tanyákra osztatott.

H eves-lvány , Jász Apátiához tartozik, hol a’ lakosok
nak tanyájok van. Határa szikescbb mint Jász-Apáthié. Ez 
a’ puszta hajdan Palócz nemzetségé volt, Jász-Apáthi pedig 
1750-ben cserében kapta az egri káptalantól Kömpöcz Pest 
megyei pusztáért.

Esen pusztákon kivűl, még a’ Kis-Kunságban is búnak 
aJ jászok, mint helyén meg látandjuk.

II. K I S - K Ú N S i G ·
Kiterjedése 474/3 [] mfd. Van benne 7 mezőváros, 1 kö

zönség, 33 puszta. Népessége Cl,010 lélek, u. m. 33,732 ka- 
tholikus, 219 evangélikus, 26,902 reformatus, 55 n. e. óhitű > 
102 zsidó.

M e z ö v á r o s o k .

H alas , szabad mezőváros a'Halas tó mellett: 2971 kath., 
142 evang., 8824 reform., 7 óhitű, 69 zsidó lak. Van kath. 
és ref. anyalemploma, reform, gymnasiuma , Js hajdan itt to
gatus deákok is voltak, postahivatala, patikája. Roppant ha
tára a’ pusztákkal együtt 4 darabra van szakítva, ’s minden 
gazdának földje és rétje két két helyen adatott ki. A’ fold 
nagy részt homokos, de marha, különösen juhtartásra igen 
alkalmas; homok dombjain jó kerti bort termeszt és bőség
gel. Ezen hely ezelőtt fő széke volt a’ kis kunoknak, ’s a’ 
kerületi ház csak Maria Therezia alatt tétetett Eélegyházára.

Félegyháza , szabad mezőváros, Kecskeméthez délre 4 
órányira, a’ szegedi postaikban: 15,514 kath., 8 evang., 7 
ref ., 5 óhitű. 16 zsidó lak. Vau itt derék kath. anyatem
plom , kis gymnasium , capitalis oskola , postahivatal, patika. 
Marhavásárjai híresek. A’ Kis-Kúnság kerületi háza itt van. 
Határa minden gabonanemre termékeny, ’s tanyákra oszta
tott-fel; szőlőskerteket mivel, mellyekben sok jó gyümölcs 
terem. Ezen hely elpusztulván, csak 1743-ban ülték meg 
Fénszarui jászok.
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K un-Sz·M iklós , szabad mezőváros, a’ Dunának Bak-ér 
nevű szakadéka mellett: 405 kath., 2 evang, 4272 ref., 9 
óhitű, 1 zsidó lak., kath. és ref. anyatemplommal, ref. gym- 
Hasiammal, postahivatallal, termékeny róna határral, szőlős- 
kertekkel. Hajdan földvára volt, mellyel a’ törökök 1593-ban 
elrontottak. A’ lefolyt 1838-ik évben, martius hónapjában 
az Jgyagos 'töltést kiszakítván a’ Dunának hallatlan magas 
árja, ez a’ várost elborította, ’s több házakat döntött-le, ’s 
temérdek más károkat okozott.

L a czh á za , szabad mezőváros nem messze a' Dunához, 
Pesthez délre 4 mfdnyire: 4 kath., 3749 reform. 3 óhitű lak., 
ref. anyafemplommal, postahivatallal. Határa bő termékeny* 
ségű, de szűk; rétben, legelőben, fában szükséget szenved. 
Ezen város csak a’ folyó évben kapott szabadságot vásárok 
tartására.

Szabadszállás , szabad mezőváros, Kán-Sz.-Miklóshoz 
délre 2 mfdnyire: 65 kath., 4874 reform., 17 óhitű lak, ref, 
nnyatemptommal, postahivatallal. Határának egy része homo
kos, hol jegenye és nyárfák vannak ültetve, szőlőskertje is 
van, de a’ meíly sovány, s inkább gyümölcs kedvéért tarta- 
tik. Az 1838-ki hallatlan Duna árvize ide is elhatott, több 
házakat döntvén-le, pedig árvizet itt ezelőtt soha nem ta
pasztaltak.

Fülöpszríllds, szabad mezőváros, közel az elébbeni vá* 
roshoz, a* kis ér foka mellett, melly a’ kígyós eribe szakad: 
11 kath., 4715 refo m., 12 óhitű, 12 zsidó lak., ref, anya- 
templommal. Határa bőterrnékenységű, de vannajr homokos, 
és szikes téridéici is.

Majsu , szabad mezőváros, Halashoz keletre 2 mfdnyire S 
5350 kath., 5 evang., 2 óhitű, 4 zsidó lak., kath. paroch. tem- 
plommal, capitalis oskolával. Fekszik a’ széktó mellett, 
mellynek partjain kövek ásatnak, mellyekből mész is égetet
hetik. Határa nagyobb részt homokos, tanyákra itt ott fel
osztva , ’s inkább marhatartásra, mint földmivelésre használ- 
tátik. Ezt a’ várost 1743-ban ülték-meg.

Dorosma, szabad közönség Szegedhez egy órányira 
8301 kath., 1 evang. lak., derék parochialis szentegyházzal,

10
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capitalis oskolával. A’ Tisza’ Maty nevű ága ide is felhat. 
Határa minden gabonát jól megterem, Atukháza és tie s  
pusztákon pedig tanyái vannak.

P u s z t a  k.
Fejerto, Füzea-Balota, Z sana  , Tajó  és Bodoglár, 

puszták a’ Halasi halárhoz tartoznak. Mérges, Füzes puszta 
szomszédságában , közösen biratik a’ kerületek által. Jltok
iul z a és Ülés, Dorosinához tartoznak. Kígyós, Agasegyháza 
Majsát illetik. P álos , Kis-F.r városa bírja, ('súlyos, a' Fél- 
egyházi határhoz tartozandó. i659-hcn hálássá liálintot a’ tö
rökök itt megtámadván, 900 magyarral együtt összekasza- 
bolták. Szent-László  , déli részén határának egy esővízből 
eredő folyócska van, melly teknősbékákkal szolgál , ’s mel
lékén kövek ásatnak, lj3 bírja Jákóhnlma, lj3 Mihálytelek , 
*3 pedig Felső-Sz.-György közönség. Szánk, Kán-Sz,-Mik
lóshoz tartozik, M óriczgálja , Laczháza bírja. Mintegy kö- 
zepén van egy csaknem hozzá járulhatlan posványság, ’s e’ 
körűi jó kaszállók. Ferenczszállása és Galambos, Félegy~ 
házához kapcsoltattak. Az elsőben némclly tavak körül köve
ket áshatni, egy része tanyákra osztatott-fel, ’s a’ szántóföl
deken több romai hamvedreket találtak már. Galamboson jó 
szőlőskertek plántáltadak. K isszá llás , 1 Ja Félegyháza, 'j2
Alsó-Sz.-György bírja. Ennek részén van a’ közel 100 ölet 
elfoglaló Fejértó. Pisika, vagy mint ma nevezik P ala , a’ 
hásom kerület által közösen birntik. Van postahivatala a’ sze
gedi országúiban, jakabszállás , az elébbeni pusztával szom
szédos , ’s '/ ι  Fiiiöpszállás, 2/ j  Szabadszállás, Ά  Mujsa váro
sok bírják. Λ’ szabadszállási részen a’ tavak körül jó kövek 
ásatnak, a’ majsai rész termékeny szántóföldekkel bír. Orgo- 
i -Víg , Kón-Sz.-Mikíóshoz tartozik. Tanyákra van felosztva, 
’s a’ tavak nádat, gyeként szolgáltatnak. M izse , bej dán szé
ke a’ kis-kűnoknak, most Jász-berénybez tartozik, nyárfa 
erdővel, vendégfogadóval, 's Fertő nevű tóval. Fajos, az 
elébbeni puszta szomszédságában, szinte Jászberény birtoka, 
termékeny határral, tölgyes erdővel, 2 vendégfogadóval, *s 
postahivatallal a’ kecskeméti országúiban. liene, az eléhbi 
pusztával határos. Föl éje nagyobb részt homokos ■ van töl-
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gyes erdeje is Madaras és Csíkos uevű tava, meliy soha ki 
nem szárad. Felét Jászberény, felét: Jászladány bírja. Keret* 
egyháza, Kecskemét: határa mellett, nagy részt homokos 
földekkel, széksós tavakkal. 3jfi bírja Árokszállás, l/c Kiin- 
Mz.-Miklós, % Fiilöpszállás. K is-B a lás , Fiilöpszáliás és 
Szabadszállás birtoka egyenlő részben, ’s az első:szántás, a» 
második legeltetés és kaszállás által használja. Bösztör, Sza
badszállás és Kún-Sz.-Miklós közt egyenlően felosztva, ter
mékeny gabonát adó határral. Bdbony, Kán határral. Ezt 
a’ pusztát Kiín-Sz -Miklós Törtei helyet kapta cserébe. Káló  
és Csókás, Laczházához tartozó termékeny puszták. Jakab
háza, kis puszta Laczháza birtokában, erdővel és szántó
földekkel. K a ra , Törtei mellett, T|2 Fénszaru , l|2 A. Sz. 
György bírja. Határa nagyobb részt homokos , tanyák is van- 
nan rajta. Ke csér, N. Kőrös, Törtei, Sz. Király szom
szédságában. Minthogy nagyobb részt homokos , marhalege- 
lésre használja Jász-Apát hi városa, V. kis részben kaszáüásra. 
Van két növendék erdoCskéje is. itt látszik még egy puszta 
templom, és egy Pálfyhalma nevű domb, hosszú árhokisokkal} 
a’ honnan itt ütközet helyét gyanítanak a’ lakosok.

Ezeken pusztákon lakik 1111 r. katholikus, 4f i reformá
tus, 6L evangélikus.

ílí. N A G Y - K U N S Á G .
Kiterjedése 20*/4 [J infd. Van benne 6 mezővátös , 16 

puszta. Népessége 49 958 lélek., u. m. 7363 katholikus, 11 
evan,, 42,431 református, 150 nem egyesült óhitű.

M e z ő v á r o s o k .
Kardszag  vagy Kardssag-Új-Ssdllás * első városa 

N. Kunságnak, Oebreczenhez 6 mfdnyire, a’ pesti útban, Vart 
13,016 lakosa, kik közt 877 r. katholikus, 2 evangélikus, 
li,091 református, 46 n. e. óhitű; r. kath., református, óhitíí 
anyaszentegyháza, postahivatala, vendégfogadója, ‘s( József cs, 
k. főherczeg tiszteletére eínelt oszlopa. A’ ref. fid és leány 
oskolákban volt 1837-ben 9 tanító, 543Íérjfi, 475 leány gyér« 
mok. A' rector által gymnasium! tudományok is fanííatnaki

1 0  *
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Mindenik vallás beli szent egyháznak van egy, "% a’reformátusnak 
2 lelkipásztora. Határa nagy kiterjedésű, ’s gazdag fekete 
földből álló rónaság; hires görög dinnyét, ’s tágas szőlőskert- 
jeiben nieglehetős bort termeszt.

M adaras , szabad mezőváros, a’ Madaras és Üllő tavak mel
lett: 2 kath., 2 evang., 7226 ref. 22 óhitű lak., ref, anyatem
plommal , ’s két prédikátorral, jó nemzeti oskolákkal, mel- 
lyekben (1837) 6 tanító alatt 347 fiú, 304 leány gyermekek 
tanultak. Határa fekete föld ’s igen szép, tiszta búzát terem; 
szőleje, ’s erdőcskéje van.

Kúnhegyes, szabad mezőváros, közelebb a’ Tiszához: 87 
kath., 2 evang., 6205 ref., 33 óhitű lak,, ref. anyatemplom
mal , 2 prédikátorral. Oskoláiban tanult 1837-ben 6 tanító 
alatt 351 fiú, 377 leány. Határa ennek is felette termékeny 
rónaság. Itt születőit báró Mészáros János tábornagy, elébb 
egy láncsás (uhlánus), később egy húszár ezred tulajdonosa , ’s 
Maria Therezia vitézi rendjének commendatora, ki csupán ret
tenthetetlen bátorsága ’s katonai talentuma által lépett e' fé
nyes polczra.

Kisújszállás , szabad mezőváros, a’ Pestről Debreazenbe 
vivő országúiban, Szolnokhoz keletre 6 mfőnyire: 9 kath., 
8569 ref., 14 óhitű lak. Van derék ref anyatemploma két 
prédikátorral, jó ref. oskolája, hol 1837-ben 10 tanító alatt 
477 liú, 360 leány tanult, tágas vendégfogadója, ’s igen ter
mékeny fekete földű határja. Ezen városban laktak már rég 
olta a’ N. Kunság főkapitáujai, valamint a’ mostani is, t. i. 
Illésy János arany sarkantyús vitéz itten lakik. Ezen jeles 
nemzetség nem csak a’ Kunságnak adott már számos fő kapi
tányokat és tisztviséloket, hanem a’ hazának is több vitéz 
férjfiakat nevelt.

Túrheve , szabad mezőváros, nem messze Túr városától 
a’ Berettyó mellett: 2i2 kalh., 8237 reform, 23 óhitű lak., 
kath. és ref. anyatemplomokkal, ref. oskolákkal, mellyekben 
1837-ben 6 tanító alatt 305 fiú, 307 leány tanult. Határa 
gazdag fekete kerti föld, ’s mindenik lakos a’ magáét egy 
tagban bírja; szép szarvasmarhát és sok juhot tenyészt. 1753-
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ban Tön), Hot, Bujdosó lázzadók társaikkal együtt itt fogat- 
tak-meg.

Κύη-Szenl- M árton , szabad mezőváros a’ Körös vize 
melletti, melly egy részét félsziget formára bekeríti. Számlál 6176
r. kath., 4 evang., 6 rcf., 32 óhitű lakost. Ékesifi a’ kath. 
szép templom, ’s a’ N. Kunság kerületi háza, Van capitális 
oskolája is. Határa minden gabonát gazdagon terem; szőlős
kertjei vannak, ’s jeles marhavásárokat tart. A’ Körös vizén 
közösen a' Földváry nemzetséggel révje vagyon.

P u s z t á k .
Asszony szállás , M agyarka  , Bolcsa , Ködszállás és 

Orgond-Sz.- M iklós , Kardszaghoz tartozik. Kis és Tóth 
Turgony , M arialaka, Kisújszállás bírja. Csorbának , *|4 
Kisújszállás , *|4 Túrkeve, a|4 Kun-Sz.-Márton bírják. Kis- 
K aba , Móricz és P öham ara, Túrkevihez kapcsoltatttak. 
Kabiánka és Κάρο Inás, Madaras által biratnak. Kolbász, 
Kunhegyes határában fekszik, ’s hajdan itt volt a’ Nagy-Kún- 
gág gzéke. M esterszállás, Kún-Szent-Mártonhoz tartozik.

NEMES H A J » Í  K E R Ü L E T .
(Districtus Hajdonicalis. District der Haiducken Städte).

Ezen szó H aj dones, törvénykönyveinkben először Ulászló 
Vll Decr. 60 és 61 ez. jön elő, hol ezek a’ fegyverhordástól 
eltiltatnak, ’s egyszersmind látjuk, hogy ezek barompász
torok voltak. Δ’ mohácsi veszedelem után, több egyesek elébb 
magok védelmére, később a’ török csapatok nyughatatlanitá- 
eára ’s prédaszerzés végett összeállván: ezek hajdúknak ne- 
veztetettek, ’s két osztályra különböztettek. Egyik osztályt 
tették azok, kik bizonyos esőidért az ország végvárait oltal
mazták , ’s a’ török által foglal va tartott jobbágyhelylégeket
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továbbra is törvényes királyok hűségében megtartani igyekez
tek (Lásd 1563. 23. ez.}. Másik osztályt tették azok, kik fő
képen prédákéi végett, vagy magoktól állottak össze fegyve
resen, vagy más privatusok által nem épen dicsérendő szélből 
fogadtattak-fel, ’s ezek liberi, haj dones-nek neveztetnek, ’s 
ellenek több ízben kemény törvény hozatott. A’ hajdúk elő
ször mind gyalogok voltak, de az 1595—’s 159G-ki törvény- 
czikkelyekbő! láthatjuk, hogy ekkor már lovon is kezdtek 
szolgálni.

A’ mostani hajdúk maradékai azon hajdúknak, kik Bocs- 
kay István fejedelemhez állván , őtet minden általa folytatott 
háborúiban nagy hűséggel szolgálták, ’s mindég különös vi
tézség (álul tüntették-ki magokat. Ezért a’ fennérintett feje
delem lXOö-ben, 12-dik dec. annalis levél következésében 
inindnyájokat, fejenkint (9254 főből állott a’ sereg) világosan 
magyar n e m e s e k n e k  tette, :s hogy különböző helyeken 
el ne széledjenek, hanem együtt lakhassanak: Nagy-Kalló vá" 
rosát (ezt Báthori Zsigmond későbben Böszörménnyel ’s Pród 
pusztájával cserélte-fel), egész Núnás, D orogikorjas  . elpusz
tult helységeket, H adház, Hámos-P é ré s , Sima  éa H id , 
helysógbeli birtokait., mejlyek Tokaji uradalmához tartoztak 
cum omni Jure llegio, olly módon oonferálta nekik, hogy eze
ket mint donatarius nemesek bírják, ’s minden rendes és rend
kívüli adózástól, dézinától, vámtól kamarai nyereségtől örö
kösen mentve legyenek , csupán ön költségeiken katonáskodni 
tartozván. lG06-ban 2-ik febr. szinte ezen fejedelem a’ Fekete 
kapitány alatt vitézkedő hajdúknak Szoboszló városát, ha
sonló jogokkal, mint a’ fentebbi adomány levélben láttuk 
conferálta. A’ Bocskay fejedelem minden donatióira az 
l608-ki országgyűlés azt a’ rendelést hozván, hogy ezek 
megvizsgálás végett előterjesztessenek : ennek következésében 
a’ hajdúk is adomány leveleiket előadták, *s ezek II. Mátyás 
által 16l3^ban Iső apr., országgyűlése alatt helyoenhagyatlak. 
Nemesi szabadságaikat a’ többi királyok is megerősítvén, ezek
kel minden inegháboiiíás nélkül éltek a’ hajdúk egész az. 
1725-ki 13 nov. napjáig, a’ mikor III. Károly csak olly felté
tellel erősité meg az elébbeni privilégiumaikat , ha ezentúl, 
pgy mint eddig a’ contributio (erheben részt vcendenek. Ezen
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feltételre az aduit alkalmat, hogy a' hajdúk I. Leopold alatt 
önnön jó akaratjukból, mint mán nemesek suhsidiumokat ad
tak , ’s most már ezen ünkcnytes adomány kötelességé tetetett 
nekik. Ezen csorbításhoz az is járult még, iiugy a" hajdú va
rosokat: Szabolcs vgye mindenképen maga törvényhatósága uiá 
akaró húzni, ’a valóban az 1715. 95 ez. oda is rendelte, de 
e’ végzés soha sikerbe nem vételeit, sőt az 1790-ki országgyű
lésen, a' 29 ez. erejénél fogva, mint különös törvényhatóság 
a’ karok és rendek táblájánál ülést és szavazatot nyert, s 
avval mind a’ mai napig ól.

A’ mi a’ hajdú városok jelen állapotját illoti , ezek ös
szesen egy külön álló, külön portával bíró, saját tiszti
karral felruházott törvényhatóságot képeznek. Első előjá- 
rójok a’ fő kapitány (1099-ig mindenik városnak külön volt 
kapitánya, ’s külön élhetett pallosjoggal), kit a’ városok kül
döttjei minden más befolyás nélkül szabadon választhatnak. 
Ehhez küldetnek a’ M. K. Helytartó Tanácstól az intimatu- 
mok, e’ fő kormányszéktől függvén a’ kerület a’ publico po - 
liticumokban. A’ kerület többi tisztjeihez tartoznak : 1 nl-ka- 
pilány, 4 táblabiró, 1 fő 1 ni jegyző, 1 fő 1 al-íigyész, l  
adószedő, 1 számvevő, 1 levéltárnok, 2 biztos, 1 főorvos. 
Ezeken kivűl minden városnak van egy hadnagyja, 's több 
esküt tje. A’ kerület közgyűlése Böszörményben tartatik. 
A’ kapitány a’ hadnagyokkal ’s táblabirákkal ítéli el a’ fenyi- 
tő perbe idéztteket, ’s bíráskodik a’ városoktól ide felhozott 
polgári perekben, a’ feljebbvitel mindenik esetben a’ királyi 
curiára történvén. Egyébiránt a’ hajdúk földjeiket mint valóságos 
nemesi jószágokat úgy bírják, ’s azért a’ praeseriptiónak ideje 
32 esztendő ( a ’ királyi városoknál 1 év, 1 nap); opponálni 
jogok van (V k. városi polgároknak sőt a’ kunoknak sincs); min
den keresetekről hitveseik megegyezése nélkül végrendelést 
tehetnek; az elidegenített jószágokat vagy ex neglecta prae
monitione , vagy ex praejudicio , vagy sokszor ex jure radical» 
visszaperclhetik, oily módokkal mint más nemesek. — Egyéb
iránt contributed fizetnek (jelenleg 31% porta után), a’ ren
des katonasághoz líjonczokat állítanak, a’ nemesi felkelések
ben részt vesznek, a’ nemesi subsidinmok adásából őket sem 
felejtik ki, ’s ismét privilégiumaik erejénél fogva a’ nemesi
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felkelteken , a rendes líjonczokon kívül, még több katonákat 
is állítanak. Hlyen törvényhatóság, melly olly sok ’s annyi
féle áldozatokkal®) járul a’ haza oltárához, valóban megér
demli , hogy százados szabadságaiban is , sértetlenül megtar
tassák.

Áll most a’ kerület, melly Í7ÍJJL [] mfdre terjed, 's inelfy 
3 külön tömegben Szabolcs vgyétől vétetik körűi (csupán Szo- 
boszló és V. Pércs szomszédosok egyszersmind Biharral is) 6 
varosból, mellyek ezek: Böszörmény, H adiláb, D orog, 
Nuncís, Vámos-Pércs és Szoboszló. Népessége 55,175 lé
lek , és igy esik 1 Q mfdre 3100 lakos. Vallásokra nézve 
vannak: 45,833 reformátusok, 485 romai katholíkusok, 8530 
görög katholíkusok, 44 nem egyesült óhitűek, 22 evangéli
kusok , és 252 zsidók. Nyelvökre nézve mindnyájan tisz- 
a’ magyarok, ’s termetekre szép, szálas, erős, ’s katoná
nak termett emberek. Komái kath. parochia csak Szobosz- 
lón van, ’s az egri megyéhez tartozik. A’ görög katholíkusok 
Doroghon és Böszörményben bírnak parochiát, mellyek a’ 
munkácsi püspöktől függnek. A’ reformátusoknak Doroghon kí
vül mindenütt van anyaekklésiájok , még pedig Nánáson, Bö-

*3 1687-től fogva 1815-ig, mennyire a’ jegyzőkönyvekből 
ki lehetett Írni, adott a’ kerület egyszer máskor 5556 ka
tonát , ’s ezek közt 3957 lovast, 82,319 posoni mérő ga
bonát , és 5,260,237 forintot, 2 l/a krajczárt. így az újabb 
időkben csak némelly adatokat hozok-fel. 17l2-ben az Jn- 
surrectio alkalmával rá esett 4O lovason kiviil, adott 400 
lóval ’s fegyverrel felkészített lovast (Szathmár vgye csak 
396) *s 1-15 gyalogot; 1745-ben ismét egészen (elkészített 
400 lovast; 1756-ban ugyan ennyit és illy móddal; 1778-ban 
felkészített 328 lovast; 1787-ben ugyan ennyit; 1793-ban 
63 újonczon, ’s 40 remonda lovon kívül 200 felkészített 
lovast, "s subsidiumban 24,108 fr.; 1795-ben 100 iljonczot; 
l796-ban 20a űjonczot és 6000 mérő gabonát; 1797-ben o23 
űjonczot, 259 lovat 1I8 ökröt, 36407 mérő gabonát; 1799- 
ben 112 űjonczot, 5500 mérő gabonát; 1800-ban az újonnan 
felállított palatinalis huszár ezredhez 400 egészen ruhával, ló
val felkészített lovast; 1804-ben 25 űjonczot; 1805-ben 79 
űjonczot; 1808-ban 45 űjonczot és 36,796 forintot; 1809-ben 
3O4 űjonczot és 72 insurgens lovast; ugyan ekkora’ Ludovi- 
ceumra adott 10,000 forintot; 1813-ban subsidiumban 
36,796 ft. 48 kr.; í8l4-ben 2iß űjonczot; 1815-ben 101 
űjonczot, és subsidium fejében 42,453 forintot 30 kr.
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«•/.örményben, Szoboszlón két két prédikátorra!. A’ reform., 
oskoláiban volt 1837-ben 3i tanító, i742 fiú, 1388 leány 
gyermek, ’s a’ fennemlitett 3 ekklé/.siánál lévő oskolák a’ 
nagyobb tanító intézetekhez tartoznak , t. i. gymnasiumi íudo- 
mányokj is taníttatnak.

Földje a’IIajdd kerületnek mindenütt róna és gazdag fe
kete föld , kivévén Hadháznak és Vámos-Pércsnek homokos 
téréit, de a1 hol szép erdők tenyésznek. Ellenben a’ többi 
városoknak érezhető fogyatkozások van fa dolgában. Szőlős
kertet mindenik mivel, ’s mind a’ földmivelés, .mind a* ba
romtartás jó karban van , 's még jobban lehetne , ha a’ lako
sok Hzorgalmatosabbak , vagy legalább gazdasági értelmesség- 
gel bírnának.

Ezeket előre bocsálván, lássuk már az, egyes városokat:

N e m e s  Hajdú városok.
Böszörmény , nemes hajdiíváros Debreczenhez északra 3 

órányira Hadház, Dorog és Újváros közt: 14,580 ref., 122 
romai, 1074 görög kath., 13 evang, 2 n. e. óhitű, 14 zsidó 
lak., re!, és g. kath. anyatemplomokkal, kerületi házzal, de
rék ref. oskolákká!, inellyekben 1837-ben 9 tanító alatt 481 
fiú, és 494 leány gyermek találtatott. Határa roppant ki
terjedésű és igen termékeny; szőlőskertjei tágasak; sok és 
szép szarvasmarhákat nevel. Kis és Nagy Pród pusztákat egé
szen bírja, ’s ezenkívül Zelemér és Sz. György pusztákon 
részeket.

H adház, nemes hajdúváros , Debreczenhez északra 3 órá
nyira, a’ tokaji postaikban: 4884 reform ,, 30 r. kath., 4 evang. 
9 n. e. óhitű lak. Van ref. anyatemploma, oskolája (ű837-ben_) 
5 tanítóval 178 fiú, 155 leány gyermekkel, postahivatala és 
váltása Debreczen és Nyíregyháza közt. Határa részint fe
kete föld, részint homokos; erdeje, szőlőskertje van. A’ Par
lagi pusztán is bír.

Dorogh, nemes hajdúváros, Böszörményhez északra 2'fe 
mfdnyire: 7270 görög katholikus, 84 romai kath., 7 ref., 13 
evang, 40 zsidó lak., g. kath. plébániával, oskolával, termé
keny határral.
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Náriás, nemes hajdúváros·, Doroghoz nyugidra 3;4 mfd- 
nyire: 11,393 ref., 83 r. katli· 45 g. kalh., G evang., 11 óhi
tű , 100 zsidó lak., ref. anyatemplommal. Oskolájában tanult. 
18,i7ben 8 tanító alatt 401) fiú, 301 leány gyermek. Határa 
felette termékeny; igen szép szarvasmarhát tenyészt; bort ter
meszt ; posványáiban sok nádat vághat. Tedej pusztán részjó
szágot bir.

Vcímos-Pércs, nemes hajdúváros, Debreezenhez keletre 
2 mfdnyire kies erdők közt: 2s5o ref,, 25 romai kath., 33 
zsidó lak., ref. anya templommal, és oskolával, mellyben 
1837ben 127 iiu, 124 leány gyermek, ’s 3 tanító találtatott. 
Határa homokos; erdeje szép; szőlőskertje bőven.

Szoboszlá, nemes hajdúváros, Debreezenhez nyugotra 3 
órányira; a’ pesti - szolnoki országúiban : 12,219 reform., 137 
r. kath., 150 g. kath.. 8 evang. 65 zsidó lak. Van reform, és r. 
kath. anyatemploma, postahivatala, gazdag fekete róna határa, 
szólőskerfje. A’ ref. oskolákban voIt.lS37ben fi tanító, 447 fiú, 
314 leány gyermek, Határához több puszták tartoznak, mint 
p. o. Kis-Szoboszló, Angyalháza, Köteles, ’s ezekenkiviil iíibar 
vgyóben is bir.

M A G Y A R  T E N G E R P A R T .
(Littorale IIungarico-Maritimum Commerciale. - -  Das Unga

rische Küstenland.)

1. §. Határa i  és  N a g y s á g a .
A’ Magyar Tengerpart szomszédos északra Zágráb vár

megyével; keletre Zágráb vármegyével, ’s az Ogulini vég- 
ezered vidékével; nyugotra Illír országgal.’ s az adriai ten
gerrel; délre ugyan ezen tengerrel. Földterülete 68j10 Q mfd., 
és igy négy Q middel kisebb mint Torna vármegye.



MAÜYAU TKNGEIU’AUT. 1 5 5

2. §. T e r m é s z e t i  t u l a j d o n s á g a .
Azon krajnai kopár sziklás hegyok, mellyek Zágráb vgyé

nek Károly várostól a’ magyar tengerpartig terjedő részét egé- 
«7, n elborítják , ide is bejönnek, 's az egész vidéket külön
féle vonalokban ellepik. Legmagasabb begy ezek közt a’ Pécs, 
Fikét vagy íírelin, és Fussina (Fuceino) szomszédságában. Vél. 
gyek számosán vannak, de legszebb ’s valóban Magyar Tem- 
jlének nevezhető a’ drágái völgy, Fikét és Bukkan közt. Ez 
fél órányira terjed az országút mentiben két magas hegy közé 
szorulva, mellyeknck tetői kopár sziklákból állanak ugyan, 
de a’ völgy bal oldalán lévő közepéig gyönyörű erdőtűi borit- 
tatik. mellyben a7 számos fületniíék bájos zenéje, kedvesen le
pi meg az utazót, annyival inkább, mivel a7 pusztulásnak indult 
Károly útja környékén, nagy darab földre, még csak verebet 
látni is ritkaság. A7 kis patakokat nem említve, nagyobb fo
lyója (ámbár ez, sein nagy) csak egyetlen egy van , t. i. a7 F i
ume , vagy l le l a , deákul Oeneus vize, melly Fiúménál öm
lik a7 tengerbe. Földje a7 bérezeken, sziklás, kopár, ’s felette 
terméketlen; n’ I’écs begyének egy részén fű is olly rósz te
rem , hogy azt a7 szamár alig eheti-nieg, de ugyan ezen hegy
nek déli vége felé , mosolygóbb alakban tűnik fel a’ termé
szet, itt már nem csak a7 mesterséges szántóföldek (Lásd Zá
gráb vgye 3-ik §.) nagyobbak, hanem természetesek is vannak, 
’s a’ fennemlíteft drágái völgy termékenysége által szinte ki
tünteti magát. Levegője a7 bérczeken durva, zordon;; az észa
ki szelek (Boreas , Bora) gyakoriak, 7s olly veszedelmesen erő
szakosak , hogy a7 bérczeken keresztül vivő Louisa fő ország
iján , az utazókat mellékfalak őrzik a7 dühös orkán csapásai
tól. A7 völgyekben azonban, 7s a’ tengerparton már szelíd, 7s 
valóban olasz éghajlat uralkodik, mit a7 nemes gyümölcsök disz- 
lése világosan bizonyít,

3. §. T e r m é k e i .
A7 völgyekben, 7s más jó helyeken fekvő íermézetcs szán

tóföldek ilt egyszersmind szőlős- gyümölcsös- és veteményes 
kertek is , mert a7 szőlőtőkék sorai közt burgonya, kerti vete- 
jnény, gabona fermesztetik, 7s a7 szőlőtőkéknek támaszul szol
gáló fák gyümölcs termők. Vannak olaj és nagyobb ligefák is,
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A’ bérczekeu , 's környékein ellenben mondani semmi földmi- 
velés nincs. Altaljában gabona sokkal kevesebb természe
tik , mint a’ mennyi a’ nagy népségnek elég volna, az állat
tenyésztés is felette csekély. Erdők szépek vannak. A’ halászat 
fő foglalatossága a’ népnek. Fognak t. i. a’ tengerben jó izű 
tengeri csigákat, igen sok tinhalat ( Scoinberthinus), márnát, 
aranyszárnyut (Aurata), kerekhalat (Rhombus), tőkehalat 
(Asellus mariuusj, sardellát, ’stb. különféle minémüségű, ’a 
gyakran iszonyú nagy rákokat. Ásványaiból csak a’ márvány 
érdemel említést, melly különféle szinű és szépségű taláitatik, 
mint ezt a’ fiumei szentegyházak oltárain láthatni.

4. §. L a k o s o k ,  L a k h e l y e k .
V

Van benne 2 szabad királyi kereskedő város, 3 mezővá
ros, 38 falu, mellyeknek részei még io0 külön nevezetű lak
helyet tesznek. Népessége (1836ban) 40,152 lélek, és igy esik 
egy [] mfdre 6000 lakos. Vallásokra nézve 86 nem egyesült 
óhitűt, 7 evangélikust, 32 reformátust, lo5 zsidót kivévén, 
mindnyájan romai katholikusok. Nemzetségekre nézve hor- 
vátok, de Fiúméban olaszok, kőt németek is számosán vau
nak. Magyar , szerbus, görög igen kevés , az idegen itt tar
tózkodó kereskedőket nem is említem. Kath. parochia van 21, 
’s ezek az egyesült zengi és modrusi, ’s eredetileg a’ modrusi 
püspöki megyébe esnek. A’ modrusi káptalan tagjai, kik jelen
leg öten vannak, 9 hely üres lévén: három helyen tartják la
kásaikat, u. m. Bukkariban, Noviban és Bribirben. Társas káp
talan (eredetileg 6 kanonokkal) van Fiúméban. Szerzete
sek, nevezete en kapuczinusok, és sz. Benedek szerzeten lévő 
ppáczák laknak : Fiúméban; - sz. Ferencz szerzetesek (Provin
ciae S. Crucis Maritimo-Croaticae) Tersactumban.

Az iparról, gyárokról, kereskedésről, oskolákról, alább 
ez egyes városok és helységek leírásánál bővebben érteke- 
eendünk.

9. §.  P o l i t i k a i  f e l o s z t á s a .
Eloszlik három törvényhatóságra, u. m. I. Fiume, IF. Buk- 

kari városok, III, a’ tengerparti kamarai kerület törvényható
ságára , melly Vinodol, Hrelin és Bukkari kamarai uradalmak-
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ra terjeszkedik. Mind ezen törvényhatóságok a’ fiumei kormány
széktől (Gubernium) függnek, még pedig az igazgatásnak min
den ágaiban. Feje ezen 3 ülnökből (Assessor). 3 titoknokból, 
t fogalmazóból , több fogalmazói gyakornokból ’s más mellé

kes hivatalok tisztjeiből álló kormányszéknek: a’ fő kormány
zó (Gubernator), ki egyszersmind Fiume és Bukkari városok
nak polgári kapitányja , ’s katonai parancsnoka, ’s törvényes 
szava és széke van a’ magyar országgyűlésen a’ Fő Kendek táb- 
Jájánál.j A’ fő kormányszék némelly belső kereskedési ’s ha
józási tárgyakban egyenesen a’ magyar udvari Fő Kancelláriá
tól , másokban a’ magyar k. Helytartó Tanácstól , ’s az oeco- 
nomiát illető dolgokban a’ magyar k. Kamarától függ.

Hadi adót 4 nádori porta után tízet; ’s az 1832|Gki ország
gyűlés előtt csak 2 portát számlált.

S z a b a d  k i r á l y i  k e r e s k e d ő  v á r o s .
F ium e , deák. Flumen S. Vili, v. Vilopolis, ném. St. 

V eit an P ßaum , olasz. F iu m e, horvát. B é la ,  fekszik az 
adriai tenger, nevezetesen a’ quarneroi öböl, ’s a’ Fiume vi
ze mellett Budától 72. Károly várostól 18 mfdnyi távolságra. 
A’ várost fél körben hegyek vévén körül, ez egészen a’ ten
gerre néz,.’s éghajlata szelíd és kellemes. Nevezetes templo
mai : I. A’ káptalan szentegyháza, ínelly egyszersmind pa- 
rochialis, Építése kezdetett 1200ban, ’s 1827 és lS28ban a ’ 
romai Pantheon formájára szép homlokzattal ékesi'ttetvén,
1 fő, ’s 10 márványból faragott díszes oltárokkal dicse
kedhetik. A’ hajdani jesuitrik temploma, faragott kövekből 
épülve, kerek formája, mesterséges készülete, ’s márvány 
építményei miatt hires. 3. A’ hajdani augustinusoí szentegy - 
h á za , melly 13oSben kezdett építtetni. 4. A’ sz. Benedek 
szerzetén lévő apáczák temploma, ’s a’ kapuczinusok szent
egyháza. Mind ezen templomok mellett kivévén az elsőt , tá
gas kolostorok vannak, mellyek jelenleg különféle czélra hasz
náltatnak A’ többi jelesebb épületjei : a’ kormányszéki palota, 
a’ városháza, a’ hajdan bástyákkal erősített kastély, régi se- 
minárium épülete, a’ VI Károly által épített szép lazarét, melly 
utóbbi három épületek a’ katonaság befogadására rendeltettek; 
a’ városi kórház; a’ tágas, 3 emeletű 90 páholyt számláló szín*
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ház., a’ hajdani ozukorgyár épülete, ’stb. Számos múlató he* 
lyei köziül csak a’ város alatti szigetet (S'ooglietto) említem, 
melly szépen rendezett fasorokkal ékeskedik, ’s benne kávé·» 
ház, vendéglő is van.

Ez a’ város , melly a' romaiak idejében Oeneus, és 7Vr* 
satica  névvel is illettetett, először I. Lajos által 135(iban 
foglaltatott el a’ magyar koronához. Későbben a’ török hábo
rúk alkalmával egészen magára, oltalom nélkül hagyattatván , 
elszakadt ugyanettől, ’s az ausfriai öftikös német tartományok
hoz kapcsoltatott, de igazgatása mindig különös volt; ’s kü
lönös municipalis törvények alatt állott. Sokféle érdemeiéit ’s 
állhatatos hűségéért Maximilián német császár lólábén leg
hűségesebb czimmel tisztelte meg, niellyet 1817. I. Eerencz 
is helybenhagyott. Végre 1777ben Maria Therezia’a’ magyar 
koronának visszaadta, ’s 1807ben be is czikkelyeztetett, Fiume 
és Bukkari városok a’ Rendek Tábláján, a’ fő kormányzó a’ 
Fő Rendek Táblájánál nyervén szavazatot és ülést. I809ben a’ 
francziák kezére került, ’s a’ békesség után 1822ben végképen 
Magyarországhoz kapcsoltatott. Egyébiránt a’ város, vissza- 
kapcsoltatása után is, régi municipalis jogaival, ’s a’ felsőbb 
helyről helybenhagyott statútumaival szabadon él, ’s azok sze
rint kormányoztatik. Így vagyon a’ városnak egy, 50 patríci
usból álló tanácsa, mellynek elnöke a’ fő kormányzó, vagy az 
első kormányszéki ülnök, amaz mint a’ város fő-, ez mint aí 
kapifányja. Ezen tanács a’ köz jövedelmeket kezeli, ugymind- 
azálfal, hogy a’ számadások felsőbb helyen is megvizsgáltat
nak; a’ publico-politicuwok szinte körébe esnek, ’s a’végzése
ket az alá rendelt városi tanács által hnjtja-végre ; polgári pe
rekben második bíróság (első bíróság a’· városi tanács lévén), 
’s innen bizonyos törvényes esetekben a’ Királyi Táblára tör
ténik a’ feljebbvitel (Appellata). A’ polgári perek elítélésére az 
ΰθ patríciusból, 2oan kiválasztatnak, ’s tagjai lesznek a’ fő-, 
vagy alkapitány elnöksége alatt összegyűlt törvényszéknek, 
melly fenyitő perekben első kereseti bíróság, innen a’ Királyi 
Táblára történvén a’ feljebbvitel. A’ város tanácsa 3 igazgató 
bíróból (Judex Rector) áll, mellyel» közül az első a’ tanácsülé
sekben elnökösködik , ’s e’ mellett a’ törvénykezési tárgyakat 
végzi; a’ másik kettő ellenben a’ városi közönség publico-po-

i  5 8
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titicai és oeconomicai dolgaiban jár-el; mindnyájan pedig a’ ka
pitányi tanácsban felveendő tárgyaknak referensei. A’ bírák hi
vatala 3 esztendeig ta rt, ’s a’ kapitányi első bíró, és· a’ váro
si közönség első bírája a’ Magyar tengerpart fő kormányzója, 
mint városi fő kapitány által neveztctnek-ki, a’ városi közön
ség második bírája pedig a’ kapitányi tanácsból titkos szavazás 
után választatok. A’ városi tisztikarhoz tartoznak még a’ titok
nak , al-titoknok, kancellár, ügyész, adószedő, számvevő, ’s 
más több tisztviselők.

A’ polgári törvényszéktől egészen különös törvénytábla van 
itt a’ kereskedési váltó, ’s a’ tengeri consulatus pereire nézve , 
nielíy elnökből, két törvénytudósok közöl kinevezett ülnökből, 
2 kereskedői osztályhoz tartozó tagból, ’s egy aetuariusból, ’s 
4 praktikánsból t.étetvén-össze, a’ fennérintett perekben mint el
ső kereseti bíróság ítél,’s az Ítélet innen a’Magyar Tengerparti 
kormányszékre vitetik-feljebb. A’ megérkező ’s elmenő hajókra 
nézve két királyi hivatal létez, egyik a’ kikötőhely! kapitányság, 
másik az egészségre felügyelő tisztség. Ez egy kancellárból, 2 
assistens bő 1, több ülnökökből állván, a’ fő egészségre vigyázó 
tanácstól függ, mellynek elnöke maga a’ fő kormányzó, ’s egy- 
gyütt tanácskozók a’ kormányszéki assessorok.

Van itt továbbá királyi építő, — kamarai és köz alapítvá
nyi 111. pénztár, — egyesült só és harininczad — posta hivatal, 
Consulokat a’ fiumei szabad kikötőhelyben jelenleg e’ követke
ző hatalmasságok tartanak: Az Egyházi Birodalom , Angolor- 
szág, Bajor, Dán, Franczia , Egyesült Északi Amerikai Sta
tusok, Orosz, Ilannovera, Török, Hollandia, Sardinia orszá
gok és a’ Hetrnriai és Meklenburgi nagy herczegségek. Van 
itt. végre egy társas káptalan, kath. kir. gymnasium, nemzeti- 
rajz* oskola, ’s egy különös hajózási tanító intézet. Népessé
ge a’ városnak 1836ban volt, a’ körülötte fekvő majorokkal ’s 
falucskákkal együtt 10,511 lélek, amazok nélkül 8259 lélek, 
kik leginkább horvátok és olaszok, ámbár németek is számo
sán vannak. Vallásokra nézve találtattak: 8o4o r. katholiku- 
sok, 76 nem egyesült óhitiiek, 7 evangélikusok, 31 reformá
tusok , és 1 oá zsidók. Mind ezen lakosok főképen kereskedés
ből , azután kézművességből, különféle gyártásból és halászat
ból élnek. A’ város kereskedése, egész Magyaroszágra nézve
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nagy érdekű, ’s ezért sajnálni lehet, hogy ennek valódi kifér- 
jedését, nevekedését, vagy hanyatlását a’ kivitt és behozott 
áruk igaz becsét, a’ kereskedés alá jött termékek és portékák 
egyinásközti arányát, a’ magyar hajók, ’s magyar hajós legé
nyek számát, a’ hónaponként kitett behozatali 's kiviteli 
táblából világosan meg nem tudhatjuk. 178990-ben a’behoza
tal tett 2.780,571 fr., ’s a’ kivitel 1,341,464 forintot. 1800- 
ban ment el hajó 900 és a’ kereskedők vallomása szerint 
2000 fele, Berzeviczi a’ magyar hajók számát 1784-ben csak 
harminczra, 5s egy másik a’ magyar hajós legényeket 500 
főre tette («Schweriner Stat. 1 Th. 431 I.). Annyit aztínban 
vehetünk észre, hogy a’ gabona kereskedés csökkent, ámbár 
a’ Louisa útja sokkal czélirányosabb, jobb, mint a’ régibb 
Károly és József utak, de me'g sem elegendő eszköz arra, 
hogy az ezentKároly várostól idáig tengelyen hozott gabona, az 
Odessából mindenütt vizen jövő gabona'al megmérkőzhessek. 
Ellenben a’ dohány, különösen a’ tengeri hajók építésére meg- 
kivántató fákkal való kereskedés, mindég jobban emelkedik, 
’s szép jövendővel kecsegtet. Ezen termékeken kivűl fő kiviteli 
czikkelyek a’ viasz, különféle szeszes italok, borkő, rongy, 
nyers bőrök. Elősegíti a’ termesztményi kereskedést a’ Lou
isa pompás országutja, melly Károly városig 18 uifdnyire 
visz, ’s mellyrői Zágráb vgyében a’ 9-ik §. bővebben érte
keztünk. Ennek három mellékága van ; egy vezet Neustadt 
felé Carnioliába vagy Krajnába, másik Zaliszinánál a’ Ká- 
roly útjára ; harmndik Bukkari felé, ’s ennek fő rendeltetése 
az úttól félre eső erdőkből, a’ bőségben lévő hajóépületi fák
nak ’s szénnek könnyebb ideszállithatása. A’ kisebb keres
kedőknek, kézmiveseknek , de másoknak is megbecsülhetet
len az a’ zálogház, niellyet 1657-ben Steinberg nemesállitott, 
’s későbben magok a’ polgárok által újabb tőkék által gaz- 
dagíttatott. Végre 1822-ben egy kereskedő privilegiált biz
tositó társaság állott fel e’ következő cziinmel ,.Socíeta 
Delli Assecuratori Ungaríci in Fiume.“ A’ mi a’ gyártást 
illeti, vannak itt igen jó portobák (burnót), szipák (Cigarren} 
—■ továbbá bőr, rozsólis gyárok, gyolcsfejérifő ’s hajoépitéss 
intézetek;1, ’s különösen hires papiros gyár, melly Magyar-
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országban legszebb író , ’s igen finom nyomtató velin pa
pirost készít. A’ czukortisztitó ;gyár ez időben megszűnt.

Bnkkari$ Buccari, szabad királyi kereskedő város, Fiu- 
mébez délre 1 ’s fél órányira, a’ tenger mellett, egy lassan 
emelkedő Hegy oldalában, igen jó vörös bort termő szőlőhe
gyekkel körűlvétetve. Van 2076 horvát nyelven beszélő ká- 
tbolikus lakosa, parochiális szentegyháza , egyesült só és 
harminczad hivatala, capitális oskolája. Kikötőhelye igen 
alkalmas, úgy hogy nagy kereskedő hajók portékáikat egye
nesen partra szálitthatják, azonban a’ Boreastól sokat szen
ved. A’ tinhal fogás az ide való öbölben sok embert táplál. 
A’ város kormányzási rendszere, ugyan az, mit Fiúménál le
irtunk; egyébiránt Bukkari minden tekintetben sokban há
trább áll Fiume városánál,

M e z ő v á r o s o k .

N övi, horvát m.v. a’ tenger mellett, Bukkarihoz délre 
5 órányira: 2211 kath. lak,, parnch. templommal, várkas
té l ly a l ,  eltöröltetett paulinus kolostorral, levélszedő hely- 
lyei. A’ kamarai vinodoli uradalomhoz tartozik.

Porlóre, Portns Regius, hátorságos kikölőhely Bukka
rihoz délre 1 's fél órányira,: 994 kath., 2 n. e. óhitű lak., 
paroch. templommal, 2 nagy várkastélylyal, hajóépitési mii- 
helylyel. Van egyderék’s igen bátorságos kikötőhelye, melly 
nagy kereskedő és hadi hajókat is befogadhat, egyébiránt a* 
viz csekélysége miatt, kevéssé látogattatik.

SussaA horvát ni, v. Bukkarihoz 2 órányira: 276 kath. 
lak, Bukkarihoz tartozik.

F a l d  ti

Belgrad, horvát f. egy völgyben: 37 kath. lak. A’ vino
doli urad. tartozik.

Bribir, a’ kamarai vinodoli uradalomhoz tartozó vár, 
melly ben kincstári tisztek laknak. Az itt lévő paroch. tem
plomban egy modrusi kanonok teszi a’ plébániái szolgálatot. 
Van 98 kath. lakosa. Részei:

I*
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Dragaljin, 316 katb. lak.
Gradacz, 135 kath. lak.
Gargovo, 156 kath. lak.
Kicseri, 142 kath. lak. 
líossavin , 150 kath. Jak.
Kricsina, 253 kath. lak.

< · «S. Márton, 204 kath. lak,
S. Aliidds, 95 kath. lak.
Podgori, 283 kath. lak.
Padnglin, 128 kath. lak,
Podugrinacz, 241 kath. lak,
Sta lle,, 53Ό kath. lak.
JJgriti, 323 katb. lak.
Sl. Viliig, 381 kath. lak.

Bnkaricxa, horvát f. a’ tengerparton Rukkarihoz há- 
romfertály órányira: 170 kath. lak., kikötővel , fa rakhely- 
lyel. Bnkkariboz tartozik.

Cosala v. Kozala, horvát f. 598 kath. lak.
S. Cosmos, horvát f. 101 kath. lak.
Costrena ad Sanciam P ariaram , horvát f. Bokkari

hoz es Fiuméhez fél (irányira: 125 kath. lak., paroch. tem
plommal Rukkarihoz tartozik, Rc'szei:

Martini eh , 55 kath. lak.
Midi le lieh, 48 kath. lak.
S ó id , 315 kath. lak.
JJriny, 461 kath. lak.

Costrena ad S ■ Váciam, horvát f. szinte Bakkarihoz 
tartozó, kath. paroch. templommal, 220 kath. lak. Részei : 

Bricsevicza, 24 kath. lak.
Doricsiclii, 75 kalh. lak.
Tlajmidii, 92 kath. lak,
Pranellidi, 20 kath. lak.
Gerdalovich , 48 kath. lak.
Glavani, 143 kath. lak.
Vale, 34 kath. lak.
Maracsidii, 99 kath. lak.
Mar éri, 14 kath. lak.
JUat'f ittsdticza, 35 kalh. lak., egy lázáréitól
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Martimchice- Verh, 38 kath, lak.
Pnveki, 04 katli. lak.
Perovic/ti, 91 kath. lak.
Ple s síelt i, 26 kath. lak.
Rosmauichi, 68 kath. lak.
Roxichi, 18 kath. lak.
Ruxichi, 40 káth. lak.
Sodichi, 32 kath. lak.
Stipichi, 16 kath. lak.
Susanichi, 76 kath. lak.
SuslicAi, 53 kath. lak.
Vellunichi, 23 kath. lak.
Vrunicli, 75 kath. lak.
Vr an jaki, 20 kath. lak.
Xuchniczu , 163 kath. lak.
Xupuni, 92 kath. lak.
Zurkovo, kikötő 24 kath. lak.

Czirkvenicza , v. Crikvenicza , horvát f. a’ tenger mel
lett, ÍVovihoz 2 órányira: 811 kath. lak., paroch. templom
mal. A’ vinodoli uradalom részéről itt tartatnak a’ törvény 
székek. Készei:

Renicli, 48 kath. lak.
Doll ács, 110 kath. lak.
Drugu, 19 kath. lak.
Doorxzku, 80 kath. lak.
Kollár, 57 kath. lak.
Ladvich, 2r3 kath, lak.
Sopaljská, 104 kath. lak.
Super i, 82 kath. lak.
Zoricsichi, 28 kath. lak.

Doll, alias SS. Trinitas, 53 kath, lak., parochial, tem
plommal.

K is ·Dull, horvát f. 163 kath. lak.
Nagy-Dull, horvát f. 381 kath. lak.
Dragu, horvát 1'. egy felette kies és termékeny völgy- 

ben , Knkkarihoz tartozó, 223 kath. lak,, ’s paroch. tem
plommal. Készei:

Burini, 81 kath. lak.
11*
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B rig , 230 ka(h. lak.
A. Draga, 342 hath. lak.
P. Draga, 658 katb. lak.
Draga ( i7ellinova'), 20 katb. lak.

Dramallj vagy Tribalj, horvát f. J75 kath. lak., pa- 
roch. templommal. A’ kamara birj«!

Drenova, horvát f. Fiúméhoz lart. 492 kath lak. 
Drevenik v. Drivenik, Lath, paroch. tempi., 7 kath. lak. 

Részei:
BaricJti 38 kath. lak.
Eenich, 50 kath. lak.
Cerovich, 63 kath. lak.
Csamierle, 44 kath. lak.
Dotnian, 29 kath. lak.
Goriesine, 92 kath. lak.
GerctinovtcJi, 23 kath. lak.
Klanfari, 38 kath. lak.
Klarich, 184 kath. lak.
Kokattyi, 52 kath. lak.
Kruxich, 10 kath, lak.'
Pelrinovich, 45 kath. lak.
Plitsich, 47 kalh. lak.
Rudenicze, 31 kath. lak.
Sirnich, 55 kath. lak,

Grussicza, lásd Kraniezá.
Gri.tane, v. Grisune, horvát f. a’ Bukkan hói Zengve 

vivő országúi ban: 194 kath. lak., paroch. templommal. Itt 
van a’ Belgrad nevű elpusztult Vár a’ vinodoli uradalom
hoz tartozik. Részei:

AnltiVy 110 kath. lak.
Barci, 225 kath. lak.
Barelic/ti, 102 kath. lak.
Basunje, 134 kath. lak.
Blaskuviehi, 43 katb. lak.
Dolinái, 108 kath. lak.
Franóvichi, 80 kath. lak.
Kamenyak, 212 kath. lak.
Kortel/, 34 kath. lak.
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glanis nicht, 142 kát li. lak.
Maurichi, 98 kalb. lak.
Jffifotsi, 84 kath, lak.
Mikallo, lásd Kostel!.
S a f l i c h i ,  108 kath. lak,
Savari, 120 kath. lak.

Sz. Illőm , V. Zagorje, horvát f. a’ tenger parton, vino- 
doli uradalomban: 120 kath. lak., parocb. templominál. Ítészéi:

D ira h o v ic ze , 73 kath. lak.
K ajcsah , 18 kath. lak.
L o k v ic zu , 30 kath. lak.
M a n a t u r ,  95 kath. lak.
Poljicza, 28 kath. lak.
Velcza, 37 kath. lak.

Hrelin, vagy P ike t, vagy Polycze, horvát f. a’ Ká
roly útjában; 1394 kath. lak., paroch. templommal. Egy 
részét a1 kamara bírja, ’s egy uradalom innen veszi nevet; 
másik része Bukkarihoz tartozik.

Jakab, lásd Sziljevicze.
Jelovka , horvát f. 270 kath. lak. Bukkarl k, urad. tar- 

tozik.
<S. Jóséf ,  lásd Praputnik.
K e l in a , horvát f. 60 kath. lak. A’ vinod. urad. tart.
Krassicza, horvát f. Bukkarihoz igen közel: 1042 kath. 

tok. Elosztatik camerális és commercialis Krassiczára, amazt 
a’ kamara , ezt Bukkari birja.

Knkulyanovo, horvát f. 628 kath, lak ., paroeh, tem
plommal. A’ kamara bírja.

M eln icze , horvát f. .431 kath. lak.
Piket, lásd Hrelin.
Ploshna, horvát f. 91 kath. lak. a" hrelini nrnd.
Plusnicza, horvát f. 86 kath. lak. a’ vinodoli urad.
P o d v e s ic za , horvát; f. 503 kath. lak. Bukkarihoz tart.
Pouikve, horvát f. 82 kath, lak.
P rapu tn ik , horvát f. 783 kath. lak ., paroch. templom

inál. A’ Bukkari k. urad. tartozik.
Russichievo-Szellő, horvát f. 220 kath. lak.
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Skerljevo, horvát f. Novihoz nem messze, a’ vinodoli 
uradalomban: 513 knth. lak. A’ határőrök marháikat ide 
szokták hajtani , ’s innen mennek tovább Olaszországba.

Smrika, horvát. f. 472 kath. lak. Részint Hrelin . ré
szint fiukban bírják.

Szel ez e, horvát f. a’ tenger meUett, a’ vinodoli urada
lomban : 740 kath. lak. paroch. templommal. Részei :

Bér dó, 253 kath. lak.
Met Lina, 104 kath. lak.
Sadi, 73 kath. lak.

Sziljevicze, horvát f. aJ tenger mellett. n‘ vinodoli ura
dalomban : 2*0 kath. lak. par. templommal. Részei:

Kattun , 50 kath. lak.
Klostár, 152 kath. lak.
Smokovo, 136 kath. Jak.

Tersato , Tersacturn, horvát f. Fiúméhoz közeli 586 
kath. lak., paroch. templommal. A’ felette álló magashegyen 
áll a' Frangepánok régi vára, hova kő lépcsőkön lehet fel
menni. Itt van egy franciskanus kolostor és templom (_Prov. 
S. Crucis, Ma rit. Groaticae) hova népes búcsiíjárások 
történnek.

Visnyevicza, horvát f. Rukkarihoz tartozik: 262 kath. 1.
Pit torsévá, horvát f. Rukkarihoz tartozik 80 kath, lak.
Zúgott, horvát f. a’ vinodoli uradalomban: 225 kath. 

lak,, ’s paroch. templommal.
Zala-Draga, 140 kath I.
Zaslene, horvát f. 180 kath. lak. Hrelin urad. bírja. 

Fiume környékén lévő villák vagy majorok és falucskák.
Belveder, 176 1., Brujda, 227 1., Braschina, 54 1., Cal

varia Cap. S. Sepj/lcliri, Ili) I. Capella S- Catharinae, 63 1. 
Grokovo, 73 J. Hosti Cap. S. Helenae, 44 1. A' város alatti 
sziget 119 kath. J. Kahlari, 36 1. Koznia, 103 1. Mikacseva 
Draga, 25 1. M l a ka, 185 1. Patersko, 4 1. Blasse, 110 1. 
Bodbreg, 126 1. Pnlacz, H0 lak. Basztocsir/e, 43 l. Becsina, 
14 1. Rujevicza, 31 1. -S'. Miklós, 62 I. Skurinje, 114 1. Slran- 
ga, 77 I, Zcnihovich , 86 I.
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Horvát Ország.
A’ horvátok, szerbusok, ’s más sláv eredetű népek a’ 6» 

ik és 7-ik században, a’ Kárpát ’s Szudet melléki tartomá
nyokból felkerekedvén, nagyrészt a’ régi lllyricumban tele
pedtek meg. Itt a’ horvátok különös országot képeztek 
mellyet tulajdon királyok kormányoztak. Azonban 1Ü78.-Í 
esztendőben, Zvamovir, horvátországi, és István vlalmatiai 
királyok magtalanul halván meg: miden az uj királyválasz
tása felett történt zavarokban Ilona, a’ magyar király tíz. 
László testvérje, ’e özvegy királyné birtokaitól inegfoszta- 
tolt volna ; ennek segítségére Sz. László Horvátországba 
beinenvén, ’s mind a’ folyóközi (Croatia interamnensis), mind - 
a’ közép (mediterranea) Horvátországot elfoglalván, test
végének Lamperlnak fiját Almost királynak tétette. Későb
ben, t. i, 1096-ban , a’ horvátok fellázadtak, ’s mivel eze
ket Almus meg nem tudá zabolázni, Kálmán magyar király 
i'ítet onnan visszahívó;, ’s magát koronáztató meg Horvát· 
országi kiaálynak, egyszersmind elfoglalta a’ tengerurelléki 
Croatíát is, mellyet. még Sz. László meg nem . hódit hatott. 
Lttől az időtől fogva Horvátország Magyarországhoz kap
csoltatott, ’s különös vire király vagy bán igazgatása, ’s ma
gyar törvények alatt mind ez ideig, mint P a r s  a d n e x a ,  
a’ magyar koronához tartozik.

Horvátországnak hajdan, mind kiteijedése , mind ne
vezete, különböző időszakokban , különböző volt. Némelly 
történetírók, mint feljebb láttuk, bárom Croatíát különböz
tettek meg, ti, m. 1. jolyóközi, v. interamnensis Croaliát, 
inéi ly magában foglalta a’ mai Varasd, Kőrös vármegyéket, 
a’ körösi, sz. györgyi végezredeket, ’s Zágráb vgyének Szá
ván inneni részét; 2 középső v. mediterranea Croatíát·, melly-

ΡΓ



be*] tartoztak Zágráb vgyének szávai es ke't kulpáfitüli já
rásai, a’ két báni, szluini végezredek, ’s a’ inai Török Hor
vátország az Unna e's Verbas folyók közt; 3- tcngermelle'ki 
í7ro«f««7,mellynek részei voltak a" mai ogulini, ottochaczi,ük- 
kai végezredek , Zágráb vgyének hegyi járása, ’s Fiume 
környéke, és még Oalmátiaból is egy rész. A’ két első Cro
atia számtalan adomány ’s más kiváltságos levelek, ’s tór- 
vényczikkelyek útmutatása szerint, hajdan diplomatic» Szla
vóniának neveztetett, még pedig a ’ folyóközi Croatia Felnő, 
a’ középső Croatia Alsó-Szlavóniának ; ’s így ezekből vilá
gos, hogy azon tartomány, mit ma Szlavóniának neveznek, t  
i. Posega, Verőcze, Szerem vgyék, a’ Péterváradi, Prodi, 
Gradiskai végezredek, soha sem Horvátországhoz, sein 
Szlavóniához nem tartoztak, az oklevelek, ’s törvényezik- 
kelyek értelménél fogva Szlavóniának hibásan neveztetnek, 
mert ezen nevezet csak a ' múlt század közepe táján, a’ tö
rököktől visszafoglalt déli tartományokban uralkodó idegen 
haditiszíek tudatlansága által csúszott be, a’ mit mi Verő
cze vgye leírásánál bővebben megmutattunk.

Jelenleg Horvát Ország (Török Horvátországot itt 
nem említvén), elosztatik Polgári és Katonai Horvátország
ra. A’ Polgári-Horvátország magában foglalja Zágráb , Vá
rasd, Kőrös vármegyéket, meliyek összesen 1774-—2- [] midre 
terjednek, ’g 537,746 lakost számlálnak. ;A’ Katonai Hor
vátország három végvidékre oszlik, u. m. 1. a’ kár oly vá
rosira, 2, a’ bánra, vagy banálisira. ’s 3. a’ varasdira. Ez a’ 
3 végvidék ismét 8 Végezredre szakittatik, mellyekneknek 
nevei e’ következők : 1. Likka. 2. Ollochacz. 3. Ogulin. 4. 
Színin  (ez a’ négy a’ károly városi végvidékben). 5. Első butit
6. Második báni. 7. Szent György. 8. Kóros, mind a’ kettő 
a’ varasdi végvidékhez tartozandó. Összesen a’ Katonai-Hor- 
vátország 288 ~ ~  [] mfdet foglal el, 's 527,752 lakost szám
lál. A’ mi a’ lakhelyeket illeti, van benne 6 szabad katonai 
község, meliyek közűi egy t. i. Zeng, egyszersmind szabad 
királyi város; 5 mezőváros, és 1241 falu. Polgári Horvát 
országban van; 5 szabad királyi város, 14 mezőváros és 
1U63 falu.

1 6 8  HORVÁT ORSZÁG.
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E’ szerint a* egész Horvátország nagysága 460L15- 
négyszegű mértföld ’s ne'pesse'ge 1,065,498 lélek. Van benne 
6 szabad királyi város, 5 szabad katonai község, Zeng νά» 
rosát most a’ királyi városokhoz számlálván ; 19 mezőváros, 
és 3204 falu. — A’ lakosok kevés városokban lakó németer 
kel és zsidókat kivéve, mindnyáján szláv eredetűek, még 
pedig vagy tiszta szlávok ( Slovenen ) ,  mint a’ polgári- 
Hprvátorszagban, vagy tulajdonképeni horvátok, mint a’ ká
roly városi végvidékben,vagy szláv-szerbusok vagy isráczok, 
’s ezek főképen a ' három katonai végvidékben , vagy ve
gyesen slovenusok és horvátok, mint a’ varasdi végvidék
ben, Az uskókok, kik a’ 16-ik században telepedtek mega’ 
károly városi végvidékben, 's a’sichelburgi kerületben, rész- 
szerint horvátok; részszerint szerbusok. Vallásokra nézve 
a’ Polgári Horvátország lakosai római katholikusok, a’ 
Katonai Horvátország lakosainak fele a’ romai katholikus, 
fele a’ nem egyesült görög óhitű vallást követi. Protestán
soknak és zsidóknak törvény szerint a’ lakás Horvátor
szágban meg nem engedtetik, azonban tisztviselő, vagy keres
kedést folytató protestánsok, még is vannak egynehányan, 
zsidók pedignémelly városokban p. o. Zágrábban, Varasdon 
feles számmal. A’ kevés számú egy. göröghitüek, vagy görög 
katholikusok, napról napra még kevesebbre olvadnak.

A’ Katonai Horvátországról, ámbár ez Polgári Hor
vátországnak , valóságos és kiegészítő részét teszi, most 
ez úttal nem szólunk , mert erről ’s ennek szerkezetéről a’ 
nagyobb rend ’s világosság kedvéért a’ hatodik kötetben 
fogunk értekezni, hol az egész Magyar-Katonai-Végvidék, 
érdemlett fontosságánál fogva egyszerre, 's együtt fog elő- 
adatni.

A’ mi magát a’ Polgari-Horvátországot illeti: ez Ma
gyarországgal mint Anyaországgal mindenben egyenlő egy
házi, törvénykezési, köz political (publico political) és igaz
gatási törvények alatt áll. Vannak azonban egynéhány mu- 
nicipális jogok és kötelességek, mellyek kirekesztölegcsak 
Horvátországot illetik, ’s illyen a’ többek közt a’ protestán
suk és zsidók kizáratása, minélfogva itt sem állandó lak.
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helyet, sem jószágot. vagy más polgári jogokat nem bírhatnak, 
úgy hogy ha protestáns fék vó jószágban örökösödik, ezt a’kira- 
lyi fiskos más magyarországi kamarai birtokkal cseréli fel. 
Továbbá a’ hadi adó megajánlásában, ’s az arány megállapítá
sában különös feltételek és óvások divatoznak. Az újonc/, 
katonákat nem a’ vármegye, hanem az illető földesurak 
szedetik ki. Magok belső dolgaik elrendelésére’s statútumok 
hozására, Zágrábban , mint fő városban, tulajdon ország
gyűlést tartanak, melly Concursusnak neveztetik. Itten vá
lasztják a’ Magyar Országgyűlésre, mind a’ két táblához 
küldendő két két követeiket, mivel a’ vármegyék különö* 
sen nem szoktak küldeni. Egyébiránt n’k. városok, a’ Turo- 
polya mezeje grófja, ’s a’ mágnások, vegy személyesen, 
vagy küldöttjeik által különösen is megjelennek. Fő pol
gár» és hadi kormányzója Horvátországnak a’ bán , ki a’ 
magyarországi fő zászlósok (Barones Regni) közt ; rang
jára nézve mindég harmadik (tudni illik a’ nádor és or
szágbírója után következvén}; a’ horvát nemes felkelő se
reg fő kapitánya; az első és második báni végezred örö
kös tulajdonosa, és ezredese; n banális tábla ([melly a’ 
magyarországi királyi táblával egyenlő hatáskörű, ’s a’ pe
rek innen szinte a’ hétszemélyes fő törvényszékre vitetnek 
feljebb) rendes elnöke. Maria Therezia alalt 1767-ben, egy 
különös horvát királyi Helytartó tanács (Consilium croa- 
ticum) is állíttatott a’ bán elnöksége alatt, de 177'J-ben a’ 
J\jagyar Helytartó Tanácscsal egyesittetet t , a' honnan, a' 
bánnak, ’s még egynéhány horvátnak itten ülése és voksa 
van. A’ magyarországi kerületi táblákhoz, mindenben ha
sonló hatáskörrel felruházva , Horvátország részire a’ Zá
grábban létező Ítélő Tábla biróskodik. Végre a* zágrábi 
és zenei püspökök, a’ kalocsai érsek suífraganeusai lévén, az 
említett püspöki consistoriumokból, ezen érseki székhez 
vitetnek feljebb az illető tárgyak. Rekesztékül megjegyez
zük, hogy Magyarországnak Diávánt iíli kerülete, t. i. Szerem, 
Verőcze és Posega (Valkó vgyea’ többi megyék és végazrcdek 
közt felosztatván) vármegyék, ez időben a’ horvátországi 
bán kormánya, ’s az elószámlált törvényszékek alatt állnak, 
de a' megyék most is egyenkiut küldenek követeket a’ RÍ a-

HOHVÁT OIISZÁU.
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gyarországigyfilésre, ’s a’ mitazadóról és katonsállitásról inon. 
dottunk, azok ide nem értetnek, sőt mind azon régibb tör
vényeink, inellyek Horvátországnak ’s Szlavóniának kivált
ságairól, municipálig jogairól, kötelességeiről szálának , e- 
zea három vgyére, mint Magyarországnak valóságos kiegé
szítő, és igy alaptörvényeink szerint elidegeníthetetlen részé
re, egyáltaljában nem alkalmazhatók.

Ezeket előre bocsátván, már most menjünk által Pol
gári-Horvátországnak egyes megyéire.

Z i O I U l t  V A R M E G Y E .

(Cumiiuius Zagrabiensis. Agramer Gespanschaft. Zagrebeeli- 
ka Varmegya.)

1. §. Fekvése és Határai.
Zágráb vgyének fekvése igen rendetlen, mert keletről 

dél-nyugolnak a’ Magyar Tengerprtig, közel 32 mértfőidre 
terjed, holott szélessége néhol 10, majd 7, 4,  3 , sőt csak 2 mért
föld. Határai északról Varasd vármegye , Stájer és Illyr országok ; 
keletről Kőrös vármegye, Posega vármegyének ’s a’ körösi végez
rednek egy kis része, 's a' gradiskai végezered; délről azlső és 2ik 
báni, szluini, ogulini végezeredek; nyugotról Illyr ország ’s a’ 
Magyaj Tengerpart. Λζ egyik báni végezerednek Sichelburg nevű 
kerülete , a’ nagyobb testtől elszakíttatva, Zágráb megyének 
nyugotra egy darabig határt csinál.

2. §. N a g y s á g a .
Földterülete 108j~^ mfdet foglalván-el e’ tekintetben 

a’ horvátországi megyék közt első, az összes megyék közt 
pedig Ilik  helyen áll.
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3 . §. T e r m é s z e t i  t u l a j d o n s á g a  ’s h e g y e i .
Ezen hosszúra nyúló megyének természeti tulajdonsága 

szerfelett különböző. Ugyanis csaknem fele, t. i. az északi 
rész Károlyvárosig számítva inkább róna, mint hegyes tarto
mányoknak nevezhető; mert a’ nyugoti oldalán lévő hegyek 
ig alacsonyok, ’s inkább szelíd dombok, mint hegyek. Itt a’ 
rónaságon lévő föld minden gabananemet jól megterem , külö
nösen a’ Turopolya-mezeje termékenysége által jelesen meg- 
külöubözteti magát. A’ dombosabb részek mór soványabbak, 
de jó mivelés mellett ezek is mindent megteremnek, ’s az őszi 
gabonából 4—5 magot rendesen várhatni. Ellenben a’ megyé
nek Károly városon alul fekvő része , magas, kősziklás és ko
pár hegyekből áll, melly hegyeknek fő alkotó része mészkő 
és gránit. A’ földréteg ezen kopár hegyeken , ott hol erdők 
nincsenek, alig egy ujjnyi vastagságú, 's ez is a’ sebes zápo
rok által gyakran egészen leseperteik, ’s így itt mondani 
semmi vegetatiót nem lehet észrevenni. Különösen a’ Pécs he
gye környékén rendes szántóföldek nincsenek is , hanem mes
terségesek. Tudniillik a* völgyekbe’s hasadékokba lesodrott ter
mő föld iszonyú fáradsággal vitetik fel a’ kopár hegyoldalra, 
’s ott egy darabocskára széljeltei illetvén, az illyen parányi 
földecske kövekkel vétetik-körul, ’s ebben termesztenek aztán 
kevés rozsot, hajdinát, vagy burgonyát; de sokszor egy hir
telen zápor a’ véres verítékkel készített szántóföídeeskét újra 
semmivé teszi, ’s a’ termő föld réteget mélységbe sodorja. Neve
zetesebb hegyei: Ö li eh , P é c t, Capella V  e lit a , Gele- 
nyál·. A’ levegő áltáljában igen egészséges, a’ déli magas 
bérezek közt hideg és durva, ’s mikor Károlyvóroson felöl 
gyönyörű szőlőhegyek, gyümölcsösök, gesztenyés erdők, szem
lélhetek , akkor e’ városön tál egész a’ Magyar Tengerpartig, 
szőlőket csak ainelegebbdéli hegyoldalokon sziklák közt elszórva 
láthatni; gyümölcs pedig ágy szólván semmi sincs.

4 . § . F o l y ó v i z e k .
Zágrábnak két hajókázható vize van. Egyik a’ Szá va , 

melly llíyr és Stajerországokból bejövén, ’skeleti folyásában Zá
grábhoz közel elhaladván,S mfdnyire nedvesíti a’ megyét. Ez 800—
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2000 inázsás hajót könnyen megbir. Másik hajókázható v í z  

a’ K u l p a .  Ered ez a’ megye végső nyngoti szélén, a’ carnioíiai 
havasok ágazataiból, a’ chabari uradalom kebelében, ’s folyá
sát keletnek vévén, Károly városnál hajókázhatová válik, ’s 
végre Sziszeknél a’ Szávába merül- Ezen vizet több ízben 
akarták Károlyvároson felül is, meddig csak lehetséges, hajó- 
kázhatótá tenni, mi a’ magyarországi nyers termékekre ki- 
mondhatlíin hasznot hajtott volna, mivel ezeket akkor vizen 
lehetne szállítani Fiúmétól csupán 4 mfdnyi távolságra. 
Azonban számtalan természeti akadályok, ’s az ezek elhárítá
sára szükséges roppant költségek miatt, ezen felette jótékony 
vállalat, mind eddig csupán óhajtásban maradt. Kisebb folyó
vizek: a' L ó n y d ,  L o n y i c x a .  S z u e z i c z a  , O d r a  , K u p c h i -  
n a , K r a p i n a  , K a m n i c z a , K o z n i c i a ,  D o b r a ,  R o d i n a ,  
C h a b r a n k a , B u n a , L e k e n i l , L e ln e n o ,  R i b n i c z e ,  S z l u p -  
n o ,  C h e rn e c z  és Z e l i n a .  A déli kopár héíczek közt kevés 
a’ folyóvíz és patak, ’s a’ KárolyvárosfóI, Fiúméig vivő Ká
rolyijában, forrásokban felette érezhető a* fogyatkozás.

5 . §. Á s v á n y o s  v i ze k .
Jamniczán (Zágrábhoz délre 4 órányira) jó savanyüvíz 

és fördő találtatok, melly már a’ romaiak idejében ismeretes 
volt. Azonban sokkal inkább elhiresedett a’ sfubiczai meleg kén
köves forrás és fordő , ’s e’hírt méltán is megérdemli. Nevét vette 
a ' lördő a’ közel fekvő Alsó-Stubicza helységétől, melly Zá
grábhoz észak nvugotra 4 órányira fekszik. Itt egy bájoló szé
les völgy terül-cl, patakoktól átcsergedezve, ’s buja rétekkel 
’s szántóföldekkel tarkázva, a’ regényes kilátást fokonként 
emelkedő hegysorok zárván-be. Közepén emelkednek-fel a’ 
fördőépületek; délre esik Alsó-Stubicza, a’ góluboveczi pom
pás várkastéllyal, melynek kertje egész Felső-Sfubiczáig ter
jed. Nyugotra az Oroszlavje vidékén kékellő régi hegyivárak 
gyönyörködtetik a’ szemet. Ezén fürdő csak - nem régen, még 
felette elhagyatott állapotban volt, de a’ megboldogult zágrábi 
püspök Verhovácz Maximilian a’ goluboveczi uradalmat, ’s 
az ide tartozó fürdőt több birtokosoktól megvásárolván: az egé
szet szépen és czélrányosan rendbe szedte, számos szilárd 
épületeket tétetvén; A’ viz több fori ások bau fakad, de nagyobb
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mennyiségijén csak 6 helyen; egyébiránt ez tiszta szagnál· 
kuli, ’s Kevéssé sós Ízű, a’ legmelegebb forásnál 47 Heauiu 
mérséklettel. Haunibach , Cilii városbeli gyógyszerárus vizsgá
lata szerint van e’ vízben :

1000 bécsi köb-hüvelykben j és így 1 polgári fontban
szeszes alkotó részek : 

Szabad kénsavany 20 k. hűv. 
Savitóag 1, 32 — 
Almosphaerai levegő 9, 54 —

—- — 0, 53 köb. hüv.
— — 0, 3 — —
— — 0, 25 — —

állandó alkotórészek : Szemer
Csudasó -------2G, 10 szemer. — — 0, 67
Keseríísó — — 18, 63 — — — 0, 50
G y p s -------12, 13 — — — 0, 33
Sósavas mész— 9, 83 — — — 0, 24
Magnesia — — 28, 00 — — — 0, 75
Szénsavas mész 32, 20 — — — 0, 86
Szénsavas vas-
otfydull — — 0, 70 — — — 0, 01

Kavicsföld— — 1, 41 — — — 0, 03
Timsófőld— — 2, 02 — — — 0, 05

Öszszesen 131 02 — — 3, 47.
Használ: a’ hosszas betegségből származott ideg gyengeség
ben , időkinti bőrkiütésekben , zsibbadásokan, csúzos és 
köszvényes nyavalyákban, gyuladásos vagy lázas bonyolódások 
nélkül· sülyös daganatokban , taginerevénységben, szorulások
ban, aranyérben, sárgaságban, komorkórságban, kivált ha 
belsőképen is használtatok; górcsőkben, rendetlen húszamban, 
kényesősorvadásban, ’stb. A’ vendégfogadó 00 jói bútorozott 
szobát foglal magában. Az egyes fürdők pedig, meliyek a’ 
vendégépületekkel összeköttetésben vannak, e’ következők: 1. 
M axim ilian - fü r d ő , a’ lisztesebb néposztály ’s 50 személy 
számára ; hévmérséklete 30-—32 Heaum. 2. liat kádasfördő. 3. 
A ' gőzfürdő , egy előszobával. Ebbo vezettetik a’ meleg for
rás gőze , melly itt 27° lteaum. mérsékletet képez. A’ nyila
soknál, hova pléh csöveket alkalmazhatni az egyes tagok 
érintésére, a’ meleg közönségesen 43" emelkedik. 4. Három 
ka vagy állófürdő, mindegyik 10 személyre számítva. 5, ivét
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/mraazífördS. fi. Köppölyüzőfördő. 7. Iszapfürdő, mind 
emberek·, mind állatok számára. Ív fürdő, mind gyógy ereje, 
mind olcsósága, mind kies környéke miatt igen ajánlható.

ü. §. T e r m é k e  i.
A’ megye két különböző vidéke szerint, a’ termékekről is 

különösen szólunk. Az északi vidék földje , mint már láttuk 
elég termékeny. Fő termesztinények itt a’ kukuricza, pohán
ka, köles, tiszta búza, rozs, kevés árpa és zab. Dohányt fe
lette keveset ültetnek. Gyümölcsben, kivált szilvában, cseresz
nyében, baraczkban nagy bőség uralkodik, Gestenye egész er
dőkkel van , különösen Zágráb körül. Dinnye nem termeszte- 
tik, ’s a’ kertészség gyarló lábon áll. Bora igen sok terem 
(kivévén a’ szávai járást, meliy ismét a’ gabonatermesztést 
űzi erősen), ’s ez erős, szeszes, és kedves ízű, de nem igen 
állandó, színére nézve többnyire fejér. Jóságára nézve dicsér- 
fétik: a’ zágrábi, kassinai , sz. Jánosi, peszervári, verki, 
vugrai vagy ugrói, berczkovlyáni, s’lb. Erdeje a’ dombos és 
hegyes részeken bőséges, ’s ez többnyire tölgy, bikk, gyer
tyán, szil, és vad gyümölcsfákból áll. Makk és gubacs an
nyi terem, hogy minden esztendőben az elsővel sok ezer sertés 
hizlaltatik , a’ másodikkal pedig a’ zágrábi zsidók nyereséges 
kereskedést űznek. Marhatartása a' szűk legelők miatt nem 
nagy fontosságú, de fejős tehenet eleget tartanak, ’s vaj és 
sajt kereskedésre is készíttetik. Az ásványokat mi illeti Sza- 
moborná! jó rezet ásnak. Bisztrónál pedig vas érez falálfatik.

A’ megye déli része, meliy alatt a’ Károlyvároson alul 
fekvő vidéket, különösen a’ Hegyi járást értjük, igen mosto
ha tartomány. A’ kopár, kősziklás be'rczeken mondani semmi 
vegetatio nincs; a’ kevés szántóföldekben rozs, pohánka, bur
gonya termeszfetik , de nagy fáradsággal, és kevés sikerrel. 
Bét igen kevés. Némelly hegyében fű is olly rósz terem, 
hogy azt szamárnál ogyébb állat meg nem eheti. Gyümölcsben 
nagy fogyatkozás; szőlőtőkék csak itt ott a’ déli hegjmldaío- 
kon szemlélhetek. F.IIenhen a’ rengeteg erdők fát mind épület
r e , mind tűzre felesleges mennyiségben szolgáltathatnának de 
nagyobb része a’ rósz utak miatt nem használtathatik, hanem 
helyben rothadel. Fő fa nemek : erdei és veres fenyő, boró-
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kä ’s fenyőnek főbb nemei, bikk, szil, ’stb. A’ bnromtartás 
legnymorultabb állapotban van. Azonban kecskét, csaknem 
minden háznép tart. Juh felette kevés fartatik, ’s azon linóm 
spanyol és paduai eredetű juhnyáj, mellyet a’ kamara M. The
resia alatt Mercopail és Csabar környékén letelepített, már 
régen Budaörsre tétetett által. Szelíd szárnyasállat csupán a’ 
hegyeken lévő nagyobb térségeken tenyésztetik, de szinte ke
vés. Szárnyas és vad állatok , a’ roppant erdőségek mellett is 
olly csekély mennyiségben tatáltatnak , hogy a’ Károlyvárosá- 
tól vivő liumei útban, egész Drágáig csak verebet látni is rit
kaság. — Ásványokból vasércz van a’ brodi uradalomban ; 
márvány több helyeken. Verbovszko és üosziljevo közt szép 
setétkék, Ravnagoránál tiszta fejér márvány töretik. Találni 
még alabastromot és hegykristályt is.

7. §, L a k h e l y e k .  L a k o s o k .
Zágráb vgyében van 2 szabad királyi város, 8 mezőváros. 

1259 falu, íoo más népes lakhely, u. m. majorok, malmok , 
promontoriumok ’stb.

Népessége 300,5S9 lélek, és így esik 1 Q  midre 2783 
lakos. Vallásokra nézve van : 299,253 romai katholikus, 117 
görög katholikus , 964 n. e. óhitű, 50 evang., 29 református, 
176 zsidó. Nyelvökre nézve a’ Zágrábon lakó németekét kivé
ve, mindnyájan horvátok.

Kath. parochia van 116 , mellyekből 87 a’ zágrábi me
gyés püspöktől fiigg. Ezen püspökségről ’s hasonnevű gaz
dag káptalanról Zágráb városánál bővebben szóiandunk. A’ 
többi t. i. 29, a’ segniai és modrusi, vagy corbaviai püspök 
megyéjébe esik. Szerzetesek, nevezetesen Sz. László provin
ciabeli ferencziek laknak Zágrábban; ugyancsak ferencziek (^Pro
vinciáé S. Crucis Maritimo - Croatícae) Jászkán, Zamoborban v. 
Szarnoborban, ’s Károlyvároson, Irgalmasbarátők Zágrábban.— 
Görög hath, parochia  egy van, t. i. Zágrábban. Nein egye
sült óhitű parochia találtatik Zágrábban és Károlyvároson, 
melly utóbbi helyt püspökségük is van. Synagoga Zágrábban.

8. §. S z o r g a l o m .  I p a r .  K e r e s k e d é s .
Ámbár a’ föld a’ köznép közt, itt is szerfelett el van dara

bolva, ’s használható földből alig vári egy tenyérnyi, melly r.e
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miveltetnék: még is a’ szorgalom, értelmetlenség hiányami. 
att csekély, ’s a’ megye nem termeszt annyi gabonát, men- 
nyivel beérhetné. Mesterember sok (7t)ü-on felül) és jó talál- 
tatik Zágrábban ; egyébiránt a’ kézművességről ugyan azt je- 
gyezheljíik-meg, a’ mit Yarasd vgyénél mondottunk. Gyárok
nak hire sincs, ha csak a’ zágrábi selyem gombolyító házat, 
könyvnyomtató műhelyt, ’s a’ sziszek» hajógyári ide nem 
számláljuk,'*) meliy utóbbi helyen igen szép, erős és 2000 — 
3000 mázsás hajók építtetnek, — A’ megyei termékekkel való 
kereskedés nem nagy fontossa'gú, ’s e’ csupán borra, borkőre, 
szilvapálinkára , gesztenyére, hamu zsírra, gubacsra , mézre , ’s 
főképen fára szorítkozik. Épületi ’s tengeri hajókhoz kivántató 
fákkal igen nyereséges kereskedést lehetne űzni Fiume és Buc- 
fcari felé, ha ezt a’ tekervényes , szűk, sziklába vágott rósz 
utak, ’s a’ felette nyomorult és töredékeny szekerek néni aka
dályoztatnák. Azonban mind e’ mellett is hajó épületi fákból 
tetemes summa pénzt vesz be a’ megyének déli hegyes része. 
A’ megyei tennék-kereskedésnél, sokkal nagyobb tekintetet ér
demel az átmeneti (transito) kereskedés, mivel a’ nyers ter
mékekben diízs Magyar-ország csupán ezen megyén viheti ke
resztül feleslegét a’ tengeri kikötőkbe, mint legbiztosabb ’s 
jutalmasabb áruhelyekre. Átlátták ezt több bölcs fejedelmeink, 
’s hogy a’ magyar termékek tengerre való szállithatásán kön- 
íiyithessenek, inellyet. a’ Karolyváros és Fiume közt tornyosu
ló magas bérezek szerfelett akadályoztatnak, módokról gondol
kodtak, ’s többek közt Vb Károly és II. József az említett 
két város közt országutakat nyítának meg tetemes költséggel, 
de ezek a’ czélnak meg nem feleltek. Később a’ bácsi csa
torna - társaság, melly a’ birodalom’ legnagyobb birokösaibó! 
állott-össze (u. m. h. Dilrichstein, h Lichtenstein, h, Esztcr- 
házy, gr. Aspremont, gr. Batlhyáni Ferencz, gr. ílarrach Já
nos, ’stb.), a’ Ferencz csatornáját 1793ban elkezdetvén; itt 
meg nem állapodott, hanem a’ tengerrel való közösülést is 
helyre akarván állítani, először a’ Kulpa vizét akarta egész 
llrodig (most csak Károlyvárosig hajókázható) hajókázhatóvá 
tenni, meliy helység Fiúméhoz csak 5 mföldnyiro fekszik.

Legújabb! tudósítások szerint Kiilmer bárónő állított egy 
rií üveghutát Oresjóhen.

"1

η3gy sz ra



178 55Λ (.'ftΛ!) VÁUMF.GVE*

Ezen vállalat 500 ezer j>. f. veszteséggel nem sikerülvén , a' 
Károly és József utaktól, egy harmadik különös orságutat vett 
czélba, melly 18o2hen b. Vukassovich nl-tábornngy felügye
lete alatt elkezdetvén, több akadályok után 1Sl2ben szeren
csésen létrejött, ’s a’ boldogult I. Ferenc?, harmadik hitvese 
nevére Luisa  utjának nuve/.f eteti. Ez Károly városától Fiúméig 
terjedvén, 18 mfd. hosszú, 2(i bécsi láb széles. Magas bér- 
ezeken menvén keresztül, esete még is sehol nem nagyobb mint 
4 ujj egy ölre , ’s így 4 ló , 40 mázsát rajla könnyen elbír
hat. A’ források fogyatkozását költséges vizfogók pótolják, 
’s több helyeken, kősziklák kipattogtatásával kellettt utat tör
ni. A’ posta 1812ÍŐ1 fogva ezen az utón jár. Ezen remek vál
lalat könnyített ugyan a’ termékek kivitelén, de egészen «’ 
bajon nem segitelt, mert a’ nagyobb súlyú ’s aránylag olcsó 
termékek, mint példának okáért gabona nemek, a’ drága 
fuvar és útpénz miatt, még sem mérkőzhetnék a’ tengeri ki
kötőkbe egyenesen hajókon vitetett tcrmesztményekkel, mint 
ezt az Odessábol, 's Észak-Amerikából, és Egyptomból hozott 
búzánál világosan láthatjuk. Fő termékezikkelyek, meilyek 
Magyarországból a’ Száva, Kulpa vizei, ’s a’ Luisa útja segé
deimével Zágráb vármegyén keresztül tengerre vitetnek, e’ kö
vetkezők: mindenféle gabonanemek, dohány, bor, pálinka, 
rongy, nyers bőrök, gyapjú. Visszafelé hoznak selymet, colo- 
niális portékát, tengeri sót, ’s kevés kalmar kelmét, papi
rost. Mosnyák-országból Varasd, Oürécz, Sopron felé hajtatik 
sertés, és kevés szarvasmarba. Stájerországból, ’s lllyriából 
hoznak vasat ’s vasmüveket, fenyő deszkákat, léezeket ’síb. 
’s gyümölcsöt, és savanyúvizet llojcsból. A’ Becs, ’s Magyar- 
ország, ’s másfelől a’ földközi tengeri kikötők közt folytalolt 
portéka kereskedésnek közép pontja Zágráb. A’ Magyarország 
’s tengeri kikötők közt folytatottt nyers termeszt menyekkel va
ló kereskedés pedig Károly városon központosul, ’« azért itt 
számos rakbelyek vannak, de a’ mi nagyon sajnálható, csupán 
könnyedén épülitek, ’s tűz ellen nem bátorságosak, mivel szi
lárd anyagból építeni, n’ károly városi különben csekély erős

ség miatt meg nem engedtetik. A’Knlpa Sziszeknél szakadtán 
a' Szávába, ez okbui ezen helyis élénk kereskedést folytai, kü
lönféle nyers termékekkel.
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Postaállások: V ar as dl ól Fiúméig : Osztricz 1, Brezni- 
vza  1 , Sz- Junos Popovecz l , Zágráb  1 , Rakovpatah  
í ,  J á s z la i Károly város 1 ’/2, Netretich  1, Szeverin  l ' | a 
Vuchinic/i- Szellő  11 j,2 , S lrad  1, Delnicza 1, Merslavo- 
dicza  1 , Kamenyak 1, Fiume 1. — Köröstül Z ágrábig: 
Verbovecz l ' | 2 , Dugoszello 1, Zágráb l ' l t . Postatisztségek 
vannak még: Sziszeken, N . Goriczán, Fehérükén, Szarrio- 
borban. Harminczadhivatalok vannak: Bregánán, Károly vá
roson , Jelenyén , Mödra-Grédán, Sziszeken, Szeveririben , 
Zágrábban.

9. §. Oskolák.
Egy királyi akadémia van Zágrábban ; ugyan itt két se

minarium  a’ zágrábi püspökmegyei romai kath., ’s a’ kö
rösi görög kath. püspök megyei papi nevendékek számára. Gym
nast úrnők vannak Zágrábban és Károtyvároson, az első hely
ben világiak, a’ másodikban ferencziek (Trov. S. Crucis Croa- 
tico- Carniolicae) tanítván. Capitalis oskola: Zamoborban és 
Károlyvároson, az utóbbi helyt rajzot és muzsikát tanító okta
tókkal. Normális oskola , inellybén rajz és muzsika tanítá
son kívül, oskolamestereket képező osztály is \an,  találtatik. 
Zágrábban. Convictus nemes illák számára ugyan itt, valamint 
a’ zágrábi oskolai kerület igazgatósága is Zágrábon tartja székét*

10. § . K a t o n a s á g  é s  K i r á l y i  H i v a t a l o k .
Zágráb vármegye, valamint egész polgári Horvátország 

üjonezait az 53-ik, most Radossevieh báró nevét viselő magyar 
ezredhez adja. Szállásoló katonaságból, egy zászlóaly fő tisz
tikarral (Stab) együtt Zágrábban tanyázik. A’ posta és har- 
minczad hivatalokat a’ 9 §ban láttuk. A’ többi királyi polgá
ri és katonai hivatalokat Zágráb városánál megemlítvén, itt 
csak a’ szidni végezetednek Károlyvároson székelő fő tiszti
karát hozzuk-elő.

11. § . J o b b á g y t o l  k é k .  P o r t á k .
A' hegyi kerületben, ’s Turopolj a m ezején , V jele

sen pedig a' zágrábi, sz. Jánosi, száva i, kulpáninneni, 
kulpántuli járásokban három osztályrend lévén, egész tel-
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kos bir első osztályban 12, másodikban 14; harmadikban 16 
hold szántóföldet ; rétekből első osztályban hol sarju mindég 
kaszáltatik, 5 , hol ritkán 7 , hol soha 9 embervágót. \Ä  ten- 
germ elléki's hegyi járás némelly helyeiben: első osztályban 
12, másodikban 14, harmadikban 16, negyedikben 18 hold 
szántóföldet; rétekből annyit mint fentebb előszámláiluk. A' 
hegyaljai kerületben: első osztályban 14, másodikban 16, 
harmadikban 18 hold szántóföldet; rétekből, mint fentebb. Ä  
síkon fekvő  kerületben: első osztályban 18, másodikban 20, 
harmadikban 22 hold szántóföldet, rétekből hol mindég ka
száltatik sarjú 6 , hol ritkán 8 , hol sohasem 10 embervágót.

Portája sem a’ vármegyének , sem a’ két királyi városnak 
külön nincs, hanem az egész polgári Horvátország 135f'/8 por
tával járul a’ magyarorsági hadi adóhoz.

12. §. N e m e s s é g .  Urada lmak .
Az 1785iki összeírás szerint 6272 férfi nemes személy ta

láltatott, A“ nevezetesebb uradalmak e’ következők: Kucherje, 
Lepoglava (mind a’ kettő a’ zágrábi püspöké); Kralyevecz (zá 
grábi káptalané); Fuccine v. Fussina és Verbovszko (a’ kama
ráé) ; Podbresie, Brod , Grobnik, Ozaly (mind a’ négy a’ gr. 
Batthyányiaké; Berlog és Topolovecz (gr. Keglevich nemzet
ségé) ; Boszilyevo (gr. Nugent-Laval romai herczegó) ; Szeve- 
rin (gr. Orsiché); Sziszek (zágrábi káptalané); Bosjakovina 
(gróf Draskoviché; Bubnarczy (Vojkovich nemzetségé); Novi- 
grad (Haramincbich nemzetségé) ; Chiche (gr. Erdődyé) ; Za- 
mobor (b. Kulmeré); Subrinczy (Lovrinchich őr.) ; Kcresztinecz 
(gr. Pejachevich); Sakanye (Tomasiché); Paukovecz (gr. 
ÍViczky örök.); Lippa, Brezovicza (többeké); Vukovina, (Oku- 
j e , Mikevecz, Kapc .ina részjószágokból álló) és Szveticzo 
(Szveticze, Policze, Karpezán, Videtich, Zvonarich , Nováki, 
Breznik, Merkusje részjóságokból álló) a’ religio kincstáré, 
Golubovec* (Verhovácz örökösöké); Stubicza (gr. Orsiché ’s 
többeké) ; Oroszlavje (gr. Wojkffy, Jellachich , ’s többeké); 
Csubar (a’ Paravich nemzetségé). Ezenkívül főbb birtokosok : 
gr. Sermage, gr. Petazzy, b, Mnreticb, b, Pekarnik, b. Ilauch 
’s többen.
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13. §. T i s z t i k a r .
1 fő, 4 alispány; 1 fő , 2 aljegyző; 1 fő generatis 

pereeptor; 3 particularis perceptor, 1 levéltárnok, 1 számve
vő, 6 fő, 6 alszolgabíró; 12 esküit, 1 fő, 2 aliigyész. Ide 
járulnak: 1 felügyelő a’ Szávai hajózásra, 2 felügyelő a’ Kul- 
pai hajózásra, 8 biztos, 2 fő-orvos, 7 seborvos, 1 földmérő, 
5 írnok, 1 baromorvos, 1 selyembogár tenyésztésre ügyelő* 

Gyűléseit tartja Zágrábban.

14. §.  P o l i t i k a i  f e l o s z t á s a .
Eloszlik 2 szabad királyi városra, 1 szabad nemes kerü

letre , melly Turopolyátiak neveztetik, ’s különös grófja és 
előjárói vannak. 's grófjok v. ispányoknak a’ [magyarországi 
alsó táblán ülése és szava van; ’s 6 főbírói járásra, mellyek 
ezek; I. Z á g rá b i, II. Sz. Jánosi, Hl. Szávai, IV. Kul- 
püninneni, V. K ulpántuli, YI. Hegyi.

S z a b a d  K i r á l y i  V á r o s o k .
Zágráb, Z a g ra b ia , Agram. Fekszik a’ Szára hajó- 

kázható vizétől X órányira, ’s Bécstól t9£ , Budától 28, Fiú
métól 121 posta állúsnyira, egy kellemetes vidéken, mellyet 
a’ délről és keletről elterülő szép rónaság, ’s az északra és 
nyugötra fevő kies szőlőhegyek, 's gesztenyés erdők valóban 
regényes tájékká varázsolnak. Zágráb elosztatik a’tulajdonké- 
pen való királyi városra, továbbá a’ káptalan, új-major, és 
latin külvárosokra, mellyek közül a’ két első szép kiváltságok
kal bírván, a’ zágrábi káptalant, a’ harmadik a’ zágrábi püspö
köt ismeri földesurának. Az alsó várost a’ felsőtől egy Medve- 
schak nevű folyó választja el. Zágráb bár egy része hegylej- 
tőro van építve, altaljában a’ csinosabb városok közé számítha
tó, ’s szépségét a’ számos (közel 2oo) kétemeletes házak, a’ 
pompás templomok, a* jó ízléssel épült, középületek igen ne
velik. Szentegyházai közül különösen említést érdemel a’várban 
lévő, goth ízlésre még sz László magyar király által építetelí, 
’s sz. István király tiszteletére szentelt, kelőiről is gazdag és 
ékes püspöki székes-szentegyház. Efcután vannak a’ sz. Már
kus , sz. László, sz János (ez 1347ben épült, szép rézzel fe
dett toronnyal) parochialis szentegyházak, az akadémia tem-
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jiloma, a’ sz. László provinciabeli ferencziek szentepyliázn , a 
mellette lévő nagyszerű zárdává!, a’ nem egyes, óhitűek de
rék temploma, más számos kápolnákat, 's a* zsidók synagó. 
gáját nem is említvén· Nevezetesebb épületek: l  Az ország
háza , meliyben tartja ílorvát és Tótország a’ Concursnsnak 
neveztetett, prov. gyűlését, a’ banális és kér. Ítélő tábla a’ 
maga üléseit, ’s meliy egyszersmind lakhelyül szolgál a’ bán
nak ,’s ugyan itt tartatik az országos levéltár. 2 A’ Horvát
országi fő hadi kormányszék épülete, melly hajdan jesuitáké 
volt. 3 A’ kőfallal bekerített ig en régi várra fekvő püspöki pa
lota. 4 A’ vármegyeháza. 5 A’ városháza. 6 Az akadémia, 
’s 7-szer a’ kamarai igazgatóság épfiletje. 8 A’ roppant papi 
neyendékház. 9 A’ nemes ifjak convict usi épület je. 10 Az ir- 
galmasatyák kórháza. 11. A’ harminczadhivatal. Zágráb, melly 
egész Horvátországnak fővárosa, székhelye a’ hasonnevű 
püspöknek és 28 kanonokból álló gazdag káptalannak. Ezen 
püspöki megye kiterjed egész polg. Horvátországra , Posega 
vgyére, Zala, Verőcze egyének egy részére, ’s a’ varasd- 
szentgyörgyi, varasd-körösi, első és második báni, és gra- 
diskai végezeredek vidékeire. 1836ban számlált 343 parochiát, 
238 káplánságot, 18 szerzetesházat, és 712,065 rom. kath. 
lelket. Továbbá helyet ád a’ zágrábi és körösi g. kath. papi- 
Oevendékháznak, a’ banális táblának, a’ három ország Ítélő 
táblájának, az egyesült horvátországi fő hadi kormányszéknek, 
kamarai igazgatóságnak , fő hadi és kerületi biztosságnak , a’ 
zágrábi iskolai kerület igazgatóságnak, vármegyeházának. Van 
itt még királyi akadémia, fő gymnasium, normalis iskola, ha
di pénztár Ts katona élelmeztete'si hivatal, a’ társas országok 
részire épitőkormányszék, alapítványi pénztár, könyvnyom- 
tatómühely, a’ székes« zent egy házhoz tartozandó közhasználat
ra átengedett könyvtár, mellyet bold. Verhovácz zágrábi püs
pök újabb könyvekkel tetemesen szaporított, 2 hírlap, egyik 
német, másik illyr nyelyen írva; Convictus nemes ifjak szá
mára, nagy árvaház, polgári, katonai kórházak, az irgalmas- 
atyákén kívül , — Népessége a’ városnak a’ külvárosokat is 
ideértve 1836ban volt 13,561 lélek, kik közt 13.027 rom. kath., 
63 görög kath., 237 nem egyes, óhitű , 23-1 zsidó. A’ külön
böző várososztályok szerint a’ királyi városban magában volt
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9480 romai, 60 gör. kath., 134 n. c. óhitű, 195 zsidó; a' 
káptalan városban 1410 romai, 3 görög kath. 33 n. e. óhitű; 
az új-major városban 1008 r.kath. ; a’ püspöki úgy neve
zett latin városban 1129 r. kath., 70 n. e. óhitű , 39 zsidó. 
— Mesteremberek 700-an' felül vannak. Gyúrok nincsenek, 
ha csak a’ selyemgomboiitó házat ide nem értjük. Kereskedik 
mézzel, gabonával, Shamuzsírral, dohánynyal és borkővel. 
Triest felől különböző gyarmati portékák ide nagy mennyiség
ben hozatnak,’s innen líécs,Pest, Kanizsa felé tovább vitetnek. 
A’ lakosok mulatságára szolgálnak egy játékszín, mellyben 
német társaság szokott játszani , több szép sétahelyek, ’s a’ 
püspök és nagy prépost kellemes kertjei. A’ város IV Béla alatt 
1242 ben kapta szabadságát, ’s a’ tanács áll egy bíróból, pol 
gármcsterből, városkapitányból, és 6 tanácsnokból.

Kdrolyváros, Carlstadt, Carolostadium, Karlovec. [Ezen 
szabad királyi város, ’s egyszersmind erősség nevét Károly 
fő herczegtől vette, ki ide 1579-ben, a’ törökök kiütései 
íXiegzabolására várat épitetett, ’s a’ várost nevezetes szabad
ságokkal megajándékozó, mellyeket Rudolf és III, Ferdinand 
is megerősítettek. A’ katonai törvényhatóság alul csak 1776. 
vétetett k i ,’s egyszersmind királyi városi kiváltsággal aján- 
dékoztatott-meg. Fekszik a* faajókázható Kulpa vize ’s a’ 
Corona és. Dobra folyók mellett, Zágrábhoz délre 7 mfdnyi 
távolságra: 5261 kath. 742 n. egy. óhitű, 12 evang., 11, zsi
dó lakosokkal. Van itt 5 kath. szentegyház, mellyek közűi 
kettő parochiális, egy nem egy, óhitűek temploma, egy ko
lostor, meílyet a’ ferencziek (Trov. S. crucis Croatico-Car- 
niolicae) bírnak, kath. gymnasium és capitalis oskola, hol 
az említett szerzetesek tanítanak, posta és harminczadhivatal! 
végre székeshelye egy nem egyesült óhitű püspöknek, ’s a 
szíuini végezred tisztikarának. Kereskedése gabonával, do
hánynyal, ’s más nyers termékekkel nagy fontosságú,’s még 
nagyobb volna, ha a’ vár miatt, a’szilárd anyagból épült rak
tárak építtetése nem akadályoztatnék. A’ bírón , polgármes
teren ’s kapitányon kivűl 4 tanácsnokot számlál.
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M e z ő v á r o s o k .

Jaszka, szabadalmas m. v. Károly város és Rakpvpatak 
közt, a’ kulpáninneni járásban : 856 r. kath., 10 g. kath., 
26 n. e. óhitű, 25 zsidó lakossal, ferencziek zárdájával, 
kastélyával, harminczad és postahivatallal.

M'ercopail, királyi mezőváros egy szép térségen, két ma
gas hegy közt, a’ hegyi járásban: 1068 kath. lak., ’s pa- 
rochiális templommal. F. U. a’ kamara, ’s a’ verboszkói ura
dalomhoz tartozik.

Ravnugora, kir. mezőváros a’ hegyi járásban, Merco- 
pail és Verbovszko közt.· 1057 kath. lak ., ’s paroch, tem
plommal. Itt igen szép fejér márvány töretik. F.U. a’kamara.

Verbovszko, királyi mezőváros, a’ hegyi járásban, 
Dobra vize inellett, a' Károlyutjában: 867 kath. lak. ’s 
paroch. templommal. F. U. a’ kamara j ’* fejq egy urada
lomnak.

Zamolor, vagy Szamobor , mezőváros a’ kulpáninneni já
rásban , a’ Gradna vize mellett, melly számos malmokat for
gat: 2266 kath. lakossal, fragciskánus kolostorra^ harmin
czad és postahivatallal, rézbányákkal. F.U. b.;Kulmer nemz,, 
s feje egy uradalomnak.

Káptalanváros, Latinváros, Uj-major. lásd Zágrábot.

F a l u k .

Rövidítések: R. K. romai knth. parochiát, G. K. gö 
rög katholikus parochiát, 0. k. nem egyesültóhitú- 
parochiát, jár. járást, kér. kerületet, f.j falut, 
kalh. romai katholikust, óh. nem egyesült fóhitűt, 
gh. görög katholikust, F , U. Földesurat jelent.

Adamovecz, sz. jánosi jár., a’ Moravpha pataknál, több 
nemes lakházzal, 398 kath. lak.

Andrassevacz, zágrábi jár,, Zapressichez 3 órányira, 345 
kath. lak.

Andrikovecz, sz. jánosi jár., Bosiako urad, b írja, 261 
kath. lak,

Artichak, hegyi jár,, Biod urad, bir, 78kath. lak.
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dtígttszlannvecz, szávántu!i3 jár., részint határőrök lak
ják, részint Chernolatecz urad. bírja, 371 kath. lak.

Baba/ie, szávántiili jár., gr. Amadé bírja, 73 kath, lak·
Barna, kulpán inneni járásban, Károly várostól csak egy 

híd választja] el, többen bírják, 578 kath., 2 g. kath , 20 
zsidó lak.

BanyarSzella, sz. jánosi jár., Pankoveczi urad,, 170 
kath. lak.

Barbarich, sz. jánosi jár., gr. Erdödye’, 85 kath. lak.
Baychf kulpántúli jár., ribniki urad. 65 kath. lak.
Bec/i, kalpántűji jár., 86 kath. lak.
Bedenicza, sz. jánosi jár., 276 katb. lak. R. K. Bírják 

Bedekovich,Qsegovich,Kupinich,Vranchichés Gotal örökösök.
Bedra, kulpáninneni jár. 89 kath. lak.
Bellicza, hegyi jár., bródi urad., 112 kath. lak.
Béllel, hegyi jár., bródi urad., 119 kath. lak.
Belloszello, hegyi jár. fusinai urad., 98 kath. lak.
Bellovár, sz. jánosi jár., pankoveczi urad., 165 kath. lak.
Benczetich, kulpáninneni jár·, nemeslakkal, 126 kath. 

lakossal.
Baki, 34 kath. lak.
Bellosicb, 103 kath, lak.
Belini,  V . Bilcza, 116 kath. lak.
Benkovácz, hegyi jár., fusinai urad., 169 kath. lak.
Berczkovján, sz. jánosi jár., gr. Draskovicsé, 216 kath. 

lakossal.
Berdo, kulpántuli jár,, kaszteli urad,, 150 kath: lak.’
Berdo, kulpántuli jár., ’s Dolovecz nemzetség lakhá- 

zával, 70 kath. lak.
Berdo-tiovo, hegyi jár.
Berdovecz, zágrábi já r , ,  harminczad hivatallal, 357 

kath. lak. R. K. Bírja a’ gr. Sermage nemzetség.
Berhiszevina, szávai jár. Pokupskói urad,, 367 kath lak.
Berlogh, kulpántuli jár., egy kastélylyal, gr. Keglevich 

nemz. birja, 219 kath, lak,
Berlinich, kulpáninneni jár,, 110 kath. lak.
Better, kulpáninneni jár., 126 kath. lak.
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B is k u p e c z , sz. jánosi jár., a’ Réka vize mellett, mel
lyen malmai vannak. A’ Luketich örök. bir., 242 kath. lak.

A- és F. Bisztra, zágrábi jár., gr, Orsich, ’s más bírt., 
515 kath. lak. R. K.

Biszlracz, kulpáninneni jár., 2 nemes lakházzal, 122 
kath. lak.

B is z t r i c z a ,  knlpáninneni jár., egy dombon, híres búcsú 
járó hely, 371 kath. lak., par. templommal. F. U. gr. Ser- 
mage, Sitomir nemesek, Turnische birtokosa.

B la sze v ic zy ,k u \p á n \.ú \\ jár., szeverini urad., 199 kath. lak,
B la s z e v d o l , sz. jánosi jár., pankoveczi urad·, 217 kath. 

lakossal.
Blatnicza, kulpáninneni já r.,2 nemesinkkel, 131 kath. lak.
Blato, zágrábi jár., a’ Száva m. 165 kath. lak.
B o b o v ic z a , kulpáninneni jár., 49 kath. lak.
K a r a - B o g i la n , kulpántuli jár., több bírt.
B o g o v c z i , kulpántuli jár., Podbresi urad., 90 kath, lak.
B o o k , szávai jár., sziszeki urad., 411 kath, lak
B e z e k  V .  B i z e k ,  254 kath. lak.
B id r o v e c z , 141 kath. lak.
B ie n ik , 318 kath. lak.
B la g u s s a , 271 kath. lak.
B la s k o v e c z , 22S kath. lak.
B o r c h e c z , zágrábijai·., 473 kath. lak.

B o s ja k o v i/ ia , sz. jánosi jár., termékeny térségen n’ Ze- 
lina vize ni., egy kastélylyal, ’s feje a’ gr. Draskovic!» u- 
radalmának, 218 kath. lak., ’s paroch. templommal.

B o s s e v c z y , kulpántuli jár., több birt., 60 kath. lak.
B o s z i ly e v o , kulpántuli já r., Károlyvároshoz 4 órányira 

a’ Fiúméba vivő országúton, kastélylyal. Többek közt bir 
itt gr. Nugent romai herczeg. Van 1048 kath. lak., ’s par. 
temploma.

B ra jk o v ic h y  v, A . L o v ic h , kulpáninneni j ár., 227 kath. lak.
B r a s z la v i e ,  kulpáninneni jár. 169 kath. lak.
Bratlina. kulpáninneni jár., 719 kath. lak.
B r a l to v a n c z i ,  kulpántuli jár., többen bírt,, I22kath. lak.
B r e g -  G re g u r ic h e t>, kulpáninneni jár., 110 kath. lak.
Breg-SipacMi. kulpáninneni jár.
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B r e g a n n , kulpáninneni jár,, egy térségen, Bregan vizé

nél, melly sok malmot hajt, 139 kath. lak.
B r e g a n ic z a , Kulpáninneni jár., Bregan m „40 kath. lak.
B re h o v e c z , kulpáninneni jár., nemeslakkal.
B r e s z n ic a , sz. jánosi jár., egy domb tövében , postahi

vatallal, gr. Erdődi nemz. bírt., 335, kath, lak.
B r e s zn ik , kulpántuli jár., ribniki urad., 96 kath. lak.
B r e s z t , szávai jár. egy te'rségen a’ Kulpa bal partján, 

derék híddal, 489 kath. lak.
B r e s z l o v a - D r a g a ,  hegyi jár. fussinai urad., 108 kath. lak,
B r e z ie , hegyi jár., bródi urad,, 87 kath. lak.
B r e b r o v e c z„ 119 kath. lak.
B r e z a r i ,  85 kath. lak.
B r e z a r ic h , 156 kath. lak.
B r e z ie , kulpáninneni jár., 2 nemeslakkal, 158 kath, lak,
B r e z n ik , kulpáninneni jár., 192 kath. lak,
B r e zn ik , kulpántuli jár., Hrasztie urad. tartozik, egy el

töröltetett paulanusok zárdájával, 143 kath. lak. F. U. a’ 
relig. kincstár, ’s mások.

B r e zn ik  , 51 kath. lak.
B r e z o v e c z , sz, jánosi já r,, több bírt., 74 kath. lak.
B r e z o v ic z a , zágrábi jár., kastéllyal, több nemeslakkal , 

56 kath. lak.
B r e s z t y e ,  69 kath. lak.
B r ik o v o , kalpántúli jár., több bírt., 217 kath. lak.
B ro d . hegyi jár., a’ Kulpa mellett, Kavnagorához 4 ó- 

rányira. Feje a’ gr. Batthyáni nemz. egyik uradalmának. Van 
r. katholikus anyatemploma, oskolája, vasbányája, hannin- 
czada, kastélya,134 kath lakosa.

B r o d -S la r i ,  sz. jánosi jár,, 153 kath. lak.
B ro o d , kulpántuli jár., Kasztell urad., 149 kath. lak.
B ro o d , kulpántuli jár., Jarovo urad., 84 kath. lak.
B r o d a r c z y , 95 kath. lak.
B u b n á r c z y , kulpántuli iár„ Voikovich nemz, kastélyá

val, 270 kath, lak,.
B u d e n c s y , sz. jánosi jár., zágrábi püspöké, 151 kath. I.
B u d in , kulpáninneni jár., Krassichi paroch., 153 kath. lak.
H a d in , kulpáninneni jár., Vivodinai par., 91 kath. lak.
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B u k e v je , s*. Jánosi jár., gr. Erdődy bírt., 64 kalb. lak. 
B u k o v d c z , zágrábi já r., igen jó szőlőhegygyei, 47kath, 1. 
A, és  p .  B u h o v d c z , hegyijár., brodi urad., 162 kath. lak, 
A· és F , B u k o v e c z ,  kulpántuli jár,, Bubnarczy urad. 

220 kath. lak.
B u k o v e c z , sz. jánosi jár., 380 kath. lak. Zágr. püspöké 

e's kápt. bírt,
B u k e v je , kulpántuli jár., novigrádi urad., 122 kath. lak. 
B u k o v je , zágrábijára, 135 kath. lak. 
fB u h o v -V e rc h , hegyi jár., brodi urad., 143 kath. lak. 
B u d a s s e v o , 407 kath. lak.
B u d r o v e c z , 284 kath lak.
B u k e v je , 569 kath. lak. R. K.
B u k o v s zc h a k , 118 kath. lak.
B u n a -m a la , szávai jár., 10S kath. lak.
B u n a -w e lik a , szávai, jár,, gr. Erdődy bírt,, 312 kath. lak 
B u n y a k , 185 kath. lak.
B u s s e v e c z y . szávai jár.; több bírt,, 269 kath. lak. 
B u s z d o s a n y , hegyi jár., Grobnik urad., 227 kath. lak. 
B u tk o v e c z , sz. jánosi jár., gr. Draskovichnak egy ma

jorjával, 118 kath. lak.
B u s ic h , 54 kath. lak.
B u z in ,  zágrábi jár., 354 kath. lak.
B y r r ic h  kulpántuli jár., Hrastie'urad,, 89 kath. lak. ) 
B y tk o s o v c z y , kulpántuli já r,, több bírt., 122 kath. lak. 
C h u b a r , hegyi jár., a’ Chabranka vize mellett; melly 

Horvátországot Carintiától elválasztja, egy kaste'lylyal, melly 
a’Paravics nemzetségé, par. templommal, 239 kath. lak. 

C h a b d in , kulpáninneni jár., 88 kath. lak.
C h a ch a n e cz , szávai jár., gr. Erdődy birt„ 111 kath. lak. 
C h a v le , 165 kath. lak.
A . és  F . C k e c fii, zágrábi jár,, 346 kath. lak.
C J ie g li, kulpáninneni jár,, nemeslakkal, 279 kath. lak, 
C h ern ecz , sz. jánosi jár., több bírt., 152 kath. lak. 
C h ern e cz , 283 kath. lak.
C h e r n ila z y , hegyi jár., chabari u rad ., 24ö kath. lak. 
(Sh ern ilorecz), kulpáninneni jár., 59 kath. lak. 
C h e r n i-L u g h , hegyi jár., brodi’ uradalomban, jövedeí-
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mes vas bányákkal, 323 kath. lak., par, templommal.

Chernkovecx, szávai jár., 89 kath. lak.
Cherno-KamanyeJi.vA])án\ú\i jár., több birt., 128 kath. lak.
Chernomerecz, zágrábi jár., 132 kath. lak.
Chiche-nove, szávai jár,, gr. Erdődy uradalma’s faluja, 

Zágrábhoz 2 ’s fél ór,, 319 kath, lak. par, templommal.
Cherovicza, 65 kath. lak*
Chiclte-sztáré, szávai jár., több birt., 236 kath. lak. R. 

K. gr. Erdódyé.
Chigoch, szávai jár., a’ Száva mellett, gr. Keglevich, 

hoploveczi urad, tartozik, 293 kath. lak.
Mlaka-Clisla, sz. jánosi jár., a’ Száva m., zágrábi káp

talan birt,, 104 kath. lak.
C/irenkovecz, szávai jár., szép térségen , 89 kath. lak
C/irec/ián, 160 kath. lak.
Chuchák, hegyi jár., brodi urad., 64 kath. lak.
A. és F, Chucherje , zágrábi jár., 617 kath. lak. R. K. 

A’ zágrábi püspöké.
Clugovecz, 75 kath. lak.
Czeline, kulpáninueni jár., 53 kath, Czeline, 79 kath, 

Czeline, 148 kath. lak.
Czerje, szávai jár,, gr. Erdődyé , 139 kath. lak. Czerje, 

142 kath. lak.
Cscrye,pokupskói urad,, 462 kath. lak.
Czerje, sz. jánosi jár., zágrábi püspöké, 108 hath. lak. 

R. K. Czerje, 179 kath lak.
Czerje, kulpáninueni jár., 417 kath. lak,
Czernik, 446 kath. lak., par. templom. F. U. a’ kamara.
Czirkvena- Vesz, sz. jánosi jár., több birt. 270 kath, lak.
Cziríveuo-Szel'o. kulpántűli jár., novigradi urad,, 187 

kath, lak. Czirkveno, 179 kath, lak.
Czveikovick, privil. helység, tulajdon tanácscsal, a’kul- 

páninneni járásban, Jászkához három fertály órányira, egy szép 
és termékeny térségen, 760 kath. lak. Czvetkovichi, 136 kath. 1.

Damuly, kulpántáíi jár,, szeverini urad,, 129 kath. lak.
Degóy, szávai jár., 144 kath. lak. Dankovecz, 185 kath.l.
Delietek, hegyi jár., brodi urad ,8 i  kath lak. Degidovecz, 

55 kath, lak.
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Delnicze, hegyi jár., brodi urad., 1679 kath. lak., [>ar, 
templommal, postával.

B e m e r je , zágrábi jár., térségen, 394 kath. lak.
Dérnek, sz. Jánosi jár., gr. Erdődyé, 33S kath. lak.
A. F. Deszinecz, kulpáninneni já r ,,  gr. Erdődyé, 497 

kath. lak.
Czuczeki, 1G6 kath. lak. Czerovszko. 109 kath. lak.
Chubar, V. Csubur, 228 kath. lak. par.’ templommal.
C/iutkovecz, 99 kath., Chulinecz,; 20G kath., €  Lu lieh. , 

34 kath. lak.
Deschevech, 256 kath. lak.
Divjaky, hegyi jár., brodi urad., 107 kath. lak. R.K.
Dobra, hegyi jár., brodi urad., 55 kath. iák. Deszprin, 

126 kath. lak.
Dobrodol, zágrábi jár., 122 kath. lak. Dojutrovicza, 150 

kath. lak.
Dolecz, zágrábi jár., Novoszel nemz. bírt,, 39 lak. Dolecz, 

42 kath. lak.
Boluss, hegyi jár., brodi urad,, 4G kath. lak, Dolevczt, 

69 kath. lak.
Bomagdovic/i, kulpántűli jár., Domagovich nemz, , 439 

kath. lak.
Domaszlovecz, szabad f. kulpáninneni jár., 2i9 kath, lak,
Dool, kulpáninneni jár., 249 kath. lak,
Draga-Verbamzka, 113 kath. lak.
Draga, kulpántűli jár., szeverini urad., 128 kath. lak-
Braga , 52 I. Draga, 74 I. Draga- Chnnclova, Draga. 

Gulezöva, 39 lak. F. B raga , 65G lak. Draga-Guvend, 48 
kath. I. Draga-Lnkinieh, 71 lak.

Braga-Breszlova, hegyi jár., fusinai urad., 108 kath lak.
Bragu-Kupechku, zágrábi jár., 252 kath. lak.
Draga-Lamatia, hegyi jár., brodi urad., 62 kath. lak.
Braga-Mala. hegyi jár., brodi urad,, 246 kath. lak.
Draga- Velika, hegyi jár., brodi urad. 217 kath. lak,
Draga- Vodena, kulpántűli jár , tübbfbirt., 255 kath. lak.
Draguuich, szabadhely káipáninneni jár., (Sc/tipakJ 159 

kath. lak,
Druganya-Szellő, kulpáninneni jár., 52 kath. lak.
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A . F. e's K t Dragonoseczt zágrábi jár., lübb b irt., 469 
kath. lak.

Dragonoss, kulpáninneni jár., 83 kath. lak. 
Dragovanschak, kulpáninneni jár., 85 kath. lak, 
fíragttsicza, sz. jánosi já r . , zágrábi ’káptalan b irt., 51 

kath. lak.
Drasicze-Male, hegyi jár., Grobniki urad., 76 kath. lak. 
Drasicze-Velike, hegyi jár., Grobnik urad., 180 kath, 

lakossal.
Drenckina, szávai jár., 472 kath. lak.

Drenova, sz. jánosi jár., több birt., 31G kath. lak, 
Drenovicza, kulpántdli jár., Ribnik urad., 47 kath. lak, 
Dresnik, kulpáninneni jár., nemeslakkal, 199 kath, lak. 
Drenye, 242 kath. lak. Drenye, 187 lak.
Dresnik, kulpáninneni jár., 126 kath. lak. Dresnik, 96 

kath. lak. \
Drischerovucz, kulpántdli jár.,Trescheno urad., 43 kath. I. 
/Izcáötez.KároIy városának külvárosa, 899 kath. lak. R,K. 
Dnbovacz, 299 kath. lak.
Dubranecz, szávai jár.,' 320 kath. lak. II. K. Turopo- 

Jyához tartozik.
Dubrava, 113 1. Dubrava, 84 kath. lak.
Dubrovscbaky sz. jánosi jár., 664 kath. lak. R. K. 
Dnlravchcmi, 231 kath. lak. Dubravczi, 181 kath. lak. 

D ubraviczi, 163 kath. lak.
Duchugc, kulpántáli jár., több birt,, 190 katb. lak. 
Dngoszello, sz. jánosi járásban, postahivatallal, vende'g 

fogadóval, 2 nemes lakházzal, 398 katb. lak. Dudic/i, 108 
kath. lak.

Dumovecz, sz. jánosi jár., Kralyevecz urad., 107 kath. lak, 
Durlinczi, kulpántáli jár. több birt.s 49 kath. lak. 
Dusicza, szávai jár., térségen, 388 kath. lak. Iivoraticzi, 

268 kath. lak.
Dvorjan, 336 kath. lak.
Dvorisc/ie, sz. jánosi jár., Bosjakói urad., 84 kath. lak.

Dvorische, 59 kath. lak.
Dvurisehc, kulpántáli j á r ,  több birt., 259 kath. lak. 
Dvoriche, 76 kath. lak.
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Erjavecz - m a li, kulpántúli já r., Szlapnó urad.} 200 katiu 
lak.

Erjavecz - ve lih i, kulpántúli já r., több bírt., 215 kath, 
lak. E rtich , 79 katli. lak.

Farkassich, szávai jár. , 232 kath. lak. R. K. A’ zágr. ιί. 
prépost bírja.

Uj - F arlassich , 80 kath. lak. Farlasserech, 102 kath. 
lak. Falaschuh, 58 kath. lak.

F erkitich , kulpántúli jár. j novigradiurad., 73 kath. lak.
Fér lia r , sz. jánosi já r . , 2S7 kath. lak. Eranetich, 113 

kath, lak.
F ra trovczy , kulpántúli já r . , Kuípa in. , Subrinczy urad. , 

331 kath. lak. F ra tro v c z i, 160 kath. lak.
Fuccina, lásd Fussina.
FucKkovácz, kulpántúli já r . , több b írt., lOn kath. lak.
F ussina , a’ Magyar tengerparti vidék szélén, a’ Fiúmé

ba vivő országúiban, r. kath. anyatemplommal, több deszka- 
metsző malmokkal. Igen hegyes kősziklás vidéken fekszik, ‘s 
feje egy kamarai uradalomnak. Számlál 686 kath. lakost.

Fraterschicza , 109 kath. lak.
F uriancze , 62 kath. lak., G a j, 62 kath. Gajsc/ie 

58 kath. lak.
Galdovo , (Capitulare) szávai já r , sziszeki urad., l3ö 

kath. lak.
G aldovo , (Erdődyarmm) szávai já r , 436 kath. lak. 

Galdovo, 253 kath. lak.
Galgovo, Kulpáninneni já r , 344 kath. lak. Galin, 139 

kath. lak,
Gáspár czy,  hegyi já r, brodi urad. 124 kath. lak.
G erbaill, hegyi jár, brodi urad. 112 kath. lak.
G erdanczi, kulpáninneni já r, 81 kath. lak.
Gerdovschah, kulpántúli já r , több birt,, 39 kath- lak.·
Gerdán, kulpántúli já r , 282 kath. lak.
G erganicza , kulpántúli járás, Lippai urad. 89 kath. lak.
Gerovo , hegyi jár , chabari urad., 522 kath. lak. R. K.
G ladovczi, szávai jár. 226 kath. lak.
Gladovecz , szávai jár. 116 kath. lak.
G lavicze , kulpántúli já r . , több birt. 171 kalh. lak.
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Glavnichic/.a, sz. jánosi jár,, zágrábi püspök, és gróf 
íVczky örökösök birf., 165 kafh. lak. Glogovecz, 34 kath, lak.

Glavtiicza, sz. Jánosi já r., több ! irt , 501 kath. lak,
Globochecz , sz. jánosi jár., több nemes, 413 kath. lak.,
GJoli V ert,, 30 kath. (Joli Vertig y5 kath. (Juli Verh, 

33 kath. fíoií V erh , 86 kath. lak.
(Jolii', hegyi jár., brodi urad., 156 kath. lak. Goli Breg, 

128 kath. lak.
Gólyái, kulpáninnenijár., jászkai urad., 182 1. Gólyái:, 

46 kath. 1.
Gora, 40 kath. lak. Gonyasa, 36 kath. lak.
Goranczi, sz. jánosi já r .,  zágrábi püspök, 309 kath. I· 

Gorachi , 429 kath. 1.
Gorenczy, kulpántuli jár. Boszilyevi urad. 239 kath. lak.
Gorenczy, kulpántuli jár. Szeverin urad. 41 kath. lak., 

Goreneczy , 34 kath. 1.
Goricza , kulpántuli jár,, több bírt., 132kath, I. Goricza, 

251 kath. lak. R. K.
Goricza, szávai jár., zágr, püspöké , 302 kath. 1* Goricza 

i l l  kath. lak.
Goricza-Belld , hegyi já r . , brodi urad,, 274kath. lak,, 

G oricza, 40 kath. lak.
Goricza Lisziclüna,ku Ipántuli jár., több bírt., 50 kath, I, 

Goricza Blasinove, 58 kath. lak.
G oricza-M ala , sz, jánosi já r . , 764 kath. lak. R, K. 

Zegr. püsp,
Goricza-V erhova , 84 kath. I. Goriezd- Vuksanova , 

184 knfh. lak.
G oricza-Repicheva, kulpántuli jár. Hrasztie urad. 123 

kath. lak.
G oricza -V elila , nemes helység, sz. jánosi já r . , 254 

kath, 1. R. £v.;,Póstahivatal.
Goricza-Vuhova , kulpántuli jár., több birt,, 362j kath. I,
G ornili, 61 kath. lak.
G orschaly, kulpántuli jár., ozaly urat!., 98 kath. lak.
Görgeti, hegyi jár. bródi urad., 72 kath. lak.
Gosche, szávaifjár. topolovecziurad,, 1687kath.lak.R.K. 

Gróf Kegleviché.
V, K . M . O. Földi. 1}
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Gabareh , 58 kath. lak.
Grachan , zágrábi já r., 303 kath. lak. Graberk, 195 

kath. lak. Grachacz, 38 kath. lak.
Grachecz, sz. jánosi jár., több birt., 243 kath. lak. 
Gradecz, kulpániunení jár., 228 kath. lak. Gradecz, 

170 k, G radecz, 228 k, 1.
G radichi, 179 k, I. Gradina, 131 kath. lak.
Gradische, kulpántuli jár., több birt., 130 kath. I. Grey 

diache, 38 kath. lak.
Grame/, hegyi jár., brodi urad., 136 kath. lak". 
G ranchari, zágrábi jár., 79 kath. 1. Granchari, 82 kath. 

Grandichherg , 58 kath. lak.
Granesima, zágr, jár., 119 kath. lak. R. K. A’ zágráb i 

káptalané,
Greda, sz. jánosi jár,, 868 kath. lak. Greda, 68 kath. 

Greda , 178 kath. lak.
Gregurivech-Breg, kulpáninneni jár.,^239 kath. lak. 
Grich, kulpántuli jár., 263 kath. lak. Grisniki, 89 kath.

lak.
Grobnik. 401. kath. lak., várkastélylyal.
G uche-Szellő , hegyi já r, brodi Üradaí. 80. kath. lak 
Guczy, kulpáninneni jár., szabad hely, 269 kath. lak. 
Guczyszávai, jár., 272 kath. lak. G iiczy , 82 kath. lak, 
Guszti L a z , hegyi jár. , brodi urad., 65 kath. kk, 
Guniszkosi.ello , 85 kath. lak.
Szent - H elena , kulpáninneni járás, Zamobor szomszéd

ságában, meleg ásványos forrással, 311. kath. lak. óz. Heleni? 
65 kath lak.

Heresinech , 136 kath. lak.
H er net cih, kulpáninneni jár., 153 kath. lak. R. K, Bírja gr. 

Nugent romai herczeg.
H ertzina , kulpáninneni jár., több birt., 964 kath. 1. Hel- 

•eniki, 81 kath. lak.
íllapn ik , u3 r. kath. 9 g. kath. lak.
Horvcithy, kulpáninneni jár., 221. kath. í. Horvaczko , 

98 kath. lak.
H ütlenya, szávai jár., 389 kath. 1. H orvá ti, 662 kath.

Jak.
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Hrascha , kulpáninneni jár., 469 kath. 1. Hosznih, 43 

kafh. lak.
Hrascha, zágrábi já r ,  181 kalh. 1. Hodnicxi, lil;kath.

lak.
H ajdinit 43 katb.Iak. H a rm icza , 110 kalh. !ak., Ha- 

vichichi, 119 kath. lak, H ernyanecz , 219 kath. lak. H la- 
schina , 316 kath. lak.

H rasztje  , 517 kath. 1. H rasztje fJaseiaJ  45 k. 1. Brasat- 
je  ( Glenevicx) 154 k. 1.

Hraschina, sz. jánosi jár., 372 kalh. 1. R. K, F. U. gr. 
Draskovich, Svagel, Vernich, Jellachich.

H raszteln icza , sz. jánosi já r, Száva rn. 604 kath. lak. 
H ra sz lo li , 73 k. I.

H rasztina , kulpáninneni já r . , Jászkához «'„ár. 113 k. I. 
H ra ts t i ia , 95 k. 1.

. H rebine , zágrábi jár., 163 kath. lak.
Hrebinecz, sz. jánosi jár., boszjakovinai urad,; 214 kath;

lak.
H relich , 239 kath. lak.
H rib , hegyi já r , chabar. urad., yt9 kalh. lak. R. K. Hrib  

[D on lij38 kath. Hrib (Gamenszki) ,69 kath. H rib , [Sridnyi) 
52 kath. lak.

H ribács , hegyi jár. ,brodi urad., 109 k.l. H ribarszko , 
36 lak.

A. és F. Hrasevecz, szávai jár., 536 kath. L Hruskov-\ 
F erh , 117 kath. lak.

A. és V. H rusovecs, kulpáninneni jár., 567 kath. 1. HrU*· 
schicza , 483 kath. lak.

H udibitelo , 69 kath. lak. H uhori, 39 kath. lak. H ű l' 
f in ,  242 k. H u j aki, 68 lak.

H um , Bisztriczense , sz. jánosi, jár. több bírt., 529 
kath. lak.

R um , Hlatchinense, sz. jánosi jár., több bírt., 114 kath. 
lak. R. K.

H um  Ztubicense, 276 kath. lak.
H u szje , kulpáninneni já r . , 142 kath, lak.
Jablanovescz , 637 kath. lak·
Jublin , hegyi já r ., verbovszkoi k. uradal. 205 kath. lak.

13 *
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N a g f Jaderch , kulpántuli jár., boszilfevói uradal., 348 
kath. lak.

Kis Jaderch , kulpántuli já r . , szeverini uradal., 180 
kath. lak.

Jakovchi, kulpántuli jár., több bírt., 197 k. 1. Jagodno , 
132 kath. lak.

Jakovlye , zágrábi jár., knslélylyal, 978 kath. lak. Jadrich i. 
34 lak.

Jalsm ozi, zágrábi jár., 268 kalh. lak.
JakuszevecB, 389 kath. 1. llirják , gr. Erdődy, és Balogh 

örökösök.
Jalsevecz, ez. Jánosi jár., zágrábi kápt., 314 kath. lak. Jai- 

sévecz 32 kath.
Jam nicta, egy Uly nevft kerület a’ kulpáninneni járásban, 

114 kalh. lak. savanyú forrással. R. K. llirják a' Malenich 
örökösök, b. Peharnik, Jamnicz nemesek,·—

Janckdny> kulpánluli j á r . , Snbrinczy urad., 65 kath. lak.
Jarchepolye > szávai j á r . , novigradi urad., 287 kath. lak.
Jareh , sz. Jánosi jár., több birt., 280 kath. Jareh 102 

kath. lak.
Jarusje , kulpáninneni jár., 79 kath. lak. Jarnevich  176 

kath. lak.
Jarnevics TJpnik , 460 kath. lak, Jaran, 73 kath. lak.
Jazbina, 109 kath. lak. J a v a c z i , 93 kath. Javenik , 171 

kath. lak.
Jaszkovo, kulpánluli jár., nemes lakkal, 374 kath, lak.
Javoreks 76 kath. lak. Jávorj e » 131 katb. lak, —-
Jeíenye, hegyi jár., grobniki urad,, 271 kath. lak. R. K.
Jellovecz  , 69 kath. lak.
J e h za t rkulpánfuli jár. Károly város birt. 398 kath. lak.
Jerebichi, 142 kath. lak.
Jesevnicze , hegyi jár., brodi urad., 117 kath. lak.
A. és F. Jertovecz , 260 kath. lak.
Jeszevo  , sz. jánosi jár., Bosziaikó urad. 579 kath. lak.
Jeszen o v icza , 105 kath. lak.
Jeszenovecz , sz. jánosi jár , több bir*., 261[kath. \ek.Jer~ 

ílovecz, 126 lak.
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Jever ο , ca. jánosii Jár., gr. Erdődyé , 2o7. kath. lak. -r 
Jezerina , 58 kath. lak.

Igrísche, zágrábi jár., 358 kath. lak.
Sz. Ilo n a , sz. jánosi jár. Adamovich nemz. 1. Sz. Helena.
Illovilc, hegyi jár., grobniki urad., 24O kath, lak.Jlloveez, 

37 kath. lak.
Joga i, 135 kath, lak.
A. és Ji\ Jurjevchan, kulpáninneni jár., 191 kath. lak. —
Jura tovich , 59 kath, lak__
Jurjovecz, 58 kath, lak. —
Jurovo, kulpárjtuli jár., 71 kath·lak. Juranichov- Breg, 

248 kath. lak.
Ivá n czy , zágr. jár. 279 kath· lak, ΙυάΛchichi, 259 kath. 

luk.—
Iz in y e , 59 lak.
Iva n o vo , r. Sz. Iv á n , hegyi jár., brodi urad., 93 kath. 

lak.—
Izem  je  , 246 kath.
Ivanya  B é la ,  sz. jánosi jár., zágr. kápt., 268 kath. lak·
lvassivec/i - IVerch  kulpántuli jár. Hrastio urad. 240 

kath, lak.
Sz. Iván, V. Se. János, v. l·. Zeline, 406 romai k. 5 

óhitű lak., postahivatallal,paroch. templommal. F. U. a’kamara, 
zágr. püspök, gr. Keglevich, Petrovich, Ilcvich.

Kamanye , I kulpántuli jár. Berlogh urad. 108 kath.» 
lak. K. K.

Kamensehi - H rib  , hegyi jár,, chabari urad., lásd Hrib.
Kara  - bogdán , kulpántuli jár., több bírt., 207 kath. lak.
Kast ina , sz. jánosi jár., zágrábi kápt. 556 kath. lak.li K.
K asztéi, kulpáninneni jár., gr. Batthyáni kastélyával 78 

kath.llak.
Kaline, 117 kath. lak. K allinovicza , ICO kath. lak.
Käme nice ,$69 k. 1.
K atly  -  Ώ οΙηγ, hegyi já r., brodi urad. — Bar p e ta l , 

lásd Karpetán.
Kamenye - Cher no , 128 kath. lak. Kamenziko , 296 

kath. ak.



K a p c h ic h i , 100 kath., 3. óhitű Jak. K a n c z i ,  68'katJi.
f i F  '

K a p e l s c h a l , 248 kath. lak. K a r v c n y a h J, 69 kath. lak, —
K a s z u n i , 57 kath. lak.
f i a v r a n i l , hegyi já r , , brodi urad., 84 kath. lak.
K e r e k ,  kulpántdli já r., több bírt., 136 kath. lak. 
K e r e s z t i r i e c z , kulpáninneni já r,, gr. Pejachevich kas. 

tólyjával, — 154 kath. lak. K e r v a r i c h ,  841 kath. lak.
K e r l e v i e , [szávai jár., 36 kath. lak. K ir in · ,  56 kath.

lak.
K e r n e s ic h , kulpáninneni jár., Krassich urad., 76 kath. lak. 
K i a d t a , kulpáninenni já r., 155 kath. lak. K i r i n c h i c h , 

54 kath. lak.
K . és N .  K l a n a c z , kulpántdli jár., szeverini urad.,, 170 

kath. lak.
K le p e c h e - S z e l lo , liegyí jár.',* brodi urad., 189 kath.

lak.
K lin c h a  - S z e l í d ,  kulpáninneni Jár., keresztinovec/.i urad., 

144 kath. lak.
K lo k o c h e v e c h  , kulpáninneni já r., 201 kath. lak.
K l u c h , 378 kath. lak., K lu c h  , 38 kath. lak.
K ly u c h  , kulpántdli Jár., Hrasztie urad., 225 kath.

lak.
K o b i l i c h , kulpáninneni jár., 178 kath. K o b i l i c h , 74 

kath. lak.
K o b i l y a k , kulpáninneni já r . , 49 kath. lak. K lu c h ic h k o  

24 lak.
K o c s ic s in o , 65 kath. lak.
K o c z i a n i , hegyi Jár., brodi urad,, 90 kath. lak. 
K ö n ig e  fíleil. Drey) , sz, .jánosi jár. , 451 kath. lak. 
K o lle n o v e c r ., kulpántdli já r . , modruspataki urad., 116 

kath. lak.
K o n y a r i c h - V e r c h , kulpáninneni já r., 132 kath. lak, 
K o r i t n e , kulpáninneni já r., 18ü kath. lak.
K o s c h f .v d c z , sz. jánosi já r., Petkovich nemz. bírt., 129 

kath. lak.

m  ZÁGRÁB VÁRMEGYE.



Kos la - Ver eh , kulpántúli jár. , novigradi Brad., 114 
kath. lak.

K. és N . Kossanyecz, kulpántúli jár.', Sakanye urad., 
66 kath. lak.

Korenich, 63 kath. lak.
Kopehevecz , 114 kath. lak.
K onschicza , 191 kath. lak.
Kolenovecz , 125 kath. lak.
Koledovchina , 48 kath. lak.
K ohajnecz, 133 kath. lak.
K oszta jnecz , 40 kath. Kosxtanyek, 54 kath. lak.
Kossecz, kulpántúli jár. , szeverini urad., 109 kath, lak.
Kosza - L ischniczla  , hegyi já r . , verbovszkói urad., 

156 kath. lak.
Kosza  - Polichha, hegyi já r., verbovszkói urad., lo9 

kath. lak.
A l. és Felső K oszn icza , szávai já r . , zágr. kápt., 98 

kath. lak.
K o sz te ll , lásd Kastell.
K o tta ri, kulpánínneni jár., 60 kath. lak. R. K.

K ovachy, kulpántúli jár., több bírt., 36 kath.lak.
K oziacha, szávai já r., 24t kath. lak. K ozlikovo , 49 

kuth. lak.
K ozinsehál, sz. Jánosi jár., I l i  kath. lak.
K ozliverh, 115 kath. lak.
K r a j , hegyi já r., chabari urad., 339 kath. lak. Kr a j , 

161 kath. lak.
Λ . és F. K r a j , zágrábi jár., 465 kath. lak.
K ra jevecz , sz. jánosi jár., zágr. kápt., 819 kalh. lak.
Krajevecz , 251 lak.
K ralyevecz , sz. jánosi jár., több bírt., 416 kath. lak.
K rajevecz , 176 kath. íak.
Kraly&v - V er eh , hegyi 'já r., chabari urad., 293 kath. 

lak. R. K.
Kralyev - Szellő , 75 kath. lak.
Krassich , kulpánínneni já r., jó bort termő szőlőhegy- 

gyei, kőbányával, 1G2 kath., 6 óhitű lak., paroch. templommal. 
F. U. gr, Batthyáni.
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K r a s s i c h e v i c z a , .hegyi já r . , ehabari urad.. 70 kath.
lak.

K r ß le c h k o , szávai já r., 682 kath. lak. Η. X. Gróf Keg- 
leviché,

K r a v a r s z ló , szávai já r . ,  260 kath. lak. R. K. Gróf 
Erdődyé.

Krapache, 88 kath. lak.
K r i v n c z , hegyi já r., brodi urad., 100 kath. lak- 
Λ· F. K u c h e , nemesi, szávai já r., 517 kath. lak. 
K ucher, kulpáninneni já r., Krassich urad., 62 kath. 

lak.
K u c h e v ic z a  , kulpántúli já r ., novigradi urad., 270 kath.

lak.
fi.uchila.ina, hegyi já r ., brodi urad., 219 kath. lak.
S e . K e r e s z t , 38ü kath. lak. K r is e v e h e c z i , 98 kaik? 

lak.
K ruslyevo , 237 kath. Jak. K alu lyanovo , 539 kath. 

lak. R. K.
K u p in e c e , kulpáninneni j á r . , 582 ,kath. lak. Η, K. Λ’ 

brozoviczai urad. tart.
Kupechdol, 126 kath. lak.
K u m c h , szávai jár., ribniki urad., 249 kath. lak. R. K. 
K u p a  , hegyi já r., brodi urad. , 69 kath. lak.
K upchina-D olnya , kulpáninneni jár., több bírt., J5(i5 

kath. lak, R. K. Bírják : gr. Erdődy, Orehóczy örök , ’s relig, 
kincstár.

f iu p c h in a  - H o r n y a , kulpáninneni já r., 626 kath. lak. 
K u p e c h k i , kulpántúli jár., 119 kath. lak.
K ú p ja ik , 224 kath. lak.
K uplenovo, zágrábi já r . , 260 kath. lak, Kussanecz 

13 kath, lak.
Kurilovecz , szávai jár. , több bírt., 579 kath. lak. 
K urpctan  ̂ kulpántúli já r., relig. kincstáré, 's m, 126 

kath. lak.
Kassaly , hegyi jár., brodi urad., 246 kath. lak. R. K.
D őlni - K út t v , hegyi já r . , brodi urad) , .
,, . , ,  . . . .  , ,· , 216kath.lak.Gornyi - n  u tty , hegyi já r . , brodi urad.)

K a s z t o s a k, 87 kath. lak.



Kyrinchichf kulpántúli já r . , Hrasztie urad., lásd Ki- 
rincbich. >" ‘ -

LadessicJi , kulpántúli já r ., több bírt., H3katb. lak.
Alsó , Felső L a d u ch , zágrábijára 578 kath. lak, Lakneri, 

44 kath. Jak.
L a k te c z , sz. Jánosi já r., pankoveczí arad., 172 kath#

lak,
Lam ana - D raga , hegyi jár.', brodi urad., lásd Draga, 
Fanis ehe , kulpántúli já r . , 50 kath. lak,
L a s ,  sz. jánosi jár.,zágr,prépost, 361kath. L a s ,99kath. 
L a s , 65 lak.
L a z  · S stari, 235 kath. lak.
L a s in e , szávai já r., 440 kath. lak. L a z in a , 232 kath.

lak.
N o v i-L a z y , hegyi já r., verbovszkój urad., 246 kath,

lak.
N o v i - L a z y , hegyi já r., brodi urad., 46 kath. lak. 
Podszlem eni- L a z y , hegyi já r., brodi urad., lásd 

Podszlemeni, 224 kath. lak. L a z y , 35 lak. L a z y , 52 kath, 
lak.

Lekenik, (Turopolyai) , 225 kath. lak ,, postahivatallal. 
Salari- Lazy  , hegyi já r., verbovszkói urad. , 116 kath.

lak.
Szturi - L a z y , hegyi jár., brodi urad., 49 kath. lak. 
Lekenik , szávait já r . , gr. Erdődyé, 862 kath. lak. 
Lekneno, szávai já r . , gr. Amadé b irt., 139 kath. lak. 
L ep a ez , zágrábi já r ., 367 kath. lak.
Lepenicza , hegyi Jár., fussinai urad., 58 kath. lak. 
Keprovisza,sz.jánosi já r .,  bosiakoi urad., 238 kath. lak. 
Lösche, kulpántúli Jár., bosziiyevói urad., 116 kath.lak.

K. R.
K. és N . L esn icza , hegyi já r., brodi urad., 158 kath.

lak.
Le/ovanich, szávai jár. , 718 kath. lak. L iclu iicza , 85 

kaíh. lak.
Laikus  , kulpántúli já r., pokupiei urad., 133 kath. lak. 
L ie h , hegyi já r., fussinai urad., 956 kath. lak. R. K.
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Lipie, kulpántüli jár., boszílyevói urad., 117 kath.Iak. 
Lipje, 147 kath. lak.

Lipnicza, 106 kath. lak.
Lipnik, kulpántüli jár., több bírt., 560 katb. lak. Bírja 

gr. Petaczy.
Lipovecz, kulpáninoeni já r .,  gr. Erdődy régi várára!, 

158 kath. lak.
Lipovschaki, kulpántüli jár., boszílyevói urad,, 142 kath. 

lakossal.
Lippa, kulpántüli jár., több birt., 118 kath. lak. R K. 
Lisnicza , kulpántüli jár., novigradi urad., 85 kath. lak. 
Liszichina-Goricxa, kulpántüli jár., több bírt., 85 kath 

Litzich ina , 65 lak.
Lisznichka-Kotzm, hegyi já r . ,  .<verbovszkói urad., 129 

kath. lak,
Loka, hegyi jár., brádi urad., 24 kath. lak. 
Alsd-Lomnicza, szávai já r., turopolyai mezősegen, C4S 

kath. lak.
Feltő-Lomnicza, szávai jár., turopolyai njezőségen, 85 

kath. lak.
Lojnicza, 527 kath. lak.
Longari, 87 kath. lak.
Lubarszka, 70 kath. lak. Lvblyanicx, 32 kath. lak· 
Loqne, hegyi jár., fussinal[ urad,, 720 kath. lak. R. K. 
Loquicza, hegyi jár., brc.di urad., 72 kath. lak. 
Losacz-Dolnyi·, hegyi jár., brodi urad., 100 kath. lak. 
Gornyi-Losacz, hegyi já r . ,  brodi urad., 36 kath. lak. 
Felső és Alsó L  öviek, kulpáninneni jár,, 266 kath. lak. 
Nagy és Kis Lovick, kulpáninneni já r . , 563 kath. lak, 
Lvblyenicza, 44 kath. lak.
A. F. Luckenicza, kulpáninneni jár., 368 kuth. lak. 
Luchko, 94 kath. lak.
Lúg, kulpáninneni jár., 79 kath.Iak.
K is-Lúg , hegyi já r ,  chabari urad., 1S4 kath, lak.
Luka, kulpáninneni jár., 569 kath. lak.
Luka, szávai jár., 676 kath. lak.
Luharitcke, se. jánosi jár,, bosiakóiurad , 126 kath. lak.



Lttkavecz, szávai jár., topoloveczi urad., 456 kath. lak., 
harminczaddal.

J lsd -L y u k o v e c z , szávai jár., turopolyai mez.),„g ^ i
Felsö-Lyukovecz, szávai jár,, turopolyai mez.) ' ’ *
L u kin ich , 426 kath. lak.
Lukovdol, kulpántűli já r., szeverini urad., 491 kath. 

lak. R. K.
L u ksich  , kulpáutűli já r., oszoli ju rad ,, 72 kath, lak.

L u ksich i, 87 lak.
Lupoglav, sz. Jánosi jár., cágrábi püspöké, 1267 kath. 

lak. R. K.
L u ta /ι, sz.Jánosi jár., pankofeczi urad.,341 kath, lak;
L u k in ich i, 248 kath. lak.
M allich n oy  kulpáninnení jár., 184 kath. lak. R. K. Gróf 

Batthyáni nemz.
M a h o vo , szávai jár., 681 kath, lak. M ach k i, 86 kath, 

lakossal.
Afat'Áovecx, ez. jánosi jár., Adomovichá, 107 kath. lak.
Machakiy 169 kath. lak.
Malik, 95 kath. lak. Malunye, 248 kath. lak.
Maklen, hegyi jár., brodi urad., 64 kath. lak.
Malletick, kulpántűli jár., novigradi urad., 295 kath. 1.
Mandel, hegyi jár., chabari urad., 89 kath. lak.
M a n ya - Vesz, kulpáninnení jár., 65 kath. lak. M a ren czi, 

169 kath. lak.
M a re h c h  , sz. jánosi jár., 129 kath. lak. M a re k o v e c z , 

306 kath, lak.
M a rk u sse v e c z , 86 kath. lak.
Mcrkusseoecz, Száva i jár.. 665 kath. lak. R. K. A’ zá

grábi káptalané, ’s m.
Marlinszka-V'esz, szávai já r ., gr. Erdődyá , 857 kath. 

lak. R. K.
Marlinszketzello, 102 kath. lak.
M a r tin s zk i-V e re k , kulpántűli já r . ,  ribniki urad., 267 

kath. lak.
St. Mátkáéi· zágrábi jár., 1291 kath. lak. M a tcn y , 57 

kath. lak.

zágrAb vArmegte. 303
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M e r  kuni*, kulpáninneni' jár., 362 kath. lak, F. U. a’ re- 
lig. kincstár, ’s ni. M u th e n v z i , 127 kath. lak.

M eren ye , zágrábi jár., 168 káth. lak. M e g y  u r  echo, 178 
kath. lak.

M e r t  la k y , kulpántuli jár., podbressiei urad., 136 kath. 1,
Merslaky, kulpáninneni já r .,  268 kath. |lak.
M e r sz ia - V od icza , hegyi jár., fussinai urad,, 241 kath. 

lak., postahivatallal.
M ich e tin ecz , sz. jánosi jár., több bírt., 106 kath. lak.
M ic h evecz , zágrábi jár.,' 447 kath. lab. F. U. a’ relig. 

kincstár, ’« na· M a r ia tr o tz t , 104 kath. lak.
M ik u lih , zágrábi jár., 341 kath. lak. M a r k e ts ic h i, 78 

kath. lak.
M ila n y , kulpántuli jár., több bírt., 110 kath. lak. M u r-  

tin o v o , 198 kath. lak.
M irk o v e c z , sz. jánosi jár., több bírt., 85 hath, lak,
M irk o v o -P o ly e , kulpáninneni jár., 165 kath. lak.
M iro tsevecx , zágrábi jár., jó bortermesztéssel, 180 kath. 

lakossal.
M i n i n c z i , kulpántdli jár., jurovoi urad., 107 kath. 1.
M a ro c /ta , V. S z · H á ro m sá g, 317 kath. lak·, paroch. 

templommal. F. U. gr. Niczky, nemes Zaversky örökösök , 
és Omilje birtokosai.

M lach aky , kulpántuli jár. , Hrasztie urad., 169 kalb, 1.
K is - M la k a ,  zágrábi já r., 25 5 kath. luk. N--hluka, 124 

kath. lak,
N a g y -M la k a , szárai jár., több bírt., 358 katb. iák.
M a k la -C h is z ta  , sz. jánosi jár,, zágr. kápt.j, 255 kath. 1.
M o ch Íla e kulpántuli jár., szeverini urad., 336 kath. 1.
M u d ro v c z i, zágr. já r., 175 kath. lak. M o d r u s je . 46 

kath. lak.
M o d ru sk o -S ze llő ), kulpántuli jár., modruspataki urad., 

316 kath. lak.
M o d r a s y a ta k , kulpántuli jár., 214 kath. lak.
M o k r ic z e , zágr. jár., 312 kath. lak.
M o lv ic z e , kulpáninneni jár., több b ir t., 240 kath. lak.
M o r a v ic z a , hegyi jár., a’ verbovszkoi urad., n. e, oh. 

anyatemplomma!, 2026 kath. lak.
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M o r a v i c s a ,  hegyi jár., brodi urad., 406 kath. lak. R. K. 
M r z l a h - j , Hí» kath. lak.
M n s s i r i c z y , kulpántúli já r .,  jankov-verehi urad., 92 

kath. lak.
M r a e f i i t i j  kulpántúli jár., novigradi urad., 364 kath, 1. 
M raczlin, Biávai já r . , nemes hely, 178 katb. 1. Mra- 

chy, 117 kath. lak,
Musilovcfiicza, szávai jár., gr. Kegleviché, 398 kath. I. 
Nadkupa, hegyi jár., fussinai urad., 119 kath. lak. R.K. 
Naglic/ii, hegyi jár., brodi urad.. 59 kath. lak.
N a r t h , s*. jánosi jár., zágr. kápt,, 148 kath. lak. R.K. 
Nedehchak . kulpáninneni jár., 132 kath. lak.
Neszpena, sz. Jánosi já r , több bírt., 244 kath. lak. 
N e l r a t i c h ,  kulpántúli jár., modruspataki urad., 74kath. 

lak. postahivatallal.
N o r c / i ic h e v o iz e l lo  , 119 kath. lak. R.K,
N o v a k i , 24 kath., N o v a k i ,  95 kath., N o v a k i ,  121 katb. 

lakossal.
N o v a k i , 181 kath., 7 óhitű lak.
N o v o m e s z t o , 389 kath. lak. N o v o s z e l e c z , 84 [kath. lak. 
N o v a k o v e c z , sz. jánosi jár., 39 kath. lak.
N o v a k i f  kulpáninneni jár., 315 kath. lak.
N o v a k i ,  szávai jár., 239 kath. lak. F. U. a’ relig. kincs

tá r, ’s m.
N o v a k i , zágr. jár., 352 kath. !a2.
N o v a k i , kulpántúli jár., ozali urad., 216 kath. lak. 
N o v a k i , kulpántiíli já r., ribniki urad., 135 katb. lak. 
N o v a k i - E r d ö d y kulpáninneni jár., gr. Erdődyé, 65 

kath, lak.
N o v a k i - K u l m e r , kulpáninneni já r . , b. Kulmerá, 192

kath. lak.
N o v i g r a d ,  közel a Dobra vizéhez, a’ kulpántúli já

rásban, kastélylyal, 180 kath. lak ., ’s par. templommal. 
F. tJ. Haraminchich Imre.

N o v o b e r d o , 237 kath. lak.
N o v o s z e l l o , kulpántúli já r . , hoszilyevói urad.,’162 kath. 

lakossal.



O b e d , 39 kath. lak.
O b erch , kulpántdli jár., Zdenchay uraságnak lakával, 

85 kath. lak.·
O borovo , sí, jánosi jár.,gr.Erdődyé, 1001 kath. lak. R.K,
O bres» , sz. jánosi jár., több bírt., 396 kath. lak. Obo- 

r o v o , 209 kath. lak.
O bress ,  ez. jánosi jár., 70 kath. lak.
O bress , zágr. jár., 92 kath. lak.
O b re ss -K e re sz t, zágr. jár., 100 kath. lak.
O bress- V iv ő d , kulpáninneni jár., 84 kath. lak.

O b re ss in a , szávai jár., 189 kath. lak.
O d r a , zágr. jár., 318 kath. lak., zágr. káptalané.

O dra t ezávai jár., b. Peharniké, 398 kath. lak. R. K .
O g u lin e c z , szávai jár., 74 kath. lak. O d ío k , 137 kath, 

lakossal.
Sub-O kich , kulpáninneni Já r ., egy régi puszta várral 

S u b -O k ic h , 86 kath. S u b -O k ic h , 165 kath. lak. Mind a* 
háromban van kath. parochia, ’e a’ keresztineczi urad. tapÍ 
toznak.

S u b-O kich  V.  F e rh, 193 kath. lak.
O k r iv ie , hegyi jár., chabari urad, 256 kath. lak.
O k u je , szávai jár., 169 kath. lak. F. U. a’ rélig. kincs· 

t á r . ’s m.
Okunschah , ez. jánosi. já r . , a’ zágr. kápf, kralyeveczi 

uradalom, tartozik, 167 kath; lak. O zorovecz, 170 kath. lak.
O ppa tia  , szávai jár., 144 kath. lak. O p a lo v in a , 42 

kath. lak.
O re h o v ic za , hegyi Jár., grobniki urad., 36 kath. lak.
O re s je , kulpáninneni jár., 171 kath. lak. O resje , 134 

kath. lak.
A . es F. O r e s je , kulpántdli já r . , több bírt. 466 kath. 

lak. O resje  , 74 kath. lak.
O rlakovo  , kulpántdli jár., berloghi urad., 64 kath. lak.
O r lic z a , kulpáninneni jár., 122 kath. lak.
O r ly e , sz. jánosi jár., 134 kath. lak.
A. és F. O ro sz la v ie , zágr. jár., két sze'p várkastéllyal, 

Jellachich és gr. Vojkfy nemz, bírt., 591 kath. lak. jV. es 
K .  O sz te rn a , 451 kath. lak.
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O s íe r c z , kulpáninneni jár., 276 kath. lati. O terc h o v e c x , 
89 kath. lak.

A- és F. Ostri-Ksrch, kulpáninneni jár., 283 kath. lak. 
O szo in ik , kulpántiíli jár., boszilyevói urad., 389 kath. 

lakossal.
O lto k , tág r. jár., 217 kath., O lto k , 83 kath. O ltok , 207 

kath. lak.
K i s  és N n g y  O lló k , sz. Jánosi jár., kralyevecxi urad., 

477 kath. lak.
F . O lló k , 36 kath. lak.
O ttru ssevech  , kulpáninneni já r ., 176 kath. lak. 
O za ly -V d ro s , kulpántúli jár., egy kastéllyal. Feje a’gr. 

Batthyányi nemzetség uradalmának. 161 kath. lak.i
K . N - P a k a , kulpántűli jár., több birt., 305 kath. lak. 
P akoveex  t. P a n k o v e c z , sz. jánosi jár., kastélylyal és 

szép kertekkel, 347 kath. lak. F. U. gr. Niezky.
P a n to v k a n , 117 kath. lak. P a n to v sc h a h , 36 kath. lak. 

P a lu g l ia ,  48 kath. lak.
P a la n y e k t szávai jár., 336 kath. lak.
P a l y u g i , kulpáninneni jár., 84 kath. lak.
P a r a d u s s , kulpáninneni jár., b. Peharnik udvarával. 
P a r g i , hegyi jár., chabari urad., 96 kath. lak.
P assacxy  hegyi jár., grobniki urad., 135 kath. lak. 
P a u c z y , hegyi jár., brodi urad., 43 kath. lak. 
P a v lo c h a n , kulpáninneni jár., 139 kath. lak.
P a v u c lm u k , kulpáninneni jár., 230 kath. lak.
P ecM sch e, hegyi jár., brodi urad., 49 kath. lak.
P e n ic h  , kulpáninneni já r ., 107 kath. lak. i P e r d o c h , 

49 kath, lak.
P e rd o ch a y , hegyi jár., brodi urad., 43 kath. lak. P e r - 

hoch , 127 kath. lak.
P e r s in o v o -S z e l lő , kulpáninneni jár., 95 kath. lak. P e r ·

i ' i t ic z i , 39 kath. lak.
P e sc h e n ic za , szávai jár·, 209 kath. la k ., B. K. Gróf 

Erdődyé.
P esch en o , sz. jánosi já r .,  89 kath. lak. P e s z a k , 51 

hath, lak,
P e s z e r v á r ,  sz. jánosi jár., több birt., 337 kath. Jak.
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Petákig kulpáninneni jár., 170 katfa. lak. Petina, itS  
katb. lak.

Peirovitta, kulpáninneni já r., *ágr. kápt., 432 kath. 
lak. R. K.

Pelrovina , a’ turopolyai mezőhöz tart., 80 kath. lak.
Pischetki, kulpántúli já r . , több b ír t ,  129 kath. lak.
Pissnrovina, kulpáninneni jár., Malenich’sm. birt>, 20g 

■•kath. lak.
Plantosa, hegyi jár., bTodi urad., 79 kath. lak.
Ptanina, az. jánosi jár., zágr. püsp. b írt., vas mlrek 

készítésével, 509 kath. lak. Planina, 149 kath. lak. Pla
nitia , 49 kath. lak..'

Plemenitat, kulpántúli jár., szeverini urad., 231 kath, 
lak. H.K.

Petkovich, 153 kath. lak. Petkov-Brsg, 96 kath. lak,
P eirovczi, 106 kath- lak. Petrusevecs, 57 kath. lak.
P ila , 165 kath. lak.
P ila ti , 41 kath. lak.
Plescze, hegyi jár., chabari urad., 134 kath, Jak. H.K.
Plesivicza , kulpáninneni jár., ‘ 108 kath. lak. R. K. Gróf 

Erdűdyé.
Plesivicza, kulpántúli jár., szeverini urad., 144 kath. !.
Pleszkina, kulpántúli jár., több bírt., 51 kath. lak.
P lessu, a’ turopolyai mezőn , 199 kath, lak. Plosna, 

94 kath. lak. P o d b re s je 235 kath. lak. Podbresje, 67 kath. 
lakossal.

Podbresie, kulpáninneni já r., gr. Batthyánie', 305 
kath. lak.

Podchudnich , hegyi jár., grobniki urad., 126 kath. lak,
Podervanye, hegyi jár., grobniki urad., 244 kath. lak. 

Poderlo, 39 kath. lak.
Podgorje, kulpáninneni jár., 694 kath. lak. Podgorje, 

65 kath. lak.
Podgorje, sz. jánosi jár., több bírt., 468 kath. lak. Pod

gorje , 102 kath. lak.
Pogdorum, hegyi jár., brodi urad., 68 kath. lak. Pog- 

dorotti, 85 kath. lak.
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Podgurcxy, kulpáninneni já r .,  Ozaly urad., 154 kath. 

lak. Podgorom, 98 kath. lak.
Podgradie, zágr. já r . ,  Bullosevich nemz. 'a m., 204 

kath. lak.
Podgradie , sz. jánosi jár., több hírt... 225 kath. lak.
Pod/ium, hegyi jár., grobniki urad., 481 kath. lak.
Podkilavacz, hegyi jár., grobniki urad., 171 kath. lak,
Podkupie, kulpántűli jár., több bírt., 86 kath. lak.
Podknpszkó, szávai jár., püsp. kastélylyal, 326 kath. 

lak. K.K.
Podrelar , kulpántűli já r . , boszilyevói urad., 278 kath. 

lakossal.
Podizlene, hegyi jár., brodi urad., 129 kath. lak. B.K.
Podsztene , hegyi jár., chabari urad., 76 kath. lak.
Podverch, kulpáninneni jár., 230 kath. lak.
Podltiiie, 6ü kath. lak. Podotochje, 154 kath. lak.
Fodizlernenon, 54 kath. lak. Podszudnik , 242 kath. I.
Podumol, 161 katb. lak.
Pulyatno , 289 kath. lak. ,
Podvorecz, sz jánosi jár., több bírt., 49 kath. lak.
Podvormcsu, szávai já r . , 76 kath. lak , Podvuchnik, 

51 kath. lak.
Pokupie, kulpáninneni jár., több birt., 84 kath. Pokupje, 

53 kath. lak.
P ulicltkakouzu, hegyi jár., verbovszkói urad., 134 kath. 

lakossal.
Policzu, kulpántűli jár., több bírt., 79 kath lak. F. ü. 

a’ relig. kincstár ’s m.
Poloy, zágr. jár., 56 kath. lak. Polanek, 336 kath lak.
Polyana, szávai jár., 189 kath lak. Polána, 139 kath. 

lakossal.
Polyáua, szávai já r .,  269 kath. lak. Pogledich, 17 

kath. lak.
Polyanicza, ez. jánosi jár., több bírt., 339 kath. Polya- 

nicza , 360 kath. lak.
Polyanicza, 98 kath. lak.
Polye-Mirkovo, kulpáninneni jár , 287 kath. lak.

14tV. Köt. M  0. Földi.



Popevtcz, sz. jáaosi jár., zágr. kápt. , 130 katli. lak. 
Popevezi, 52 lak.

Posartticza, hegyi jár., brodi urad., 151 kath. lak. Po-
povecz, 94 kath. lak.

Posartticza, hegyi jár., ^habari urnd., 185 katb. lak. 
Sz/ttni- Potok, zágr. jár., 1427 kath. lak.
Pótlók , kulpántúli jár., több bírt., 530 kath. lak.
O és Új Pracino, szávai jár., 185 kath. lak. Precbkr,, 

117 katb. lak.
A. ét F. Pruvuiina , kulpánt úli já r , , több bírt. , 395 

-kath. lak.
Prechtio. s*. jánosi jár., több bírt., 469 kath. lak. 
Prdgrud, hegyi jár., grobniki urad., gr. Batthyáninak 

egy régi-kastélyával. Protorje, 231 kath. lak.; kath. par. 
templommal. F. U. gr. Draskovic!).

Prekrisie , kulpáninneni jár, , jó bortermesztéssel, 25 
kath. lak. ;·

Prekritje , (A. es F.J 266 kath. lak. R. K.
Prekrisje, v. Bukovie, zágr. jár., 38 kath. lak. 
Popovdol, 89 kath. lak. Preltochi, 148 kath. lak. 
Pusztádul, 379 kath. lak.
Prepolno , 47 kath. Jak.
Prelosclicza, szávai jár., 1596 kath. lak., R. K. Gróf 

Kegleviché.
‘ Prepasztovecz, sz. jánosi jár., több bírt., 112 kath. 1. 

Prerovece , sz. jánosi jár., gr. Erdődyé, 242 katb. Itk. 
Preszeka, kulpántúli jár., herloghí urad., 38 katb. lak. 

Preszeka . sz. jánosi jár., gr. F.rdődyé , 228 kath lak. 
Prevlaka, sz. jánosi já r . , gr. F.rdődyé, 270 kath. lak. 

Pretoka, 100 katb. lak.
Prezid , hegyi jár., cbebari urad., 768 kalh. lak. R. R. 
Pribunczi, kulpántúli jár., 269 kath. lak.
Pribich, kulpáninneni jár., több bírt., 498 kath., 54 

óhitű lak. K. K. Bírja gr. Batthyáni.
Prigorje , 285 kath. lak.
Prikraj, Sz. jánosi jár., boszilyevoi urad., 144 kath. I. 
Prilipie, kulpáninneni já r . , jaszkai urad., 180 kath. f. 
Prilische , kulpántúli jár., Ozaly urad., 779 kath. lak.

2 4 0  BÁeniB vArmesye.
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Protulipa , kulpántúli já r , , több b írt., 127 kath. lak,

Priselecz, 53 kath. lak.
Prozorie , sz. jánogi jár., több bírt,, 273 kath., Prodin· 

dal, 143 kath. lak.
Prudniczu, 154 kath, lak.
Puczak, hegyi jár., brodi urad., 29 kath. Pszarjero, 

442 kath. lak.
P usziiké , 186. kath. lak.
Pnrgariu , (Veresztiner) kulpáninneni jár.. 159 kathJ.
Λ. eV P'. Puscha, 439 kath. lak, R. K. Bírják gr. St^- 

mage, b. Rauch, es Jellachich nemzetségbeliek.
Purgaria, (Okicher) kulpáninneni jár., 96 kath. lak.
Rudichevichevo Szellő, kulpáninneni já r., 166 kath. lak.
Radigottyu , hegyi jár., verbovszkói urad., 54 kath. Ink.
Rudockßy, kulpántúl i jár., több bírt, 116 kath. lak.
Rakitie, kulpáninneni jár,, Yojkfi nemz., 196 kath. lak.
Rakarie, szávai jár., turopolyai mezőn, 56 kath. lak.
Rakvtovscz, szávai jár.. 226 kath. lak.
N. és K. Rnkovicza, kulpáninneni jár.. 442 kath. 1. R.K.
Rakovpotvk , kulpáninneni jár., postával, 342 kath· lak.
Raszoke, hegyi já r ,  brodi urad, 19 kath. lak.
Raukuri. hegyi jár., brodi urad,, 19 kath. lak.
Ravno, hegyi jár., brodi urad., 54 kath, lak Raszloke , 

47 kath. lak.
Ruzderto, kulpántúli jár., szeverini lírád., 156 kath. I.
Rnzkrisia , hegyi jár., brodi urad., 57 kath. lak.
Razkrisie, Tyban mellett, hegyi jár., brodi urad., 80 

kath. lak.
Reckicza, kulpáninneni jár., gr. Draskovich kasteiyjá- 

val; 998 kath. lak. R. K.
Reclina , hegyi jár., grobniki urad., 156 kath. lak.
Rektt-lvanya, sz. jánosi jár., zágr. kápt. , 268 kath. I.
A. és P\ Réka, kulpáninneni jár., 395 kath. lak.
Remetinecz, zágr. jár., 158 kath. lak. Remecsi/ia , 187 

kath, lak.
Remeila , zágr. jár., zágr. püspöké, 250 kath. lak. R. K.
RepiclevacGoriczn, kulpántúli jár., Hrasztie urad., 123 

káth. lak.
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Itepiseke, kulpáninneni jár., Klinka-Szellai urad. , 82 
bath. lak.

R  eszet ar öve, kulpántűli já r., novigradi urad., 139 
kath. lak.

Roslovo, kulpántűli jár., berloghi urad., 185 kath. lak.
Resznik, zágr. j á r . , 303 kath. lak., harrninczaddal, R. 

K. A’ zágrábi káptalan bírja.
Ribnicze, szávai jár., több bírt., 243 kath. lak.
Ribnik, kulpántűli jár., egy régi várkastéllyal, nielly- 

ben hajdan templariusok laktak. Egy uradalom innen veszi 
nevezetét. Van 161 lakosa.

Rendítitek, 97 kath. lak. Restialacz, 25 kath. lak,
Resznik, 211 kath. lak. Rettovecz, 89 kath. lak.
R im , kulpántűli jár., boszilyevói urad., 58 kath. lak.
Risua/ace , hegyi já r , brodi urad., Lásd Rematacz.
A. es F. R o g i , hegyi jár., brodi urad , 128 kath. lak.
Rosenicza, szávai já r., 194 kath. lak.
Roszopolynik, kulpántűli jár., ribniki urad., 252 kalb, 

akossal.
Rticha, sz. jánosi já r ., gr. Erdődyé, 508 kath. lak.
Ruda , knlpáninneni jár., 1267 kath. lak. R. K. Rude, 

76 kath. lak.
Ruguicza , sz. jánosi jár., gr, Erdődyé, 523 kath. lak 

Rttden , 63 kath. lak.
Ruscbicza , 87 kath. lak.
Sabtiu, szávai já r., 213 kath. lak.
JJolnyi-Sagari, hegyi jár., chahari urad., 89 kath. lak
G ornyi’ Sagari, hegyi jár., rhabari urod., 276 kath. i
Sakanye , kulpántűli já r., 182 kath. lak. R. K. Torna* 

sich Péteré.
Sancti tres Reges, sz. jánosi jár., biszági urad.
Sassina, szávai jár., 222 kath. 1. R. K. Zágrábi n. préposté
Sassinovecs , sz. jánosi jár., zágr. püsp 419 kath. lak,
Sckain , hegyi já r., brodi urad., 109 kath. lak.
Sc/iekovacz, hegyi jár., brodi urad., 85 kath. lak.
Sckepanye, sz. jánosi jár., több birt., 390 kath. lak.
Sckitarjevo, szávai jár., több birt., 180 kath. lak. R.K
Saleztto, 8*. jánosi já r., gr. Erdődyé, 499 kath. lak.
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Selin , szávai Jár,, gr. Erdőévé.
Scnkovetix , zágr. jár. , 111 kutli. lak^
Sagudovecx , 153 kath. lak, Sahanye, 213 kath. lak.
Salovecz, 165 katli. lak.
Sepet, 42 katb. lak. Sevul. 29 katli. lak.
Sepczi. hegyi jár., brodi urad., 64 kath. lak.
Serjav&ecs, 8*. Jánosi jár., zágr. píisp., 212 kath· lak.
Sernovacz, hegyi jár., brodi urad., 66 kath. lak.
Szetziine, zágr. jár., 388 kath. lak. R. K. Báró Kuliuer 

nemz. bírja,
SillaAooina, Szávai jár., 217 kath, lak, Segina, 22 

kath. lak.
Simatovo, hegyi jár., brodi urad., 73 kath. lak. Silya· 

vám , 110 kath. lak.
Sx. Simon, zágrábi já r., 221 kath. lak. Sibtexe, 215 

kath lak.
SipacAAi-Breg, kulpáninneni jár., 79 kath. lak.
SipaA, 49 kath. lak, SipaA, 154 kath. lak,
Sipak, kulpáninneni jár., 443 kath. lak. SipaA, 16 kath. 

lak. R. K. Bírja gr. Erdődy.
ShlavicA. kulpáninneni jár., gr, Orsioh kastélyjával, 

1026 kath. Jak. R. K.
Sitarjevo, 180 kath. lak. R. K. F. U. a* káptalan’sin. 

SitnyaA, 157 kath. lak.
Sitsinech , szávai já r., 235 kath. lak. R. K. Zágrábi 

püspöké.
SiíAovicza, szávai jár., 10 kath. lak. SircAicza, 79 kath. 

lakossal.
Siltomer, sz. jáaosi jár., több birt., 149 kath. lak.
SlaAoroveez, ez. jánosi jár., több birt., 131 kath. lak.
Stefanczy, kulpántűli jár., szeverini urad., 42 kath. I.
Subrinczy , kulpántűli jár., Lovinchicli nemz. birt., 

100 kath. lak;
Smsicxa, hegyi jár., verbovszkoi urad., egy régi üveg. 

hutával.
Spamxhó, 65 kath. lak. SmüiyaA, 105 kath. lak, SAva- 

riehem , 87 kath. lak.
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S u ssu m b e rg , sz. jánosi já r . , zágrábi püspöké, 298 
kath. lak.

S z a r o v o , kulpántúli jár., lippai urad., 69 katli. lak.
S k u k a n i, 142 kath. lak. S korn yach ko , 37 kath. lak.
S k e r ly e v o , 458 kalh. 1. S z k a le v ic z a , 67 kath. lak.
S in a iver /i. 37 kath. lak. S c/iirau ovic/ibreg , 192 kath. I.
S z a m c z y , 26S kath. lak,. S te ja u k i ,  415 kath. lak.
S z a s z y , szávai jár., 95 kath. lak.
S te fa n u v e c z , kulpáninneni jár., 158 kath, lak.
S z e d e lc e e , hegyi jár., brodi urad., 94 kath. lak.
S z e lc z e , kulpáninneni jár., gr. Katthyányé, 90 kath. I.
M a lo -S ze le ze  , hegyi jár. , brodi urad. , 36 kath. lak.
V elik u -S x e lcze , h -gyi jár., hródi urad., 105 kath. lak.
S z e l la ,  sz, jánosi jár., zágr. kápt., 365 kath. lak. K.K.
S z e l la , kulpántúli já r., 171 kath. lak.
S z e l la , szávai jár., sziszeki urad., 131 kath. lak.
S ze líd  , hegyi já r., brodi urad. , 146 kath lak.
V u c liim c h -S ze lln , hegyi jár., chubari urad., 256 kath. 

lak. , postahivatallal.
S z e l íd ,  kulpántúli jár., ánkanyei urad.. 101 kath. lak.
S ze líd  , kulpáninneni jár. , 96 katli. lak.
S ze l/t ic za  , sz. jánosi jár., több bírt.. 68 kath. lak.
S z e lu ic z a , sz. jánosi já r., zágrábi káp t., 581 kath. I. 

S z e l / t ic z a , 74 kath. lak.
S z e s z v e le , zágrábi jár., 142 kath. lak. K.K. A’ zágrábi 

káptalané.
S z é tü t ,  szávai jár., gr. Erdődyé, 398 kath. lak.
S z e v e r i/ i , kulpántúli já r . , egy magas sziklatetőn lévő 

régi várral. Feje egy uradalomnak ,  melly gr. Orsichot l í 

raija. Maria Theresia alatt Zágráb megyének déli részéből 
egy különös vármegye képeztetvén, ez S zé tte rü li nevet ka
po tt, de az uj megye csakhamar elenyészett. Van $5 kath. 
lakosa, postahivatala, harminczada.

S ze lis c / ie , 106 kath. lak. S z e p u ic z a , 184 kalh. lak.
S ze r  s i e z e , 107 kath. lak. S z e v e r je , 35 katli. lak.
S z ik e r c z y , szávai já r., 37 kath. lak.
S z is z e k , szávaijár., a’ Kulpának a’ Szávába való omló

sénál. Feje a’ zágr. kápt. egyik uradalmának. Hajdan ne-
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vozetes erőssége volt, mellyel ugyan ezen káptalan építte
tett. Hogy itt. régen romai város *» II ott légyen, bizonyít
ják a’ kiásott romai pénzek és régiségek. Kereskedése nem 
megvetendő, ámbár n’ valódi kereskedés és hajógyártás 
fészke az általlenben [lévő Uj Sziszekben van, inelly a’ ka
tonai határőrséghez tartozik. Van 802 kath. lak. , paroch. 
temploma, harniinczadhivatala , postája.

Szkrad , hegyi jár., bródi urad., 167 kall), lak., posta
hivatallal.

s. Szlatmu, 398 kath. lak.
Szlunidoi, kulpáoinneni jár , 94 kath. lak.
S'Jampotok , zágrábi já r . ,  lásd l’otok, Szlunov^e z, 157 

kafh. lak.
Szlapmcsa , kulpáninneni jár.*“49';kath lak.
Szlapnó , kulpántúli jár., 309 kath. lak.
Szlavu-Gora , kulpáninneni já r., 74 kath. lak.
Szlavetich, gr. Orsiché, jo bort termeit , 364 katb. 

lakossal. R K.
Szlavicza, hegyi jár., fussinai urad„*89 katb. lak.
Szlem e , hegyi jár. brodi urad., 51 kath. lak.
Szmizlyák, hegyi jár., bródi urad. Lásd Smislyák.
Szmrec/ie, hegyi jár., chahari urad., 266 kath. lak.
Szmrecharje, hegyi jár. chabarij urad., 40Äkath, lak.
Szobolo , 76 kath. lak. Szóim é, 32 kath. lak.
Szokolle, hegyi jár., chabari urad,, 96 kath. lak.
Sxoldalich, kulpántúli jár., ozaly urad., 73 kath. lak.
Szop, 116 kath. lak. Szop, 87 kath. lak. Szopnicza, 

121 kath. lak.
Szopot, 57 kath. lak.
Szökne, kulpántúli já r., boszijevói urad., 142 kath. 1.
Szpachichi, kulpántúli jár., 80 kath. lak.
Szrac/iak, kulpántúli jár., több bírt., 98 kath. lak.
Szrebernik, szávai já r., 68 kath. lak. Szredine, 47

kath. lak.
Szredichko, kulpáninneni jár., 361 kath. lak. Szred· 

nyák, 77 kath. lak.
Sluuichaky, kulpáninneni jár , 73 kath. lak.
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SiauAoveni, kulpántuli jár., podbresie urad,. 5') kath. 
lakossal.

Szleklicze, 72 kátIi. lak.
A. és F. Sztutive , kulpántuli jár., több b irt., 521

kath. lak.
Szíenyevecz, zagrá bi jár, 54 kath. lak. R. K. Gróf Ser- 

magé nemzetség bírja.
Szlergari, kulpántuli jár., több birt., 48 kath. lak.
Sztermecz, sz. jánosi jár., gr. Erdödyá,· 199 kalh. lak.
Szlermecz, knlpáninneui jár.. 535 kath. lak. Szermecz, 

64 kath, lak.
Szlranicza, kulpántuli jár., ribniki urnd., 107 kath. I.
Sztrana, kulpántuli jár., novigradi urad., 182 kath. 1.
Szíre/ejevo, szávai j á r ,  153 kath. lak.
Szíruga , sz. jánosi jár., zágr. kápt.^204 kath. lak.
Sztrunecz , sz. jánosi jár., gr. Erdődye', loO kath. 1.
Slojavnicze, 103 kath. lak.
Sztovrovo. 134 kath. lak.
Szvhodol, 74 kath. lak. Stukvecz , 142 kath. lak.
Dolnya-Sztubiiza. zágr. jár., 895 kath, lak. R. lí. Töb

ben bírják.
Gornya-Sztubicza,' zágr. jár., gr. Orsiche' 125 kath. 1. R.K,
Sslupnik , zágr. jár. 899 kath. lak. R. K. A’ kereszti- 

neczi urad. tartozik.
Sztupuo , kulpántuli jár., 267 kath lak.
Sstu/ior, hegyi jár., brodi urad., 48 kath. lak.
Szusza, sz. jánosi jár., gr. Erdődye, 212 kath. lak.
Szuszed , zágrábi jár.. 336 kath , Szn/ticza , 418 kath. I.
Szovoy, szávai já r., 295 kath. lak. Szversevo, 126 

kath, lak.
Szveticze, kulpántuli já r . ,  több birt., 56 kath. lak. R. 

K. A’ religy. kincstár bírja, ’s in.
Szvilogo, hegyi jár., grobniki urad., 122 kath. lak.
Szviblye, sz. jánosi jár., zágr. kápt , 42 kath. lak.
Schvinyichka, szávai jár , 667 kath. luk.
Tergh, kulpántuli jár., ozaly urad., 349 kath. lak. R. K, 

F. U. gr, Batthyáni nemz.
Ternye, szávai jár., 159 kath, Iák, Ternye, 53 kath. I.
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'Versieh, kulpáninneni já r ., 55 kath. lak. Terszlenik , 
/4 kath. lak.

Tersztye, hegyi jár,, chabari urad., 144 kath. lak. R.K,
Terszlenik , sz. jánosi jár., kralyeváczi urad., 286 kath. 

lak. Trsztnik, 141 kath. lak.
Thomasnicza, kuljmntdli jár., 294 kath. lak.
ThomcMch, kulpántúli já r ., novigradi urad., 237kath. 

lakossal.
Dolnye-Tihovo, hegyi jár., brodi urad., )  9nQ . , ,
Gorttye-Ti/tovo, hegyi já r., brodi urad., )
Tloke, kulpáninneni jár.. 264 kath. 1. Tihociaj, 27 kath. 1.
Ter/iava, 399 kath. lak. Tém ává, 233 kath. lak.
Tér nova, 39 kath. lak.
Tomaszich, 231 kath. lak,
A · es F. Toplichich, sz. jánosi jár., több. b irt., 195 

kath. lak.
Toplicza , kulpáninneni já r ,, meleg ásványos források· 

kai, 109 kath, lak. Topolyé, 122 kath. lak. Tonhovich, 98 
kath lak.

Topolovecz, szávai já r . , 342 kath. Topolyovecz, 386 
kath. lak.

Trebarievo , szávai j á r . , 589 kath. lak. Trescheno, 23 
kath. lak.

Trebovecz, sz. jánosi jár., bosiakoi urad., 601 kath. 1.
Tropeíi, hegyi jár., chabari urad., 80 kath. lak.
Tugonicza, sz. jánosi jár., több birt. , 361 kath. lak, 

Tucliini, 82 kath. lak.
Türke, hegyi já r . , brodi urad., 105 kath. lak. R. K.
Turkovchina, sz. jánosi jár., több birt., 287 kath. lak.
Tuchkovacz , 132 kath. lak.
Dolnyi- Turni, hegyi jár., brodi urad. )  , f 7 . .. . .
Gornyi-Turni, hegyi jár., brodi urad. j
Tuszti-Verch , hegyi jár,, brodi urad., 44 kath. lak.
Túrén, (Sub) , 69 romai, 28 g. kath. lak. gr. Erdődyé.
lyhochay, kulpáninneni já r .,  lásd Tichochaj. Turan , 

411 kath. lak.
Tyssina, szávai jár., gr. Erdődyé, 426 kath. lak.
Tyssina, szávai jár., zágr. káptalané, 182 kath, lak.
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Ugra , s/.jánosi já r . , zágr. piisp., 417 kath. lak. R. K. 
Umull, kulpántúli jár., 00 kalh. lak.
Ur/tovecz, sz. jánosi já r ., több bírt., M} katb. lak. 
Vellexevecz, ez. jánosi já r., gr. lirdődyé , 901 kalh. 

lak. K. K.
Verbanszko, kulpántúli jár., több hirt., lásd Draga. 
Verbovecz, kulpáninneni jár., több bírt., 180 katli lak. 
Verbovo , sz. jánosi jár., gr. Krdődyé, 298 kalh.) lak, 
Verbaaczi, 169 kalh. lak. Fasz, 132 kalh. lak. 
faárut, 137 kath. lak.
Verbovacz, 255 kath. lak. K. K. gr. Balthyáni bírja 
Verhovacz, 66 kath. lak.
A. es F. Verh , hegyi jár., brodi urad., i72 kath. lak: 
.Hali- Verh , kulpántúli jár., több but., ) , . .. , ,
Veliki- Verb , kulpántúli jár., több bírt., } a i. u
Verhovczi, hegyi jár., chabari urad,, 158 kath. lak.
A · es F. Verbovecz , kulpáninneni jár., 316 kath. lak. 
Verhovszka-Vesz, kulpáninneni jár., 89 kath. Jak, 
Verskövezi, 133 kath. lak.,
Vervische, kulpánitúli jár., jankoverchi urad , 12 kath. 1. 
Videlics, kulpántúli jár., nagy része a’ religy. kincstár 

szveticzei uradalmához tartozik. 340 kalh. lak. V  eszellich, 
97 kath lak.

Viaszki- Verh, kulpántúli jár., több bírt., 330 kath, lak. 
Vivodina, kulpáninneni jár., 116 kath. lak. R. K.
Vode, hegyi jár., chabari urad., 139 kath. lak. Vlas- 

kaluvicza, 109 kath. lak.
Vodena-Draga , kulpántúli jár,, több bírt., lásd Draga) 
Volavie, kulpáninneni jár., 300jkath. lak. Vodoszlaje 

140 kath. I.
Volffi, hegyi jár., brodi urad., 32 kath. lak. Fiaskó- 

vecz, 138 kath. lak.
Vrabcbe, zágr. jár., 269 kath. I. 11.K. A’ zágr. káptalané. 
Vranovdol, kulpáninneni jár.. 215 kath. lak.
V ra ta , hegyi jár., fussinai urad., 222 kath. lak. Vra- 

ina-Vasz , 136 kath. lak.
Vratechko, szávai já r.. 117 kath. lak. Vratnik, 27 

kath. lak.
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Vuchjak , kulpántiíli jár., novigradi urad., 132 kath. ). 
A. es F. Vukojevecz, szávai jár., 235 kath. I. Vuchidt, 

228 kath. lak.
Vidussevecz, 510 kath. lak. H. K. Vinchicza , 37 kath. 

lakossal.
Vinterovecz, 86 kath. lak. Visuyevecz, 42 kath. lak. 

Vrh , 27 kath. lak,
Vlassichberdo, 33 kath. lak. Fuchak, 67 kath. lak. 

Vrh , 15 kath. lak.
Vranchichi, 195 kath. lak. ' Vnchnk, 349 kath. lak. 

Vuchaki, 269 kath. lak.
Vukomerich, szávai jár., 96 kat h. lak. Vuyrovecz, 127 

kath. lak.
Vukovu-Goricza, kulpántúlijár., boszilyevói urad., lásd 

Goricza.
Vukova-Szella , zágrábi jár., 182 kath. lak. Vukovje , 

51 kath. lak.
Vukovina, szávai jár., több bírt., 299 kath. lak. F. U. 

a’ religy. kincstár 'sin. Vnkelich, 80 lak.
Fuksi/i-Schipak . kulpáninneni jár., 268 kath. 1. 
Vuchidraga. kulpántúli jár , 68 kath. lak.
Furólh , szávai jár , 78 kath. lak. Vukani , 56 kath. I. 
Zablatje , 89 kath. lak.
Zaherd, hegyi jár., brodi urad.,T49 kath. lak. 
Zaderkovecz, sz.. jánosi jár., több bírt., 151 kath. lak. 
K. es N. Zadoborie, kulpántúli jár., több bírt., 352 

kath. lak.
Zagolik, hegyi jár., brodi urad., 168 kath. lak. 
Zngradezie , kulpántúli jár., novigradi urad., 287 kath. 

lakossal.
Dolny-Zakraicz , hegyi jár., brodi urad., 89 kall», lak. 
Gorny-Zakraicz, hegyi jár., brodi urad., 102 kath. lak. 
Z alti ka , kulpántúli jár., Benich nemz. kastélyjával , 

224 kath- lak.
Zaluka . kulpáninneni jár., gr. Batthányie, 91 kath. 1. 
Z  amer sie, kulpáninneni jár., több bírt., 253 kath. I. 
Zamoszt, hegyi jár., brodi urad,, 49 kath. lak, 
Zamoszt, hegyi já r . , chabari urad., 108 kath. lak.
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Zupech, kulpántúli jár,, szeverini urad, , 96 kath. lak. 
Zapressich, zágr. jár',., 654 kath. lak.
Zusztenicze, hegyi jár., grohniki urad,, 408 kath. lak. 
Zaverhem , hegyi jár., brodi urad., 79 kath iák. 
Zaborszbo, 442 kath. 1. Zabukooje, 43 kath. I. Zad- 

torszko , 279 kath. lak.
Zngrudje, (A .esF .) I7ü kath. lak. Zajeczi, 157 kath. 

lakossal.
Zakutek, 79 kath. lak. Zakrisje , 56 kath. lak.
Zaverje, 75 kath. lak.
Zaversie, hegyi jár., brodi urad., 50 kath. lak. K. K, 
Z  aver s ie , kulpántúli jár., több bírt,, 257 katb. lak. K. 

K. Bírja gr. Batthyáni nemz.
A. és F. Zdenchine, kulpáninneni jár., 459 kath. lak. 
Zdenczy, zágrábi jár., 327 kath. lak.
Zdihovo, kulpáninneni já r .,  147 kath. lak- 
Zdihovo, kulpántúli jár., boszilyevói urad., 66 kath, I. 
ZmiszlyaA, kulpántúli jár., ezeverini urad., 20 kath. lak. 
Zorkovecz. kulpáninneni jár., több bírt., 397 kath. lak. 
Ztanchich, sz. jánosi jár., pozveki urad., lásd JStanchich. 
Zungari, hegyi jár,, fussinai urad,, 346 kath. lak. 
Zirchicza, szávai jár,, 73 kath. lak.
Felső-Zelina , lásd St· Ivan.
Zelina, 94 kath. lak. K. K. A’ Dotnjanich nemz, bírja, 
Zezelova, 82 kath. lak. Zdolanczi, 88 kath. lak. 
Zgurich , 226 kath. lak.
Zkoblich, 68 kath. lak.
Zkupicha, 145 kath. lak. Zlobin > 181 kath. lak. 
Zorhovczi, 97 kath. lak.
Ztauhov'j, 211 kath. lak. Ztarják, 247 kath. lak.
A . és F- Ztativej, 497 kath. lak.
Z lergari, 48 kath. lak. Ztramicza, 164 kath. lak. 
Ztrelechko , 190 kath. lak.
Ztrezoj, 175 kath. lak,
Zvechaj, 175 kath. lak.
Zaprudje, szávai jár., 101 kath. lak. B.K. Bírja gr, Ei- 

dődy és Jellachich nemzeteégbeliek.
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M á s  L a k h e l y e k .

FlnJ//i .36 kath. lók. Balog ovidvori, 68 katli. lak. Par
iin , 13 kath. lak. Bosjukavina, 66 kath. lak. várkastély- 
lyal. BosjaAovina , 17 kath. lak. Bradicze, 89 kath. lak. 
Brainkovoberdo . 288 kath. lak. Brebernicza, 44 kath.lak. 
Bregane, 118 kath. lak. Bresaui, 178 kath. lak. Brezevich, 
190 kath. lak. Brezovicza, 17 kath. lak., paroch. templom
mal. S, Brictii, IJosjakovinán felül, 174 kath. lak. Bridich, 
91 kath.lak. Citaki, 48 kath. lak. Chukovichi, 66 kath. lak. 
Dobra, 32 kath. lak. Dole/iszki-JareA, 54 kath. lak. Dulecz, 
42 kath. lak. Dubovecz. 42 kath. lak, Dnbruva , 49 kath. 
lak. Gorachi, 59 kath. lak. Gorshuki, 30 kath. lak. GVa- 
e.hecx, 39 kath, lak. Gri/tlavecz, 38 kath'. lak. H erlichi, 
24 kath.lak. Herlich, 80 kath. lak. Homer ,56 kath. lak. 
Hrusztovicza, 142 kath. lak, Hrclin, 44 kath. lak., várkas- 
telylyal. Jelenovacz, 33 kath. lak. Jelszó, 64 kath. lak. y«- 
gavacz, 90 kath. lak. Ivancliich , 43 kath. lak. K alline, 
17 kath.lak. Kerschanovecz, 75 kalh. lak. Kolich, 30 kath. 
Jak. Komlinichberdo, 18 kath. lak. Kottici, 17 kath lak. 
Kanyart, 38 kath. lak. Kapart, 2t kath. lak. Ladomér , 
36 kath. lak. Bonchari, 74 kath. lak. Bus china, 104 kath. 
lak. Bazar i , 13 kath. lak. Bazacz, 39 kath.lak. Bonguri, 
50 kath. lak. Bug A, 29katb, lak. S. Magdalena, 125 kath. 
lnk.A/o/o-SiiWo, 162 kath. lak. M aXimir, 85 kath. lak. 
Medved, 32 kath. lak. Medvedszkibreg , 148 kath lak. Szent 
Mikula , 91 kath, lak., ’s paroch. templommal. Milichevo , 
72 kath, lak. Aliskovo-Bolya , 60 kath. lak. Mossnnari, 37 
kath. lak. M ostichi. 65 kath. lak, Aadvuchnik, 21 kath. 
lak. Bvvakoveczi, 36 kath. lak. Aovosze/ecz , 28 kath. lak. 
Aovoszello, 104 kalh. lak. Otnilye, 219 kath. lak, Oplannik, 
155 kath. lak. Orlicza, 33 kath. lak. Panich . 110 kath. 
lak. Farlititiye, 64 kath. lak. Perjavicza, 38 kath. lak. 
jPelrovczt, 63 kath. lak. Plessivicza, 9 kath. lak. Podgrics, 
43 kath. lak. Pudvinebrad, 28 kath. lak. Podvnchnik , 49 
kath. lak. Pology, 44 kath. lak. Poszavje, 63 kn»h. lak. 
Futok, 108 kath. lak. BadorJ*, 27 kath. lak. Bajavo 26
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kath. lak. Ralinovecz, 25 kath. lak. R alulitt, 48 kath. lak. 
Rnuczi. 40 kalh, lak. Seli/igrad, 17 kath. lak., régi var- 
knstélylyal. Siberliska, 22 kalh. lak. Slebecz, 43 kath. lak. 
Smricsje, 42 kath. lak. Sopacz, 16 kath. lak. Sleklicsari, 
7'J kath. lak. Szepnicza , 26 kath. lak. Szop ebi- Verb, 76 
kath. lak. Terpuczi, 165 kath. lak. Tnkve, 42 kath. lak. 
Velika-VoAu , 25 kath. lak. V erb , 81 kath. lak. Verhova, 
72 kath. lak. Vttglenicza, 111 kath. lak. Znletsina , 14 
kath. lak. Zelin , 42 kath. lak. Zezelichi, 114 kath lak. 
Ztertnaez , 68 kath. lak. Ztubiciu , 60 kalh. lak.

Hegyekben, majorokban, malmokban elszórva 10,800 
lélek találtatik.

'222

V A R A S D  V A R M E G Y E,
^{Gomilntus Varasdinerisis.  Varesd iner Gespanschaft .  Varas- 

dinszka Varmegye.)

1. §. H a t á r a i .
Nyugotí szomszédja Stájerország; ugyan az északról is, 

és Zala vármegye. Keletről határos Kóros és. Zágráb; dél
ről Zágráb vármegyével. Stájerországtól a’ Szutla vize, Kő
rös vgyétől a’ Badnya, Zágrábtól a’ Krapina vizei választ- 
ják-el legnagyobb részben, Zala ’s megyénk közt pedig 
egészen a’ Dráva von határt.

2. §, N a g y s á g a  ’s K it e r j e d é s e .
Földterülete 34 2±2. [] midet foglalván el, e’ tekintetben 

46-dik a’ vármegyék közt. Hosszúsága északról «léinek 10, 
szélessége .4 mértföld. Használható földje 250,139 hold ; 's 
ebből 108,337 h. szántóföld ; 23.972 h. szőlő; 27,276 h. rét



( itö/. legelője esek Varasának és Petrianecznok van); 92,241 
oo!d érdé.

3. §. T e r m é s z e t i  t u 1 aj  d o ns á g a , ’s H e g y e i .
Ivivévén azon másfél órai szélességű rónaságot, melly 

a' Dráva mentiben terűl-el, az egész megyét a|rró hegyek 
és dombok borítják, niellyek közt számtalan kies és termé
keny völgyek találtatnak. Áltáljában a’ bikkes’s tölgyes er
dőkkel, szántóföldekkel, rétekkel, gyümölcsösekkel , »^ölök
kel, csinos kastélyokkal, régi' várak mohos falaival, ’s a’ 
sűrűén elszórt falukkal ’s egyes házakkal változó begyek és 
völgyek igen kellemesen lepik meg.az utazót, fje e’gyönyör- 
teljes élvezetet a’ nagyon észrevehető iparhiáaya, ’s a’ köznép 
szerfelett! szegénysége igen alá szálitják. Földjéé’drágái ró. 
naságon könnyű fövenye» agyag, melly egés^fívgyében leg
termékenyebb; a’ kukuripzqt különösen kedvelik A’ dombos 
részeken keményebb agyagra találunk, néhol sok mészfölddel 
vagy kavicsosai keverve,azonban rendes mi velésmellel t minden 
gabonanemet haszonnal visszeád. A’levegő igen:! iszta és egész
séges. mert .*tt órákra terjedő mocsárokat nem lát hatról·. A’ Drá
va mentiben vágynak nehány golyvások.de ezen természeti r.osz 
a' víznek tulajdonittatik. Az éghajlat szelíd, ine.lcg, ’s mind 
a’ gyümölcs, iniod a’ szőlőtermesztésre egészen ketbvi.ző. He
gyei, mindnyáján a’ stájerországi hegysorbél szakadnak ki, 
’s a’ Maczel, hegyével kezdődő., ’s keletnek tartó fő hegy 
lánc?., csaknem egyenlő .két részre osztja a' inpgyék Ebben 
a ' hegylánczban említést e‘ következő hegyek érdemiének: 
Szír a h inszka-Gora, Ivamchioza, Selemiczu , Bénák.

4. §. F o l y ó v i z e k .
Fő és hajókázható vize a’ Dráva, melly Stájerország

ból jóvén, mintegy 5 mfdnyi hosszúságra nedvesíti a’ megye 
határszéleit. A’ kereskedést előmozdítja, e’ mellett hajó- 
malmaival tetemes hasznot hajt. Partjait gyönyörű tölgyesek 
kisérik. F.gyébiránt kanyargós folyása, egy szóval szabály
talansága által sok szigetet képez, ineürét sokszor változ
tatja, ’s kiöntéseivel érezhető károkat okoz. Többi folyóvi
zei, niellyek áltáljában inkább patnkok, e’ következők:

VARASD VÁRMEGYE. 2 2 3
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tíednyu , Sxutla. Krapina, Breznicza , Horvaezka, Rlit- 
rJcza, Sássá, Szbily, Vuchelmcxa ; még kisebbek: Butina , 
Bednyiczu , Blizna , Chernecz, Chernilo, Erpenyicza, Hiev- 
niczaJelenschak , Jeszrnovecz , Ivansvhak , Klemen , Köz
iek , Lónyicza, Mákussina , üc/nira , tíratye , Recktcza , 
Réka 5 Sarovmcza , Szelniczu, Szvedrosicza. Toptichie/ni , 
'fu tna, Felika, l· erbovecz, Focha , Za/eda . Z hely ura . 
Zlatar·.

5, §. Á s v á n y o s  vi ze i .
E’ tekintetben Várasd, a" többi horvátországi megyék 

közt legjobban megáldatott, sőt a’ toplikai (vagy varaséinak 
is szokták nevezni) és krapinai meleg kénköves források , 
a’ leghíresebb inagyarorszagiakkal méltán ' Vetekedhetnek. 
Toplika, egy fcsinos mezóvároska Varasához délkeletre két 
órányi távolságra. Fekvése regényes, mert egy részről ha
joló széles völgy , más részről szántóföldekkel, szőlőkkel, 
erdócskékkel változó hegylánc* környezi. A’ város (melly 
a’ zágrábi káptalan egyik uradalmának fő helye) kellő kö
zepét az urasági pompás várkastély, ’s j>ar. ténipfoní ékesí
tik. Általellenben vannak a5 Konstantin fordák; a’ nagy két 
emeleti! ’s magában 40 szobát foglaló vendégfogadóval; to
vább jobbra vannnak a’ József fordok. A' Konstantin fürdők 
már a’ romaiak idejében híresek voltak, *s ezen nevét onnan 
vevék (mint ezt a' várkapún felül szemlélhető régi emlék
kő tanítja), mivel Nagy Konstantin császár a’ tűz által meg 
rongált, ’s a’ közel lakó jászokról „aqaae jassae“ nak nevez
te tett fördóket, újra felepitelte, ’s kiékesitette.— A’ topii- 
kai viz frissen merítve egészen tiszta, mérsékelt hydrothion- 
szaggal, lágysós ízzel, ’s hévmérsékletc 45°Heaum. Halter 
varasdi gyógyszerárus chemiai vizsgálata szerint, ezen víz
nek 400 bécsi köb hűvelyknyi (15 polgári font , 32 latjával) 
mennyiségében találtatik : szabad kénsavany, 40, 25 köb hü
velyk ; hydrothionsavany-szesz 85, 22 ; kénkő hydrothion 
savanyba feloldva 42, 61 szemer (gran) ; álló alkotó rész 
134, 50 szemer. Minőségét tekintve egy polgári fontban, e’ 
következő mennyiséggel találtatnak az alkotórészek :
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Csudasó (Glaubersalz)
Konyhasó
Keserüsó
»Sósavanyos keserőföld 
Gyps (kénkősavanyos mész) 
Sósavanyos mész 
Sze'r.savanyos keseriiföld 
Szénsavanyos mész 
Szénsavanyos vasoxydnll 
Kavicsföld 
Agyngföld 
Gyantásanyag

0, 57 —
0, 41 —
0, 17 —
0. 14 —
0, 57 —
2, 36 —
0 , 12 —

0 , 21 —
0, 42 —
0, 12 -τ-

1, 97 szeme* 
0, 81 —

Használ a’ zsibbadásokban , idősölt bőrkiütésekben , csípő 
fájdalomban, csomódásokban, ’s tagmerevénységben, seb 
begyógyulása utón jelentkező helybeli ideges fájdalmakban, 
tagreszketésben, tagaszólyban, májdugulásban, aranyérben, 
sárgaságban, 's más alsó testrészi bajokban. De mindenek 
felett az idősült csúzns ’s köszvényes fájdalmakban, gyö
keres gyógyulást várhatni. A’Konstantin fürdők 8 osztályra 
szakittatnak, ’s mindenikben 10— 12 személy könnyen elfér, 
de egynek magányosan fis lehet fürdeni; valamint kádakban 
is. A’ viz hévmérséklete' tetszés szerint mérsékeltet hetik ; 
egyébiránt ivás állni belsőképen is ajánlható'. A* József für
dőben 5 osztály van, ’e ezenkívül közel a’ fő forráshoz 2 
iszapfürdő. Altaljában a’ toplikai fürdőknek használatát a’ 
viz hatalmas gyógyító ereje, a’ kényelmesen elrendelt fürdő 
intézet, az aránylagos olcsóság , a’ helybeli sétahelyek, ’* a’ 
regényes vidék méltóképen ajánlhatják.

Másik nevezetes fördőintézet, Js szinte meleg kénköves 
forrás van Krapina-Töpliczen, Krapina mezővárosához 1 és 
fél*círai távolságra. A’ falunak több birtokosai vannak, kik 
közt főbbek , gr. Erdődy és gr. Keglevich, de mind ezek, 
úgy Játszik a’ fürdő intézetekkel keveset gondolnak. A’ víz 
itt több forrásokban fakad , ’s hasznára nézve semmit nem 
enged a’ toplikainak. Macher Stájerországi orvos vizsgálata 
utón, egy polgári font vízből lassú páralgás által megmaradt 
fogyaték nem nyomott egészen 3 szemért (gran). A’ reagen-

F. Köt. M. 0 . Földi. 35
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tiák Lenne sok esudasóra mutattak, továbbá kevés szénsava* 
nyos mészre, igen kevés konyhasóra, vasoxydull nyomára, 
’a felette csekély kénvizanyagszeszre. Legjobb vendégház, 's 
fördóintézet van a’ falu felső részén. Itt a’ fürdőépület tá 
gas, és három osztályra szakittatik, u. m. közönséges, és úri 
fördere, a’ középső osztály csak víztartónak hasznájtatik. 
Ettől délre, ismét van egy fürdőosztály, de a’ mellyben a’ víz 
szerfelett! melegsége miatt kevesen förödnek. Egyébiránt a’ 
mérséklet niindenik osztályban rendesen 3 0 — 35° Reaum, 
s tetszés szerint mérsékeltethetik. A’ lakószobákból a ’ für

dőkbe fedett utón mehetni, mi egészen máskép van a’ hely
ség másik külön fördőintézetében, mert itt a* fürdőkből a’ 
szobákba szabad utczán kell keresztül járni! Mint már mond
tuk , a’ víznek varázs gyógyító ereje van mind azon bajok
ban, mellyeket Toplikánál előszámláltunk; de a’ vendégek 
elfogadására, kényelmére, mulattatására kevés gondfordit- 
tatik , a’ környék is nem ollyan bájoló, mint Toplikánál. — 
Van inég Krapina környékén egy más melegforrás Szu- 
tinka nevezetű, egy sziklás ’s felül erdőkkel borított hegy- 
láncz tövében, Krapinához 2 óra távolságra. Mind a’ két 
fördőmeder (nagyobb ’s kisebb) sziklába van bevágva. A’ 
víz tiszta; mérséklete a’ nagyobb mederben 2 7 , jT° a’ ki
sebben 25° Reaum. Mind altkotórésze , mind gyógyitóereje , 
csaknem mindenben megegyezik, — Meleg források talál
tatnak még Tergovischénél Krapinához délre 4 órányira, 
mindjárt a‘ szép urasági épület szomszédságában Smerdeche 
ioplicee (büdös forrás) nevezet alatt; továbbá Chresnye- 
vecznél. Az elsőről már Kranz emlékezett, ’s szerinte alkotó 
részei: kénszesz, vasas, és átszűrő föld, feloldozó só. A’ bőr
betegségekben, ’s venui nyavalyákban hasznosnak állitatik.

0. §. T e r m é k e i .
Tiszta háza kevés termesztetik, ámbár mindenütt jól meg 

teremne ; rozsot és kétszerest szinte jóval kevesebbet vet
nek, mint kukuriczát, melly itt fő vetemény. A’ kölest, po
hánkát a’ horvátok altaljában kedvellik, ’s azért itt is di
vatban vannak. Zab, árpa kevés van ; len és kender csupán 
házi szükségre; dohányt a’ Dráva mellékén bőséggel ültet-
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nek. Gyümölcse sok e's jó ízű; különösen sok a1 szilva, cse
resznye és őszibaraczk, Dinnyét Horvátországban szabad föl
deken nem termesztenek. A’ szőlómivelés a’ gazdaságnak fŐ 
ágát tesz i,’s az egész megyében el van terjedve. A’ bor al
taljában igen szeszes*és kedves ízű, de nein nagyon állan
dó. Jóságra nézve legjobban dicsértetek a’ vinicsai és topli- 
kai. Az erdők közel felét foglalják el a’ haszonvehető földnek, 
’s többnyire bikkesek és tölgyesek lévén, makkot és gtxba- 
esot bőven szolgáltatnak. Nevezetesebb erdők .· Ilarina- 
Zlaka, Maczel, Oszredek , Sikarai, Tibetina és Voj- 
szek. — Közlegelő e’ megyében úgy szólván semmi sincs, 
’s e’ hiányt az erdők pótolják valamennyire. Innen az állat- 
tenyésztés nem nagy fontosságú. Az itteni marhás gazdák 
csak egy tehenet, lovat, vagy ökröt tartanak, kettőt már 
ritkán, 4 marhás gazda pedig valóban a’kiv ételhez tartozik. A* 
sertéstartás még legtöbh figyelmet érdemel, ámbár azon ser
téseknek ,tnc)lyek az itteni makkos erdőkben teleltetnek,na
gyobb része szinte Bosnyák országból hajtatík Ide. A* ren
geteg erdőkben őzek, nyulak, rókák, sőt néha vadsertések 
is találtatnak, így szinte fogoly-császár-háros madarak, a’ 
szalonkáknak többféle nemei, stb .; de vízi madarakból épen 
nincs bőség. Gólyákat még a’ szomszéd Muraközben bőség
gel láthatni, de itt nincsenek. Ellenben a’ méhtenyésztés nem 
megvetendő, ’s a’ Varasd városiak sok mézet gyújthetvén ös
sze, avval meglehetős kereskedést űznek. Selyembogáíte- 
nyésztésre nem fordittatik elég figyelem. Az ásványország- 
ból különösen említésre méltó a’ gazdag radobojai kénkőbá
nya, hol tiszta (gediegen) kénkő nagymennyiségben ásatik* 
Márványt törnek a’ szelezniki hegyen,’s Krapinánál, Fazekas 
agyag találtatik Krapina környékén.

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

Népes lakhely van összesen G20. Ezek közül 1 szabad kk 
róiyi város, 5 mezőváros, 406 falu, 208 mis népes lakhely^ 
a. m. majorok nemes udvarok, ’stb.

Népessége 155,696 lélek, ’s igy esik egy [] midre 4550 
lakos. MibőMáthatni, hogy Varasd Vármegyének egész Ma*

1 5 *



2 2  8 VÁRASD VÁRMBCVB

gyarorezágban ’s hozzá kapcsolt tartományokban legnagyobb 
belteijedelinű (intensiv) népessége van.

Vallásukra nézve vannak : 155,196 romai kntholikusok , 
153 nem egyesült óhitűek, 2 evangélikusok, 3 reformátusok, 
342 zsidók. Nyelvükre mézve, kevés Varasdon lakó Rémein
ket ’s zsidókat kivevőn , mindnyáján horvátok.-—A’chasmai 
társas káptalan, Varasdon tartja lakását. Koinai katli. na- 
i oehia van 54, meliyek a’ zágrábi megyés püspöktől függnek. 
Szerzetesház van 5. Úgymint sz. László provinciából! fe- 
rencziek laknak: Varasdon e's Krapinán ; ugyancsak férőn- 
eziek (Provinciae S. Crucis Maritimo Croalicae) Klaneezen; 
kapuczinusok és sz. Orsolya szüzek Varasdon. ·.. A’ zsidók 
Varasdon bírnak egy synagógát.

8. §. S z o r g a l o m .  Ipar.  K e r e s k e d é s .

A’ mezei jószágok e’ megyében, valamint egész Hor
vátországban nagyon megoszolván: nagyszerű gazdálkodást, 
itt nem láthatunk. De ez a’ közjóra nem lenne káros Lefo
lyással, ha a’ kis birtokosok , ’s apró telki járandóságra szo
rított jobbágyok , földjeiket jobban megbecsülvén, kettöz-
t.etett szorgalommal növelnék azokat. De ez nem történik ; 
minek oka részint épen a’ birtokok szerfeletti eldarabolásá- 
ban keresendő , melly a’ jószágok gazdasági barmokkal ’s 
épületekkel való aránylagos elrendezését nehezíti; részint 
pedig a’ köznép szerfeletti tunyaságában fel'alálható. Egyéb
iránt a’ szőlőmi velős, ’s a’ szilva pálinka főzés kedvelt fog- 
lalatosága a’ népnek , ’s nzért ezek körűi legtöbb szorgalmat 
vehetünk észre. Mesteremberek vannak ugyan Varasdon , ’* 
a’ mezővárosokban, de más müveit vidékhez képest csekély 
számmal; mert az ide való pór földműves maga csinálja a 
házát, maga faragja gazdasági eszközeit ’s szekerét, a’ mini 
a’ két nembeli öltözethez megkivántató közönséges vásznat, is: 
posztót és szűrt pedig a’ férfinál szorgalmatosabb nőnem 
szokta elkészíteni. A’ varaséi dohány és harisnya, ’sa ’kra· 
pinái fejér cserép edény gyároknál több ipar intézetet nen 
említhetünk, — Kereskedése a’ megyének Varasdon közpon 
tótul, ’s valóban ez a’ város élénk kereskedést folytat ki
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váltképen borral Stájerország felé, továbbá gabonával, bor
kővel, mézzel, gubacscsal, tlobánynyal, aszalt'szilvával, szil
va pálinkával, ’stb. E’ mellett átmeneti (transito} keres
kedése szinte figyelemreméltó; mert a’ horvátországi, illy- 
riai, stájerországi termékeket nem is említvén, a’ Triestből 
jövő kalmárportékák részint egyenesen, részint Laibachon, 
Zágrábon keresztül ide hozatnak , ’s innen küldetnek 
tovább vagy Magyarországba, vagy jobbadán Sopronon ke
resztül Bécsbe. A’ varasdi négy országos vásár, mint barom- 
vásár is e’ környéken jó hírben áll, különösen szarvasmar
h ára , sertésre és lóra nézve. — Utjai közül a’ Varasáról 
Zágrábba vivő posta, ’s Krapinán keresztül a’ Zagorja vi
dékre menő országutak jó , karban tartatnak.

4. §. O sk o lá k .  K i r á l y i  h iv’atalok.
Komái kath. nagyobb gymnasium, mellyben a’ Sz. László 

provinciabeli ferencziek tanítanak, találtatik Varasdon. Ca
pitalis oskola 3 tanítóval (kik közül egyik rajzot tanit)van 
Varasdon, és ugyancsak illynemű oskola két tanítóval Kra
pinán. A’ zsidók jó nemzeti oskolát tartanak Varasdon. A.’ 
magyarországi 6 fő postahivatalok egyike Varasdon létezik. 
Ugyan itten van harminczad és sóházi tisztség is. Har- 
1 nine/.ad hivatalok vannak még : Klaneczen , Krapinán, 
Bezgán , Czvetlinben, Millyanban. Postahivatal a’ zágrá
bi útban: Oszterczen. Végre a’ radobojai^kénkőbánvánál, 
van egy k. felügyelő tisztség (praefectura)’s helyettes bánya 
törvényszék, inelly a’ 'selrneczi , vagy is alsó magyarországi 
kerületi főtörvényszéktől függ.

10. §. Jobbágy telkek. Porták.
A’ hegyen fekvő helyekben* 3 osztályrend lévén, az 

egész telkes jobbágy bír szántóföldben első osztályban 12, 
második osztályban 14, harmadik osztályban MG holdat. He
tekből hol mindég kaszáltatik sár jó 5, hol ritkán 7, hol soha 
sem t) embervágót.

A’ síkon fekvő helyekben, egész telkes hír első osztály
ban 14, másodikban 16, harmadikban 18 hold szántóföldet. 
Kátékból hol mindég'-kaszáltatik sarjú fi, hol ritkán 8, hol 
sohasem 10] embervágót.
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Mind a’ két helyen összesen egészjtelkes jobbágy 7363 
számláltatok,--Portája magának a’ megyének, ’s Varasd szabad 
k. városának nincsen, hanem az egész polgári Horvátország 
135% portával seg íti, uz összes magyarországi hadi adó pénz
tárát.

11. §. N einessé'g.s; Ura 1 mak.
Az 1785-iki összeszámítás szerint találtatott e’ megyé

ben 6 tl  férfi nemes személy. Főbb uradalmak ’s birtokok 
e* következők: Klenovrdk, Trahostyáti (mind a’ kettő gr. Dras- 
kovich nemzetségé); Toplika (a’ zágrábi káptalané); Csd- 
gzárvár, Varasd, (gr. Erdődieké) ; Kouschiua , Biskupecz 
(zágrábi püspöké); Komor (b. Bedekovich nemzetségé); 
Lobor (gr. Kegleviché) ; Lepoglava (chasmai káptalané); 
Tábor (b. Wintershoferé) ; Bella (Pethő örökösöké) ; Goi- 
talovecz (többeké); Millyan (b. Iiutkay örök.); Marlia- 
necz (gr. Pataehich örök.) ; Krisovlyán (Pászthory nemzet
ségé). Ezenkívül fő birtokosok: a’ kamara, Yarasd váro-í 
sa, gr, Sermage, Lukavszky, gr. és nemes \Yojkfy, ’s a ’ t,

12. §. T i s z t i k a r .
Az örökös fő ispányi hivatal, a’ gróf Erdődy nemzet* 

séget diszesíti. — Van továbbá 2 alispány, 1 fő, 1 aljegy
ző; 1 fő , 1 al adószedő; 1 kerületi adószedő; 1 fő , 1 sál- 
ügyész; 1 levéltárnok, 1 számvevő , 4 fő , 4 alszolgabiró 
8 eskütt. Ide járulnak: 4 írnok, 1 földmérő, 2 fő orvos, 1 
lótenyésztésre ügyelő, 1 biztos, 8 seborvos.

Gy üléseit tartja: Varasdon.

13. §. P o l i t i k a i  fe losz tása .
Eloszlik 1 szabad királyi városra (Várasd), és 4 járás

ra , mellyek ezek: I. Alsó-Mezőségi Járás, a’ megyének 
észak - keleti, II. Felső-Mezőségi, a’ megyének észak-nyu- 
g o ti, 111. Alsd-Zagorjai, a’ megyének dél keleti, IV, Fe\- 
^ő-Z ugorjai, j é  megyének dél-nyugoti részén.



ViVHASD VÁRMEGYE. 331

Szabad Királyi Város.
Varaid, Varasdinum, Warasdin. Fekszik a’ Dráva jobb 

partja szomszédságában, Bécshez 15, Budához 21 és fertály, 
(iréczfaez 8 és fél posta állásnyira, egy termékeny kies tér
ségen. A’ város szép épületeket m utathat,’s elég élénk. Ki" 
lencz szentegyházai közűi említést érdemlenek: a’ chasmni 
társas káptalan, (melly itt tartja lakását,) temploma, a’ sz. 
ferencziek, kapuczinusok, sz. Orsolyaszüzek templomai. Van 
egy synagóga is. Nevezetesebb épületei t a’ vármegye és 
város házai, az említett szerzetesek zárdái, a’ régi pauli- 
nusok kolostora, a’ polgári ispotály épülete, ’stb. A’ vár
megye itt tartja gyűléseit, itt van egy fő postahivatal, to
vábbá harminczad és sótisztség, nagyobb kath. gymnasium, 
mellyben a’ sz. László provincziabeli ferencziek tanítanak, 
capitalis és rajz oskola, fejér cserép edény, harisnya, do
hány gyárok. Népessége 8712 lélek, kik közt 8373 katho- 
likus, 9 nem egyes, óhitű , 330 zsidó. Kereskedése figyelmet 
érdemel, mert Stájerországba borral, továbbá gabonával, 
borkőrel, dohánynyal, mézzel, gubacscsal, szilva pálin
kával , aszalt szilvával nevezetes kereskedést űz. Átmeneti 
(transito) kereskedése szinte nagy hasznára van, mert a* 
trieszti portékák itt mennek által részint Magyarországba, 
részint Sopronon keresztül Becsbe. Országosvásárt négyet 
tart. Közmulatóhelyűi a’ gr. Draskovits és Puszt kereskedő 
szép kertjei használtatnak. — A’ város,melly II. Andrástól 
kapta szabadságait, hajdan erősítve volt, most csak déli ré
szén van egy várkastély,Smelly a’ mellette lévő külvárossal 
együtt, a ’ gr. Erdődy nemzetséget, mint Varaid várának 
örökös hirtokosát uralja.

M e z δ V á r o s o k,’
Klanecz, mezőváros , a’ felső zagorjai járásban, Stá

jerország szélén: G44 r. kath. lak., sz. Ferencz szerzetesek 
(Provinciae S. Crucis maritinio-croalicae) kolostorával, har- 
ininczadhivatallal. Közel a városhoz egy elpusztult hegyi
várnak omladékai látszanak. F. U. gr. Erdődy, ’s a’ császár
vári uradalomhoz tartozik,
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Krapiua, mezőváros, az alsó zagorjai járásban, Varasá
hoz 6 és fél mfdnyíre: 677 r. kath., 6 zsidó lak., sz. László 
provinciabeli fereneziek kolostorával, harminczadhivatallal, régi 
várkastéllyal, fejércserép edény gyárral. A’ hires meleg für
dők 1 és fél órányira fekűsznek a’ várostól, ’s ezekről bőveb
ben szólottunk az 5-ik §-ban. F. U. gr. Keglevich,

P e tr ia n e c z , mezőváros, az alsó mezőségi járásban, Va- 
rasdhoz|nyugotra ©gy órányira: 849 kath. lak., paroch. tem
plommal, róna igen termékeny határral, jó legelővel, erdővel. 
F. U. gr. Draskovich,

Toplika, mezőváros, az alsó mezőségi járásban, Varasá
hoz dél.keletre 2 órányira, felemelkedett helyen, .regényes 
tájékon. A’ város közepét az uraság pompás várkastélya, ’s 
a’ paroch. templom ékesitjk. Atalellenben vannak az ország
szerte hires fürdők, mellyeket az 5-ik §-ban bővebben leir
tunk, ’s mellyek varasdiaknak is neveztetnek. Szőlőhegye igen 
jó bort terem. F. U. a’ zágrábi káptalan. ■a feje egy urada
lomnak.

V in ic z a , mezőváros, a’ felső mezőségi járásban, régi 
várkastélylyal, paroch. templommal, 642 kath. lakossal, hires 
bortermeezté88el. F. U. gr. Dreskovieh, de vannak benne több 
Deines udvarok is.

F a l a k .

Röviditépk: R. K, romai kath. paroehiát, G. K. gö
rög kath. paroehiát, ŐH. nem egyes.'qhitii paro- 
chiát, j á r .  járást, kér. kerületet, f. falut, kath. ro
mai katholikust, óh. nem egy. óhitűt, gk. görög ka- 
tholikust, F. U. földesurat jelent.

Babinecz, rnezőségi jár., úri lakkal, 241 kath. lak.
Bánszky-Dwor, régi vár a’ f. mezőségi járásban, ’s a’ 

gr, Batthyániaknak innen veszi egyik uradalma nevét.
B a l t in a , al. zagorjai jár., többeu bírják, 512 kath, lak. 

B a l t in a , 169 lak.
B edekovck in u  , ah zagorjai jár., 2 várkastéllyal, b. Be- 

dekovieh nemzetség bírja, 689 kath, lak. S z e n t·B a r b a r a , 183 
kath, lak.



Bedenecz, f. mezőségi jár., 619 kath. lak.
Bednya, f. mezőségi jár., a’ klenovniki és trakostyáni u- 

rad. tartozik, 629 kath. lak. R. K.
Bednyicza , 152 kath. lak.
Bedovo, al. mezőségi jár., 96 kath. lak.
Bella, al. mezőségi jár., egy várkastéllyal, l62kath.lak, 

R. K. A’ Pethő örök, bírják.
Bellecx , al. zagorjai jár., régi omladozott várral, nemes 

lakkal, r. kath. parochiával, 172 kath. lak. F. U. a’ Naishich 
örökösök.

Belleczy, 1. mezőségi jár., 64 kath, lak.
Belleczy, al. zagorjai jár,, 58 kath. lak.
Belletinecz . al. mezőségi jár,, novi-marofi urad., 309 

kath. lak.
Bellovár, al. zagorjai jár., nemes lakkal,  89 kath. lak. ! 
Benezov-breg , al. zagorjai jár., 150 kath. lak.
Benkovecz, f. mezőségi jár., 222 kath. lak.
Barlholovecz, 109 kath. lak. R. K, Varasd városa bírja. 
Bartolovechak, 128 kath. lak. Bolis chevecz, 203 kath. 1. 
Berlekovo-Szello , al. zagorjai jár., 142 kath. lak. 
Besanecz, v. Verbanczi, fel. zagorjai jár., gr. Kegle- 

viehé, 90 kath. lak.
Bexgan, f. zagorjai jár., harminczadhivatal, 217 kath, /  
Bikovecz, f. mezőségi já r., 173 kath. lak.
Biskupecz, al. mezőségi jár., a’ zágrábi püspöké, 279 

kath. lak. R. K.
Bobovecz, f. zagorjai jár-, 444 kath. lak.
Bobovje, al. zagorjai jár., 473 kath. lak.
Bociaki, al. zagorjai jár., 137 kath. lak.
Bocheder, al. zagorjai jár., 74 kath. lak.]! Bojechno,\ 164 

kath. lak.
Boriclevecz, f. zagorjai 676 kath. lak.
Borje , f. mezőségi já r . , 119 kath. lak.
Borkovecz, al. zagorjai jár., 676 kath. lak.
Braíikovécz, fel. zagorjai jár , 93 kath. lak.
Bregovich, fel, mezőségi jár.. 221 kath. lak. 
Brezakoverh , f. zagorjai jár., 278 kath. lak.
Brenztetecz, al. zagorjai já r .,  128 kath. lak.
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Brezie, fel. mezőségi já r . , Dráva vize in., 898 katii. I. 
l t r e z io . fel. mezőségi já r . , Beduyei parochiában, 149 

kath. lak.
Brezie, fel. mezőségi já r . , Marussoveczi paroch., 72 

kath. lak.
B re z j'e , fel zagorjai jár., Chaszarvari urad,, 69 kath, lak. 
B r e z n o , fel. zagorjai jár., K. .Thabor wrad, bir. , 402 

kath. lak.
G o ra -B re zo v a , f. mezőségi já r . , 324 kath. lak, 
B rodu rovecz , f. mezőségi já r . , 86 kath. lak. 
B u d is z la v e c z  , 210 kath. lak.
B u d in , f. mezőségi j á r . , 164 kath. lak.
A . es F . B u d in sc h in a , al. zagorjai já r., 217 kath. lak, 
B u lisch in ecx  , 118 kath. lak.
A . és F . B u k o v e c z , al. zagorjai jár., 584 kath. lak. 
C holine e z , f. mezőségi já r . , nemeslakkal, 126 kath. lak. 
C h a sza rv a r , f. zagorjai jár., egy régi puszta vár, lirczje 

helységéhez tartozó, ’s gr. Erdődy nemz. birtoka. 
C h em evohecz, f. zagorjai jár., 187 kath. lak.
C h e rn e c z , al. mezőségi jár., 162 kath. lak.
C h ich k o v in a , al. mezőségi jár., 194 kath. lak.
C h e r n il , f. zagorjai jár. , 95 kath. lak.
C h reszn evecz, f. zagorjai já rj, 2 nemeslakkal, 1148 kath. 

lakossal.
C h reszfiyevo , al. mezőségi jár., 257 kath. lak.
C h r e t t , 3 f. zagorjai jár., több nemeslakkal, 974 kath. I. 
C s e s z tic z a , f. mezőségi já r ., 174 kath. lak.
C za r g o v e c z , al. mezőségi já r . ,  194 kath. lak,
C ze r je  , f. mezőségi já r .,  268 kath. lak.
C z e r je , al. mezőségi já r., kastélylyal, 189 kath. lak. 
C zerje  N e b o js ze , f. mezőségi jár. , 168 kath. lak. 
C ze s z tic z a , f. mezőségi jár., líadoveczi urad. Lásd Cze- 

sticza.
C z ig ro v e e z , f. zagorjai já r , , több bírt., 501 kath. lak. 
C z v e t l in ,  f. mezőségi já r., 312 kath. lak., paroch. tem

plommal , harininczaddal. F. U. gr. Draskovich.
Dersikavecz , f. zagorjai jár., 2 nemeslakkal, 63 kath, I.



VÁRASD VÁRMEGYE. 2 3 5

Deszinich, f. zagorjai jár., 164 kath. lakossal. R. K. A’ 
kamaráé.

Dinye-Szellő , f. zagorjai Jár., 203 kath. lak.
Diamecz , f. zagorjai jár., nemeslakkal, 161 kath, lak.
Domitrovecz, al. mezőségi jár., 171 kath. lak. Dolam, 

98 kath. lak.
Drüsse , al. zagorjai jár., 160 kath. lak.
Drush'necz, al mezőségi jár,, több bírt., 238 kath. lak.
Druskovecz, f. mezőségi jár,, nemeslakkal, 199 kath. I.
Druskovecz, f, zagorjai jár., 3 nemeslakkal, 251 lakos. 

Druskovecz, 239 kath. lak.
Dubrava, f, mezőségi jár., Dráva m., 387 kath. lak.
Dubrava, f. zagorjai jár., 89 kath. lak.
Dubravecz, f. mezőségi jár., 246 kath. lak, Dubravi- 

cza , 346 kath. lak.,'
Dubravicza, f. zagorjai jár., 1S2 kath. lak,
Dubravchan, f. zagorjai jár., 80 kath. lak,
Dobrovclum, zagorjai jár,, 219 kath. lak.
BunszkirDvor. így; neveztetik a’ gr. Battyániak egyik 

uradalma és várkastélya, a’ f. mezőségi jár., Varasához 2 őr.
Zelen-Dvor, Viridis Curia, gróf Draskovichnak egy 

kastélya, al. inezőségi jár.
Novi-Dvori, f. zagorjai jár,, gr. Erdődy urad.
Kis-Erpenya, f. zagorjai jár., 324 kath. lak.
Nagy-Erpenyu, f. zagorjai jár., egy várkasté llya l, ’s 

több nemeslakkal, 581 kath. lak. paroch, templommal.
Kis-Erpény, f. zagorjai jár,, 244 lak.
Erpenya, f. zagorjai jár., 289 kath, lak.
Ervenik , al. zagorjai jár., 156 kath. lak.
¥ allini eh , mezőségi jár., 198 kath. lak.
Gachcze, al. zagorjai jár., 206 kath. lak.
Filipich, al. inezőségi jár·, 69 kath. lak. Cajanecz, 140 

kath. lak.
Gora-Berzova, fel. mezőségi jár. 205 kath. lak. Galo- 

vecz , 96 kath. lak.
Gora-Petrovu, al.zagorjai jár. 244 kath. lak. Gcrclicze, 

376 kath. lak.
Gerlovecs, zagorjai jár,, 211 kath. lak.
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Goriakovo, fel. zagorjai jár., 427 kath. lak. Golubect, 
55 kath. lak,

Goricza, gr. Keglevich várkastélya, a’ f, zagorjai jár,, 
65 kath. lak,

Goricza-Kamena, al. zagorjai jár., gr, Erdődyé, 649 
kath. lak.

Greda, 206 kath. lak. Granekari, 170 kath, lak.
Gottalovecz, al. zagorjai jár., kastélylyai, 156 kath. 

lak. Grabe, 206 kath. lak.
Gabassevo, al. zagorjai jár., 528 kath. lak. A. JA Grab- 

rovecz, 316 kath. lak.
Gyurmanecz, fel. zagorjai jár., több b írt, 3l5 kath, 

lak. Gyurmanecz, 78 kath. lak.
Gyurmanecz, 94 kath. lak. Gyurhovecz, 354 kath. lak. 

Greschevina, 220 kath. lak.
Hlevincza, f. zagorjai jár. 40t kath. lak.
Horváczka, f. zagorjai jár., kastélylyai, 306 kath. lak.
Hrasztovecz, al. mezőségi jár., toplikai urad., 213 kath.lak.
Hrasztovlyán, al. mezőségi jár., 202 kath. lak.
Hrasevecz, al. zagorjai jár, 108 kath. lak.
U uum , f. zagorjai jár., a’ sz. katilini ’s szellői parochi- 

áb., 159 kath. lak.
Huum, f. zagorjai jár., kis-tábori paroch., 186 kath.lak.
Jakopovecz, al. mezőségi jáy,, 279 kath. lak.
Jalesz, 56 kath lak.
Jakussevecz, al. zagorjai jár., 219 kath. lak.
Jalkover.x, al. mezőségi jár., 278 kath/;;lak.
Jalsabeth v. Szűködül, al. mezőségi jár,, kastélylyai, 501 

kath. lak, H. k.
Jals sie , al. zagorjai jár., 152 kath. lak
Alsó-Jalsotecz, fel. zagorjai jár,, 228 kath. lak.
Felső-hilsovecz , f. zagorjai jár., 141 kath. lak. Jnzbine, 

74 kath. lak.
Jam/ie , f, mezőségi jár., 242 kath. !lak. Jaz vine .'243 

kath. lak.
Jarek-Chtvrngov , al. zagorjai jár., 59 kath. lak. Jár k i , 

53 kath lak.
Jelovecz, 1Í9 la  li. lak.
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Jellenyák, !. zagorjai jár., 4 nemes lakkal, 242 kath/ 
iák. Jellenyák, 39 lak.

Jerovecz, f. mezőségi jár., Klenovnik urad., 709 kath. 
lakos.

Jesovecz, f. mezőségi jár., 439 kath lak.
Ahó~Jeszenc, f. zagorjai jár., 236 kath. lak.
Felsö-Jeszene, f. zagorjai jár., 419 kath. lak. R. K.
Jezero, f. zagorjai jár,, 400 kath. lak. R. K. Gr. Erdődy 

nemzet, bírja.
Szveti-Illia, v. Ohres, a!, mezőségi jár., 249 kath lak, 

R. K. Bírják : Herkfy örök., gr. Patachich, Kiss, Czindery 
örök., gr. lírdődy, nemes Wojkfy, "s m.

Imbriknvecz, al. mezőségi jár., 203 kath. lak.
Jurinczi, al mezőségi jár., 265 kath, lak.
Jurkelinecx, al. mezőségi jár., 249 kath. lak.
Ivanich , 442 kath. lak.
Ivanecz, f. mezőségi jár., kastélylyal, 078 kath. 1. R. K. 

A5 Pethő örökösök bírják.
Kachukovecz, f. zagorjai jár,, 226 kath. lak.
Iíumenicza, f. mezőségi jár,, Klenovnik urad.. 267 kath. 

lak. R. K-
Kamenchak, 126 kath. lak.
Kanisa, f. mezőségi jár., ivaneezi urad., 95 kath, lak.
Kapelczy, f. mezőségi jár., 58 kath. lak.
Kasztellanecz, al. mezőségi jár., 2S9 kath. lak.
Kebel, al. zagorjai jár., 112 kath. lak.
Sz. Kelemen, al. mezőségi jár., több birt., 605 kath. lak.
Kerkavecz, al. mezőségi jár,, 83 kath. lak.
Klenovecz, f, zagorjai jár., 497 katb, lak.
Klenovnich- Vesz , f. mezőségi jár., 256 kath. lak.
Klenovnik, f. zagorjai jár., gr. Draskovich kastélyával, 

feje egy uradalomnak, 456 "kath lak. paroch templommal.
Klokovecz, f. zagorjai jár., 376 kath. lak.
Kluc/i, al. mezőségi jár., 548 kath. lak,
Knapich, f. mezőségi jár., 42 kath, lak.
A ■ es F- Knegitiecz, al, mezőségi jár., 560 kath. lak. 

R, K. Veresd városa bírja,
Komor f lásd Kumor,



2 3 8 VÁRASD VÁRMEGYE.

Koretinecz, 122 kath. lak.
Jíonolfiy f. zagorjai jár., 887kath. 1. R. K.gr.Kegleviché. 
Konschina, al. zagorjai jár., egy kastélylyal. Feje a’ 

zágrábi püspök egyik uradalmának, 78 kath. lak. il. K. 
Konschina, (Gorw) al. zagorjai jár., 136 kath. lak. 
Korenyak , f. mezőségi jár., 80 kath. lak.
Koskovecs, f. mezőségi jár., 56 kath. lak.
Kosnicza , f. zagorjai jár., 119 kath. lak. 
Jfoszovechko-Szcllo. al, zagorjai jár., konschinai urad. 

105 kath. lak.
Kosztell, f. zagorjai jár., gr. Erdődy kastélyával, 665 

kath. lak. R. K.
Kotaricze, al. zagorjai jár., 3i7 kath. lak., Katari, 

108 kath. lak.
KraizkaKesz, fel. zagorjai jár.; 267 kath. lak. R. K. 
Krulyevecz, f. zagorjai j á r ,  chaszárvári uradalomban, 

380 kath. lak. paroeh. templommal.
Krapinicza, al. zagorjai jár., gottaloveczi urad., 175 

kath. lak.
Krapinszko, al. zagorjai já rá s , konsehinai urad. Lásd

Krapina.
Krenevech, f. zagorjai jár., 89 kath. lak.
Krapina , híres fürdőhely, meleg ásványos forrásokkal, 

633 kath, lak., paroeh. templommal. F. U, gr. Erdődy és Keg- 
levich nemzetség.

Krizanecz, f, zagorjai jár., 125 kath. lak.
Krisanczi 3 al. mezőségi já r. 67 kath. lak.
Krisovlyán, f. mezőségi jár., 238 kath. lak.|R Ίν . A1 

Fászthory nemz. bírja.
K ris-Szveti, f. zagorjai jár., 181 kath. lak. 
Kris-Szveti, al. zagorjai jár., kastélylyal, 676 kath. l.'R.K. 
Kruslyevecz, al. mezőségi jár., 97 kath lak.
Kiichan fA . és F-J, al. mezőségi jár., biskupeczi urad. 

535 kath. lak.
Kumar V. Komor, al. zagorjai jár,, 873 kath. lak. pa- 

roch. templommal. F. U. b. Bedekóvich.
A . és F, Ladanye, fels. mezőségi jár., több birt. 1183 

kath, lak.
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Ladiszlavecz, al zagorjai jár., 166 kath. lak.
Lanczich, f. mezőségi jár., 126 kath. lak.
Lázi. f. zagorjai jár., 103 kath. lak. Lázi v. Vlaze, 

117 kath. lak.
Leditiecz, al. zagorjai jár., 65 kath. I., Leérne, 169lak.
Lepoglova, fel. mezőségi járásban , egy eltöröltetett 

hires paulinus zárdával. A’ körösi egy. dhitű püspök először 
itten tartotta lakását, 39 kath. lak. R. K. Bírja a’ chasmai 
káptalan,

Lobpr, al zagorjai jár., várkastély és uradalom a’ gr. 
Keglevich nemz. bírt., 901 kath. lak. R. K.

Lovrec/iati, f, mezőségi jár., 317 kath. lak.
Lovrechatii, al. zagorjai jár., több bírt., 197 kath. lak.
Lovrecfian, al. zagorjai jár., 249 kath. lak.
Lesztakovecz, 180 kath. lak.
Lipovecz, 224 kath. lak.
Luhasevecz, al. mezőségi jár., 48. kath., 140 óhitű, 9 

zsidó lak.
Luka f. zagorjai jár., 129 kath. lak. Lugk, 88 kath. I.»
Ijukavecz, al mezőségi jár·, 59 kath. lak. Lukovecz 

63 kath. lak.
Lupinyak, f. zagorjai jár,, 103 kath. lak,
Lusan , al. mezőségi jár., 246 kath. lak.
Lusan, al. zagorjai jár., 123 kath. lak.
Mache, al. zagorjai jár., 698 kath. lak. R. K. gr. Ser- 

mago bírja.
Machkovecz, fel. mezőségi jár., 206 kath. lak.
M aczel, al. zagorjai jár , 174 kath. lak.
Madarassovecz, al. mezőségi jár., 90 kath. lak.
Majerie, ni. mezőségi jár., 340 kath. lak.
Marchan, f. mezőségi jár., 313 kath, lak.
Maríinecz, 251 kath. lak.
M arigutirh , al. zagorjai jár,, 50 kath. lak.
Maríinecz, 436 kath. lak.
Martianecz, al. mezőségi jár., gr. Pataehiché, 289 kath. 

lab. R. K,
Martinchi, al. zagorjai jár., 396 kath. lak,
Martinchina, al. zagorjai jár·, 302 kath. lak.
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M artim zka-Vesz, f. zagorjai jár,, 76 kath. lak,
Marussevecz, f. mezőségi jár., 190 kath. lak. R. K. A? 

Pászthory nem. bírja.
Merszlopolye, f. zagorjai jár., dubrovchányi urad., 21g 

kath. lak.
Mihavlan, f. zagorjai jár., dubrovchányi urad., 159 katln

lak.
M elovicza, 106 kath. lak. Melyan, 259 kath. lak.
Merenye, 192 kath, lak.
Mihovlyan, al. zagorjai jár., gr. Sermage ’s több birt., 

879 kath. lak. R, K.
JYlillyan, f. zagorjai jár., b. Ratkay [uradalma, egy 

kastélylyal, harminczadhivatallal, 136 kath. lak.
Mir köve e z , al. zagorjai jár., 604 kath. lak.
Movrachet felső zagorjai jár., kralyeveczi urad., 191 

kath. lak.
Nébojsze, 68 kath. lak.
Nedelunecz, 392 kath. lak.
Novakovecz, al. mezőse'gi jár., martianeczi urad., 272 

kath, lakossal.
N ovaki, Varasd városának egy re'sze ’s a’ varasdi vár

hoz tartozik, 179 kath. lak.
Novavesz, al. mezőségi jár., 531 kath. lak.
N ovi-D vori, f. zagorjai jár., kastélylyal, gr. Erdődye'.
Novoszello, al. mezőségi jár,, Varasd város birt., 222 

kath. lak.
Obres, lásd Szt. Iliin.
Ockura , f. mezőségi jár., lepoglavai urad., 206 kath. lak.
Orckovicza, f. zagorjai jár., 180 kath. lak. Oszleree, 

310 kath, lak.
Orehovecz, al. zagorjai jár., kastélylyal, 247 kath. 1. R. K.
Osztricze, al. mezőségi jár., gr. Erdődye, 376 kath, 

lak., postahivatallal.
Oszedika , 184 kath. lak.
Pachetina , al. zagorjai jár., több birt., 872 kath. lak,
Pasnik, fel. mezőségi jár., 206 kath. lak.
Passurovecz, al zagorjai jár., 74 kath. lak.
Panlovecz, fel. zagorjai jár., 177 kath. lak.
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Pecze, al. zagorjai jár., 181 hath. lak. Pecze , 65 
kath. lak.

Persa-Vesz, ál. zagorjai jár., több bírt.,684 kath. lak. 
Papinecz , 90 kath. lak.
Pelkovecz , al. mezőségi jár., 209 kath, lak.
Peszenicza , al. mezőségi jár., 142 .kath. lak. 
Petrova-Gora, al. zagorjai jár., 472 kath. lak. 
Petrovszko, al. zagorjai jár., 406 kath. lak. 
Pclrassevecz, al. zagorjai jár., 160 kath. lak.
Pihovecs , al. mezóse'gi jár., 48 kath. lak.
Plavecz, f. zagorjai jár., 418 kath., lak.
Plemensc/iina, f. mezőségi jár., 815 kath, lak.
Plemenschina, f, zagorjai jár., több bírt. 119 kath. lak. 
Pless , f. mezőíégi jár., t72 kath. lak.
P litv icza , f. mezőségi jár., 62 kath. lak.
A· es V. Pluszka, f.zagorjai jár., több birt., 209 kath. 1 
Podgorje, f zagorjai jár., 284 kath. lak.
Podorute, al. zagorjai jár., 82 kath. lak. R. K. 
Policze, f. zagorjai jár., 348 kath. lak.
Polyana, al. mezőségi jár., 239 kath. lak.
Polyana, fel. zagorjai jár., 103 kath. lak.
Polyana A, és P\ al. mezőségi jár., 428 kath. lak. 
Folanczi, 298 kath. lak.
Pomperovecz, al. zagorjai jár.. 24 kath. lak.
Prebukovje, 356 kath. lak.
Poznanovecz, al. zagorjai jár., kastélylyal, 482 kath. I. 
Pregrada , f. zagorjai jár., 698 kath. lak. R. K. Gróf 

Kegleviche.
Prektia, al mezőségi jár., 101 kaik. Jak.
Prepusztovecz, al. zagorjai jár,, 54 kath. íhk. 
Prcszechno, fel mezőségi jár., 255 kath. lak.
Prigorecz, fel. mezőségi jár., 223 kath. lak.
Friszlin, fel zagorjai jár., 718 kath. lak. R, K, 
Proszinecz, fel. zagorjai jár., császárvári urad,, 128 

kath. lakossal.
P unique, al. mezőségi jár., 145 kath. lak.
Purga, fel. mezőségi jár,, 346 kath. lak.
P u rg a , fel. mezőségi jár., 240 kath. lak.

V, K o t. M  O, Földi. 1 6
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Piisc/ia, f. zagorjai jár., 156 kalh. lak.
Puszlodol, zagorjai jár., 119 kath. lak.
Puszlodol, al. zagorjai jár., 561 kath. lak.
Pulkovecz, fel, zagorjai jár., 372 kath. lak.
Pulkovecz, al. zagorjai jár., 380 kath, lak.
Radakovo , f. zagorjai jár., császárvári urad., 380 kath. 1. 
Radoloj, al. zagorjai jár., híres kánkő bányákkal, he- 

lyettes bányatörvényszékkel, 1169 kath. lak., paroch. tem
plommal. F. U. gr. Sermage.

Radovecz , 182 kath. lak., Rakovecz, 181 kath. lak. 
Radovan, al. mezőségi jár., 89 kath. lak.
Ravnicze, f. zagorjai jár., 139 kath. lak.
Razvor , f, zagorjai jár., kastélylyal, 869 kath. lak. 
Repno, al. zagorjai jár., 106 kath. lak.
Relkovecz, al. mezőségi jár., 126 kalh. lak. Repovccz, 

112 kath. lak.
Rozyo, 121 kath. lak. R. K. gr. Erdődye'.
Riuliovecz , f. mezőségi jár., 289 kath. lak.
Subnik, al. mezőségi jár., Varasd város bir., 297 kath. 1.
Subnik, f. mezőségi jár., 95 kath. lak.
Snrko, f- mezőségi jár,, 82 kath. lak.
Μαία-Sárovnicza, f. mezőségi jár., j  ,, ,c . . . . .  <590kath. I.Jt' ehka-SurovmczU, t. mezosegi jar.,j
Sássá, f. mezőségi jár., 142 kath. lak.
M n y -S iiU  f. já ,.. )
Gorny-Sbill, f. zagorjai jár., )
Seleznicza, f. mezőségi já r., 33 kath. lak.
Semczy, f. zagorjai já r., 152 kath. lak.
Semnicza. 5 sí. zagorjai jár., 401 kalh. lak. Semnicza , 

530 kath. iák. Semnicza , 196 kath. lak,
A. es P\ Scherbinecz, zagorjai jár., 65 kath. lak. 
Semovecz·, al. mezőségi jár., több bírt., 462 kath. lak, 
Sitt ne e z , al. mezőségi jár,, lásd Dianecz.
Sigrovecz, 78 kalh. lek."
Sidovinyak, al. zagorjai jár., 298 kath. lak.
Suslihreg, 315 kath. lak.
Sidichovo, 240 kath. lak.
St/tkoviczu (Λ , és P'-J, f. mezőségi jár., 216 kath, lak.
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Skarichevo, al. zagorjai jár.; 698 kath. lak. Skalich, 25G 

kath. lakossal,
Sulinovecz, 156 kath. lak.
Skrílevecz , al. mezőségi jár., 131 kath. lak. 
Spichkovina, al. zagorjai jár., 118 kath. lak.
Stefanecz, al. mezősegi jár., 185 kath. lak.
St eket in , al mezőségi jár., 151 kath. lak.
Szelunecz , al mezősegi jár , 63 kath. lak.
Szelczi, fel. zagorjai jár., 256 kath. lak.
A. és F. Szellet, f. zagorjai jár., 406 kath. lak, R. K. 

A’ kamaráé.
Szelnteza, al. zagorjai jár., 332 kath. lak.
Stelnik, f. mezőségi jár., 185 kath. lak.
Szenlo , f. zagorjai jár., 546 kath. lak.
Szesztranczy, f. mezőségi jár., 436 kath. lak.
Stopot, fel. zagorjai jár., 136 kath, lak. Szopot, 148 

kath. lakossal.
Szrachinecz, al. mezősegi jár., 368 kath. lak.
Szí ara- Vesz, fel. zagorjai jár.
Sztasznyevecz, al. mezősegi jár., 190 kath. lak. 
Sztermecz, al. zagorjai jár., több bírt,, 379 kath. lak. 
Sztermecz, al. mezőségi jár., 278 kath. lak. 
Sztupinschinu, f. zagorjai jár., 133 kath. lak. 
Szudovchina, al. mezősegi jár., 122 kath. lak,
Sziihodol, lásd Jalsabeth. Szvedrussa, 676 kath. lak. 
Szvetiposa, f. zagorjai jár., 269 kath. lak 
Szvibovecz, al. mezőségi jár., 328 kath. lak. 
Kis-Ternovecz, al, mezőségi jár., 139 katb, lak. 
Aragy-Tergovische , fel. zagorjai jár., 689 kath. lak.
N· Terno ve ez , al. mezőségi jár., gr. Erdődyé, 739 kath. 1. 
Tomnssovecz , 78 kath. lak.
Kis-Tábor, fel. zagorjai jár., ) 780 kath. lak.
Nagy-Tábor, f. zagorjai jár,, kastélylyal} 15. K. Birto

kosa b. Wintershoffer.
Thomassovecz, al. mezőségi jár., 379 kath. lak.
Ί oplichicza, al. zagorjai jár., 154 kath. Jak. 
Toplicze-Krapinszke, f. zagorjai jár,, többek birtoka, 

meleg gyógyforrásokkal és fördőkkel. Lásd Krapma.
1 6 *



T ra k o slyú n , f. mezőségi jár., gr. Draskovich kastélyjá- 
val , 678 kath. lak.

T n lie ly , f. zagorjai jár., több bírt., 1124 kath. lak. K:K, 
Bírja gr. Erdődy.

T i/h c v e c z , al. mezőségi jár., 265 kath. lak.
T uríiisch e  5 126 kath. lak.
T u ra isc h e , al- zagorjai jár., több birf., 193 kath. lak. 
T u rn o v o , fel. zagorjai jár.
Tasnn,' al. mezőségi jár.. 478 kath. lak.
V a d in a , 209 kath. lak.
V e lik a -V e s z , zagorjai jár.. 226 kath. lak.
V e lesk o vecz , al. zagorjai jár., 206 kath. lak.
V éli k a , al. zagorjai jár., 230 kath. lak.
V e lik a -V e sz , al. zagorjai jár.. 356 kath. lak. 
V e r b a n o v e c z , al. mezőségi jár., 361 kath. lak.
V erbn o , fel. mezőségi jár., 612 kath. lak.
V e r b i , fel. zagorjai jár., 89 kath. lak. V erbauez i , 871 

kath. lakossal.
V ei'kövezi, fel. mezőségi jár., 87 kath. lak. V erk o vecz, 

85 kath. lakossal.
V erbovecz , föl. zagorjai jár., 116 kath. lak. 
V c rlta n sc h ic ze , fel. zagorjai jár. Lásd Kamenchak. 
V e r llin o v e c z , al. mezőségi jár., 198 kath. lak. V e rtn ya -  

k o v e c z , 426 kath. lak,
Vertnyakovecz, al. zagorjai jár., 359 kath. lak. 
Vellerniczu ,al. zagorjai jár., 981 kath. lak.
V ile tm e c z , al. zagorjai jár., 148. kath. lak.
V id o v e c z , al. mezőségi jár., 162 kath. lak, R. K. Bír

ják t gr. Patachich, Lukavszky, éa Dersanich örökösök. 
V e s z , 542 kath. lak.
V im i-G o ra , fel. zagorjai jár., 195 kath. lak* R. K.
T tr je  . f- mezőségi jár., 184 kath. lak.
V is a n o v e c z , al. zagorjai jár.$ 216 kath. lak.
D ol/tya  és G oriiya  V is n ic z a , f. zagorjai jár., gr. Dras

kovich trakostyáni urad. tartozik, 488 kath. lak. H. K. 
V isn y e v e c z , f. zagorjai jár., 56 kath. lak.
V ite s in e c z , al. mezőségi jár., 36 kath. lak.

2 4 4  VARA8D VÁRMEGYE.
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Oolnya és Gornya Vocha, fel. mezőségi jár., 223ikath. lak. 
II. Ív. Gróf Draskovich bírja.

Pojnovecz, al. zagorjai jár,, 308 kath. lak.
Wolfgang ( Szen t), 235 kath. lak.
Vranojelle, f. mezőségi jár., 501 kath. lak.
Vrassia-Pech , fel. zagorjai jár., 50 kath. lak.
Vratno, fel. mezőségi jár., 3l8 kath. lak.
Vurachi, f. zagorjai jár., i()9 kath. lak.
Vnchilovczi, f. zagorjai jár., 112 kath. lak.
Vuglovecz, f. mezőségi jár., 219 kath. lak.
Vulisinczi, f. mezó'ségi jár., Lásd Balischinecz.
Zabok, al. zagorjai já r., 115 kath, lak. R, K. flórja a’ 

gróf és nemes Wojkfy nemzetség.
Zachrettie, al. zagorjai jár,, 144 kath. lak. R. K. Bírják 

gr. Keglevich és Sermage.
Zajezda, al. zagorjai jár., kastélylyal, 425 kath. lak· IVK,
Zalusie, fel. mezőségi jár., 144 kath. lak.
Zamlache, al. mezőségi jár., 161 kath. lak,
Zamlaka , al. mezőségi jár., 172 kath. lak.,
Zaversie . al. zagorjai já r ., 465 kath, lak.
Zeelava, al. mezőségi jár., 106 kath. lak.
Zlatar, al. zagor jai jár,, 664 kath. lak. R. K. Rirja az 

Oszterczi vár , ’s Borkoveczi curia birtokosa.
Zlogonye, fel. mezőségi jár., 528 kath. lak.
Zlermecz, mezőségi jár,, 208 kath. lak.
Zlermecz, al. zagorjai jár., 319 kath. lak.
Zlermecz, lásd Sztermecz.

Más né pe s  L a k h e l y e k .
Hágádén, 135 kath. lak, Ualumecz, 146 kath, lak. Ban-

s china, 69 kath. lak. Burickevecz, 159 kath. lak. Baltina , 
S2 kath. lak. Béla , 49 kath. lak. Belezi, 64 kath, lak. Bel- 
lovdr, 88 kath. lak. Berzaiche.v-.lurek, 122 kath. lak. Bisz· 
tricza, 165 kath. lak. Boszodovecz, 1i2 kath. lak. Ereszt 
vecz, 91 kath. lak. Bresztovecz, 66 kath. lak. Brezicze, 39 
kath. lak. Brezje, 72 kath. lak. Brezki, 68 kath. lak. Bre~
sava , 84 kath. lak. Breznva-Raven, 78 kath. lak. Brezovecz, 
69 kath. lak. Budeni, 122 kath. lak. Chuu-ngi, 76 kath. lak*
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Cherna-Mlaka, 85 kalii lak. Chivrogov Jarcl , 92 kalb. lak. 
Chrepitikovecz, 121 kath. lak. C/irel, 48 kalb, lak. Czebo- 
vecz , 96 kath. lak. Czeline , 111 kath. lak. Czerje, 56 kath. 
lak. Czerovecz, 132 kath. lak. Cziglenicza , 84 kalb. lak. 
Czirkvenamy, 113 kath. lak. Delo v ec z , 91 kath. lak. Doma- 
hovo, 85 kath. Iak. Draskovecz, 84 kath. lak. Dubrava, 56 
kath. lak. Dukovecz, 113 kath, lak Erpenya, 92 kath. Iak, 
Kerkulyevecz, 79 kath. Iak. Folczi, 64 kath. Iak. Galer, 
65 kath. Iak. Guchicze, 121 kath. Iak. &«_$/, 14 kath. iak. 
Gecfikovecz, 60 kath. Iak. Gerbavecz, 85 kath. lak. Gertim- 
ki, 96 kath. Iak. Glodavecz, 106 kath. Iak. Godinich, 7'2 
kath. Iak. Golabo, 86 kath. Iak. Golyub, 112 kath. Jak. Gore, 
129 kath. Iak, Gorenecz, 105 kath. Iak. Goricza - Banszku» 
78 kath. Iak. Goricza-Vucha , 88 kath. Iak. Gorkovecz, 95 
kath. Iak. Gosztinyc, 132 kath. Iak. Graberje , 72 kath. 1.
Gradische, 53 kath, lak. Granicza, 68 kath. Iak. Grobolh, 
216 kath. Iak. Gyurmcinecz, 78 kath. Iak. Gyurmanecz, 9l 
kath. Iak. Halekov-Jarek, 27 kath. Iak. Harina - Zlaka, 38 
kath, lak, Hlevniczu, 132 kath. Iak. Hockura, 78 kath. Iak. 
Hoizinkine, 65 kath. Iak. Jalsie, 112 kath. Iak. Jarkitissa* 
nicha, 54 kath. Iak. Jazvine, 49 kath. Iak. Jelenydk, 39 kath, 
lak. Jelenschak, 120 kath. Iak. Jurunecz, 109 kath. Iak, 
Juric/ievecz, 68 kath. Iak. Jurjevczi, 74 kath. Iak. Kameni- 
cza-Veez, 75 kath. Iak. Kameniczka - Portiba, ,64 kath. Iak 
Kapeltzki-Verk, l7o kalb. Iak. Kapnsztich, 69 kath. Iak 
Kebel, 82 kath. lak. Kikova, 71 kath. lak. Kladnik, 54 kath 
lak, Klanechko , 100 kath. Iak. Klopcza, 69 kath. Iak. Kol· 
larovecz, 165 kath. Iak. Komargr a d , 25 kath. lak, Kopriv- 
nicza, 92 kath. lak. Kondink, 68 kath. lak. Kossenina, 6í 
kath. lak. Koszlel, 15 kath. lak. Kollar, 70kath. lak. Kru 
lyevecs , 51 kath. lak. Krapina, 117 kath. lak. Krupinszko 
63 kath. lak. Kr essest, 59 kath. lak. Krisovlyan, 346 kath 
lak. Kumrovecz, 131 kath. lak. Kurálovecz, 111 kath. lak 
K useni, 113 kath. lak. Kuzminecz, 123 kath. lak. Lipovnik 
146 kath. lak. Lonchuri, 74 kath. lak. Lovredian, 189 kall; 
lak. Lovrenik, 68 kath. lak. L ugh , 39 kath. lak. Ltigb, 3 
kath. lak. Luke, 88 kath. lak. Lusan, 123 kath. lak. Mac/i 
kova· Vesz, 72 kath. lak. Maczanovecz, 95 kath. lak. Ma



VARASD VÁRMEGYE. 3 1 7

czel, 76 kath, Jak. Murgechan, 79 kalb. Jak, Marine ez, 212 
kath. lak. M aróf, 79 kath, Jak. Marof-Banszki, 14 kath. 
lak. Martiniéin, 43 kath, lak. MurtimzAa-Wess, 68 kath. 
lak. Materovecz, 74 kath. lak. Mihályhakov-Járek, 69 kath. 
lak. Milyana, 51 kath, lak. Mir hove ez, 116 kath. lak. Mo~ 
richevecz, 75 kath. lak. Novaki, 100 kath, lak. Novi-Dvori, 
132 kath. lak. Opachnyuk, 22 kath. Jak. Opaszanek, 40 kath. 
lak. Oratje, 68 kath. lak. Osveehovo , 182 kath. lak. Őszre- 
dek, 135 kath. lak, Ovchaki, 129 kath. lak. Paulovecz» 34 
kath. lak. Faloki, 79 kath. lak. Petkov- Verh , 56 kath. lak. 
Petoki, 56 kath. lak. P/essiv/cza, 154 kath. lak. Podgorje, 
69 kath. lak. Polyana, 129 kath. lak. Poredje, 94 kath. lak. 
Prusznieza, 176 kath, lak. Preszeka , 72 kath. lak. Pretko- 
vecz, 131 kath. lak. Prisztava, 149 kath. lak. Priver tje, 
172 kath. lak. Proszenik, 170 kath. lak. Proszenik, 107 kath. 
lak. Purga , 96 kath. lak. Purga, 112 kath. lak. Purgaria, 
96 kath. lak. Purgaria, 84 kath. lak. Pusziik, 78kath. lak. 
Pulkovecz, 84 kath. lak. Radakovo, 178 kath, lak. Rakifo- 
Veez,  152 kath. lak. Reginovecz , 121 kath. lak. Repno, 74 
kath. Jak, Reselari, 117 kath. lak. Reszine, 85 kath. lak. 
Reíkovecz, 201 kath. lak, Rihe, 79 kath. lak. Richtarich , 
105 kath. lak. Rud/iichko, 151 kath. lak. Ruklevina , 43 
kath. lak. Rusznicze, 88 kath. lak. Sala ik , 95 kath. lak. 
Sarka , 82 kath. lak. Schovarich, 436 kath. lak. Selezick , 
125 kath. lak. Selimur, 139 kath. lak. Sikad, 122 kath. lak. 
Simunczi, 100 kath. lak. Sipke, 76 kath. lak. Sipkovecz , 
204 kath. lak. Skarichevo, 174 kath. lak. Skernik, 109 kath. 
lak. Slattsick , 127 kath. lak, Szlruczlevo, 85 kath. lak. Su- 
meczi, 111 kath. lak. Szelaneez, 156 kath. lak. Szelno, 199 
kath. lak. Szemlicza, 116 kath. lak. Szolenicza, 86 kath. lak. 
Szoporna. 46 kath. lak. Szudovecz, 96 kath. luk. Szűrne- 
kuntalovo , 75 kath. lak. Tranztok, 30 kath. lak. Tersztenik, 
56 kath. lak. Terszteno, 94 kath. lak. Tesaki, 68 kath. lak. 
T iszan ovi< :zevib regh i, 84 kath. lak. T re tesch , 141 kath. lak. 
V a rh a n o vecz , 151 kath.'lak, V e ri in a , 14A> kath. lak. Voche 
M a n s , 87 kath. lak. V o g a n c ze , 82 kath. l«ak. V o jn ic h , 159 
kath. lak. V ran kovecz , 91 kath. lak. V raln o  , 155 kath. lak 
V u ch a-Jam a , 38 kath. lak. V m ld le h e v o , 97 kath. lak. Z u -
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dravecx, 141 kath, lak. ZaichevJurek, 72 kath. lak. Zavers- 
j e , 25 kath. lak. Zdeuchurt, 129 kath. lak. Zelendvor, ka
stély , 48 kath. lak. Zlec/i, 91 kath. lak. Zlus/cze, 89 kath. 
lak. Z tara-V esz, 68 kath. lak. Z  tér mécs, 109 kath. lak. 
Ztermecz , 74 kath. lak.

Hegyeken, völgyekben, majorokban széljelszorva laknak 
9500-an.

KÓROS VÁRMEGYE.
(Comitatus Crisiensis. Kreuzer Gespansehn ft.

Krisevechka Varinegya.)

1. §. H a t á r a i .
Kőrös vgye határos északra Zala és Somogy vgye'kkel, 

mellyektőla’ Dráva választja-el, úgy mindazáltal hogyLegrád 
Zala megyei város a Dráván innen fekszik; keletre a'varasd-szent- 
györgyi és varasd-korösi végczeredekkel ; délre Posegának 
egy kis részével, ’s Zágráb megyével; nyugotra Zágráb és Vá
rasd vármegyékkel. Délre egy kis rész a’ nagyobb testtől el 
van szakadva.

2. §. N a g y s á g a .
Földterülete 30*_Lí Q-mfdet foglalván-el, e’ tekintetben 

48-ik a’ vármegyék közt.
Hosszasága északról délnek 14, szélessége t , 2 , 3 , 4 

geographiai mértföld Használható földjéből meily 226,868 hol
dat tesz 100,429 hold szántóföld; 22,245 hold szőlő.

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

Csaknem egész megye kies dombokkal, hegyekkel, 
völgyekkel .ózó tartomány; rónaságot csak a’ Dráva men
tiben, V ire a’ Lónya vize környékén láthatni. Termékeny
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sége mind a’ három horvát megye közt legnagyobb. Hegyei 
közül a’ Kóláik és:[Mali-\Ghevo, folyóvizei közül a’ ha- 
jókázható Dráva, ’s a’ Zágráb megye közt határt vonó Lá
nya legnevezetesebbek, más számtalan patakokat nem (említ
vén. Ásványos vizei nincsenek.

4. §. Term é kei.
Terem szép tisztabúza és rozs, kukuricza nagy mennyi

ségben , köles , pohánka, zab, árpa, kender , kevés dohány, 
kerti veteményo bőségesen. Altaljában a’ föld , mint fentebb 
említettük, termékeny, de illően nem miveltetik. Gyümölcse, 
különösen szilvája szerfelett sok, ’s a’ vgye rendelése szerint 
minden paraszt tartozik esztendőnként 12 fát oltani. Bor nagy 
mennyiségben, és igen jó terem, melly ereje, tüze és szá
ntaija által jelesen megkülönbözteti magát.Szinro nézve több
nyire fejér, de vörös is van, ’s a’ moszlaviczai (Kolon-hegyi, 
Mons Claudius) vörös bort sokan a’ burgundiainak eleibe te
szik. Híres borok még: a’ kálniki, és nagy-bukoveczi. Itt, va
lamint egész Horvátországban a szőlőinivelés felényire magyar, 
felényire olasz szokás szerint űzetik. Soros ültetvények nin
csenek divatban, ’s a’ metszés nagyobb termés eszközlése vé
gett iv formára [történik. Fája elég, ’s nevezetes erdők e’ kö
vetkezők: Jclaischuk , Lontzkopolye , Vcróuvecsi·L u g , és 
Salkuva. Állattenyésztése nem sok figyelmet érdemel, a’ szűk 
legelőkés határok miatt, mellyek különben juhtenyésztetre 
nézve felette alkalmatosak és egészségesek lennének. Kőszén 
találtatik a’ llaszini hegyen, 's más helyeken.

5. §. L a k o s o k  !s L a k h e l y e k .

Két szabad királyi városban , 1 mezővárosban , 298 falu
ban, ’s 10 másféle népes helyen 81,461 lélek lakik. Ezek közt 
romai katholikus van 79,587; görög kathoükus 76; nem egye
sült óhitű 1703 ; evang. 4, református 6, zsidó 85. Nyelvükre 
nézve., az óhitű ráczokat, ’s a’ zsidókat kivéve, mindnyájan 
kurvátok. Romai kath. parochia számláltatik 33, meiiyek a’ 
zágrábi megyébe esnek, szerzetesek (franciskanusok a’ sz. Lász
ló provinciabeliek) laknak Kapronczán. Egy görög kath. pa
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rochla *8 püspökség van Kőrösön; Nem egyesült óhitű plé
bánia: Kapronczán és Miklonszkán.

6. §. O s k o l á k .  Ipar.  K e r e s k e d é s .
Capitalis oskolák vannak Kapronczán és Kőrösön. A’ mi 

az ipart illeti, ez felelte gyenge lábon áll, ’s csupán föld és 
szőlőmivelésro szorittatik; gyároknak pedig hire sincs, sőt 
kézművesek is kevesen találtatnak, szinte azon okbul, mit 
Varasd vgyénél említettünk. Kereskedése nem sokat é r , mert 
gabonát alig termeszt annyit, mennyi a’ belső szükségre ele
gendő volna; a’ fő terméknek pedig, t. i. a’ bornak kevés ve
vője van. Utjai jók. Postaállomások: Kapronczától Varasd té
lé: L u d l r e g h  X és fertály, Varasd 1 és fél; N. Kanisa felé: 
Zákány 1 és fél , Zágráb felé: K ő r ó s i 2,  F e r h o v c c z  
1 és fél, Dugoszello 1 , Zágráb 1 és fél.j

7. §. J o b b á  g y t e l k  e k. P o r t á k .
A’ podravai kerületben egész telkes bir első osztályban 12, 

másodikban 14, harmadikban 16, negyedikben 18 hold szán
tóföldet; rétekből hol mindég kaszáltatik sarjű 6, hói rilfcán 
8 , hol sohasem 10 embervágót. A’ verboveczi kerületben : bir 
első osztályban 16, másodikban 18, harmadikban 20, negye
dikben 22 hold szántóföldet; rétekből hol mindég kaszáltatik 
sarjá 6, hol ritkán 8 , hol sohasem 10 .embervágót. Kolon- 
hegyén fekvő helyeken; első osztályban 18, másodikban 20, 
harmadikban 22, negyedikben 24 hold szántóföldet. Rétekből 
annyit, mennyit a’ podravai kerületben fentebb láttunk.

Portája sem a’ megyének , sem a’ két királyi városnak 
nincs, hanem az egész poíg. Horvátország 13ö(i|8 portát űzet.

8. §♦ N e m e s s é g .  Urada l mak .
Az 1785-ki összeírás szerint találtatott 2576 .férjű nemes 

személy. Nevezetesebb uradalmak: Frechecz , Gradeez, Dom
bra, mind a’ három a’ zágr. püspöké ; Negovecz , Novimaroíl, 
Monoszló (Moszlavicza v. Mons Claudius) szinte mind a’ három 
gr. Erdődyeké; Verbovecz és Kálnik, a’ kamaráé; Ludbregh,
h. Batthyányié; Raszina, Goricza, Inkcy nemzetségé; Uiszág, 
Jankovich nemz, $ N. Bukovecz, gr. Draskoivché: Kusminccs.
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gr. Erdődy és Inkey nemzetségeké; Tkalecz, körösi g. kath. 
püspöké; Réka, gr. Chamare nemzetségé. Ezenkívül nagyobb 
birtokosok: a’ religyiói kincstár (Potoschecz és lvanecz falu
kat^ egészen bírván), chasmai, káptalan, zágrábi káptalan, Kő
rös és Kaproncza városok , b. Bedekovich, Adamovich , Ma
nch, Markovich, Osegovich, Petrichevich, Tremszky, Jella- 
chich, Orehóczy, Raffay, Zdenchay, Jstb.

9. §. T i s z t i k a r .

Egy fő, 2 alispán ; 1 fő , 1 aljegyző ; 1 fő , 1 alügyész; 
1 fő, 1 aladószedő ; 1 leyéltárnok, 1 számvevő, 2 fő , 3 al- 
szolgabiró; 6 eskütt. Ezekhez járul 1 felügyelő a’ lótenyész
tésre , 1 selyemtenyésztésre ügyelő, 2 útibiztos, 1 főorvos, 1 
földmérő, 4 Írnok , 3 seborvos.

Gyűléseit tartja: Kőrösön.

10. §. Po l i t ika i  felosztása.
Eloszlik 2 járásra, mellyek ezek: I. A' fodravai, vagy 

Kaproncza?, vagy Mezőség?, II. A’ Körösi, vagy Hegyi·, 
vagy Hegyul/ai. Ezen kívül van két szabad királyi város, u. 
ni. Kőrös és Kaproncza. Ezen vármegye Zágráb megyével so
káig össze lévén köttetve, attól csak 1756-ban szakittatott-el.

Szabad Királyi Városok.

Kőrös, Crisium, Kreuz, Krisevczi. Régi szabad kirá
lyi város, mellyel még Zsigmond király szabaditott-fel 1405- 
ben, Zágrábhoz észak-keletre 8 mfdnyire. Alsó és felső vá
rosra osztatik, mellyeknek hajdan külön tanácsuk volt, de 
Maria Therezia alatt egycsittettek. A’ vármegye itt tartja gyű
léseit, ’s székeshelye a’ körösi görög kath., vagy is egyesült 
óhitű püspöknek. Van itt továbbá egy r. kath. parochialis, és 
egy g. kath. székes szentegyház, capitalis iskola, postahivateí. 
Népessége áll 2827 romai, 73 görög kath., 14 n. e. óhitű', 16 
zsidó lakosokból. A’ tanácsot egy birón, polgármesteren, ka
pitányon kivűl 3 tanácsnok (senator) teszi.

Kaproncza, Kopranicz. Kőfallal kerített , rónaságon fek
vő szabad királyi város, Kőröshöz északra 4 mfdnyire: 2491
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r. kath., 81 n. e. óhitű, 9 zsidó lakossal, kafh. paroch, tem
plommal, franciskanus kolostorral és szentegyházzal, n. e. ó- 
hitű lem idommal, capitalis iskolával, és postahivatallal. Sza
badságát nyerte a’ bajor Otto alatt, [1306-ban. Tanácsa áll 
bíróból, polgármesterből, kapitányból és 3 tanácsnokból.

M e z ő v á r o s .
JjMiU/rcgfí, horvát mezőváros, a’ varasdi postaidban, Kn- 

pronczához 2 és fél mfdnyire. Számlál 798 kath., 25 zsidó la
kost. Van romai kath. paroch. temploma, kastélya, postahi
vatala , nagy vendégfogadója, vámhidja a’ üednya vizén. F. 0. 
herczeg Batthyáni, ’s a’ város feje egy uradalomnak.

F a l u k .
Antalovecz, Ludbreghez 1 és fél ór. , tóbb bírt., 182 

kath, lak.
Apafin ,  V . Opatyia,  h. Batlhyánié, 140 kath lak.
Kis- Attak , V . Ólok, Kanisay örök. hirja, löt) kath. lak.
N agy-Attak , v. Ólok, közel a’ Drávához több űri iakhá- 

zakka!, Kanisay ’s más örökösök bírják, 372 kath. lak.
A. és F. Bugyinecz, zágrábi püspöké, 232 kath. lak.
Bánysevecz, verboveczi uradalomban , egy halomra épül

ve, 122 kath, lak.
Barlubaszevecz, többen bir., 48 kath. lak.
Bebelinecz , 89 kath. lak., verboveczi urad.
Belunovvszello, Inkey nemz. hirja, 's a’ Huszényi urad* 

ta r t , 56 kath. lak.
Berichevich, verboveczi urad., 196 kath. lak.
Berchkoclina, nemes f. ,  130 kath. lak.
Beit ovo, a’ Dráva mellett, több hajó malmokkal, közbir

tokosoké, 514 kath. lak.
Biszdg , a’ Lónya vize melleit, űri kastéllyal. Jankovich 

nemzetség bírja, 277 kath lak., kath. paroch.
Bocskoverz, Kameznicza viz mellett. Bírják a’ kamara, és 

nem. Petrichevich, 319 kaih. lak.
Á. és F. Bogachevő intőbb bírt., 157 kath. lak,
Bo/uikovecz; 153 kath. lak.
Jiofittovec* , ehasmai káptalan’ hirja.
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K it . és' N. Ilolfan , 93 kath., 239 n. c. óhitű !<ικ.
Breglu , (Civium) Kaproncza külvárosa, tulajd. templom

má] , 1419 kath. lak.
Breglu , (Colonorum) a’ zágrábi püspök bir., 16TS kath. 

lakossal.
Bresani, Bajanovich nemz. birtoka , 80 kath. lak.
Hlyen nevű puszta van a’ Mikoleczi plébániában is , "s ezt. 

n’ zágrábi püspök bírja, urad. lakkal, melly egy dombon 
fekszik.

Brezje, a’ zágrábi püspök dombrai aradalmában , 143 
kath. lak,

Brezje, verboveczi urad., 105 kath. lak.
Dőlni-Breaovecz, a’ zágr. püspök Gradecz nevű urad. 

tartozik , 108 kath. lak.
Gornj/e-Brezovecz, szinte a’ gradeczi urad. 103 kath.lak.
Kis-Bukovucz , 059 kath. lak.
Nugy-Bukovácz , gr. Draskovics kastélylyával, par. tem

plommal, vízimalommal, S40 kath. lak.
Chanyo, főbb nemes lakkal, 149 kath. lak.
Chuyre, egy dombon, szép erdők, szőlők közt, gr. Er* 

dődy nemz. birtoka. 178 kath. lak.
Cheruchevecz , több bírt., 139 kath. lak.
Chernoglavecz, h. Batthyánié, 105 n. e. óhitű lak,
Chukovecz, h. Batthyánié , 34 kath., 106 n. e. óh. lak.
Clturilovecz, v. Serkovecz, több bírt., 157 kath. lak.
Czeline , verboveczi urad, 151 kath. lak.
Czenkovecz, zágrábi püspöké, 166 kath., 3 zsidó lak.
Czerjc , a’ verboveczi urad., 92 kath. lak.
Czvetkovecz, goriczai urad., 186 kath. lak.
Dedina , a’ kamara kalniki uradalmában , 117 jkath. lak.
Deklessanecz , 94 kath. lak.
Dianes, Jellachich bírt., 103 kath. lak.
Diankovecz , 2o5 kath. lak,, az alap. kincstár, ’s m. bírják.
Dollanecz, a’ zágr. püspöké, 107 kath. lak.
Dombra, zágrábi püspöké, egy kastélylyal, 1463 kath., 

6 zsidó'lak.
DrctiovecZf zágr. kápt,, toplikai urad., 231 kath. lak.
Drobchevecz, gr. Erdűdynemz, Negroveczi urad., 59 kath. 1.
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Drobkovecz, több bírt., 198 kath. lak.
Dubovecz, kath. parochiával, Rafí'ay nemz. bírt., 533 

kath., 2 n. e. óhitű lak.
N. és K  Dubdvicza, 2 nemes lakkal, 583 kath. lak. 
Duljepszka , verboveczi urad., 129 kath. lak. 
Dugu-Reka , 1S2 kath. lak., h. Batthyánié,
Dvorische, verboveczi urad., 146 kath. lak.
Erdovecz, több bírt., 308 kath. lak.
Fajerovecz , több birt., 106 kath. lak.
Feresdny, több birt., 126 kath, lak.
Finchevecz, több birt., 78 kath. lak,
Risztinecz, zágrábi püspöké, különben puszta, 149 kath, lak. 

Dolui-Fodrovecz, 294 kath. lak.
Gornye Fodrovecz, több birt,, 160 kath. lak,
Gay, verboveczi urad., 169 kath. lak.
Gerbaszevecz, gr. Erdődy Kuzmincze urad. tartozik a’ 

Gluboky vizén malommal, 75 kath., 1. n. e. óhitű lak. 
Globochecz, ludbreghi urad, 92 kath. lak.
Glogovnicza, kath. paroch,, körösi püspöké, 413 kath. 

lakossal,
Gorichho, zágrábi püspöké, 153 kath, lak.
Goricza, Inkey nemz. birt., 205 kath. lak.
Goric.za-Banya , a’ kamaráé, 54 kath. lak.
Gornyaki , 84 kath. lak,
Gosztovich, verboveczi urad., 80 kath.ylak,
Graberczi, zűgr. püspöké, 68 kath. lak. 
Grabertzko-Szélle , 189 kath. lak.
Graberschak, zágr. piisp., Tkalecz urad., 107 kath. lak. 
Grabrovpolok, a’ gr. Erdődy monoszlói urad., 109 kath. 1. 
Grachenicza , a’ gr. Erdődy monoszlói urad., 917· kath. I. 
Gradecs, kastélylyal. Feje a’ zágr. püspök egyik urad. 

369 kath. lak.
Grana, nemes lakkal , Leposza nemz. birt. 179 kath. lak. 
Greda , zágrábi püspöké, 384 kath. lak,

• Gregurovecz , több birt., 198 kath. lak.
Gyele/wvecz, r. kath. parochiával több birt., 146S kath. 

lakossal.
Tüskés Sz. György, r. kath. paroch., h. Batthyánié, 412 

kath. lak.
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Gyován, több bírt-, 48 kath. Ink.
Gyurinovecz, i25 kath. lak.
Heressin, Czindery nemz. bírt., 136 hath. lak. 
llergovecz, nemes helység , 49 kath. lak.
Hersenicza, h. Batthyánié, 669 kath. lak.
Hisanovecz, nemes helység, I 48 kath. lak.
Sz , Helena, lásd Sz. Ilona.
Hrasztovkú, h. Batthyánié, 341 kath. lak.
Hruskovecz, a’ kamaráé, 62 kath. lak.
Huskovicza, több birt., 72 kath. lak.
ÍJr/iskovicza, gr. Erdődyé, 101 kath. lak.
lludovo, verboveczi urad , 57 kath., 27 n. e. óhitű lak.
Jalesz, zágr. püspöké, 2i9 kath. lak.
Jalsevecz, Prechecz urad. birt., 369 kath. lak.
Jelsevecz, 60 kath. lak.
Dolna-Jelenszka, gr. Erdődyé, 2l9 kath. lak. 
Gornyu-JelenszAa, gr. Erdődyié 967 kath. lak., kath. 

parochia.
Sz. Ilona, több birt., 374 kath. lak,
Imbrichovecz, r. kath. parochiáyal, Adamovich ’g több 

birt., 462 kath. lak.
Ivanckecz, Raszinyai urad., 78 kath. lak.
Ivanecz, rácz f. h. Batthyánié, 153 kath., 68 n, e. ó- 

liilű lak.
Ivanecz, kath. parochiával, zágr. püspöké, 615 kath. 

0 zsidó lak.
Ivanecz, alapit, kincstáré, 163 kath. lak.
K álnik, lásd Kemlek.
Kurnezniczu , kelniki urad., 407 kath. lak.
Kapella, több birt. 443 kath. lak.
Kapella, nagy részt bukoveczi urad 60 kath. lak. 
Hajolna , 334 kath. lak.
Karlovecz, h. Battyhánie', 365 kath. lak.
Kurana, 69 kath. lak.
Kemlek, a’ kamara kastélyjával, 438 kath. lak., kath. 

parochiával. ,
Kerch', gr. Erdődyé, 209 kath. lak.
Kerchachi, verboveczi urad. 93 kath. lak.
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Klada-M ustafina, monoszlói urad., 147 kath. lak. 
Kollarczi, több bírt., 103 kath. lak.
Kolledinecz, több bírt. 256 kath. lak.
Komarmcza, h. Batthyánié, 106 kath. lak.
Komputer, gr. Erdődyé, 103 kath. lak.
Kooszy V. Su/ecsy , több bírt.
Korilno, zágr. püspöké, 110 kath. 07 n. e. ó hitű lak. 
Kosztany , zágrábi piisp. 134 kath. lak.
Kosztanevecz, rékai urad., 184 kath. lak.
Krac/ievecz, több birt.l07|’kath. lak.
Krajchevecz, 65 kath , 81 n. e. óhitű lak.
Krisovlúu, szlanye urad., 212 kath. lak.
K rivay , gr. Erdódy monoszlói urad. 281 kath. lak, 
Kachan, h. Batthyánié, 84 kath. lak.
Kucharg, több b irt, 68 kath, lak.
Kuszievecz, több birt., 69 kath. lak.
Kunovecz , zágr. püspöké, 486 kath., 3 zsidó lak. 
Kuszanovecz, kamaraé, 49 kath. lak.
K utlin iczu , gr. Erdódy monoszlói urad., 228 kath. lak. 
Kutynuk , több birt., 517 kath. lak.
Kuzmincz, kastélyíyal, ’s egy más nemes lakkal, 569 

kath. lak., kath. parochiáva]· F· U. gr. Erdódy, és Inkey, 
Ledina , 406 kath. lak.
Ladina, zágr. püspöké, 82 kath. lak. 
hem es, több birt., 229 kath. lak 
hepsich, zágr., póspöké, 74 kath. lak. 
heszkovecz, a ’ zágr. kapta], toplikai urad., 194 kath, I· 
Lipnicza , rácz f. gr. Erdódy negovechi urad., 12 kath. 

132 n. e. óhitű lak.
Lonyicza, kamaráé, 368 kath. lak.
Lovrechma, katb. parochiával, urasági kastélyíyal, 136 

kath. lakossal.
hovrenlovecz, 45 kath, lak.
Kis-Ludina, gr. Erdódyé, 178 kath. lak.

E3 Nagy-Ladma , kath. parochiával, gróf Erdődyé, 342 
kath· lakossal.

Ludinicsa, gr. Erdődyé, 117 kath. lak. 
hűha, h. Batthyánié, 98 kath. lak.
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L u ka , 258 kath. lak.
Lukovo, 98 kath. lak.
Lunkovecz, gr. Draskoviché, 169 kath. lak. 
Lukachevech, 29 kath. lak.
Lyuhetchichu, 849 kath. lak. kath. parochiával. 
Lyubena, 78 kath. lak.
M agyerovo, kath. parochiával, gr. Erdódyé, 442 kath. 

lakossal.
M ajarecz , alapit, kincstáré, ’s másoké, 109 kath. lak. 
M arkovecz, zágr. püspöké, 129 kath. lak. 
N ovi-M aroff, magy. Uj Major helység, és uradalom, 

a’ gr. Erdódy nemz. bírt. 94 kath. lak.
A . ét F . Makoise, 218 kath. lak.
M artinich , 129 kath. lak.
Sx. M árton , v, M ikelinecz, v. Sekerbakovecz, több 

bírt., 124 kath. lak. -
M etzto-Novo , biszági urad., 385 kath. lak.
M ikolecz, kath. parochiával, zágr. püspöké, 519 kath. 

lakossal.
M iklom ka , horv. rácz. f. n. e. óhitű paroch. tem

plommal , gr. Erdódyé, 589 kath., 319 n. e. óhitű lak. 
Mikovecz, több bírt. 104 kath. lak.
M laka, gr. Erdódyé, 108 kath. lak.

4 Monoszló, Mons Claudius. Moszlavina, gr. Erdódyek 
uradalmának nevet ád, 3 várkastéllyal, a’ Jelenszka pa
takján lévő malommal, 99 kath. lak.

Mosgyenecz, gr. Erdódyé , 212  kath. lak.
M razovecz, körösi jár., több birt., 14 kath. lak. 
M usztafina , - K lada , gr. Erdódyé, 147 kath. lak. 
N egovecz , gr. Erdódyé, 195 kath. lak.
Nemchevecz, több birt., 130 kath. lak.
JYovaki, több birt, 89 kath. lak,
N ovaki, több birt,, 126 kath. lak.
Novoszello, gr. Draskoviche, 285 kath. lak.
Obrankovecz, h. Batthyánié, 67 kath. lak.
O brett, kalniki urad., 261 kath. lak.
Okoly, gr. Erdódyé , 749 kath. lak.
Oppatinecz, zágr. püspöké, 361 kath.,lak.

V. K ö t. M . 0 , \  F ö ld i. 17
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Orchovecz Sz. Péter, kath. parochiával, Tremszky, ’s 
több bírt., 163 kath. lak.

Opatovecz, V. Apatovecz , 655 kath. lak.
Otzekovo, kath. parochiával, gr. Erdődyé, 1103 kath., 

5 n. e. óhitu , 12 zsidó lak.
Oszlavczy, Haífay nemz. bírt., 209 kath. lak.

- Ottochecz, V. K otxtani, zágr. püsp,, 134 kath. lak. 
Ótok, lásd Alak.

. P akatzin, zágr. püsp., 57 kath. lak.
Parutsevecz, zágr. pűsp., 206 kath. lak.
Páulovecz, Raffay nemz. bírt., 135 kath. lak.
Pavlovecz, zágr. püsp., 512 kath. lak.
Perkotz, több birt., 186 kath. Iák., 69 n. e. óhitű lak. 
Perstinovecz, v. Zdisztovecz, gr. Chámare, 185 kath I. 
Peszkovecz, 307 kath. lak.
S z . P é te r , gr. Draskoviché, 692 kath. lak.
Ptrakovecz, 139 kath. lak.
Podbérgye, gr. Erdődyé, 58 kath. lak.
Pedevchevo, 232 kath. lak.
Podgaiczi, Kőrös városáé, 244 kath. lak.
P odlm m ny , zágr. püsp., 96 kath. lak.
P  o ff  tiki, több birt., 95 kath. lak.
Poganchecz, Petriehovich nemz. birtoka, 162 kath, lak. 
Podvinnye, 68 kath. lak.
Pollana , zágr. püsp., 539 káth. lak.
Polyana , 358 kath. lak.
Polyanecz, h. Batthyányé, 329 kath. lak.
Popovacha, gr. Erdődyé, 490 kath., 49n. e. óhitű lak, 
Popovecz, több birt., 48 kath. lak.
Pottoschecz, alapítványi kiocst., 218 kath. lak. 
Pottotchecz, grabeczi urad., 97 kath. lak.
P ótlók , a’ monoszlói uradalomban, 993]kath. lak.
P attok , nemes hely, 223 kath. lak.
Preckecz, kastélylyal. Feje a’ zágr. püspök egyik ura

dalmának, 271 kath. lak.
Pretechno , 159 kath, lak.
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Pregzeka, az alapitv. kincstáré ’s több bírt., 254 r. 
kalii, lak. A’ paroch. templom patrónusa: Abbas S. Pulcheriac 
de Crisio.

P rikra j , 142 kath. lak.
Priletz, h. Batthyánié, 170 kath. lak.
P rileszje , 157 kath. lak.
Pusztakovecz, zágr. püsp., 100 kath. lak.
Jladenich , több hírt., 379 kath. lak.
Radoigche, 222 kath., 57 n. e. óhitű lak.
Radulcze , zágr. püspök , 92 kath. lak.
Rakovecz, gr. Erdődyé, 175 kath. lak.
Rakovecz, kath. parochiával, a' kamaráé, 127 kath. lak. 
R attina , kastélylyal. Feje az lnk«y nemz. egyik uradal

mának , 502 kath., 9 zsidó lak., kath. parochiával.
Mali- Raven , ) 47θ kath. lak., paroch. templommal. F. 
Veliki-Raven, ) U. Raffay, Marich, Markovich nemz. 
Réka , gr. Chamare faluja, és uradalma, —· 249 kath,, 

1 görög kath. lak., kath. parochiával.
Remetinecz, kath. parochiával, gr, Erdődyé', 418 kath 

lakossal.
Repinecz, több bírt., 126 kath. lak.
Retkovecx, 30 kath. lak.
Salvári, 127 kath. lak.
Sgalische, zágr. püspöké, i51 kath. lak.
ScAnovecz, több bírt., 74 kath. lak.
Sopron , 141 kath. lak.
Spiranecz, az alap. kincstár, ’s több bírt., 220 kath. 1. 
Strigovec z , több birt., 33 kath. lak.
Sunczy , Petrichevich bírt., 118 kath. lak.
Sybrinovecz , több birt., 148 kath. lak.
Szálaik, 76 kath. lak.
Szamoborczy , gr, Erdődyé, 136 kath. lak.
Slelisc/ie , (kalholicns) gr. Erdődy birt., 216 kath. lak, 
Oláh-Slelische , gr. Erdődyé, 249 kath. lak.
Stelnicza , több birt., 85 kath. lak.
Stellanecz , 152 kath. lak.
Stegovina , 84 kath. lak.
Szelnicza , több bírt., 412 kath, lak.

Í 7 *
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Szel/iik , h. Batthyánié, 336 kath. lak.
Szeszve t, h. Batthyánié, 403 kath. lak.
Stigetecz, h. Batthyánié, 169 kath. lak.
Szlanye , kastélylyal, Lendvay nemzetség birtoka, 416 

kath. lak.
Szla tina , monoszlói urad., 132 kath. lak,
Szlatina  , 180 kath, lak.
Szlokovecz, h. Batthyánié, 152 kath. lak.
Szoboticxa, több bírt., 431 kath. lak.
Sztremecz, gr. Erdődyé, 148 r. kath, 1 g. kath.lak. 
Sztrusecz, monoszlói urad,, 958 kath. lak.
Sztruga , h. Batthyánié ,*348 kath. lak.
Szudovecz, több bírt., 417 kath. lak,
Szvibovecz, kath. parochiával, zágr. kápt„ 269 kath. lak. 
Szvinyarecx , zágr. püsp., 59 kath. lak.
T/iedrovecz, zágr. piisp., 131 kath. lak.
Tkomassevecz, biszági urad,, 129 kath. lak.
Dolnyi Tkalecz, körösi püsp. birtoka, 107 kath. lak. 

Gornyi-'l'kalecz, körösi püspöké, 302 kath. lak.
Topolje, zágr. püspöké, 182 kath. lak.
Tar no, 117 kath. lak.
Topolovecz, 47 kath. lak.

Dolnyi- Torchecz, gr. Erdődyé, 15 kath.. 107 n. e. óhi
tű lak.

Gornyi-Torchecz , több birt., 676 kath. lak.
Valetics , 107 kath. lak.
V elika , 224 kath. lak.
Verhovecz, kath. parochiával, urasági kastélylyal, posta

hivatallal. Feje a’ kamara egyik uradalmának, 699 kath. lak. 
Verb, verboveczi urad., 87 kath, lak.
V erlanvecz, gr. Erdődyé , 87 kath. lak.
Vinietno , több birt.
Dolnye Viszoko, kath. parochiával, Jellachich , és Ore- 

hóczy örök. bírják, 355 kath. lak.
Gornye· Viszoko , 43 kath, lak.
Dolnya- Vlahinicska , monoszioi urad., 191 kath. lak. 
Gornya-Vlahinicska, monoszioi urad., 208 kath.,  6 d. c, 

hitű lak.
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Vojnovecz, több bírt., 273 kath. lak.
Vojvodinecz, az Inkey nemz., goríczai urad. tartozik, 51 

kath. lak.
Voloder, monoszlói urad., 924 kath., 4 zsidó lak., kath. 

parochiával, —
FrechekovecZ) több bírt.
Vukovecz, több bírt., 117 kath lak.
Vuktinecz, több bírt., 36 kath, lak.
V ydernak, monoszlói urad,, 317 kath. lak.
V ynarczi, több birt., 186 kath. lak.
Zablatje , több birt., 290 kath. lak.
Zaitztovecz , több birt., 285 kath. lak.
Zaklepicxa, zágr. püspöké, 129 kath. lak.
Zamladinecz, több birt., 90 katb. lak.
Zelina , zágr. püsp., 86 kath, lak.
Zetkan , zágr. püspöké, 64 kath. lak.

M á s  n é p e s  l a k h e l y e k .

Chret, 13 kath. lak. Hrisanichia , 10 kath. lak. Uun- 
gyevecz, 22 kath. lak. Lovrentovecx, 44 kath. lak. M egya, 
92 kath, lak. Mokriczaj 135 kath. lak. Orechotech, 80 kath. 
lak. Ve liba, 139 kath. lak. Voljcvecz, 29 kath, lak. Zur· 
gradja , 65 kath. lak.

KŐRÖS VÁRMEGYE.



FOGLALATJA.
I. Verőcze, Szerem es Posega vármegyék, vagy Is a’ régi

Drávántúli kerület.
II. Közép - Szolnok, Kraszna, Zaránd vármegyék és Kő·

vár vidéke, vagy is az Erdélytől visszakaposolt Részek.
III. Jász és Kán kerületek, Hajdú városok, Magyar Ten

gerpart, vagy is olly szabad kerületek, mellyek Ma
gyarországnak egyik kerületéhez sem tartoznak.

IV. Zágráb, Varasd, Kőrös vármegyék, vagy is Polgári
Horvátország.






