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E l ő  S z ó .

A’jelen folyó munkában leg kedvesebb Kötet ez 
a’ XII. közt, de leg fáradságosabb is ; noha azt kí
vánságom szerint nem tökélletesíthettem. A’mit ma
gamláttam, nem kétlem, bijány nélkül adattak elő; 
de a’ miket másoktól költsönöztem, azokról jót nem 
álhatók', noha a’ hitelesebb elő adásokat igyekez
tem volt által írni. Több kivántt dolgok esmereté- 
re pedig minden lehetséges iparkodásommal se jut
hattam el. Leg inkább sajnállom, hogy diitsö Hon- 
nunkat illy szült határok közé kéntelenítettem szo
rítani. Az én Szándékom szerint annak tökélleles 
le írása 5 izmos kötetet foglalt volna ; és talám a’ 
vétek botsánandó lenne az Ígéret feliül halladása 
miatt; de a’ TT. Subscribens Urak közt Némellyek, 
az első Híradás értelmét fogván zálogul, nem kí
vánni látszottak több iveket a’ következendő köte
tekben , mint a’ mennyi az elsőben volt, ne talám 
egyébbként a’ kötetek ára többre ütne ki, mint az 
a’ Jelentésben meg állíttatott vala. Ezen tárgy kö
vetése végeit fáradságos tartózkodásba került ne
kem Hazámat illj szoros kötetbe rajzolni. Innét 
következett szükség képpen, hogy némelly vidé
kekről olly keveset, másokról tsak átaljábani és ta
lám sokakról, a’ mint érdemesek lettek volna, nem 
szóllotlam. Leg alább kész akarlva egészlen el
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nem halgattam, a’ hol mit emlékezetre méltónak 
hizonyossan liidhaltam.

Hogy továbbá Mindenek kívánságának, és íz
lésének őszinte igyekezetem meg feleljen, arról 
tsak álmodozni is oktalanság volna. A’ mit ígértem 
elejéntén , annak ugyan eleget tenni Lelki ismére
tem szerint törekettem eleget. Hatalám itt amott 
ki hajóit is kaszám a’ föld le irati határból, úgy 
vigyáztam, hogy senki tulajdonának valódi sérel
met az ne okozzon. A’ hol pedig ollyas kivánlt 
ötlök vagy nem tökéllctessen, vagy éppen nem ta
láltatnak a’ rajzolatokban, legyen el hitetve a’ T. 
Olvasó , hogy az nem elegendő ok nélkül történt. 
Azt sem véltem volna, ha tsak a’ fáradságos tapasz
talás nem taníttana, hogy a’ Magyar Birodalmakról 
még tökélletes föld le írást lelni nelehessen; a’ mit 
értek az egyes tartományokra tekintve; azomban 
mind ezekről is tökélletes rajzolatot, a’ jelen való 
helyheztetésekre nézve, mind eddig nem találhat
tam. Ezen tzélra én minden fáradságot kész vol
nék fel áldozni, ha arra költséges tehetséggel bír
nék; vagy leg alább tudnám, hogy TT. Alá irtt Se- 
gídek ezen szándékomra el juttatnának; mivel a’ 
hasonló tárgyat utazások, és szemfüles visgállások 
nélkül lehetetlen el érni. Iía Tekintetet érdemel 
e’ készségem, a’ TT. Olvasói ezen munkának leg 
böltsebben meg ítélhetik. Többnyire a’ Hiányok
ról engedelmet kérvén, fáradságomnak ezen leg 
betsesebb részét azoknak ajánlom, a’ kik Ilonno- 
kat ügy szerelik, mint Én.
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MagyarOrszág. Hungária. Ungarn

A’ M a g y a ro k , és M agyar O rszág , röv id  
t ö r t é n e t e  a).

A a úgy nevezett Magyar Nemzet három féle üdő- 
szakaszban, és mind annyi külömmbféle név alatt 
lolukozoll be ezen Kanaan földére, mellyet most

ti) Minek ul.inna a' sok vélekedések kidombbsége a1 Magyarok ere
d d e l  fsak nagyobb homályba b o r í t ja ,  Nagy Pál Tanilló Ú rra l  
egyenessen .Adom, minden vetélkedés nélkül, T T .  olvasóim elej- 
Pray Urnák átlátásait; a’ k i  munkájának a’ feszességet gondos el
mélkedéssel S7,crezte , ’s pedig számos h a z a i , és külföldi neveze
tes írókból, k iknek  itt neveit elöl hozni felesleg lenne. A’ M a
gyarok eredeti Lakhelyeire  mindazon által nem kevés utasítást 
láttatnak mutatni a’ leg újabb útazásos visgállatok, és tapasztalá
sok, mellyeket ezen tárgya a’ jelen üdőben betses Hazánk tijai 
ó Gyallai Besse J án o s ,  és Körösi Csorna Sándor U rak  tesznek, 

s úcfónfce'ní Hazánkfiai közéinek. A.' lobbi k ö z t  i )  Besse U r je
lenti Theodosia (Kalla) városából a’ Kerymi (Crimea) Félsziget
nek  , i 5. Dec. 1829. Hogy Magyariból , és Mosdókból viszs/.a 
tervén, a’ Kavvkas hegyek  déli részét oszve járn i,  ’s az ottani 
Lcshi,  és Awar Nemzeteket meg esm ern i; azután Kizlár , és Tíf- 
lisz felé utazni szándékozott légyen, *s így a’ D erbent városa , és 
a’ Fejér tenger nyúgoti , és keleti partja meg visgállása után a ’ 
Persákhoz ju tna, a’ kik k ö z t , mint szom szédja ik , és vetélkedó- 
ji közt a’ hajdoni Magyaroknak, tárgyára több fel világosítást r e 
mél vala. — Az Elborusz hegyről viszsza jővén, u, m. Besse Ur, 
Fő Generalis Emmanuel u r  más nap nagy ebédet,  ’s köz tánfzot 
adott. Jelen voltak: Szultán Mingli — G herai .  s. a. t. M ég  azon 
napon ebéd után Szultán K e ry m , Gherai,  Bég M iszassz t , Bog 
Alakai , r— M an szu io w ,  Bég Abulew F i j a , és a' Kabardai Neme
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oily szerentsés nemesi szabadsággal bír amaz Iste
ni Gondviselés különös Háza, (értem az Austriai

lsek Látogatás végett szállásomra jöttek. A’ Major Zárdán mint 
T o lm á ts ,  őket hozzám k isé r te ,  Nagy szívességgel, és mosolygó 
ábrázattal be lépvén , kezeiket nyújtották, és ujonan örömeket 
nyilatkoztatták, m o n d v án ,  hogy elegendő képpen szavaikkal elő 
nem adhatják, mit é reznek , midőn egy Magyart lá tnak ,  ki őket 
Cseleikre emlékezteti.

A’ Második jelentésemben említést leflem volt Naltsikba hoz
zám érkezett Dugurl két Fő em berrő l ,  és két Nemesről. Ki nem 
mondhatom, melly nagy örömet okoztak be lépvén szobámba, va
lamint ok is látszatlak nem kévésé Örvendezni. Hazai — Kuba- 
csejew valami 65 esztendős $ a’ kinek külső formája, ’s tekintete, 
te l lyce , és piros ábrázatja ,  szelíd indülafú mosolygása, egy szó- 
val egy Magyar birtokos Úri hasonlatossága, úgy te tszett,  mint
ha egy régen nem látott rokonyom egyszerre előmbe jönne. A’ 
másik: D e w le t— Tonka —Abeszeláf, 40 esztendős, fekete szem ű, 
fekete bajúszú, tsinos egyenes te rm etű ,  nyúlánk, vidám ábráza- 
t ú , valóban egy M ag y ar  Lovas Katona T isz th ez ,  a’ k i  nem tu d 
ja ,  mi a’ félelem, hasonló. Hazai igy szóllott: Hallottuk előre 
egy Magyarnak meszsze Országból ide jövetelét, és a’ Magyar 
Nemzetből itt hátra maradott rokonyinak szemléllése kívánságát. 
Mi tüstént lóra ü l tü n k ,  és száz Verstnyi (14 Német mértfoldnyi) 
főidről ide siellünlí. Kérdéseimre , többi közt,  azt felelte ; hogy 
a' Dugur B a lk a r ,  Khuijám, Bizingi, és Oruszpi öt Nemzetségek 
magokat a1 Magyarokhoz leg közelebbi Vérségnek tartják, és száj
ról száira származott hagyományból merített tudósítások szerint, 
ők m ind  a1 M agyaroknak Rokonaik, Továbbá, hogy a' Magyarok 
más Országok fel keresésére mentek Napnyúgot felé , és most a’ 
Duna mellett laknak. Folytatván beszédét hozzá tette; hogy a’ 
B alkar Nemzetség közt él még egy N em zetség , a ’ melly a’ régi 
Magyarok Fő Vezéreitől származnék; hogy annak Feje Abdulla- 
Khán nem régibe meg holt, és két Fiat hagyott maga után, egyik
nek neve Bessat, a’ másiknak Bedelát.

Abeszelán továbbá szóra kapván, cl ne felejtsük, mondá , 
hegy a’ mostani Feje a’ Balkar Nemzetnek valóságos Maradéka 
az el költözött Magyaroknak, és hogy e’ Hadának neve Khaton 
Maszakow. De ők m ár azt nem tudják mi nyelven beszéltek lé
gyen Öseleik , hanem hogy az cmlétetl Öt Nemzetségek egy nyel
ven beszélnek , a’ melly mindazon által külombözik «’ Kavvkaz 
hegyekben mostan élő több nyelvektől. A’ mint Bcssc Űr őszre
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felséges Házat) szárnyai alatt. Már Kristus Ur. 
szül. elöt 2055 észt. ez a’ Nemzet Mongol Ország-

veszi, nyelvek sokkal kevesbbé hasonlít a’ M agyarokéhoz,  'mint 
a’ Persákéhoz; a’ mi nem tsuda annyi sok századok, változások , 
és keveredések után. Közönséges ez a’ T ó t ,  és Német N em ze
teknél is.

El tűnt tehát a’ mostani Magyar Nyelv K awkaz tájjékárúl ; de 
len maradtak sok H elyeknek, Folyó vizeknek, és Nemzetségek
nek nevei: u. m. M oslow kut, M a ra ,  l ío rz -S zu k le ,  K aszául, 
Kis M adjar i , Kis Malka, K u bány ,  T e rek ,  Tsem ez , T s ik , Dom- 
bai tomp. ’s a’ t. Bitó élő Nemzet a’ Dugurok k ö z t ,  Zumbati,  
Georgia Királya 925.. Aphoni , Z izi ,  M ikosi,  Thurzo , vagy is 
Thw zol , T e rek ,  G udise ,  Batsáni, Gilantba , G uta ,  Gáté. ’s a’ t. 
Rövid ki vonás a’ Tudom. Gyűjt. l8öO. II. KÖtetéb.

Úgy látszik; hogy, Besse Úr vélekedése szerint, a’ Derbent 
Nameh, vagyis Derbenti História nagy világosságot fog ezen tárgy
ra szolgáltatni. Ebből néhány sorokkal is nagy alapot készít vitatá
sa valósítására; (ha cgyébb iránt által megy a’ Rostán a’ könyv). 
Midőn Kabadsbah , u. m. a’ Derbenti Historia , Nusirván- 
nak az Alja Persia! K irály, a’ Törököket,  (a* T erek  parti L a 
kosokat) meg hódította , több Tartományoknak Ura le t t ,  és igy 
száz ezer emberből álló sereggel,  Muszka, U n n k e r ,  és Orosz 
Országokat hatalma alá vete t te ,  Országlását egész a’ Volga p a d 
jáig Jd  terjesztette. Akkoron Kizlár, Nagy M agyar i , Kis Magya- 
r i , és Gyulát híres gazdag városok valónak: Gyulát L ak o s i , és 
sok más népek viszsza maradtak  az el széljedett Magyaroktól, kik 
szép ,  és magos te rm e tű ,  jó indulntú emberek lévén, mesterség
gel épült kies városokban laktak, mellyek meszszéről, mint a’ hó, 
úgy fejérlettek; a ’ városok népe tsinos, és gazdag volt,  sok a- 
r a n y , és ezüst bányákat szorgalmatossan m ívelvén, mellyekröl 
ezen vidék, a’ Terek folyó vízétől szinte Kizlár városáig, híres 
volt. A’ Magyari Nemzetség felül halladta a’ Gyulátiakat. Midőn 
üdével a ’ Tatárok be ütöttek, és a’ Magyarok Országát el rontották, 
akkoron ők (a’ Magyarok) nagyobb részint Napnyúgot felé mozdultak, 
egy része a’ hegyek közé húzta magát, az Urak vize fe lé ,  és ott 
le telepedett; hol a’ D u g u r  nevezetes Nemzetség, a’ M agyar U nn- 
kcrcktől maradván viszsza , azután a' Bizingi, K a th u r iam , ’s Bal- 
kár népekkel egyezésre léptek, 's a’ t.

2) Körosy Csorna Ú r ,  Erdélyi Magyar F i ,  Erdélyből 1819 
Novemberben által menvén a’ Havasalföldén , B u lgárián ,  és R o
m ánián , E gyptom ba, és Syriába vétle ú tját,  Rövid üdéig mula-
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ban hazáskodotl régtől fogva, a’ Sinai birodalom 
éjszaki halárain kívül, kiknek is gyakran be roha
násaikkal alkalmatlanok lévén, végre meg vercllel- 
tek, és adó alá vettettek. Üllővel 210 Krist. U. szül. 
élőt a’ győzedelem részekre hajlott a’ Hunnoknak 
Theumanus kormánnyá alatt, kinek Fija, és köve

Magyar Ország.

tőn  Aleppóban, a’ honnét a’ Bagdadi úton Persiába hatott,  és Te
heránban néhány hónapot töltött, Innét Khoharasanba folytatta 
ú tjá t ,  által menvén B o khara ,  Kulm, Bainian , Cabul Pcshavver, 
Caschmire tar tom ányokon, végiére l 823 Júniusban Lu dal; , vagy 
Ládák, az az kis Tibet, L e i  nevezetű fő városába ért. Nem sokára 
Őszve jött Tibetben f  Mooreroft Ú r ra l ,  a ’ ki ötét a’ Tibeti nyelv , 
és Literatúra meg tanulásában segítette , mellyben tett elő mene
teléről a’ Calcultai Asiai Társaság  szép tanú bizonyságot adott. 
G erard  Angol Orvos ötét h i tnavá r  földjén találla Kanam nevű 
Klastrombán egy tudós Láma társaságában könyvek közt el merül
v e ,  és a’ leg jobb egésségben. Ekkor m ár  előment tudományos 
fürkészciben, mivel m ár majd egészlen el végezte a’ Thibeti nyelv 
Gramallcáját, és szó könyvét, mcllynek végbe viteléro magát a' 
Kormánynál le Kötelezte; de temérdek nagyok valának, és ki te r 
jedlek tárgyazásai , úgy hogy a’ munkák, mellyckbe eddig kapott, 
tsak előjátékai tudós törekedéscinek. A’ Mongoly nyelvet a’ Sinai 
Lileralura  boksának állítván, tsak annak birtokával szándékozót. 
Mongoly Országba sok tudományok fel fedezésére jutni. Altat 
olvasta a’ Thibeti Encyelopediának 44 kötetét. Mahabbaratnak 
egy részét fel találta. Tudós társa a’ L ám a tudtára adta ,  hogy a ’ 
kőre metszés (Lithographia) T eshoo ,  L oom poo , és Lahassa régi 
városokban századok előtt virágzatban vo lt ,  és hogy az elsőben 
az Anatómia 60 külömböző alkajjjjfban van le nyomtatva. Kanjui.  
nak öt kötetje az orvosi tudományt foglalja magába. Thibelnek 
föld le írása nagy fel világosítást fog nyerni azon nyomtatott eiu 
lékek á lla l, mellyel; a’ Klastrombán vannak le rakva. A’ Litcra- 
turának Indiában történt hanyatlásakor a’ Tudósság Thibctbo köl
tözött, mint menedék h e ly é re ,  a’ hol is a’ tudomány kintseire 
nézve meg érdemlik pillantatainkat. Az Óriási nagy nyomtatvá
nyok sokasága magában már kedvező zálogai annak ,  hogy C so 
rna Úr fel fedezőre! ezen temérdek nagy ösmerellen földnek hets- 
re  méltó tulajdonai közé fognak tartozni; kinek is Kunavárbeli 
mutatása akár m i n e r a l  igyekezetre igen alkalmatos. Ki v o n a t ; 
of the Asiatic Journal Monthly Regisler for Briltish India
and i le dependencies, N. !t>7· kor.  Nov. ltí-9- V. z8, London.
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fője, Metens a’ szomszéd nemzeteket mop; hódítot
ta , és magát Tánjó (Égnek fija) tizimmel díszesítet- 
te; mellyel a’ következett Fejedelmek is éltek. 49 
oszt. K. Ü. sz. el. Punuhus, és Peus közt egyenet
lenség támadván, a’ Hunnok tagos birodalma az 
éjszakára, és délire válosztatott el; de ez sem ál
lította helyre a’ tsendességet. Peus a’ Sina belieket 
segítségre szóllítván , Punuhus életének, és az Asi
at Fejedelemségnek véget vetett Kr. U. szül. ulán 
93 észt. El pusztulván a’ Hunnok Országa Asiá- 
ban, az éjszakiak is ki nyomattak helyeikből nyű
göt. felé, a’ hol is sok kóválgások után Baskiria vi
dékein telepedtek meg; de a’ Topáji Tatároktól 
hénszeríttetvén 318 észt. bellyebb tolódtak nyűgot- 
ra, ’s el foglalván az Alánok földjét az Asiai szar- 
matziában, meg lepték a’ Volga, és Tanais vidé
keit; a’ honnét is 374 észt. Balambér vezérlése 
alatt által jöttek Európába, több nemzeteket meg 
győzvén, ’s azokból magok erejét izmosítván. 376 
a’ Gothokat meg támodták, a’ kik a’ régi Dátziát, 
vagy is mái Moldva, Oláh, Erdély, és részint Ma
gyar Országot bírták. Az Osztrogolhokat meg győz
vén Thrálziába fordultak, ’s ott, el foglalván más 
részről egész Pannóniát, a’ Gothoknak a’ Hómaiak 
ellen segédül szolgáltak ; a’ kikkel nem sokára bé
kességre léptek , a’ inelly tsak rövid üdéig tartván, 
álhatatlan szerentsével viaskodának. Azulán Galliá
ba hivattatván, Germanian vándoroltak által, min
déből győzedelmeik nyomdokit hagyván magok után.

Végre kettős hartzal alázták meg a’ Gotthokat. 
és ezután vetették meg Alapát Pannóniában ama 
fényes Hunniának Balamir alatt , kinek örököse 
volt Charaton Király, a’ ki népével 597. Theoli- 
mus Scytlia által fel vette a’ keresztény Hitet. U1 
dinus vagy Huldes következett a’ Királyi székben 
400. a’ ki Arkadius Tsászárnak sikeres erőt köllsö- 
nözölt Gaina vezér ellen. De tsak hamar ellensé
give válván a’ Tsászárnak, Thralziát meg pusztí
totta. Az alall Alarik, a’ Gothok Királya a’ Görög 
Ország pusztítása után Pannóniába jővén, a’ Hun
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noitat Italia ostromlására ingerletle, mcllynek a’ 
békesség viszsza szerzése nagy adóba került. Azu
tán következett Mundzuch, ’s ez után okiár, és 
Ruas. 428. Ezek halála után Attila, és Bleda, vagy 
is Buda testvérek Uralkodtak a’ Hunnok Kormány 
székén, a’ kik alatt nagyobb veszedelem készült 
minden nemzetek ellen a’ Hunnok részéről Ezek 
441 el kezdették a’ Római birodalmat bizgatni, az
után Tlirátziát, és Illyriát gyászos pusztittással la 
podván, Theodosiust a’ Chersonesi ütközet után, 
445, arra szorították, hogy tölök a’ békességet nagy 
pénzen venné meg. Meg öleltelvén fileda, maga kez
dett Uralkodni Attila, mint Isten ostora, 450 Gal
liába indulván, győzedelmes fegyverét tovább vit
te; 451. de a’ kataloniai mezőkön szerentséllen üt
közetbe egyeledvén, meg boszonkodolt, ’s 452 új 
erővel Itáliának leg szebb városait hamuba borít
ván, egész Rómáig be hatott, a’ honnét ölet Sz. 
Leo Pápának ékes beszédje egész Pannóniába visz
sza térítette, a’ hol is maga lakodalma éjjelén, óra 
vére által, meg fójtatott maga ágyában. Három 11- 
jat , Ellakust, Dengezichust, és Irnachust, hagyott 
maga után, a’ kik meg nem egyezvén, az Országot 
magok közt fel osztották ; ez meg lévén, egy része 
a’ Ilunnoknak el foglalta a’ Golhok, és Alánok tar
tományit, de meg öíettetvén Ellak, és Dengezich, 
az el széllyeszlelelt, ’s ezen alkalmatossággal a’ 
Gepidák, kik jobbágyai voltak a’ Ilunnoknak, el 
foglalták Dátziát, az Ostrogolhok pedig Pannóniát. 
Látván Irnách a’ veszedelmet, magának, és a’ 
Hunnok maradékinak kis Scylhiában állított hazát 
a’ Boriszthencs folytában, iniglen ki ülvén Asiaból 
az Avarok, azokkal egybe kaptsolva ismét viszsza 
tértek Pannóniába. 457.

Az A v a r o k , vagy A v a resek .
Simocatta szerénl a’ Szittyái Nemzeteknek egyi

ke. melly Ogor névalal esmereles vala, a’ Til folyó 
víz körül. Ősi vezérjeiket Vár, és Chuni, név jelesílle, 
kik is 557 nemzetektől el válván Európába boltoz-

Magyar Ország.
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lelt; a’ liilict midőn a’ szomszéd nemzeteit Abarcs- 
eltnelt , Ca’ scytha nemzeteit közt Böltsebbeknek, 
vagy is jeleseljbeknek) Ítélnének, bátorság okáért 
azokat bövséges ajándékokkal meg tisztelték; innét 
Vár, és Cluini magokat Abareseknek nevezték; (él
vén az alkalmatossággal) Fejedelmeket pedig Cha- 
gannalt mondották.

Ugyan azon esztendőben Konstantinopolba kül
döttek a’ Tzászárhoz követséget, hogy, ha az nekik 
betses ajándékokat, esztendei fizetést, és termékeny 
fődet adna, hadi társai lennének. Jó szolgállatot 
lettek annak az Ongorok, és Sabirok ellen. Ezen 
vidőben 558 a’ Hunnok (Attilia maradéki, Uturgur, 
és Cutirgur név alatt) többször ki ütöttek egész 
Tlirátziáig, és 558 rablásokat egész a’ városba ter- 
jesztétték, miglen Belisaríns ereje által viszsza nyo 
matlalván, pénzel le tsendesítlettek, és haza takarod
tak; a’ holis a’belső meg liasonlások végső veszélyt 
akarván fejekre hozni,_ többnyire magokat az 
Avarokhoz kaptsolták. Ezek líj erőre kapván iíj 
követséget küldöttek a’ Tsászárhoz, de kéréseikben 
elégtételt nem tapasztalván, ezentúl a’ Rómaiak ba
rátságától el idegenedtek. Frigyességbe lépvén a’ 
Longobardokkal, fegyvereket a’ Gepidák ellen for
dították, ’s Dátziát magokévá tettek; sölt Longo- 
bard társaik Italiába költözvén; Pannóniát is meg 
nyerték: a’ honnét alapoltatott rémületet okozó 
Országa az Avaroknak, 568 ki ütvén Frantziára Si- 
gebertlől meg győzellek, de a’ békességre tsak pén
zért állottak. II. Justinus Tsászár drágán fizette 
meg az el foglaltt Syrmiumot, mellyel következője, 
Tiberius, viszsza adott békesség fejébe 580. Mau- 
ritzius Tsászár alatt is, 599. Trátziát pusztították. A{ 
kötött békesség álhatallan volt; mellyet 615 ajándé
kok által fogadtak, de tsak hamar fel bontottak; 
626 Konstanlinápolt ostrom alá vévén, a’ honnét 
nagy károkkal veretlenek viszsza. Végre Konstan
tin alatt a’ Rómaiakkal olly barátságot kötötték, 
bogy II. Justinian, Absimar Tiberius alatt számkive- 
tésben lévén, az Avarok Chaganjához futott Cher-
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sonából , és annak testvérjét Theodorát hitvesül 
velte légyen magának; úgy Leo Tsászár is, a’ Scy- 
thiai Avarok Chaganja (királya) leányát, Eirenét, 
jegyezte el fijának, Copronim konstanlínnak.

Nagy Káról Tsászár 791 , leg veszedelmesebb 
haddal viszontagolta az Avarok bárdolatlan nyugha- 
latlanságait, és kegyetlenségeit. Meg fosztatván a’ 
Frantzok által Pannonia nagy részétől, (a’ Cetzi he
gyektől fogva egész a’ Rábáig) kezűének tanáts- 
kozni a’ veszély el távoztatásáról. Thudun fejedel
mek népe nagy részével Arjuisgranumban Országát, 
és nemzetét a Frankok hatalma alá ajánlotta, ’s 
meg keresztelkedvén nagy ajándékokkal tért visz- 
sza honnába. Az oda haza maradott Avarok pedig 
fel zerdülvén meg ölték Chaganjokat. Erre a’ Fran
kok be ütöttek Pannóniába, ’s az Avaroknak minde
neit el foglalták. Sokan ekkor az Avarok közül visz- 
sza tértek nap kelet felé, mások a’ Frankoknak meg 
hódoltak. Thudun a’ hívségtől, és fel vett Iliitől el 
pártolván, meg ölettetett; helyébe következek Theo
dor, a’ ki már keresztény volt, és a’ki’ a’ Tótoktól 
békessége nem lévén, Karolnál a’ karnuntum, és Sa- 
baria közt fekvő vidékért esedezett maga, ’s nepe szá
mára, a’ mit meg is nyert. Ezt követte Abraham, a’ kit 
Káról a’ régi Chagani tzímmelis fel díszesílett. Ezen 
Hun-Avarok hívek maradtakmind végig, a’ mint az 
ki tetszik 822 a’Tsászárhozintézett követségekből Tu
tim d Fejedelmek állal. Azok pedig, a’ kik Nap kelet 
felé indultak, a’ Bolgárok által egészlen el töröltettek.

M a g y a r o k .
Azon Scytha nemzet, inelly az Ungros, vagy 

Hungros (Magyar) név alatt a’ 9 században Európá
ba költözött, már Asiában úgy nevezetetett az egér 
bőr kereskedésről, llívattalnak nyúgoti Hunoknak 
is , Törököknek (Turk). A’ Lalán írók azokat: Un- 
garius, Jugrus, Vengrus, Avares, Hunnus, és Schylha 
neveken is említtik. Magok ön magokat Magar (Ma
gyar) , néven hívták; (lalám a’ Megere nemzettől, 
meUyböi Árpád eredeti; vagy talám a’ MuagertöJ, a’

Magyar Orezág,
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Ilunnok királyától, vagy végre a’ Makar nevű Tau
rus» hegy foltjától; mclly körül valaha laklak) innét 
nevezik okol olykor a’ Görögök is: Mazaros , vagy 
Makaros oknak (Boldog, szerencsés).

Asiában, a’ Kaukasus kapui felett a’ Tanais er
deit ’s azután , a’ Geougenok birtokába esvén , az 
Altai hegyeket lakták 551, le rázván azok igáját, a’ 
Török birodalmat alapolták Toumuen vezér alatt, 
szárnyaikat a’ Chanok kormánya által meszsze kiter
jesztvén. Topochan két felé Osztotta azt’, ’s igy 
származtak a’ keleti, és nyúgoti Törökök; a’ honnét 
(j()0 sok nyughatatlanságok támadtak. A’ nyúgoti 
Chan magát a’ Sinaikkal öszve kaplsolván, meg bán
totta a’ lobbit, a’ kik két felé váltak, de, a’ Sinaiak- 
kal szerentsétlenül küszködvén, ismét meg egyeztek, 
’s lassanként határaikat egész á’ Tanaisig terjesztet
ték a’ hol 780, magok közt meg hasonlván Caliba 
által meg gyözettettek, de öszve szedvén erejeket 
726' szerentséssen megverték a’ Sina belieket, azu
tán azokkal békességben éltek. Későbben két pár
tosságok támadtak a’ török Udvarban, mellyek az 
Asiai°birodalmat fel zavarták, leg inkább a’ midőn 
a’ Hoeikei Iíunnok által 742, észt a’ Volga folyó felé 
nyomattatnának. Ezek a’ tartományok fekvése szerint 
a’ Görög íróktól majd Chazarok, majd uzolt, majd 
Palzinatzilák, majd Magarok (é. a’, t.) nak mondat
nak · a’ kik közül azután sokan a’ Magyar név alatt 
Európába költöztek. Innét Őseink honnja a’ Baskí
rjai kerületben esett, mellyel némelly íróink Den- 
tumoger, mások Boslardia, Dentzia, és Magaria, is
mét Magoria, Nagy, vagy régi Ungaria, név alatt 
adnak elő. Julian Dominikánus, Bulgárián túl a’ 
nagy Etil folyónál, melly hajdon Volgának kiváltá
tól! ollyan lakosokat talált, a’ kik magyarúl beszél
lek 5 és azt állították, hogy őseik mondásaként a’ 
mi ’Magyaraink azon helyekről költöztek légyen 
más felé.

Minekulánna t. i. a) az emlétett Denlumoger

í ) Bcla Kevctlen írója ssorínt.
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tartomány a’ nép sokaságát einem tarhatná, hét fö 
személlyel^ magok közt el végezték, hogy, elhagy 
ván születések földjét, Pannóniába költözködnének; 
mellyel Attilához tartozni hallottak, a’ kinek nemzet
ségéből származott Almus Vezér, Árpádnak Alja, ki
nek kormánnyá alatt meg indultak 884 ’s az Etil 
(Volga) vizén, és Orosz tartományokon által, Kiovi- 
ánál a’ Rusznyákokkal, és Kunokkal szerentséssen 
meg ütközvén, a’ Kárpát alatti Beregh, és Ungvári 
vidékre jutottak, a’ honnét mái honjok ostromlása 
kezdődött 889. A’ 7 Vezérek neve: Álmus, Eleud, 
kundu, Ound,Tosu, Huba, Tuhutum.

Almusnak Atja Ugek, Annya Emesa Eunedubeli- 
an Vezér leánya volt; Magyar hütvese szülte Árpá
dot. Leg elsőben is azon helyet foglalták e l , meg 
győzvén az Ungvári őrizetet, melly most Munkáts- 
nak nevezetetik, akkor azt a’ ki állott munka miatt 
Munkásnak híván; a’ hol is A’lmus, el öregedvén, 
Árpád fiának adta állal a’ vezérlést.

Ennek koiunánnya alatt el foglalták nem stak a’ 
mostani Magyar Országot, hanem Erdélyt, Bulgáriát, 
Morvát, Carinthiát, és ltarnioliát, nagy pusztításo
kat tévén Itáliában, Bavariában, és cgyébb szomszéd 
tartományokban. A’ ATagyarok közt el osztván a’ 
nyertt vidékeket, régi Jakosit az el foglalll tartomá
nyoknak, u. m. a’ Tótokat, Bulgárokat, Rusznyáko- 
kat, Oláhokat, é. a’, t. a’ földmívelésre, és szolgál- 
latra rendelte.

Árpád társasági törvényekkel egybe kötvén a’ 
Magyarokat, ’s az el foglaltt birtokokban azokat meg 
izmosítván, Zoltán fiának adta állal a’ kormányt, 
maga pedig, meg halálozván, székes Fejér várolt 
temettetelt 907. Zoltán alatt sok hadai voltak a’ Ma
gyar Nemzetnek, leg inkább a’ Bajorokkal, a’ Ma
darász Henrikkel: és Konrád Tsászárral, de sokszor 
meg is tsépeltetlek, kivált Merseburgnál 954. Zol
tán meg holt 949, ’s a’ kormány Toxus vezérre ma
radott; a’ ki alatt a’ Magyarok nem nyugodhattak, 
miglen Augsburgnál jól meg nem vcrcllellek; és 
más vidékeken is sok kárt nem vallotak volt; úgy
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hogy az Országba külső tartományokból kelleték la
kosokat, és míveseket be hozni. Toxus Geyza lijára 
hagyta az Országot 972.

Geyza (Győző) született 952. Hülvese volt Sa
rolta Gyulának, Erdély fejedelemnek leánya: Gyer
mekei voltak: Sz István király, Judith, (Lengyel 
Bolesláv lüilvese) Gisela, (Yelentzei Ottó vezer hüt- 
vese) Sarolta, (Aha Samuel hütvese). Ez Országát 
békességes hazájává szándékozván tenni a’ Magyarok
nak ; meg nyitotta abba a’ keresztényeknek, kivált 
Papoknak, és szerzeteseknek a’ szabad be menetelt, és 
a’ Sz. Evangéliumnak hirdetését; a’ mint is sokan a’ 
Nagyok közül is meg térlek a keresztény Hitre. De 
minek utánna Bajor Henrik, (a’ ki a’ Magyarok fri
gyessé volt) és II. Oltó közt (a’ kivel Piligrinus Püs
pök, a’ Magyarok Térítője, tartott) a’ békesség fel 
bomlott, a’keresztény Hit gyarapodásának is gát téte
tett Magyar Országban. De Geyza meg békelvén a’ 
Németekkel, és határt szabván Országának; a’ tsen- 
dcsséget a’ Religio plántállására, és népe boldogító 
sara fordította. Maga is meg keresztelkedett; és sz. 
intézete elő mozdítására Sz. Márton tiszteletére a’ 
Pannoni hegy en egy roppant Monostort alapolt a’ Sz. 
Benedek szerzetesi számára , mellyet Sz. István, 
Fija, és követője a’ kormányban : vitt tökélletesség- 
re, a’ kit is Sz. Adalbert Püspök keresztelt meg, 
és nevelt. Meg holt istenesen Geyza dilséretes mun 
haji örvendetes gyümöllseit szedvén 997.

Sz. István Herzteg, Geyzának Fija következett 
a’ kormány székre, a’ ki Atjánali islenes szándék- 
ját, a’ Magyar Nemzetnek a’ keresztény kalholika 
Iliire való meg léríttetését lellyes buzgosággal foly
tatván, 1000 Rómába küldött követet, (Aslrikust, 
Sz Benedeki szerzetest, és későbben Kalotsai Ér
seket) hogy azon Püspökségeket, mellyeket az Esz
tergomi Érsekség mellett alkotott, jóvá hagyná, és meg 
erő’ síttené. II Silvester Pápa telíyes meg elégedéssel 
kedvezett kívánságának; és e’ melett az új Hertzeg- 
nek koronát, Apostoli királyi tzímet , és kettős 
keresztet küldött, mellyet királyi pompás alkalma-

Európa Tekintete. IX. Kötet. 2



tosságokkal, mint Apostoli Fejedelem maga elolt 
vitethetne. Egyébbhént Sz. Istvánnak müvei szá
mosabbak , és esmeretesebbék Magyar Országra 
nézve, mind a’ lelki, mind az üdéi boldogság ügyé
ben, mintsem azt itt rövid rajzolatba lehelne, vagy 
kellene foglalni. Ő kaptsolta szorossabban Erdélyt 
Magyar Országhoz, a’ pártosliodó Gyula vezért meg 
győzvén. Uralkodott tovább 40 esztendőknél. Sz. 
Imre Hertzeg, egyetlen örököse előtte a’ Mennyeiek 
közé ragattatván, követője lett a’ királyi székben 
Aleman [Péter, 1039. Ez le tétetvén Aba Samuel 
emeltetett arra 1041. Ennek meg ölettetése után is
mét Péter tétetett viszsza 1045. Ez után következ
tek : I. András 1046. I. Béla 1061. Salamon 1063.
I. Geyza 1074. I. Sz. László 1077. Kálmán 1097.
II, István 1115. II. Béla 1152. II. Geyza 1142. III. 
István 1161. II. László 1162. IV. István 1163. (III. 
István viszsza tétetik 1165}. Ili. Béla 1174. Imre 
1199. III. László 1204. II. (Jerusálemi) András 
1205. IV. Béla 1236. V. István 1270. IV. László 
(Kun) 1272. III. (Velentzei) András. Ezek az Ár
pád véréből voltak, és azért közönségesen ez a’ 
300 esztendő, Sz, Istvántól. III. Andrásig, a’ kivel 
Árpád vére, és Rokonsága kiholt 1299, az Arpádi 
üdö fordulatnak (Periodus Arpadiana) mondatik. A’ 
következő (2-ik). 1500-tól, 1527-ig, Elegyes Üdő 
fordulatnak (Periodus mixta) hívatlatik , mivel az 
ebbeli királyok külömbbféle idegen, és honni Ilázok- 
ból válosztatlak: u- m. Robert 1501. Venlzel (Lász
ló) C seh , 1301. Otto, B a jo r , 1504. I. Robert 
Káról 1310. I. (Nagy) Lajos 1542. I. Maria 1582. 
II. (Kis) Káról 1585. Maria ismét viszsza tétetik 
1386. Sigmond 1387. Albert Austriai 1438. Ersé. 
bet 1440. I. Ulászló 1445. V. László Altya halála 
után született (Posthumus) 1445.

I. Korvinus Mátyás 1458. II. Ulászló 1490. II. 
Lajos 1516. Zápolya János 1526. Ettől fogva kez
dődik az Austriai üdö fordulat, (Periódus Austriaca) 
mellynek folytában mind eddig a’ Felséges Austriai 
Házból a’ Következendő Magyar Országi királyokat

j& Magyar Ország.
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számláljuk; í. Fez’dinand 1527. Maximilian, 1364. 
Rudolf 1578. II. Mátyás 1608. II. Ferdinand 1619. 
Ití. Ferdinand 1657. I. Leopold 1657. I. Jósef 1705.
III. illáról 1712. Maria Theresia 1741. II. Jósef 
Tsászá 1780. II. Leopold 1790. I. Ferenlz 1792.

Melly Nagy volt légyen luilömbbféle üdökben 
a’ Magyar Birodalom, és melly sok féle viszontag
ságok alá légyen vetve az Országok sorsa, ki tet
szik a’ következendő Jegyzésekből. Magyar Ország 
Sz. István alatt 4850 □ m. foglalt magába· Sz. Lász
ló , és Kálmán alatt hozzá kaptsoltatott Szlovénia, 
Morvát Ország, és Dalmatzia 1110 □ m. II. Béla 
alatt Bosnia, 700 □ m. Imre alatt Servia 920 □. m. 
II. András, és fija Kálmán alatt Galitzia 1540 □ m. 
V. István alatt Bolgár Ország. I. Mátyás alatt Mold
va, Oláh, ’s Morva Országok. Silesia, Luzatzia, és 
Austriának egy része 5400 □ m. Nem említvén hogy
l. Lajos alatt, a’ ki Lengyel király is volt egyszer ’s 
mind, á’ Magyarok királya hatalma a’ Bálti tenger
től egész a’ Fekete , és Adriai tengerig ki terjedett 
légyen; innét méltán neveztetett Magyar Ország a’ 
XIV. és XV. században Nagy Országnak; 12,000'□
m, ki terjedvén. Mind ezen tartományok tzímeres 
Zászlói a’ királyi tzíxnek tárában tartatnak, és a’ 
király koronáztatása alkalmatosságával elő vitelnek. 
Innét írja magát a’ Magyarok Királlyá - Magyar, 
Dalmátzia, Morvát, Tót, Galitzia, Lodomeria, Ra
ma, (Bosnia) Servia, Kun, és Bolgár Ox-szágoknak 
Apostolyi Királlyának, és Erdély Οχ-szág Nagy Fe
jedelmének.

Melly sok. viszontagságokon ment légyen által a’ 
Magyar Haza, borzasztó dolog arról tsak elmélkedni 
is. Valóban a’ különös Isteni Gondviselés, leg in 
kább a’ Sz. királyok, és első Apostolai érdemeire, 
’s közben járásokra tekintve, tartotta meg mind ed
dig ezen Nemzetet ama régi izmosságában, a’ mii
lyennel tsak kevés Országok dilsckedhelnek. Mát 
ha még belső egyesség által töké 11 elesítették volna 
magok boldogságát a’ Álagyarok. Végre a’józanab
ban gondolkozók kívánságára reá hajlott az Eg, ’s1-7 xV
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áldását azok (igyekezetére fordította, a’ midőn a’ Fel
séges Austriai Házat a’ Magyar királyi székbe ültette. 
Just nyert magának ez a’ Keresztényi erköltsőkkel 
tündöklő dütsösséges Uralkodó Ház a’ Magyar koro
nára I. Ferdinándban 152G, mind örökre. F.zen 
Igaza meg erösíttétett 1G87. I. Leopold alatt, és 
az első sziilöttséghez kaplsollatott; melly III. (VI.) 
Karol alatt a’ Pragmatika sanklió állal a’ Leány ágra 
is kiterjesztetett 1723.

Az Austriai istenes Háznak köszönheti Magyar 
Ország a’ külső, és belső ellenségektől, és igy szem
betűnhető vég veszedelmétől való meg szabadulását, 
Törvényi, és Nemzeti szabadságának fenn állását; 
és azon gyarapodását, mellyben magát több egyébb 
(máskép’ számosabb, és izmosabb) Nemzetek felelt 
boldognak érzi. Igaz , hogy a’ múlt század végén 
ama halhatatlan nevű II. Jósef Tsászár hatalmát Ma
gyar Országon sajnoson kezdé éreztetni, de hogy 
azt tsupa.jót ügyellő buzgóságból, lselekedle légyen, 
meg mutatta rövid élte végén. És talám ha az Kg 
tovább kedvezett volna éltének, Országait boldogabb 
állapotba helyhezetelle volna, mint a’ Miilyenben 
hagyta. II. Leopold sokat meg orvosolt, de rövid 
(időig uralkodott. I. Fercntzre maradott a’ majd el 
viselhetetlen terh. Ez a’ szelíd, jámbor, és Igazsá
got szerelő Fejedelem, alig lépett az Uralkodó szék
re a’ midőn ama gyászos Szélvész kréUöll Franlziá- 
ban, mellynek zivatari még Európán liivül is diihös- 
ködtek. Nem azért hogy kedves Nénnyének, Antó
niának, és Sógorának, XVI. Lajosnak ártatlan meg 
ölettetését meg bőszülná, hanem hogy ama lelki, és 
(idei boldogtalanságot, mellyet a’ Frantzok el botl- 
lott része minden felé, a’ hová jutott, magával ki ter
jesztett, szeretett népétől el lávozlalná, egyébb Eu
rópai Halmasságok szövetségében , Franlzia ellen 
több ízben fegyvert fogott, változó ki menetellel. 
Okait viszontaglolt veszteségeinek az egész világ tud
ja. A’ többi tartományok közt el foglalta az ellenseg 
a’ Magyar Birodalmaknak tengerparti, és Horváth 
Országnak egy részéi. De meg koronázta az Egek

Magyar Ország,



lira a’ Magyarok Jó Altya szenvedéseit 1813. a’ mi
dőn Lipsiánái a’ Frantzok hadi erejét semmivé tette; 
a’ Fejedelmeknek régi Birtokait viszsza adta, és a’ 
közönséges Békességet Európában izmos lábra hely- 
heztelte. í. Ferentz király Illyriálól ismét el vá
lasztván az említett Magyar Birtokokat, azokat 1822. 
viszsza kaplsolla Magyar Országhoz azon állapotba, 
a’ me Ily ben voltak 1809 előtt.

Magyar Birodalom. 21

I. O s z t á l y .

A’ Magyar Birodalom Átaljában,
I. S z a k a s z .

F c k V é s e.
Λ’ Magyar Birodalom (Hungária, Ungarn) fek

szik a’ 44 és 50 éjszaki szélesség, és a’ 53, és 48 ke- 
leti hoszsítaság gráditstsaközt, (a’ Fcrro szigettől 
számolva) ’s innét fekvése, szélességre nézve, meg 
egyez déli Német, Frantzia, délkeleti Orosz, és Ta
tár Krimi Országokkal. Föld színété: 5859 □ mért
föld. Iloszszasága keletről nyugotra 156 földleírali 
mértföld. Szélességét nebéz meg határozni éjszak
ról délre a’ halárok egyformállan ki terjedése 
miatt, a’ Földleirók azt 77 geograph. mfdre teszik.

A’ Magyar Birodalom kis - mássában Európát 
lvelyhezteti a’ szem elejbe, mivel mind azon sok ne
mű kölömbbfélcségek, mellyek Európának egyébb 
tartományiban széíyel szóratva találtatnak, a’ Ma
gyar tartományokban mind szercnlséssen szemléltel- 
nek egyesítve, akár az ég hajlatát, és alját, ’s a’ 
földszínét, akár a’ terményeket, akár az embereket 
tekintsük. Λ’ midőn a’ kárpátokon álig érik meg a’ 
zab, és alig terem meg a’ (.sekély savanyú gyümölts; 
a’ Bánátban a’ legjobb ri’s , pamut, és selyem ter
mesztődül. Mikor az éjszaki Lakosok a’ szöllö für
tökről, ’s mondolárol tsal: beszélni halván, éhsége
ket burgonyával, és zab kenyérrel kéllelik, az al
földi Magyarok a’ fejér jó izü egésséges kenyérnek,
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tüzes bornak, a’ szabad ég alatt termo tzúkor édes- 
ségü sárga, és gör. dinnyének, ’s gesztenyének fe
leslegében tobzódnak. A’ síkságokon alig tart a ke
mény tél két hónapig, ’s a’ hó sokszor egy hétig se 
állandó; holott a’ Hegyesek közt Sz. Mihál havától 
egész Pünkösd haváig füttení kell a’ szobát. Ezen 
kiilömbbségeknek nem a’ föld le írati, hanem hely- 
lieztetési fekvése az oka. Mindezekről bővebben 
fogunk szóllani minden tartományban különössen.

A’ Magyar Birodalomhoz, vagy is koronához 
számos Országok tartoztak annak íidejcben, a’ mint 
azt eszre vehetni a’ Magyar történek könyvéből; a’ 
jelen való üdöben a’ következendő 5 tartományok 
teszik annak fő részeit: 1) Magyar Ország (szoros 
értelemben) a’ Magyar Határ őrző vidékekkel. 2) A’ 
tenger parti kerület (Littorale). 3) Horválh Ország, 
a’ Határ őrző vidékekkel. 4) Szlovénia, vagy Tót 
Ország, a’ Határ őrző vidékekkel. 5) Erdély Ország, 
a’ Határ őrző vidékekkel. Határai: kéé. Moldova; 
dél. Bosnia, és Szervia; nyűg. Morva, Austria, és 
Stiria; éjsz. Galitzia.

Magyar Ország.

II. S z a k a s z .
§. 1.

M a g y a r  O rszá g . A ta ljá b a n .
Foglal 3843 □ m. Fekszik a’ kárpát hegyeknek 

déli részén, és napkeletin. Határai: éjszakra; Ga
litzia, nyúgotra; Morva, Austria, és Stájer Ország; 
délre: Horváth, és Tóth Ország a’ Határ őrző vidé
kekkel. és tenger parti kerülettel; keletre: Erdély 
Ország. Természetes határszélei; éjszakra a’ kár
pát hegyek több ágaikkal; délre a’Dráva, és Duna.

Földszinté: A’ Sok változások egyeztetése Ma
gyar Országot Európának a’ leg szebb tartományok 
sorába helyhezteti. Felső, keleti, és nyúgoti részein 
mintegy 33 Vármegyékre terjedő, ’s egybe fűződő 
hegyek képelik a’ sok tágos, és keskeny völgyeket, 
mellyeket a’ számos folyó vizek, virágzó rétek, szán
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tó földelt, gyümöltsös kertelt, és hajító fekvésű lak
helyeit elevenítenek, A’ Duna, és Tisza vidékeit 
töhb 1000 □ mértföldi térségnél díszcsíti, és latija 
el a’ terményeknek külömbbféJc nemeivel. Kerék 
formája ezen Országnak nem egészlen rendes. Árva, 
és szepes vármegye legküllebb terjed éjszakra; ezek 
közt mindazon által Gálilziából majd 4 mföldnyi he
gyes vidék nyúlik be Magyar Országba déli tájjon. 
Ügy nagyon tsorbítja annak rendességét azon szeg
let, meJly éjszakról keletre hajlik; ’s onnét délre 
megy, és egy részét Beregnek , Szathmárnalt, és 
egész Máramaros vár megyét be fogja. Keletre, és 
délre nem kévésé ki tűnnek a’ Bánáti hegyességék ; 
úgy a’ nyúgoti részen egy darabja ad >Mura, és Bá
ba köznek.

Hegyek. Leg magasabb, terjedtebb , és neve
zetesebb hegyei Magyar Országnak a’kárpátok. Eze
ken kivűl jelesek felső részein a’ Galgótzi, Nyitrai, 
karponay hegy sor, és Tserhát, a’ Borsodi ággal; a’ 
keleti hegyek is ágaji az Erdélybe terjedő kárpát
nak. A’ Dunán túli hegyek ágai a’ Stiriából be 
nyúló Dobrai hegysornak. Leg nevezetesebbek a’ 
Bakonyi erdő Veszprim vármegyében; és a’ Vértes, 
Fejér , és Komárom vármegyében; mellyek Esz
tergomot , és Pilist meg futják. Mivel a’ leg ne
vezetesebb bértzek részei, és ágabogai a’ kárpátok
nak, és mivel minden vármegyében különössen em
lékezni fogunk a’ jelesebb hegyekről; itt tsak a’ kár
pátokról fogunk álaljában bővebben szollani.

Ez a’ felséges kárpát hegye, melly már a’ Poso- 
nvi vidéken lassú emelkedéssel nevelkedni látszik, 
Magyar Országnak éjszaki halárain fél hóid formá
ban egész Erdélyig nyúlik. Már Liptóban sikeres 
magasságra emelkedik ; Szegesben pedig iszonyéi 
emeletre lép, annyira, hogy az Európai hegyek 
hozta’ Uelvelziai, és Tirolisi havasok után a’ máso
dik. rangót foglalja. Az egész hegység 3 fő részekre 
osztódik. A’ leg magosabb a1 Tálra Liptóban, és 
szegesben, a’ második Tatra hegy lánlz Thurólz, es 
Lipló közt, a1 harmadik Maira Heves vármegyében.

A t a 1 j á b a n.
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A’ határszéli havasok Liptóban, és szepesben a’ le;* 
magosabb tzútsokra emelkednek, (7892 láb) mcllyek 
közt harmintz ednéhánynak tulajdon neve van , de 
egy lántzon húzódnak a’ Tálra név alatt Liptóban 
nnógotról keletre, Szepesben pedig éjszakra ; min
tegy 8 mérlföldnire. Ezek közt Jég fellyebb emelke
dik szepesben a’ Lomnitzi tsűts, melly 1550 frantz 
öl a’ tenger színe felett, ez után leg magosabb a’ 
Kriván Liptóban, 1505 fr. öl. Bővebb le írását ezen 
természet tsudáinak olvashatni Csaplovils Magyar 
Ország rajzolatban Németül. Ezen hegyek kövei 
jobbára termés, és mész kövek.

Minden kárpát-begy alatt van leg alább egy tó, 
mellyböl a’ sok havasi patakok több rohanatokban 
a’ völgyre le folynak. Némelly víz ugrányok felsége
sek f ’s víz porolebajj^qJ nap fénynél bájíló szivárvá
nyokat képeinek. Ezeket diszesítik a’ ragadó kör
vidékek. A’ víz a’ tavakban kellemetes ízű, tiszta, 
és kemény. A’ leg hervasztóbb nyárban is tsereg le 
a’ víz a’ leg magasabb tsútsokról. A’ Néma magá
nyosság, a’ ki mondhatlan szép kilátás, és minden, 
még a’ levegő is, a’ szívet itt az Istenhez emeli 
érzékenyebben, a’ kihez itt az ember közelítleni 
kállaiik. Mintegy két harmad részén a’ magasságnak 
élnek még a’ növevények, mcllyek a’ krumpulz, és 
egyébb fenyőkkel, gálnákkal, ’s tüdő mohhal vég
ződnek, azután következnek a’ móh nemek, ’s fel
lyebb a’ kopasz kő bértzek. A’ hó, és jég soha se 
fogyel, és az éjszaki völgyekben jég mezőket is lelni. 
Az esztendőnek minden részeiben esik olt hó. A’ 
levegő változása hirtelen, és rend kívül való, a’ fel 
meneteli izzadság sokszor jéggé fagy. Ila magasra 
hág az ember, tapasztalja nem ritkán, hogy alább 
esik, villámlik, és dörög, a’ midőn fenn’ a’ nap sül. 
Némely havas tetők fel hatatlanok még a’ vadkelskék- 
nek is. A’ Lomnitzi, és Kriváni tsólsra fel juthatni, 
és pedig erre könyebben mint amarra. Iíövi kels- 
kék, murmutérok; kövi sasok minden lakosi ezen vi
déknek ; ’s a’ pisztrángok a’ vizeknek. Ollykor med
vét is lőnek a’ völgyekben.

Magyar Ország.
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A’ hegy tsútsok alolról hegyesehnek látszanak, 
(le többnyire tompákká váltak az üdö mosloliaságai 
által. A’ Lomnitzi Isii Is hoszszukás, hoszsza mint 
egy 8 , széle 3öl, cl üdösődött termés kö omladván- 
nyal borítva. A’ tsaknem függőben álló termés da
rabol«, mint annyi iszonyú tornyok állanak fenn’. 
Az eső, hó, felhő, köd, és szelek ott igen veszedel
mesek, egy el hibázott lépés a’ leg gyakoroltabb 
mászol is le hajíthatja az örvénybe, mellybe le tekin
teni szédelgés, és iszonyodás nélkül lehetetlen.

Ezen szörnyeteg hegyek nevezetesebb völgyei: 
a’ nagy, és kis Kolbachi, Fcllti, Mengsdorfi, Wá- 
’selzi , Kriváni, Priblinai, Javorini: Szulyói, ’s a’ t.

A’ Lomnitzi hegytől távolabb látni éjszak felé : 
a’ Babagura, Pilszkó, Beszkid, ’s egyébb havasokat, 
mcllyek Árvában el széllyedvén, Trentsénben el ala- 
tsonodnak.

A’ közép hegyek, mellyel« ásványiaknak nevez
tetnél«, sok kiilömbféleséggel ágoznak: egy ágok ke
letre nyúlik a’ Iíernád mentében , és délre tsavaro- 
dik majd kassáig Abaújvármegyében, és Gömör, ’s 
Torna vármegyékbe ér. Egy másik ág á’ Iíernád, 
és Poprád folyók közt szepesben terül ki éjszakra 
viszsza. Máskét hoszszabb ág, a’ Király hegy el
lenében, nyúgolra terjed, délre liaiólván. A’ felső 
ág az éjszaki erdőktől a’ Vág, az alsóktól pedig a’ 
Garan folyó állal választat!!«. Magába foglalja ezen 
hegylánlz a’ Gömör, Zolyom, Thurólz, Trentsény, 
és Nyílra Vármegyei hegyeket. Az alsó ág pedig ál
tal fiit Nográdon, Nagy Honion; és P>arson. A’ leg 
magosabb ak közé számláltatok a’szilnó Selmetznél. 
Az éjszaki hegység fokaihoz tartoznak még a’ Biik- 
hegy Eger, és JVliskoltz közt; a’ Hegyallja Zemplén
ben, és Tclkebányi hegyek Sárosban; mellyel« közt 
fel lűnőbb a’ Fekete hegy.

Az éjkcleti hegyek Máramaroshan, már Beregh 
határain annyira emelkednek, hogy a’ havasok fel- 
ivét el érik, leg inkább a’ Bérsava, vagy Polonyina. 
De még fellycbb érnek a’ Galitzia , és Bukovina szé
lein : a’ Pop Iván, Farky, Csorna Ilora, Montul,

Λ t á l j á b a n .
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Rusky Petrosa; de nem oily meredekek, és puszta 
líö sziklások, mint a’ Tatra. Magyar Ország, Buko
vina, és Erdély határai közt egy hoszszd hegylántz 
vonódik Szathmáron, és Ugotsán által, egy hoszszas 
völgyet kerítvén. Emlékezetesebbek kopasz sziklá
ikon termő havasi növevénnyeikről; a’ Guttin, és 
Rosály.

A’ keleti hegyek amazoktól azon térség által vá
lasztódnak, mellyek szathmárból Erdélybe nyúlnak; 
Erdélyből a’ Maros folytában tsak nem Aradig érnek. 
Két völgy között, Erdély határszélén leg magosabbra 
emelkednek; úgy, hogy a’ Bihor, és Rézbánya a’ 
havasok tetejével vetekednek. Innét, éjszakra , és 
délre terűinek ki ágok, mellyek Nagy Várod felé sík
sággá válnak; a’ Maros folytában pedig dagadóbb 
ágra hoszszabbodnak, és Világos várral végződnek.

A’ keleti déli hegyek, mellyeket Bánáti hegyek
nek nevezhetni, a’ Maros, és Duna közt Erdélyig, 
és Oláh Országig érnek. Egyik ága új Palánka alatt 
fel emelkedve fut a’ Duna mentében Orsóvá felé, a’ 
honnét viszsza fordul éjszakra. Egy másik éjszakra 
vonódik, de kelet felé hájólva. Ezek közt képelő- 
dik ama szép Almás völgye, mellynck tsak a1 Nera 
vize nyit ajtót a’ rónára. A’ Bánáti begyek közt 
nagyobbaknak tartatnak: a’ Szemenik; Montye le 
maré, és Montye le mik, ’s a’ Versetzi begyek.

A’ Mura, és Dráva kerületiben, a’ Stiriából 
jövő kis begyek lassanként el lapulnak; de á’ Vas 
vármegyébén, a’ Rába vidékein fel tűnők mindég 
jobban emelkednek, lántzot képelvén, melly Stiria, 
és Austria felé görbül a’ Laita mentében, és ettől 
nem meszsze Bétsi új-városnál dombokra telepe
dik. Ezen lántz tsak egy völgy állal szakaszidőik 
félbe, és egy derék ágát Soprony felé botsájlja 
keletre, nem meredek, és tsak kevés vidékeken kő- 
sziklás; némelly határszéleken alalson, Sz. Eleii
néi pedig, Vasban, és a’ Fraknói vár felelt, nem 
sokat enged a’ havasoknak.

A’ középtartományi begyek részint egybe kap 
isoltt rendben, részint magányossau állanak. A’

Magyar Ország.
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Duna állal el metszetvén, a’ Vértesi hegyek által 
húzódnak homárom, Esztergom, és Fejér várme
gyéken, a’ déli, és nyúgoti vidékek közt. Innét 
ismét szélessebben emelkednek Veszprim vármegye 
részein. A’ Balatontól majd Pápáig ki terjedvén, 
szálán által Keszthelig tódulnak a’ Balaton másik 
szélén, ’s innét domb alatsonságban vonódnak egész 
a’ Zala folyóig. Magosabbak ezek közt az Eszter
gom , és ó Buda közt fekvők; a’ mellyek egy tsa- 
vargó völgység által külomböztetnek egymástól; a’ 
Duna mellékiek, és delestiek több helyeken kőszik
lások, és meredekek, valamint azok is, a’ mellyek 
Buda, Csákvár, Arats, Csesznek, és Sümegh körűi 
fekűsznek, a’ leg híressebb vidék ezek völgységein 
a’ Bakonyi erdőség. Ezen Völgyekben álmélkodást 
érdemelnek némelly széllyel, és magánossan álló 
begyek: u. m. a’ Badatson, melly, a’ Balaton par- 
tyán magasra emelkedvén, igen jó bort terem, mel
lette áll a’ Tsólsos, kisebb, kopasz, és igen göm- 
bölü begy. Tágosabb völgység választja ezektől 
a’ Sz. Györgyi , és Czobántzi begyeket, a’ honnét 
egy órára van a’ Ilalap Szálában, és a’ Bako- 
nvból ki lépő begyekkel kaptsolódó Hegyesd. A’ 
boráról nevezetes Somló Veszprim Vármegyében. 
A’ Sághhegy Vasban, boráról esmeretes. A’ Bara
nyai hegyességek; a’ Pétsi, és Pétsváradi tájjékon, 
mellyek közt nevezetes Pétsnél; a’ Metsekj és az 
azzal kötetben álló Sz. Jakab hegye. A’ Siklósi 
nyugotról keletre (2 m.) terjedő hegységek a’ Har
sánnyal végződnek, és Gyüdnél nem kévéssé me
redekek.

§. 2.
A’ R ó n a  v i d é k e k .

-Magyar Országnak két tagos síksága van, a’ 
kisebb, melly a’ Fertő tótól a’ közép tartományi 
begyekig majd 20 mértföldre terjed abronls formá
ban. Leg rónább a’ Tsalló közben, a’ Fertő, és 
Réptze mellet, nagyolrb részén Posonnak, Moson-
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nők, Győrnek, Komáromnak, és a’ Rába mellékén 
Sopron, és Vas vármegyében. Többi része a’ hegye
sek felé dombokkal, és lejtősökkel van meg rakva.

Az alsó nagyobb róna a’ Mátrától Hevesben a’ 
Dunáig, Új-vidéknél Bátsban 40 mfd. Válzlól Fe
jér toronyig a’ Bánátban 50 mfdre terjed, és a’Nagy 
Szőllősi hegyektől ugotsában a’ Mura, és Dráva ősz 
ve folytáig 66 mfdre. Sött ki hat az Országon is 
Horváth, Tót, és Erdély Országba. A’ leg alalso- 
nyabb fekvése egész Országnak Orsóvá alatt esik. Kö
zepét pedig az Országnak Mező Túr, és Ketskemét 
közé helyheztetik.

F ö l d  s z í n e t i  b o r í t é k j a .
Kerti föld a’ felső rónaságon, kivált a’ Rába, 

Réptze , Rába köz, Fertő, és Tsalló köz, vidékein. 
Λ’ nagyobb rónán: a’ Körös, Maros, Tisza, és Du 
na mentében. A’ dombosokon, és lejtősökön; to
kokon, ’s közép hegyeken éjszakra, és éjkeleti ha
vasok több tájjékain. Homok:  Győr, és Komá
rom közt a’ Duna folytában. Az alsó róna nyógo- 
ti részein: Fejér, Tolna, Somogy vármegyékben, 
és Baranyának egy részén Siklós felé a’Dráva par
ton. A’ Duna; és Tisza közt Válzon alól Pest vár 
megyében, kis Kunságban, és Bátsban egész a’ Tsa- 
lornáig. Biharban, Dcbretzen, és az Elsedi mo- 
Isárok közt.

Magyar Ország.

g. 3.
B a r l a n g o k .

Ezeknek le írását tsak rövideden adjuk. A’ ki 
azokról bővebben akar olvasni, lássa Bredetzkyl, 
Mednyánszkyt, Bükit, Greselinit, Vindischt, és 
Csaplovitsot. A’ számtalan Barlang üregek közt,  
mellyeket a’ Magyar hegyekben találni; emlékezet
re méltóbbak: az Aggteleki Gömör vármegyében a’ 
Budáról Kassára vezető líton. A’ hegység mész, és 
márvány kő nemekből áll: a’ bé menetel nyiigol.ro, 
egy kopasz, és egyenesen emelkedő kősziklában 5j
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láb magos, 5 1. széles. Terjedése mintegy 150 öl, 
magassága 16, szélessége 15 öl. Találni benne több 
kisebb, nagyobb hajlékokat; folyó patakot, melly 
majd el tűnik, majd előjön; mesterséges tseppkö 
oszlopokat, falakat, oltárokat, kerti ágy forma pad
iatokat, és le rajzolhatatlan menedékeket.

2) A’ Sziliizei jég Barlang Torna vármegyé
ben. Nyílása délre 18 öl magos, és 8 öl széles. 
Abban igen különös, hogy mennél melegebb van 
kívül, annál jobban, és keményebben fagy benne: 
és mennél hidegebb az üdö kívül, annál inkább ol
vad a’ jég benne. Tsupa jégből áll alól, tsak 50 
ölnyi hoszszúságra, és mintegy 25 ölnyi szélesség
re lehetett mind eddig be hatni ; tágos, és kü- 
lömbbféle hajlatú üregei mind eddig meg járhatat
lanok voltak. Itt töltik a’ telet a’ hideget nem szen
vedő állatok.

5) A’ Detrekői tsepp kő barlang Poson várme
gyében, 60 öl mélységű; a’ hol a’ le eső tseppek- 
böl szünet len új oszlopzatok nevelkednek, mellye- 
kel a’ tulajdon terhek le nyomván, és omlítván , 
azok düledékeiből az újra eső tseppek, xíj meg űj 
öllöket képeinek. Hasonló természettel bírnak 4) a’ 
Demanova mellékick Liptóban, mellyek közt híre
sebb a’ Tserna (Fekete) két be menetellel. Innét j- 
órrányira van; 5) a’ Bcnikowa; mellyben a’ tseppkö 
szappan természetű, ’s a’ leg szebb mesteri oszlop, 
szobor, medenlze, víz rohanat formákat képeli, 
így formálta azon termési tartalékot is , mellyben 
a’ leg tisztább, és jobb vizet találni. Ezen hegyes
ség vidékein még sok hasonló üregeket lelni.

6) Az Abaligelhi Barlang Baranya vármegyé
ben, nem meszsze az Abaligelh falútól, hasonló ne
vű hegy éjszaki részén, be menetele egy kőszikla 
nyilas, a’ mellyböl szunellen annyi víz folyik, hogy 
már a’ faluban malmokat hajt. lloszsza majd másfel 
orrányi. ki terjedése 500 ölnyi. Ezen Barlangot 
hörnyül állásossan le írja Rölesy Ur a’ Tudom. 
Gyűjt. 1820. Oclob. köt. ’s ebből Csaplovits U r, a’ 
Magyar Ország Rajzolatjában.
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7) A’ Funálzai Barlang Bihar vármegyében. 
Több osztályaiban számtalan Köve vált szereket lát
ni: a’ másodikban, melly setét, sok félig, és egészen 
megkövesedett ember, és állat tsonlokat találni; a’ 
falak tsillognak a’ jégtől. A’ 5-ban is sok kővé vál
tozott ötlök vannak. A’ 4- ik olly tágos , és magos, 
hogy boltozatját fáklya világnál se vehetni ki.

§. 4.
V i z e k .

A’ Folyó vizek két Rendűek; Vidékiek, vagy 
Hazaiak. Mellyek idegen vidékekből jönnek: 1) a’ 
Duna, melly Sveviában a’ Fekete erdőben fakad. 
Magával hozza Magyar Országba Sveviának majd 
minden folyóit, egy részét a’ Helvetzia, Tirolis, Só
vár, Bajor, Austria, és Morva Ország belieknek. 
Posony alatt be lépvén a’ kis rónára, keletre veszi 
rítját; Vátznál pedig, a’ hol a’ nagyobb rónára ál
tal tsúszili, délre fordul egy közép hegy lánlzon ál
tal, ’s így üget egész a’ Dráva be folyásáig, a’ hol 
ismét keletre kanyarodik. IJj-Palánka alatt el had
ja a’ rónát, és Orsóvá alatt, (fel vévén a’ Tserna vi
zét) az egész Országot, ’s végre a’ fekete tengerbe 
öntődik. Egész Magyar Országon nyugodalmassan 
folyik által, tsak a’ Bánáti, és Serviai hegyek közt, 
a’ hol ágya szűkes lesz, iktat sebességgel. Ki áradá
sai, mellyek a’ számos bele szakadó folyók miatt 
Böjt elő, és más havában közönségesen garázdálkod
ni szoktak, el borítják nagy részint a’ szigeteket, 
mellyeket képei, ’s ki önti vizeit a’ tágos rónákra, 
Kalotsánál, Bajánál, Új-vidék alatt, és a’ Kanálon 
által egész Pantsováig, ’s azon túl. 2) A’ Szamos, 
Erdélyből Szalhmáron által a’ nagy rónára folyik, 
a’ hol is vele egybe egyeledik. 5) A’ Kraszna, melly 
lígyan azon vármegyén jön állal az Etsedi motsárba, 
mellyel nevel, ’s lassan ként el liágy. 4) A’ Fejér 
körös, a’ keleti hegyek közt jön az Országba, és 5) 
a’ Maros, a’ Duna után nagyobb a’ négy közölt, 
mellyek mind Erdélyből jönnek, ’s folynak a’ nagy

Magyar Ország.
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rónán a’ Tiszába, több kiáradásokat okozván, és 
motsároknak adván eredetet. 6) A’ Tserna, melly 
az Erdély, és Oláh Országi szomszéd hegyekből 
által siet, kevés mértföldek meg hatása után, a’ Bá
nát végső szegletén a’ Dunába. 7) A’ Száva, melly 
Krain Országban ered, Ilorvát Országon, és Szlové
nia szélén állal szökik Zemlínnél a’ Dunába, és igy 
Magyar Országot lsek más vizekkel egyeledve éren- 
li. 8) A’ Dráva, Tirolisban fakad, ’s öszve szed
vén Karinthia, és Stiria vizeit, Magyar Országot 
Horváth, és Tót Országtól szakasztja. Partyai ala- 
tsonyok, és gyengék. Legrádnál felveszi ezt; 9) a’ 
Mura, melly a’ Só vári hegyekből folyik Stirián ál
tal , és kevés mértföldek meg hatása után folyását 
szala vármegyében el végzi. 10) A’ Rába (Arabo) 
alsó Stiriából a’ nyúgoti határon bé köszönt Vas vár
megyébe, és Győrnél a’ Rábtza mellett, melly a’Fer
tőnek egy motsárából folyik ki, a’ Duna jobb ágába 
szakad; előbb mindazon által egy ágot botsájt ki 
magából, melly a’ Kaposvári Rába név alatt az em- 
létctt motsárba ereszkedik, valamint a’ Réptze is, 
melly Auslriából jön. 11) A’ Laitha, melly Austriá- 
ban fakadván Bélsi újhelynél a’ Magyar határt mos
sa, ’s által folyván Sopron, és Moson vármegyén, 
Magyar ó-vár alatt a’ Duna jobb ágába szakad.

12) A’ Morva, Morva Országból jön , és nem 
meszsze Posontól a’ Dunába szakad.

A’ Hazai Folyó-vizek: többnyire az éjszaki, és 
éjkeleti hegyességekben találják forrásaikat, némel
lyel« mindazon által a’ keleti, és Bánáti hegyekből 
folynak ki. A’ többi hegyekről tsak patakok tsereg- 
nek le. Mindannyi gyors futással siet ki a’ hegyek 
közül, és végre, ha a’ Poprádot ki veszszük a’ Du- 
najetzlzel, vagy egyenesen, vagy a’ Tisza által, a’ 
Dunába dűlnek. Ezen Hazai folyó vizek a’ követ- 
kezendölt:

1) A’ Tisza, (Tibiscus, Theisz) leg első a’ Du
na után a). A’ Máramaros vármegyében ered két

«) Tisza azon folyók közzé tartozik, a’ mellyeknek eredetók még 
homályos. Ezt némclly íróink Huszlhoz, mások pedig Szigethez



forráshói, és ezen eredeti folyók a’ fejér, és fekete 
Tiszának neveztetnek. Tsak hamar egybe zavarod
ván sebes folyással által hatnak ugotsa begyein a’ 
nagy rónára, itt sokkal liakkabban folyik a’ Tokai 
hegy felé, innét lassú úszással délre vonódik a’ Bátsi 
szélső szegletre, a’ hol Titelnél a5 Dunába hajlik. 
Magos, és izmos partja nem lévén, és számos folyó-

közel teszik. A’ Szerző különösen örvend, hogy Doktor Csere- 
miszky Miklós U rn á k ,  mint Máramarosi F in ak ,  e’ részben tett 
közlését használhatja. Ez az egész Máramarost,  és különösen 
azon részét jól e s tn e r i , a’ honnan a’ Tisza ered. Ezen leg na
gyobb Hazai folyónk két forrásból, úgy mint feketéből, és fejér
ből veszi eredetét. Amaz éjkelet felé fekszik, és a’ Kőrösmezei 
havasokon, Kárpát hegyének azon részén ered , a’ mellyen a' 
Pruth  vize is eredetét veszi. Emez pedig dél kelet felé vagyon, 
L u h i  falva felett a’ fekete havason (Tserna Ilorán) ered. Külö
nösen Stohovetz patakot Fejér forrásnak tekinthetni. Mind a’ kettő 
már egy két mértfoldnyi távolságra tutajokon hajókázbato, fő kép- 
p en  pedig akkor, ha a” Silipek a’ patakokon meg nyittatnak, hogy 
a’ fát , és szálfákat le úsztathassák. A’ Fekete forrás L ázets ina , 
B o rk ú t ,  és Biliny mellett;  a’ Fejér pedig L u k i ,  Bogdány, Kvász- 
n i ,  és Vótsi mellett fo lyik, mig mind a’ két forrás, már mint jó 
kora fo lyó , azon rétnél egyesül,  a’ hol Sobjeszky I.engyel O r
szági K irá ly ,  l 683. Magyar Országon keresztül u tazván, hált , 
és most is a’ Lengyel Útazók hálni szoktak. Eszre kell venni to
vábbá, hogy sok nagyobb, és kisebb patak folyik mind a’ Felie- 
te ,  mind a’ Fejér Tiszába ezen kaplsolatjok elölt. E z  a’ rét Ak
na — Rahótól szinte 1^ órányira esik. Innét a’ két egyesült T i
sza hathatósan tovább i k t e t , sok patakokat magába vévén ; u. m. 
Trebusány alatt a’ Visót Borsával, Lonkán a’ Kaszát, Botskó m e l
lett a’ S o p u k á t ,  Sziget,  és Tsárda közt az Izát M arával, Szlali- 
na alatt az Apsát,  T araszkoz , és Bedő közt a’ Taraszt , Busfya- 
háza mellett a’ T a la b o r t , ée végre Huszt alatt a’ Nagyágot, mel- 
lyek hasonlón jó kora folyók.

Folyása igen sebes, mélysége némelly helyeken olly n a g y , 
hogy a’ Kormányosok gyakorta belé is vesznek, h a ,  tutajjaikkai 
kő sziklára akadván, törést szenvednek. Meg áradván ki öntési
vel nagy károkat okoz, annál is inkább, mennél távolabb történ
nek azok a’ forrásoktól,  és mennél téressehbek a’ partok. Vize 
Ugotsáig kristály t isz ta ,  alapa kövelses. Sok hala közt belses a’ 
számos Pisztráng.
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kát magába fogadván, az egész síkságon, különösen 
Tokay alatt sok, és nagy árvizeket liágy maga után. 
Fö tulajdonsága a’ hal bősége, a’ könnet támodott a’ 
köz mondás, hogy több halat, mint vizet visz magá
ban. A’ Lakosok az áradások után sertvéseiket hiz
lalják az iszapokban hátra maradott halakkal a).

2) A’ Vág, két forrással fakad a’ nagy Kralowa 
Hola hegyből Liptóban. A’ fekete Vág a’ keleti ré
szen Prassiwy Wrssek nevű domb alatt jön fel, és 
Wasetz falunál egybe folyik az által elleni kárpáti 
hegységből ki folyó fejér Vággal. Innét nyúgotra 
ügyelvén , sok folyókat magával visz, és Komáromon 
9 órányival feliül Guta mellett egy Duna ágba sza
kad, és Komáromnál a’ Vág-Duna név alatt a’ nagy 
Dunába omlik. Határtalan partokon kóborl, a’ hon- 
nét Vagus (Bujdosó, tsavargo) nevét nyerte.

5) A’ Garam (Granus, Hron) a’ Kralova Hola 
hegyből származik Gömör'ben, és mint egy 24 mföl
di útját végezvén, Esztergom mellett a’ Dunába 
nyugszik el.

4) Az Ipoly, (Eipel) Nográdban ered, és a’ Du
nába folyik Esztergomnál.

5) A’ Zagyva, a’ Mátra éjszaki részéből jön, és 
a’ Tiszába merül.

(i) A’ SajóGömőri víz, Ondódnál be fogadja azt.
7) A’ Hernád, mclly a’ Kralowa Holából a’ Ti

szába Siet.
8) A’ Bodrog, Zemplinben fakad, és Tokaynál 

egy lesz a’ Tiszával.

a) Csaplovifs (a ’ Tudom. Gyiijtcm. 1819. Aug. Kötet, t  — 22 L.) azt 
állít ja, hogy esztendőnként Sz. Iván hav. temérdek szita k ö tő ,  
(bogár) ,  Libellula ep h em era ,  lepi meg ezen folyót, a’ mellvet 
Tisza virágzásának mondanak. D e azok bisgésc , és élete tsak 
kevés órákig ta r t .  és az egész fel tünet tsak 4 nap láttatik. Még 
a’ tsajkákat is nagy fáradsággal tolhatni ill énkor előre. Nagy ven
dégség ez a1 m adaraknak ,  halaknak, békáknak, ku tjáknak , sert- 
véseknek ’s t. m. A’ gazda aszszonyok is több napokig táplálják 
abból mojorságokat. A’ halászol; pedig könyebben jutnak a ’ mar
talékon esenlíedő halakhoz,

Európa Tekintete. IX. Kötet. 3
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9) A’ Latorlza, Bereghben lámád, és a’ Bodrog
ba önlődik.

10) Az Ungh, Ungbvárból jön.
11) A’ Laborlza , és 12) Ondóvá Zemplinböl.
13) A’ Vissó, 14) Nagyag, 15)Talabor, 16) lza,
17) Mokra, 18) Szopurka, 19) Koszova; mind

Máramarosi folyók, mellvek ivgyan ott a’ Tiszával 
egyesülnek. 20) A’ Poprád, és 21) Dunajetz Sze- 
pesben fakadnak, és tsak ezek folynak ki éjszakra 
az Országból.

22) A’ Temes, és 23) Bega, Temesben erednek.
A’ Többi kisebb folyókat, mellyekről a’ külö

nös vármegyékben emlíllés esik, itt fel nem szám
láljuk. Nagyobb , és kisebb folyók Hazánkba») 160 
számmal lalálkoznak. A’ fö Folyó Vizek: a’ Duna, 
Tisza, Száva, Dráva, mellyek a’ Magyar Országi 
Tzímerben négy sujtások által jelellelnek.

§. 5.
M e s te r s é g e s  F o ly ó k , vagy T sa torn ák .

Ezekről igy ír André Úr; (Évi irás. XXVI köt.) 
Hihetetlen, és kévéssé esmereles, a’ mi Magyar Or
szágban történik, és melly sok jeles dolog tűnik fel 
annak keblében! A’ mi itt kezdődik, az nagyobbra , 
sött sokszor szörnyűre nevelkedik, mint akárhol is, 
’s az által egészlen tulajdon, és fel tűnő jeisséget von 
magára. Ezt ö a’ Marlzal tó ki száríltásáról , és 
némelly Uradalmak míveltetéséről mondja; mi pe
dig azt nagy részéről mondhatjuk Magyar Hazánk
nak. A’ tsatorna , melly által a’ Marlzalló használ
ható vidékké változtatott, 4000 öl hoszszű , meily- 
be az álló Martzal le tsapollalott, mellette több ki
sebb tsatornák állal le szivárodván abba a’ motsáros 
potséták. Ezzel öszve van kaptsolva a’ Mezőlaki 4100 
öl hoszszű tsatorna.

2) A’ Hansági 16,000 öl hosz. 4 öl szél. 3 — 7 öl 
mély tsatorna, melly az Ikva, és Kapuvári Kába vi
zeit, mint nevelőit a’ Hansági motsároknak, a’ Ráb- 
Izába tsapoíta, és a’ Fertőt is jól le fölözte. De az

Magyar Ország.
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1813-ki szörnyű árvizek dugába Döntötték ezen re
mek munkát a’ két 4500 öl mellyék tsatornákkal e- 
gyiilt.

5) Az Etsedi tsatorna Szathmárban,
4) A’ Keszthelyi Szálában.
5) A’ Tsurgói , Nagy-Atádi, és Sziget vári So

mogybán. 6) A’ Vásárhelyi Tsongrádban. 7) A7 Tsa- 
bai Békésben. 8) A’ Hatzfeldi Toron tálban.

9) A’ Lailha rendes folyására intézett több tsa- 
tornák közt Mosonban az úgy nevezett Vármegye 
tsalornája, 2 mfd. hosz. 4—5 öl szél. 6 láb mély; a7 
Laitha két ágai öszve folyásától fogva Magyar ó vá
rig , a7 hol azt a’ Laitha magába veszi, 10) Az Al
brecht-Karasitzai tsatorna Baranyában, a7 Bellyei 
Uradalomban 18,815 öl hosz. 10 — 18 öl szél* 5 — 6 
láb mély. Az oldal tsatorna 899 öl bősz. 6 öl 3 láb 
mély. Ez állal 5702 hód tétetett hasznossá.

11) A7 Versetzi, és Alibunári motsárok tsator- 
nája Banálban, és a7 melly Keltától· a’ Bérsavai mo- 
Isárokon által ásatolt Margilitzáig, és a7 mellyek Te» 
mesen, és Toronlálon által 16 mertföldre lartanak a7 
Boga, és Temes vezetése végett. 12) A’ körös sebes 
folyásából következő áradások gátolására készület
ben lévő tsatorna 70,000 hódat nyer Biharban.

13) A7 Mura vize rendes folyására intézett új 
folyó vízágy szálában. 14) A7 Nagy Lukátsi tsator
na Beregiében. Hosz. 2520 öl széle 6 öl mély 3 — 8 
láb. A7 mellék tsatorna hosz. 2646 öl szél. 2 öl mély 
3 láb. 15) A7 Sárvizi tsatornák Veszprim, Fejér, 
Tolna, és Somogy vármegyéken által; a7 Sárvíz, Sió, 
és kapós folyók rendbe szedése által, 1811 -fogva; 
1825-ig, 555,805 hód szabadult fel a7 posványság 
alól, 186,800 ölnyi tsalornákba szivárkozván le a7 
motsárok. Szinte úgy a7 Duna rendbe szedése által 
Mobátsnál, Bajánál, és Bálánál a7 hajók 21,000 öl
nyi útja 5,350-re rövidéttetetf. 16) Leg jelesebb 
valamennyi közt a7 Bátsi nagy tsatorna, melly a7 
Dunát Monostorszegh felett a7 Tiszával kaptsolja 
Földvárnál, 7s annak útját 47 mértföldel rövidítti. 
1795 kezdődött, és 1801. végződött. 14-f- m.hosz. Ese-

3 *
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te a’ Dunától a’ Tiszáig 27 láb, melly 5 ’Silipre osz- 
latik. fel. Part terjedése 10, v iz-színété 8 öl, mély
sége 4 — 8 láb, 8 — 9000 má’sás hajók k i, ’s be jár
hatnak rajta , 5 millióm for. peng. pénzbe került.

Magyar Ország.

§. 6.
Á l l ó  V i z e l t .

Mivel az alsó Piónaság sokkal szélesebb, és ala- 
Isonabb, és több folyók is kalsarognak vidékein, szá
mosabb, és tágosabb álló vizek tartózkodnak rajta. 
Vannak mindazon által a’ Kárpáti havasokon is ta
vak. Valamennyi közt leg nevezetesebb a’ Balaton, 
és Fertő.

A’ H a v a s i  T a v a k .
Majd magosabb, majd alalsonabb emeleteken, 

rettentő kőszikla hasádások közt részint Liptóban , 
és Szepesben , részint a’ Lengyel. Országi, és Gali- 
tziai kárpát vidékein feküsznek.

Nevezetesebbek: 1) a’ Priblinai tó Liptóban. 
Iszonyú kősziklák veszik azt körül egy szörnyű víz 
rohanat felett; mélysége 200 öl; tsak kis Aszszony 
havában olvad fel egy része. Keleti nyiltábói folyik 
ki a’ ragadó Béla, vagy Fejér folyó. Völgyé ezen 
tónak gazdag ásványokkal, leg inkább szép réz ere
ket venni benne eszre. 2) A’ Zöld tó , az Oszlry, 
és kis Kriván lsütstsa alatt, kerülete 200 öl. Ebből 
folyik ki a’ Vág folyó, melly nevét a’ Wa’sec falutól 
veszi. 3) A’ Tsorbai tó Liptóban; igen magos, és 
mély , több kőszikla dombokkal körül véve. 4) A’ 
Poppi, vagy halas tó (Bibié Pleso) a’ Wissoka tető 
nyügoti részén. Sok halakkal (kivált Pisztrángal) 
bővelkedik. Kerülete 400 Lépés, és talám leg mé
lyebb a’ kárpáti tavak közt. 5) A’ Felkai ló Szepes
ben, két,nagy hegy telő közt; felelte egy nagy víz 
rohanás van, mellyen feliül még két kisebb tavak 
vannak egy vidéken , melly az egész vadony havaso
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kon leg vadonyabb, és keményebb; a’ hol mindazon 
állal sok kalánfű terem. A’ nyűgoli kisebb tónál 
ÍVubínt színű világos veres Izinobrium talállatik. 
Ezen 3 tóból származik a’ Felka vize. A’ Felkai ló 
éjszaki részét egy kő fal izmosítja, melly lelye van 
szürke anyájú gránátokkal, melly(ck még pallérozást 
nem vesznek fel. C) A’ tenger szem, vagy Zöld tó, 
ké’smárklól, mellynek határán fekszik, 7 órrányi- 
ra, igen szép bájíló vidéken. Partjai nagy termés 
kövekkel vannak foglalva, 300 lépés kerülete, vize 
zöld, ki folyása, a’ fejér, és fekete tavak ki folyási
val egybe kaplsolva, képeli a’ Fejér vizel, melly kés- 
márk alatt a’ Poprádba folyik. 1662-ben pusztító 
ki áradásokat okozott. Környékiben igen hasznos 
patikai örvös füvek, és gyökerek találtatnak. 7) A’ 
Veres tó, a’ zöld ló felelt éjszakra egy fel hatatlan 
hegy Isiits alatt; szép ki látással ; a’ kősziklák alatt, 
mellyel; a’ tavat fél hód formán kerítik, áll a’ Kar- 
bunculns torony, melly éjszaki partját keríti. A’ 
tornyos kősziklák barlangjaiban, mellyel; nagymesz- 
sze húzódnak, sok murmutérek fészkelnek. 8) A’ 
Fekete tó, egy arányban fekszik a’ Veres tóval dél
re; iszonyító kősziklákkal kerítve; valamint a’ nem 
meszsze találkozó kis Fekete tó is. 9) A’ Fejér tó, 
a’ Bélái Vidéken. Partolatjai közt leg nagyobb a’ 
Duri hegy éjszak felé, a’ honnét az egész kárpáto
kon leg szebb ki látás van,, kivált Galitziára. Te
tején sok orvos füveket találni; tsútstsán számosán 
szedhetni az izlandi mohát. Alija vidékeit a’ leg 
szebb, és jobb legelők díszesítik. 10) A’ kő-pata
ki (Sleinbacher) ló, a’ Hundsdorfi tsiils alatt, 1 
mértföhlnyírc a’ hegy tövétől; mélysége rendkívüli. 
Közepén egy nagy kőszikla emelkedik. Délnyúgó 
ti, vagy is bal partjától nem meszsze emelkedik, 
fel a1 Lomnitzi híres kőszikla torony, melly leg 
magosabb az egész Kárpátok hegyein. Ezen tóból 
folyik ki a’ kő-patak, melly Mathäolz alatt a’ Pop
perbe szakad. 11) A’ Béka-tó. Keleti részét ama 
híres Barát nevű kőszikla tsudásítja. Egy nagy 
völgyben fekszik örökös hóval temetve. Nevét a’
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sok békáktól veszi. 12) A’ Plok-tó. Iszonyú mély
ségben, szörnyű kősziklákkal körűi véve, mellyek 
jobbára szürkés márvány nemek. Innét folyik ki a’ 
Bialka, melly Gurgow falú mellett el iktatván, a’ 
üunajetzbe szakad. Partosai körűi sok kövi kelske, 
és hasonló nevezetű gyökér találkozik.

Vannak még több kisebb tavak is; u. m. a’ Fe
jér tó a’ Tiba hegyen Liptóban; a’ fagyos tó, a’ 
Gerlsdorfi hegy tsűts alatt; az űj-tó, az ügy neve
zett Zárok alatt, a’ Fejér, és Zöld tó felett: a’ tő 
tsér-tó, mindjárt a’kő-pataki tó alatt, Ist-tó, a’ Plok- 
tó alatt, 's a’ t.

Magyar Ország.

§. 8.
H ó n a i  T a v a k .

1) A’ Balaton (Plattensee); Veszprim, Szala, 
es Somogy vármegyék közt, hoszsza 10 mfd. széle 
1—2 mfd. Leg szélesebb (8000 öl) Foknál; leg 
keskenyebb ,(200 öl) Tihanynál. Mélysége sok he
lyen 6 öl. Ejszaki partján a’ hegyeket, és dombo
kat erdők borítják változó szőllő kertekkel. Földje 
igen mész köves. Bele folynak: a’ Szala, 9 parti 
források, és 51 külömbbféle mckkoraságű patakok. 
Le folyása van a’ Foki Siónál. A’ víz szünelien mo 
zog, és űjűl, ’s leg inkább eslve felé habzik, és hul
lámokat vet a’ partra. Vize mindég tiszta, és friss, 
színe fejéres; tsak midőn habzik, vagy szélvész kö- 
zelget, haragos, és kékes. Bővelkedik hallal annyi
ra, hogy keszthelynél egyszerre 150 — 200 má’sát 
is ki húznak a’ halászok. Hal nemei közt esmeretes 
a’ Fogas (Perca luoioperca), melly nevét a’ 4 nagy 
vágó fogaitól veszi, és Semmi más vízben nem talál- 
tatik. Hasonló a’ tsukához, tsak hogy színe bar
nább. 10—15 fontot is nyom. Különös benne a’ 
dévér ponty is , vagy kardhal neme (Cyprinus cul
tratus, Weiszíisch, od. Schwcrtling) hasonló a’ he- 
ringhez; ezek bizonyos hónapokban, kivált Sz. An
drás havában, Tihany körűi leg inkább, el lepik a’ 
tó színét Télen a’ halászok számos kotsikal töltenek
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azokkal. Bő Sózva kering módjára el lehet azokat 
tartani, és használni. Emlékezetet érdemlenek a’ 
kelske köröm forma kővé vált tsigák, mellyeket 
leg inkább Tihany körül a’ víz ki hány. A’ tóban 
több féle tsigák közt a’ költő tsiga is (Helix vivipa
ra , Brutschneke) lel tetszik. Partjai, fő képen Fok
nál vas - homokkal bővelkednek mellyben nagyító 
üvegen drága kő magotskákat venni közbe eszre. A’ 
mágnesen 4 -ed része fenn marad. Igen jó porzó. 
Híres a’ mellette lévő Füredi Savanyú víz. A’ tó vize 
szénsavanyúval, és vas részelskékkel terhes, innét 
sok tulajdonságaival bír a’ Savanyú vizeknek, és fer- 
dőnek is hasznos.

2) A’ Fertő, Sopron, Moson, és Győr várme
gyék közt. Kerülete 15. és a’ Hansággal 26 mföld. 
A’ fél holdhoz hasonlít. Kereke déli nyúgolra, hosz- 
szabb szarva éjszakra, a’ kisebb keletre, áll. Hosz- 
sza 20,000 széle, 5 —-6000 öl. Leg nagyobb hosz 
sza; Sarrodtúl (Schrollen) Sopron vármegyéb. Gá
tasig (Gols) Ároson vármegy. 5 mf. széle: Balftól 
(Wolfs) Soprony vármegy. Bánfalváig (Apetlon) Mo
són vármegy. 2 mfd. Ilmitz, Moson vármegy. és 
Aledgyes (Mörbisch) Sopron vármegy. közt széle 1 
mfd. Víz-színele 6 □ m. mélysége 9 — 15 láb. Apa
dása, és nevelkedése lassú, de nagy, és sok károkat 
okoz. Vize sós, és kellemetlen; de aT marhának 
kedves, és egésséges. Némelly betegségekben igen 
hasznos ferdőt készíthetni belőle. Egészlen soha nem 
nyugszik, leg inkább ha Zivatart érez. Pátfalva, (Po
dersdorf) és Ilmitz közt van egy homok halom ben 
ne néhány fákkal.

§. 9.
H a n s á g .

Ez egy ószó gyepes, melly Eszlerháznál a’ Fer
tővel kaplsolódik, és mélyen be terjed Győr várme
gyébe. Kerülete nagysága hasonló a’ Fertőéhez, 
rajta egycbb a’ nádnál, és Sásnál nem (erem, ki vé
vel) az lkva fulyólska, cs Kapuvári Rába közt zol-
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dellö egér fa erdőt, és a’ néhány nyírest, és fenyve- 
selskét. A’ szénája nedves nyáron nem olly jó, és 
űzető , mint a’ száraz nyáron. Azt télen kell ki hor
dani a’ jégen. A’ lebegő föld a’ vízen alig 3 lábnyi 
magos; meüy alatt a’ víz tiszta, és hasonló a’ Fertő 
vizéhez. Sok viz vermek, és tavak vannak ide ’s to
va rajta, mellyek közt nevezetes a’ Király tó. Van
nak rajta kisebb dombok is. A’ hol a’ Fertővel ősz- 
ve kaptsolódik , ott leg keskenyebb ; a’ hol is 10,000 
lépésnyi gát építtetett azon, szekér út végett, melly 
Eszterháztól Pomogyig visz Mosonba. A’ sok le tsa- 
polásokat, és tsatornákat, mellyek a’ Hanság vizeit 
a’ Rábtzába vitték; az 1815 esztendei ki áradások 
haszontalanná tették. Említtést érdemel itt még az 
úgy nevezett igen mérges, és veszedelmes kónyi gyö
kér, (Cicuta virosa) melly tulajdon képpen egy majd 
fára nevelkedő vízi maszlag.

3. V e l e n t z e i  T ó .
Székes Fejér vármegyében. A’ vize , a’ náddal 

együtt, majd másfél mértföldet foglal, széle £ m. Ha 
igen nagy a’ vize, 6,720,586 □ ölet terít be. Közép 
mélysége 2 láb 10 hüvelk. A’ melly részét tsatorna 
által le lehetett tsapolni, derék réteket engedett.

4. P a l i t s i  S ó s  t ó .
Bátsban Szabadka mellet. A’ Palitsi határon a’ 

marha kedviért több kutak ásottak, a’ mellyekból 
ez a’ Sós vizű tó támadott. Kerülete 8800 öl. Akár 
mennyi víz folyik is bele ki nem árad, és Soha ki 
nem szárad L. formája van, Hihetetlen sok 
szárnyas vadat táplál. Szemlélni itt számos hattyú
kat is. Mellette van egy kisebb Wért nevű ló is. 
Ezek alatt áll a’ jó kora Ludas motsár, mellyben 
igen jó', és sok harisa, tsuka, és tzompó tartózko
dik, de a7 halászat igen nehéz a’ sok bozót miatt. 
Itt költenek a’ haltjuk, ’s innét lyibjxikat által veze
tik a’ tóba.

Magyar Ország.



5. A’ Gát hi tó vagy S z e r n y e  Motsár.
Beregh vármegyében, 280,701 hódat foglal, nád

dal , és kábával be nőve. Telye van szárnyas yad- 
dal. Közepére tsak a’ jégen hathatni.

6. Et s e d i  tó vagy  Láp.
Szathmár vármegyében □ m. és 25 □ öl. Sok 

réteket, és falukat el nyelt valaha a’ Kraszna vize 
által neveltetvén ; a’ melly végre 1778 alkalmatos 
víz árkokba le tsapoltatott, Ezen tónak közepén 
hajdon egy erős vár kevélykedett.

A’ Töbki kisebb tavak, p. o. Tatai tó, Fejérvári 
sós tó. ’s a’ t. a’ magok helyén elő kerülnek.

§. 10.
N e v e z e t e s e b b  Mo t s á r o k .

A’ többi álló vizelt tágos posványokkal teritte- 
iielt nem tsekcly vidékeket, mellyek közt fel tetszőb- 
bek; mellyek Vas, Győr, és Veszprim vármegyé
ben láttatnak, az úgy nevezett Martzaltó, melly már 
nagy részint ki száríltatott, és lapáljabb tájjéka Ka- 
nisának. A’ nyiígoti részen, a’ Duna, és közép tar
tományi begy sor közt, a’ Velentzei motsáron kívül 
nevezetes a’ Sárrété, melly Veszprim vármegyétől 
Fejér váron, és Tolnán által a’ Duna felé a’ Sárvíz 
mellékén sok mértföldeket foglal. Továbbá a’ pos- 
ványolt, mellyeket Somogybán a’ Rinya Babotsa kö
rül, a’ Dráva Baranyában, és Somogybán, ’s a’ Du
na Baranyában, és Tolnában okoz, mellyek közt 
emlékezetes a’ Mohátsi. A’ Duna, és Tisza közt, a’ 
Duna motsárain kívül, Borsod, Heves, és Tson- 
grád vármegyékben , Pestben, és Bátsban, ollyan to- 
tsák vannak Kün Sz. Miklósnál, szabad szállásnál, 
és Szabadkánál (t. i. a’ Palits, és Ludas).

A’ Tiszán innéti kerületben, Szabolts, külső 
Szolnok, és Tsongrád vármegyékben, sok, és ki 
ierjedett motsárok fekűsznek, ügy a’ körös menti
ben, ’s egy óbb helyeken; ollyanok a’ Gáthi tó, Fc
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hete Egres Motsár Ugotsában, a’ Veres Nád Sza- 
boltsban, Hortobágy, és Kadarts. A’ Bánáti rónán, 
a’ hol Torontáinali harm'ad része, Temcs pedig, és 
a’ Német Iüyrus Ezred vidéke , nagyobb részint in 
goványos, ezeket a’ Maros, Duna, Bega, és Temes 
ki öntései hadják magok után, esmcretesebbek: a’ 
Fekete, és Fejér tó, az Illantsi, és Alibunári motsár 
az ezredi védéken.

Magyar Ország.

§ . 11.

A’ N e v e z e t e s e b b  Lápok.
Az említett Hanság, az Elsedi, a’ kis Várdai 

Szaboltsban a’ Tisza mellett Beszterlz körül. A’ 
Sárrété Kardsza - új - szállás, és körös Ladány közt 
Békésben , Nagy Kunságban , és Biharban. A’ Zein 
plíni Hanság a’ Bodrog közi szigeten Karánd, és 
Czigánd határain. Nógrádban a’ Diós Jenpj^haláron 
van egy 90 öl liosz. 50 öl szél. tó, egy kis sásos szí 
gelkével, melly nagyobb víz, és szél alkalmával ál 
lását megváltoztatja. Azomban ez ritkán történik, 
Mocsáry szerint az utolsó 50 esztendőkben négy Íz
ben vándorlóit az.

§ 12.
Er t z ,  és OrvoS vi zek.

Ezeknek nagy száma van Magyar Országban; 
itt tsak a’ nevezetesebbekről emlékezünk A, B, C, 
szerint, a’ nélkül hogy azok lönyi, vagy természeti 
hasznos tulajdonságaikat le írnánk, a’ mit a’ munka 
rövidsége nem enged, ’s annak tárgya meg nem ki
van. Elég lesz, ha az azokról írtt munkákat fel je
gyezzük.

1) A’ Bajmólzi, Nyitrában: meleg, nem sok 
lténkö vagyon benne.

2) A’ Balti (Wolfs). Sopronban: hideg, liénko 
vés (Hesperus. 1816. 357 l.).

5) A’ Bartphai, Sárosban: hideg,
Inni, és fürdeni igen jó.

vasat tart.



4) A’ Bazini, Posonban: hideg, tsak a’ szom
szédság számára.

5) A’ Belilzi, Nyitrában; langyos. Tisztaságra 
tárgyos.

6) A’ Bodaiki, Fejérben: hideg, értzes, és tse- 
kély kénköves, hasznos.

7) A’ Budai, Pestben: meleg, kénköves (Schams 
Buda le Írásában).

8) A’ Buziási, Temesben: iij Ferdö, -nagy hasz
nú. (Pesti újs. 1828. 43 szám.).

9) A’ Füredi, Szálában : hideg, savanyú víz , és 
ferdö. (Schusters Analys. 1813.).

10) A’ Harkányi, Baranyában; meleg, kénkö
ves. 1823 találtatott.

11) A’ Herlányi, Abaújvárban, hideg. Savanyu 
víz, és ferdö.

12) Az Iványi, Bereghben, hideg, vasas. Mun
ka ts mellett 1826 találtatott.

13) A’ Rekedi, Abaújvárban, hideg, kénköves. 
Üjonn. találtatott.

14) A’ Keszthelyi, Szálában, meleg. Gróf Fes- 
letits György emelte.

15) A’ Kobolo - Polyana; Máramarosban savanyú
vízzel.

16) A’ Lipótzi, Sárosban; (a1 bol 72 orvos for
rást találni).

17) A’ Nagy - Varadi, Biharban; jó, és sűrűén 
látogatlatik.

18) A’ Nelipinai, Bereghben; sós forrással. A: 
szomszédok keresik.

19) A’ Parádi; Hevesben, a’ Mátra éjsz. völgyén. 
(Kitaibel le írta).

20) A’ Pöstényi, Nyitráb. forró. Igen híres, és 
jó. (Wallich Doktor).

21) A’ llibari, Zólyomb. langyos ; inni való for
rással. (Zipser 1828).

22) A’ Bonyai, Nográdb. hideg; vassal egyelítve.
23) A’ Szálát nyai, Honthban, hideg, vasas. Sa

vanyú vízzel.
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24) A’ Stubnyai; Thurólzban: meleg. (Kitai- 
bel. le írta 1803).

25) A’ Széksó ferdö Biharban a’ széksós tavak 
közt.

26) A’ Szklenói, Barsban, meleg, nevezetesebb. 
(Bétsi orvos. Évi köny. 1820).

27) A’ Szobrántzi, Unghban; hideg kénköves 
forrásokkal.

28) A’ Szultzi (Sós-kuti) Vasban; hideg, sava
nyú vízzel.

29) A’ Tartsai, Vasban, orvos kút hideg ferdövel.
50) A’ Trentsényi, (Teplilzi) meleg, kénköves 

(Aloys Carl 1826).
51) Az Új Lubljói, szepesb. hideg, vasas. Sa

vanyú vízzel.
51) A’, Vihnyi, Barsban, meleg, kénköves. (Bé

tsi Orvos Évi. ír. 1820).
A’ Besztertze - Bányaiban (Zólyom vármegy.) 

tsak a’· közel lévök förödnek. A’ Vág-Tcplai sava
nyú víznek különös tulajdonságai vannak.

S. 13.
S ó s  V i z e k .

Illyenek nagy számmal találkoznak az Ország
ban, de mivet a’ kö sóban nints szükség, azokból 
só nem fözettetik. Bővelkedik ezekkel: Pest, Báls , 
Tsongrád, Tsanád, Békés, Bihar, Szabolt s, Szath- 
már, Heves, Fejér, és Moson a’ Fertő mellett. A’ 
szék sót azomban több vidékeken öszve szedik, melly 
a’ szappan főzéshez igen alkalmatos. A’ ki nem szá 
radó tavaknál, vagy természetesen, vagy mestersége 
sen árasztatik ki a’ sós víz, melly ki gőzölögvén, 
maga után hadja a’ széksót. A’ hasonló széksó fa
brikált leg elsők, és leg nevezetesebbek Biharban, 
Debrelzen, és Nagy Várad közt, Fejér lo név alatt. 
A’ Debretzcnyi fejér szappanhoz ezt veszik olly bő 
ven. A’ szappan főzök mérő számra veszik a’ föl 
det az illyen tavak körül. A’ laposabb tavak szároz 
nyáron ki száradván , annyit hagynak a’ szék sóból ,

41 Magyar Ország.'
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hogy egy ember napjában 50 — 40 mérőt is öszve ka
parhat. Mosonban Ilmitznél, és Bánfalvánál talál
koznak potsélák, mellyekböl szék sót szednek; azt 
a’ Lakosok Porsónák nevezik. A’ sok földel egye- 
ledett konyha sót marháiknak, és birkájuknak adják 
nyalás végett. A’ Posványokhoz egész nyájakat haj.· 
tanak itatni.

§. 14.
G á l i t z v í z .

Magyar Ország természeti ritkaságai, közé tar
tozik a’ gálilz víz szomolnokon (Schmölnitz) Sze- 
pesben, az Ur völgyben (Herrengrund) ̂  és Lybet 
bányán, Zólyomban, nem meszsze Besztertze-bá
nyától rézgálitztzal cSulplias cupri) egyelítve. Ha
sonló képen Borostyán kövön Vasban, Nagy Bányán 
és lllóban Szalhmárban. Szászkán a’ Bánátban.

§. 15.
O p á l  f o r r á s o k .

Vannak Sárosban, és Abaújvárban források, 
mellyek a’ (kivált körös) fát opál (vagy alioz hason
ló) kővé váltózlatják. Ez a’ Magyar fa opál.

A t a l j á b a n .

II. S z a k a s z .
§. 1.

Az  Á s v á n y o k  Ors zága .
Magyar Ország minden ajándékival bővelkedik 

a’ természetnek; jóllehet ezen adományok ezen nagy 
tartományban úgy el legyenek is osztva, hogy gyak
ran egyik vidékén a’ Lakosok azzal szűkölködnek, 
a’ mellyel más részeken bővelkednek. A’ bőséget 
tsak átaljában kell érteni, nem pedig minden üdöre 
emberre, környűi állásra, és esetre.

Egy leg nagyobb kinlsei közül Hazánknak a’ 
konyhasó. Két vidéken találkozik az szörnyű dara
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boltban a’ föld alatt: u. m. Sáros, és Máramaros 
vármegyében. Sáros vármegyében 1575 - töl fogva 
1750-ig a’ kő só ásottatott, de ezen (időben a’ fel 
fakadóit víz meg töltötte a’Só aknákat, ’s innét most 
Só váron a’ konyhasó fözettetik. Tiz esztendei álal
jas számolás után itt esztendőnként 101,000 má’sa 
konyhasó készíttetik.

A’ Máramarosi aknákban a’ kő só természeti ál
lapotában ásattatik ki. Esztendőnként ki jön in
nét mintegy 1 miliőm má’sa, ezen kivííl még 500,000 
má’sát emészt meg Magyar Ország a).

Timsó találtatik Párádnál Hevesben; Bereghszász- 
nál Bereghben; Tokaj, Yisegrád, és Sopron mellett, 
és Baranyában. Tsuda só (Sal mirabile Glauberi) 
Buda mellett, és Fejér vármegyében. Salétrom, 
leg több van szabolts, Bihar, és Szathmárban. Ter
mészeti vas, és réz Gálitzkö, (Vitriolom) Selmelz, 
és Körmötz Bányán; Szomolnokon, az Úr völgyben, 
’s más egyébb helyeken.

§. 2.

E r t z  á s v á n y o k .
Beudant természet visgálló így szóll jelenvaló 

tárgyunkra: Magyar Ország különös szemfülességét 
érdemli a’ természet visgállónak. Ezen tartomány, 
századoktól fogva híres ásványi kintseiröl, és egye
dül fészke az aranynak, és ezüstnek az Európai szá
razon, és azon tsekóly tudósítások, mellyek az eránt 
mind eddig közöltethettek, azt látszanak bizonyíta
ni, hogy az itteni ásványtermék leg hasonlóbb lé
gyen a’ Mexicóihoz, és Peruihoz líj Hispániában. 
Humboldt is ezt találja az Aequator vidékei le írá
sában. Kitaibel pedig, és Waldstein a’ Magyar Fló
rában azt állítják ; hogy, a’ Platinán, és Ónon kí
vül, Magyar Országban minden ásványokat, mel
lyek az utolsó néhány tizedek elölt esmeretesek let-

Magyar Ország.

O  A’ Savakkal való bánásról, és só bányászatról szép olvasni Csap 
lovits Magyar Országi rajzományit. I. II. §. 14.
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lelt, fel találhatni, és pedig az értzeknek olly nagy 
számával, és külömbbségével, hogy Magyar Ország 
ezen tekintetben minden Európai Birodalmakat fel
iül balladjon. Vasat majd minden hegyekben böv- 
séggel lelni, rézből, és ólomból esztendőnként több 
ezer má’sákat nyerni; piskoltzból is, és kobaltból 
bövség van Gömör vármegyében. Az arany, és 
ezüst birtokára nézve pedig feliül haliad a’ Magyar 
Haza minden Európai tartományokat. Arany fö
venyt hordanak: a’ Duna, Tisza, Szamos, Kőrös, 
Maros, Temes, Nera, Dráva, és Mura. Ki vévén 
öt félét, (Chromium, Uranium, Wolfram értz, Co- 
lumbium, Teutalum) nints hijányával a’ Magyar 
föld az újonnan fel fedezett ásványoknak is. A’ Bar
na -kö- értz Festő réz, (Magnesium) Felső Bányán , 
és több vasbányákban esmeretes, a’ Molybdértz Ri
ma szombathnál a’ Titansörelben fedeztetett fel, a’ 
Titanértzet elsőben Rötzénél vették észre Gömör- 
ben; Telluriumot, melíy eziistel elegyes, kitaibel 
fedeze fel elsőben egy ásványban Bör’sönynél Ilont 
vármegyében.

Mindezek vagy erekben, vagy föld területben 
találkoznak. Az erek többnyire éjszaki tsoportyaik- 
ban lappanganak a’ közép hegyességeknek, értzes 
poríirral egyelítve; nintsenek a’ nélkül a’ Dunai, 
Mátrái, és Telkebányai fokok , a’ Nagy Bányai, és 
föld középi emeletek a’ Duna mentében. Ritkáb
bak a’ homok kövekben, és termés kövekben. Az 
elsőt lelni Felső Bányánál, és a’ Fokhagymást he
gyekben, nem meszsze Nagy Bányától, az utolsót a’ 
Kriván havason Bazinnál A’ föld területek vagy 
két külömbb féle kő nemek közt hevernek, mint a’ 
Bánáti, és Réz-Bányai hegyekben, vagy a’ mint 
gyakrabban történik , foszlányok közt; mint Hodru- 
son, nem meszsze Selmetztöl, Hronetznél, és Alsó 
Szlanenél Gömörben, és a’ Szepesi foszlány hegyek 
sorában. Találkoznak a’ homok kőben is.

A t a l j á b a n .
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§. 3.
A’ B á n y á s z a t .

Az ásvániyi bányászatra nézve Magyar Ország 4 
kerületre osztatik: mellyek a’ kővelkezendök: 1) Az 
alsó, Selmetz bányai. 2) A’ felső, Szomolnoki, 3) a’ 
JNagy bányai, 4) a’ Bánáti, mellyrölTót Országban, 
és a’ Határ széleken fogunk említlést tenni.

1í A’ S é l m e t z í  B á n y á s z  k e r ü l e t .
Tulajdon Királyi kamarai Tisztség alatt áll Sel

metz Bányán, melly alatt vannak a’ Besztertze- Bá
nyai, Körmötzi, Ür- völgyi, és Hrontzi Tisztségek. 
Ezen kerületbe tartoznak a’ bét szabad kir. Bánya
városok: Körmötz B. Selmetz B. Besztertze B. Béla 
B. Baka B. Új B. és Libelh Bánya.

Ezen kerületi Bányák aranyra, ezüstre, ’s né- 
mellykor ólomra is ügyelnek. Selmetz, és Körmötz 
már 900 esztendeig űzi azt. Ezen kerületben dol
goznak mint egy 18 — 20,000 munkások.

2. A’ S z o m o l n o k i  B á n y á s z  k e r ü l e t .
Ide tartoznak a’ Szepesi, Gömöri, Tornai, Aba- 

újvári, Sárosi, Zempléni, Borsodi, és részint Lip
tói Bányák. Leg több van Szepesben, a’ jelesebb 
bányász helyek: Szomolnok, Svedlar, Gölni tz, Krom- 
pach, Szlovénka, Porats, Wagendrüssel, Závádka, 
és Igló. Ezüstéi elegyített, esnem elegyített rézre, 
és tzement rézre dolgoznak. Gömörben vasra, réz
re , kénesőre , piskoltzra. A’ leg jobb vas egész Ma
gyar Országban a’ Diósgyőri Borsódban, a’ hol kö
zönséges, és finított atzél is készül.

Ama ritka betsü értz — színes kobált Szepesben, 
és Rosnyónál találtatik, nem régen lelték azt fel Λ- 
rany Idkánál is Abaújvárban, és Brusznónál Zó
lyomban.

A’ Nemes Opált Vörös vágásnál ássák Itassa, és 
Eperjes közt, leg szebb találtatik a’ Dubrik, és Li- 
banka hegyeken.

Magyar Ország.



3. A’ Nagy Bánya i  B á n y á s z  ke r ü l e t .
Fö helyei: Nagy Bánya, Felső B., Kapnik, La

pos B ., Oláh Lapos, és Bajusz. Ide tartozik a’ Bor
sa-Bányai réz-, ezüst-, arany-, és ólom bánya Mára- 
marosban. Legjelesebb Nagy bánya melleit a’ szöl- 
lő hegy alján fekvő arany bánya. Az ezen kerületi 
arany, és ezüst, a’ Nagy bányai pénz verőben el 
válosztatik; pénzé verettetik, (G. betűvel) vagy az 
arany némellykor termést állapotjaban hagyatlatik, 
’s úgy az ezüst pénzel a’ kir. kints tárba küldelle
tik. A’ munkások száma ezen kerületben 10—12,000- 
rc mehet.

Száma a’ be jönni szokott ásvány nemek érté
kének Magda szerint (1819). Arany 1600 Marka, 
(8 má’sa). Ezüst, 87,000 marka. (455 má’sa). Réz 
58 — 40,000 má’sa. Ólom 16,000 má’sa.' Azomban 
ide értetődik a’ Bánáti réz, és ólom is. Vas érlz : 
95 ezer má’sa. Piskoltz 2Ö00 má’sa. Kobáll értz 
13— 1600 má’sa. Egér kő 100 má’sa.

Λ t a 1 j á b a n. 4J)

§. 4.
K ő  N e m e k .

Az opál kövekről már fellyebb emlékeztünk.
Dr á g a  köve k:  Kaltzedon Selmetz bányán, Fel

sőbányán, Kapnikon és Körmötz bányán, (ésLeholhá- 
nál Harsban). Nyúgoli Rubini: Honiban, Telki bá
nyán Abaújban. Ilialzint, ez kristályos ltvarlz ve
res vas földdel elegyítve, melly azt meg homálo- 
sítja. Amethist kvarlz Selmetzen. Gránát, a’ Má- 
Irán, Brcznó bánya, Dopsina, és Mnrány mellett. 
Sörei Gránát, ugyan itt. Jáspisok, néha kőszikla 
darab formán. Leg szebb Selmelzen, (veres) és 
Körmölz bányán, Toltsva mellett különösen szép, és 
tiszta. Akhát Kókusz mellett szepesben.

Mész kövek.  Elég minden felé, még a’ sík 
Kunságon is a’ szabad szállási Tsin tava partjain.

Márvány  kövek:  Külömbblele színekkel, 
nevezetesen: Komárom, Veszprím, Baranya, Gö- 

Európa Tekintete IX. Kötet. 4



mör, Szépos, és Liptó Vármegyékben. Szép feke
te, és fekete tsíkos márvány Abaűjban, és Bihar- 
ban. Gipsz, és Alabáslrorn sok találtalik. Tscpp- 
kö Dctrekő mellett. Tűzkő Torna, ’s más Vár
megyékben. Feslö, vagy Foszlánykö Borsódban. 
Malom kő, Barsban, és Szathmárban. Kréta sok 
helyeken. Sárga, és fejér agyag tsak nem minde
nüt, úgy Pallérföld, Kigyóföld, Kallósföld, Pctsélcs 
agyag, ’s a’ t.

Asbest Gömörben. Daráskő sok vidéken. Taj
ték föld, és kő a’ Kárpáton.

§. 5.
T ű z - f o g ó  á s v á n y o k .

Kő olaj; Szepes, Bihar, Sáros, Heves, és Szá
la Vármegyékben. Turfa, kivált, a’ molsáros láj- 
jokon, nevezetesen: a’ Hanságban, Fejér, Veszprém, 
Szepes Vármegyében, és a’ Tiszán túl.

Kő-szén,  többen, mint 20 Vármegyében; fő 
képpen Sopronban, találtalik.

50 Magyai Ország.

Π. S z a k a s z .
§ 1.

A’ N ö v e v é n y e k  Ors zága .
A’ Növendék szerek minőségét a’ földnek , és 

ég aljnak tulajdonságiról ítélhetni meg. Magyar 
Országnak Földje nagyobb részint agyagos, és ho
mokos, sok mészszel egyelítve. Alsó része (a’ mint 
már említettük) a’ Körös, Tisza, Duna, Maros, 
és Temes körűi bővelkedik a’ leg jobb, és kövé
rebb kerti földel, a’ hol kevés, vagy semmi trágya 
nem szükséges a’ leg jobb bűza termesztésére, a’ 
felső nagyobb részint agyagos, a’ hói még a’ ro’s , 
és zab is a’ gyakorlábbi trágyázás után nagy fárad
sággal terem meg. Vannak továbbá a’ leg termé
kenyebb vidékek közt is meszszire terjedő tenyész-



leien tájjékok, ügy hogy egész □ mértföldőn so 
látni egyebei a’ minden növevénytöl meg foszlott 
fejér homoknál, lílyenek a’ lures kelskeméti pusz
taságok; egész a’ Rátsi tsatornáig, a’ Dunán túli 
szép Pannonia vidékei Győr, és Buda közt,  Fejér, 
Tolna, Somogy, Szala, és Baranya némelly tájjé- 
kai; mellyeknek be ültetésére, és hasznossá tételé
re már Ország gyűlési Törvények is jöttek k i, és 
több helyeken nem kevés nyereséggel mívclletlek 
meg az illyen homokosok: Báts, Pest, Fejér, Tol
na, és Békés vármegyékben.

É g  a l j a .
A’ hegyekben a’ levegő természetesen hidegebb 

mint a’ róna vidékeken, ’s annak mérséke igen kü- 
lömbbféle a’ sok változó tájjakon. A’ felső hegyes 
részeken a’ hó, melly Sz. Mihál havában esik, tsak 
Pünkösd hava közepén olvad e l, és a’ Liptói Sze
pesi, és Máramarosi havasok völgyeiben örökös hó 
fekszik. A’ ro’s a’ déli részeken Sz. Iván napkor 
inár érett, holott szegesben, és cgyébb éjszaki vár
megyékben az alig virágzik el. A’ déli részeken 
többnyire tsak 2 — 5 hónapig tart a’ hó; ’s jobbá
ra tavasz , és igen heves nyár vagyon. Innét nem 
tsuda, ha az éjszaki havasok körül alig terem meg 
a’ zab, Krumpli, len, és szilva; a’ midőn a’ déli 
részek a’ Növevények leg nemesebb féléivel bővel
kednek. Nem a’ föld tulajdonságai, és fekvése te
szik annak okáért a’ hegyesek termeketlenségét ha
nem a’ havasok ; kivált a’ mellyel; egy ég alatt fe- 
küsznek Tokajjal, Ilontal, Posonnyal, és közel 
vannak a’ boros Ilegyallyához. Azomban ugyan 
ezen magos hegyek őrzik Országunkat az éjszaki 
és keleti hideg szelektől. A’ déli meleg szelet pe
dig semmi nem akadálozlalja , ’s igy az illeni vi
dékek a’ hó alól előbb ki szabadulnak, és tenyész
tőtökké lesznek. A’ hegyes vidékeken változóbb 
az üdö, ’s több eső, jég, és hó esik, a’ szelek is 
gyakrabban változnak. A’ déli részeken ritkáb
ban , és nem soká esik, a’ mellyel a’ sok folyó es

A t α 1 j ú b a n. CI
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álló vizeli gőzei harmattal pótlónak. A’ déli vidé
keken a’ melegség, hüves éjszakák, álló vizek bű
ze a’ levegőt egésségtelenebbé teszik, mint az az 
éjszaki hegyek közt találtabb.

Magyar Ország,

IV. S z a k a s z .
Ezeket előre kellett botsájtani, hogy azon di- 

Iséreteket Magyar Hazánkra okossan alkalmaztat
hassuk, mellyeket némelly leg inkább külföldi 
írók, arra ruháznak, színből e’ vagy szívből, öli 
lássák. Valóban az Árvái Drótosok, a’ külső tar
tományokban tévelegvén, és koldulván, a’ midőn 
magokat Magyar Bonniaknak valjálc, leg alább tet
tében nem láttatnak azt hirdetni édes Hazánkról, 
a’ mit a’ hasonló Románt írók hirdetnek. Illy nagy 
Országban meg kell külömböztetni a’ vidékeket, a’ 
mellyek igen számosok, és kiilömbbféliek, és a’ 
mellyeken sokszor a1 leg jobb termő föld, és ég 
alj mellett is a’ Lakosok szükséget szenvednek a’ 
föld szűke, és nép soka miatt. Igen is, paraditsom 
Magyar Ország, de nem minden részeiben, se nem 
minden üdöben, és nem minden környíil állások
ban. Innét a’ mit mondani fogunk a’ Növevények- 
re nézve, nem minden vidékekről kell azt érteni, 
hanem a’ jobbat tsak a’ jobb lájjékokra alkalmaz
tatni, és a’ jobb esztendökhez szabni.

§· 1.
G a b o n a .

A’ Gabona leg sikeresebb termése Magyar Or
szágnak. Magda szerint CO — 80,000 Posonyi mérő. 
Búza legjobb terem déli részein, Borsód, Békés, 
és Tsongrád vármegyékben. A’ kétszeres minden 
felé közönséges. Árpa többnyire az éjszaki része
ken, leg inkább a’ ser főzés végeit. Zab mindenül 
termesztetek. Köles a’ melegebb vármegyékben. 
Ikritza Árvában. Hajdina, leg inkább az éjszaki



varmegyékben, noha a’ nyúgoti vidékeken is nem 
kevés termcsztetik, kivált a’ hol a’ föld nem ele
gendő a’ népség táplállására. Knkoritza, cTörök 
búza) egész Európában nem terem annyi, melly az 
éjszaki hidegebb vármegyékben nem terem meg.

K e r t i  V e t e m é  nyel i .
Mindenül bőven teremnek; u. m. olasz, és fe

jes káposzta, saláta sok nemű, spárga, fejér, sár
ga, veres, és lörsök répa, zeller, téli, és hónapos 
retek; pelrczselem, paszternák, torma, ugorka; 
sok helyeken: ártilsoka; úri,  és közönséges tök,  
melly nem tsak a’ serlvésnek, hanem a’ szegény 
embernek is eledelül, magja pedig olajnak szolgál. 
8árga, és görög dinnye, a’ déli részeken igen sok 
termeszlelik. Leg több, jobb, és nagyobb, (sok
szor 50 fontos is) Bihar, Szabolls, Heves, Nógrád, 
és Pest vármegyékben, ’s a’ Jászságban, és Kun
ságban. A’ krumpli közönséges.

F ű V e m é n  y.
Széna, az egész Országban bőven terein, úgy 

hogy külföldre is ki hordódik. Az alföldön több, 
de a’ felső részeken jobb. A’ Tisza vidékin ember 
magasságra is fel nő a’ fű, de vastag, a’ hegyesek
ben vékonabb , és táplálóbb ; innét híresebb vajat, 
és sajtot készíttenek a’ hegyi lakosok, mint a’ pusz
taiak. Mohar is sok vidékeken terem , és több 
fele ló her.

F ü s z e r s z á m.
Λ’ Magyar, ki vévén némelly paiikai szereket, 

étele el készülésére elegendő lószerszámot ter
meszthet, u. in. igaz, és vad sáfránl, paprikát, 
kerti, és mezei köménl, kaprot, kerti kandillát, 
tárkonyt, veres, és fok hagymát, pórit ’s a’ t.

A’ mi illuti a’ virágok, és szagos füvek nemeit, 
azok szám nélkül találtatnak még a’ falusi kertek
ben is. A’ lehelőssebbek, kiknek , arra kedve van, 
ezer fele illyesekel nevelnek részint szabad ég alatt,

A t a J j á b a n .  § 3
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részint üveg házokban. A’ füvészi, és patikai Nö- 
vcvényeket periig mind a’ róna vidékeken felesleg 
találja, a’ ki esmeri. Hüvelyes vélemények: Rab, 
borsó, lentse, igen sok féle, és nagy bőséggel tér
in esztelík.

Mngiar Ország.

M e z e i  v e t e m é n y e k .
Dohány, erejére, kellemére nézve nem sokat 

enged az Amerikainak. Az éjszáki hideg tájjéko- 
kát ki vévén, mindéből meg terem. Esztendőnként
500.000 má’sa be takarodik , mellyből mint egy
180.000 má’sa ki viteltetik. Leg híresebb : a’ Tol
nai, Pétsi, Muraközi, Jánosházi, Szegedi, Füzes 
Gyarmati, Aradi, Debretzeni, N. károlyi, Rako- 
mazi, Véki, Döbrei, kospalagi, Gömöri, Vitnyédi, 
Nagyfalvai vasban.

Kender az egész Országban elég lermeszletik, 
ki vévén az éjszaki V. megyéket. Leg több Bihar
ban, és Bátsban. Len pedig a’ fel földön, leg több 
szepesben. Egyébb részein is, kivált Vasban, és 
Sopronban nevelik azt , de nem elegendő hőven. 
Sok vidékeken olajt ütnek magjából.

A’ komló nem felesleg, de jó formán terem, a’ 
Szepességen , Zólyomban , és Ro’snyón kertekben, 
egyébüt vadon.

Mák, a’ Magyar, és Tót vidékeken egesz dű
lőket foglal. Festő füvek: u. m. izats, és buzér 
(Waid u. Krapp.) tsak kevés vidékeken termesztet- 
nek, ügy pamut is. Rabarbara gyökér sok ásalta- 
tik a’ Bakonyi erdőkben.

G y ü m ö l t s ö k ,  és g y ü m ö l t s  fák.
Ha a’ Tisza némelly vidékeit ki veszszük, egész 

Magyar Országban divatja van a’ gyüinöltsnek, 
számtalan nemű, és féléjü ágok, és fák hozattat- 
nak vidéki tartományokból, se fáradság, se költség 
nem kéméltetik azok el szaporítására, még az éj
szaki hidegebb vidékeken is. Tseresnye, alma, 
köríve, tengeri, kajszi, őszi baralzk, megygy, 
szilva, birs, lasponya , berkenye, mogyoró, gesz-
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Icnye, dió ’s a’ t. közönséges gyümőlts Magyar Or
szágban Hires a’ Soppronyi aszalt! gyümőlts Több 
vármegyékben szemlélhetni gyümöltsös (kivált szil
va, és gesztenye) erdőket. A’ mondola, füge, tzi- 
Irom, naranls, és olajfák tsak a’ déliebb vidékeken 
alják ki az ég alatt a’ Levegő mérsékel; noha a’ 
inondola több tájjékokon az ég alatt is lii telel. A’ 
Vad gyümölts: u. m. alma, köríve, mogyoró, bar- 
kótza, Isercsnye, kökény, som, és számos bogyó 
nemek az erdőkben, ligetesekben, úton, út félen 
nagy bövséggel találtalak, több vidékein az Ország
nak. A’ Vad növevényekhez lehet tzámlálni még 
a’ mindéből lenyészlő igen hasznos fái, és földi 
bodzát, az ürmöt, tányér bél virágot, mellybőt 
olaj ütte tik, tsitsókát, orvos laput, tehén, és júh 
farkú fiivet, sok féle málsonyát, sok nemű gombát, 
mályvát; mérges bürköt, és maszlagot, ’s a’ t.

Fa. Az erdőségek ( Lichtenstern szerint) 
0,042,720 hódat foglalnak. Bükk , tser , fenyő, 
tölgy, ihár, nyír, hárs, és más egyéhb fákból ál
lanak többnyire. Mintegy 50 esztendőktől fogva 
nagyon meg ritkítják ezen erdőket; a’ vizek, há
morok, huták, és a’ szaporodó lakosok. Neveze
tes a’ Bakonyi erdő, melly hosszába 12, szélessé 
gébé 2 — 5 mértföídre terjed; de ez is már jó 
formán ritkul. Mindezekben sok ezer sertvés mák
ból , és hízik; és száraz esztendőben annyi gubals 
szedödik, hogy 200,000 mérőnél több ki vivődik az 
Országból. A’ Duna , Tisza, és Maros körül 1000 
□ m. térségen szűkét a’ fának szalmával, náddal, 
es szárogatott marha ganéjjal pótolják

Ritkább, és betsessebb fák: a’ kemény, és szép 
színű tisza fa; melly igen szép fényt vesz magára, 
Dopsina, és Besztertze körül. A’ Fejér hársfa , 
rnelly egyéb!» tartományokban nagy ritkaság. A’ 
krumputz fenyő (pinus montana) a’ kárpát kőszik
láin, a’ belőle tsepegelet olaj hasznos. Juhár, v. 
Ihár fa, Abaúj, és Gömör vármegyében.



Magyar Ország.5Ö

S. 5.
A’ s z ö L1 ö és Bor.

Frantziát ki vévén, a’ borra nézve, Magyar 
Országhoz hasonló tartomány alig ha találkozik a’ 
föld kerekségén. Sok, és igen sok nemű, különös 
jóságéi, füszerszámos szagií, édes ízű,  hathatós 
erejű, tüzes szeszű, mind ezen tulajdonságok meg 
találtatnak a’ Magyar borokban, noha nem egy for. 
mán, és nem valamennyiben álaljában. Leg alább 
a’ Tokaji bor egész világon híres. Tsak 7. u. m. 
Árva, Thurótz, Liptó, Zólyom, Szepes, Sáros, és 
Máramaros Vármegyékben nem terem a’ hideg mi
att Szőlló.

Az alföldi térségeken kerti bor terem. A’ he» 
gyi borok közt méltán az első Rangot foglal
ja a’ Hegyalljai. (közönségessen Tokaji). Terem a’ 
Tisza, és Bodrog körűi 5 □ mértföldre terjedő he
gyeken, Tokaj, Tarlzal, Tállya, Mád, keresztűr, 
Liszka, Tolisva, Bénye, Patak, »íjhely, és más he
lységek határain. Esztendőnként (80,001) kapa után)
210,000 ako borral gazdagítja az Országot. Ez a’ 
bor 4 féle: az Eszszenlzia, (Valóság) melly magá
tól folyik le az aszűszöllőből; az Aszszűbor (Ausz- 
bruch) melly könnyen sajtolódik közönséges borral 
egyelílve ; a’ Máslás, és az asztali bor. Leg jobb a’ 
Tartzali, (Mézesmáiéi) Tokaji, és Mádi, leg erősebb 
a’ Zombori; leg füszerszámosabb a’ Szegi, és Zom- 
bori; leg állandóbb a’ Toltsvai, és Bényei, melly a’ 
tengeren sem szenved változást. Ez után következ
nek; a’ Ménesi igen édes veres aszszűbor. A’ Sopro
ni , Ruszti, Budai, Egri, Sexárdi, Villányi, Vág- 
Újheli, Sz. Györgyi (Posonb.) Siklósi, Simontor- 
nyai, veres borok. Somlyai, Neszmélyi, Piétsei, Sz. 
Györgyi (szaláb) Badatsoni, Pogánvári, Tótsági 
(Vasb) szerednyei, Hegy közi, Honti, Miskoltzi, 
ÍN. Váradi, szathmári, Móri, Tsóka hegyi· ’s a’ t, 
jobbára fejér borok. 100 miliőm forintra bctsű-
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V. S z a k a s z,"

§. i.
Az Á l l a t o k  O r s z á g a .

Bátran mondhatni Magyar Országról, hogy az 
hazája minden a’ mérsékeltt ég alj alá tartozandó 
szelíd, és vad állatoknak. Nagyobb divatban van
nak a’ köz haszon végett:

1. A’ Szarvas marha; és pedig a’ szép termetű, 
nagy testű, és szarvú, hó fejérségü ökör, tsaknem 
egész Európában híres. Az alföldi pusztákon leg 
szebb, és számosabb gulyákat, és fókákat láthatni, 
télen nyáron a’ szabad ég alatt a’ füves legelőkön. 
Az egész Országban mintegy 5 miliőm darab szám- 
Júlia ti k , és mintegy 80,000 vivődik ki kül földre. 
A’ fel földön kevesebb, és nem olly szép a’ szar
vas marha, de több embert táplál a’ tehén téjjel, 
melly az al földön a’ marha nevelésre fordíttatik. 
A’ felső vármegyék több vajat, túrót, és sajtot 
gyűjtenek, ’s adnak el a’ szomszéd tartományokba. 
A’ Sváitzer tehenek, minthogy több tejet adnak, 
nem kevés Uradalmakban el szaporotlak. Bivalo- 
kat is látni több vidékeken kivált Biharban, és 
Máramarosban.

§. 2.

Ló. Ennek száma nem felesleges. Termetére 
nem nagy, de jó futó. Némelly vármegyékben na
gyobb fajták , és izmosabbak is találkoznak. Annál 
szebb lovakat szemlélhetni a’ számos pusztai, és 
Uradalmi ménesekben, mellyel; közt fel tűnök a’

a) A’ mi iletti a’ Tokaji hegyeit tulajdonságait, szolid tők nemeit, 
a munka minőségét, ’s a. t. arról eleget szóllanalt az Éviírók , és 
Természet vi’sgállók. Szinte ügy a’ többi híresebb borokról is.



Tsász. királyi ménes Mező hegyesen TsonádV. me
gyében, és Bábolnán Komárom V. megyében; a’ 
hol több ezer válogatott nemű, és szépségű lovak 
neveltetnek a’ hadi, és polgári népség hasznára. 
Erről bővebben olvashatni Csaplovils Magyar Ar
chívumát. 1 R 587 l· Szamár tsak itt amott a’ 
pusztákon láltalik.

§. 5.
Juh, vagy Bi rka .  Miulta a’ gyapjú ára meg 

nevelkedett, a’ szarvas marha kevesedni kezdett, és 
a’ juhok száma 8 miliomra ment; de mar száll le 
felé száma, a’ gyapjú árával együtt. Két fajja a* 
juhoknak leg számosabb Országunkban: az ügy ne
vezett Magyar, vagy oláh júh, hoszszú tekervényes, 
és egyenes szarvakkal, lioszszű , habos, vastag 
gyapjúval. A’ rövid gyapjú Juh, melly két féle, fi
nom, vagyis vékony, és közönséges, vastag gyap
jas. A’ selyem gyapjas juhok, mellyek Spanyol ko
sok által nemesíttettek, már igen el szaporodtak a’ 
királyi Ilólilsi, a’ Nádori, Káról Fő Hertzegi, 
Ilertzeg Eszterházy, és több Uradalmak jószágai
ban: nints Vármegye birka nélkül. A’ túróra, és 
sajtra nézve híresebbek az éjszaki V. megyék júh- 
nyájjai.

Ke t s ke ,  minthogy az erdőknek ártalmas, nem 
sok tartalik, leg több van Trentsin V. megyében.

§· 4.
S e r t é s ,  Minden Vármegyében elegendő von: 

a’ makkos, és kukoritzás vidékeken pedig felesleg 
is hízlallatik, és számos nyájjokban b aj lati k ki esz
tendő által az Austriai tartományokba A’ Tisza 
körűi hallal hizlalják a’ serlvést.

Vad állatok: Medve, az éjszaki, és keleti vi
déken. Farkas mindenfelé. Vad disznó a’ tölgy er
dőkben, és számos vadas kertekben. Szarvas, és 
őz, kivált a’ Dunán túl, nevezetesen Tolnában. Vad 
ketske a’ Tátrán, ugyan olt murmutér is. Nyúl 
minden V, megyélsben, Tengeri nyúl a' házaknál.

58 Magyar Ország.
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Kasztor, Ilolitson, és a’ déli V. megyékben. Szám
talan az egér, patkány, vakandok, ürge. Az Ebek 
közt nevezetesek a’ juhász kutják, (komondorok) 
a’ mészáros Szeléndekek, vadász kopók, és agarak. 
A’ házi kutyák, és matskák közönségesek minden 
háznál, a’ haszon kedviért.

§. 5.
Szárnyos állatok ; A’ Baromfinak száma nints; 

tyúk, lúd, rétze, gyöngy tyúk, és póka, mellyek 
tójássaikkal együt kereskedeti tzikkelyek számtala
noknak a’ nagyobb városokba, és Austriába. A’ 
Pávák, és góllyák az Udvarokban tsak pompára 
szolgálnak.

Vad madarakkal telye vannak a’tavak, puszták, 
és erdők. Nevezetesek a’ számtalan vad ludak , és 
rétzék, sártsák; búvárok, bíbétzek; 20 — 28 fon
tos túzokok. A’ kútsagok, (Tiszántúl) Hattyúk, gó
lyák. Az erdőkben: az erdei fogoly, és Sneff’. A’ 
ragadozó madarak közt a’ Sasok, és kányák, hol
lók, és várjúk, a’ verebekkel együtt számotlanok 
a’ tenyészes vidékeken. A’ mezőkön a’ fúrok, pa- 
tsírták, és minden féle éneklő, ’s enni való húsú 
madarak nemeji.

§. 6 .

Hal, a’ számos folyó vizekben, tavakban, és 
motsárokban elég van; a* Duna, és Tisza hala leg 
jobb, és leg több. A’ Dunában leg nevezetesebb a’ 
viza, melly Tolnában, és Esztergomban fogaltatik 
leg inkább; (10 — 15 másás is) a’ töke hal, ké
tségé, harisa, tsuka, és ponty. A’ Balatonban a’ 
betses Fogas (Salmo Dentex). A’ Poprádban, és hegyi 
folyókban a’ jó izű lazatz , (Salmo íratta) és pisz
tráng (Salmo fario). A’ kisebb hal nemeknek szá 
ma nints. A’ sok nagy Rákok közt nevezetesek a’ 
Szulaiak, Ugotsáhan, a’ Lailaiak Mosonban, és Sió- 
iak Tolnában. A’ Tekenös békák leg híresebbek 
a’ Sárvízben, Káránsebes mellett, az Almási völgy
ben, és Marlzaly folyóban. A’ zöld, és egyébb
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békák, kígyók, cs gyíkok árlallan nemeiből is szá
mos sereg tartózkodik a’ föld alatt, vízben, és mo- 
tsárokban.

§. 7.
A’ méh szaporíttás igen el terjedell egész Ma

gyar Országban ; noha azt nagy részre tsak mu
latságos haszon kedviérl űzik sok vidékeken,· a’ 
Duna, és Tisza közt leg bővebben szedik, és ad
ják a’ mézet, és viaszt. Elég jele az Horniunkban 
az el terjcdelt méh tartásnak, hogy arról már olly 
sok könyvek jöttek ki , mind magyar, mind 
a’ többi magyar Országban virágzó tudományos 
nyelveken.

Selyembogár, 40 esztendők elölt kezdődött en 
nek mívelete Országunkban , és az, a1 hol nem kö
telesség, tsak lassan megy elő. Tsak néhány mele
gebb Vár-megyékben van annak divatja, noha sze- 
derj fa minden felé elég volna.

A’ számotlan nemű tsigák, tsűszó mászók, fér
gek, és bogarak közt igen ártalmas a’ ’su’sok vagy 
si’sik (curculio) a’ gabonának, és a’ szúnyog, az 

embernek, és marhának, mérges szúrásával. Hlyen 
a’ dará’s is, és bögöly, vagy bagóls.

Magyar Ország.

VI. S z a k a s z .
§. 1.

A’ L a k o s o k ,  a)
Ősi  L a k o s i  a’ mo s t a n i  Magyar  H a z á n a k

A’ Magyarok (a’ IX. században) ezen karmán 
földére be lépvén, itt több féle nemzeteket talál 
lak. A’ Morvák birtoka egész a’ Vág, es (raram 
folyókig terjedell. A’ Dunántúli részt a’ mostani 
Ilientzek Németh eleji lakták; alább Olaszok üllek,

a) L e "  alkalmatosabbnak találtam ezen tziklscly elő adására ,  a' l u 
dum. Gyűjteni. 1828. t .  k ü ld .  J — úr Iiolsea Tudósítását.
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lüket Nagy Káról az Avaresek ellen tett határ öri- 
zöltnek, a’ hol is szép legelőkkel bővelkedtek. Még 
alább, Horvátok, Rátzok, (Szerblusok) és Dalma- 
lák laktak. A’ Duna, Tisza, és Vág közt egy Sa
lán nevű Bolgár Fejedelem uralkodott; kinek he
gyi jobbágyai Tótok, a’ Síkságon pedig Bolgárok 
voltak- A. Tisza bal partján a’ Marosig le egy Ma
rót nevű Ciiazar Fejedelem vitte a’ kormányt Cha- 
zár népe felett. A’ Maros, és Orsóvá közt Oláhok 
tartózkodtak. Midőn a’ magyarok Pannóniába köl
töztek , számok mintegy 1 miliőm volt; 7 Eredeti 
Nemzetségben; és 108 Házi Nemzetségben (Famí
liában). Velek nagy tsapat Oroszok költöztek ide, 
a’ kik mindjárt a’ bé lépetben el váltak, és a’ kár
páti erdőkben maradtak; a’ hol mostis, azok Ma- 
radéki, a’ Rusznyákok, tartózkodnak. A’ Magyarok 
társaságában sok Kunok is jöttek be. Már Tak
sony Vezér, Árpád unokája, a’ nemzet fogyatko
zását a’ hadak által előre látván, Bolgárokat hivott 
be az Országba lakni, Ismaelilákat is, Chalisiakat, 
és Böszörményeket. Az Ismaeliták Pestet váloszlot- 
ták lakhelyűi a’ kereskedés miatt. Geyza a’ máso
dik 1143 (Sz. István példáját követvén) Németeket 
hivott a’ néplelen szepesbe, a’ felső Fiajnai vidé
kekről, Alsalziából, Lotharingiából, Frankoniából, 
és egyébb helyekről. II. István alatt 1125 a’ Kunok 
jöttek be, a’ Duna, és Tisza közbe le telepedvén.
IV. Béla 1259 40,000 Kűn famíliát fogadott be; a) 
sok Rusznyákok hordóskodtak ide a’ ki költözött 
oláhok belelt a’ XIV. Ssázad közepe után. Robert 
Káról 1508 sok Olaszokat hozott az Országba, Sig- 
mond 1425 a’ Ilindostánból be vándorlóit Tzigá- 
nyoknak Lakosi just adott. A’ 15 Században szá
mos Iluszszílák futottak Tseh Országból Magyar 
Országnak Nyílra, Trentsín, Liptó, Zólyom, Plont, 
Gömör, kis Ilont hegyes Vármegyéibe. Be jöttek

a) Tudjuk a* Történetekből, mennyire meg kevesedett a’ nép száma 
sokszor a’ háborúk; dog h a lá l ,  és ellenséges be ütések által. A’ 
hijányt idegen gyarmatokkal kellett pótolni.
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hasonló képpen a’ Viszsza, vagy újra keresztelők 
Morvából a’ 16, és 17 században. 1481 Kinis Pál 
Temesvári kormányos, 1689 Brankovits György Ve
zér, és 1690 Tsernovitz Arsenius Patriarcha szá
mos Rátzokat hoztak által Serviából; a’ 18 század
ban minden részeiről a’ Német birodalmaknak sere- 
gesen hozattak a gyarmatosok a’ Magyar földre, és 
a’ leg több úgy nevezett Sváb falúk ezekből támad
tak, vagy népesedtek. A’ töröktől ki tisztúlt Ma
gyar vidékekre sok gyarmatosok vitettek a’ kárpáti 
Tótokból, kivált Bátsba, és Békésbe.

§. 2 .
J e l e n  val ó  Lakos ok .

Ezeket rövideden azért emlétetlem, hogy lássa 
a’ Tisztein Olvasó okát, és származatát azon sok 
féle Nemzetnek, Nyelvnek, és Hit-vallásnak, melly 
a’ jelen való űdőkben Magyar Országban találta- 
tik, és a’ mellyeknek mindenike, a’ naponkénti 
Magyarosodás mellett is, maga tulajdonságait, kü
lönös élete formáját, maga szokásait, és liereseti- 
módját annyira a’ mennyire fenn tartja.

N y e l v .
A’ 8 miliőm emberek közt, kik a’ tulajdoni 

Magyar Országban számoltatnak , és a’ kik közt 
400,000 a’ Papi, és Nemesi Ranghoz tartozik, 5, 
és fél miliőm Magyar, avagy is Magyarúl beszéli, 
a’ kiknek szóllásmódja 3 félére osztatik. u. m. a’ 
Dunaiakéra. Tiszaiakéra, és Pallótzokéra. A’ Ma
gyar nyelv egyedül a’ Kúnságban, Jászságban, és 
Hajdú városokban uralkodik keverék nélkül. Leg 
lisztáb a’ Magyar szó Tsongrád Vármegyében. 8 
Vármegyében a’ Kárpátok vidékin ninls Magyar. 40 
Vármegyében divatban van, és pedig 23-ban ural
kodik a). Az öszveséges Tótok száma majd 3 ini-

a) Magyar Országon Jkiviil vannak Magyarok: E rd é ly b en , Moldvá
ban, (70 igán nagy helységben) Bosniában ; Bukovinában; (6 hely
ség) Orösz O rszágban, kis Talár Országban a’ D n iep e r ,  és Don 
folyók közt; és K ard iában .

Magyal Ország.
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ltomra megy. Ezek igen sok ágra osztódnak: 1 a? 
Tótok: (Slavi, Schlováken) leg régiebb lakosi «’ 
tartománynál:, és a’ Morvái birodalom maradéki. 
Ezek szobások módjára tekintve: Nyitraiak, Hor
nyából«, Sotákok, Trpákok, Krekátsok. ’s a’ t. 36 
Vármegyében vannak, és pedig 4-ben keverék nél
kül; a’ Szolákok tsak Zemplimben laknak.

2) Oroszok, vagy Rusznyákok 359,000, 13 V. 
megyékben keverve. 3) Tsehek, néhány régi, és 
(ij gyarmatok, már meg tótosodtak. 4) Lengyelek 
Szepesben, és fél Lengyelek Árvában. 5) Vendek 
(kiket mi liibásson Vandalusoknak nevezünk) 40,800, 
(a’ kik közt Bömhétzek vannak) Szala, Vas, és So
mogy V. megyében. 6) Horváthok, 7 vármegyében ; 
a’ Fertő mellékieket víz-Horvátoknak (Wasser-Croa- 
ten) nevezik. 7) Szlovénok, (Slavonii) Schokatzokra, 
Bunyevetzekre osztatnak. 8) Rátzok, vagy is Ser
bi usok. 9) Bolgárok Torontál, és Temes. V. m. 
A’ Németek, kik a’ Nagy Német, és Frantz Or
szágnak külömbbféle tartománnyaiból ide szakadtak, 
többel élnek 12 ki mondás formájinál: illyenek a’ 
Posonyi, Semnilzi , Hansági, Hientzi , Szepesi, 
Gründi, Garslvogeli, Melzenseufni; Kríheháji, Ti- 
rolisi, és több féle sváb forma. 41 V. megyékben 
keverve. Oláhok (Valachi, Romunyi) 11 V. me
gyékben majd 1 miliomra megy számok. Vannak 
ezen kívül el széllyedve: Frantzolt Torontálban; 
Olaszok itt amott (kereskedők); Örmények (1000 
Lélek). Új Görögök, és Matzedonok ; Tzintzárok. 
’Sidok, ki vévén a’ Bánya városi környékeket (Bars, 
Zólyom, Hont, Gömör) az egész Országba el van
nak széllyedve; valamint a’ Tzigányok is, (30,000) 
a’ kik leg jobban szeretnek a’ vas hámorok körül lak
ni. Törököket tsak Pesten látni a’ kereskedők sorá
ban. Innét látni, hogy Magyar Országban tsak nem 
minden ága meg akad az Európai Nemzeteknek, és 
Nyelveknek.

A’ Tótoknak kedves a’ hegyesség, mellyett a’ 
Magyarok be jöttekor kéntelenek voltak válosztani; 
A’ Német is jobbára a’ dombosokon, és homokosé-

A t a I j á b a η.



kon vette, mint gyarmatos, szállását, mivel a’ te- 
nyészes síkságokat a’ Magyar jobban kedveli, és azo
kat annak üdéjén el foglalta. Jól mondja Herder: 
hogy a’ Magyar Országba a’ Tótok, és Rusznyákok 
a’ kárpátokban, az oláhok a’ keletdéli hegyekbe tö- 
mettek. A’ Rátzok, és Horvátok, déli nyúgoton, a’ 
Németek nyúgoton pi’segnek. Középeit az Ország 
szivében munkálkodik körént a’ Magyar, és minden 
felöl más Nemzetektől körül vétetvén, sohol az Or
szág határát megnem érenti. Az Ürmény is leg ör- 
ömestebb mulat a’ rónán. A’ ’Sidó mindéből meg 
elégszik, a’ hol kenyeret elletik. Egyébbként a’ 
szabad királyi városokban vagy Németek , vagy Tó
tok, vagy mind a’ketten elegyítve laknak a’Magyarok
kal. A’ leg nagyobb mező városok, és falúk több
nyire Magyarok.

04 Magyar Ország.

§. 5.
A’ T u d o m á n y i  U r a l k o d ó  N y e l v e k .
A’ Sok Nyelvek közül, mellyek Magyar Ország

ban folyatban vannak: hármat lehet a’ Tudósok, vagy 
Tanultak Nyelvének mondani, és Uralkodónak ne
vezni. T. i. a’ Latánt, (Deákot) Magyart, és Né
metet. Az Országi T’iszltiFoglaltosságokban Deákól, 
és Magyarúl folynak a’ dolgok: az Uradalmi Tisztsé
gek nagyobb részint még Német nyelven dolgoznak. 
A’ Magyar könyvek olvasása néhány esztendőktől 
fogva nagyohb divatba emelkedik. Többnyire a’ ki 
akadályait esmerni akarja a’ Magyar Nyelv előbb 
menetelének Magyar Országban; olvassa Gsaplovils 
Magyar Ország Rajzolatú Németben. 1 a’ 218 1. a’ 
ki halgatva is böltsen meg tzáfolja azok hirtelensé
gét, kik az újíttások bájílól el ragadtatván a’ Lalán 
(Deák) nyelv ellen tűzzel, vassal ki kelnek; ’s azt 
okozzák, hogy a’ Magyar Literalura tsiigg. Ez ke
vés hála adalosság egy Magyartól azon betscs, és dü- 
tsösséges ösiNyelv ellen, mcllynek a’ Magyarok; a’ 
kereszténységet, erköltsösségct, szelíd tudományokat, 
és Míveletet, ’s majd az egész világgal való közös-
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ködhetésekct, ’s ugyan azon világ élőt (ezen Nyelv 
köz birtoka miatt) fényeskedo betsekct, ’s végre 
Törvénnyeik, ’s Szabadságok szerkéztelményit, és 
Tamíbizonyait köszönhetik. Eleget sopánkodnak 
mármost több Nemzetek Költsei , a’ tapasztalás ál
lal meg gyözettetvén, melly kevés sikere van a’ 
Tudománynak, és Tekintetnek, ha minden himpel- 
Iér Rölts akar lenni; mivel a’ nyelvet, érti.

§· 4.
T e r m é s z e t i  T u la jd o n s á g o k .

Egy Ország Lakosinak köz - tulajdonságait meg 
határozni, a’ hol az ég alj külömbbségei, Nemze
tek, és nyelvek sok félesége annyi egyenetlenséget 
szerez, nem könnyű, dolog volna. Ataljában véve, 
az Ember, Magyar Országban, jó termetű, a’ (ki
vált kárpáti) Hegyiek magasab, és kartsúabb ; a’ 
rónaiak pedig lömötlebb testnek. Ellenben a’ pá
rás állat a’ hegységben nem olly derék, és tekin
tetes, mint a’ Síkságon.

Az éjszaki vidékiek többnyire szőkék, és fe
jérek; mennél alább mgyünk dél felé, annál bar
nábbakat, és élemesebb artzásokat látunk. A’ vi
dékek tulajdonságai sok változást tehetnek ezen 
álaljas természeti minűségekben. Őseink a’ 17 szá
zad kezdetéig lioszszó szakáit viseltek; most a’ ba
jusz közönséges (rövidre nyírt hajjal) a’ miveitebbek- 
nél. A’ Magyarok, úgy mond Csaplovits, többnyire 
jóllápláltattak, a’ Tótok soványok; a’ Puisznyákok, 
Eátzok, oláhok, és Vendek szárazait valamenniyre, 
a’ Németek sovány földszinűek, leg inkább a’ he
gyi Lakosok. Azomban a’ hasonló Rajzományt nem 
lehet számtalan kivételek nélkül helybe liadni.

I-Iogy itt is, mint egyébb tartományokban, talál
koznak a’ természetnek tévelycdései, (u. m. igen 
nagy, kövér, sokehetö, .s iható, törpe, hijányos, 
vagy felesleges tagú, ’s á’ t. emberek) és tsudáji, (u. 
in. kél öszve nyölt ’s a’ l. szülemények) semmi külö
nös nem.

Európa TelvínlPlo IX. Kötői.
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§ ft.
B e t e g s. é g é  lt.

Igen meg tsalalkoznak, a’ kik Magyar Orszá
got az idegen nemzet koporsójának tartják, itt sem 
élnek őrükké, és baj nélkül az emberek, mint sehol 
sem az egész világon; de nem is balnak meg előbb, 
mint máshol. Hogy vannak egésséglelen vidékek, 
hasonlón a’ más tartományokhoz, igaz; de hol nem 
kell változást szenvedni az egéssében, kivált mig- 
len az ember az égaljhoz nem szokik’. Magyar 
Országban semmi más Betegségeket nem venni eszre 
mint egyébb hasonló ég aljú tartományokban ; az 
úgy nevezett magyar bideg 1 elés nem egyébb, mint 
érző inhideg ; a’ tsömör tsak undorodás, inelly más 
betegség előre botsájtódott okaira következik; a’ ter
mészetes liimló; a’ veres, orbántz, vagy tsusz, és 
a’ változó bideg. Ritkább Nyavalák; a’ nap tűzés; 
vizi kórság, veszettség, sárgaság, stilly, Pokolvar; 
kosz vagy rüh, és köszvény. A’ Golyvák uralkod
nak ncmelly vidékeken: u. m. Selmelzen, Úr-völ
gyén, és Libet Bányán, a’ Dunajetzi völgyben, sze- 
pesben , Marmarosban , Bolskó körül, Posonban a’ 
Tsalló közi vidékeken, szálában Melintz, Jzakótz, 
és Deklesin körül. A’ Néma Siketek, és vakok rit
kábbak. A’ boszszú életűek száma nem kevés. Ta- 
lállunk 100 esztendőseket , és üdősebbeket egész 
125-ig. Az Oláhok leg tovább élnek. Alaljában 
tsak arra megy ki a’ számolás, hogy, mint egyébb 
tartományokban esztendő alatt 2G — 50 ból egy el 
patkok

Magyar Ország

§· 0.
E r k ö i l s i  v o n a lo k .

A’ mit illy sok féle Nemzetek öszveségéről an
nyi külömbbféleségck közt mondani leket a’ számos 
ki vételek mellett; a’ következendő .A’ képzet ereje 
jó formán eleven minden Lakosiban Magyar Ország
nak. Az újság kívánsága álaljában nem nagy. A’
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Népesség számához képest hevesen vannak, a’ kik 
olvasni, üj hasznos változásokra, jobbításokra ügyel- 
leni szerelnének. Nem, mintha ki nem szálhatna 
már most Magyar Ország sok leg miveltebb tartomá
nyokkal szembe akár meíly hasznos intézetekre néz
ve is; hanem hogy a’ tehetséghez képest kevés erő 
mozdól a’ mívelet elő vitelére. A’ leg buzgóbb in 
tézelek tsak igen hamar el nyúgosznak a’ jó kíván
ságba; és ritkán állanak izmos lábra. De mind ez 
gyász könyökre méltó inkább, mint sem vádra, és 
kisebbségre.

5. 7.
S z ív e s s é g ,  és B a r á tsá g .

Akár melly hijányokon kellessék is sajnálkozni 
a’ Magyar Hazában, a’ mi a’ mesterség!, tudományi, 
és gazdasági m/velelct illeti, mind el törli azt, és 
a’ leg dülsőbb Nemzetek érdemes Rangjába emeli 
a’ Magyart őszintesége, szeretete , és Barátsága; 
nemzeti fenn’ tartása mellett illendő le ereszkedése, 
egyenes Lelke, és a’ maga javait felebarátjával köz
lő bő kezűsége; a’ mi valódi Lelke az életnek, és 
erköltsi vonatoknak. A’ hol igazi Magyarok van
nak, nem kell olt se vendég fogadó, se telye er
szény az utasnak. Ezen szép erköllsben taJám még 
most is, ezen meg rongáltt üdő szeszben, tsak ke
vés Nemzet hasonlíthalja magát a’ Magyarhoz. Es 
ugyan ez a’ szép vonat egyik akadálya a’ nagyobb 
míveltetésnek, leg alább a’ polgári Rendben. Mi
vel l. i. a’ Magyar nem nagyra vágyó, (a’ kis ditsé- 
retet ki vévén , meíly pénzbe nem kerül) nem ’su- 
gori, nem öszve kaparó, nints felesleg költsége a’ 
Mívelet elő mozdítására, ellenben látja azt, hogy 
a’ míveltek közt azon szép crköltsök, mellyekel a’ 
Teremtő isten a’ Magyar szívbe fáradság nélkül 
bele oltott, tsak veszendőbe tűnnek, nem találl a’ 
Míveltségen bájító, és vonó erőszakot. Igaz, hogy 
már Magyar Országban sem közönséges ez a’ Nem
zeti szép erkölts; de tsak ott nem virágzik, a’ hol
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a’ Lakos nőm igazi Magyar, ha talám Magyarul be 
szél is. Vagy laiám a’ mostani világ értelme szerint 
fel világosodott, és meg okosodott; avagy a’ míveilt 
fel derültek által szívessége meg tsalattatolt, meg ká- 
rosíttatott, és viszsza tartózkodásra kénteieníllelelt. 
Szép még a’ míveletlen Oláhnak is tselekedete, mi
dőn az utakon luítakat ás, hogy az lítazó marháját 
itathassa, és maga Szomjúságát olthassa. A’ míveilt 
tartományokban ugyan minden készület pompásson 
áll az utasok, és szükölködők alkalmára, és mulat
ságára; de nem az utasnak kedviért; mivel drágán 
meg kell azt fizetni.

Különös a’ Magyarban Királya, és Hazája iránt 
buzgó hajlandósága, mellyett benne a’ szent Religio 
izmosít: és ez záloga a’ leg szelídebb érzékenység
nek, mellyet talám az idegen nem keresne külső ko
moly elevenségében.

Többi tulajdonságai elő kerülnek alább.

§. a.
E l e i e m .

A’ Magyar konyhában első helyet foglal álaljá
ban a’ hús, ’sir, (vagy szalonna) és fű szerszám, a’ 
bonnét a’ Magyar étek igen táplál ló. Valamint a’ 
közönséges nép egy mástól külömbözik Nemzetisége 
szerint az eledelekben; úgy szemlátomási külömbb- 
ség laláltatik a’ paraszt, polgár, közép Nemes, és 
fő nemes konyhákban. Nem laláll a’ Magyar idegen 
földön Magyar káposztát, kenyeret, és bort. Tulaj
don képpen Magyar ételek: a’ kapros, töltött, (ko- 
losvári) és hajdú káposzta, gulyás hús; paprikás hal; 
kotsonya, savanyú ugorka; túrós tsusza szalonná
val, szalonnás saláta, ’s a. t. A’ krumpli, kivált a’ 
szegényebb vidékeken, nagy pótlására szaporodik 
a’ kenyér szűkének. Leg nemesebb a’ sütemények 
közt a’ kaláts, melly a’ vagyonosabb házaknál készül. 
Egyébbként Magyar Országban is minden nemzet
nek meg van a’ maga tulajdon nemzeti élele. A’ Né-

(»8 Magyar Ország.
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mcl, a’ Tót, a’ Ráta, az Oláh mind a’ maga nemzeti 
szokásait követi még az élet módjában is.

i Λ’ Magyar Országi ruházat minden vidéken 
különös ugyan, de metszése, és formája ugyan 
Isak egyre megy. Itt tsak a’ tulajdon nemzeti öl
tözetről van a’ szó, melly egész Európában esmc- 
rcles. A’ Magyar öltözet pompás, igen tiszta, és 
helyes, ékességekkel tetézve, és testhez álló, a’ 
bonnál következett talám, hogy az idegen nemze
tek is a’ hadi seregben Huszár Ezredeket állítottak 
fel. Az Ifjú ember öllözetje álaljában: fekete posz 
ló kurta mente (dolmány felett) hasonló színit se 
lyem sinorral, és gombokkal; a’ mente kötő ezüst 
filigrán munka; a’ tsizmák kordovánból ezüsttel ki 
varva; a’ kalpag fekete Aszlracban báránynyal ki 
hajtva, belől veres bársonnyal tetőzve. Üdősebb 
Férfiak többnyire hoszszabb, és hasonló színű se
lyem krepín munkával díszes mentét, gombkötő 
munkás topánkat, és, a’ íialalabbaktól való meg 
külöinbözlclés okáért, tsak igen rövid, és keskeny 
ezüst kardotskát viselnek oldalokon. Az újabb, és 
fél pompához tartozó Attila köntös a’ gyalog Ez 
redbez látszik illeni, a’ midőn amaz a’ Lovas Vi 
lé/ckct illeti; vagy is inkább amaz a’ Tiszti Gállá, 
ez pedig a7 ház, és jó Barátok körül alkalmatos 
öltözet. A’ Magyar Aszszonyságok öltözete, egy 
igen tsinos fej kötő fekete tsipkéből, inellynek elő 
részén drága kő fénylik aranyban, a’ főről fekete, 
arannyal egyelheti, és virágokkal ékes hoszszú fá
tyol lóg viszsza, a’ lesiet arannyal gazdag, elöl 
igaz gyöngy sínorokkal fűzött váll foglalja, ’s a’ 
jég szemérmetesebben födött nyak k.örnyékein a’ 
jó gyöngy sorok ékeskednek. A’ Derékul a’ Váll 
alján keleti gyöngy kötő szorítja által, az ürnög 
ujjak egészlen tsipkéből , aranyos kar kötőkkel, 
vagy gyöngy ’Sinorokkal áilal kötve, elöl a’ kö
tény fejér tsipkéből , vagy a1 főről viszsza loggó 
hasonló fátyolból. A’ hajadonoknái a’ fő kötőt a’ 
Gyöngyös párta pótolja. A’ Kir. kamarás Urak az 
Udvarnál drága hímzett pompa öllözelbeu jelennek
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meg. A’ pompás alkalmatosságokon kívül a’ Ma
gyaroknál is el hatalmasodott a’ külső Országi ál
hatatlan módi, melly nemisekély eszköze a’ pazar
lásnak, elszegényedésnek, és ollykor az el Tájolás
nak is. A’ köznép viselete lüilömhhféle, a’ nemze
ti szokás, és tehetséghez szabva: a’ birtokosabbak, 
és míveitebbek posztó lábravalóval, meltyővcl, men
tével, dolmánnyal, vagy Jaklival, (kiírta fel öltő) 
tsismával, köpönyeggel, kalappal, (a’ Magyar la
possal, a’ Német kerekessel, a’ Tót tsütskással) vagy 
süveggel (melly sok féle) élnek. A’ szegényebb szűr
ben, üngben, gatyában , bolskorban (nyáron mezít 
láb is) jár. Az aszszonyi öltözet annyi féle, a’ men
nyi a’ vidék. A’ Német viseletét tsak az újabb, és 
pallérozottabb Németek tartyákmeg, hol egészlen, 
hol félig. A’ Svábok leg hivebbek ősi viseletekhez.

§. 9.
H i t  V a l l á s .

Az ember nemesebb tárgyra alkottatott, mini 
sem ez az élet, és ezen tárgyat az arra vezető igaz 
tiszta Religió nélkül el nem érheti, sőt még ez élet 
viszontagságai közt se lelhet az ember sikeres vigasz
talást, és bátor nyugodalmat a’ valódi Religió nél
kül. Hogy Országunkban a’ keresztény Hit már a’ 
Magyarok be jötte előtt gyakoroltatott, esmeretes a’ 
Történet könyvekből, némelly írók azt állítják, 
hogy az első Magyar keresztény Vezérek a’ Görö
gök által téríttettek meg a’ keresztény Hitre; de 
akár lii állal téríttettek is meg, tsak Ilómai katholi- 
kusok voltak azok, és Sz. István egész Magyar Or
szágban katholika Püspökségeket állított fel a’ Ró
mai Pápa (II. Silvester) meg erősíltésével. A’ Sz. 
Márton Monostorát, mellyel Geyza a’ Sz. Renedek 
Fiainak kezdett, Sz. István I. Királyunk, Római szo
káséi szerzetesekkel töltötte meg, a’ kik által a’ Ró
mai katholika Hitet terjesztette egész Magyar Or
szágban. A’ Rusznyákoli, Rátzok, és Oláhok, a’ 
kik elejétől fogva a’ napkeleti Görög szokáson vol-

Magyar Ürnzüg
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lak, a’ Görögökkel együtt elváltak t>. Romai katho 
lika Anyaszenlcgyházlól, de iidövel azoknak nagy 
része ismét viszsza téri annak keblébe, meg tartván 
a’ keleti Görög egyházi szokásokat, és fenyítéket, 
ezeket egyesült! Görögöknek nevezzük. A’ nem o 
gyesül! Görögök is világi törvényes jóst nyertek az 
Országban ltíí)0. Az úgynevezett Protestánsok, t. i. 
Luther Mártonnak; a’ ki Német Országban, és Kai 
vinos Jánosnak, a’ ki Ilelvelziában a’ közönséges Ró
mai katltolika Anyaszcntegyházlól (a’ XV. század ve 
gén, és XVl-nak elején) cl szakadott, követőji ezen 
vidékekre is be hatoltak lanítlásokkal együtt a’ XVJ. 
század végével, leg inkább a’ sok zivatarok , és ka 
boriik közt. Ezeknek szabadságaik Hazánkban az 
utolsó fél századtól fogva mindég nevelkedett. Lu 
Ikernek követője több a’ Német, és Tóth ; Kalvimís 
nak Magyar. A’ ’tüdők Isupán tsak szenvedlctnek 
minden polgári Jes nélkül. A’ többi vallási szaka- 
dalok, mellyel; Uonnuiikban találtatlak, egészlen el 
tűnlek.

A’ Királyi Fejedelem kalbolikus , nagyobb szá
mával az Ország Nagygyainak, és Nemeseknek. X' 
kalliolika’ Ilit vallást, mint Sz. István Király üdéjé
től fogva uralkodó Religiól, lartyák tsak nem 5 mi
liőm Lakosok, u. m. Magyarok, egyesült Görögök, 
ünnényck, Németek, Tótok, Rálzok, Oláhok., Ven
del; , és Rusznyúkok. Nem egyesüli Görögök 1 mi 
liomnál többen vannak., llelvetziai valláson 1 mi
liőmön feliül. Augusztái valláson 1100,000- nél több, 
a’ ’Sidók száma 100,000 fel haliad.

A’ kalbolikusok, a’ Lelki vezérletre tekintve, 1 
lYimás (Esztergomi Érsek) 2 (Kalotsai, es Egri) Ér
sekek, és 14 Püspökök által kormányoztalnak. A’ 
Püspökségek: Veszprím, Tsanád, Péts, Nyílra, Győr 
Kassa, Vátz, Szombathely, Szepes, Beszlertze Ká
nya, llosnó, székes Fejér vár, Szatlirnár, és Nagy 
Várad.

Vannak Tisztelet Tzímü Püspökök is, Hí, kik
nek Megyéjük a’ Török birtokban van. Megyéllen 
fel szentcllt Püspökök is vannak: a’ luk vagy üres
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Megyéket vezérelnek Helytartói hivatallal, vagy el 
sanyarodott élet (idejű, vagy egésségtelen, vagy sok 
munkákkal terhein Püspökök segítségére rendeltet
tek Helytartói Tisztséggel. Az úgy nevezett fö-Hely
tartók, (Generalis Vicarius) a’ kik a’ Megyét árva 
állapotában vezérlik, a’ Káptalan által, a’ kik pe
dig a’ Püspök segítségére vannak, a’ Püspök állal 
választatnak. Minden Püspöknek van háptalannya , 
egy Préposttal, és néhány Kanonokkal, a’ kik a’ Püs
pök Tanátsosai. A’ káptalanban külömbbt'éle Tisz
tes Tzíinek vannak ; kíilönössen Espereslek, kill a’ 
Megyebéli kerületekre ügyelnek, a’ hol ismét Espe
rest! Helytartók vagy al Espercslek viszik a’ dolgot 
o’ Plébánnsok, és Káplánok ügyeiben.

A’ Hitvallás elő mozdítására szolgálnak a’ Mo
nostori , és Kolduló szerzetes Kendek· u. ni. a’ szer
zetes Premonstraíi Rendű Kanonokok Tsornán , Já- 
szovon, kik több jószágokat bírnak. A’ Sz. Benedek 
Renden szerzeleskedő Benedekiek Sz. Mártonnál a1 
Pannonia hegyén , a’ hová tartoznak a’ Bakon!)éli, 
Dömölki, és Tihanyi Apátságok. Szala Apátin szálá
ban. Gziszterlzi Apátságok Zirtzen , Veszprímben, 
és Sz. Gotlliárdon Vasban. A’ koldulok; a’ Domon
kosiak 5 klastrombán. A’ Fránciskanusok 4 Megyé
re (Provinlziára osztatódnak. u. m. a’ Sz. üdvözítőé
re (Salvatoriani). 25 klaslrömmal; a’ B. Aszszonyiak 
(Mariáni) 20 klaslrömmal, a’ Gapiszlranusok 20 kla- 
strommal, (4 Austriában) a’ Lászlóiak (Ladislaiani) 
12 — 14 klastrommal. A’ Kapulzinusoli, 1 0 — 15 
klaslrömmal (5 Austriában, 2 Só-váron, 1 Szlové
niában). Minoriták 8 —10 klastrombán. Karmeli
ták 1 klastrombán. Szerviták, 2 klastrombán. Ta- 
níttó Rund a’ TT. Piaristáké 25 kollégiumban. Be
tegeket ápolgaló Kend az Irgalmas Karátoké 11 kla
strombán, mindannyi ispotállyal. Vannak továbbá 
a’ hajdon virágzó Kendeliből viszsza maradott Pré- 
postságok, és Apátságok, mellyeliet az Apostoli Ki
rály, mint Patronus, érdemes Egyházi Férfiaknak 
ád; többhez még birtokok is vannak ragasztva, de 
soknak tsak a’ Neve és Rangja van lenn. Néhány

Magyar Ország.
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iliyes Préposlságot, és Apátságot magán Famíliák al- 
]'.útiak, a’ kik is magoknak fenn tartották a’ ki ne
vezés jussát.

Az egyesült Görögöknek 5 Püspökségek van: 
Munka fson, Eperjesen, és Nagy Váradon. A’ nem 
egyesült Görögök 5 Püspök alatt vannak, a’ kik Te
mesváron, Aradon, Versetzen, üj - vidéken, és Bu
dán Jaknak, ,’s a1 Kárlovitzi Érsek alá tartoznak. Né
hány szerzetes házokat is bírnak, ezek Lakosi Ra- 
Jugy ereknek hí vattainak.

A’ Protestánsoknak átaljában 8 Superintendense 
van: a’ Reformátusoknak 4 Dunán innét, Dunán túl, 
Tiszán innét Tiszán túl. A’ Lutheránusoknak, a’ 
Bányászi kerületben, Dunán innét, Dunán túl, és 
a’ Tisza melléken. A’ Superintendensek után a’ Se- 
niorok (örebbek) tartyák az első Rangot megyéjek- 
ben, kiket is a’ Gyülekezet váloszt a). Azután követ
keznek a’ Prédikátorok, káplányok, és Mesterek, 
(Rektorok). A’ Reformátusok köz-Gyülekezete Pes
ten van a’ Fő Kurátor, és többi Elöljárók Elölülésc 
alatt, két Jegyző, és bizonyos számú egyházi, és vi
lági szavasok jelen létében. A’ Senioralusoknak, és 
Frédibátorságoknak is meg vannak magok Kurátorai 
és gyülekezetei.

A1 Lutheránusok is Pesten tartják Köz-gyűlése
ket, a’ fő Inspektor elölülésc alatt, esztendőnként, 
a’ hol a’ Superintendensek, több Seniorok, Inspek
torok, és Nép-Vénei meg jelennek. A’ Supcrinlen- 
densek, Seniorok, és egyes községek is tarthatnak 
tanálskozó gyűlést, a’ midőn azt a’ szükség :magá- 
val hozza.

A t a I j á b d η.

§. 10.
T u d o m á n y i I n té z e te k .

Noha Magyar Ország a’ tudományi míveletre 
nézve egy két Nemzettel Európában meg nem mér- 
kezhetik is, de ugyan tsak többekéi feliül haliad ab-

i M.«r most JSY’wci ülnek.
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ban. A’ Tudományokat itt diaijában veszszük a’ 
Nyelv, és Nemzet kiilömbbsége nélkül. IIu mindjárt 
nem minden, a’ ki olvasni tud, írogat is, ’s igy nem 
véglietetlen száma az íróknak, és nyomtatóknak, 
nem következik abból, bogy azért Iíonnunkban az 
izmos tudományok gyengébb lábon áljának, mint 
Angliában, vagy Német Országban, a’ hol a’ Tu
dományok neve alatt annyi sok dib dáb íirkállások 
jönnek elő, hogy a’ Magyar tsak beszélleni, vagy 
gondolkozni is azokról unalmasnak tartaná. Es az 
ollyas híjába való tudálékos szemet a’ Nemzetnek 
nem szolgál se míveletére, se boldogságára, ha
nem inkább meg vesztegeti, tompítja, és rontja azt. 
Nem tudom, ha boldogabb lenne é Honnunk, ha 
a’ paraszt az eke mellett újságot, vagy Brosúrt ol
vasna , ’s estve a’ kortsmában az Ország, Várme
gye, Uradalom kormányazásával foglalatoskodna, ’s 
a’ t. ? Vagy a’ Varga műhelyében az emberiség köz 
jussairól aggódltodna, és írna. Leg boldogabb Or
szág az, a’ hol minden ember a’ maga kötelessé
geit tudja, és igazán gyakorolja. Magyar Ország 
az illendőség aránnyában nem áll utóbb egy Euró
pai tartománynál is, tsak a’ Izéi arányban nem ju
tott még a’ kivántt halárra, vagv tárgyra. Kivált 
a’ Magyar Nyelv művelésében az utolsó 5 tizedek
ben annyira elő vitte a’ dolgot, hogy ha szabott 
Kendéit elegendő buzgosággal, és sikerrel végre 
hajtaná, álmélkodásra méltó tökélletességre jutna 
rövid üdő múlva maga birtokában ezen esmérletö 
dísze a’ Nemzetnek, a’ nélkül hogy a’ Lalán (De
ák) ősi jussaitól meg íősztasson, vagy a’ többi Nyel
vek birtokokból ki zároltassanak. Zálogai a’ Ma
gyar tudományi buzgóságnak a’ számos munkál. . 
mellyek esztendőnként ki jönnek nem tsak a’ Ma
gyar, hanem a’ Bétsi sajtók alól is. Tsak ama be 
tses Trattncri könyv-nyomtató 1817-től lógva 1825 
ig 719 nagyobb, és kisebb nyomtatványokat adóit 
ki, és pedig Magyarul 310, Deákul 239, Németül 
127, Tőtől 11, Görögül 6, Horvátul 5, Franlzúl í. 
Éhez járul α’ XIV. év iolyali Tudományos Gyűjtőmén v

Magyar Ország.
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Magyar Munka 27, Német 16. Tót 11. Sajtóban 
nyomtatódig, a’ többiek Pesten, és Nagy Váradon. 
Az 1826 iris számát a’ Sajtóknak 70-re teszi a). 
A’ számos évi irományok közt, mellyek Magyar 
Országban majd fel, majd el tűnnek, álhatalosab- 
han látszanak folyni: a’ Tudományos Gyűjtemény 
Pesten, és Magyar Minerva. A’ Magyar Kurír 
(Bélsben), és a’ Hazai, ’s külföldi Tudósítások Pe
sten. Lalán újság Posonból jön a’ Belnay örökösök 
állal. Német újságot ád Buda, (kereskedő újság
gal cgyüDés Poson. Az Iris nevú Évi iromány Pe
sten szerkeztetödik. A’ mulatságos leveleket nem 
emlíllem. Kalendáriom jön: 11 Magyar, 7 Németh, 
5 Tót, 1 Deák; Püspök megyei (Diaecesanum) pe
dig 16. A’ Magyar Tudósoknak, és íróknak szá
ma, kivált az újabb kdökben nagyra terjedett, kik 
nek egy része a’ külső vidékeken munkálkodik. 
Ugyan ezen idegen földön nemesíti naponként a’ 
Magyar Nyelvet, és Literatúrai többek közt fel tű
nő díszszel Márton Jósef Ur, a’ Bétsi Univcrsitás- 
ban a’ Magyar Lilcraturának rend kívüli Tanítója, 
és a’ Magyar Kurírnak szerkeztetője, kinek mun- 
káji fenn szóval hirdetik érdemeit. A’ Haza keb
lében ki merné számát említeni, vagy érdemeit 
kúlömböztetni a’ buzgó, és talentommal fényeskc- 
dö Magyar Tudósoknak, a’ kik közt nekem Pesten 
tsak Horváth István Urat volt szerentsém álmélkod- 
va tisztelni, a’ kit a’ Magyar Músa Tanítvánnyi job
ban esmernek, és betsúlnek, mint én azt rajzol
hatnám. Egyébh ként, a’ ki a’ Magyar Tudósok 
Tisztes Neveit olvasni kivánnya , lássa Giscke Tár
salkodó szó könyvét, és Bitnitz Magyar Philologiá- 
ját. Ha az újonnan alkotott Magyar Akadémia tár
gyát el éri, reménleni lehet, hogy a’ Magyar Tu
dósok száma, és kedve még magasabb léptsöre há- 
gand.

Abba sints már a’ Magyar Tudós község hi-

a) Csaplovils 44 könyv nyomtatót, és éppon annyi papíros malmot 
állít a/, O rszágban, még pedig Horvátit, és Tót Országgal együtt,



jánnyal, hogy, a’ más míveltt Nemzetei; példájára, 
a’ Magyar Aszszonyságok is a’ Mú’sák koszorúja 
örökségére érdemeket tesznek.

Ha a’ Latén Nyelven író Magyar Tudósokat a- 
karnánk megnevezni, nagy kelet foglalnának ezen 
kötetben. Egyébbként az a’ Literalura történetébe 
tartozik, úgy a’ Német nyelven íróké is , melly ép
pen nem tsekély.

Λ’ Tudományoknak minden ágaiban szép elő 
menetet tettek a’ Magyarok, ha talám annyi papi 
rost nem irkállak is öszve, mint némelly Európai 
Nemzetek Tudósai. Az Isteni, Törvényi, llöltselke- 
dő-Orvosi -Kéz orvosi tudományokban, a’ termési , 
és természeti ötlöl; esmeretében , a’ Történetek írá
sában, a’ Föld leírásában, és Statistikában, Peda
gógiában, Kritikában, Régiségek, és emlék pénzek 
meg külömböztetésében; Mathesisban, Philologiá 
ban, Vers szerzésben, és Költésben, ékesen Szol
jáéban, Gramalikában. ’s a’ t. nálunk már Mestere 
kel, és gyakorlott írókat találni a).

§. H.
T u d ó s  M e ste r sé g e i; .

Mivel a’ Magyar a’ Nemzeti mu’sikát inkább 
betsüli, mint a’ mesterségeset, azért itt Isak az o! 
!yan Mu’sika Mesterek találnak ápolyt, és Nevet, a1 
kik a’ Mesterségessel a’ Nemzet izletét is öszve tud 
ják kaptsolni’, a’ mi a’ vidékieknek nehezen megy. 
A’ Tzigányol; ebben leg szerentsésscbbek ; mint p. o. 
Rihary. Az utóbbi Mesterek közt híres volt Lavo- 
ta, Tsermák, és Fodor, de leg inkább ollyan az 
élők közt Spech. A’ Tótok, és ’Sidók is jó Must 
kusok , de tsak tánlzra.

A’ Piéz -metszők közt híresebbek : Karats Fe- 
renlz Pesten, a’ ki tsinosságra, ,.és tisztaságra első

7í] Magyar Ország.

a) A’ Tudósok Lajstromát azúrt hagyom itt ki, no tatám valaki mi,··, 
sérlclődjúi: Novo utóbb lev ese ,  vagy cl balgatása alta!. Λ' bili un·· 
.tejébe tartozik a’ dolog, azok ítéljek a’ koazoiúkal az éideuioLuc·..



írás metsző még a’ Németek közt is; Czetter, és Fal
ka Urak, Bubenka. ’s a’ t.

Ügyes rajzolók ; Király Pál szathmárból. Mimi 
Golfried ’s a’ t. A’ Magyar kép írók közt nevezetes 
Dorfineiszler, és Hess János Ur, a’ ki a’ most épü
letben lévő Esztergomi Érseki Templomának fő 01- 
lári lécndő díszét, t. i. tíz. István Király kercsztel- 
telése képét felségessen rajzolta. A’ kép faragók közt 
emlékezetet érdemel Dunajszky, és Ferenlzy, Kó
mában Canova alatt mívclődött.

§ .  12.

T a n u l ó  I n t é z e t e k .
Az elme beli míveletet a’ Tanuló Intézetek moz

dítják elő: 1) a’ falusi oskolák, a’ hol olvasni, írni, 
számot vetni, és keresztény tudományt tanúinak, a’ 
közönséges polgári életre, 2) A’ Nemzeti oskolák, 
a’ hol az említett ötlök tökélletcsebben gyakoroltat
nak , némelly természeti, történeti, és föld le írási 
elő esmcrelckkel,  mu’sika, és Rajz - Oskolákkal; i l -  
lyen valami 10 vagyon az Országban. 3) A’ gymná- 
ziumok, a’ bol G Deák Oskolák taníttatnak. Vagyon 
Magyar Országban: 5 fő 48 al, és 6 kis gymnazium. 
(4 Gramalikalis Oskolákkal). 25 a’ Piaristák, 8 a’ 
Benedekiek, 4 a’ Premonstraliak, 3 a’ Tziszlcrcziek, 
néhányat a’ Franciscanusok, és Minoriták, a’ többit 
egyházi, és világi Tanítók látják el. 4) Az Egri fő 
Litzeum, 10 Oskolával, és két Litzeum 8 Oskolával, 
a’ 5- ik most készül Pélsctt, a’ szerzeteseknek több 
házi Litzeumjaik vágynak. 5) Az Akadémiák, 4 
számmal, a’ hol 10 Oskolák taníttatnak. G) A’ Pesti 
Universitas, melly egy a’ nevezetesebbek közül Eu
rópában. Itt az Isteni, Törvényi, orvosi, és böl- 
tselkedö tudományok taníttatnak. Oszve van azzal 
kaplsolva a’ barom orvos oskola is. A’ Tsillag vis- 
gálló torony Buda mellett van a’ Sz.GeUércl begyén. 
Az Universilással öszve van kaplsolva a’ közönséges 
Seminarium is. A’ Lulheranoknak Lilzeuma van 
Posonban, Sopronban, Lölsén, és ké’smárkon, gim-
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náziumjok: Selmetzen, Besztertzén, Modrán, Pesten, 
és más 8 helyeken. A’ Reformátusoknak van kol
légiuma , cfellyehb való oskolája) Debretzenben, 
Sáros Patakon, és Pápán. Gimnaziumjok vagyon 
Lósonlzon, és több helyeken, a’ hol azt a’ költség 
meg engedi.

A’ nem egyesült Görögök Tanuló Intézetei új 
vidéken, Versetzen, Temesváron , és Miskollzon 
vágynak. A’ Rátzoké zomborban, az oláhoké Ara
don van.

Magyar Ország.

§. 13.
K ö z ö n s é g e s  O r sz á g i T a n u ló in té z e te k .

A’ Selmetz Bányai Bányászi Akadémia, mellynek 
híre egész Spanyol Országba, és onnét a’ tengeren 
állal egész Peruba , ’s Mexikóba cl jutott. 1760 al
kottatott; itta ’ tesloszlalási, (chemia) és őrizi, er- 
dészi, kézmíívi, víz-épületi, és bányászi tudomá
nyok olvastatnak elö, 1809-lói fogva a’ Logikával, 
közönséges Physikával; és Mctaphysikával. Az Ud
vari kamara szabadságával, itt külföldiek is gyako
rolják magokat. A’ Katonai Akadémia Válzon, melly 
1808 fogva még fel nem nyittatott, és az 1826 új Tör
vény szerint Pesten állíttatand fel. A’ Válzi Siket- 
néma intézet, melly 1802. Tsászár András igyeke
zete által meg nyittatott 1824 , 120 nevendékek 
gyámolillaltak, és taníttattak benne. A’ Tudományi 
Akadémia a’ Magyar Nemzeti Nyelv el terjesztésére, 
mellynek alkotására az 1825 — 27 Ország Gyülésé- 
bén 260,600 forint, és esztendei 600 for. (mind pen
gőben) ajánltatott.

Egyed Tanuló intézetek. A’ keszthelyi Georgi- 
kon, és Magyar Ο-Vári mezei gazdasági intézet; 
izmos gazdák képeltetésére.

Az elme pallérozását elő mozdítják még a’ könyv
tárok, mellyekct a’ Pesti Univcrsitásban; (60,000 kö
tet) Akadémiákban, Püspöki Lak-épületekben, Se- 
minariumokban, némelly gimnáziumokban, és nem 
katholikus kollégiumokban , sül egyes kastélyokban,
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és Urí házaliban is találni; szinte ligy a’ termési, ter
mészeti, és mesterség!, ’s orvosi gyűjtemények, az 
emlék pénzekkel együtt, és fiivész kertekkel, mcl- 
lyeket a’ Pesti Universitásnál, és némelly magány 
Uradalmaknál, ’s tudós Férfiaknál lelni.

Az elme mívelctéhez számlálják némellyel« a’ Já
ték színeket (Theatrumokat) is. T. i. Ha a’ Jádzók 
crköltsös, és alkalmatos személyek; ha a’ játék tár
gya sikeres, ártatlan , és hasznos; ha annak ki vitele 
az illendőség korlátjai közt történik. Magyar Jád- 
zókat találni, 1790 fogva; székes Fejérvárott, Nagy 
Váradon, Komáromban, Miskoltzon, és Debretzcn- 
hen, Vándorló Jádzó sereg több helyeken jelenik 
meg mind Magyar, mind Német, A’ Németek fog
lalják a’ roppant Pesti Nemzeti játék házat, a’ 
Kudai , Posoni, és Sopronijától« színeket.

§. 14.
Az er  1« öl Isi M i v e le t .

Az ölöl míveltetcsére 5 dolog szükséges; fogha
tó Lélek, eszköz, és használlása, vagy alkalmazta
tása az eszközöknek. Es mivel ez mind egyiit kevés 
halandónál találtalak, ebben egy Nemzetet se mond
hatunk Lűkélletcscn mirelitnek. Sokszor azok leg 
míveletlenebbek, a’ kik másokat akarnak mívelni. 
Történik az is, hogy a’ Miveletet egyik egy dologba, 
a’ másik másba helyhezteti; az ítéli etek, és véleke
dések ritkán egyeznek meg mindenben- A’ Mívelet- 
nek leg szebb neme, és léptsöje a’ szelíd természe
tes illendőség elegendő tudománnyal kötelessége be 
töltésére. A’ Tapasztalás tanítja, bogy leg valósá
gosabb Miveletet ád a’ Religio még a’ leg butább em
bernek is , a’ ki egyébbként majd semmi Műveletre 
nem alkalmatos. Innét a’ Magyar is, Német, Tót,
s. a’ t. tsak annyira mívellt, a’ mennyire Pieligiója 
van (a’ Lelki miveletet értem). A’ Magyarról azt 
mondhatni; hogy szíve, és természetes egyenessége, 
nem lévén (egyebb magok hasznára tovább látó Nem
zetek módjára) ki éleséltve, hajlhatóbb a’ szoros ér-
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Iclmü erköltsre. Lassú ugyan tsak nem mindenre, 
de izmos, és állandós , tsak ösztöne Jegyen. A’ kill 
az érzeményi simíttások által pallérozlatnak, azok
nak erköltsi mívelete hasonló a’ többi pallérozott 
Nemzetekéhez. Hogy annyi Magyarok találtatnak 
a’ Magyar tömlötzökben, az nem a’ míveletlenséglől, 
hanem a’ Religió hijányából, és külső környűi állá
sokból ered. Vallyon üresek é az Angol, vagy Né
met tömlötzök, a’ hol a’ Mívelet oly nagy léplsörc 
hágott? Az a’ természetes felcbaráli szeretet, melly 
a’ Magyarnak szivét díszesiti, az a’ feleslcgség, és 
fényűzés iránt való hidegség, melly még más nem
zet társasága által cl nem kortzosodotl Lelkében, 
elég bizonyság arra, hogy a’ valódi Magyar termé
szetétől is jobban ki van míveltetve, mint sok villon- 
gó nemzetek, mellyek a’ valóság helyébe tsak a’szint 
íitogattjak.

A’ mi a’ valódi hibákat illeti, mellyel: az emberi 
gyarlóságból következnek, és az Isteni paranlsoJa- 
tok ellen el köveltetnek, Magyar Országban is tsak 
azt lehet mondani , hogy némelly kerületekben, vi
dékeken , helységekben, famíliákban, személyekben, 
az erkölts nagyobb divatban van, mint némellyck- 
ben; más Országok módjára. Es miúlla az úgy véltt 
Tudósok, fel derültek, ki pallérozottak, a’ -Natura- 
lismust, IndiíTerentismust, és Laxismust ezen Apos
toli Országban is hintegetik, és tsak tárgy nélkül 
akarják az embert a’ képzelődés által boldogítani, 
a’ helett, hogy a’ Lelki mívelctet elő mozdíttanál:, 
igen is hátra mozdítják. Es jobbára azol: okai a’ 
tömlötzök lellyének, a’ kik az ellen panaszkodnak.

§. 15.
A’ S z o r g a lo m . I n d xi s l r i a.

A’ köz Boldogságra, melly abban á ll, hogy a’ 
társaság öszve kaptsollt erővel, és szívvel , békesség
ben, és birtokának bátorságában végső tárgyára mun
kálkodjon, szükséges a’ siker, és szorgalom, l. i. hogy- 

•kiki magát azon ajándékok, vagy javak lökéllele-

Magyar Ország.
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bitesében, és haszonra fordításában foglalja, meliye- 
Uet az anyaföld nyújtani szokott, és az egymás se
gedelme állal a’ felebaráti szeretet, melly az élet 
boldogságának fűszere, ápolgaltassék, és gyümöl- 
Isözzék.

A’ szorgalom három ágra osztatik: a’ mezei, és 
házi gazdaságra; a’ kézi, és elmei mesterségre, és 
a’ kereskedésre. A’ gazdaság a’ kevésből teremt so
kat; a’ mesterség a’ valót tökélletesíti, vagy haszon
vételre készítti, a’ kereskedés haszonra fordítja a’ 
készet.

Igaz, hogy a’Magyarok a1 zsorgalomban oda még 
nem jutottak, a’ hová juthatnának átaljába véve; de 
a’ józan értélén tanítja azt, hogy az ember indító ok 
nélkül, és eszköz nélkül nem foghat valami dolog
ba. A’ Magyar kevéssel meg elégszik; feleslegét rit
kán adhatja cl nyereséggel, és igy tulajdon szorgal- 
mallansága állal (ha a’ kevéssel meg elégedést szor- 
galmatlanságnak lehet mondani) magát meg fosztja 
a z  eszközleleklől többre törekedhetni, lie azért már
most szembe száll ám a’ Magyar nem Isak egy ágá
ban a’ szorgalomnak akár melly Nemzeltel. Kivált 
az Uradalmak jószágaiban, mellyel·, a’ jobbágyoknak, 
példával mennek elő, és módot nyújtanak kezekbe. 
Nem sok el henyéllett dűlőket lát az utas már 
az ol földön is ,  azon vidékeken, mellyeket ha 
szórna fordíthatni, kivált a’ miúlta a’ nép száma no 
velkedik, és a’ szorgalomnak haszna éreztetik. A’ 
szorgalmallanság már most igen tsekély vidékekre 
záratlatik, ’s azt is inkább meg rögzött szokásnak, 
és az ösztön hijányának lehet tsak nem tulajdonítani, 
mint gondatlanságnak.

§ lő.
G a z d a s á g i S z o r g a 1 o m.

Terméseiről Magyar Országnak már fellyebb 
szóllottunk. Itt tsak arról van beszéd, miilyen for
mán igyekezzenek a’ Lakosok ezen terméseket sza
porultam, el látni, és használni. A’ gazdaság módja

Europa TVlíínfete. IX, Kötet. 6
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két féle; Asiai, és Európai. Ezt a’ Vendég lakosok, 
amazt a’ Magyarok gyakorolják, noha nem ki vélel 
nélkül. A’ Magyar gazdasága, kivált a’ pusztákon, 
és birtokosabb helységekben, az ég alatt folytatlatik. 
A’ mezőkön gyűjtettetik a’ széna, kazalba ; ott rakat- 
tátik a’ gabona asztagba, ott nyomlatódik ki lovak, 
vagy ökrök által a’ Silányabb földön készült szűrü
kön. A’ mag ki égetett vermekbe rejtödik el; a’ hol 
kevesebb terem, a’ padlás, és kas, és hombár is elég 
helyet ád. Több vidékeken a’ szállások, vagy gaz
dasági majrok a’ helységen kívül vágynak, a’ boly 
a’ takarmány , és marha telel; ’s nyaral; ’s a’ fér/i 
tseléd többnyire foglalatoskodik; a’ háznál tsak annyi 
tartatik, a’ mennyi szükséges. Mind ennek az a’ 
haszna, hogy a’ sok épületek, mellyel; a’ számos 
jószág fedezésére, ’s el zárására szükségesek, és köl
tségesek , volnának, meg kémélletnek. A’ majorsá
gok pedig a’ liiz veszedelmétől sokat meg oltalmaz
nak. A’ kevesebb bírtokü Magyarok, és egyebb 
Nemzetek Magyar Országban tsürökben, fészerek
ben, és színekben nyomtatnak, vagy tsépelnek, ’s 
tartyák gabonájokat, és takarmánnyokat Európai szo
kás szérínt. Ez ugyan bátorságosabb takarékosság 
a’ változó íidök moslohasága ellen. A’ Pusztákon a’ 
számos uradalmi, vagy árendási Béresek szántanak, 
a’ gabona földeken a’ részes aratók tsapatai sarlőz- 
zál; és fektetik az érett kalászokat; amott a’ gulyá
sok terelgetik legelő marhájokat duda szóval; tovább 
a’ tsikósok próbálgatják szilaj tződöreiket a’ ménes’ 
bői ki fogni, és foltokba azok hátára kapaszkodni. 
Az ihászok juh nyájaikat hegyeken, minden ég alatt, 
legeltetik a’ furuglya hang mellett, a’ szamár hor
dozván bútorokat, és a’ komondorok álván őrt el 
széllyedett nyájjok körül. A’ Sertvés fókákat majd 
minden helység vidékén látni ugyan, de leginkább 
az erdős tájjékokon. A’ keszthelyi, és Magyar óvári 
gazdasági intézetek mellett emlekezetet erdemel a’ 
Nógrad vármegyei gazdasági Társaság, melly 1820 
alkottatott. Egy szóval, a’ mi a’ mezei gazdaságot 
illeti, tsal; kevés esztendőktől fogva is, annyi elő

Magyar ürsziig.
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menelel történt ezen ágában a’ szorgalomnak ; bogy 
azt most az átázó, a’ ki néhány Éveli előtt több i Ily es 
vidékeket látott, bámulva, és kellemmel tsudálja. 
Mind e’ mellett az éjszaki résznek, Posonlól Má- 
ramarosig elég biísza kenyere a’ Lakosoknak nem 
lerem, a’ déli rész gabona tárja nem tsak az éj
szaki Magyaroknak, hanem a’ szükség üdéjén a’ 
Németeknek, és Olaszoknak is elegendő. A’ kerti 
vetemények, gyümöllsösök, és szöllő hegyek míve- 
lése szorgalmatossan üzetletik , kivált az Uradal
maknál , Nemességnél, és buzgóbb parasztoknál. 
Tsak némelly aluszék községek találkoznak imilt 
amott, kivált a’ hol nints ösztönöző, és buzdító, 
a’ mellyek minden gazdasági szorgalom eránt érzé
ketlenek. Illyen korisok minden Országban, és Nem
zetben találkoznak hol nagyobb, hol kissebb szám
mal. A’ bor termesztési szorgalomnak nem lsekély 
jele ama 3 nevezetes, és Európában fel tűnő bor
hordó. 1 Nagy szombatban Valtz Antal bor keres
kedőnél, melly 2110^ akós , Pesten készült 1823, 
tölgyfából; hosza 19 láb, 6 hűveik, magossága ló  
láb, 11 hűveik, 22 vas abronlsra; (85 má’sa), ti 
tölgy nyergeken fekszik. A’ pintze hozzája góllá 
izletben épült. A’ hordó 30,500 váltó forintba ke
rült; és, a’ mennyire tudva van, Európában leg 
nagyobb. 2) Tatában; 1500 akós. 5) Felső Lend- 
ván, GG0 akós. Budán Májerfy Ur a’ leg első kő 
hordót tsináltalla veres márványból 1825, melly 
500 akót tart; formája fél abronls, abronts nélkül, 
kőporenyvel egybe ragasztva. A’ baromfi , méh. és 
selyem bogár szaporításról is szollottunk a’ Ter
mékek közt.

Λ t a 1 j á b a η.

§. 17.
K é z i  M e s t e r s é g e k .

A’ melly vidékeken a’ föld mívelés-nek tseké- 
lyebb helye, vagy sikere látszik, jobban virágoznak 
a’ kézi mesterségek. Noha Magyar Ország nem fa- 
briha tartomány ; a’ leg szükségesebb, és egyré-

G *
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lüebb kézi mesterségeit abban mindég virágoztál«, 
és néhányak előbb, mint a1 vidéki tartományokban. 
Ennek bizonyságára némellyekett itt fel jelelek 
az esztendő számmal, mellyben azok már divatban 
voltak: á’ Sarkantyú Isinállók 14‘14. A’ sárga ér!/, 
fonál 1410. Az arany fonás a’ XIII. században. A1 
tímárok és Lágy irhások 1016 — 1576. Szütsök az 
Ország kezdetével, üvegesek 1320 — 1450. Papi 
ros malom a’ XIV. száz. elején. Posztósok 1010. 
Arany művesek 1015. Torony órák, korvinns Má
tyás üdéjében. Képírás, Sz. István után. Híres 
Magyar eredetű volt Dürer Albert képíró : Könyv
nyomtató r*udán 1472. A’ puskapor 1558 a).

Hasznos Találmánnyal a’ Magyaroknak: a’ Ma
gyar királyi víz; Ersébet királyné által a’ XIV. szá
zadban. A’ krumputz olaj ; ab Hortis Ágoston , 
késmárki Orvos által 1640. Oleum libani, Kiich- 
holtz György állal 1664. A’ kolsi. b). Álmélko- 
dást indított a’ Posoni kempelen Cm cg bolt 1804) 
Sach-crö mivé, szolló, és gőz erő mívci állal 1788. 
Portzellán edény; egy rétü, ’s oltsó kézi malom; 
(is számos kézi müveknek tökélletesíttése az újabb 
években.

A’ Leg szükségesebb szereket még most is meg 
készítti a’ szegényebb, és szorgalmalosabb paraszt 
maga házánál; fúr, farag, köt, foltoz; házat rak, 
es föd. Egész falúk találkoznak, mcllyckben Isupa 
bodnár müvek készülnek vásárokra. Vas műves, 
asztalos, és áts minden falúban találkozik. Irhaké- 
szíttökben, tsizmadiákban, vargákban, szabókban, 
és gombkölökben ninls bijány. V'annak ötvösül« is. 
A’ kenyér sütés, szappanfőzés, gyertja készülés, 
szövés, jobbára a’ háznál készül, de már a’ va
gyonosabb, és fel derül!ebb vidékeken vannak sü
tők , szappanyosok, és takátsok. A’ Tót várme
gyékben télen még a’ férfiak is fonnak, szőnek., és 
nyáron fejéríltenck. Ezen vidékekről több miliőm

Magyar Ország.

a) Brcdeszky Topograph Bcylrag. l8o5.
!>) W indisch ungrisch. Magazin. I, I>. 1781.
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ref gyolls hordódik a’ Ilonni, és külső vidékekre. 
A’ papíros malmok száma is már réá mehet 60-ív. 
Rendesen intézett Fabrik» több találkozik; a’ kar 
tonfabrika Sassinban (-1756) esztendőnként, 60Ό00 
darabol készít. Tzukor íiníto, Sopronban. Egeit 
bor fabrika új Lakon, Alsósebesen, Nagy Jlöflein- 
ban. Kő-föld v. por (Steingut) fabrika Komárom
ban, ITolitson, Kassán, Körmölz Bányán, Eper
jesen, Tatán. Fegyver fabrika; Hradeken, és Király 
falván, selyem fonál műhely; új-vidéken. Selyem 
portéka fabrika; Pesten, Budán, és Posonban. Ko- 
tsi fabrika; Budán. Dohány fabrika; Posonban, Kas
sán, és Pesten, Bőr fabrika Budán, Pesten, ’s. t. h. 
Üveg huta több 50-nál. Továbbá semmi fele mes
ter emberrel nem szűkölködik már Magyar Or
szág, kivált a’ városokban. Még hajók is építtet
nek, (leg derekabbak Szegeden) oilyanok, mellyek 
«000 mását el visznek. Nyereg jártok, és faragók, 
szitások , minden féle réz , bádog , és fa edény 
tsinállok, kosár, szatyor, gyékény, kötők, ’sindely, 
deszka, léIz metzók, fazekasok, pípalsináliók , esz- 
lergáiosok ; drót lb nyúlt, gomb -öntők, salétrom 
főzök, puskapor készít lök ; malom ltö faragók, ka
laposok , süveg jártók , és Bábosok, ’s a. (. Ké
szülnél'. tsipkék is, pamut, len, kender, arany, es 
ezüst szerek. Többnyire a’ fabrikált még Magyar 
Országban a’ szükségen felüli divatra nem is na
gyon igyekeztek., de nem is érhetlek; a’ pénzszűke 
annyi gyűjteményt egyes embernek nem enged, a’ 
mennyi egy izmos fabrika fel állíllására kívántatik; 
a’ köznép a’ fabrika készítményeit meg nem veheti 
a’ szegénység miatt; a’ Nemességnek nints szüksége 
annyi szerekre , hogy fabrikáltat táplálhatna vá
sárlása állal a’ mellet, bogy azokat dárgábban kel
lene a’ kelendőség hijánya miatt fizetni, a’ mit idegen 
fabrikáltból olstóbban meg hozat. Ezt a’ tapasztalás 
legjobban tanítja. Az egyes kézi mesterek, és kal
márok se boldogulnak a’ ki adás soka, és be velel 
szülte miatt, hát a’ fabrikált hogy boldogulnának. 
Mclly veszendő állapotban vannak szomszéd vidéke
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ken a’ fabrikált már most is , hát ha még nálunk is 
hasonló intézetek állanának! Most leg alább mi azo
kat vásárlásunk által annyira a’ mennyire fel segít
jük , és így magunk terméseit nekik adhatjuk; leg 
alább veszett fejszének nyele fordul. Amúgy se ter
mésünk, se fabrikánk nem boldogulna.

§. 18.
A’ K e r e sk e d é s .

A’ kereskedés Magyar Országban annyira jutott, 
a’ mennyire azt a’ Nemzetnek szüksége, szorgalma, 
és egyébb környííl állások engedik. Leg inkább 
fizettetik az a’ vásárok által, mellyek igen gyakor
lók, és számosok kivált Pesten, Debretzenben, és 
Sopronban. Pest Béts után a’ Duna mentében leg 
kereskedöbb város. Fő ötlei a’ bonni termések. 
Négy Országos vásárja igen híres; az akkori por
tékák értékét 16 miliomra, és többre is betsűlik. 
A’ 1-1 napi vásár iideje alatt a’ város sorompóin 13 
— 14,000 szekerek is állal mennek. A’ marha vá
sárok nevezetesebbek: Pesten, Kelskemélen, Debre
tzenben, Sopronban, Vatzon , Szentzen, Sz. Gott- 
liárdon. ’s a’ t. A’ Ló vásárok Győrött, Debretzen
ben , székes Fejér váron, ’s a’ t. A’ Tzigányok na
gyon szeretik a’ lóval való kereskedést. A’ Szepes, 
Sáros, Zemplin megyeiek öszve veszik tavaszszal 
Máramarosban , Bukovinában, Moldvában, Erdély
ben a’ juhokat, azokat nyáron fejik, és nyírják; 
özzszel el adjak á’ Tseheknek, és Burkusoknak. 
Nagy kereskedés üzödik sértéssel is kivált a’ szom
széd Austria, és Stiria felé. A’ gabona kereskedés 
Jég híresebb a’ déli részekről a’ többi vidékekre; 
Austriába, és a’ szomszéd tartományokba; a’ Dunán, 
Tiszán, a’ Bátsi Tsatornán, és tengelen. A’ neveze
tesebb gabona piatzok a’ Duna mellett Moháts, Föld
vár , Pest, Győr, Mosony, és Poson,

A’ szárazon: Sopron, székes Fejérvár, szombat
hely, K ő-szeg; Körmend, Iíanisa , Debretzen , 
Kelskemét, Veszprim, s’ a’ t, A’ Dunai kereske

Magyar Ország.
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dés bátorságára Komáromban 1807 kereskedési Bá
torság-Társasaga állíttatott. A’ Leg szorgalmatosabb 
házi kereskedők a’ Tótok; a’ kik az egész országot, 
még a’ kül-földet is, el járják, sáffránnynal, kii- 
lömbbféle olajjal, kivált krumputztzal, gyoltstsal, 
tsipkével, szilaszerrel, viaszszal, üveggel, takáls- 
bordával, szitákkal, dróttal, vajjal, sajtal. ’s a’ t.

A’ Németek evő, író, és egyébb eszközökkel 
járnak. A’ Horvátok keleti gyümöltsel, fa olajjal, 
és füszerszámokkal. A’ ’Sidók vászonnal, posztóval, 
szem üvegekkel, ’s egyébb pompa szerekkel; a’ sze
gényebbek minden el vetett rongyot adnak vesznek. 
Nem tsekél a’ méz, mézes báb , gyümölls, külömb- 
féle madarak; m ész, rongy, szekérkenö, tserépe- 
dény, fenyő pálinka , gyékény, fa edény ’s a’ t. ke
reskedők száma, a’ kik falúról falúra kotsiznak, vagy 
járnak; ki pénzért, ki gabonáért, főzelékért, vagy 
kenderért adván portékáját. A’ Magyar tsupán tsak 
honni terméssel, vagy maga keze munkájával keres
kedik. A’ gubats kereskedés igen sikeres. Vendég 
fogadók az Ország útján jól intézettek, ’s a’ fogadó
sok többnyire Németek. Már most a’ Magyar foga
dókban is, ha azok vendég-jártos útban vannak, kap 
az ember enni is. Több kortsmákon a’ ’̂ idók gaz 
dálkodnak.

A’ Vám két féle; híd és út vám (Telonium), és 
hajó vám; (Naulum).

*K ülsö  k e r e s k e d é s .
Magyar Országnak se természeti, se kül rendi 

helyheztetése nem alkalmatos a’ külső kereskedésre. 
A’ hová a’ folyókon lehetne le hordani a’ jószágot, 
ott több terem , mint nálunk. A’ szárazon pedig 
többe kerül a’ vitel a’ nyereségnél. Leg hasznosabb 
az Austriába, és Austriai tartományokba intézett ke
reskedés, a’ hová hús, gabona, bor, dohány, gyap
jú, bőr, gubats, timsó, hamúsír. ’s a’ t. Lengyel 
Országba fő képen bor, Olasz, és Erdély Országba 
marha, és dohány, Török Országba só, vas, és min
den nemű kézmüvek (posztó, vászon ’s a’ t.) vitető-
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dik ki. A’ tenger parti Révek elő mozdítják ugyan 
a’ külső kereskedést, de igen lassan, mivel hogy 
azok meszsze esnek a’ termékeny vidékektől; a’ 
hoszszú utak alkalmatlanok, és Révparljaink alkal
matlanságokkal vannak egybe kötve. A’ próbák a’ 
Dunán a’ fekete tengerbe sok'akadályt szenvednek. 
Némelly magány emberek taplóval kezdettek Német, 
és szász Országokba kereskedni, és jó nyereséggel 
tértek viszsza: de ez is meg tiltatott a’ Földes Urak 
által, mivel az erdőknek ártalmas volt.

fi. 19.
E g y é b  b s z o r g a l o m  ágai.

B á n y á s z a t .
A’ Bányákban jobbára Németek, és Tótok fog

lalatoskodnak ; úgy a’ széksó készítésében is. Alig 
kezdenek járni a’ gyermekek, már itt foglalatoskod
nak naponként 4 krajtzárért.

5- 2Ü,
A’ F u a r.

Szárazon, és vízen, számtalanok ezzel keresik 
élelmeket: Fuaros kotsisokat minden felé találni, ki
vált a’ kereskedő vidékeken. Az Ország utak min
den felé kőplatódnak a’ könyü, és terhes, vitázó, 
portékás, és élelmes szekerektől; a’ két, 4, 6, 8 — 18 
Lovas Kotsiklól. Országos kotsikat is (Landkutsher) 
lelni minden városban a’ nagyobb városok felé. Vá
rosi (Fiaker) kotsikat Isak Posonban (15) Pesten (154) 
es Budán (100) találni. Télen, ha magosabb, és lar- 
tósabb a’ hó, szánokkal élnek az utasok, és nem 
meszsze induló terhes szekeresek. Közönséges bé- 
fogása a’ Magyarnak 4 ló, vagy (i erős ökör, (ha van 
annyi) a’ Németnek, és Horválhnak hol 2 erős ló, 
hol 2 vagy három tehén, a’ Tótnak két ökör, és két 
ló , a’ Busznyáknak 2 , a’ Bálznak G tinó, az Oláh 
nak 6 — 18 nyomorult ló. A’ ’Sidónak 2 rósz ló , a’

Magyar Ország.
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Tzigánynak egy is elég. Vízi Fuarosok, vagy ha
jósok; a’ kárpát vidékein a’ Tótok, kik a’ Vágón, 
Garamon, és Sajón hordják az alsó vidékre a’ fa sze
reket. Az oláhok a’ Mármaróson viszik a’ sót. A’ 
Rusznyákok, és Magyaroka’ Latortzán, és Tiszán 
úsztatják az épületi, és duga fát. A’ Liptóiak szál- 
hajójikat a’ Poprádon Lengyel Országba, ’s onnét a’ 
Visztulán Varsóba úsztatják. A’ Dunán, és Tiszán 
szűnetlen cvedznek fel ’s alá a’ szomszéd Lakosok; 
kik közt nem kevesen a’ hajó vontatásból élnek.

§. 21.

A’ V a d á s z a t .
A’ mennyire az az Uradalmak engedelméböl tör

ténik. Sok Madarászok ebből élnek. Híresebbek : 
a’ vadrétze fogás a’ Holitzi uradalomban; és a’ szó
rós vad üldözése a’ Tamási vadas Kertben (Tolna
V. megy). Sok helyeken a’ futó, repülő, és úszó 
vad állatok fogása ki árendáltatik summás pénzen; 
’s azokkal kereskedés gyakoroltatik.

A’ H a l á s z a t .
Sok embereket foglal, a’ kik a’ folyók; tavak, 

és motsárok körül laknak. Komáromban, és Budán, 
\s más egyébb helyeken egész Halász Tzéhek van
nak; ’s ezek a’ Duna mentében a’ halászatot, és va
dászatot ki szokták árendálni. A’ Balatoni halászat 
leg fizetőbb télen. Moson, Sopron, és szala sok ha
lat, de fő képen Rákot hord a’ Bétsieknek.

§ .  22 .

A’ R é s z e s  M u n k a.
Azon részeiről az Országnak, a’ mellyeken vagy 

kevés, vagy nem elegendő kenyér terem, a’ Lako
sok kaszáüás, aratás, nyomtatás, és szüret üdéjén 
a’ tcxunékenyebb, és néptelenebb vidékekre költöz
nek, és vagy Részért, vagy fizetésért dolgoznak több 
heteken állal; ’s így tanúságül szolgálnak, hogy ha

A t a i j ii L a η
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Honnunkban úgy meg szaporodnának a’ népes hely
ségek, mint azt némellyek kivánnyált, tsak ugyan 
sanyarú lenne az élet ezen kanaan földjén; a’ szom
széd Országoknak pedig épen semmi nem jutna ter
ményünkből. A’ soknak sok kell , és sokat ke
vés (vagy rósz) földön nagy mesterség volna ter
meszteni.

Magyar Ország.

§. 23.
N e m z e t i  s z o k á s o k .

A’ követés kívánsága minden Nemzetben meg 
van. Indíttó oka ennek a’ Bets, mellyel valaki vi
seltetik az eránt, a’ kit követ. Meg történik gyak
ran, hogy valakit követünk valamiben a’ nélkül, 
hogy valóságos indíttó okát a’ miért-nek tudnánk, 
vagy ha tudjuk is, az haszon, és elegendő okosság 
nélkül való; az iilyen esetben a’ követés majmo- 
lásnak mondatik. Innét követni valakit a’ hasznos, 
és jó szokásban, vagy dologban, dilséretes, majmolni 
pedig másokat nevetséges, gyakran ártalmas, és szé
gyen , gyalázat. Az iilyen majmolás az úgy nevezett 
módi követése. A’ Magyarok mindenikben részesek 
egyébb Nemzetekkel. Hogy az Idegenektől a’ Ma
gyar sok jót, és hasznosat tanúit, való, és ditséretes; 
de hogy ezen utolsó század bitang, és hiú szokásait 
némelly fényűző Nemzeteknek olly nagy kiv'ántsa- 
sággal, és hirtelenséggel kapta, majmolta, es nyeli, 
ditséretes, és hasznos é, ítélje meg az igazi Magyar 
maga. A’ Ruházat, erköltsi, és míveleti szokások, 
az élet módja, a’ házi bútorok, a’ modi nyelvek he 
tsűlése az Anya-nyelv felett, ’s a’ t. Vallyon meg 
érdemli e az ollyan a’ Magyar Nevet, és Magyar 
Törvény kedvezéseit? A’ majmolás által lassanként 
meg vesztegetődik a’ Magyar szív, érzékenység, buz- 
góság, a’ Fejedelem, Haza, és Törvény eránt, és az 
iilyen mindeneknek veszedelmes. A’ régi Magyar 
szokások omladványit tsak itt ott kel keresni.

A’ melly szokásokban talám még magát a’ Nem
zet valamennyire meg külömbözteti, azokat a’ ku-



molyokra, vígakra, mulatságosokra, és szomorúakra 
lehet osztani.

A’ komoly, vagy is pompásabb szokások: á’ Ki
rály, és Királyné koronázása; a’ Vármegye Gyűlései; 
az új válosztások, (Restaurationes); az Országgyű
lései, és az oda intézendő Követek válosztásai- Bé 
iktatása a’Nagyobb Méltóságoknak; a’ Nemes Vitéz
ség fel kelése, (Insurrectio); a’ katona állíttás. ’s 
a’ t. mellyekröl máshol bővebben szollünk.

A’ vígakhoz számiáltatnak: a’ Nagyobb Rangú 
vendégek fogadása; Vendégségek, a’ Menyegzői, 
Névnapi; és születés napi pompák; a’ szüret, Ha
lászat, vásárok, Ferdök. ’s a’ t. A’ mulatságosok: 
a’ Farsang, tántz, szánkózás, játék szín, egyébb 
játékok; a’ Deákok mulatságai, és a’ tzéhek vigsá- 
gai. ’s a’ t. A’ szomorúak: a’ halotti készületek, 
és temetések. Néliányot itt rövideden fel jegyzek, 
mivel a’ többiek vagy ninfsenek már gyakorlatban, 
vagy úgy is minden napiak.
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$. 24.
Fő Piangú V e n d é g e k  f o g a d á s a .

Ezeknek el fogadására már a’ Vármegyék szé
lein Követek állanak, a’ kik illendő Tisztelettel, és 
alkalmatos ékesszóllással köszöntik a’ meg érkező 
Nagy vendéget, a’ kinek szolgállatjára minden ké
szen van, a’ mint ki telhetik, ’s pedig ingyen. Tör
ténnek Annak mulatságára ügyes intézetek is.

K ö z ö n s é g e s  Ve n d é g  f ogadás .
Igaz ugyan, hogy nem találni már közönsége

sen Magyar Országban is az ősi Barátságot, és bő
kezűséget. Az üdök mostohasága, a’ nép el sza
porodása, az ön maga szeretete, a’ fényűzet, a’ 
fel dcrülés, és az idegenekkel való társalkodás a’ 
Magyarok erköltseit nagyon meg másolta. De tsak 
ugyan most is igaz az, a’ mit Beudant Frantz uta
zó hirdet a’ Magyar Nemesség, és nép vendég sze-



réteséről; és emberséges fogadáséról, tsak a’ ven
dég bctsűletes ember legyen , és magát belsületes- 
sen viselje; sok helyen vendég fogadok sinlsenek, 
hanem a’ vendég vagy a1 község (város, vagy falú) 
házánál vcndégeltelik meg; vagy a’ Földes táraság
nál,  vagy annak Tisztjénél találja el látását a’ be- 
Isűleles, kivált míveltt, utazó, lía mást tapasztal, 
valóban ön maga az oka. Ez nem érlelődik min
den híjába való kóborlóról. Deg még minden egyes 
vidékeiről se Magyar Országnak, a’ hol a’ sok kö
zölt találkozik ki vétel is.

Jász Berényben a’ vendéget a’ Leél kűrijéből 
szokták meg itatni. A’ Budaiak, ha a’király falaik 
közé jön , annak kalálsot, kenyeret, bort és Bá
rányokat adnak ajándékul. Komáromban egy me
rő lisztből két kenyeret sülnek., és azt a’ királynak 
ajándékozzák. Ügy a’ ketskemétiek is. A’ Fosom 
kapások 28 Sept. 1825. újonnan koronázott Királyné- 
jóknak egy sok fejből egybe fonyolt szöllö fürtöt 
ajándékozlak, egy líerlzeg Aszszonynak pedig kél 
kisebbel: egy alma fürttel. Az ajándékot tzifra ru 
dákon vittek az útszán állal az Udvarhoz.

A’ Nemesek most, minekulánnn az utak jobb 
állapotban vannak  ̂ 2 vagy 4 Lovon járnak, a’ Tsat- 
ios belelt Huszárjuk, vagy Inassok lévén.

§. 25.
M e n y e g z ő i  s zokás ok.  A’ Nép közt .
A’ Magyaroknál is, mint egyébb Nemzeteknél, 

szokás; leg inkább a’ farsangon Menyegzőket tar 
tani. A’ Legény vagy otthon, vagy vidéki helyen 
ki kémelvén a’ Leányt, kérőt küld ahoz, ’s annak 
szülőihez. Azuián maga is el megy a’ kérőkkel 
oda, a’ hol. ölet a’ Lány ünnepi ruhában várja. Itt, 
külömbbfele dologról beszélgetvén, ki kémelik a’ 
kérők a’ ház, es Lány állapotját, a1 ki is egy újon
nan sült kenyeret tesz az asztalra, mellyel a’ Vőle
gény meg metsz, hogy lássa, miképen sült légyen. 
Ez meg lévén haza takarodnak a’ kérők, a’ Leány

S2 Magyar Ország.
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pedig, ha tetszik neki a’ Legénjr, azonnal oda ízen; 
a’ mi jelenségül szolgál, hogy a’ kérők a’ kézfo
gásra el jöhetnek; ezután történik a’ házlüznézés 
a’ Völegényházánál a’ Menyaszszony részéről, a’ 
hová a’ Leány szüléi is cl szoktak menni. Azután 
történik a’ házassági alkií barátságos poharak közt. 
Az eljegyzés napján a’ Menyaszszony szállásán meg 
jelenik a’ kérő !(a’ vőlegény Násznagya, vagy Bi
zonysága) a’ Vőlegénnyel; és meg lévén az alku, 
a’ Menyaszszony kezet fog a’ Vőlegénnyel, a’ kérő, 
ki adó, fa’ Menyaszszony Násznagygya, vagy Bi
zonysága) a’ szülék, és sokszor a’ helybeli Lelki 
Pásztor jelenlétében. Azután tartatik a’ melle ülés, 
vagy kéz fogás, több vendégek jelenlétében. A’ vő
legény, mint mátka, ajándékoz a’ Leánynak 4 Kesz
kenőt, (1 selyem, 1 pamut, és két gyolts), mel
lyel'. közt 1 fejér, és 1 tarka van.

A’ Móring ajánlás a’ Vö - legény részéröl egy 
borjú, a’ Menyaszszouyéról egy ágy. Az asztalhoz 
a’ Jegyesek a’ terített asztalon mennek állal, egy 
tányérból, egy késsel, és villával esznek. A’ Mát
ka fedett fejjel ül a’ Jegyes mellett. A’ 5 ki hirde
tés üdeje alatt egy másnak a’ jegyesek süteménye
ket, ’s más ajándékokat küldöznek. Az esküvés a’ 
Menyaszszony Tárájában, a’ Menyegző (Lakodalom) 
a’ Vőlegény házánál szokott tartatni. El jővén az 
üdö (ha a’ jegyes vidéki helységben van) a’ Mátka 
több kotsikkal, és seregesen, mu’sika szóval, megy 
a’ jegvesért, vidéki háznál száll, és tsak az eskü
vés után megy a’ jegyes házához. A’ vőfények, két 
ifjú legények, a’ vendégeket szokták meg hinni 5 
Ízben, bizonyoz verses beszéddel. A’ Noszójó 
Leányok az esküvés alatt a’ Vőlegénynek fejére te
szik. a’ koszorút. Némclly helyeken az esküvésre 
sorban menő vendég sereget a’ musika követi a’ 
Templomba, és viszsza a1 Menyaszszony házához, 
a’ hol süteménnyel, és boros korsókkal van meg 
rakva, sok zászlótskákkal, és mesterséges papíros 
tzímekkel , ’s a’ Noszójók rozmaring koszorúival 
ékesíti ve, az asztal. A’ Menyaszszonyt pénzen kell
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ki váltani. Ettől fogva kezdődik a’ bútsúzás, melly 
olykor két óráig is el tart, és sok könyhullatások- 
ba, ’s korsó borokba kerül. A’ Menyaszszony utol
só butsiiját veszi Leánytársaitól. A’ Nász kotsik fe
jér, veres, kék, és más tarka keszkenő zászlókkal 
lobognak, a’ vett papíros tzimerekkel fel tzifrázva; 
a’ lovak, és lovasok pántlikákkal, és téli zöld,  ’s 
rozmaring bokrétákkal pipeskednek. Innét el in
dul a’ sereg örömkiáltások, mu’sika, és a’ fegyver 
durrogások közt a’ Vőlegény háza felé. Ezen üdő 
alatt a’ Vőlegény vendégjei kétszer, és a’ meg jö
vetnél harmadszor hívattatnak meg; a’ Lakodalom 
olly formán tartatik, mint a’ kézfogás. Az ételek 
a’ vöfények által hordatnak fel, kik is a’ vendége
ket versekkel, köszöntésekkel, tréfás költemények
kel, nevetséges játékokkal, és viseletekkel mulatják. 
A’ kása után be vezetik a’ be kötött kézzel a’ sza- 
kátsnét, mintha kezét meg égette volna, ’s annak 
vas kanalába orvosló pénzt kell vetni. Azután jön
nek a’ Mu’sikusok hurra szedni egy be tűzött vil
lán függő fa tányérral. Az étel után tántz van egész 
regveiig, mivel az ebéd közönségesen estve szokott 
lenni. Többnyire minden Nemzeteknél, és vidé
keken más meg más szokásokat, és gyakran durva 
illetlenségeket látni az illyen alkalmatosságokban ; 
de haszontalan fáradozik sokszor a’ leg buzgóbb, 
és kedveltebb Lelki Pásztor is a’ hasonló balgatag
ságok ki irtásában.

§. 26 .

A’ k e r e s z t e l ö - P a s z i t á k .
A’ keresztelendő gyermeknek kereszt Atya, és 

Anya hívattatik meg a’ Bába aszszony által, a’ kik 
is ünnepi öltözetben a’ gyermeket a’ Sz. kerezs- 
tségre viszik, és onnét viszsza térvén a’ kisded 
övedzetébe kötnek tehetségekben álló ajándékot. 
Némelly birtokosok szegény komákat választanak; 
és ezeknek a’ kisded ád ajándékot. A’ koma asz
szony 8—14 napig el szokta látni a’ gyermek ágyosf
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eledellel. Minek utánna az Anya Egyházhoz hi 
ment, üszve hívattatnah a’ homák, szomszédok, és 
jó Barátok, és vendégséget tartanak, melly Paszi
tának neveztetik. Némelly helyeken az illyen ven
dégség mindjárt a’ keresztség után tartatik. Sok 
helyeken pedig semmi se történik, részint a’ sze
génység miatt, részint pedig, mivel nem szokás.

A’ jobb hírtokúak több helyeken, Farsang üdé
jén, Név napon, sertvés öléskor, vagy más alkal
matossággal, p. o. kukoritza fosztáskor; káposzta 
lipráskor, dohány fűzéskor, szüretkor, ’s a’ t. jó 
vatsorát, ’s a’ hegedűnél, vagy dudánál tántzot is 
adnak. Ezeknél meg jelenik a’ leány ifjúság is, a’ 
melly á’ Magyakroknál ez előtt, kivált kortsmában  ̂
a’ tántzot, és hasonló veszedelmes mulatságokat, 
mint a’ dögnyavalát, kerülte, és szégyennek tar
totta, a’ honnét a’ Magyar tántz (Verbungos) tsu- 
pa férfiaknak való, és bár meg maradna ezen er- 
költsös szokásnál.
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§. 27.
A’ B o r  S z ü r e t .

A’ Bor szüret, kivált ha jó esztendő szolgál, 
mindenhol nagy vigsággal, tántzal, lövöldözéssel, és 
külömbbféle mulató játékokkal végződik, leg inkább 
Tokaj, Ménes, Somló, és Buda körül, a’ hol kelle- 
metes a’ szüreti koszorú pompája.

Nem külömben az aratási, vadászati, halászati 
mulatságok. A’ házi tántzok. A’ köz nép ifjúság 
játékai, mellyel« kíilömbbféliek télen a’ házokban, 
nyáron a’ szabad ég alatt; úgy hogy a’ fejér nép a’ 
férfiaktól egészlen külön mulatják magokat, illendő, 
és ártatlan gyakorlatokban.

A’ tzéh beli kézi mestereknek is meg vannak a’ 
magok Rendszabásai, és szokásai. Mulatságok, 
melly Lakozásnak neveztetik, esztendőnként bizo
nyos üdöben tartatik nagy pompával. Híres volt 
mindég a’ szütsök Lakozása, melly a’ nevetséges vig- 
ságnak kedviért leg több nézőket szokott maga után



vonni. Úgy a’ Birkásoké, vagy Ihászoké Sz. Mihály 
napján, a’ kik bizonyos helyeken öszve seregeinek; 
mulatságot tartanak, és szegődöznek.

§ .  28.

A’ T e m e t é s .
Minden Szokásoknak vége a’ Temetés, melly va

lóságában egy az egész világon. A’ Nagy Uraknak, 
és Gazdagoknak temetése itt is, mint az egész föld 
kerekén nagyobb pompával, és fel tünöbb szertar
tással megy végre, mint a’ szegényeké. A’ vállasok
ban a’ gazdagokat szekéren viszik k i, falukon még 
a’ Nagy urakat is a’ jobbágyokkal vitetik, (Némelly 
helyeken), a’ kik ezt az utolsó Robotot leg örömes- 
tebb teszik, ha urokat nem nagyon kedvelték, iía 
pedig édes Atlyokat kell vinniek, betsűlelnek lar- 
tyák utolsó gyászos szolgállatlyok tellyesíttését. Az 
ifjakat ifjak, a’ házosokat házosok szokták ki vinni. 
A’ GazdagokatMusika követi, a’ szegényeket a’ Mes
ter bútsúztatja, és énekli el a’ jó szívű népség sc- 
gídhangjával. A’ Temetések a’ Hitvallás, Nemzet, 
cs helybeli szokás lűilömbbfélesége szerint nagyon 
kiilömbözö környiil állasokkal mennek, véghez, az 
az egy leg közönségesebb valamennyi közt, hogy a’ 
temetés után tort szoktak tartani, az az ebédet, vagy 
vatsorát adni, a’ mellyet hallottas tornak neveznek. 
Azok miatt t. i. a’ kik a’ temetés körül fáradoztak, 
a’ hová illendőségből egyébb Atyafiak, jó Barátok, 
és késérők is meg kiváltainak, és jól tartatnak. Nem 
szokatlan ez a’ mívellebb Magyar Famíliáknál is. VII.

í)6 Magyar Ország.

VII. S z a k a s z .
A’ K o r m á n y ,  és Tör vény .

Minek utánna a’ Magyar Nemzet egész öt száz 
esztendők folyta alatt soká próbálta volna majd ha
zai, majd idegen Házokból választott Királyoknak 
hódúlni, tetszett végre az Egyes személyben öszve
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kaptsoltt Királyi Felséget a’ szomszéd Austria! Házra 
által vinni, mellynek Magyar Ország minden jelen 
való boldogságát hála adással köszöni. Mi lett vol
na Magyar Országból ama sok féle Zivatariban az 
üdönek, ha továbbá is játék laptója lett volna ré
szint a’ vidékiek kényének, részint némelly tulajdon 
szülöttei dühös, és pusztittó önhaszon kívánásának? 
Már a’ romlásnak partjára jutván, lígy látszott a’ 
XVÍ. Századbán, hogy a’ már el Isiikként Országok 
után indult légyen, a’ Török ló farkok felinél töb
bén lobogtak az Országnak, és minden tenyészetet 
el fojtottak annak leg áldottabb részén. Nyughatat
lan részre hajiások által el szaggattatván, úgy tet
szett, mintha az Ország el akarna vérezni, és mé
lyen ütött sebeibe halni, a’ midőn az Isteni Gondvi
selés azon meg könyörült, és azt egy hatalmas ural
kodó Házra bízta, melly több századoktól fogva hí
res volt az igaz Hit eránt való állandó Hivségröl, 
annak védclmezéséről, és az ebből következő sze- 
rentsés kormányozásról, melly is végre ezen szép 
tartományt a’ 17 század végével a’ durva ellenség 
kezéből ki szabadította, ’s azt boldogabb lábra állí
totta, a’ mennyire azt a’ környiil állások engedték.

Magyar Ország Magán Uradalmi Király Or
szág. (Regnum Monarchicum). A’ Király Kalholi- 
kos , Apostoli tzímmel. Az Austriai Ház örökös a* 
Királyi széken.

§. 1.
A’ Magyar Törvény alkotmány. (Constitutio.).

1) A’ Királyi Méltóság örökös a’ férfiúi, és asz- 
szonyi ágban. A* Királyi örökösnek meg kell koro
náztatni, és ezen alkalmatossággal írásban, és eskii- 
véssel meg kell ígérnie^ hogy az Ország Törvény 
alkotmánnyát fenn tartja. 2) Törvényeket adni, 
egyenesen, vagy egyenetlenül adókat fel verni, hadi 
segedelmeket rendelni, se magán a’ Királyon, se 
magokon az Ország Rendéin nem áll, hanem mind 
kettőjüken egyszer ’s mind az Ország Gyűléseiben ;

Európa Tfrkíntete IX. Kölct. 7
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de a’ Törvények végre hajtása különösen a’ Király
hoz tartozik. 3) A’ Nemes Ember született katona, 
és tartozik az Országot birtokával, és vérével oltal
mazni. Azért él bizonyos szabadságokkal, és Jusok- 
kal. 4) A’ Nemesség hivatalos az Ország kormán- 
nyában be folyni. 5) A’ Nemességet nem szabad bir
tokán , vagy személlyén meg támadni, ha tsak tör
vényessen meg nem ítéltetett. 6) Az Uralkodó Hit 
vallás a’ Római katholika. Szabad Gyakorlatok van 
az ó IJitüeknek, és Protestánsoknak is. Ennél jobb 
Törvény alkotmányt kívánni semmi (időben nem 
lehet, a’ melly ha annak Lelke szerint meg tartatik, 
Európában Magyar Ország Paraditsom lesz.

A’ Királynak Tzíme : Apostoli Felség. Személ
lyé szent, és sérthetetlen. I g a z a i:  1) 0  egyedül 
Nemesítt, midőn valakit a’ régi mód szerént, ingat
lan jószággal ajándékoz meg, hozzá adván minden 
nemes, és Uradalmi Igazakat (Donátio). Vagy Pe- 
tsét, és Levél által (Literae annales). 2) O oszt min
den nemű szabadságokat, Rangot, Tzímet, akadé
miai, ’s egyébb Méltóságokat, ki vételeket, vásári 
jusokat, ’s a’ t. városi szabadságot, (Egyedül az Or
szág Ptendi just nyeri az ollyan község a’ Királytól, 
és Rendektől egyszers mind az Ország gyűlésben).
3) Mint Patronus a’ Concordáták szerént ő nevez ki 
alkalmatos személlyeket az Egyházi felsőbb poltzok- 
ra; minden köz polgári, és hadi Tiszteket, Udvari, 
és Országi szolgállatok az ö kegyelmétől függenek. 
Tsak az Ország Nádora, és két Korona őrzök válasz
tatnak az Ország gyűlésén a’ Rendektől, de itt is 
meg marad Igaza a’ Királynak; azokat javasolni, 
vagy is a’ Választandókat a’ Választók elébe tenni. 
Ő Nevez Fő Ispányokat (a’ hol azok hibáznak) a’ 
Vármegyékben, és meg erösílli a’ Bírók, és Taná- 
tsasok válosztatását a’ szabad Királyi városokban. Fe
je minden ltéllö székeknek. A’ halálos itélletben 
meg kegyelmezhet. A’ törvényes örökös nélkül meg 
halálozott Nemes Ember ősi birtoka a’ Király kezé
be jűt, mellyet ö érdemes hazafiaknak ajándékozhat 
törvényessen. Ugyan azt teheti, ha valamelly bírlo-
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kos Nemes a’ Felség sérelme, és Hivségtelenség által 
életét, és birtokait veszedelemre tette. 5) A’ Király 
ver pénzt, viszi a’ Posta dolgát, bírja a’ királyi jö
vedelmeket, mellyek természetek szerint egyes job
bágyokhoz nem tartozhatnak, vagy a’ mellyeket a’ 
Törvény a’ koronához kaptsolt. 6) Hadat viselni, 
Békességet kötni, alkudozásokat tenni, követeket 
küldeni, ’s el fogadni; egy szóval minden Felségi 
Igazak, mellyek a’ külső tartományokat, és Orszá
gokat illetik, a’ királyhoz tartoznak. 7) A’ katona
ság, fenn tartása, és erösíttése a’ határ váróknak a’ 
király akaratjára, és szabad rendelésire vannak által 
hagyva; tsak a’ Királytól meg kivánlt fel kelő Ne
messég intéződik el az Ország Gyűlésén a’ Rendek 
segedelme, Tanátsa, és egyetértése által; kivált ha 
a’ személyes fel kelésen kívül még Portalis fel kelés 
is kivántatnék, mellynek tartására segedelem kelle
ne. 8} A’ király írja ki, ballasztja, és botsájtja el 
az Ország Gyűlését. .9) Minden a’ mi az Országnak, 
és Jobbágyoknak valódi üdéig való Boldogságát, va- 
gyonaik bátorságát, és életek tsendes békességét il
leti, a’ Királyhoz lartozik, mint kötelesség, és ettől 
fogva minden Rendek tartoznak a’ királynak ezen 
tárgyra segedelemmel lenni, engedelmeskedni, hí
ven szolgálni, és érdemlett Tisztelettel királyi sze
méllyé, széke, és Háza eránt viseltetni,

§. 2.

A’ K i r á l y o k  k o r o n á z á s a .
*' Az líj Király, a’ ki első pompás Királyi Tiszt
ségét kezdi. a’ leg nagyobb fényességgel fogadtatik 
az Ország határán, és Posonba vezettetik, a’ hol a’ 
koronázás pompája közönségessen történni szokott. 
A’ koronázási pompaszokás a’ leg liathatóbb dolog, 
mellyet valaki magának a’ világon képzelhet, és a’ 
fényűzet, mellyel az végbe megy, és dütsöíttetik, 
épen oly nagy, és felséges, mint az ősi Lélek, melly, 
magát az esmértetö jeles tselekedetekbe rejtvén, azon 
eszre vetetödik, A’ fő személyek itt, a’ Király után,
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az Esztergomi Érsek, a’ Nádor, a’ Püspökök, és a’ 
lobbi világi Ország Bárói. A’ koronázás a’ Templom
ban történik. Itt a’ Király Magyar ruhába öltözve, 
az Ország Zászlósai, és Bárói elő menvén, és az 
Ország Tzímerét előre vívén, meg jelenik a’ nagy 
Oltárnál két Püspök között, a’ hol is térden álva az 
Érsek kezei közt a’ Sz. Evangéliumra esküszik, hogy 
Népének átaljában Igazságot, és Békességet szolgál
tat, különösen pedig az Anyaszentegyháznok, ’s an
nak szolgáinak Pártfogója, és Tisztelője lesz- El 
kezdődvén a’ Minden szentek Litániája, a’ Király a’ 
kereszteltetendök (Cathecumeni) olajjával meg ke- 
nettetik jobb karján, és melyén; azután Sz. István 
ruhájába öltöztetik. Az énekes Mise el kezdődik, 
a’ Levél (Epistola) olvasás meg történvén, a’ Király 
egy Érsek, és Püspök által a’ nagy Oltárhoz vezette
tik. Azután az új Király a’ Prímás kezéből által ve
szi a’ Sz. István mezítelen kardját, ’s mindjárt ez
után a’ korona is fejére télelődik a’ Prímás, és Ná
dor által, és így a’ meg koronáztatott Király, a’ Ki
rályi Páltzát, és Ország Almáját kezében tartván, 
Éljen! (Vivat!) kiállások, Téged Isten dilsérünk (Te 
Deum laudamus) musikás el éneklése, az ágyúk vil
lámai j és dörgései közt a’ Királyi székre emeltetik. 
(Intronisáltatik). A’ Sz. Evangelium, és Credo el 
énekeltetvén, le száll a’ Királyi székről, meg tsokol- 
ja a’ Keresztet, és Evangyeliumos könyvet, és ol- 
tári ajándékot ád (Olíertoriumot jár v. tart). Azután 
ismét a’ kir. székről a’ nagy Oltárhoz vezettetik a’ 
Sz. Áldozatra. Minden Imádságok, és szent versele
tek (Antiphona) közt történik. A’ szentegyházi pom
pa után gyalog megy a’ Király, a’ Rendek számos 
sorai közt, ezer meg ezer kiáltozó Nézőktől körül 
véve, a’ harangok, és ágyúk köszöntései közt. a’ ve
res, és fejér posztóval terített úton, a’ Sz. koroná
val, és Sz. István palástjával ruházva, és a’ többi 
Ország díszeivel ékesítve, egy más közelebb fekvő 
Templomba, a’ hol a’ királyi székről mindenkor na
gyobb számú Nemes Férfiak a’ mezítelen Ország 
kardjával Vitézekké (Equites Aurati) tételnek. A’
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menet közben a’ kamara Elölülője ,16 háton pénzt 
szór ki jobbra, és balra, és a’ le gázoltt posztót 
martalékul engedi a’ köz népnek. Ettől fogva kez
dődik a’ világon leg fényesebb sor-sereg, A’ király 
koronázati pompa öltözetében, minden Ország Bá
rói leg pompássabb ékességeikben , tíz Nemes Em
berek az Ország zászlójával, és a’ mostan, vagy haj- 
don a’ koronához tartozó Országok zászlóival, és 
mindannyi Püspökök fő ünnepi öltözetjekben egy
szerre bátor, drága nyereggel, és szerekkel szer
számozott paripájokra fellebbennek, és az elől lép
tető Ország tzímerét vivő Herold után késírik a’ meg 
karonáztatott királyt, sziinetlen harang szó, és ágyú 
harsogás közt, egy három (fejér, véres, zöld) S2Ünü 
posztóval terített Tiszteletálláshoz, a’ mellyen a’ ki
rály Ég felé emeltt kézzel, sok ezer Nézők szemei 
előtt, a’ szokott Esküvést (Juramentum Decretale) 
le teszi. Innét egy, bizonyos távolyon e’ végre fel 
hánylt, dombra vágtat, ’s az Ország (Sz. István) me
zítelen kardját keresztül, és kotsdl forgatja, annak 
jeléül, hogy az Ország birtokába lép , es azt a’ világ 
négy részebeli minden ellenségek ellen védelmezni 
kész. A’ koronázás ünnepét a’ királyi ebéd követi , 
a’ hol az Ország Bárói fő Tisztségeik szolgállatját 
gyakorolják, ’s a’ jelenvalók Trombita, dob, és ágyú 
harsogások közt Öröm kiáltásokkal isznak a’ király, 
és Ország egésségiért, mellyel leg inkább hangoztat 
az egészlen sültt ökör körül öszvegyült pórnép.

Ha a’ Királyné a’ Király életében koronáztatok 
meg, annak jobb vállára az Ország koronáját az Esz
tergomi Érsek, Fejére pedig a’ drága Házi koronát 
a’ Veszprémi Püspök teszi. A’ Réndek a’ koronázás 
alkalmatosságával (mind a’ királyoknál, mind a’ ki
rálynéknál) önkénti pénz ajándékokat szoktak tenni 
magok tetszése szerint. Az utolsó koranázásnál ad
tak 50 ezer darab aranyot. A’ királynénak, 1825. 
éppen annyit ajándékoztak. Ezt az ajándékot tsu- 
pán a’ Nemesség, és szabad királyi városok adják 
öszve.



A’ Magyar koronának betsesek tulajdonságai, 
mint 800 esztendős, és Nemzeti régiségnek; mellyet 
a’ Magyaroknak első Sz Királja hordozott, a’ ki 
Honnunkba terjesztette a1 keresztény katholika Hit 
vallást, az áldásnak, és boldogságnak forrását.

fc 3.
A’ Karok, és Rendek. (Status, et Ordines Regni).

A’ Karokhoz, és Rendekhez, mellyek az Ország 
Gyűlésén jelen lenni tartoznak, vagy személyessen, 
vagy képviselők által, a’ Törvény a’ következendőket 
számlálja: 1) A’ kalholikus fő Papságot; u. m. Érse
keket, és Püspököket (hasonló képpen a’ nem egye
sült Görög Püspököket is). 2) Az Ország Báróit, 
Grófokat, Bárókat. (Nagyok , Mágnások). Ország 
Bárói: a’ Nádor, Ország Bírája, (Judex Curiae) Mor
vát Országi Bán, Tárnok Mester, (M. Tavernicorum) 
Lovász Mester, (M. Agazonum) Ajtónálló M. (M. 
Janitorum). Komornyék M. (M. Cubiculariorum) Po
hárnok M. (M. Pincernanum) Asztalnok. M. (M. Da- 
piferorum Regalium) Udvari M. (M. Curiae B egiae). 
A’ Testörző Nemes Sereg kapitánnyá, és két korona 
Őrzők. A’ Rangi Rend az első négy fő korona, és 
Ország Tisztje (Ország Bárói) közt állandó, a’ töb
biek Tisztségek (ideje szerint következnek egymás 
után. Ország Grófjai: mind annyi Fö-Ispányok a’ 
Vármegyékben. A’ többi Nagyok: született Hertze- 
gek, Grófok, és Bárók. Innét a’ részint Hivata
l i ,  részint születési Fő Nemesség. 3) A’ Nemesseket, 
vagyis Vitézrendet, és 4) a’ szabad királyi városo
kat, mellyek egybe szedve tesznek egy nemes testal
katot, mindenül egy Nemes embert képelvén. Mind 
a’ négy Rendet öszve véve érti a’ Törvény a’ közön
séges Nép (Populus) neve alatt, a’ nem Nemesek, 
vagy is, tulajden képen, Jobbágyok meg külömböz- 
tetésére, kiket köz népnek (Plebs) nevez. A’ közép 
Rend vagy osztály a’ Tisztessebbekböl, Uradalmi 
Ti sztekböl, Tanultakból, Mesterekből, Árendások
ból, és más egyébb szabad személlyekből áll.
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A’ Karok,  és R e n d e k  Igaza i .
A’ Törvény szerint sikeres Részt foglalnak a’ 

Törvény szerzésben az Ország Gyűlése alkalmatos
ságával, (Comitia Regni’, Diaeta) melly nagy pom
pával megy véghez. A’ két kamarákén 6 — 700 Or
szág Gyűlési Tagok ülnek. A’ Nagyok Asztalánál a’ 
Nádor Elölűlése alatt minden Lalánál megy. A’ Ren
dekénél a’ királyi személy viselő Elölűlése alatt La
lánál, vagy Magyarál tanálskoznak. A’ Gyülekezet 
helye a’ Királytól rendeltetik k i, tsak az Országban 
lörténnyen a). Egyedül a1 koronázási Gyűlést nem 
szabad 6 hónapnál, a’ király halálától fogva számol
ván, tovább lvallaszlani, és a’Nádor választása, melly 
az Ország Gyűléséhez tartozik, egy esztendőnél to
vább nem huzódbatik ; ezen kívül a’ Törvény sze
rint, ha tsak sürgető környül-állások a’ Rendek ösz- 
ve jövetelét nem siettetik, tsak 5 esztendőben kell 
egyszer az Ország Gyűlésének tartatódni.

Arra meg hívja a’ király az ügy nevezett királyi 
Levél (Regales) által, mind azokat, a’ kiknek ahoz 
Igazok van, mintegy 6 héttel előbb bizonyos napra. 
Ez után még mint egy 4 napot mulatnak a’ még meg 
nem Jöttékre várokozván. Mind ezek alatt tsupa 
Látogatások történnek. A’ Nagyok meg jelennek a’ 
Nádornál, a’ Rendek a’ királyi kép viselőnél, és an
nak meg hitelező Leveleiket által adják.

Az első ülés jobbára pompa ötlökkel telik e l , 
a’ két Asztalok egymást köszöntésekkel tisztelik, és 
fogadják követek által; el rendelletik egyszers mind 
a’ Királynak meg hívaltatása írásban , melly számos 
követség által el küldette tik. A’ Király el jövetele 
napjára mindenek villogó pompában jelennek meg.

a) 1298-tól fogva egész l 526 - ig az Ország Gyűléseit többnyire a 
szabad ég alatt ,  el láthatatlan mezőkön, ollykor 80,000 lovas em 
berek egybe gyülekezeténél, közönségesen Pest városa szomszéd
ságában , az úgy nevezett Rákos m eze jén , tartattak. I. Ferdinand 
azokat által tette örökre a. városokba, és a’ Királynak szabadságá
ban áll azt Budán, Posonban, vagy a’ hol akarja ,  tartani.
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Más nap őszve gyűlnek a’ Rendek azon épületben . 
a’ inellyben a’ Király le szállott, a’ királyi szék kö
rül, és ott pompássan fogadják az úgy nevezett ki
rályi elő adásokat, az az, azon írást, mellyben a’ 
Király maga akaratját ki jelenti, t. i. a’ mit maga 
részéről az Ország Gyűlésben meg határoztatni kí
ván. Ettől fogva el kezdődik az Ország Gyűlési mun
ka, a’ Rendek Asztalánál, melly előbb az Ország 
Ixázon kívül való kerületben, a’ hetenként változó 
vármegyei követ Elölülése alatt, és az Ország házá
ban a’ királyi képviselő Elölülése alatt a’ királyi elő 
adások felett tanátskozik, és vélekedését a’ Nagyok 
Asztalával közli írásban. A’ Jegyzések (Nuntia) mind 
addig viszontagoltatnak, miglen végre mind a’ két 
Asztalok meg egygyeznek. Hogy a1 boszszű viszál- 
kodó esetekben annál könnyebben egyezhessenek, 
jnind a’ két Asztalok is egybe gyűlnek a’ Nagyok 
száliájába, ’s ez elegyes ülésnek (Sessiones mixtae) 
neveztetik. Ha egyszer egy elő tétel mind 
a’ két Asztalon által ment, a’ Királynak adatik elébe 
alá írás végett, a’ ki azt meg erősítheti, vagyjvisz- 
sza vetheti. Miglen mind a’ két rész, a’ Király, és 
Karok, ’s Rendek valamiben meg nem egyeznek, 
nem lehet Törvény. Az elő tételek meg határozása 
iitán törvényessen a’ Rendek adják elő Nehézségei
ket, és kéréseiket (Gravamina, et postulata). A’ 
kezdet tehát mindenik részen áll, a’ Királyon szinte 
lígy, mint a’ Rendeken. Ha a’ Király nem akar a’ 
Rendek kívánságára hajlani, a’ Nádor, Tisztsége 
szerint, mint törvényes közben járó áll fel, Az Or
szág Gyűlése vége előtt minden ki dolgozott ötlök 
Törvény formába öntetnek, és még egyszer az Ud
vari kantzelláriával közöltéinek. ’S ha végre min
den világosságra jut, és se a’ Király, se a’ Kendek 
részéről semmi eszre vétel nints hátra, tsak akkor 
következik a’ Királyi közönséges helybe hagyása 
(Sanctio) minden bé mutatott tzikkelyeknek, Királyi 
Parantsolat pompás formájába foglalva, melly a’ Ma
gyar udvari kantzelláriában ki adatván, a’ Király 
nagy Petsótjével meg erösíttetvén, és a’ Királytól
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magától, ’s az Udvari kantzellariustól, és egy Ta- 
nátsostól alá íratlatvan, a’ Rendeknek ugyan azon 
pompával, a’ mellyel ezek az Előtéteieket által 
vették, által adattatik. Az Ország Gyülekezete ez 
által el van botsájtva; szerentsét kívánó bűlsűzások 
közt válnak egymástól a’ Király, és Rendek, a’ kik
nek az új Törvények eredeti irományokban, a’ Ki
rálytól alá írattatva, a’ Magyar Udvari kantzella- 
riábói küldődnek el, mihelyest lehet, mellyek a’ 
Vármegyék, Városok, és kerületek Gyűléseiben ki 
hírdelletvén, a’ Tudósíttás napjától fogva mindehol, 
és mindeneket törvény gyanánt köteleznek.

Jegyzés .  Az ülések nyiltt ajtóknál tartatnak, 
a’ be menetel minden betsületes öltözetű ember
nek szabad. A’ folyosók mind a’ két szállóban nyit
va állanak az Aszszonyságoknalt is. A’ tsendesség, 
és Rend a’ száliákban a’ Királyi fő Ajtó Őrző által 
láttatik el, a’ ki mellé a’ Karok, és Rendek közül 
váloszlatnak személlyek, fekete, veres pántlikával 
borított bototskákat tartván kezekben. Igen fel tű
nő Jele az a’ Magyar Nemzet műveletének, hogy 
55 esztendők alatt, 9 Ország Gyűlései (részint sok 
üdéig) tartatván, semmi Rendetlenség nem történt, 
melly végett a’ Nemzet Európa előtt szégyent vál
hatna. Az írott Beszédek nem olvastatnak e l, tsak 
a’ foglalat szokott rövideden az Ország Gyűlési na
pi könyvbe (Jegy könyvbe) tétetni, mellyet e^y 
Tábla-Ülő fel tesz, egy tulajdon Rendi Biztosság 
által visgál, ’s lígy ki nyomtatódik. A’ kerületek
ben, a’ hol előbb minden ötlök által elméiteknek, 
még napi jegyzet se történik, hanem tsak a’ vég
zet tétetik írásba. A’ Tanátskozásokban minden 
szollónak a’ leg szorossabb illendőségre kell vigyáz
ni , és minden indulatosságtól, és illetlen ki ejté
sektől tartózkodni. Személyes meg sértéseket azon
nal meg ítélni, a’ jelen lévő Királyi Itéllőtáblához 
tartozik. A’ Király az ülésben soha meg nem je
lenik, hanem a’ midőn akarja, meg hívja maga Pa
lotájába a’ Rendeket. A’ Királyné, királyi Hortze-



gelt, és Hertzeg Aszszonyok többször jelen vannak 
a’ két Asztal folyosóin, a’Tanátskozásokat halgatván.

§. 4.
A’ R e n d e k  I g a z a i  a z O r s z á g  G y ű l é s é n  

kí v ü l .  A t a l j á b a n .
A’ Törvény, és Itéllö szék előtt mindannyi Ne

messek hasonlók egymáshoz: tsak a’ Rang, és Mél
tóság, a’ felsőbb szék, a’ nagyobb Hódolat, és az 
egyházi, ’s világi Nagyok külön-szabadsága, melly 
szerint különös Királyi Levél által hívattatnak meg 
az Ország Gyűlésre, a’ hol is vagy személyesen, 
vagy kép viselők által szavazhatnak, hülömbözteli 
meg a’ Nagyot a’ Nemes embertől, a’ fő Nemessé
get az alatsontól.

Az Öszveségnek közönséges Igazai leg inkább 
a’ kövelkezendőkben állanak: 1) Minden fö-Pap, 
(Praelatus) Ország Nagya, (Magnas) Nemes Ember 
(nem helytartó által, hanem személyesen) és min
den szabad kir. város, követeik által, részt vesz
nek a’ Tanátskozásokban, és Rendeletekben, mel- 
lyek azon Vármegye közönséges Gyűléseiben tör
ténnek, mellyben az birtokos, vagy Lakos, vagy a’ 
kir. város fekszik. Az illyen Gyűlésekben, a’ fő 
Ispán, vagy al Ispán Elölülése alatt elő tanáts- 
kozásolt vétetnek tárgyúi az Ország Gyűlése meg 
nyittatása elölt, a’ Követek részére útasitási tzik- 
kelyek dolgoztatnak k i; minden 3 esztendőben 
(közönségesen) a’ vármegyei Tisztség válosztása 
meg újíttatik; a’ Királyi Parantsolatok, és Ország 
Gyűlési végzetek ki hírdettetnek, és végre hajtat
nak ; ellen vetések fel tételnek, a’ vármegyére ki 
vettetett adó az adózok közt ki vettetik, és némelly 
Rendszabások alkottatnak, leg inkább a’ külrend- 
re nézve, mellyek tsak a’ vármegyében kötelezhet
nek. A’ Vármegye Itéllö székétől senki, a’ ki a’ 
Nemességhez tartozik, nints ki véve, és így a’ négy 
Rendek egymástól történhető szakadása nagyon hát-

106 Magyar Ország.
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ráltatik. Ataljában a’ Vármegyék Tekintete igen 
nagy, és sikeres, á’ Nemzet, és Törvény Lelke 
szemlátomást fel tűnik azok Gyűléseiben, ’s azok 
Itéllö székeiben; szavok az Ország Gyűlésén kívül 
is figyelemmel lialgatódik , kivált ha méltó Tagok 
viszik azok kormány ágait. 2) A’ Nemes Ember
nek személlyé szabad. Bé vádoltatliatik, de senki 
által tömlötzbe nem zárattalhatik, minek előtte tör
vényes Bírája által Itéllö szék elejbe idéztetett, és 
a’ gonosztételröl meg győzettetelt légyen. Ki vite- 
tödik a’ Felségbántás véllte, a’ hol a’Per a’ vádoltt 
el fogattatásánal kezdődik. Úton állók, gyújtoga
tok, Tolvajok, tettekben meg fogattattván, azonnal 
tömlötzre vettetnek. A’ ki Nemes Ember személ- 
lyére, vagy udvarára kezét eröszakossan ki nyújt
ja , vakmeröségiért tulajdon birtoka veszteségével 
fizet, úgy mindazon állal, hogy a’ meg itéltetett- 
nek Igaza marad az ingatlan jószágokat tized ré
szén az igaz érléknek meg váltani. Nemtelenek 
magok nevében Nemes Ember ellen az Itéllö szék 
élőt tsak alkui, és örökségi dolgokra nézve kelhet
nek ki; cgyébbként Perügyészek által kell dolgo
kat vitatni. A’ Polgárok részére azt a’ város, egybe 
foglalva, (in concreto) a’ Parasztéra a’ Földes Ura
ság, némelly esetekben a’ vármegye Ügyvédje, tiszte 
szerint, tselekeszi meg. 5) Tsak Nemes Ember bír
hat Jószágot, ha tsak arra Királyi engedelmet (Do
natio) nem nyer, a’ melly által Nemessé lesz. A’ 
Nemes Ember továbbá örökös jószágaiban minden 
egyenes adótól, Tizedtől, (Dézma) minden várni, 
és Harmintzadi betspénztöl , (taxa) és Nemes Laká
sa minden katona szállástól szabad. Ha mit a’ rend
kívüli Ország szükségeire ád, azt önként, vagy az 
Ország Gyűlésében adja; tsak a’ Királyi, és Király
néi koronázás Tisztelet ajándékja teszi ötét köteles 
részessé; fel kelni mindazon által, vagy is hadi szol
gáltatót tenni, valahányszor azt a’ Király, vagy Ha
za kivánnya, tartozik. Szorgalma gyümöltseivéiy' 
és szerzeménnyivel szabadon bánhat, tsak az örök
séggel nem bánhatik, se éltében, se holtában, Ro-

A t a 1 j á b a η.
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hónai, vagy a’ Királyi kamara (Fiscus Regius) kárá
ra. 4) Egyedül tsak Felsége alatt áll törvényesen 
meg koronáztatott Királlyának, és Ország Fejedel
mének.

A’ három utolsó szabadságok fő, vagy alap sza
badságoknak (Cardinales praerogativae) neveztetnek. 
Tzíme egy Nemes Embernek: Nemes Nemzetes, 
(Egregius, Nobilis). A’ Nemtelenek, kik Nemes 
Aszszonyt vesznek házas társul, Hajthalóknak (Agi
les) hívattatnak , és külömbbfélc szabadságokkal bír
nak minden vidéken. A’ Nemesség tsak a’ Királyi 
Ház, és Haza eránt mutatott jeles érdemekért ada
tik, kivált hadi vitézség jutalmául. Csaplovits Úr 
szerint még 108Nemes famíliák szármoznak le az Ár
pád üdéjéből. Horváth István Úr 78 illyen famíliát 
mutat elő betses munkájában a’ Magyar gyökeres 
Nemzetségeiről.

Magyar Ország.

5. 5.
K ü l ö n ö s  I g a z a i  a’ N e m e s s é g n e k .

Az Esztergomi Érsek mindenkor Prímássá az 
Országnak, és Hertzegi Méltósággal díszeskedik; 
fő Kantzellárius, születettKövetje az Apostoli szék
nek , és örökös fő Ispánnya Esztergom Vármegyé
nek. O koronázza, és keni fel a’ Királyt; széke 
van a’ Királyi Helytartó Tanátsban; és leg főbb 
Itéllö széknél, a’ Hét Férfiúk Asztalánál (Tabula 
Septemviralis), a’ Királyi Táblához köz-ülőket ne
vez ki, és még az ősi régiségből Igaza van bizo
nyos Nemes Émbereket (Praedialistae) tenni, és 
maga jószágain meg ajándékozni. Azon Igazzal 
bírnak a’ Győri, és Zágrábi Püspökök is. Régi 
üdőktöl fogva a’ Prímás Pénzbíró is volt egyszers 
mind, (Pisetarius) és azért neki minden Márk a- 
ranytól, és ezüsttől a’ 48 - ik rész ki járt. Kör- 
mötz Bányán lakik fel állított Pénzbíró tisztje. 
(Pisetarius).

A’ fő Papok (Praelatusok) Rendéhez tartoznak 
még az Apálurak, Prépostok, és Káptalanok. Iga-
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zait, és Terheit a’ Nemességnek egy aránl osztják, 
tsak hogy a’ személyes fel kelés üdéjén magok he
lett másokat fogadnak, és tartanak ki. Egyébbként 
az egész Katholikus egyházi Rend Nemes Ranggal, 
és szabadsággal bír. A’ fő Papság Hódolat pénze 
400 for. A’ káptalanok régtől fogva egyszer ’s mind 
hiteles ok levél tárai az Országnak, ö elöltök té
tetnek alkuk, végső Rendelések, (Testamenta) a* 
dalnak be ellen mentségek, (Protestationes) vétet
nek fel ügyvédek, Meghatalmazottak, ’s a’ t. A’ 
Királytól nyertt Jószág által adásánál (Statutio) min
denkor jelen vannak egyes Káptalaniak, mint bi
zonyságok, és a’ Király előtt bizonyságok sikeres, 
valamint az Ország itéllö székei előtt is mindehol. 
A’ Nagyok Igazai közt jeles, hogy Királyi Levél 
által hívaltatnak meg az Ország Gyűlésre. Ide tar
toznak azon idegen Nemesek is, a’ kiknek az Or
szágban a’ Hazafíság Igazai meg adattak. A’ bels- 
pénz ezért 2000 darab arany, a’ melly mindazon
által a’ Király, vagy Haza eránt mulatatt érdemek
re tekintve a’ Rendek által részint, vagy egészlen 
el szokott engedtetni. Kiki be iktattatik a’ Tör
vény könyvbe, (inarticulatio) és a’ Hazafisági es- 
kiivést (Juramentum Indigenatus) le teszi. A’ Ne
mes Ember Hódolat pénze 200 for. lígy a’ Polgáré 
is. J e g y z é s :  A’ Hódolat pénz mintegy Ember 
értéke, és bírsák pénz, a’ büntetésen feliül, melly 
a’ meg sértőt illeti. A’ Nemtelen Hódolat pénze 
40 for. az Ősi Evekben.

A t a 1 j ft b a η.

§. 6.
A’ s z abad  kir.  V á r o s o k ,  és P o l g á r o k  

I g a z  ai.
Minden városnak Ülése, és Szava van az Or

szág Gyűlésen követjei által, ’s arra tulajdoni Ki
rályi Levél által hívaltatik meg. 2) Tulajdonok a’ 
Sz. Koronának, és se el nem zálogoltathatnak, se 
el nem adathatnak, se el nem ajándékoztathatnak.
3) Minden Nemes, és Uradalmi Igazakkal bírnak,



és a’ Nemességgel ugyan azon egy Törvények, és 
Bírák alatt állanak, Némellyek falukat, és ma
jorságokat bírnak, mint a’ Nemes Ember, és vá
rosi jószágaikban ugyan azon Királyi haszonvétele
ket űzik, a’ miilyeneket a’ Törvény a’ Földes lí
ráknak enged. 4) Tanátstsokat magok válosztják 
egy Királyi Biztos jelenlétében. 5) A’ Tanáts vég
zi a’ polgári törvényes dolgokat, és gyakorolja egy
szersmind a’ büntető Itélletet. (Jus gladii). 6) Min
den városnak van Pártfogási Igaza (Jus Patronatus). 
A’ Bánya városoknak még különös szabadsága az, 
hogy falaik közt se az által vitázó, se ott múlató ha
di népnek szállás nem rendeltetik, és a’ ’Sidok 7 
mértföldnyire tartoznak tölök távozni,

S. 7.
Az e g y e s  P o l g á r o k  Igazai .

1) Hódolat pénzek hasonló a’ Nemesekéhez: 
200 — 100 fór. 2) Nem szabad őket se tulajdon, se 
idegen adósságok miatt kényszerűit valahol fogva 
tartani. 5) Az egész Országban szabadok a’ szárazi, 
és vízi vámtól, ha meg mutatják Polgárságokat. 4) 
Viselhetnek hadi, polgári, kivált kamarai szolgála
tokat, és meg nemesíttethetnek. Éllenben adózniok 
kell magoktól, és birtokoktól, dézmát adnak, kato
nát tartanak, és állíttanak. Fizetnek Királyi adó
bért, és a’ Királynak bizonyos Ország gyűlési bets- 
pénzt, (taxa Diaetalis), és a’ fel kelésre köteleztet- 
nek. A’ többiben hasonlók a’ Nemtelenekhez, és az 
ügyben, vagy Perben a’ város viszi (in corpore) dol
gokat.

110 Magyar Ország.

§. 8.
S z a b a d  (Privilegiati) k e r ü l e t  ek,  és M e z ő  

v á r o s o k .
A’ Jászság, és Kunság, Hajdú városok, a’ ten

ger parti megye, és Turopolya, követeket is külde
nek az Ország Gyűlésre; a’ 17 szepesi városok, a’
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Kikindai, és Tiszai kerületek, Püspöki, és mező vá
rosok, több népesebb községekkel majd több, majd 
kevesebb szabadsággal élnek, melly jobbára a’ Föl
des Urakkal kötött alku által szerződött.

§. 9.
É r s e k i ,  v a g y  P ü s p ö k i  N e m e s e k  

(Praedialistae).
Ezek hajdon a’ Püspöki Zászló alatt a’ Király, 

és Ország ellenségei ellen fel keltek; most 3 Szi
kek van: Vajka, Érsekiéi, és Verebély. A’ Vár
megye törvényszékétől szabadok, ’s tulajdon Ta- 
nátslsok van, és mindenik széknek a’ maga Nádo
ra. (Palatinus). Van a’ Sz. Mártoni Apáturnak is. 
Ezek nem Országi Nemesek, Hódlat pénzekben ha
sonlók ezekhez; adót, és vámot nem fizetnek; de 
ha Nemesek akarnak lenni, a’ Királytól kell meg 
nemesíttetniek.

A t a l j á b a n .

S. 10.
S z a b a d o s o k .  L i b e r t i n i .

Zólyom Vármegyében találkoznak néhány sza
bad Helységek: u. m. Hrochoty, Muottyova, Poj- 
nik mező város, (részint szabad) és Lehotka. Ezen 
Lakosoknak Mátyás Király szabadságokat engedett, 
ezen vidéken vadászván, mellyekböl még most is 
némellyek többekkel élnek , kivált az utóbb 
említett helyeken. Veszprim vármegyében is; Sz. 
Gálon vannak Szabadosok, a’ kik valaha Királyi 
Vadászoknak (Venatores Regii) hívattak, és a’ Ki
rályi konyhát vaddal el látni tartoztak. Erre néz
ve most is esztendőnként új esztendő tájján a’ Ki
rályi konyhába (Bétsbe) egy vitel vadat küldenek. 
Horváth Országba is találni szabadosokat, (Szlo- 
bodnyák) a’ kik uroknak tsak bizonyos szolgáltat
ta! tartoznak.
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§. 11 .

A’ P a r a s z t o k .

Magyar Ország.

A’ Parasztok, vagy Jobbágyolt Sorsa hajdon 
sokféle változásokon ment által Magyar Országban 
Eleintén, mint egész Európában, rabszolgák vol
tak. Üdével, kivált a’ kik a’ puszta vidékeltet ha
szon vehetővé tették, külöbbféle szabadságokkal 
ajándékoztattak meg. Hlyének voltak a’ külföldről 
be jött Gyarmatosok is Sculteti nevű vezéreik alatt. 
1405—-1492 közönséges szabad hordózkodás enged
tetett a’ jokbágyoknalt. 1514 Dósa, vagy székely 
György vezérlése alatt a’ Parasztok, (40,000) a’ kik 
Palesztinába voltak szánva, a’ Nemesség ellen for
dulván, rettenetes öldökléseket vittek végbe, ’s a- 
zért szabad költözködések meg tiltatott, de az 1547 
ismét meg engedtetett: 1791 pedig Országos Tör
vény által meg erősíttetelt. Az adó még száz esz
tendők előtt nem volt meg határozva közönsége
sen. Az ősi (időkben Isak nem tsupa eleségböl, 
állatokból, és kézi munkából állott az. A’ Gyar
matosok uraiknak bizonyos pénzt, és ajándékokat 
adtak. A’ Bírsált pénznek f- részsze az Űré volt. 
Ha az Ur hadba ment, pénzel kelletett segítteniek. 
Ellenben szabadon költözködtek, és az első 10 esz
tendőkben az adótól szabadok voltak.

A’ ki míveltt földeket , a’ Földes Úr jövedelme 
sérelme nélkül, él adhatták, tserélhették, ajándé
kozhatták, a’ Plébanust válosztották, ’s annak Déz- 
mát adtak. Vezéreikkel, a’ kik egyszersmind Bí
róik voltak , fel osztva bírták a’ fázás, vadászat, és 
madarászat igazát. A’ Bíróé volt a’ bor, és ser mé
rés, húsvágás, és őrlés, és az Uradalmi jövedel
meknek, mellyeket ő szedett be, 6- ik része. Atal- 
jában mindazon által az Ország egyébb részein he
vesé, vagy éppen nem voltak meg határozva a’Job
bágyok kötelességei. A’ Földes Ur kívánhatott tet
szése szerint a’ törvényes termési adókon kívül, 
napszámot, a’ mennyit akart, és hogy ezen álla- 
potja a’ Parasztnak nem olly rósz volt légyen, ki
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tetszik abból, hogy midőn az Urbáriumot be hoz
ták , melly a’ Parasztnak kedvez, több vidékeken 
a’ Parasztok annak ellene állottak. Midőn Maria 
Theresia alatt 1767— 1775 az Urbárium be hozat- 
tatott, a’ volt az intézet, hogy mindazon alku-kö
tések, mellyek a’ Parasztnak kedveztek, és a’ mel- 
lyek a’ Földes Urak, és Jobbágyok közt már ré
gen fenn állottak, meg erösíttessenek, egyébbként 
pedig a’ fenn forgó szokásokra, és Eredetre szii- 
netlen Tekintet legyen. Innét a’ Parasztok állapot
áéban sikeres kiilömbbség támadott. Ettől fogva a’ 
Parasztok:

1) Örökös alku kötésesek, (Coniractualistae Pe- 
rennales) a’ kiknek állapotja a’ Földes urasággal 
tett örökös kötés által meg van erősítve. Némelly 
helységek minden Uradalmi Igazakkal bírnak, és 
1sak az által külömböznek ar szabad kir. városok
tól, hogy közvetellenül nem a’ Királyi, hanem ura
dalmi Törvényszék alatt állanak. Illyés mező vá
ros sok van az Országban. Másoknak tsak földjei!«, 
és némelly Igazak birtoka engedtetett. Mások az 
Urbariumi adózásokat pénz, és termési summa ál
tal váltják meg ; melly jobbára a’ régi üdók arán- 
nyával vettetvén egybe olly tsekély, hogy azt való
di szaBadságnak nevezhetni. Ataljában mind a’ kü
lönös alku kötésből függ. 2) Urbariálisták, kilsnek 
adói az Urbárium szerént határoztalak e l, melly- 
ben a’ szokások tekintete miatt oly nagy külömbb- 
ség támadott, hogy sokszor ugyan azon egy vár
megyében is több tzikkelyekre nézve más forma 
az Urbárium ezen, mint amazon a’ vidéken. Négy 
Fő Rendű Urbárium vagyon: 1) a’ Magyar, 2) a* 
Bánáti, 3) a’ Horváth, 4) a’ Tót (Szlovén). Mivel 
pedig az intézet alkalmatosságával minden esetek 
elő nem láttathattak; iidövel támadott az úgy ne
vezet Mustra - Váloszolt, vagy meg határozások 
(Normales Resolutiones) Gyűjteménnyé, mellyeket 
átaljában úgy kell tekinteni, mint pótló, és ma
gyarázó Rendszabásait az Urbáriumnak.

E urópa Tekintete IX. K ötet. 8

A t a 1 j ά b a n .



§. 12.

A’ P a r a s z t  I g a z a i  az U r b á r i u m  sz e r i n t .
1) Laliását, és Földes Urát szabadon el hagy

hatja, és lserélheti, a’ helységgel, és Uradalommal 
a’ fő, vagy szolga Bíró elölt számot tartván, és el 
költözését az aratás üdéjére nem kezdvén. Fel 
mondás iideje törvényessen Sz. Mihál, és a’ hor- 
dózkodásé Sz. György napja tájjéka. 2) Egy egész 
Házhely áll: egy paraszt udvarból, kertből, és paj
tából, mellyre 1 hód vagyis 2 Posoni mérő vető föld 
adatik neki; Szántó föld 16 — 36 hód, t i. a’ vár
megye népességéhez, és föld jóságához képest, (1 
hód,  a’ föld tulajdonsága szerint, 1100, 1220, 1300 
□ ölből áll) ez 1 Osztályi házhely, 2 Osztályi: 13
— 38 hód, 3 Osztályi 20 — 38 hód, 4 Osztályi 22
— 40 hód. Rét,  a’ Vármegyék liülömbbfélesége 
szerint, az egész helyesnek, a’ hol esztendőnként 
sarjú is kaszáltalak, 6 —22 kaszás; a’ hol ritkán 
kaszálnak; 6 — 22 kaszás, a’ hol nem kaszálnak, 8
— 22 kaszás. A’ hol meg eshetik, legelője a’ Föl
des Úrral közös. És ennek helye van illendő a- 
rányban a’ fel, fertál, nyollzad (oltlál) helyes pa
rasztnál is. Ezt mindenik ingyen nyeri. A’ Föl
des Úr a’ Parasztot tsali akkor küldheti -el lakhe
lyéről, hogy ha tulajdon maga lakására azon hely 
el keríílhetetlenül szükséges, a’ mi mindazon által 
a’ felsőbb Országi kormányszék helybe hagyása 
nélkül nem történhetik, és tsali a’ leg szegényebb 
Birtokosok Osztozásainál engedtetik ; vagy ha a’ 
Földes Úr a’ Parasztot tellyes lehetetlenségéről, vagy 
nagy ártalmasságáról meg győzheti. Innét a’ Pa
rasztnak a’ Tulajdonosságra tsali a’ név hibázik, 
és hogy a’ Paraszt mintegy örökös Árendás. 3) A’ 
hol szőllő hegyek vannak, Igaza van a’ helységnek 
Sz. Mihál napjától, Sz. Györgyéig maga borát ki 
mérni, de a’ hol a’ helységnek bora nem terem, 
a’ bor mérés* tsali karátson napjáig tart. 4) A’ job
bágy száraz tüzellöt, és szükséges épület fát, ma
ga szükségére, ingyen kap, a’ hol találhatni. Ila

114 Magyar Ország
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Sással kell pótolni a’ fát, sást hap. 5) A’ makko- 
zás, ha a’ helységnél·, erdeje Jninls, az Uradalmi 
erdőkben, a’ jobbágynak ólsobban engedtetik, (a’ 
hizlaló disznó 6 krral) mint vidékieknek. (i) A’ 
Paraszt az Urbariumi kötelességét tellyesítvén, sza
bad minden Uradalmi szolgállaltól, adótól, ajándé
koktól, és nrasági kénszerettől. Még a’ Malomi 
vagy őrlési kénszeríltés is meg van tiltva. Szerze- 
ménnyével szabadon bánhalik éltében, és halála- 
kor, tsak ingatlan szerzeménnyében van szabadsá
ga annak felére meg határozva. Terméseit szaba
don tserélheti, adhatja, tsak az elő vételi Igaza 
marad fenn a’ Földes Urnák, de az idegennel ki 
alkudott áron, kész pénzért, és tsak maga háza 
szükségére, nem pépig el adásra, vagy kereske
désre.
E l l e n b e n  az egész  h e l y e s  P a r a s z t  t a r t o 

z i k  F ö l d e s  Urának.
1) Esztendőnként 52 vonós napszámmal, a’ 

mint a’ helybeli szokás kivánnya, 2 vagy 4 ökör
rel, vagy lóval, és pedig napkelettől napnyúgoltig. 
Egy vonós napszám két gyalog napszámot tesz, a- 
zért az esztendei gyalog napszám (Piobot) 104; 
minden bélen 2 nap. Aratás üdéjén némellyeket 
kétszeressen lehet egy hétben parantsolni, tsak 
hogy átaljában a’ napok száma az egész esztendő 
által vonóssal 52-nél,  gyalog 104-nél nagyobb ne 
legyen, a’ nélkül hogy az Uraság a’ Parasztot pén- 
zi meg váltásra kénszeríthetné, mellynek leg alább 
egy negyed részét a’ téli holnapokban kell végez
ni. A’ hátra maradott Robotok fnaponként 10 kr. 
jával, a’ vonósok 20 kr. jával váltatnak meg, ’s a’ 
feleslegek is ügy fizettetnek ki. 2) A’ kis házas 
esztendő által tsak 18 gyalog robottal, a’ ’Sellér, 
(Subinqvilinus) tsak 12-vel tartozik. 5) Négy egész 
helyes Parasztok együtt esztendő által egy ügy ne
vezett hoszszú fuarral tartoznak 2 napi meszsze 
földre. Tsak hogy az jó úttal, ne aratás, vagy 
szüret üdéjén, történnyen. Hlyen esetben az ura-

8 *
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dalom fizeti a’ vámokat, és a.’ vendég fogadói szük
séges szállás bért. 4) Az ingyen liasználtt tiizellő, 
és épület fa fejébe tartozik az egész paraszt az ura
dalmi erdőben egy öl tüzellő fát vágni, és az ura
ság udvarába vinni. Úgy felet a’ ·£, fertált a’ ~ he
lyes. ’s a’ t.

5) A’ hol vad állatok vannak, tartoznak a’ jobbá
gyok 3 nap azokra vadászni, el láttatván az Urada
lomtól puska porral, és ólommal.

6) A’ Paraszt, kinek háza van, esztendőn
ként 1 for. házbért fizet. 7) Minden egész helyes 
paraszt ad esztendőnként urának vagy 2 tyú
kot, 2 kappant, 19 tojást, és 1 ilze vajat, vagy 40 
krt. Ezen kivül 39 egész helyes gazdák együtt esẑ  
tendönként egy borjút, vagy 1 for. 30 krt. 8) Ila a’ 
Földes Úr maga, vagy a’ Földes Aszszony maga há- 
zosodik , vagy amaz első Misét (Primitziát) tart, (ki 
vévén a’ klastrombán) a’jobbágy mérsékellt segedel
met ád, vagy e’ belett az egész Paraszt 48 krt fizet. 
Úgy tartozik mérsékeltt segedelemre, ha földes Ura 
magát ellenséges fogságból tulajdon pénzén váltotta 
ki. Végre a’ jobbágyok Ország gyűlési adót fizet
nek az Ország Gyűlésére utazó Földes uraiknak, 
(Fő Papoknak vagy is Praelatusoknak, a’ kik tulaj
don Királyi Levél által hívatlalnak meg) melly az 
utóbbi szokás által 48 krból áll, az egész helyre néz
ve. 9) A’ ki pálinkát éget, egy kazántól esztendőn
ként 2 for. fizet. 10) Dézmát (kilenlzcdet) vagy is 
Nonát ád minden földi terméstől, ki vévén a’ házhoz 
tartozó kerti terméseket. A’ birka, és ketske bá
rányokból, és Méh kasokból is tartozik a’ paraszt 
kilentzedet adni termésben. Tsak a’ hol kiíenfzre 
nem megy a’ bárány, vagy méh kas, ott egy birka 
bárányért 4 krt. egy ketske gidájért 3 krt. és minden 
Méh kasért 6 krt. fizet. A’ földnek második használ
ásától ugyan azon esztendőben nem ád se kilentze
det, se tizedet. 11) A’ kenderből, és lenből az egész 
paraszt vagy kilentzedet ad, vagy ha fony, 6 font 
uradalmi lent.

Magyar Ország.
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§. 15.

T ö b b i  k ö r n y ü l  á l l á s a i  a’ N e m t e l e n n e k ,  
és J o b b á g y n a k .

1) A’ Paraszt Magyar Országban a’ Törvény és 
Urbárium pártfogása, ’s oltalma allatt áll. 2) A’ 
Földes Uraság első Bírája mind az Urbariumi mind 
egyébb perekben. 5) Ila az Uraság széke, vagy 
Vármegye által halálra, vagy egyszeri 100 páltzára, 
vagy 5 esztendei tömlötzre Ítéltetik, a’ királyi Táb
lához, vagy ha ez az itélletet jóvá hadja, eltol a’ 7 
Férfiak Táblájához (mint az utolsó folyam törvény
székhez) folyamodhatik. 4) Gyermeke szabadon 
tanulhat, és minden Rangokra, és Tisztségekre, 
mellyektöl a’ Törvény a’ Nemtelent nem akadáloz- 
za, fel hathat. Sött ha Érdemei méltók, Nemes Rang
ba, és igy fő Méltóságokra is emelkedhetik. 5) A’ 
Paraszt a’ Polgárral együtt viszi az Országnak min
den terheit, az adót, és katona tartást. Tizedet ád 
az Egyháziaknak; tartja Lelki Pásztorát, Taníttd 
Mesterét; marha pásztorait, éjjeli ör állóit, tsösz- 
szeit. ’s a’ t. De ezen terhek nem mindéből egy for
mák, ’s némelly vidékeken érezhetetlenűl tsekélyek. 
Ila talám némelly dolgokban a’ paraszt a’ Várme
gyék kormányosai, és Uradalmak fő Tisztjei leg sze- 
messebb, és lelki isméretesebb vigyázata mellett is 
erején feliül nyomattatik, annak nem a’ Törvény, 
hanem az alatson lelküsége néhány ehes al-tisztek
nek vagy is szolgáknak., az oka, melly bajtól egyébb 
Országok se szabadok. Innét a’ Magyar Paraszt tá
volról sem rabszolga, se nem olly nyomorult, mint 
azt némelly külföldiek vélik. Hogy külföldi pa
raszttal nem tserél, azt tettében bizonyítja, mert 
a’ Magyar Paraszt ugyan ki nem hordozóskodik 
Hazájából, a’ hová annyi sok külföldi gyarmatok se
regeinek.
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VIII. S z a It a z z.
A z Or s z á g i  Kormány ,

δ .  1 .

K fi 1 K e n d i  T i s z t s é g e k .
1) A’ Magyar Udvari Kantzellaria Bétsben, jobb 

keze a’ Királynak az Ország kormányozásában ; ezen 
fő Törvényszék állal határoz meg a’ Király min
dent, a’ mi a’ Törvény szérint tőle függ. Az udvari 
Kantzellaria által hajtatnak végre minden kegyelem
tárgyak; (grationalia). p. o. Ajándékozások, Nemes, 
és Hazafiság Levelek, Tisztelet jelek; Tiszti Ran
gok. Egyházi Ki Neveztetések, érdem pénz adások, 
’s a’ t. A’ Nádor is, a’ Korona Őrzök, és szabad 
hír. városok, mellyek az Ország Gyűlésein a’ Király, 
és Rendek állal alkottatnak, ezen Kormányszéknél 
veszik által szabadság Leveleket. Ez állal gyakorol
ja a’ Király Fejedelmi Igazait, a’ fő vigyázatra , és 
végre hajló Hatalomra nézve. Ila valaki pere vitelé
vel meg nem elégszik, az Udvari Iíánlzellária által, 
és mindég közbelvelellenül, a’ Királynál könyörög 
segítségért, és törvényes perének rendes útjára való 
viszsza igazíltásáért. Azért is az egész Igazság ki 
szolgáltatása, és az Ország kill Ptendi el látása általa 
viteltetik; de még több perek is általa Ítélteinek 
meg. p. o. a’ Viszsza tevési, Urbariumi, Nemes- 
séglörvénységi perek, ’s a’ t. Nála vannak le léve 
a’ királyi könyvek, mellyek I. Ferdinándtól fogva 
minden sikeres végzéseket magokba foglalnak, és 
minden le írások, mellyeket ez abból merít, erede
tiek, és hitelesek mindenhol. Bizonyság Leveleket 
ád a’ Meg hatalmazásrol, ügyvéd állittásról, ellen- 
mentségről, utolsó rendeletről, alku egyességröl. ’s 
a’ t. és bizonyságai telyes kelendőségűek, és hitele
sek,  ’s el kell azokat mindéből fogadni. Köteles
sége vigyázni , hogy Méltósága, és Igazai a’ Koroná
nak meg ne sziikíttessenek, ellenben pedig a’ Tör
vények is , és kormánymódja sértetlenül meg larlas-
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sanak. Semmi mas Törvény széktől nem függ. (3 
botsájtya a’ végzéseket a5 Vármegyéknek, és városok
nak a’ Király nevében ; a’ viszsza iratokat (Rescri
pta) a’ Király tulajdon kezével írja alá, valamint 
minden hiteles el intézéseket. Innét a’ király elé
be kel tenni fő el határozás végeit, akár különös 
elő adás, (Propositio) akár a’ tartott Ülései; jegyző 
könyve által. All az Udvari Kantzellarinsból, 2 al 
Kanlzellariusból, 11 Tanátsosból, 9 valóságos, és 
néhány Tisztes Udvari Tiloknokokból, 11 udvari 
Conlzipistákbol. ’s a’ t. Száma az esedezök dolgait 
előmozdító ügyvédeknek (Agens) 12, a’ ló ik a’ job
bágyoknak, és szegényeknek szolgál kötelességből. 
Egy része a’ fő Udvari betstisztségnek az Udvari 
kantzellaria épületében dolgozik; es káltaL veszi a’ 
számos ki küldés betsárait.

2) A’ Királyi Magyar Helytartó Tanáts Budán; 
(Consilium Regium Locumtenentiale) a’ királyi 
Helytartó (Locmnlenens, Regni Palatinus) mellé 
rendeltetett Gyülekezet, v. Tanáts 1725 hozatlalott 
be törvényesen. Annak Elölülője az Ország Nádo
ra, mint királyi Helytartó. A’ Tanátsosokat (most 
25) a’ Király neveziki a’ Fő Papokból, Nagyokból, 
és Vitéz Rendből. Minden Hirdető Parantsolalok 
(Intimata) az Elölülőtől, kantzellária kormányosá
tól, és egy Titoknoktól íratnak alá; és a’ Királyi 
Petséttel jegyeztetnek meg. Ez a’ fő Tanáts egye
dül, és közvotetlenül a’ királytól függ; hanem min
den Parantsolatokat az Udvari kantzellária által 
vesz, mellyeknek bétellyesíttése, és az Ország Gyű
lésén végzett dolgok el intézete ezen törvényszék 
hez tartozik. Ettől kíván a’ Király sokszor Taná- 
tsot, mellyelt tcllyesítt, és általa végre hajtat. Reá 
van bízva minden alatta lévő Tisztségeknek kor
mánnyá, és hatalma nagy. Az egész Ország kül 
rendi szorgalmát viseli. A’ mi az egésségi, tudo
mányi, mezei gazdasági, kézi mesterségi , kereske
dési intézeteket, és elő mozdíttásokat, az adó beli 
számadásakat, Urbariumi Igazakat, és kötelessége
ket,  és a’ Némesség meg mutatását illeti, tsak a’
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Helytartó Tanáts véleménnyével jót az Udvari kan- 
tzeltariához. Ez állal rendeltelik el az Országban 
tartózkodó katonaság szállásokra, és láttatik el a’ 
Jobbágyoktól törvényesen, ’s a’ t. Körlevelei a’ ki 
hirdetés után a’ Vármegyékben, és városokban, és 
helységekben az oklevél tárba tétetnek le. öt ügyvé
dek veszik ennél magokra az egyes személyek dol
gait; a’ hatodik a’ Jobbágyokét, és szegényekét. Itt 
nem fizetódik betspénz.

3) A’ Királyi Magyar udvari Kamara Budán; 
1551 állott fel. 1 F ö , és 1 al Elölülőből, 12 Ta- 
nátsosból, 14 Titoknokból, 12 Cocipistákból, és a’ 
többi nagy számú személyekből áll. Szorgalmatos- 
kodik a’ Koronának minden valódi , és történhető 
Igazairól, minden jövedelmeiről, és ki adásairól,’s 
a’ szabad királyi, és 16 szepesi városok gazdaságá
ról. Fügetlen lévén minden más törvény széktől, 
Bélsben a’ közönséges udvari kamarával levelez , és 
innét veszi a’ Király saját kezével alá írtt királyi 
Feleletek által a’ Parantsolatokat. A’gaji széllyel ter
jednek az Országban: u. m. a’ királyi Kamarai 
Tisztartóság Kassán, Temesváron, Marmarosban, a’ 
16 szepesi városokban, és Zágrábban, és az egyes 
nagyobb korona, és kamarai Uradalmak Tisztségei. 
Éhez tartozik a’ királyi ügyek kormánnyá is annak 
ügy védjeivel együtt.

A’ Bányai Tisztségek: a’ királyi fő kamaragrófi 
Tisztség Selmetz Bányán ; a’ királyi fö Bánya , és 
pénz Tisztség Szomolnokon ; Nagy Bányán, és a’ ki
rályi Bánya kormány Temesváron a’Bánátban; mind 
ezek részint közvetetve a’ Magyar Udvari kamara 
által, leg nagyobb részint közvetetlenűl a’ közönsé
ges Udvari kamara alatt állanak Bétsben.

4) A’ 46 Vármeygék, mellyekre az Ország fel 
osztatik. (A’ Horváth, és Tót Országi V. megyékről 
máshol lesz sző). A’ Fő Ispányon, vagy annak 
Helytartóján kívül, a’ kit a’ király nevez lu , mind 
annyi Tiszteket a’ vármegye Piendei válosztják, a’ 
mi törvény szerint minden 3 esztendőben meg ú/il- 
tatik. Ezen vármegye Tisztjei: Az 1, és 2 AlTspánv,

Magyar Ország.



a’ ltilt a’ Fö Ispóny távol létében Előlülnek, és hőzve- 
tetlenül a’ Törvények, Királyi, és Vármegyei Ren
delések végre hajtására ügyelnek, ’s a’ szorosabb 
liiil rendre vigyáznak. Bizonyos, (a1 törvény által 
meg határozott) esetekben Bírák a’ Nemesség perei
ben. Fö, és Al szolgabírák (Ordinarii, et Vice 
Judices Nobilium) bizonyos kerületeiben a’ Várme
gyének , mellyekben a’ lsendességet, Rendet, és 
mindent el látnak, a’ mi a’ kül Rendet illeti. Reá- 
jok van bízva a’ Katonaság tartása, a’ paraszt ol
talma az igasságtalan Földes Úr ellen, a’ köz bá
torság, a’ gonosztevők üldözése; egy szóval min
den, a’ mi kerületekben történik, ügy hogy egy 
buzgó szolga Bíró kerületében semmi nem történ
hetik, a’ mit ö nem tudhatna, vagy meg nem bün
tetne, vagy a’ Sikeresebb esetekben az Al ispánnak 
tudtára nem adna. Ezenkívül a’ melléjek rendeltt 
Esküitekkel (Jurati Assessores, Jurassores) hiteles 
személyeket tesznek, a’ kik segítségre szolgálnak 
a’ Szolga Bíráknak. Minden Szolga Bírói kerület 
több járásokra osztatik, mellyek a’ szolga bírák 
járásai, és ezek ismét több osztályokból állanak, 
mellyek köz-vetetlenül az Esküitekre vannak bízva, 
’s a’ hol a’ Paranlsolatok a’ falük Biráji által hajtat
nak végre. Vannak több Biztosok is, (Commissa- 
rii) a’ kik a’ Szolga Bírák Parantsolatit végre hajt
ják. A’ Fő Jegyző, (Notarius) és 2 al-Jegyzö, a’ 
kik minden írásba foglalandó dolgokat a’ felsőbb 
Tisztségekhez, Tisztekhez, és egyébb Vármegyék
hez el készíttenek, és a’ Rendek végzéseit írásba 
foglalják. Az oklevél tárnok az oklevél tárt őrzi.

Egy Adó szedő a’ királyi, a’ másik a’ Várme
gyei pénz ládába (Gassába) be szedett adókról szá
mol, melljett a’ közvetetten al beszedők hoznak. 
Egy számadást Visgálló, által visgálja a’ számadáso
kat. A’ fö, és al ügyvéd el látják a’ Sok elő kerü
lő törvényes, és főben forgó ügyeket, és esküdt 
Védei a’ parasztok, és szegények ügyének. A’ kö
vetkezendő Tisztviselők nem tartoznak a’ Válosztan- 
dok Rendébe: A’ Porkoláb, a’ ki a’ Vármegyeim-
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za belsejére, és foglyokra vigyáz. A’ Vármegye Or
vosa az alatta való seb orvosokkal, és Patikákkal. 
A’ Földmérő, a’ ki a’ Vizeket, vízi épületeket, er
dő osztásokat, épületeket, ’s a’ t. vezérli. Az Ur
bárium! mérésnél a’ föld abroszokat hitelesítik A’ 
Strá’sa mester, huszáraival, és hajdúival. Némelly 
vármegyékben vannak Pandúrok is a’ gonosztévők 
el fogására, és Hóhér. Mindezek a’ Vármegye há
zi ládájából, (Cassájából) fizetődnek nagy szűkön; a) 
mivel hogy a’ Törvény szerént tsak birtokos Ne
mes Emberek válosztatnak a’ Vármegye szolgállat- 
jára, és tartoznak 5 ezztendeig szolgálni. A’ Vár
megye meg határozza árát az életre szükséges dol
goknak, ’s azokról szorgalmatoskodik; úgy a’ mun
kások nap számát, és bérét. Re hajtja az adókat. 
A’ védatyaságot viseli az árvák eránt; törvény szé
ke a’ gonosztévő Nemeseknek, végre hajija bünte
tő végzéseit az egyházi törvényszéknek. (Consistori
um, sacra sedes). Minden Vármegyének meg van 
a’ maga tzímere, mellyel maga Leveleit, Híradá
sait, és Bizonyság tételeit pétsételi. Nemellyek ve
res, némellyel; zöld petsét viaszszal élnek.

§ .  2 .

A’ V á r m e g y e  G y ű l é s e i .
A’ mi Nagyban az Ország gyűlése, az a’ Vár

megye Gyűlése kilsinben. Ezt,  a’ melly két féle: 
közönséges, (Congregatio Generalis) vagy különös, 
(particularis) az t.  AI Ispány anyiszor hirdeti esz
tendő által a’ Vármegyében a’ szolga Bírák állal, 
a’ hányszor szükséges. A’ Közönségesben meg je
lenik az egész Tiszti Kar, a’ különösben tsak a’ 
közel lakók. A’ Bé menetel minden Tiszlesebbnek 
szabad. Az Al (némellykor a’ Fő) Ispány Elölülé- 
se alatt elő vétetnek a’ közönséges Országkormányi, 
és kiilönössen a’ Vármegyét illető tárgyak, Úgy az

a) Az az a’ Magistratuálisok. Λ’ többi a Porkolábtól fogva bőveb
ben fizetőddé , ca ninta Tekintet birtokokra.



123A t a l j á b a n ,

Egyes Helységeit, Házalt, és személyeit ügyei. A’ 
Jegyző Tisztek olvasnak fel mindent. A’ Tábla Bí
rák, és Tisztviselők, a Nemesség, szabadon élő ad
hatják vélekedéseket.

§· 5.
A’ V á r m e g y e i  T i s z t - V á l o s z t á s .  (újíttás) 

R e s t a u r a t i o .
Ez a’ Törvény szerint minden 3 esztendő folyta 

után meg történik. Az előre botsájtott közönséges 
Gyűléseket cCongregationes Magistratus Restaurato- 
riae) a’ Fö Ispán intézi, mellyre a’ szomszéd Vár
megyék is meg hívattatnák. Öszve gyűlvén a’ Ne
messég, meg hívaltatik a’ Fö Ispán pompás Biztos
ság, vagy követség állal; el végezödvén az ékes Be
szedek, az A1 Ispán által adja a’ Vármegye petsétjét 
az ok levél tár kultsával, le teszi a’ maga, és egész 
Tisztség nevében a’ visellt Tisztségeket, el hadja 
ülését, és Tiszti Társaival együtt a’ Nemesség közé 
egyeledik. A’ Fö Ispán rendében minden Tisztségre 
3-ot,  vagy többet is válaszol, (kandidál) a’ Karok 
pedig szavaznak, vagy fel kiáltás, vegy egyes szava
zat által ; ez meg lévén elő olvastalik a’ válosztottak 
lajstroma, cs a’ Gyűlés el oszol. Az Ország Gyűlé
si követek a’ .Gyűlésben tsendessen iválosztatnak a’ 
^Tisztség által.

§. 4.
A’ K i r á l y i  S z a b a d  Városok .

Mindeniknek tulajdon Tisztsége van, melly Bí
róból, Polgármesterből, Tanátsosokból, Jegyzőkből, 
Oklevél tárnokból, Ügyvédekből, Adó - szedőkből, 
kamarásokból, írókból, és szolgákból, áll. A’ na
gyobb városokban a’ külső - Gazdasági dolog a’ Pol
gármestert, a’ törvényes dolog a’ Bírót illeti, de a’ 
sikeres tárgyakban szükséges a’ Tanálsosok égyetér- 
tése, kiknek itéllete a’ törvényes ügyekben a’ Tör-



vényeit szerint, a’ külrendi dolgokban pedig a’ ki
rályi Helytartó Tanáts Rendelései szerint; a’ gazda
ságbeliekben a’ kir. Udv‘. Kamara parantsolalai sze
rint, esik ki. Szóllójok az Úgy nevezett Gondviselő; 
(Tutor). Λ’ külső Tanáts váloszlja mind annyi Tisz
tséget, és város kapitánnyát. Az első 3 Tisztségek, 
más némellyeltkel együtt az űjíttás alá vannak vetve, 
a’ többi örökös.
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§. 5.
A’ S z a b a d o s  k e r ü l e t e k :  J á s z s á g ,  

és  K u n s á g .
Leg főbb Bírájok az Ország Nádora. Van fő, és 

al Kapitánnyok, Jegyzőjelt, Ügyvédjek, Adó szedö- 
jek. Különösen minden kerületnek van kerületi ka
pitánnyá, Tábla Bírája 1 v -2. helybéli bírája, Jegy
zője, Adó szedője, ’s a’ t. Illy forma kormánnyá; 
a’ Hajdú városoknak; a’ IC szepesi városoknak; a’ 
Tiszai, és Turopolyi kerületnek.

§. 6.
Az I g a s s á g  s z o l g á l t a t á s a .

Az Úgy nevezett Törvény - könyv. (Corpus Ju
ris) az Ország-Gyűlési végzéseket foglalja magába. 
A’ Rendes Törvény könyv (Tripartitum, Karmos 
Osztály) Verbölzy István Ország Bírája által iratta
ton öszve 1514. László király alatt. Az Bélietek 
ezen Törvény könyvek, és királyi ítél lő szék vég
zései szerint ügyeníttetnek el. A’ Parasztnak első 
Itéllö széke az Üraság széke, (Sedes Dominalis) in
nét a’ Vármegye székére van a’ folyam, (Sedes ju
diciaria) innét a’ királyi, és Hélbírás Táblára. 
(Curia Regia, Septemviralis). A’ Nemes Emberé a’ 
Szolga Bíró, vagy Al-Ispán, vagy kerületi Tábla- 
Azután a’ Vármegye , és királyi Tábla.

A’ Hétbirás Itéllö széktől nints folyam, tsak a' 
főt illető végzések tétetnek elejbe a’ Királynak, a'



A t a 1 j á b a n.

lii azoliat meg erősítheti, vagy meg enyhítheti. Ál
landó Itéllö székeli a’ kerületi Táblák: Kőszegen, 
Nagy szombatban , Eperjesen , Debretzenben , és 
Zágrábban, a’ hol is a’ Banális Tábla egy sikerű 
a’ Pestivel, ’s a’ honnét a’ folyam a’ Hélbirásihoz 
megy egyenessen. A’ királyi Tábla Tagjai: a’ Ki
rályi személyt viselő , (Personalis) mint örökös 
Elölülő; 2 fő Pap, 2 Tábla-Báró; az Al-Nádor, 
Az Ország Bírája, 4 Fő-Jegyző, (Protonotarii) Ko
rona-ügyvéd; 5 királyi, 2 Érseki, 5 számföli Bí
rák, és 1 Bányászig Tanátsos. A’ Hétbirás Itéllö 
szék a’ leg felső: Élöl ülője a’ Nádor; A’ Tagok: 
5 fő Papok, 10 Ország Nagygyai, 6 Nemesek.

125

IX.  S z a k a s z .

§. 1.
A’ H a d i  erő.

Magyar Országnak állandó hadi, és határ őrző 
Seregei vannak, és rendkívül való tábori seregét a’ 
fel kelő Nemesség képeli, melly, valahányszor azt 
a’ szükség liivánnya. elő áll- Áláljában lehet a’ fel 
kelő Nemességet venni 50,000-re. Az állandó Ren
des katonaságot 120,000-re. A’ határ őrző sereget 
62,000-re. Summásson 232,000.

§.  2 .

Az O r s z á g  J ö v e d e l m e i .
A’ Király több ügy nevezett korona Uradalma

kat bír, mellyel·, semmi képen el nem idegenít- 
lelhelneli. Ide tartoznak mind annyi szabad kirá
lyi , és Bánya városok ; (peculia regia) a’ szabados 
kerületek; á’ Visegrádi Uradalom, a’ Rozs, és Tse- 
pel szigete Megyerig, ó Buda, Huszt, Diósgyőr, 
minden só, és Ilarmintzadi jövedelmek, ’s a’ t. Az 
Országi szükségre vannak jeles kamara jószágok, 
Bányák, ’s a’ t. A’ szükség nevelkedésében pótlást



ád a’ Nemesség pénz , es termési segedelem által. 
A’ rendes adó két féle: hadi, és házi. Amaz a’ 
hadi hintstárba, ez a’ vármegye, város, kerület, ’s 
a’ t. házi szükségeire megy. A’ Nemes ember fsak 
a’ városi birtokától adózik. A’ Nép adó summája 
1826-ban 4,395,249 forintra tétetett pengőben. Az 
adó ki osztása kultsa az ügy nevezett Porta; 4 Ház
helyes parasztság, vagy 12 kis házas vétetödik 1 Por
tára. Az egész Országban 6210f Porta számlál tátik.

§. 3.
N é m e l l y  J e g y z é s e k .

Az Ország Díszességei: (Clenodia).
A’ Magyar Korona, mellyet Ca’ leg hitelesebb 

írók szerint) II. Silvester Pápa küldött Sz. István
nak. 1 Magyar királynak. 2) Az arany alma. 3) A’ 
Sz. István Pallosa. 4) A’ királyi Páltza. 5) A’ Sz. 
István Palástja. 6) Sz. István Harisnyája, és saruja.

§. 4.
M a g y a r  O r s z á g  Tz i me re .

Függő vonat által két részre osztatott pai’s , 
mellyek egygyjk részén 4 fejér, és 4 veres tsikok lát
szatnak, a’ másikán pedig 3 hegy, ’s azon egy ko
rona, és a’ kettős kereszt. A’ 4 vonás v. fejér tsik- 
a’ 4 Magyar fő folyó vizeket: Dunát Tiszát, Drávát, 
Szávát; a’ 3 hegy a’ kárpátokat, a’ Kereszt az Apo
stoli, a’ Korona a’ királyi Méltóságot jelenti.

V i t é z i  R e n d .
A’ Sz. István Rendje, 157 három Rendbeli Ta

gokkal. A’ Magyar Nemes Őrző sereg, (Gárda) drá
ga veres öltözetével, és fel tűnő szőrös bőr palást
jával.

126 Magyar Ország.
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X. S z a k a s z .
127

A’ M a g y a r  B i r o d a l m a k  F e l  Os z t ás a .
A’ Magyar Birodalmak által érlelődnek minda

zon tartományok, mellyek a’ Magyar koronához tar
toznak. u. m. Magyar, Horvát, Tót, és Erdély Or
szágok; a’ tenger parti vidékkel, (Liltorale) és a’ 
Határ őrző Ezredi kerületek a’ Török Országi Ha
tár széleken.

Magyar Ország szélesebb értelemben magába 
foglalja Horváth, és Tót Országot, és egy Törvény 
által korrnányoztatik.

Magyar Ország , a’ leg szorosabb értelemben 
fel osztatik a’ Dunán inneni, Dunán túli, Tiszán in
neni, és Tiszán túli kerületekre. A’ kerületek Vár
megyékre, ezek járásokra.

A’ Dunán inneni kerületben 15 Vármegye van:
D u n á n i n n é t .

1. Poson.
2. Nyílra.
3. Trenlsin.
4. Árva.
5‘ Liptó.
6. Thurósz.
7. Bars.

8. Esztergom.
9. Hont.

10. Zólyom.
11. Nógrád.
12. Pest, Pilis, es Solt.
13. Bács, és Bodrog.

14, Moson.
15. Sopron.

D u n á n t ú Ί.
20. Komárom.

16. Vas.
17. Szala.
18. Veszprim.
19. Győr.

21. Fejér.
22. Tolna.
25. Somogy. 
24. Baranya.

T i s z á n i n n é t .
50. Abaüy.
51. Torna.
52. Gömör. 
33. Borsod. 
54. Heves.

25. Szepes.
26. Sáros.
27. Zemplén.
28. Ungvár.
29. Beregh.
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T i s z á n t ú l .
35. Tsongrád.
36. Máramaros,
37. Ugotsa.

41. Békés.
42. Arad.
43. Tsanád.
44. Toron tál
45. Temes. 
40. Brassó.

38. Szathmár.
39. Szabolts.
40. Bihar.

Különös szabados Kerül.
1) A’ Jászság. Pest. Vm.
2) N. és K- Kunság. Pest. Vm.
3) A’ Hajdú városok, szabolts. Vm.

II. O s z t á 1 y.

M a g y a r  O r s z á g .

A’ D un án i nn é ti kerül e t .  13 Vá r me g y e  ve I.
1. P o s o n  V á r me g y e .  Comi t a t us  Posoni en-  

sis.  P r e s z b u r g e r  Gespanschaf t .
Fekvése: Éjszak felé határos Austriával, keleti 

éjszakra Nítrával. Dél felé komárom, és Győr, nyu- 
gotra Moson illenli jobbára széleit, Austria részével. 
Nagyobb részént térség, mellyel két nem egyenlő 
részre osztanak a’ Poson melléki erdők, és innét éj
szak fele 7 mfdre nyúló kárpát hegyek, mellyel;· 
nek leg tsútsossabb emelete Fehér hegynek ne
veztetik.

F o l y ó  v i z e i :  A’ Duna, déli részén az ág, 
melly Poson alatt abból ki szakad, és abba komá- 
romnál ismét viszsza folyik, keríti a’ Tsalló közi, ’s 
egyébb több kisebb, szigetet. Ezén ágból ismét egy 
kar szakad ki, mellyet Fekete víznek hívnak; ez, 
a’ Dudvágot magába szíván, ismét viszsza kanyaro-

I. S z a k a s z .
A’ M a g y a r  V á r m e g y é k .
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dili eredeti ágyába; a’ Víz bűz szigetet kerítvén. A’ 
inelly ág Rajba mellett szökik ki a’ Dunából, és Győ
rön alól tér abba viszsza, a’ sziget közt árkollya; a’ 
melly pedig Bősnek arányában lép ki abból Tsiliz 
név alatt, ’s Nagy Megyer tájján ismét haza siet, 
az Tsillzköznek kerít balárt. 2 a*' Vág, keleti ha
tárán, 3 a’Dudvág; kissebbek a’ Bláva, Polána, Trna- 
va, Gidra , Tsádé, és Sz. Györgji viz.

Nyógoti szélén a’ Morva, és Rudáva. Λ’ Duna 
ki áradásai sok molsárokat hagynak magok után.

Igen kellemetes egész vidéke, fökép’ Poson kö
rül. Földje termékeny, kivált Tsalló közt Mátyás 
király is igen kiesnek találta. Levegője, ’s vize 
tiszta, egésséges.

T erm ék . Sok búzát, V  egyébb gabonát, jó 
bort, (Sz. Györg, Rétse , Pralsa, Poson, Bazin, 
Modor, Limpach, é. a’ t.) minden féle gyümöltsöt, 
kerti veteményt, és Pereden kékfestő füvet, ter
meszt. Tsalló köz régolla arany kertnek hivatta- 
tott. A’ kárpát körületti vadas erdők közt leg hi-" 
rescbb a’ Biíri. Hasznos legelőkben sints hijánya. 
Eke alá való földje 348,780 hód. erdeje 80,074. szöl- 
lökre, rétre és legelőre marad 217, 140 hód. «

Virágzik a’ marba tenyészet; ménesek is több 
helyeken legelnek. Ilal nemeivel bővelkedik a’ Du
na, és Vág, majorsággal Tsalló köz, és Tallós 
nagy tsigákhal. Stomfa szép fekete, Vereskö, veres 
márványt ád. orvos vizekkel seszükölködik.

L a k o so k . 82Tn □ mfdön több 300,000.ember
nél találkozik ezen nagyobb megyéjében az Ország
nak. A’ nem kelholikusok mintegy 1 részét teszik 
a’ népességnek, 5 szabad királyi varosban, 30 me
ző városban, 281 faluban, és 57 pusztán *). A’ ka- 
tholikusok ügye a’ Ilit dolgában az Esztergomi Ér
sekség által kormányozlatik. A’ virágzó szép, és 
kézi mesterségek, ’s tudományok, fabrikált, belső 
és külső kereskedés nagyon előre mennek ezen vi-

i. Poson Várni égj. e.

*) Márton Josef Úr Reperlorinmja szerént külijmköznelt itt amott a’ 
Helyek számai, de nem sokkal.

E urópa  Tekintete. IX. Kötet.  9



Dunán innét.

délien. Már Bél Mátyás, 1736. széllyel 33 kasté
lyokat számlált Poson vármegyében, több szép ker
tekkel.

Fel osztása, 7 járás. A’ hegytúli, Posoni, Nagy 
szombati, külső, felső, és alsó sziget, Vajkai. Por
tája (1819) 255, Posonnak 40, a’ többi 4 városnak 
öszve 5 8 |, 6252 egész helyen, 9931 házhelyes pa
raszttal. Jelesebb Lakhelyek, ’s először a’ királyi 
városok. 1) Poson , (Preszburg) egy Magyar Or
szágnak fő városai közül, a’ Dana bal partján. 
Bétshez 9, Budához 26 mfd. majd 38,900 Lakossal; 
a’ kik Németek, Magyarok, és Tótok; Nagyobb 
részre Katholiknsok. ’Sidó is van mint egy 3000. 
Van benne egy Cóllegiata, vagy is káptalan; 5 plé
bánia; Benedekiek Lakhelye, kik az Akadémiát, és 
gimnáziumot vezérlik, Frantziskánok, kaputzinu- 
solt klastroma, és temploma: Irgalmas szerzetesek 
Lakása, nagy ispotálya, és szentegyháza; B. Asz- 
szony Apátzáji a’ nemes Aszszonyi ifijuság nevelé
sére* Orsolinák, a’ leányok oktatására, Sz. Ersébe- 
tiek , a’ betegek ápolgatására, mindannyi templo
mokkal. Nemesíti ezen diilső várost régisége, sza
badsága , ,  sok királyi kegyelmek; számos Ország 
gyűlések ; munkás iparkodás, sok tudós férfiak, a’ 
természetnek igéző bájai, az építő mesterségnek 
sok remek munkái; a’ honnét valaha első város 
volt az Országban. Sokat szenvedett a’ régiebb, és 
leg utóbbi háborúkban. Blumenthalban, melly a’ 
Duna mellett egyenesebb déli vidékét foglalja, a’ hol 
többnyire az Ország gyűlések szoktak tartatni, ’s a’ 
Király, és Királyné koronáztatni, Sok roppant épü
letei közt emlékezetre méltók: a’ Hertzeg Primas 
Esztergomi Érsek száliája, a’ Jeszenáki Nevendék- 
ház. Protestánsok Litzeuma, gimnáziuma4 2 tem
ploma, több nyomtató, és könyváros műhelyek, a’ 
kir. só, posta, és vám házok; két rósolis fabrika; do
hánypor, olaj, posztó, selyem, és tükör fabrikált, 
ezüst drót huzó műhely; sok tímár. Minden féle 
kézi mesterség nagy szorgalommal üzödik. A’ keres
kedők száma 50. Heten tsak küldöző nagy keres-
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ltedők szárazon, és vízen, Austria felé termékekkel, 
onnét ide mesteri portékákkal. Fel tűnnek emelke
désekkel a’ többi házok felett a’ Sz. Márton magos 
szép tornyos szenlegyháza, mellyben a’ királyok ko
ronáztatnak; a’ hegy felé az Akadémia, kis templo
mával, melly a’ Sz. Klára Apátzái klastroma volt: 
a’ város éj nyűgolján mintegy 70 őlnyi magas he
gyen épült 4 szegü nagy vár, melly néhány tizedek 
elüt Papi NevendékházúI, azútan kaszárnyául szol
gált, az élőt pedig szállása volt a’ Magyar koroná
nak ; most a’ tűz láng által gyászos hirdetője a’ világi 
dílsösség múlandóságának. A’ Vármegye, és város 
háza; több fő Rendek kastélya, a’ kaszárnya, játék
ház, árva ház. é. a’ t. A’ vár allya (úgy nevezett 
Tzukermandel) a’ ’Sidóság fészke; a’ hol is jeles 
szomszédságában a’ Sz. Miklós temploma,»Gr. Pálfy 
kastélya, és szép kertje. Mulatságos a’ Rósaliget is 
(Rosenau) plébániával ; a’ Lazarelum , a’ hová 
szoktak a’ betegek vitetni; a’ kik élméjekbcn szen
vednek.

Jeles a’ Sz. Üdvözítő plébánia Temploma , a’ 
volt Jesuíták lakházával. A’ Dunán, melly itt 130 
öl széles, repülő bid van állal. A’ Duna mellet van 
az lígy nevezett királydomb., A’ várost szép erdők, 
és mulató helyek kerítik. Ejszaki, és éjkeleti ré
szét derék szőllős hegy, erdős , és gyümöllsös kár
pát ágok veszik be, a’ hol szép kálvária, templom, 
és sétálló helyek találkoznak. A’ termékeny szántó 
földek, kertek, elegendő gabonával, zöldséggel, és 
gyümöltsel kedveskednek a’ Posoniaknak. itt a’ Du
na mágassa 310 láb. 1805 itt köttetett Békesség a’ 
Frantzokkal, a’ kik azt, 1809, keservessen meg os- 
tromlolták, és károsították.

2) Nagyszombat: Tyrnavia. Egy a’ leg régiebb 
királyi várasok közül szép termékeny rónán 7 or
rára Posontól keleléjfelé. A’ sok templomok, és kla- 
stromok, Semináriumok, Universitas, és Esztergo
mi káptalan lakása miatt régolla kis Rómának ne
veztetett. De már most mind ezen fénnyé el tűnt. 
Egy káptalani Lakház, 1 plébánia, Sz. Miklós tem

i. Poson Vármegye. 131
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plomával, mellybe egy kegyelmes B. Aszszony képe 
tiszteltetik; egy gimnázium, mellyel a’ hajdoni Tri- 
nitariusok klastromába a’ Benedeki Atyák tanítanak, 
1 Frantziskánok klastroma, és 1 Orsolináké, kik a’ 
leányokat tanítják, a’ kerületi Törvényszék, és Gyá
moltalanok kaszárnája fö ékessége. A’ 8000 Lako
sok szorgalmatos vászon, és posztó készítők, föld , 
és szöllő mívelök, kereskednek leg inkább posztó
val. Jobbára Tótok, de vannak németek is és kevés 
Magyarok. A’ város nem nagy, sik mezőn, fallal 
kerítve; két kapója van, keletre, és nyógotra, fő 
vitszája egyenes; éjszakra pedig, és délre tsali gya
log ajtó megy ki a’ fal oldalon néhány le léptsön, a’ 
város kerületét több sor fák arnyékozzák , mint sé- 
tálló helyet. A’ távolabb környékben szemlélni szép 
kerteket, mulató helyeket; és épületeket, erdőket, 
falukat, és szöllőket; mellyek közt az Albanus a’ 
Deákoknak hajdoni mulató helye volt. Nevezetes 
lett líjonnan ama 2100 akósnál nagyobb hordóról, 
mellynek a’ városon kívül különös pinlze épült.

5) Modor, szép fekvésű város a’ kárpát hegy- 
allat. 5000 Lakosai Tótok, és Németek. Itt a’ Pro
testánsoknak gimnáziuma van. A’ kézi mesterség, 
gabona, és jó bor termesztés divatban virágzik, 
Meszsze terjedő válogatott fájó erdők ékesítik.

4) Bazin, Pösing; város 4500 Lakossal; (Tó
tok, és Németek) van itt a’ kapulzinus Atyáknak 
klastroma: jeles vára; tágos erdeje, gyönyörű ne
vezetes szöllő hegye, és vasas orvos forrása.

5) Sz. György, város, a’ kegyes oskolás Atyák 
kisebb gimnáziumával, és 2500 Lak. Kellemeles 
fekvése, jó levegője, kénköves fördeje, jó bora, ’s 
termékeny földje, ’s szép erdeje ajánlja azt. Régi 
várral.

A’ j e l e s e b b  me z ő  városok.
1) a’ Posoni járásban: Rélse, a’ kárpát allot jó 

borral a). Tseszte, a’ kárpát tövében, jó borral b).

a) A’ Lakosok száma £197. b) íö^ó.



Nem meszsze ettől van vereskövára, egy elegyes 
színűmárványkö sziklán. Tseklész szép kastéllyal, 
és kertel c). szentz, Mártony nevű erdejével, a’ 
hol sok , szép vadak bujdosnak. Itt igen nagy hí
res marha vásárok esnek d).

2) A’ Nagyszombati járásban: Tziffer e). Szu- 
ha f). és szornolyan g). Nagy szombat körül szép 
kastélyokkal ékeskednek, jó bort, és szép gabonát 
termesztenek.

5) A’ külső járásban: szered h). nagy marha 
vásárokkal a’ Vág mellett, van benne nagy kastély", 
sóház, és sok ’Sidó. Galántha i) két kastélyával a’ 
Gróf Eszterházyaknak, sok Nemesekkel, egygyesülll 
Görögökkel, és a’ híres Musikás tzigányokkal. Di
ószeg k).

4) A’ Felső szigeti járásban ; Tsallóközben 
Püspöki 1). Tsötörtök, m) és 8amarja 5000 Lak.; 
leg nevezetesebb hely Tsalló közben; híres búza 
kenyere, és héti vásárja.

5) Az alsó szigeti járásban, Tsalló közben: 
szerdahely; n) Vasárut, o). Bős, p) körül sánlzoltt 
kastéllyal.

6) A’ Vajkai járásban, a Duna leél partján: 
Vajka a’ Duna mellet a). Sok erdővel, és jó föld 
del, mellyel a’ Duna gyakran el önt.

7) A’ hegyentüli járásban; Dévén, b) a’ Duna
mellett az Ország szélén c). Stomfa d). Malatzka, 
Frantziskánok klastromával. Gajár e) közel a’ Mor
vához. Nagy Levárd f). Sz. János g). Austria 
halár szélein. *

Nevezetesebb falúk: Felső Diós, jó borral. Dei- 
te (fele). Magyar Bél, derék kastéilal. Maszt, Ro-

c) 2060. d) 1790. e) 1045. f) 8 3 j.  g) i 3 l 6. h) 2613. i) 1760.
k) 420. 1) 1184. ni) 55o. n) 657. 0) 1048. p) 180S. 

a) Lak. L. l l o 5. Lakosi az Esztergomi Érsek P rcd ia l is tá í , a’ ki
től fü ggenek , ’s különös (Vajki) Törvény székek v a n , egy Pa
latínussok. Al í sp án n y o k , Jegyzőjok, és szolgabirájok. Gyűlé
se ik ,  Oclavaliáknak neveztetnek. Eleik az Érsek Bandériumához 
tartoztak, és meg nemesítiettck. h) 1524. c) 3^ 74. d) 2353. 
e) l 8á3. f) 2762. g) 1754.

i. Poson Vármegye. 133



Dunán innét.i 34

mai régiségekkel. Tallós, fenyíték házzal. Illyés 
Háza, Nagy Magyar, Fel Báron, Maricnlhal, haj- 
don Paulinusok ldastroma. Tsallóközben Bátsfalva, 
4 Tejed, 4 Ethe, 7 Patony, 12 kartsa, Gomba. Sz. 
Antal Frantziskan. klaslromával.

Az emlétett várakon kívül van: Szomolyán, és 
Eberhardon Tsallóközben, a’ hol Templariusok vol
tak: Dévén, Borostyánkő , Delrekö, és E’leskö· Sz. 
Jakabon Cziszterszi, Modrán, és Nagy szombatban 
Benedeki Monostor volt.

Az utak minden felé jól vannak készítve.
Posta állások, a’ hegyen tú l: Stomfa 1. Ma- 

latzka l i .  Sz. János 2. Holits 1£· N. szombat felé: 
Tseklész. 1. Sárfő 1. N. szombat. 1. Galgólz 1|·. 
Buda felé: köptsény i .  Bétsfelé: Altenburg Bingels- 
brunn 1. Fischarnent 1. Schwechet 1. Bets 1.

2· N y i t r a  V á r m e g y e .  N e u t r a e r  Gesp.
Nyitra vármegye éjszaki, és éjkeleti vidékeit fog

lalja Magyar Országnak rendellen formában, a’ lion- 
nét több vármegyékkel határos, úgy mint Thurólz, 
Bars, Trentsin, komárom , Posony, és Morva szé
leivel, Déli része síkság, szép erdőkkel , termé- 
heny földekkel, hasznos legelőkkel; éjszaki nagyobb 
része ellenben igen hegyes. A’ három leg nagyobb 
hegy sorok keleti éjszak felé kies völgyeket képei
nek, mellyeken a’ Vág, és Nitra folyik. Nevezete
sebbek: az Ostri Vrch, Stribernyik, Gabor, Ilav- 
rán, lnovetz ; Zobor. é- a’ t.

Folyó vizei; a’ Vág; Nyitra, melly Német Pró- 
nya felett támad, ’s a’ Valaszka Bellát, és több ki
sebb vizeket, mágával viszi. A’ Zsitva keleti ha
tárait mossa. A’ halas Budvág Tsejte mellet ered. 
A’ Blava, és Miava nyúgoti részén folynak. Leve
gője fekvésének külőmbféleségére tekintve majd hi
deg, majd meleg, de tiszta, és egésséges. Ter
mése, búza, zab, és a’ borok közt nevezetes: az 
lijheli, és Tsejtei. Sok juhot nevel, (híres a’ IIo- 
litsi selyem gyapjds) számos szarvas marhája , és
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lova van, savanyú vizei közt híres a’ Drahovai, ?s 
Iiussótzi, meleg ferdöi közt: a’ Pöslényi, és Bj»j- 
mótzi, Kréta Banka mellett találtalik.

Lakos ok .  Ez egy a’ leg nagyobb vármegyei 
közül az Országnak. Terjedése 121 □ m. mintegy 
400,000 Lakossal: ki vévén mint egy 70,000, kiknek 
nagyobb része Protestáns, mind kalholikus: több
nyire a’Nítrai püspöki, egy része pedig az Esztergo
mi Érseki mégyében.

Éjszaki részét \  Tót, az alsót Magyarok lakják: 
de vannak néhány helységekben Németek is; 1 sza 
bad kir. 1 Püspöki, 38 mező Városban, 415 faluban, 
és (Mednyánszky szerént) 47 pusztán. Magda 52 
lesz. A’ kézi szorgalmatosság jó divatban van. ,

F e l Os z t ás a :  5 Járás. A’ szakoltzai, Vág új
helyi, Bodoki, Nyilrai, és Baimólzi, Portája (1819) 
288. szakoltzánok 5, egész ház hely 7450, helyes pa
raszt 16,188 Jelesebb Lakhelyek:

1) A’ szakoltzai járásban, nyúgéjszaki részén; 
1 szakoltza (skalilz), a’ Morava mellett, királyi vá 
ros, 6160 Lak. kis Gimnáziuma vagyon, a5 Sz Ferentz 
szerzetesi vezérlése alatt. Sok posztós mester van 
benne. Jelesebb épületei: a’ királyi fő harmintzad, 
és könyvnyomtató műhely. A’ szöllö mívelés virág
zik körülette. Veres márvány kő bányája van.

2) A’ következendő mező várasok : ÍTolits 4556 
Lali. szép királyi vár kastéllyal fényes, mellyben baj- 
dón a’ királyi familia mulatozott; nevezetes spanyol 
juhnyájáról , a’ királyi ménesről, vad rétze fogdo- 
sásról, és fejér lserép edény fabrikájáról. A’ kar
meliták Templomában B. Aszszony tsudálalos képe 
tiszlelletik. Egbel; 2600 Lak. sok'kendert termeszt. 
Kénköves ferdöje van. Sasvár, Schassin 2545 Lak. 
Austria, és Morva közelében, nagy roppant Tem
plommal, és klastrommal ; a’ Paulinusoké volt. 
Nagy búlsús hely a’ fájdalmas B. Aszszony képe
vei. Karton fabrikájában 1000 ember dolgozik. Ra- 
dosótz 1050 Lak. Szobolisl 5088 Lak. körülötte lak
nak az úgy nevezett Kopani - Isárok, (Uabánok), hí
res kapások. Szenilz: 2694 Lak. kik közt 886’Sidó;

a. Nyílra Vármegye,
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iltt len, kender, és bor terem, gyapjúval kereske
dik, jó vásárokat tart. Sándorf: 1167 Lak.

2) A’ Vág-Újhelyi járásban, á’ Vág folyó körül: 
Oalgótz, mező város: 4060 Lak. Gróf Erdődy szép 
vára; ’s narantsos kertye, gabona termesztés, és 
eleven kereskedés diszesíti azt. Magassága 428 láb 
a’ tenger színe felett. Pöstény, közel a’ Vagkoz, 
500 Lak. termékeny, és kellemetes vidéken, orvos 
meleg fördejíről hires, mellyek két félék, iszap fer- 
dö, és kád ferdö. Némellyek iszszák is vizet: a’ 
melegség a’ Vág vize nevelkedésével emelkedik a’ 
33° tói 60° ig. Derék épület áll a’ vendégek, és 
betegek számára.

Vág_-Újhelyi Neustadt; m. v. 5777 Lak. kik 
közt 2458 ’Sidó a’ Vág mellett, igen jó veres bort 
termeszt, és sert főz; eleven kereskedést üz gabo
nával, juh bőrrel, viaszszal. Van a’ Plébánia tem
plomon kívül 2 Sinagoga, IJarmintzad, és sóház. 
Tsejte: 1650 Lak. jó boráról híres. Ó-Tura: 5606 
Lélekkel; vajjal kereskedik. Miáva: 10,g67 Lak.; 
sok lent termeszt, pálinkát főz, olajt üt, van koszé· 
nes sáffránnya, és sok mester embere. Brezova : 
6502 Lak. ; pálinkáját meszsze hordja. Jókő: 1457 
Lak. tserép edénnyével üz kereskedést. Vitentz: 
2154 Lak.; Sok posztó készítővel. Verbó:2912 L. 
szop kastéllyal, és kertel.

4) A’ Bodoki járásban; Nagy Tapoltjáu: 2559 L. 
valaha hir. város volt. Gabonát, bort, és jó sáffrányt 
termeszt, jó kenyeret süt, jó izü sert főz , jó vásá
rokat tart. (kivált marhával). Valamint Új - Város
ka is 596 Lakossal

Bajna: és lladosna szöllő hegyekkel.
5) A’ Nyitrai járásban : Nyílra, Neutra, Nitria, 

püspöki város 7000 Lak., a’ Nitra folyó mellett,
alább vára Magyar Ország-

egy régi kéz irás szerént 596|eszt. k. u. szül. után. 
Sunnia itt már Püspök volt. A’ 9 században Nyilra 
az itt uralkodó Morvái Tótoknak Püspökjökkel ékes
kedett. A’ Magyar pogányság el űzte a’ keresztény

helyek közé tartozik; sóit
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Papságot. Sz. István király ismét viszsza térítette 
azt, a’ ki is a’ Zobor hegyére Benedeki Barátokat 
helyheztetett. Nyílra fekvese különös szépségű egy 
tágos nagy térséggel kerített dombon. Püspöki szék 
káptalannal, és Papi nevendék házzal, gimnázium
mal, mellyet a’ kegyes oskolás Atyák tanítanak, és 
Sz. Fererilz szerzetesi klastromával. Épületei kö
zöt jelesebbek: A’ püspöki Templom, és palota a’ 
domb éjszaki magasabb végén álló várban a’ káp
talannal, a’ vármegye háza, és gimnázium. A’ Ni
tra vize 5 oldalról köríti ezen szép lakhelyt, ’s ta
vaszkor, közönségesen, a’ déli sik térséget egész 
a’ Dunáig áradó vizével el öntvén, a’ szemet ten
ger öböl formájával igézi.

A’ mező városok: Érsek újvár: Neuhäusl, a’ 
nitra vize mellett, a’ Vármegye leg alsó szélén, 6760 
lakossal , és Sz. Ferentz szerzetesi klastromával. Haj- 
don olly nagy erősség volt, hogy a’ győzedelmes 
ostromló Törököknek tiszszer ellent állott légyen. 
1725 le rontattak kő falai. Ghirnes, szomszédságá
ban egész gesztenye erdő találkozik. Surány, a’ 
Nitra mellett. Komjáthi, a’ Nitra mellett, egy szép 
kastéllal; itt 1886, amott. 1766 Lakos van. Ürmény, 
2748 Lak. derék kastéllyal, és rósólis fabrikával. 
Sempthe, a’ Vág mellett, 11Ö5 Lak. szép kastéllal. 
Szered, ujvároska a’ vág jobb partján, 2585 Lak. 
Motsonok 1740 Lak. Séllye, a’ vág jobb partján 
2175 Lak. Farkasd, ugyan ott 5056 Lak. és révvel. 
Mind ezen helyek sokat szenvedtek a’ Török hábo
rúkor. Most a’ ki áradó vág pusztítja azokat egy 
részről, más felöl iszapjával termékenyíti.

6) A’ Bajmótzi járásban, éjszakra a’ Nitra for
rása körül: Német-Próna közel a’ Nitra forrásához, 
Német lakosokkal. Bajmótz Nitra mellett; Apátur- 
sággal, és meleg ferdével. Privigye, a’ hol a’ ke
gyes Oskolás Atyáknak gimnáziummá van, sok posz
tósokkal, és vargákkal. Sz. Katsán, mellynek La
kosi Vesztenyitzi, és Tapoltsányi Sáfránnyal, ’s más

2 . Nyifra Vármegye.



portékákkal kereskednek. Nyílra - Zsámbokrét, fer- 
döje vagyon a).

Ilajdoni Monostorok, mellyek egészlen el pusz
tullak: Vágüjhelyben, a’ szerzetes káptalaniaké. Zo- 
bor, a’ Benedeki; Koloss, (kliss) és Ludány, hason
ló képpen a’ Benedeki Barátok Monostora. Bégi vá
rok, mellyeknek részint divatja, részint omladéka, 
részint tsak emlékezete van: A’ déli részen: Ersék 
újvár. Surany, Komjáti, Sempthe, Nyitra, Gliymes, 
Apony. A’ Nyitra völgyében: Bajmótz, Kesellökö, 
Bodok. A’ vág vize körül: Tsejte: Jó kő, (Leopold 
vára) építtetett I. Leopold alatt, a’ Vág mellett, 
Nagy szombattól kelet éjszak felé , motsáros helyen , 
és igen meg erösittetett a’ Török ellen; most az erős
ségen kívül gyámoltalan katonák háza, két' fegyver 
tár, és élésbáz van benne. Galgótz, Temetveny, 
Festény felett. Sasvár, Berents, Szobotist mellett. 
Korlátkő Sándorf felett.

Posta állások: Nyitráról; Poson felé: Galgótz 
1 Nagy szombat 1 £ , Galgolztól Trentsin felé, 
Nagy Répény 1 ~ Nagy Tapoltsány 1, Nyitra Zsám- 
bokrét 1. A’ Vesztenitz 1 , Bajmótz 1 Bodnó 1{.

3. T r e n t s i n  V á r m e g y e .
Az Országnak keleti, és éjkeleti részén, Galli- 

Iziával, Morvával, és Silesiával határos egy része.
A’ vármegye egy nagy völgy, mellyet a’ Kárpát, 

és Galgótzi hegysor folyama képei. Ennek neveze
tesebb részei fel felé: a’ Maclináls, Falskovszka, Na- 
klate, Kitse^a, Vinlzov, Magara, Stocha, Roszu- 
detz, Pupor, és Bukovie. A’ kárpát begy sor itt 
már nagyra emelkedik kősziklákkal halmozva. Szo
ros által menetelek: a’ Kárpátok közt Morvába, a’ 
Szlranyáni V. új helyről, és Betzkóról; Trenlsínröl

138 Dunán innét.

a) Jegyzés: Mivel a’ közönséges Mutáló könyvében M agyar  Ország
nak mindannyi helységek , és puszták elő jönnek A ,  B ,  C ,  sze
rént a’ Megyével együ tt ,  mellyben feküsznek, tsSk némelly kevés 
Megyékben leszünk emlékezetet egy két nevezetes falúrúl.



a’ Hrozínkói, és Viari, Padlóról a’ Liszai, Silesiába 
a’ Jablunkai.

Folyó vizei, a’ Vág. A’ Zsilintza, a’ Kiszutza, 
mellybe a’ Bistritza szakad; ezek a’ Yágba folynak, 
a’ Machnátska a’ Nyilrába siet.

Trentsin nem igen ditsekedhetik jó földel, de 
hegyei lelye vannak marha, ’s leg inkább juh nyá
jokkal. Levegője a’ sok havasok miatt hideg, de 
cgésséges. Mályus földje nevét veszi Mátyás Ná
dortól, a’ ki a’ 14 század elején itt uralkodott. A’ 
lakosok a’ gabona hijányát kézi mesterségekkel, gyü- 
mölls termesztéssel, fa metéliéssel, és a’ vági hajó- 
kázással pótolják, sok juh sajtot, és vajat készíte
nek, bora kevés terem, de bor vize, és meleg 
fördcje jó van.

Lakosok: 87~ n Dm. mint egy 300,000 ember
rel, a’ kik Tótok, Magyart, és Németet keveset 
találni, Katholikusok; az jegyébb vallásnak talám 
50,000, 1 szabad kir. városban, 19 mező városban, 
387 faluban, és 11 pusztán.

5 Járásra Osztalik: 1) a’ Zsolnai, 2) a’ Vág 
Besztertzi, 3) a’ közép, 4) az alsó, 5) a’ hegyen 
túli. Portája <Τ819) 167, Trentsin városáé 3. Egész 
házhely 6672, ház helyes paraszt 19,252. Jelesebb 
Lakhelyek:

1) Az alsó járásban: Trentsin, régi szabad kir. 
város a’ vág bal partján termékeny vidéken. 550 
épületiben alig találni 5000 Lakost, a’ mellette fek
vő nagy vár magos kősziklán áll. Jelesebb épüle
tei: a’ plébániai Tempóm, a’ Jesuiták szép Tem
ploma, a’ Piaristák Collegiuma, Temploma, és 
gimnáziuma, .a’ vármegye háza, ’s a’ protestánsok 
Temploma. Sere nevezetes Trentsinnek.

Nem meszsze Trentsíntöl van Teplitz falú, 
mellynek ferdöje, és ivó forrása igen nevezetes.

Belzkó, a’ vág mellett, tágos, és termékeny 
földjei, szöllő hegyei, terjett erdei, és nagy lege
lői vannak, gyümöltsel is bővelkedik. Van egy 
Franciscan, klastroma, 1940 Láb· A’ Tscrvenáho- 
ran szép veres agyagot ásnak.

3. Trentsin Vármegye. 139
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2) A’ liözép járásban: Dubnitz, 1690 Lak. kö
zel a’ Vághoz, szép kastéllal, és kerttel. Illává, 
1900 Lak. szorgalmatos lakosakkal, és 7 vásárral a). 
Belus; meleg ferdével 1990 lakosi közt sok fazékas 
van. Lcdnitze, kö szén bányával, 805 Lak. Puchó 
jeles városka, 805 Lak. Só házzal, sok posztóssal, 
fazékassal, ’s egyébb mesterekkel. Pruszka, mun
kás lakosokkal. Kossá, a’ vág mellett.

3) A’ Yág Besztertzi járásban, a’ Vág folytá
ban fekiisznek: Vág Besztertze, sok nemesek, és 
Mester emberek lakják. Predmír, Bitse, só ház
zal,  2890 Lak. Rájetz, szép, és eleven város, 
5000 Lakossal, kellemetes vidéken, 200 vargát, 1 
papíros malmot, sok lent, és kendert találni ben
ne. Egy orrányira attól híres meleg ferdöket lel
ni. Domanitz.

4) A’ Zsolnai járásban: Zsolna, Szillein, neve
zetes szabad város a’ Vág partján, róna földjén 
sok árpa, ro’s, és káposzta terem, sere is híres: 
kereskedik borral, vászonnal, ’s egyébb portékák
kal. A’ plébánia Templomon kívül van a’ Frantzis- 
kánusoknak is Lakhelye, a’ kik az ifjúságot tanít
ják, 2550 lak. Teplitz, a’ Vág jobb partján, pá
linka égetöje jeles, 870 Lak. Várin b), a’ Vág mel
lett. Kiszutzaújhely, borral kereskedik, 1500 Lak. 
Tsátza közel a’ Silesiai határhoz, Só, és vámház
zal, 4170 Lak.

5) A’ Hegytúli járásban; Bán, eleven kereske
dése, és kilentz vásárja van, 2560 Lak. Neveze
tesebb falúk, Chocholna, savanyú vízzel, papíros 
malommal. Jastra, Kubra, Nyimnitz, Meltsilz, 
Szutsa, Orecho, Kosztelna, Zsamarótz, savanyít 
vizekkel. Babót, kis Szlatina, és Brunistye, papí
ros malmokkal. Kis Chocholna. Fatskov, üveg hu
tával, Zay-Ugrótz, sok posztósokkal, nagy kastél- 
la l, és szép kertel ékeskedik. Várak szép meszsze 
kilátással: Trentsin, Bolondotz, Illává  ̂ Oroszlánkö,

a) Itt hajdon Templariusoá laktak. 
>») Máskép Várna, l 5i 0 L.ali.
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Lednitz, Vág Besztertze, Bilse, Budetin, Óvár, 
Szlretsen, Lietava, Szulyov, (Roháls) Ugrótz. SzaU 
Irán (De Rupibus) bajdon Benedehi Monostor volt. 
Posta állások: Thurótz Zsámbokrétról: Zsolna I 4  
Tsátza 2,  Jablunka 1^.

4. Á r v a V á r m e g y e .
Az Ország éj beteli részén, egy része Galli- 

tziával határos. 15 — 1700 lábbal magosabben fek- 
szib Pestnél, egészlen bőrül van véve majd égig 
cmelbedö szünetlen havas kősziklákkal, mellyek 
belső részein is által futnak. 162,338 hód haszon 
vehető földjének több felénél erdős hegy. Neve
zetesebb hegyek: Bukovie, Ossufskova, Ussusla, 
Hruba , Bulsina, Zlato polye, Beszkid, Podpilsz- 
hom, Podbabon, Dllia Butsina, Magurba, Babagu- 
r a , Tsernyelz, Zsylilz, Kárpát Chotár, Farhasba 
Shala, Bobrovetz, Javorina, Volovetz, Roháts, Ze- 
leno, Banovba , Szivy, Redihálno, Biela, Szbala, 
Holitza, Priebopa, Chotár, Daníelbi, Chots, Tse- 
brad, Raditsin , Szbarednits, Ostri, Sip, a’ bis Fa
lra, és Vlesze. Benn a’ tartományban: Priszlop, 
Thérni Vrch , Uplazi, Obruhlitza, Parats, Tsre- 
mos, ’Sjár, Oszobila, Kriván, Pilszhó, Polány, Pe
li ein y. e’ a’ t.

V iz eb: A’ Fejér- Árva Ossusbovából fabad, 
minek utánna a’ fekete Árvával, és Oravitzával e- 
gyeledett, Kralován mellett a’ Vágba esik. Bori 
motsár 4 m. hoszszuságü a’ keleti határ mellett.

Levegője hideg, de egésséges. Földje havatsos, 
és sovány; de a’ lakosok szorgalma még a’ kőszik
lákon is Zabot termeszt. A’ Zabon, árpán, és hri- 
hán kívül tsah kevés ros, de krumpli bőven terem. 
Lent igen sokat, és jót gyűjtenek. Marhában nints 
szükség; juh pedig nagy számmal nevelkedik, saj
tot, és vajat jót kcszíttenek. A’ nagy erdőkben sok 
vadak, medvék, farkasok, zernék, vadketskék, sa
sok, fogoljok, fajdok, tsászár madarak találtatnak. 
A’ szörnyű sok erdő sok hasznot hoz az árva vize 
segédjével. A’ krumputz fenyőből, (pinus monta

4. Arva Vármegye.
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na) melly a’ kárpát felsőbb részein nő, hasznos 
olajt készítenek, ’s azt meszsze földre el hordják. 
Betses itt a’ tiszafa, tzirbolya fenyő, szurkos fe- 
)iyö. e’ a’ t. Szlanitza mellett Sós víz is van.

Lakosok, 37 4m □ m. 5 mező városban, 9G 
falub. 3 pusztán 90,000 Lakost találni. Tótok. Ka- 
tholikusók, mint egy 10,000 kívül. Esmeretesek a’ 
vászon készítésről, és hordozásról, drótozásról, és 
a’ nyári gabona, ’s takarmány gyűjtésről az al föl
di pusztákon.

4 Járásra osztódik: a’ Rubini, Árvái, Trszten- 
ni, és Námesztóira. Portája (1819) 63. házhelye 
(12,619 ház helyes paraszttal) 4774. Derékebb 
helyei:

1) A’ Rubini Járásban : Nagy falú, az Árva víz 
mellett, sok lent, kendert, hajdinát, Zabot ter
meszt; sok szép gyóltsot készít, gyoltsal, búzával, 
fával, marhával, sajttal, e’ a’ t. kereskedik, és sert 
főz. Also Rubin, az árva víz mellett, a’ Várme
gye házával, és szép kő híddal díszes.

2) Az árvái járásban: árva vára, magos, felsé
ges kősziklán, 3 részből áll; valaha híres erősség 
volt. Innét veszi nevét a’ Vármegye, és nagy Ura
dalom. Hajdon Templariusok voltak itt.

Tordosin, az árva, és orovitza folyók közt, 
sóházzal.

3) A’ Trsztenni járásban: Trsztenna , híres 
nagy marha yásárairól, és vászon kereskedéséről.

4) A’ Namesztói, járásban: Namesztó, a’ fejér 
árva partján, vászonnal kereskedik. Nagy Tem
plommal, és szép kastéllal ékes.

Nevezetesebb faluk: Lipnitza, Fejér patak (pa
píros malomnál). Uáztya , Vészeié, Villa nová, Zu- 
britz, Zubroblava. Az éjszaki hegyek közt tsak 
magány házokat találni széllyel.

Fel hánt útja , és szép kő hidjai ritkák az Or- 
tzágban. Posta nints.
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5. L i p t ó  Vá r me g y e .
Ez a’ Vármegye egy nagy széles völgy, magos 

hegyekkel kerítve, a’ miilyenek a’ kis Fátra, és 
Roháts ágaikkal, a’ Kriván 7538 láb magos; Pisna, 
Alina, és Tomanova. Hochvald, Király hegy, or- 
lov, Vápenitza, Javorina, Ramsa, Botzai hegy. 
Gyömbér, (Dumber) kis Gápellete, Baba, Szolisz- 
ko - Magarka Ckabianetz, Prassiva, Haadlinka, Ho- 
litza, Kortinitza, Sturetz, Kriszna, N. Fátra, Stock, 
Siprum, Sidor, Szmrkovitza, Szalatén, .Kultin. 
és a’ t.

Nevezetesek a’ Demenfalvai, Benedekfalvai, és 
Oknói barlangok szép tsepegö kövekkel, setét üre
gekkel.

Folyó vizek: a’ Vág, melly ezen hegyek közt 
ered, ’s fel veszi a’ Kárpátból folyó: Vásetzka, Se
bes Béla, Bótza, Bobrovetska, Skucha, és Revű- 
tza folyókat; melly már kir. Lehota mellett a’ Lip- 
taiak fával, deszkával, séndellyel. e’ a’ t. kereske
dő talphajóit el viszi.

Tavak, jelesebbek: a’ Tichai, a’ Zöld tó , a’ 
Tsorbai, és Hal tó. 3 vízesés a’ nagy és kis Kri
ván közt; bájító a’ Hal tónak szörnyű magosságról 
zuhogó rohanása, a’ Demenfalvai barlang, és a’ 
Lutskai ferdö szomszédságában a’ vízesések, e’ a’ t. 
Több savanyú, és ferdö vizek.

A’ Levegő hideg, a’ tél sokáig tart, a’ zivata
rok, esők, víz áradások nem ritkák. A’ Chots he
gyen már Augustusban sokszor hó esik.

Termék: kevés, apró szemű búza, és liszt fi
zető ro’s ; elég, ’s jó árpa, leg több zab. Elegen
dő főzelék, kivált borsó, és krumpli sok van. A’ 
köz ember jó sert, és ro’s pálinkát iszik. Len bő
ven terem, erdőség 186,152 hód; legelő sok, és 
jó találkozik, vaja, ’siros sajta, és túrója meszsze 
földre vitetik. Az apró szarvas marha sok tejet 
ád. A’ nagy erdők tele vannak vadakkal. Sok med
ve, farkas, nyúl, őz,  vad ketske, a’ patakokban 
pisztráng, a’ Vágban több nemű hal, és rák lap

5. Lip tó Vármegye.
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pang. A’ 'madarak közt nevezetes a’ sas, és sok 
fajdtyúk. Ásvány sok találkozik; u. m. arany, ezüst 
réz, piskoltz, vas, veres föld, jáspis, és topáz. Só 
víz, savanyú, és orvos vizek.

Lakosok: 42 T4Ö20 □ m. mintegy 70,000 Lakos
sal, a’ kik nagyobb részint Katholikusok, és Tó
tok; kemény természetű, munkás, szántó velő, bá
nyász, juhász, faragó, hajós, és kereskedő embe
rek, 10 városban, 130 faluban, és 8 pusztán. Ez 
a’ Vármegye a’ XV században Hertzegség volt egy 
üdéig.

Fel osztatik a’ keleti, nyúgoti, déli, és éjsza
ki járásra. Portája (1819) 46. házhely 1636. pa
raszt 4349. Jelesebb mező városok :

1) A’ keleti járásban: Szent Miklós, a’ Várme
gye közepén a’ Vág mentében, 4200 Lakossal, kik 
közt 400 ’Sidó. Díszesíti azt a’ Vármegye háza. 
Sok sert, és pálinkát főznek, és kereskednek lak.

Verbitz 2100 emberrel. Ifibbe, Geib, 2700 
Lakossal jó szántó földjeik vannak.

JBótza, 2840 láb magos begy oldalon, híres az 
arany bányáról. Az arany értz zúzó malom, és 
kéneső segítségével huzattatik ki az értzből, ’s egy 
kis alma nagyságú golóbits formában küldetik Béts- 
be, Besztertze bányán által. A’ férfiak mind bá
nyászok, az aszszonyok lennel, és vászonnal bán
nak. Van savanyú vize is.

Az alatta fekvő Malu’sina, (Királyi, jeles, há
morok) 2111 láb magos: az Ipolitza völgy 2752, a’ 
fekete Vági puszta 2200 láb.

1) A’ Nyúgoti járásban: Rosenberg, a’ Vág bal 
partján, közel 2200 emberrel. Van benne Piaris
ták Collegiuma, Gymnazium, só hivatal, fekete 
márvány, réz bányák, savanyú víz, papíros ma
lom, több fazekasak. Felette van Likava vára, ré- 
genten János Hertzegé volt. Itt a’ Templáriusok 
laktak valaha.

Szliáts 3 helységből álló mező város, savanyú 
vízzel.

2) Az éjszaki járásban: Szelnitze , és Tarnótz,



seri,  és pálinliát főznek, jó borsót, sok lent ter
mesztenek, ’s vászont készítenek. Nagy Bobrótz.

3) A’ Déli járásban; Német Liptse, népes, 
munkás mező városka. Folyója körűi arany bánya 
van, de bővebbek piskoltz, és vas bányái. Jó sert 
főz. Nevezetesebb falók: jó savanyú vízzel: Bes- 
senova , Nagy Selmetz, Sztankovan , Tepla, Bene- 
dekfalva, Magyarfalva, Smretsán, Konszka, ’Sjár, 
Sz. Ivány, Rosenberg, e’ a’ t.

Leg híresebb a’ Lutskai meleg ferdő. 1842 
láb magoson. Inni, és fördeni hasznos, Gombás, 
és Novoti, üveg butákkal.

Liptó újváron, (HradelO van egy nevezetes in
tézet , és jeles vas hámorok, mellyekben fegyver, es 
mindenfele vas eszköz készül. Királyi kamarai ura
dalom nagy erdőséggel.

A’ posta állások: Nóltsóról Rosenbergára Bér- 
talanfalva 1£ , Pettendorf 1 , Okolilsna 1, Vichod- 
na l i ,  Lulsivna 1 { ,  Rosenbergáról Beszterlze fe
lé: Oszada 1 { ,  Ovár 1 | .  6

6. T h ú r ó t z  Vá r me g y e .

Keleti részén Magyar Országnak, mint egy 
kert,  magos begyekkel be van kerítve, mellyneii 
tsak két kapója van. Hegyei; a’ Nyitrai, galgótzi, 
és kárpát nyúlatok. A’ Nagy Fátra, Stoch, Kri- 
ván,Liszetz,  Chlm , Pleszszovitza úszta, Osztra, 
Hermanelz, Harperg, Rábnetz, ’Sjár, Fatskovszka, 
Schvartzenstein , Rabenstein, Hollerstein, Kitsera, 
Biada, Vinlzov. A’ Mazarna, és Dupna barlangok. 
Vizei: a’ Thúrótz, mellybe sok kisebb folyik, ’s 
azokkal együtt a’ Vágba szakad. Levegője hideg, 
de tiszta, és egésséges. Termék: Búza kevés, ár
pa elég, zabot el is adhat. Főzelékje elegendő. 
Híres a’ thurótzi édes répa, melly meg szárogatva 
a’ piatzokon áróltalik. Krumpli bőven terem, gyíí- 
möltsben, (kivált szilvában), sints szükség. Kruin- 
putz olajt is készítenek. Orvos fű sok van. 158,821 

Európa Tekintete. IX. Kötél. 10

(i. Thúrótz Vármegye. J 1 5
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hód haszonvehető földből 85,758 hód erdőség, 02,442 
hód szántó· Solt juh nyáj legel a’ jó füveken, sok 
vajat köpűl; egy ménes is van. Hires a’ Slubeni 
ferdő. Vannak savanyú vizek.

Lakosok: 21—0 □ m· 50,000 Lakossal, a’ kik 
Tótok, igen kevés Németen kívül ; mint egy f rész 

' Katholiluis, 6 mező városban, 95 faluban, 9 pusz
tán. 4 Járásra osztalik : a’ Szklabinai. Blatnilzai, 
Mosótzi, és Znio vár allyaira. Portája (1819) 57. 
1254 egész hely. 3156 helyes paraszt. Nevezete
sebb mező városok:

1) A’ Szklabinai járásban: Sz. Márton, a’ Thu- 
rótz jobb partyán, derék vármegye házával, gyű
léseivel díszes. Nagy szép Rathol. Temploma van. 
Sere belses, és 6 vásárja igen eleven. Szutsán, kö
zel a’ vághoz, szép város házával, só házzal, és 
sok ’Sidóval. Turány, nem meszsze a’ Vágtól, egy 
nagy hegy alatt, szép fekvése gyönyörű kilátást ád, 
földjei termékenyek. A’ Szklabinai vár magos be
gyen áll, a’ honnét az egész vármegyét el látni. Ked
ves mulató helye volt I. Lajos, Sigmond, és I. Per 
dinánd Királyoknak. Thurótzon a’ Praemonstráliak- 
nak volt hajdon Monostorok.

2) A’ Mosótzi járásban: Mosólz, közel a’ Tini
ről z folyóhoz, derék vásárokkal.

3) A’ Blatnitzai járásban: Blatnitza vára, ma
gos , és meredek kősziklán a’ keleti hegyek alatt; 
valaha a’ Templariusok bírták.

4) A’ Znio várallyai járásban. Tót Prónya, sa
vanyú vízzel. Znio vár allya, klastrom, vár omla- 
dékival^ mellybe IV. Béla magát a’ Tatárok előtt 
vonta, a’ hol is utóbb Prépostságot fondált, ’s azt 
későbben a’ Jesuiták bírták.

Nevezetesebb falúk: Alsó Stubnya, Budis, és 
Stjávnitska, ezeknek savanyú vize, az első mellett 
jó meleg ferdő van. Treboslina, es Bisztritska he
gyein nevezetes tavak vannak. Nelzpál mellett pa
píros malom.

Utjai ezen vármegyének igen jók mindenfelé,
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Posta állásolt: Bajmótzról Liptó felé : Rudnó 1 \  , 
Tlmrótz Zsámbokrétről Zsolna 1

7. Bars  Vá r me g y e .
Ejszaki része igen hegyes; leg nevezetesebb 

hegyek halárai közt: a’ Körmötzi, Selymetzi, és 
Bakabányai hegyeit; mellyekböl ásódílt amaz Ara- 
biaival vetekedő magyar arany. Azután a’ Kiált, a’ 
lírusó, a’ Konánó , ’s más majd magosabb, majd 
alalsonabb hegy ágolt. Folyó vizek: A’ Garan, 
Zsilva, Nyitra, Körmötzi, Sz. Kereszti, Szltlenoi, 
Vilinei, Zsarnőtzi, és Benedikti kisebb vizek.

Terméke. Ejszalti része ltövetses, és hidegebb 
lévén , marba tartásra inkább, mint miveletre al
kalmatos, a’ déli ellenben jó búzát, és bort terem. 
Itt a’ levegő is egésségesebb, mint ott, a’ hol a’ 
sok huta, és hámor gőz,  ’s a’ bányákból folyó e- 
gésségtelen viz az embereket nyomorítja, és golvá- 
sítja. Körmötz, és új bányán leg finomabb arany 
van egész Európában, a’ melly fogyatkozik. Aran
nyal egyelített ezüst, kevés réz, es vas, gálitzltö ’s
t. e. f. Malomkő, híres orvos kutak, és meleg fer
dék. A’ nagy erdőségek elő segítik a’ bányászást, 
makkolást, és fázást, a’ Garan melléki Berkek a’ 
Török háborúban, a’ lakosoknak oltalom helyűi 
szolgáltak. Legelője, szarvas marhája szükségére 
elendö.

Lakosok. 49-*/’, □ m. mintegy 120,000 Lakos
sal, a’ kik jobbára Tótok; kevés Magyarok, és 50 
helységben Németek. Leg nagyobb része Kalholi- 
ltus. A’ bányászok, hámorosok, és fa vágók száma 
nagy 2 szabad Királyi, 12 mező városban, 200 
faluban, 17 pusztán.

Fel osztatik 4 járásra : a’ Felső, vagy oszlányi, 
Tapoltsányi, Vcrebélyi, és Lévaira. Portája (1819.). 
108. a’ két kir. városnak 15, házhely 18(J2, helyes 
paraszt 5454. Jelesebb helyek :

1) Az oszlányi járásban: Körmötz bánya, kö
zel az éjszaki határhoz, keskeny, és mély völgy
ben, szab. kir. és első Bánva város, a’ belső vá-

10 *

η. Bars Vármegye.
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ros tsak 52 házból áll, de annál nagyobb a’ külső, 
valami 12,000 Lakossal. Leg nagyobb dísze az a- 
rany bányák. Derék épületei közt nevezeteseit 
több Templomok, egy kis vár, a’ bányász tiszti, 
és pénz verő ház, a’ választó ház, Stompok, és 
mosó színek. Van gimnázium is, és nemzeti os
kola.

2) Új-Bánya, Königsberg; szab. kir. város a’ 
Garan mellett, nagy hegyek közt szomorú telün- 
tettel, és 4000 Lakossal. Régi híres bányászatát a’ 
föld mívelés, serfözés, és üveg tsinállás pótolja. 
Van bányász tisztsége.

3) A’ mező városok: oszlán, közel a’ Nitra 
vízéhez, szép a’ fekvése, és tseresnyéje, ’s jó a’ 
búzája.

Hocbwiesen cVelkapole) sok jó szénát termeszt, 
Sz. Kereszt , a’ Garan mellett, a’ hozzá tartozan
dó 18 falukkal a’ Beszterlzi Püspöké, a’ ki több
nyire itt lakik; szép fekvése, és kilátása van, mel
lette a’ Saskö vár. Zsarnótz a’ Garan mellett, sely- 
metznek kenyér kamarája, a’ honnét ide hozzák 
olvasztani az értzet, sert is főz. Felette van Re- 
vistya vára.

2) A’ Tapoltsányi járásban: kis Tapoltsány, 
1093 Lak. a) díszeskedik a’ vármegye házával, ura* 
dalom épületivel, és szép kertekkel, sert főz, sa
vanyú vize is van. Aranyos Maróth, 3375 Lakos
sal szép épületekkel, sok posztósokkal.

Sz. Benedek, a’ Garan mellett, 1120 Lak. Be- 
nedeki Apátsággal, (de juxta Gron) mellyel I. Gei- 
za alkotott. Levél táros hely.

3) A’ verebélyi járásban: Verebély, a’ Zsitva 
partján, jó búza földön, 1506 Lakossal, a’ kik az 
Érsek Prímás Nemesei, és a’ Verebélyi Törvényes 
széktől függenek.

4) A’ Lévai járásban: Léva, a’ Perelz patak
nál, 4787 Lakossal: termékeny földje sok jó búzát, 
bort, és dohányt hoz, marhát, ’s júhot nevel; sok

a) Felette van a’ Hrussa vár.



bort készít, pálinkát főz; jó vásárjai, és számos 
tzigány musikássai vannak. Hajdon híres, és erős 
vár omladékai emlék jelelt a’ vérengző Török há
borúból. Van gimnaziumja is, és savanyú vize.

O Bars, a’ Garan jobb partján , 770 Lakossal, 
régi nagy ltlaslrom düledékivel. Uj-Bars, a1 Ga
ran bal részén 700 Lakossal. Szőllős Garam, 961 
Lakossal bort termeszt. Nagy Sarló, 737 Lakossal. 
Derék lovakat nevel.

Nevezetesebb faluk: Geletnek, Hlinilt, malom 
ltő bányával. Ebedetz, papíros malommal, üveg 
hutával, és savanyú vízzel. Nyér, ménessel, Szillé 
not, Glashütte, híres meleg fördejiről, valamint 
Vihne is.

PostA állások: Verebélyröl Selmetz bánya felé: 
Léva 1 - ,  Báth 1. Lévától Esztergom felé: Zseliz 
1 i ,  Keménd l f

8. E s z t e r g o m  Vár me gye .  C o m i t a t u s  
S t r i g o  η i e n sis.  Grane  r G e s p a n 

schaf t .
A’ Duna által két egyenlő részre (éjszaki, és 

delire) oszlatik. A’ Dunán inneni részén tsak a1 
párkányi hegy jeles; de annál hegyesebb Dunán 
túli fele, a’ hol nevezetesebbek: az Árpás, Tsokás- 
kö, Fejérkő, Szamár hegy, a’ Geretse, őr hegy, 
Pilis hegy, Gete, és Strá’sa hegy, melly alatt 1685 
a’ Törökök meg verettettek. A’ Változó hegyek , 
dombok, kies völgyek, tágas térségek, a’ felséges 
Duna, Garan, és apróbb folyók, a’ szép szántó föl
dek, rétek, szöllök, a’ mindenféle fákkal bővelke
dő erdők, igen kellemetesítik Esztergom Várme
gyét. Dorog vize is itt folyik. Több motsárokat 
hagynak a’ folyók magok után, kivált Dunán innét. 
A’ Duna 4 szigetet képei.

Földje jó búzát, ’s egyébb gabona nemeket , 
jó fejér, és veres bort hoz. A’ gyümöltsben sinls 
iiijány. Vannak homokos vidékjei is. 149,658 hód 
használlt földből, 65,906 hód szántó, 21,521 rét,, 
és legelő, 6855 hód szöllő, 54,651 hód erdő. Van

8. Esztergom Vármegye. 119
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veres, zöld, és vegyesszinű márvánnyá, kő szene, 
sok jó hala, és ralija.

Lakosok: 1 9 □  m. majd 68,000 lakossal, 1 
szabad királyi, 4 mező városban, 45 faluban, és 
*3 pusztán; leg több Magyar, és Katholikus lakosa 
van. Az Esztergomi, és Párkányi járásra osztatik. 
Portája (1819) 59, Esztergomé 8, egész hely 1779, 
helyes paraszt 2828. Jelesebb helyek:

1. Az Esztergomi járásban: 1) Esztergom (Stri- 
gonium, Gran, Ostriliom) liajdon Istropolis, vagy 
Istrogranum, neve volt, mivel hogy itt a’ Garan 
vize a’ Dunával egyesül. Eredetéről ezen jeles vá
rosnak semmi bizonyost nem tudunk. Azt állítják 
némelly írók, (Nagy Lajos Úr szerint) hogy az már 
155 észt. a’ víz özön után fenn állott légyen. Ar
ról kétség nem lehet, hogy az Krisztus Ü. születé
se után a’ X- i k  században nem tsak virágzott, ha
nem Magyar Országnak, ha nem fő, leg alább je
les városa volt ; mivel hogy Geyza, a’ Magyarok 
Fejedelme abba Lakszékét helyheztette. Itt szüle
tett a’ Magyar Hazának tökélletes Boldogsága ala- 
polója, a’ .Magyar Nemzetnek Tsillaga, valódi At- 
)a, és halhatatlan Pártfogója, Sz. Iszván I. Királlyá 
a’ Magyaroknak, ’s Nemzetének Apostola. Itt ke- 
reszteltetett meg Sz. Adalbert püspök által. Már 
ha egyébb jelességekkel nem tűndöklene is, ezen 
szerentséje azt első Rangú városai közé számiáltat
ná Magyar Hazánknak. Ditsekedhetik azomban 
utóbbi fénnyével is; mert Esztergomban ütötték fel 
királyi székeket a’ későbbi királyok; a’ hol is a’
XI. XII. és XIII. századokban az Ország Gyűlései 
tartattak.

Ezen várost váloszlolta továbbá Apostoli szent 
királyunk, a’ Magyar püspökségeket alkotván, az 
első Érseki szék Lakhelyének, a’ hol is a’ XIV. XV. 
és XVI. századokban több Egyházi megyei, és Nem
zeti Gyűlések tartattak. A’ szabad királyi városok 
Rendébe iktatlatott 1708, I. Jó’sef uralkodása alatt,
VI. Rároltól pedig számosabb szabadságokkal aján- 
dékoztalott meg.
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Esztergom három feleli ez e (re osztat ik ; t. i. a’ 
szabad királyi városra, a’ mellynek gyönyörű fekvé
se van; 2) az Érseki városra, mellyel Vízi városnak 
is neveznek, mellynek keblébe tartozik a’ vár, és 
Sz. Tamás hülmező városa; 5) Sz. György külső 
mező városára. Lakosi száma átaljában valamennyi 
részeknek öszveséggel 13,122-re megy. Minden vá
rosi résznek van tulajdon plébánia Temploma. Az 
érseki városban a’ volt Jesuiták Temploma szolgál 
Isteni szolgáltaira az érseki f. T. káptalannak mind 
addig, míg a’ várbeli érseki fő szentegyház tökélle 
les állapotra nem juland.

Lakhelye Esztergom Sz. István király üdéjétől 
fogva a’ Magyar Országi Prímás Érseknek, és érseki 
Káptalannak, mellynek széke a’ Török uradalma 
alatt Magyar Országban, által vitetett Nagy szóm 
batba , és 1820. ltudnay Sándor ő Eminenlziája, Ma
gyar Országi Hertz cg Primas, Esztergomi Érsek, és 
a’ Római Anyaszenlegyház kardinálisa állal az is
mét állal helyköziétteteti régi alkotási Lakszékébe, 
á’ káptalaniak száma 22. Van Esztergomban Papi 
Intézet, kir. Gymnazium, mellyel a’ Sz. Benedek 
TT Fijai látnak el Pannon hegyéről; van a’ II. Asz- 
szony szerzetes Megyéje beli Franciscanus Atyáknak 
is derék klastroma, és szép Temploma Sz. Anna Asz 
szony tiszteletére; Nemzeti oskola; Leányi nevelő 
Intézet, ispotály, és Posta Tisztség. Most a’ várme
gye Gyűlései is itt tartatnak. Vásárjai nevezetesek 
A1 Dunában, melly nyűg éj részén folyik e l, és a’ 
mellyen repülő híddal járnak által, a’ több nemű 
halakon kívül vizák is foganatnak.

A’ V á r.
A’ régi várról , mellynek most már fsak ömladé- 

l.os maradványit szemlélni a’ hegyen, lehetséges tu- 
dósítlásokat adott Málhes János Url827. Most egész- 
len más díszbe fog azon magosság fel tűnni, ha az 
Egek tökélletességre vezetik felséges Intézeteit Her- 
Izeg Prímás Rudnay Sándor ő Eminentziájának, a’ 
ki is a’ hegyet nagy munkával, és költséggel alkal-

8, Esztergom Vármegye.
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mas alapra egyengctletvén, azt egy űj egyházi város 
alhottatására készíttette, a’ meliyről még most töb
bet írni nem lehet, mint a’ mennyi szembe tűnik: 
a’ rajzolat, Cplanum) mellyelt a’ kismásban, (moilel- 
la) és a’ kép nyomatokon látni,_ felséges alkatban és 
nagyságban foglalja magába az Érseki fő Sz. egyhá
zat, kereszt formában, felséges kúppal, és oszlopos 
elő homlokkal, a’ Római Sz. Péteré hasonlatosságá
ra, két szárnyát a’ két tornyok, mellyeken a’ világ 
a’ föld alatti sír boltozatba hat, ’s e’ mellett a’ ket
tős érseki Palota , képelvén· Előbbre arányos mesz- 
szeségre áll a’ két Papi Nevendek ház,  azután, fél 
kerék módjára a’ 24 káptalaniak lakása, a’ közbe 
vett tágos piatzon egy ugró kút díszsekedik. Mind 
ezek közűi egészlen kész a’ föld alatti sír - boltozat, 
álmélkodásra méltó óriási munka, márvány oszlo
pokkal, kép oszlopokkal, és szép oltárral, ’s ékes 
sír-boltokkal. 2) A’ felette álló Templom egészlen 
márvány öltözetben felséges Kúpjával, fedél alatt.

5) 12 káptalani Lakás a’ fél hold két elején.
4) A’ kül városban emelkedett Sz. Anna Aszszony 

gömb Temploma, a’ Római Rolonda formájára.
5) A’ fö Templom nagy oltárjára magasztaltafan- 

dó Bétsben Magyar Hess Ur által íratott 6 öl hosz- 
szű, 5 öl széles egy szöveti kép, melly Sz. István 
Király kereszteltetését ábrázolja. Ezen Alkotmány
nak , a’ midőn tökélletességre jutand, Rómán kívül, 
kevés párját találni Európában.

Az E s z t e r g o m i  A l k a t o k  r a j z o l a t j a  
v i d é k i  í r ó k b ó l .

al Annál örvendetesebb az újabb üdőkben, mel- 
lyek tsak szempillantati tünemények fel fogására 
látszatnak ügyesek lenni, egy ollyan alkotmányra ta
lálni; melly Nagysága, és kivántt alkata bájjival, 
ezen serény lépésű üdő szesz ellenére az emberi el
mét álmélkodásra, és tisztelet érzeményire ragadja. 
Hlyen alkotmány valójában a’ munkában nevelkedő
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érseki fő Templom Esztergámban. Ha az ember 
Nagy szombat vidékeiről Esztergomhoz közelít ama 
széles, termékeny, ’s szünetlen egy forma telekek 
közt , egyszerre szép, és erdőkkel koszonízott hal
mok tűnnek fel a’ déli láthatáron, mellyek a’ fára
dott szemeket fel vidítják, és az utast egy tágos, de 
kellemetes fél kerékbe zárják, mellynek alatta a’ 
Duna folyik Éhez közelítvén, szembe tűnik Esz
tergom, Jakvárosa a’ régi Magyar Királyoknak; tu
lajdon Lakszéke az Ország Primássának, egy jeles 
dombon, mclly a’ folyóba lép,  és igen hihetővé te
szi, hogy az ezen, a’ természettől izrnosított, fek
vése miatt, már a’ Magyar történetek első korában 
sikeres hely volt, és a’ Drágoságoknak fenn tartásá
ra , jól meg erösxttetvén, egészlen alkalmatosnak lát
szatott légyen. A’ midőn a’ Királyok Lakszékeket 
Budára által vitték is, Esztergom az Ország Prímás
sá lakhelye, és sikeres erősség maradott. Tsak a’ 
XVI. században , a’ midőn azt a’ Törökök el foglal
ták, ment a’ Káptalan Nagy szombatba, a’ Prímás 
Posonba, a’ hol, noha Esztergom már majd másfél 
századtól fogva ismét keresztény kezekben virágzik, 
meg maradtak mind addig, miglen több Ország gyű
léseiben, az érsekségnek, és káptalannak Eszter
gomba való viszsza tétele elő kerülne; márBarkótzy 
érsek telt némelly intézeteket ezen tárgyra, mellye- 
ket a’ Halál félbe szakasztott. A’ nagy Intézet ismét 
mívelelbe tétetett víj készületek szerint, mellynek 
fáradságos, és költséges végre hajtása 0  Eminenlziá- 
jának, a’ mostani Hertzeg Prímásnak, Esztergomi 
érseknek, Rudnai, és Divék új Falűji R.UDNAY 
SÁNDORNAK tartatott fenn.

A’ hol valaha erős gömbölü tornyok, és hatal
mas bástyák hunyorgottak le a’ magosról, és a’ Du
nán fel Komáromfelé, ’s alá Buda felé meszsze ural
kodtak, alig lát az utazó, egy szép repülő hídon ál
lal iktatván, néhány omladványokat, a’ régi falakból; 
de lát e’ belelt egy újonnan kezdett, és már telő 
alá emeltetett felséges érseki templomot a’ domb la- 
pány tetején. Ez rónára vétetett, és jó mélyre le

8. Esztergom Vármegye.
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téríttetett, hogy elegendő térség készíttetnék a’ fő 
Templomnál«, és érseki lakháznak, mellyel« hálulsó 
részekkel a’Duna felé áüandanak. Hátul ezen domb, 
melly a’ víz felé jó formán meredek, a’ hegyek, és 
város felé, melly a’ folyó, és hegy emeletek közi: ki 
terjed, resóttan lapol le , és itt áll tulajdon Iséppen 
homlok eleje a’ Templomnak , és ( jövendő) Palotá
nak, Papi nevendélt házoknak, és 24 káptalaniak la 
kásának.

Tsak azokkal léphetek ezen képzelt! remek épü
leteibe a’ Magyar Rómának, a’ kik azok rajzolatját, 
vagy fenn álló kis mássát (modellájál) láLlák, és a’ 
mi eddig el készült, tulajdon szemeikkel visgálták. 
Ezen valódi Egyházi városba az alsó, ’s a’ fő tem
plom elő homlokának ellenébe álló kapun menni fel, 
és be a’ városból. Szelíd lejtősen emelkedik a’ szem 
előtt az 5 ölnyi szekér üt, melly mintegy 10 ölnyi 
magosságra nevelkedik, és a’ fő Templom kapójához 
vezet. A’ vas korlátos (rostély) kapótól jobbra, és 
halra, hoszszas fél gömbölün kerekednek a’ 24 káp
talaniak lakházaik, mindenik részen 12 Mind ró
na alapon állanak, ’s azokat ama domblejtője, melly- 
nek Lsutstsán a’ fő Templom áll, és a’ Primási Palo
ta állani fog, ’s azon felséges fel menetel, váloszlja 
egymástól. A’ hol a’ káptalaniak épülete végződik 
két felől, Papi nevendek házok fognak építtetni, 
nagy izmos épületek, tágos köz udvarokkal, és kél 
emelettel, mint a’ káptalaniak házai. Mind ezen 
alsó rónán fekvő épületek közt hátul ama magos kő
sziklákon, melly ailját hátul a’ Duna mossa, a’ fő 
Templom emelkedik fel, ’s annak két oldalán a’ jö
vendő Primási Palota zárja, és koszorúzza az óriási 
alkotmányt. Magos kúpjával, két tornyaival jobbra, 
és balra, 24 oszlopos tornálzával a’ Templom a’ Ró
mai Sz. Péter fő szentegyházára emlékeztet, és az 
épületes fél gömb, melly a’ körül húzódik, (keske
nyebben, és hoszszabban , minta’ Római oszlop fo
lyosók a’ Sz. Péter Temploma körül) az ugró kúl a 
hegy lábán, a’ torony oszlopok a’ szekér út kél re 
szén, az egésznek még nagyokb hasonlatot adnak
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és szükség képpen felséges hé nyomást tesznek, a’ 
midőn minden a’ maga helyén fog állandani. A’ 
Templom falai már fedél alatt állanak a’ kúpnak 
holthajtásaival együtt. A’ káptalaniak lakházainak 
fele kész, mind a’ jobb, mind a’ bal részen hat, 
egymáshoz ragasztva, egy formára, hasonló mekt 
koraságú arányos udvarokkal, és kertekkel. A’ tem
plom magossága, a’ kúp bolthajlásáig 45 Bétsi öl, 
fa’ Bélsi Sz. István tornyáé 75 öl) hoszsza 55 öl, 
széle 25 öl. Ezen iszonylató térség, mivel a’ leg 
szebb arányságban áll, és a’ leg élesebb elme alkot
mánnyá, el látszik tűnni, a’ midőn az ember a’ tem
plomba lép. Sajdítja ugyan, hogy egy nagy, és fel
séges épületben van , de annak óriási mekkoraságát 
eszre nem veszi, miglen történetből valamellyik 
részre nem közelít, és látja, hogy az emberi termel 
az oszlopok alapai mellett majd semmivé válik. A’ 
Templomnak egész belseje veres fényes márvány la
pokkal van ki rakva , minden a’ mi kész, hirdeti 
ama fel emelkedett Lelket, mellynek szüleménnyé 
az egész, és minden egyes rész aránnyá olly ügyes 
alkotmánnyá. Négy izmos, 8 öl kereszt vastagságú 
fal oszlopok ápolítják a’ kúpot, és formálják a’ tem
plom hajózatját. Ennek két részén, az első két fal 
oszlopokon alúl, a’ midőn az ember az ajtókon be 
megy, a’ két kápolnák, a’ Bakátsi, és Sz. Istváné. 
(Az első Mártíré). A’ nagy oltár, és az egész Tem
plom Sz. István Királynak, a’ Magyarok védatjának 
tiszteletére van szánva, a’ mi igen szép, és illető 
képzelet; t. i. egy hajdoni Uralkodóját a’ Hazának 
századok után, mint annak védatját, és esedező párt
fogóját Mennyekben tisztelhetni

Az épület szörnyűség, a’ falak izmossága, vas
tagsága, hoszsza, és magossága öl, és láb száma, 
hallván azt, majd szédelgést okoz, de ha átaljába 
tekintetik az, a’ mint már említettük, éppen nem 
indít bámúlást a’ szép arányosság miatt, melly az 
óriási nagyságot a’ ritka szépségbe tünteti e l, és a’ 
midőn kész leend az egész, sokkal más be nyomást, 
lóg az teendeni.

ß. Esztergom Vármegye.
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A’ nagy Oitvár képe Sz. István kérésztől telesét 
jelenti, a’ ki Magyar Országban az első, és Apostoli 
Király, ’s az Esztergomi Érsekség alkotója volt a). A’ 
keresztség Sz Adalbert Prágai Püspök állal megy vég
hez,  egy régi Golhi kápolnában. A’ Hertzeg (Sz. 
István) a’ kép sereg közepén az oltár léplsőjén tér
depel, egy régi értz keresztelő edény fölött hajol
va, mellynek túlsó részén Sz. Adalbert áll Püspöki 
díszöltözetben, a’ keresztelő vizet a’ Hertzeg fejére 
öntvén. A’ Hertzeg mellett állanak a’ két Kereszt 
Atyák; III. Otto Tsászár, Német tsászári pomba ru
hában, és Deodal Apuliai Hertzeg régi Magyar öl 
tözetben, kezeik a’ Kereszteltetett vállaira téve. E- 
gyik részén a’ kápolnának látni Hertzegi szüléit a’ 
Kcreszteltettnek, a’ Magyarok Vezérjét, Géjzát, és 
annak Hiitvesét Saroltát bíborral terített széken. Az 
által elleni részén a’ kápolnának szemlélni a’ Papsá
got, mellyet Adalbert Püspök a’ keresztségi udvar
iéira magával hozott, egyházi pompa ruhában. A’ 
kápolna felsején, Gejza Hertzeg, és Iíütvese felett 
van egy imádság hely, (oratorium) mellyböl több 
Magyar Nagyok a’ szentség ki szolgáltatását szemléi
nk nagy illetödéssel. A’ kápolna oltárja felett eszre 
venni égy F»oldogságos szűz képét, a’ Kisded Jesus- 
sal, azon képet jelentvén, mellyet, a’ régi mondás 
szerint, Sarolta Hertzegné Konstanlinápolból hoza
tott, és nagyon tisztelt. Ezen kép felett van az Atya 
Isten képe, és az oltár két részein kép oszlopa Sz. 
István, és, Sz. Lörintz Mártíroknak. Mivel az Esz
tergomi Érseki fő Templom nagy Oltárja, inellyre 
ezen kép szánva van, óriási magosságú leend, a’ ké-

a) A’ gyolls (vagy vászon) , ezen nagy ollár képhez , honni alhat, 
és a’ mesterségre tekintve, szélessége végett , észrevételt  é rde
mel, g j r é f  szélessége, és különösen ezen kép számára szövettetett 
Esztergomban. Ezen mértékben még soha az Áustriai Tsászári 
Birodalom vidékein vászon nemkészült , a’ bol eddig a' leg szé
lesebb 4 réfcl ütötl. Ennek szövésére tulajdon nagy szövő szék 
volt szükséges, mellynek fel állítása 11 hetekbe te l t ;  a’ szövés 4 
hétig tartott. ->
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pen a’ termeteknek feliül kelletett haliadni az em
beri nagyságot. Mesterségi aránysága ezen fel tétel
nek nagy, és nehéz munkát adott a’ Képírónak, mel- 
lyet Hess Úr, a’ Mesterséget értök egy itéllete sze
rint, szerentséssen ki fejtett. Mindannyi ábrányok 
igen természetes vonatüak, és elevenek, ’s az egész 
lekénletet', és illelödést gerjeszt. A’ festék igen 
eleven, és ketsegtelö b).

8. Esztergom Vármegye.

I.j Ezen képről a’ kővetkezendőket olvassuk egy Be’tsi évi Írás Tol
dalékjában D r. Rumy Ú rtó l 1828. Sept.

Mint H azat! , és be látó Esmeröjc a’ ezépmesterse’geknek , egy 
ügyes Hazakra bízta Ö Eminentziája R u d n a i , és Divék Új Falu i 
Rudnay Sándor Ú r ,  a’ R óm ai Anyaszentegyháznak Pap Cardiná- 
lissa, Esztergomi Érsek, és Magyar Országnak Prímássá, és Her- 
tz eg e , épülő fő Templomának nagy oltári képe meg írását;  t. i. 
Egri Hess János M ihály  U r ra ,  a’ Bétsi Ts. k . föld méreti Akadé
miának Professorära; a’ ki is Ö F.minentzlája, és minden m es te r
ségi Tudós várakozásának tőkéllclesen meg felelt. Óriási nagysá
ga miatt a’ T u d ó s  Mester az oltár képet (rnelly ellenvetés nél
kül egy a’ leg nagyobbak közül ; t. i. 25 láb h o sz sza , vagy ma
gossága, i 5 láb szélessége) a’ M ar ia  Hilti TT. Barnabíták magos, 
és térés szállójában í r ta ,  és esztendővel előbb el készítette azt a ’ 
ki szabott 3 esztendőnél. Sok üdéig ki volt a’ kép  téve a’ mester
ség kedvellőji szemlélletére ugyan azon helyen. Remekje által 
örokösítette Hess Ur maga Nevét m ind az első K ép írók  R ang
já b a n , mind a’ M ag y a r  Hazában. Született ő E g e rb e n ,  Heves 
Vármegyében 1768. Bétsbe kerü l t  1789, a’ hol tudományos mester
ségi pályáját a’ T s .  k. míveló tudom ányok akadémiájában k ez 
dette M aurer Professor alatt 1794 i m eg nyerte  első Remekje ál
tal a’ ki tett akadémiai ju talm at,  és a’ (Ts. k.). Bétsi földméreti 
(Ingeneur) akadémiában a’ szabad kézi rajzolás tanító székét, 
mellyet 32 esztendőkig látott el koz meg elégedéssel, és haszon
nal. Mellék óráiban mindég történeti képírásokban töltötte üdé
jé t ,  ’s oily remekeket a lkotott ,  a’ mellyel« neki, és Magyar Ha
zájának b e tsü le te t ,  és Hírt szereznek. Nagy olaj festései jobbá
ra  oltár k é p ek ,  meilyeket M ag y a r ,  és E rd é ly  Ország számára 
készített, l l lyenek: az Egri Seminariumban a ’ Sz. István Király. 
Nagy B· Aszszony, Keresztelő , és Nepomuki Sz. János, ’s á. t. 
Szamos Új váron 4 oldal oltár képek. Gróf szétsény F eren tz  szá
mára 5 külömhféle nagyságú képek. Krislus Ur. fel támadása.
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Ezen tárgyas ötlöt, az Esztergomi fő Templom 
díszére, ő  Eminentziája, a’ Hertzeg Primás elméje 
szülte, és rajzolta a’ Képíró képzeletébe, ’s azt Hess 
Ur a’ kivántt állapotba lielyhcztetle, minden Mester- 
séget, értők Isutlálkozására.

A’ F ö l d  a l a t t i  s í r bo l t .  (Kripta) .
A’ mi lökélletesen kész, és a’ leg hathatósabb 

be vyomást teszi a’ visgálló leikébe, a’ Templom 
alatt épült felséges sírbolt, vagy Kripta. Ez á’ Ha
lál Palotája majd ama híres Egyiptomi torony 
oszlopzatra emlékeztetne , ha tsak azon külömbség 
nem volna köztök, hogy Esztergomban a’ föld alatti 
hoitak nyüghelye keresztény elmélkedetre emeli a’ 
lelket minden részeiben, a’ midőn az Egyiptomi lel
ketlen lakosinak tsak tsábító halhatlanságot ígér.

Két igen szép széles graditsokon menni le a’ 
Templom két oldalán, t. i. a’ tornyok alatt, méllyen 
a’ föld alá; le lépvén az utolsó fogról, egy felséges 
épülelü tágos lornátzban találja magát az ember. 
Tsuda fényű, és mégis olkonyi világ vesz körül, se 
nap, se éjszaka nints. Minden öllöt ki vehetni, 
minden fel írást el olvashatni, és még is oily setét 
van, hogy a’ szem a’ mérészen emelkedő bolthájlás- 
ra, melly a’ sir házat fedi, fel nem hathat. Hasonló 
némü neműképpen itt a’ nap a’ tellyes hóldü éjsza
kához. Ezen világosság azon 4 fal oszlopok közt

Kis, és Nagy B. Aszszony, a’ Feszület, és Sz. Milliós képei. To
vábbá a’ boldogult Gr. Széchenyi Julia Aszszonyéra Sz. András 
Apostolé: Gr. Keglevits Aszszonyéra a’ Magyarok B. Aszszonyáé. 
Ürményi Maximilian U réra  a’ Sz. Annáé. Gr. Károlyi Aszszonyéra 
Sz. Jósefé , a’ Z ichy  Gróf Urakéra Sz. István Királyé, s. a. t. ’s 
végre az idén ír ta  Sz. Anna. Aszszony képét a’ Kómái Rotondá- 
hoz hasonlító Templom nagy oltára számára Esztergom ban, mel
lyel O Eminenfziájs építtet a’ külső városban Kristus U ru n k  Nagy 
Annya tiszteletére. Most ír ja  végre Hess Úr a’ Nepomuki Sz, 
János képét dütsőűlt helyheztetésbe a’ Sóvári (Salzburg) Mira- 
bello T sászár i  palota kápolnája oltárára. ’S így minden , a’ mi 
Nagy E sztergom ban, Honni elmének, és mesterkéznek munkája.



szolgál be két nyilatokon, mellyek a’ kúpot ápolít- 
ják, ré’súttan.

Ezen tornátzból a’ Sírbolt elő száliájába lépni. 
A’ be menetel élölt két óriási fejér kép oszlopok ál
lanak, Simított veres márvány alapokon. Az egyik, 
koszorút tartván kezében, a’ hartz után következő 
békességre mutat; a’ másik egy le eresztett fáklyá
val, ’s az ég felé intézett újjával, örökén való Re
ménységünkre. Az alap kövön olvastatható aranyos 
Latán fel írások, mellyek a’ Sz. írásból vétetlek, bő
vebben meg magyarázzák ezen képek értelmét.

A’ Sírboltok előtornátzlzába lépvén , njiollz be 
menetelek tűnnek szem elejbe, mellyek az ellenbe 
fekvő Primási Sírboltba, és egyébb ágosztályiba ve
szetnek ezen féld alatti világnak( mellyent temetőül 
szolgálnak a’ Káptalaniaknak, és más világiaknak, 
a’ kik itt óhajtanak nyúghelyet. Egy márvány osz
lopokból , mellyek jó nagy tágot hagynak magok, és 
a’ fal közt,  szabadon álló kör ápolitja a’ boltot, 
mellynek szent homályába a’ pillantat el enyészik. 
Itt ezen elő tornálzban nintsenek temető helyek, ha- 
nemtsak néhány regi emlékek, ’s jeles maradvánnyá 
az el múlt (időknek, mellyek a’ hajdoni királyi Lak
székben találtatlak, és illendő tisztelettel ide hely- 
hezleltek a). A’ bé menet által ellenébe nyílik meg 
a’ Primási sírbolt, és egy egyiptomi ízlésű veres 
márvány kapun által, melly alúl szélesebb, mint 
feliül, jutni azon abronts gömbű, tsillogós veres már
vánnyal ki rakott helyre , mellyen egy felséges ízle- 
lü hasonló márványból egy rétűen épült, oltáron kí
vül, 59 jövendő Magyar Prímások temető boltjai ta
láltatnak a’ fal vastagában.

Az oldal sírboltoknak egyikében, mellyek a’ Ba- 
kálsi, és Sz. István kápolnái alatt egészlen világoson, 
és szározon fekűsznek, (az utóbbi alatt) áll faragott
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a) Ezekről már fellyebb emlékeztünk. Többnyire az í r é  olvasóival 
a’ felséges ötlok képét tökéllelessen soha nem közölheti , mert a’ 
lá tás ,  és olvasás közt ollyan a’ kiilömbbség, mint a ’ v ilág , és ár
nyék közt.
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emléke hz elöbbeni Prímásnak, bajdoni királyi Her- 
tzegségénelí Károly Ambrusnak, mellyett neki Test
vérei: Ferentz, Ferdinand, és Maximilian, emel
lek. Két Angyalok nyitják meg a’ koporsót, egyik 
felemeli a’ szem fedelet; a’ másik a’ fel emelkedő 
Hertzegnek nyújt kezet, ’s annak az ég felé mu
tat fel.

A’ Hertzeg vonatai ki vannak vésve a’ faragott 
képen. Az Emlék drága Garari márványból van, 
mélly annak üdéjében a’ Sz. István kápolnájába fog 
helyheztettetni.

Még egy helyről érdemes emlékezni, melly va
lamint minden, a’ mi az épülethez tartozik, tsuda, 
és nagy bé nyomást tesz. Az által menet (szekér 
út) a’ domb lejtője alatt, melly a’ Templomtól las
sanként lé ereszkedik, és a’ Káptalaniak Lakházai 
két fél kerületét el válosztja. Hogy ezen Uraknak, 
egymáshoz, vagy a’ PapiNevendék házokba akarván 
menni, ne kellesék a’ hegyet lábolni, vagy szeke- 
rezni, 0  Eminentziája a’ H. Primas a’ domb gyom
rán által egy szekér utat nyitott, ’s azt folyosó mód
jára ki falaztatta, Annak tekintetet gerjesztő ma
gossága, és hoszsza, kövessége, és homallja a’ nézőt 
meg lepik. Az egy kőszikla kapu, vagy is inkább 
kősziklába faragott folyoso, mellynek hoszsza 50 öl, 
szélé 4 ö l, magossága 6 ö l, mellybe a’ világosság a’ 
másik részről az lit feléig hat, ’s a’ mellynek nagy 
térsége, komoly helyheztetése, és homállyá a’ húsz

a i Az egésznek eloleges rajzolatja Ö Emincntziájától, a’ H. Prismás- 
tol származott.  A’ másilí fő részt vevő volt Khünel Építő mester 
Ur, Sopronéi születés; kit a’ halál korán el ragadott a 'm u n k a  végre 
hajtása előtt; de unokája (testvérje hja) Packh Úr ,  a’ ki hasonló 
képpen Sopronéi f i ,  és Bétsben tanú it ,  helyre álította a’ kárt,  
mellyet Khünel halála okozhatott volna. Packh m unkája  a1 S ír 
bo lt ;  az abban álló szobrok pedig Schrotte. Az épületi munkák, 
és költségek nagy könnyebítésére több épületi szerek ialáltattak 
fel nem meszsze Esztergom tól;  u. in. m é s z ,  tégla fö ld ,  épület 
kő, és márvány.



szu boltnál; abarat ellen is fel emelkedett gondola- 
tolira gerjeszti visgállóit.

A’ munka 1821 kezdődött a’ régi, ’s majd azon 
helyen állott szentegyház, a’ még fenn álló bástya fa
lak, és egyébb épületek, el bonlatlak. Azután a’ begy 
meg laposíttalolt, (i öllel alatsonabbra ásatott, hogy 
a’ fő Templomnak, és Primási Lakháznak hely ké
szíttessék. Falakat, és kősziklákat kelleték fel vet
tetni, 24 Káptalani házoknak rónát állíltani, és azu
tán áz alapok helyéből, pintzékből, tsatornákból, víz
vezetékekből, a’ felesleg földet ki hordani. A’ föld 
alatti pintzék tágossága is meg érdemli a’ szemfii- 
lességel.

Az is emlékezetre méltó Esztergomra nézve; 
hogy itt nem régibe egy Tánuló Ifjú segéd fizetésére 
(Stipendium) Lord Dormer liatholikus Angol, a’ ki 
Esztergomban született, és az itteni királyi Gymná- 
ziumban tanult, ’s ki halván Rokonságából az előtte 
való örökösök, eredeti hazájában nagy Jószágok bir
tokába jutott, szép tőke pénzt rendelt. 1850 5. Fcbr. 
Magy. Kur.

E s z t e r g o m  V i d é k e i .
Szomszédságában Esztergomnak hajdon Sz. Be

nedek Monostora is volt ; és az Esztergomi me
zőn , (in Campo Slrigoniensi) Cziszterszi Rendű 
Monostor.

A’ nem meszsze fekvő Szamár hegyen igen jó 
veres bor terem. Sz. Tamás az Érseki káptalané, 
valaha 5 Prépostság volt benne. 1480 L. Sz. György, 
szép mezejével az Érseké, mind a’ kettő mező város. 
Ezekről már emlékeztünk.

2. A’ Párkáayi járásban: Párkány, a’ Duna bal 
partján: 1065 Lak. Hajdon nagy erősség volt. 1683, 
a’ Törökök itt 8000 embert veszteitek.

Bátorlieszi, 1882 Lak. jó szántókkal, és szöllő 
hegyekkel. Sárisáp, 1006 Lak. É’ mellett volt a’ Ró
mai Quadriburgium. város.

Nevezetesebb faluk : Bajna, 1687 Lak. Maróth, 
1541 Lak. szép gesztenyéssé van. Dömös, 1101 Lak.

E urópa  Tekintete IX. Kötet. 11

8. Esztergom Vármegye. 161
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Almos, Ií. Bélának Attja az itteni Sz. Margit Prépos- 
tságat alkotta, mellynek omladéki most is láttatnak; 
itt holt meg I. Béla. Sz. Kereszt, Remeteség, hajdún 
a’Joannilák: azután a’ Nazarenus szerzetesek lakták, 
bútsús magányosság szép Templommal.

Posta állás: Neszmélytől Buda felé: Nyerges 
újfalu. Dorog. 1 Veresvár l£ , Dorogról Esztergom 
kéménd 1. Zseliz 1~.

9. H o n t  V á r m e g y e .
A’ folyók vidékeit ki vévén, az egész Vármegye 

hegy - seregekkel hinletett; mellyek közt jegyzésre 
méltóbbak: a’ Selymetzi, Tsábrági, korponai, és 
osztroski hegy ágok. A’ Szithna ; inelly leg maga
sabb. A’ Börsönyi hegyek, magasabbak ezek közt: 
a’ Magasfa, és zebegény, végre a’ Drenoi hegyek.

Folyó vizek: az Ipoly, mellybe, szeklenlzét ki- 
vévén, valamennyi kisebb viz folyik ; korpóna a’ 
Tsabrággal egyesülve , selmetz ; a’ Duna Esztergom, 
és Honi magas kösziklásai közt folyik el. Savanyú 
vize hires a’ szalalnyai völgyben.

Hidegebb vidékei (Selmetz körűi) tsak zabot 
terem, de egyébb részein más növevények is fel jön
nek, noha a’ gyakor trágyát mind meg kivánnyák. 
Az ásványos vidékek vize a’ gelvákat ápolgatja, és az 
ábrázotokat halaványílja, De nagyobb részre levegő
je egésséges, és vize , és legelője hasznos.

Termék. Hont vármegye a’ leg nemesebb ásvá
nyok bövscgét zárja hegyeibe; ásattatik itt sok aran
nyal egyelílelt ezüst, a’ Selymetzi Béla, és Baka Bá
nyai hegyekben. Ón közönségesen elegyedve tál ál
latik azzal. Némely vas ertz, réz , gálitzkö, tzino- 
brium, és kcnesö ; a’ Szithna hegy tövében igen jó 
fejér agyag találkozik. Van értz vize is. Termeszt 
gabonát, és főzeléket; hires a’ Bozoki borsó; bőven 
termő bora, és dohánnyá, kivált a’ Palánkai, Füzes 
gyarmati, és kos - pallagi. 347,871 hód hasznos föld 
böl 157,432 h. szántó, 144,742 h. erdő, 13,880 szöl- 
lö hegy.
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Az Ipoly derék tsukákkal, a’ Tsábrág pisztrán
gokkal kedveskedik.

L ak osok : 46 αηπ (Liclitenst. 44{) □ m. 110,000 
Lakossal, 3 szab. királyi, 9 mező városban, 174 
faluban, és 14 pusztán. Jobbára ka(holikusok,| több 
felinél Tót, a’ többi Magyar, és INémet. Sok bá
nyász van köztök. A’ tudományi míveletet elő moz
dítja a’ Selmelzi Bányász - Akadémia, és két gim
názium.

4. Járásra osztódik, u. m. a’ Báthi, Bozoki, 
Selmetzi, es Ipolyira. Portája (1819) 102f- a’ 3 
szab. kir. városé: 22. 4876 házhelyen 7749 helyes 
paraszt lakik.

Jelesebb helyek:
1. A’ Seljmetzi járásban: 1) Selymetz Bánya 

Schemnitium, Slawnica, szab. kir, és fő Bányavá
ros, mintegy 18 — 20,000 Lak., ezüst talpon, és 
hegyek közt, alkalmatlan fekvéssel, keskeny, és 
lejtős völgyben 2172 láb magosságon. Részei a’ 
Vindscbachta , Schittersberg, és Hodrilz. A’ Gazdag 
banyáiban ásatolt arany, és ezüst készíttésére al
kotott nagy intézetek minden figyelmét érdemel
nek, és magokra vonnak: a’ föld színén, és alat, 
a’ viz, és tiiz által szünetlen mozgásban tartandó 
erő mívck, mellyek segítségével a’ viz, és értz ször
nyű mélységekből ki huzattatik. 18 virágzó bányá
ja van. Jelesebb ötlök itt a’ bányász intézeteken 
kívül: a’ Bánya akadémia, mellybe egész Európá
ból öszve gyűlnek a’ Tanulók: a’ kalholikus, és 
protestáns gimnázium, valaha a’ Templariusoknak 
volt Lakhelye.

A’ több szép templomok. A’ Piaristák kollégi
uma, a’ ritka szépségű kalvaria, két régi vár kas
tély, a’ fő kamara Gróf háza. é. á. t.

2) Béla Bánya, Dille; szabad kir. város, mint 
Semnitznek egy része tekintetik. 1700 Lakosi a’ bá
nyászatból , és földmívelésböl élnek.

5) Baka Bánya, Pukanz, szabad kir. város 2500 
Lakossal egy arany, és ezüst bánya hegy alat fekszik.

11 *

9 - Hont Vármegye.



164 Dunán innét.

A’ mező városok: Sz. Antal. 1025 Lak. szép 
kastéllal. Határán egy vadas kert van. Szebekléb; 
1052 Lak. Némethi 685 Lak.

2. A’ Báthi járásban: Báth, Fraummark, 1165 
Lak. jó határán gabona, bor, és dohány terem, jó 
vásári vannak; düleményil őrzi egy régi épületnek. 
Ipoly Pásztó, 542 Lak. derék juh majorral, szelka- 
1175 Lak. közel a’ Dunához, marhát nevel.

5. A’ Bozoki járásban: Bozok, 476 Lélekkel, 
Prépostsággal , (valaha Praemonstrati Monost.) és 
szép várral ékeskedik.

4- Az Ipolyi járásban; Ságh Ipoly, 1400 Lak. 
a’ krupina, és Ság öszvefolyásánál. Jó földjén ga
bona, bor, sok kukorilza, és dohány terem, vala
ha nevezetes Praemonstrati Prépostság volt. Hosz- 
szu hídja van az Ipolyon. Börzsöny, 1350 Lak. 
mezei gazdasága, és tölgy makkolása jó van. Nagy 
Maros, 2632 Lak. a’ Duna mellett, szép fekvése,: 
termeszt dohányt, és belses italt.

Nevezetesebb helységek: Apáik Márótli, a’ hol. 
(és kementzén 1250 Lak.) a’ vármegye gyűlései 
tartatnak. 235 Lak. szahállos. 647 Lak. Sok juhot, 
lovat, marhát nevel. Hont, most falu. régi várá
nak omládékait mutatja.

A’ G a r a n  f o l y ó  v i d é k e i :
10. Z ó ly o m  V a r m eg y e .

Majd 5 szegletet formál, sok hegy ágokkal ke
rítve; belöl pedig, kivált déli részein, meg hintve; 
mellyek közt nevezetesebbek: a’ Jávorob, Tót Pel- 
sötz, és Turopolya felett, az osztroski hegyek, a’ 
kriván , Dobrotsi, Málnapatakai, Pietrova, Homok
ká, Vépor , kitsera , Remela, Djel, és Fabova. A’ 
Polána, Detvai, és otsolai hegyek: a’ Hrochotz, 
Pojniki, Mitsinai, Beszlertzi hegyek ; és Urpin. é. 
a’ t. Az arany, ezüst, réz hegyek közt leg neve
zetesebb az Ur-Völgye. Földje középszerű termé
sű, de azért jó gabonát hoz, legelője pedig elegen
dő van.



lo. Zólyom Vármegye. 165

Folyó vizei: a’ Garan, melly a’ Risztritza vi
zét el nyelvén soli fát hord a’ szénégető hegyelire; 
soli talp liajóliat is úsztat a’ duna mellékére. Bele 
folyik a’ szalalna, ’s Neresnitza. A’ liorpona is 
erre vágtat által.

A’ levegőt, a’ Sok hutás, és hámoros vidéke
ket liivévén, a’ gyalior szelek tisztityák; a’ tél nem 
igen hideg, és tartós, de annál gyakortábbi az égi 
háború, és Zivatar.

Termék: Az ásványok országában találja leg 
nagyobb hintsél. Aranynak jöttek ugyan nyomába, de 
bánya még nem virágzik, mellyet az ezüstéi talál
nak, tsekély. Betsesebb az ezüst Ur-völgyében, a’ 
Ilermanetzi, és Tajóvai begyekben. Leg jelessebb 
a’ réz ; melly a’ Zandbergén esztendőnként 1200— 
1500 mására ásallatik. A’ tzement réz is nevezetes, 
Vas kövekkel telye vannak a’ Ronilzi, Libeth bá
nyai, és Poinoki hegyek, a’ völgyek pedig vas ol
vasztó hutákkal, és hámorokkal. Ón a’ Leholai ha
táron, kéneső a’ hörmölzi hegy oldalban, igen szép 
büdösköre] egyelítelt sárga egérhő (aranyglét, au
ripigmentum) zöldrézmész. Bolusagyag ; Gálitzkö, 
érlzvizek, föllép’ a’ tzement viz.

Az erdőségek, ’s nagy fenyvesek felénél többet 
foglalnak a’ vármegyében. Legelöji sok juhot, és 
szarvas marhát táplálnak. Sok gyümöltsöt is terem ; 
hires a’ Beslerlzei szilva. A’ korponaiak szöllöt is 
termesztenek. A’ komlo is jó miveletben áll. Igen 
jó izü , és meszsze hordatik a’ Zólyomi sajt, és tú
ró. A’ szlatinai. és Dévai völgyből még Bétsbe is 
hordják a’ jó vá̂ at.

Vadak, Medve, farkas, öz , vad disznó, nyúl. 
Madarak: fajdtyúk, fogol, és tsászár madár, és sok 
lmros madár.

Halak; a’ Garanban: Lazatz, jászlieszeg, kö- 
vihal, Isulia, ángolna, tzompó, tzigány bal. Ki
vált a’ Dubovaiak gyönyörűségeket találják a’ méh 
tartásban.

Lakosok: 50 □ m. talám 80,000 Lakossal,
5 szab. kir. 9 m, városban 112 (mások szerént 148)
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faluban , 2 pusztával. Nagyobb része katholikus, 
és Tóth, igen kevés németekkel, ’tiidók nem szen- 
vedtetnek. Jobbára: főldrnivelök, juhászok, bányá
szok, favágók, szénégetők; hámorosok, szekeresek, 
hajósok, mesteremberek, kereskedők, és a’ t. A’ 
tudományok virágoznak.

Tsak két járásra Osztatik; a’ felső, vagy Besz- 
terlze Bányai, és alsó, vagy Zólyomi-ra. Portája 
(1819) 60 az 5 szab. kir. városoknak 24. 2557 egész 
helyen 3093 helyes gazda találkozik. Jelesebb vá
rosok, és helyek.

1. A’ Felső járásban: 1) Besztertze Bánya Neo- 
solium, szabad, királyi, és bánya város, a’ Garan, 
és Bisztritza folyók mellett, leg szebb a’ bányavá
rosok közt, kellemetes fekvésével, széles hoszszú 
utszáival, és nagy piatzával. Nagy épületei közt 
jelesebbek, 3 nagyobb, és 2 kisebb Templom, a’ 
Püspöki Lakház, a’ káptalan, a’ kamaraház, a’ Vár
megyeháza. Püspöki szék, van Seminariuma, és 
gimnáziuma. Lakosi száma 12,000, a’ kik közt hi
res festők; és silesiai gyoíts- kereskedők, (jobbára 
Tótok) ’s néhány Németek is találkoznak. A’ pi- 
atz körűleti házoknak különös igazai, és kötelessé
gei Vágynak. Héti vásárai nevezetesek. Lakszéke 
a’ Bánya kamarának, Itéllő széknek, Tartományi, 
és Hadi Biztosnak a). Emlékezetre méltók a’ réz 
olvasztó huta, réz és vas hámorok, puskapor mal
mok, a’ sok jó szilva, és Savanyú viz. Fel tűnnek: 
a’ régi vár maradványai, a’ kies völgyi, kerti, és 
a’ Garan közötti zsilipes sélálló, Is mulató helyek, 
gyönörű ki látásokkal. Ide tartozni az említett Ur- 
vólgye. közelében van a’ Tajova is.

2) Brezno Bánya , Brins, szab. kir. város a’ 
Garan mellet, 7000 Lak. Juha, és sajtja (Brinskász) 
ditséretes. Kereskedése, kivált gyapjúval, eleven. 
Az ájtatos oskolai Atyáknak kollégiuma, és gimná-

a) It t i 83o oskola i . és nevelő Inte'zet állíttatott a’ szegény sorsú el 
hagyatott árva gyermekek számára.
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ziuma van. A’ méh szaporításnak itt nagy ellensé
ge a’ medve. A’ Tót Lakosok vendég szeretők.

3) Libelh Bánya, Lubjetowa, szab. kir. bánya 
város mintegy 1500 Lak. rezet, és sok vasat ás, és 
készít.

4) A’ mező városok: Tót Liptse, a’ Garan mellett 
egy kősziklának tövében, régi hires várában a’ ki
rályok mulatlak. Papiros malma va.

Pojnik, sok vas bányával, hutával, és bolus 
agyaggal. Radvány. Lakosi igen szorgalmatos mester 
emberek mintegy 1600 számmal, két kastéllyá, és 
hires^vására van.

*
2. Az alsó járásban, két királyi városok:

1) Zolyóm, vetus v. veterosolium’ a’ Garan mellett, 
majd 2000 L. Jeles várában a’ királyok (kivált Mátyás) 
örömest mulattak. I. Lajos 1378 Lengyel Országi 
gyűlést tartott benne. Jó Savanyú vize van. A’ Vár
megye gyűlései némellykor itt tartatnak.

2) Korpóna, Karpfen, igen régi város, 4000 
Lak. a’ kik jobbara a’ gyűmöits, és szöllő mívelés- 
ből élnek Az ájtatos oskolás Atyák kollégiumával, 
és kisebb Deák oskoláival díszes. Hajdon a’ Törö
kök ellen erős védelem volt.

3) A’ mező városok: Tót Pelsölz, Száz (egy ré
gi bástyával) Bábaszék, és Dobronyiva várral. Nagy 
Szalalna, saványú vízzel, és Detva.

Nevezetesebb faluk: Tajova (réz bányákkal, ol
vasztóval, hámorokkal. Podlavitza (sok féle malom
mal) királj falva (fegyverfabrikával). Otsova (Bél Má
tyás hazája) koszteviarszka. Vigles (régi várral). 
Kibár savanyú vízzel, mellette ferdő van (meleg). 
A’ Sturetz hegyen két szép viz rohanás, a’ Detvai ha
láron és szihla mellett üveg huták; szalatna, Otso
va, és Hermanetz vizei mellett Fűrészek szemlél
tetnél;.

Posta állások: Selmetz bányáról Besztertze Ba
nya felé: Butsá 1  ̂ Besztertze 1|. Innét Nográd felé: 
Vigleo 2- Vámosfalva 1*. Ugyan onnét Liptó felé :
< K ár 1.

[ίο. Zólyom Vármegye.
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11. N ó g r á d  V á rm eg y e .
Nógrád Vármegye, némelly térségeit ki vévén, 

jobbára hegy tsoportokkal van meg hintve, mellyek 
közt magas kopasz bértzelt tűnnek fel. Nevezeteseb
bek azok közt a’ Holi, Vrch osztroski hegy mel
lett, Liszetz. A’ Tserhát, a’ Medvéssél, Szanda 
Salgóval, karants, és Várhegyggel. Az Etskendi 
erdőség.

Folyó vizek: Az Ipoly; melly az itteni hegyek 
közt fakad; magába szívja: a’ Szilhát, Losonts-Tu- 
gárt, Dobroda Szregovát, a’ Liberlstsel, Eszter
gált, és kürtöst. Sok kárt okoz az áradások üdé
jén. Jelesebb hidak általa: a’ Rapi, Tarnótzi, Pös- 
tyéni, B. Gyarmati, és J. Pásztói. A’ Ráros hidja 
faragott köböl 6 ivekkel, 100 ölnyinél hoszszabb. 
A’ Zagyva is itt ered, melly is a’ Vanyártzot, és 
Bér patakot magával vivén a’ Tisza felé üget.

Föld alapa sok féle tulajdonságú; a’ kárpát he
gyek felé terméketlen, de Losonts, szélsény, B. Gyar
mat körül, és Pest varmegye felé, a’ Zsilva part
ján igen termékeny. A’ levegő egésséges, az égi 
háború, zápor, és jég eső gyakorlás.

Termék. Kivált a’ déli részen sok búza, rós ; 
árpa, zab, pohánka, borsó, ’s egyébb főzelék, sók 
jó bor, és gyümölls, kiváLt a’ Ilongyagi dinnye, te
rem, úgy kender is.

A’ vármegyének tsak nem fele erdő, a’ honnét 
a1 sertvés hizlalás könnyű, és hasznos. A’ haszon 
föld 014,512 hold 248,080 vető,20,054 szölló. 290,555
h. erdő, marhája, hala, rnéhe, és értz vizei vannak.

Lakosok: 77 ~ 7σ □ m. 200,000 emberrel, 11 
mező városban, 247 faluban, 189 pusztán, ~ része 
kalholikus. Felinél több a’ Magyar mint a’ Tót, 
a’ Német kevés. Gabona, és bor termesztésben, 
marha tenyésztésbes , és a’ Tótok fazék, hordó, 
abronts készítésben , és tsere kereskedésben foglal
ják magokat. Sok ezer pipák is készíttetnek ezen 
vidékeken.
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4. Járásai: a’ Füleld, Losontzi, szétsényi, és 
kékkői. Portája (1819) 109. Házhely 4926. helyes 
paraszt 7950. Jelesebb Lakhelyei; Mező városok:

1. A’ lossontzi járásban: Lossontz, a’ hasonló 
nevű folyó mellett, szép térségen, számos Lako
sokkal, van protestáns gimnáziuma, 6 derék vásár
ja, jó búzája, és keresetje. Tugár, Gáts derék 
posztó fabrikával, fejér edény (Majolika) fabriká- 
val, papiros malommal, és ékes várral. Hires se
lyem juh nyája is. Divény, omladozó várral. Halá
rán van üveg huta , erdejiben káról madár.

2 A’ Füleld járásban: Fülek, szép fekvéssel, 
nagy erdőkkel, és jó savanyú vízzel, kő sziklán 
épült erős vára most tsak omladékiban büszkélkedik.

5. A’ szétsényi járásban : Szétsén közel az 
Ipolyhoz, gyönyörű ki látásokkal: 3354 Lak. ter
mékeny földön egy hajdon erős, most úri várral  ̂
és kerttel. Bort termeszt. Sok ’Sidó lakik benne.

4. A’ Kékkői járásban: kékkő 1580 Lak. régi 
vára düleményivel, és szép gesztenyéssével.

Balassa Gyarmat, 3786 Lak. igen szép termé
keny vidéken, jeles, és eleven m. város jó élelem
mel, itt tartatnak a’ Vármegye gyűlései, régi vá
rának. Isali omladékáit látni. Sok ’sidó van benne.

Vad kert, 2455 Lak. a’ hol 1710, a’ Rákótzi 
pártütő társai meg verettettek. Nagy Oroszi, 1965 
Lak. Az Oroszok építették kálmán király (idejé
ben; nagy, igen termékeny határa, és értz vize van.

Nógrád, szép völgyben, valaha egy gömbölű 
hegyen fekvő szép erős várral diszeskedett; most 
omladozik.

Nevezetesebb helységek: Kónya erdejiben van 
egy híres ferdő , és orvos viz. Turopolya vize ne
vezetes nyáron hidegségéről, télen melegségéről. 
Rohmány pusztáján meg verettek a’ Rákotzi párto
sok. D :vény Huta, Hugyag, és Poltár mellett sa
vanyú vizek vannak. Garab (valaha Praemonstrati 
Monost.) savanyú vizes kuttal. Verötze, a’ Duna 
mellett kö szénnel. Sós-Hártyán 776 Lak. sósviz 
forrással.

i i .  Nógrúcl Vármegye.
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Az említett várakon hívül vannak még: u. m. 
a’ Salgói, Somosköi. Zagyva, Baglyas vár, Pétskő, 
Hollókő, Pogányvár, Sámson vára, Buják, Etseg- 
vár, szandavár. Kamor-Mind omladóban.

Posta állások: Ipoly Sághrol Piétság 1~. Balas. 
Gyarmath 1-f Szakái, l£  Gáts 1- Zelene 1 | Rima 
Szombath 1~. Rútságról Vátz 1~.

12. P e s t ,  P i l i s ,  és ’S o l t h  V ár m egye .
Ezen egyesültt 5 V. megyének a’ Duna, és Ti

sza kerítti határait nagy részint, két pusztája, és 
1 helysége a’ Jászságban fekszik. Dunán innét tá- 

' gos síkságok unatlankodnak, túl annál kelemete- 
sebb hegyek deríttik ; jelesseb a’ Pilis, melly a’ 
Vértes hegyekkel a’ Sz. Léleki, Sz. kereszti, szán
tói, és kovátsi kies völgyeket formaija. Jeles még, 
az Üröm Sz. Pál, Abraham, és szép alkatú János 
hegye Buda mellet, a’ honnét gyönyörű ki látások 
vannak nagy meszszeségekre. A’ Sz. Gellérd hegye 
Buda mellet. Sok homokos, terméketlen kopasz vi
déki közt több ezer hold motsárokat, és posvány 
ereket találni.

Folyó vizek: a’ Duna, melly a’ 5  ̂ mértföldnvi 
Sz. Endrei, Nyulalt, vagy is Sz. Margit, a’ 6 mért- 
földnyi Tsepel, és más számtalan kisebb szigeteket 
formál külömbbféle vidékeken. A’ Tisza, és zagyva 
tsak egy kis részeit érentik. A’ Galga, a’ Zagyvá
ba folyik. A’ Rákos, Gödölón feliül ered, ’s ó Bu
da aránnyában a’ Dunába szakad. A’ Hajta. A’ nagy, 
és kis Tápió. A’ Tzeglédi ér. A’ Tsörsz Árka. ’s. a’t.

A’ homokos, száraz, kemény vidékek a’ gabo
nának kedveznek; a’ posványok tsak kákát, és ná
dat hoznak. A’ Puszták, és jó földek legelővel, és 
terméssel bővelkednek. A’ Bornak még a’ lapá- 
nyok is tetszenek. A’ hegyek közt a’ levegő hi
degebb , de egésségesebb , mint a’ motsárok kö
rül, a’ hol a’ nyári hévséget hideg éjszakák köve
tik. A’ rónákon igen uralkodnak a’ szelek.
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T é r m é s e k :  Mindenféle gabona, Sok szép 

lisztellö búza, nagy szárú, és tsévéjű kukoritza, 
köles, és minden nemű főzelék, Nagy, és jó izű 
dinnye, jó borok, fa a’ sok erdőben, mellyet a’ 
fátlan vidékek náddal, szalmával, és száraz ganéj- 
jal pótolnak. Haszon földje: 1,504,705 hold. szántó, 
799,414 h szőllö: 53,580 h. Erdő 424,440; házi 
kert 19,000; rét, és legelő 208,211 kert.

A’ Sok tágos pusztákon szemlátomást híznak 
a’ gyönyörű Magyar ökrök, mellyekről még a’ kül
ső Nemzet is ditsérettel szóll. Az út melléki ter
jedt mezőkön számos gulyákat, göbölyöket, lova
kat, és juhokat szemlélni. A’ nagy fülű sertvés 
száma se tsekély. Halai közt nevezetesebb: a’ tok, 
nagy viza, hartsa, tsuka, menyhal, angolna, ká
rász, és jó izű ponty. A’ motsárokban temérr- 
dek vadmadarak seregeinek egybe, mellyek közt 
nagy számmal pi’seg a’ hattjú, darú, és gólya. 
Épület kő a’ Dunán túl elég van a’ hegyesekben. 
Találni Buda mellett egy tóban tsuda sót is. Érlz 
vizei híresek.

L a k o s o k :  191-£ö O m. 2 kir. város, 25 m. 
város 157 falu, 111 puszta, majd 400,000 ember 
van, Magyar 109 helys. Német 54, lót 38, Rátz, 
és Görög 9. ’Sidó 10,900 Lélek. Nagyobb része 
katholikus. Itt a’ kormányi Hivatalok, szép túdo- 
mányok; és mesterségek leg jobban fényeskednelt 
az egész Hazában. Leg szebb virágjában áll a’ 
földművelés, Marha nevelés, és kereskedés. Az el
mebeli műveletet elő mozdítják ; a’ Pesti Universi- 
tás, több gimnáziumokkal, és tudományi intéze
tekkel.

5. Járásra Osztatik : u. m. a’ Pilisi, Dunán tú
li, Vátzi, Dunán inneni , ketskeméti, Pesti, és ’Sol
ti - ra. Portája ( 1 8 1 9 )  244f Budáé 44. Pesté 40. 
Egész hely 7274. helyes gazda 15,794.

J e l e s e b b  L a k h e l y e k .
1) A’ királyi városok.

i 2 . Pest, Pilis, és 'Solth Vármegye.



B u d a .  O f e n .
Buda, Magyar Országnak fö városa, mellyel a’ 

természet olly sok, és szép adományokkal diszesí- 
tett, kellemetes fekvése, és több féle kintsei végeit, 
a’ leg felségesebb városai közé tartozik a’ Magyar 
Hazának. Bájító pompában ketsegteti a’ szemeket 
ama felséges Iszternek, mellyböl az árnyékos szige
tek bámíttó rajzolatban emelkednek fel, jobb part
ján. Három oldalról meszsze terjedő hegyek kerü
lik, a’ mellyek pintzéit sok külső yidéki Jjor keres
kedőknek Budai szamattal hiresíttik. A’ Levegő 
szelíd, jó illatú, és egésséges, a’ nyári meleget mér
sékeli a’ hegyek, és DunaAieve, mellynek kék tükö
ré a’ pillanlatot szünetlen magára vonnya , és de- 
rítti. Budát tsak ősi emlékei, és a’ természet teszi 
Honnonkban leg nevezetesebbé.

E r e d e t e .
Budának eredete 0  - Buda, melly Romai gyar

mat volt Acincum, Aqvincum név alatt, egész a’ 5 
század végéig; a’ 4 század elején egy üdéig Lakhe
lye volt Attilának, a’ Hunnok vezérének, ’s utóbb 
a’ Magyar királyoknak lett böllsője. 900 itt jött ál
lal a’ Dunán Árpád Magyaréival, és a’ fallal kerített 
várost be vette, ’s ettől fogva Etelvár nevet vi
selt, mellyel a’ Német lakosok Etzelburgra for
dítottak. Sz. István király, Sz. Péter, és Pál 
Apostoloknak olt egy szenlegyházat épített, mellyel 
Sz. László Préposlságra emelt. II. Geyza a1 várost ki 
terjesztette. III István, és III. Béla alatt meg szé
pült, és nevelkedett. Etelvár nevét Buduvár, ’s 
utóbb Budavár névvel váltotta fel. I. Lajos alatt 0- 
Buda egész a’ mostani Tsászár fördőig lerjedelt, a’ 
ki is Lakszékét visegrádról ide (a’ mostani Neustift- 
be) által tette 1352. A’ város kerülete 3 részre osz
tódott: Budavár (Ó-Buda) új vagy Nagy Buda, és 
Fölsőviz kerületére. Már IV. Béla alatt állott kis 
Pest (a’ mostani Rálz-városl mint gyarmat ága a’ dú
lt án által ellenben fekvő Ó-Pest városának: azom-

172 Dunán innét.



ban ÍV. Bela itt várt építtetvén a’ 13 század első fe
lében , alkalmatosságot adott mái Budánk alkattatá
sára, külömbbféle külföldiek ide költözvén a’ külö- 
nös^szabadtságok kedviért, mellyet nekik ezen ki
rály engedett. Ekkor emelkedtek fel a’ plébánia, 
és mostani Hadi őrizet Temploma. Sigmond király 
telte a’ várt, és várost, a’ hol állandós lakását hely- 
heztelte, leg nevezetesebbé. Itt több Ország gyűlé
sek tartattal«, és egyházi gyűlések. Leg nagyobb vi-, 
rágjára emelte ezen várost Mátyás király a’ 15 szá
zad vége felé. 1480 a’ Posonyi Universitás omlad- 
vánnyiból egy fő gymnazium emeltetett. Buda Má
tyás alatt boldog nyugodalomban, a’ kereskedés, és 
kézi mesterség divatban volt. Gyülek helyül szol
gált a’ tudományoknál«, és míveletességnelr, és nem 
utolsó helyet foglalt Európában a’ leg első várasok 
Rangjában. 1526 a’ Mohátsi szerentsétlen ütközet 
után a’ Török által nagy pusztulást szenvedett; 1544 
pedig egészlen a’ Török birodalomba jutott, és ab
ból tsak 1684 szabadult fel. 1780 az Universitás ide 
által tétetett ismét részint, részint pedig Pestre vite
tett. 1792 itt koronáztatott meg Ferentz király, I. 
Tsászárja Austriának. Sok viszontagságai után ér
deklő sebet ejtett Jakosin a’ szörnyű tűz 1810. Sept. 
5 -kén,  a’ melly 600 házat meg emésztett Tabántól 
a’ keleti déli részen.

Mo s t a n i  Buda  városa .
F e k v é s e :  a’ 56° 42'15" kel. hosz. (Ferro) és 

47° 29' 44" éjsz. szél. alatt. A’ tenger szinte felett 
362 láb magossága. Az ég alja álhatatlan, ’s az iidö 
változó, a’ levegő tiszta, inkább száraz mint nedves. 
A’ város, melly naponként épül, és szépül, a’ várból 
és a’ várnak alját környülő kül városokból ál. A’ 
vár mintegy királyi erősségben pompáskodik egy 
nagy kőszikla haláron , uradalmi tekintettel pillant
ván környékeire; kör - lejlőjin, mellyek szűk völ
gyeken vezetnek tövére, mármost a’ leg szebb Lak, 
es mulató házak, ’s kerlelelek mosolyganak. Bás
tyáiról a’ leg kellemetesebb kilátások ketsegtetnek

i 2 . Pest Vármegye. 173
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lteletre a* Dunán által Pestre, dél felé a’ Rátz város- 
ra, és Sz. Gellérd hegyére , nyúgot, és éjszak felé 
a’ Krisztina városon által az által láthatatlan szőllö 
hegyekre.

Négy, a1 bástyákon által töretett kapuk nyitják 
meg a’ bástyákkal kerített várt a’szekereknek, a’gya
logoknak több részeken van majd fedett, majd ég 
alatti Jéptsös út, és nyilat, mellyeken nem kevés fá
radsággal jutni fel a’ várba. A’ kapuk nevei a’ Bétsi 
éjszakra, a’ Fejérvári, délre , a’ Vizi (hajdon kon- 
stantinopolitáni) délre, és Vár, vagy új kapú, kelet 
felé. Kiil városai: a’ Vizi város keletre, Landstras- 
ge (Ország út) és Neustift (új vidék) éjszakra, a’ 
Rátzváros, vagy Tabán, délre, a’ Krisztina város 
nyúgotra. Kerülete gyalog 2 |  óra - 3000 házzal, 20 
kalholika, és egy görög szentegyházzal. Ha a’ hadi, 
tanuló, és utazó népséget hozza tudjuk, a’ Lakosok 
száma reá megy 30,000-re. Nevezetesebb épületek 
a’ Várban: a’ királyi Palota, melly magos fekvése, 
és izmos, ’s módos alkatása miatt a’ leg szebb kirá
lyi várok közt érdemel helyet.

A’ déli nyúgoti szélén a’ vári hegynek egész kör
vidéken felségesen uralkodik a’ leg szebb kilátások* 
kai. Itt volt valaha ama nevezetes könyvtára korvin 
Mátyásnak, két nagy ékes száliákban, a’ vári fö tem
plom mellett, a’ hol egyikben a’ görög, a’ másikban 
a’ latán, magyar, német, és tót könyvek fényesked- 
tek ragyogó kötetekben. A’ Palotának alap köve 
1749 tétetett a’ régi királyi vár omladvánnyi helyére, 
noha az későbben emelkedett is tökélletességre a’ 
Burkus háború miatt. Nagy alkatmánnya, és az ab
ban uralkodó pompa, a’ sók ritkaságokkal azt szem- 
lélletre méltóvá teszik. Az egész épület egy derék
ból , és két szárnyból áll, mellyek egy négyszeglet
nek három részét képelik. A’ homlok rész a’ Duna 
felé 94 öl hosz. és az oldal szárnyak be a’ vár hegyre 
tagos piatzot formálnak, melly az új kapúi úttal ha
tároz. Két emeletre van, ngúgotra egy kis harang 
toronnyal, külső tzifraságok nélkül. Mind a’ két 
szárnyon pompás fel menetel van, jobb részen a’
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fő kit·. Hertzeg, balon a’ vidékiek számára. Bal ré
szén az udvari templom, és Ország tzimer tárai van
nak. A’ homlok épület a’ királyi Lakást foglalja 
magába’ A’ jobb szárnyban a’ Nádor Lakását talál
ni. Több tiszti ágoknak is ezen Palotában van mun
ka szállása. Az egész királyi várban találni föld
szint 66, az 1. emeleten 47, a’ másodikon 78, ösz- 
veséggel 191 szobákat. A’ mellék épületekhez tar
toznak még a’ Prépost, (az az várbeli Plébanus) la
kása; a’ vári őr-ház, a’ lovagló oskola, a’ szekér 
színek, a’ vas műhellyel, a’ major istálló a’ szolga
ság, vagy lseléd lakással, és igen gyönyörű fekvésű 
kert, meliy a’ Palota alját 4 részről körül veszi; ’s 
a’ mellyről méltó volna egész könyvet írni, ha azt 
tárgyunk engedné.

Az Ország tzímere, és ékességei, mellyek itt 
tartatnak, azon különös dísz jelességek, mellyekkel 
a’ király éli meg koronáztatása alkalmatosságával, és 
a’ mellyek érezhetőn azon felségre, fő hatalomra, és 
igazaltra mutatnak, mellyekkel a’ Fejedelem ezen 
pompa által fel ruháztatik. Ezek a’ következendő 
darabokból állanak, a’ homlok kötő, vagy is alsó 
fele a’ gömbölű koronának, a’ felső fele, vagy is 
boltozatja azon koronának, melly 55 zafír, 50 Ru
bin, 1 Smaragd kövekkel, és 358 igaz gyöngy szem
mel díszes; 9 Márkot, és 6 Latot nyom. A’ királyi 
Páltza, buzogány formára, gombja üvegből arannyal 
foglalva, alól gyöngy ’sinorokkal aggatva. Az Or
szág almája egy fenn álló kis kereszttel, aranyból, 
sok drága kövekkel meg rakva. Sz. István kardja. 
A’ koronázó köpönyeg, világos kék selyemből, fe
születtel, R. Aszszony, és több szentek képeivel hí
mezve, több deák fel Írásokkal. Kéztyiik, veres se
lyem  kaptzák, és tzipők. Az egyes kereszt, és az 
Ország zászlója mellett 9 más zászlók, mellyek a’ 
jelenvaló, és hajdoni magyar korona tartománnyai- 
ra mutatnak. Egy vas almáriomba el zárva, a’ ki
rály, és első korona Tiszt pelsétjével titkolva tartat
nak az Ország tzímkintsei, és a’ különössen arra 
rendeltt, érdemes Gránátosokból álló korona örök

is . Pest Vármegye.
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állal őriztetnek éjjel nappal, és tsak a’ koronázás 
elöt 5 nappal, ’s ugyan annyi üdéig azután tételnek 
ki a’ szemléletre.

A’ S z e n t e g y h á z a k .
A’ régi Templomokról, mellyek a’ Budai vár

ban állottak a’ szerentséssebb íidőkben, tsak rövi
deden emlékezünk. A’ régi királyi szentegyház, Sz. 
Jánosnak szentelve, alamisnás Sz. János Patriarcha 
testével, és egy klastrommal. Sigmond temploma, 
melly a’ mostani György piatzán állott nagy tágos 
klastrommal. Sz György temploma, ugyan azon 
piatz keleti szélén. Sz. Magdolna temploma, a’ mos
tani fö örpiatzon. Sz. Pál Remeté temploma a’ vá
ros közepén, a’ Paulínusok templomával, a’ kiktől 
az utsza nevét vette. Sz. Miklós temploma, a’ Do- 
minikanok klastromával, mellyben Mátyás király 
1477 Akadémiát állított, a’ hol az említed szerzete
sek tanítottak. Sz. Jósef temploma a’ Karmeliták 
klastromával; melly 1784 meg szűnt, és későbben 
játék színné változtatott. Sz. Mihál Arkangyal tem
ploma (Miller szerint) a’ hol most a’ Tamils ház áll. 
A’ három Sz. Királyok temploma (Schier szerint) 
nem meszsze a’ mostani plébánia templomtól. A’ Sz. 
Klára Apátzái Temploma, és Klastroma, a’ hol most 
az Ország háza, és királyi Helytartó Tanáts van. A’ 
Sz. Kereszt, és alamisnás Sz. János kápolnája. Nem 
említtem itt a’ többi templomokat, és számos kápol
nákat, mellyek a’ kül - városokban voltak, és nintse- 
nek: p. o. a’ Sz. Háromság, Sz. Jakab, Sz. Péter, 
és Pál, Sz. Márton, keresztelő Sz. Janos, Sz. Lé
lek, Sz. István Mártír, Sz. Gerard s’ a’ t. tempi.

A’ mo s t a n i  Te mpl o mo k .
A’ Nagy B. Aszszony plébánia temploma, melly 

leg régiebb, és derékabb a’ várban, mellette van a’ 
volt Jesuiták épülete, a’ kik ezen templomot szüne
tek elöt bírták. Sz. János Evangelista temploma, 
egy üdejü a’ Nagy B. Aszszonyéval 1444 a’ szoro
sabb Réndű Franciscanusoknak adatott, a’ kik itt
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laktak a’ közönséges zivataráig a’ szerzetes Rendek
nek. Ezen templomban koronáztatott meg I. Fe- 
renlz, királlyá, és Alja a’ Magyaroknak 1792 a). A’ 
királyi vár beli plébánia templom, a’ hol a’ ' seb 
Országi keresztes, veres tsillagos vitézi Rendből egy 
Prépost viseli két káplánnal a’ Lelki vezérlést.
E g y é b b  n e v e z e t e s  é p ü l e t e k ,  ’s i n t é z e t e k .

Az Ország háza, 2 emeletre , valaha a’ Sz. Klá
ra Apátzái klastroma , a’ számtartás hivatali épület, 
melly a’ B. Aszszonyi Franciscanusoké volt. A’ ki
rályi kamara épülete, több mint 100 szobákkal, 5 
emeletre, emlékezetes a’ nagy szála a’ volt kamara 
Elöl-ülői képeivel. A’ Hadi kormányi épület, melly 
a’ Karmeliták klastroma volt. A’ fegyver ház kü- 
lömbb féle fegyveri, és hadi ritkaságokkal, a’ Sz. 
György piatzán. A’ Tanáts ház a’ nagy pialzon. A’ 
Magyar királyi Universitás könyv nyomtató ház, az 
Ország utszáján.

A’ magány házak közül szembe tiinöbbek : a’ 
Gróf Teleky Palotája, a’ Gróf Erdődy háza ; a’ Iler- 
tzcg Batlyány háza , az ügy nevezett Elölülői (Prae
sidialis) ház, a’ bajdoni G. Zichy, és Végh Uraságok 
háza , a’ G. Sándor palotája ’s a’ t.

A’ Lakosok számát a’ várban lehet 8000-re len
ni, a’ kik katholikusok, és Alagyar ’s német nyelven 
beszélleriek. Azok jobbára kormányi tisztekből, 
polgárokból, kézi mesterekből, és' deákokból ál
lanak.

A’ tudományi intézetek: Egy fő gimnázium, és 
a’ nemzeti oskolák által terjesztetik a’ Lelki mívelet, 
mellyre segédül szolgál az Universitás nagy nyomta
tója 22 sajtóval. És egy könyv-áros. Találni itt egy 
Patikát is.

Különös emlékezetre méltó a’ Yiz vezető erő 
mív, melly által a’ svábhegyi hídtól nem meszsze 5 
egybe gyűlt források a’ Krisztina városon, és hadi

i 2 . Pest Vármegye.
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gyakorlási réten által fel folynak a’ hegyre, a’ város
ka azon városházi kút öblébe, mellyből a’ víz több 
vidékekre el vezettetik. így nem lévén a’ várnak 
természetes ivó vize, el lállatik azzal bőven a’ mes
terség állal.

A’ k ii 1 s ö v á r o s o k .
Ezek közt első helyet érdemel a’ Vizi város, 

melly a’ Törökök kezében különös erősségnek ké
szült. A’ Duna jobb folytában feszik, és szebb épü
leteivel valódi várost állít a’ szem elejbe. A’ Török 
alatt sok ’Sidó lakosa végett ’Sidó városnak hivalla- 
tott. Azon részét, melly a’ kaputzinus Atyák klas- 
troma körül fekszik ; Halász városotskának is neve
zik. Itt nevezetes a’ Sz. Anna plébánia Temploma, 
és a’ kaputzinusok plébánia Temploma, szép utzái, 
és épületei vannak.. Az Ország utsza : nagy terje
déssel, a’ Duna, és szölló hegyek közt, itt jeleseb
bek: a’ kapisztrani Franciscanusok plébánia Tem
ploma, klastroma, és nagy szöllős kertje. A’ Sz. 
Ersébethi Apátzák Temploma, klastroma, és ispo
tálya. Az irgalmas Barátok nagy klastroma , és is
potálya, a’ hová tartozik a’ hires Tsászár ferdő is. 
Az ispotály, és annak szentegyháza. A’ Prímás Her- 
tzeg épülete. A’ Neustift (Felső viz) melly liajdon 
Pilis Vármegye gyűlés helye volt; e’ közt, és az Or
szág utsza közt volt a’ Sz. Háromság városa, a’ Tri- 
nitariusoktól vette hírét, és nevet a). Még előbb ál
lott nyúgoti dombján az új vagy Nagy Buda, vagy 
is régi Buda hadi vára, a’ hol 1. Lajos lakott.

Rátzváros , vagy Taban, hajdon kis Pest. A’ vá
rosnak déli, a’ Sz. Gellérd hegyének éjszaki alján, 
leg népessebb kill város, déli része szegény együ
gyű ház sorokból áll,  mellyek a’ kősziklákra láttat
nak ragasztva lenni. Itt nevezetesebbek több szép 
épületek közt, a’ plébánia Templom, a’ nem egye
sült Rátz templom, és fördei intézetek. A’ Kriszti
na város (hajdon székes Fejérvári völgy) leg tsende-

a) Itt tsak egy Plébánia találkozik.
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sebb, és liellemetesebb kül város nyúgotra, a’ hol a’ 
soli szép épületek közt fel tűnnek: a’ kegyelem osz
tó véres B. Aszszony plébánia temploma, a’ kal
márt! ház, és G. Nilzliy (utóbb Horváti) nagy, és 
szép kert, és Hadi gyakorló mező. Ki vévén a’ 
Rálz várost, a’ hol mintegy 6Ό00 Rátz találkozik 
nem egyesült, ’s talám annyi katholikus , a’ Lako
sok , kilmek száma átaljában egész Budában, a’ jö
vevényekkel együtt 50,000-re megy, többnyire Né
metek minden felé, ki vévén a’ kevés Magyarokat, 
és talám 500 sidóliat.

Eg y é b b  D i t s é r e t e s  i n t é z e t e k .
Szorgalom intézet az ártatlanul el szegényedett 

polgárók számára, a’ beteg aszszonyok háza, az 
őrizeti ispotály, az érdem fizetési intézet Magyar 
Hivatalosok özvegyei számára; Királyi fő épületi 
kormány.

Lotteria , kir. Ilarmintzad , a’ Váltó pénz tár. 
Fő Posta hivatal. Piajzoló oskolák, Rátz oskola, 
aszszonyi nevelő intézet. 8 Palika.

Könyvtárok, és gyűjtemények: a’ Nádori, Gróf 
Brunszwiky, a’ Franciskánusolié, gimnáziumé, több 
magány uraságoké, a’ Királyi vár, ’s más egyedek 
kép táraival, és külömbbféle termési, természeti, 
pénzi, és mesterségi ötlök gyűjteményeivel.

Vannak Budán 20 vendég fogadók, 250 Bor, és 
ser házak, 16 kávé házak; 100 bérliotsik (Fiaker). 
Tűz oltó, és viz ár ellen szolgáló intézetek, szá
mos éjjeli lámpások; több mulató bázok, és ker
tek, jelesek a’ vár körűi a’ bástyán készült sétálló 
utak, és fások.

B u d a  k ö r  v i déke .
Délre van ama magasra emelkedő Sz. Gerard 

begye, mellynek tetején pompáskodik a’ Királyi vár
ból néhány esztendők előtt által tétetett tsillag vis- 
gálló épület. Nyúgotra a’ lövöldöző tanya, a’ vá
ros majorja, gyönyörű kerteletekkel, és mulató er
dősökkel. Az árnyékos, és tágos Liget szeglet (kő*

12 *
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zönségessen' Au vagy Szau Vinkel). A’ szép ihász- 
né , a’ hol hajdon a’ Sz. Pál Remete szerzetesi Is. 
tennek élteh. A’ Remetei B. Aszszony, Ritsin, de 
ájlatos búísúsok által látogatott, és tisztein szen
tegyház, és hegyes vidék. A’ kamarai Erdő délre. 
A’ végetlen szöllő hegyek minden felöl. Mind e- 
zeket bőven le rajzolja Schams Buda le Írásában.

Ezen vidékeken keresik a’ Pestiek is nyári mu
latságaikat.

Tudva van, hogy a’ Budai meleg főrdök igen 
híresek, ezek közt jelesebbek, a’ Budas, (Bloks- 
bad) új-vagy Bátz fördö , Hidi fürdő (Bruckbad) 
az Ispotály ferdö (Sprengerbad). ’s a’ t. Mind e- 
zek állományiról, és hasznairól sokat írnak az or- 
vosok. A’ számos Romai régiségekről, mellyek, ki
vált ó Buda körűi, itten találtatnak, olvashatni a’ 
többi Régiségek jegyzői közt Schamsot is. Mi most 
a’ Duna álló hiúján által költözünk Pestre, ’S út 
közben emlékezzünk meg, hogy azon szöllő tök
kel borított hegyek völgyek Buda körűi G, 146,400 
□ ölet, vagy is 7683 Ferlált foglalnak el, mellyek- 
nek mindegyike átaljába véve 20 — 30 akó (jobbára 
veres) bort terem.

Valaha Budán a’ Joannita szerzetes vitézeknek 
két klastroma, a’ Templáriusoknak pedig egy Lak
háza volt.

A’ m e z ő  vár os ok .
Ο -Buda (A lt-Ofen) hajdon Acincum v. Aquin

cum. Budának éjszaki szélén, kellemetes rónán, 
keletre a’ Duna ágával, nyúgolra szöllőkkel kerít
ve. 700 házaiban több 4000 katholikusoknál, 200 
Protestáns , és 3530. ’Sidó lakik. A’ plébánia tem
plomon kívül több szép gazdasági, Tiszlségi, és 
katonai épületeket látni benne. Közelében látni a’ 
szöllő hegyek tetején a’ kis Mári tzeli templomot, 
és hajdon Trinítariusok klastromát, melly hadi nép 
lakására, és rakhelyére fordíltalolt. Leg jelesebb 
benne a’ katonai öltözeti gazdaság szörnyű tágos, és 
roppant épülete; urasági Palota, kaszárnák, es Tisz-
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ii Lakházak, és a’ ’Sitiók ’sinagógája, A’ Lakosok 
jobbára Kémetek; fold, bor, kert, és gyiimölts mí- 
velésböl élnek. A’ ’Sitiók a’ Pesti vásárokon, és szél- 
lyel kereskedve keresik élelmeket.

A’ Pi o mai R é g i s é g e k  Ó Budán.
Az lígy nevezeti izzasztó fertlö a’ Florian pia- 

tzán, mellynek környülállásos le írása Scliamsnál, 
hihetővé teszi, hogy itt valaha 80 — 100,000 Római
ak laktak. A’ viz vezeték maradványok a’ városon 
kívül a’ Sz. Andrási úttól nem meszsze. Ezen vidé
ken, és a’ Budai szöllök közt több koporsók talál 
látták, minden eszközökkel, és szerekkel együtt,, 
mellyeket a’ Romaiak el szoktak haloflaikkal temet 
iii, mint jeleket azok Rangjainak, mesterségeknek, 
’s a’ t. Mind ezen régiségeket meg láthatni részint 
a’ Pesti Nemzeti Musaeumban , részint több Budai, 
és ó Budai épületeken De tsak mindenhol változá
sait, és mnlandóságát hirdetik a’ Római Nagyság
nak, és minden világi boldogságnak.

Szent Endre, a’ Duna mellett, 2014 Piátz La
kossal. A: kereskedése , és bora jó. A’ Sz. Endrei, 
és Tsepel sziget, a’ hol valaha Praemonslráti szer
zetes Urak voltak, utóbb a’ Remete Sz. Pál szerze
teseire szállottak.

Visegrád, hajdon fényes Királyi vár, a’ Duna 
mellett magas kősziklán; valaha volt benne a’ Sz. Be
nedek Fijainak Monostora. Zsámbék, 3348 Lakosi 
közt sok Rátz van ; itt a’ kősziklákban tengeri tsigá- 
kat lelni. Vannak közelében régi vár düleménnye 
is. Piátz kevi, a’ Tsepel szigetén 3754 lakossal rév
vel, és Eugenius Herlzeg fényes kastélyával.

Póls Megyeri, a’ Sz. Endrei szigeten. Kis Tor- 
bágy (falu) 1150 lakossal. Tsepel, vagy Tsőpe-fő, 
574 lakossal. Hajdon Praemonstrati Apálzák klas- 
tromával. Buda-Örs, 2175 lakossal, 350 házban (fa
in). Nevezetes a’ spanyol (selyem) juh tenyésztés
ről, melly itt leg elsőben kezdődött virágzani, és 
nagy divatra jutott. Jenő 664 lakossal. Telky, a’

\ ϊ . Pest Vármegye.
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Sz. Benedek! Rendnek Apátsága , és uradalma, 200 
lakossal. A’ Bétsi skotti Apátsághoz tartozik.

Pilis, a’ Cziszterczi Rend Apátsága, és tulajdo
na. Egy Apátság ez a’ Pásztói, és Egri Apátságok
kal,  és a’ folyó század elejéig tulajdon Apát-ura ál
tal kormányoztatok:, most pedig öszve van kapcsol
va a’ Zirlzi Apátursággal. 1715 lakosa van.

Valaha even tartományban, Kelem földén, Bu
da alatt Joanniták voltak. Develitsen szerzetes ka
nonokok. Chuchason Praemonstrátiak: Mogyoró
don, és Monostor Sz. Györgyön Benedekiek.

2) a’ Pesti járásban.
P e s t .

Pestet Budától a’ Duna válosztja, ’s azzal egy 
hajókon álló széles bid haptsolja. Még ó Budánál a’ 
Duna szélessége 400 öl, a’ hídnál 240 öl. Mélysége Bu
dánál 8 öl, középen 4 — 6. Pestnél 2 öl. A’ hid 42 hajón 
nyugszik , hoszsza 240 öl, széle 4 öl 4 láb ; éjjel ifi 
lámpás által világosítlalik. Formája fél hold, két 
szélén a’ láboktól nem meszsze fel nviló, a’ mint is 
naponként jobbára regvei fel nyitlalik a’ nagyobb 
hajók által menetele kedviért. Itarálson havában ki 
vétetödik , ’s addig, miglen az, ki jobb/ttatván , Böjt 
más havában ismét helyre állíltatik, tsonakokon vitet
nek által az emberek, és portékák; ha tsak a’ jég 
hidúl, és utói nem szolgál. Tekintete, ezen lód
nak közepéről, a’ két fő városnak, ki nem magya- 
rázlathatik, le nem rajzollathatik. Kör-játék szín 
módjára koszorítják azok eme nagy erét a’ Magyar 
Hazának, mellynek szünetlen eleven partyai külö
nös játék színt mutatnak. Kevélyen emeli, Urania 
templomával koronázva , fejét Sz. Gellérd hegye az 
egek felé, és békével viseli éjszaki alapán számtalan 
sorait ama kis egy rélíí házoknak, mellyek madár 
fészkek módjára a’ kősziklákhoz lévén ragasztva, 
mintegy fel hágó léptsök tűnnek a’ szem elejbe. Ir- 
tóztatva lógnak redves kőszikla ágai a’ Sz. Gellérd 
hegyének le felé, és a’ meredek lejtők kopott részein 
több iábnyi hasadékokat venni eszre. Ezek alatt
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megy el az Ország útja l<özel a’ Duna mentében az 
Ország déli részére. Melly bájító Jégyen a’ kilátás 
ezen hegynek tetejéről a’ Duna két partján pipes- 
kedő fő városokra, a’ körül fekvő sok szöllő he
gyekre, és a’ távuli szép vidékekre, tsak az kép
zelheti magának valójában, a’ ki azt tapasztalta.

E r e d e t e .
Scliáms vélekedése szerint, azon helyen, mel

lyen most Pest, és a’ szomszéd Báts vármegye fek
szik, valaha a’ Fejér tenger borította a’ Budai, és 
vátzi hegyekig, mellyre mutatni láttatnak a’ ho 
mólt, és külömbbféle tengeri maradékok. A’ Ro
maiak itt 256. Krist. U. szül. élőt. a’Transacincum 
nevű véd-hidat állították, és hadi néppel ápolítot- 
tik a’ szomszéd Jász Metanasták, és Kvádok táma
dásai ellen. Bonfin Pest nevét a’ Paestum beli ka
tonákról származtatja , a’ kik déli Itáliából ide ho
zattak; de mások későbben eredetinek, és a’ tót 
jász Metanaszla: Poszt, Piiszt, Piiszti , szóból szár
maztatják, a’ melly pusztát jelent. Mások ismét a* 
sok mész kementzéktől költsönözik azt, mellyek e- 
zen város környékében voltak. Pest, úgy mondják, 
eredeti Magyar szó, és kemenlzét jelent; ’s a’ sok 
Pesttől a’ helységet is Pestnek nevezték. Bel Pes
tet már a’Magyar Ország alkottalásával városi Rang
ba teszi a). A’ Pest név alatt II. Gejza üdéjében 
tűnt fel elsőben. El mellékelvén történeti viszon
tagságait, tsak jelen való állopotja le írására sietek.

F e k s z i k :  a’ Duna bal partján a’ 36° 43' 15" 
kel. hosz. és a’ 47° 29 25' éj. szél. alatt. Emelete 
a’ tenger színe felett 215 láb tsupa homokon.

Ég hajlata, hasonló tsak nem Budájához, leve
gője egésséges, minek utánna vidékein a’ motsárok 
ki száríüatlak. Három részre osztatódhatik : u. m. 
az ó, vagy belső városra, az víj vagy Leopold vá- 
so.sra, a’ (Theresia, Jósef, és Ferentz) kiil váró
inkra. Kerülete az egésznek mint egy 3 óra gya-

a) 1703 eiuellelett szabad királyi városi Rangra. Csajalov, Gemälde 
voii Ungaro, l. Theil. S. 174·

i 2 . Pest Vármegye.
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log, az az 1 1 méri f o l d ,  5 töltés zárokkal. Az ó, 
vagy belső város, melly hajdon falakkal, és kapuk
kal volt el látva, eredeti része Pestnek, a’ Duna 
mellett, a’ Budai Piátz város ellenében, mintegy 
□ formán terjed ki keletre, fél abront módra vé
tetvén körül azon 5 kül várossal, mellyek neveket 
a’ Fejedelmektől vették, a’ kik alatt vagy alkottat
lak, vagy képellettek.

A’ Duna felső partján Leopold városa, bellycbb 
a’ szározon; Theresia városa, ettől délre; Jósef vá
rosa, és innét a’ Duna alsó partján, Ferentz váro
sa. Ezeket a’ várostól a’ régi falak helyett egy szé
les, a’ város körül iv módjára hajló Ország utsza 
f Landstrasse) választja. Tsak a’ Leopold városa 
forrott egybe az ó várossal, kivált míveltetése, és 
épületei hasonlatossága által, ügy hogy az el veszt
vén kül városi nevét, ιίj - városnak neveztetett lé
gyen. A’ kül városok 5 Ország utak által külöm- 
böztetnek, mellyek végén vámzárok (Lineák) van
nak. A’ Leopold, és Theresia város közt van a’ 
Vátzi utsza. A’ Felső Magyar Országi üt a’ The
resia , és Jósef városok közt a’ Hatvani Zárig; dél 
keleti Magyar, és Erdély Országi üt a’ Jósef, és 
Ferentz városok közt a’ Ketskeméli záron által; a’ 
nagy Török Országi kereskedő üt a’ Duna partján 
a’ Soroksári záron által. Ezen városnak rendetle
nebb intéztetését mentegeti régi polgárinak előre 
nem láthatása, hogy Pest valaha azon divatra emel
kedjék, a’ mellyben most fényesltedik, és még 
jobban fényeskedhetik. Vannak mindazon által de
rék piatzai, és leg elevenebb ulszái. Leg nagyobb, 
és rendesebb a’ fő piatz, egy forma emeletes há
zokkal körül véve, közepén áll a’ város háza, 
inellynek elő homlokán a’ rézzel födött torony fal 
derék ki állójából a’ tűz-őr minden fertály órában 
magát ama keresztényi köszöntéssel (Ditsértessék 
a’ Jesus Kristus) jelenteni tartozik. Itt van a’ Pia
risták Lakháza is a’ gimnáziummal. A’ többi pia- 
tzok: a’ Szervitáké, a’ hol ezen Atyáknak klastro- 
ma áll, a’ rósa, sebesténé, Univcrsitásé, a’ hol is
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az Universitas áll a’Templommal együt, melly haj- 
don a’ Paulinusok tulajdona volt. ’s a’ t. utszái közt 
a’ legnépesebbek: a’ nagy híd ütsz a, Vátzi, Úri, 
Kigyó, Ketskemélhi, Hatvani, és Soroksári utsza.

Az új, vagy Leopold város. Ez leg szebb, és 
pompásabb része Pestnek, a’ hol bámulva szemléli! 
a’ régi Pesti Lakos, melly nagy léptsőre hágott lé
gyen ennek ki mívelletése 50 esztendők folyta alatt. 
Mennél tovább megy fel az ember a’ Duna parton 
éjszakra a’ lüd felé, annál roppantabb épületekre 
talál, már most még az ó városban is, ezek homlok 
vidékét a’ hid tájjékán gyönyöyü séta fások diszesít- 
tik, és népesíttik. Ennek határ épülete a’ Kemni- 
tzeri ház. Által ellenében van a’ nagy városi játék 
szín ; ezek közt van a’ hid vége, meliy a’ fő utszá- 
ba vezet mind a’ két szélén jó ízlésű oszlopos épü
let áll egy forma ruházatban, mellynek egyike az 
őr álló katonaságnak, a’ másik a’ mellette lévő sé- 
tálló helynek alkalomul szolgál. Az új város egész
len rendessen épült, a’ házak többnyire 2 emeletre 
hoszszas □ formálnak. Leg szebb épületei a’ hid 
utzán, és vásár piatznál szemléltetnek, azután a’ 
Göttér utszában, és a’ Duna mentében. Köz piatza 
kellő van kisebb, harmadik az újabb, a’ volt ső ház 
helyén. A’ vásár, vagy Pompa piatz, egy Európá
ba a’ nagyobbak közül, 100 ölhoszsza, 93 öl széle. 
Tágos négy szeglet, a’ hová 10 egymást érő be me
netelvan. Leginkább fel tetszik az, a’ midőn vásár 
üdéjén , vagy valamelly pompás ünneplés alkalma
tosságával telye van emberrel. A’ kül városok közt 
a’ Theresia város leg elevenebb. Az egész Pesti vá
ros foglal 2,481,600 □ ölet, a’ honnét Pest valamivel 
nagyobb, mint negyed része Bétsnek. Az egész ha
lárja Pestnek 18,862 hód. száma a’ piatzoknak 12, 
az utszáknak 200, a’ házoknak 5700, Templomoknak 
15, királyi épületeknek 14, a’ Lakosoknak, a’ kato
nasággal együtt 76,000.

is. Pest Vármegye.
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J e l e s e b b  é p ü l e t e i  az e m l é t e t t e k e n
kí vül .

A’ T e m p l o m o k .
1) A’ volt Paulinusok, most Universitas Tem

ploma, két rezes toronnyal; szép munka, kivált a’ 
boltozat fris rajzolatja. 2) A’ Város plébánia gothi 
ízlésű Temploma; két toronnyal, és belöl sok ékes
séggel. 3) A’ B. Aszszonyi Franciskanusok Tem
ploma, a’ klastromnak tsak egy ágát bírják a’ szer
zetes Atáyk. 4) A’ Szerviták Temploma, és klas- 
Iroma. 5) Az Angol kis Aszszonyok (Apátzák) Tem
ploma, és klastroma, melly hajdon a’ Domonko
siaké volt. 6) A’ Theresia városi, 7) A’ Jósef vá
rosi plébánia Templomok. 8) A’ Leopold városi 
plébánia Templom. 9) A’ Görög oláhok Templo
ma a’ Duna parton két toronnyal. 10) A’ Rátzok 
temploma. Az Augustai vallás kővetői Temploma. 
11) A’ Helveta vallást kővetők Temploma a’ széna 
piatzon. 12) A’ többi kisebb szentegyházakat, és 
kápolnákot ide értvén , egy számba teszsziik a’ fel- 
lyebb említett Piáristák Templomával.

A’ r o p p a n t a b b  é p ü l e t e k .
Az aggott hadi nép kaszárnája, mellyet VI Ká

roly alkotott 1727 kerülete 370 öl, 4 udvart képei. 
Homlok eleje dóri oszlopzatla 3 emeletre nyúlik; 
minden soron 47 ablakon fogadja a’ világot. A’ 
Tsászári sas meget emelkedik fel az óra torony.

Az új, vagy Jósef épiiletje, iszonyú nagy épü
let a’ Leopold város éjszaki szélén közel a’ Duná
hoz. Négy 4 szegletekből áll mellyek 4 udvart for
málnak, és ezek közt a’ fő udvar 180 □ öllel na
gyobb a’ vásári piatznál; mindenik 4 szeglet, egyet 
ki vévén, 60 szobára, és 15 konyhára osztatik, 5 
emeletben; a’ negyedikben 50 szálát (18 ölest) 21 
kis szobák, és 17 konyhák mellett. Most katona 
szállás, és hadi portéka tár. 1786 és 1787 épült, 
a1 Török háború abba hagyatta tökélletes el ké
születét.
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Λ’ Növendék Papság háza 5 emeletre; az Uni
versitas Temploma melleit, az úgy nevezett Semi
narium piatzán.

Λ’ Nagy Lazaretum, vagy tábori Ispotály dél
re a’ Soroltsári lineánál. A’ Harmintzadi Tisztház. 
Só, és dohány tár, a5 Nemzeti Musaeum, a’ Kúria, 
Vármegye, és város háza, Polgár ispotály, ’s a’ t.

A’ Sol: polgári roppant épületek közt jeleseb
bek: a’ Báró Orczy, és b’estetits Antal háza, amaz 
az Ország utján,ez az új piatzon. A’ Horváth, Ko
vát? Moyses, ésKardetcr háza, a’ Ilaltzel, Örményi, 
Gergyámfi, Steinbach, Gr. Károlyi, Almási,fö ké
pen , Báró Bruder háza, ’s az e’ mellett pompásko- 
dó öntött vas léptsős, és tzinkel fedett roppant épü
let. ’s a’ t. Alaljában a’ Duna mentében a’ leg szebb 
épül eteket szemlélni egymás után a’ déli végtől az 
éjszaki ig.

A’ Ilit vallás; Leg nagyobb része a’ törvényes 
Italhoüka Iliiét követi, vannak a’ meg szenvedett Hit 
vallásúaknak is szentegyházaik, az Illyrok, Görö
gök, és Oláhok mintegy 1500; a’ Protestánsok min
tegy 2000-re mennek, a’ ’Sidók száma 5000, a’ kik
nek két ’Sinagógájok vagyon.

A’ Nyelv: A’ Nemesség többnyire Magyarul be
szél, és Deákul, noha a’ Német nyelv is szokásban 
van. A’ polgárság, és por kép közt,  melly olly sok 
féle nemzetből áll, hallani a’ Magyar, Német, tót 
rátz, olasz, és oláh nyelvet. Minden nemzet a’ ma
gáét beszélli a’ magához hasonlóval. A’ viselet, és 
elet módja a’ Nemességnél pompa napon Magyar, 
egyébb ként közönséges.

T u d o m á n y i  I n t é z e t e k .
Az Universitas, mellyet Pázmán Péter, Eszter

gomi Érsek, és Magyar Országi Prímás álkotott Nagy
szombatban, a’ Jesus Társasága gondvisselése alatt; 
ez el töröltetvén 1773, az Universitás által tétetett 
Budára 1777 , végre. t. i. 1784. által tétetétt Pestre. 
Minden ágai a’ mostani században folyó tudomá
nyoknak virágoznak itt 43 Taníttó székekből. A’ ki-

1 2 . Pest Vármegye.
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mívelö állati orvos Oskola. A’ Gimnázium, mellyet 
az istenes oskolai Atyák már 112 esztendeig el lát
nak. Nemzeti oskolák, rajzoló intézettel.

Az Aszszonyi egyesség Oskolája. A’ Rátzok, 
Görögök, Oláhok, Protestánsok, és ’Sidók Oskolái. 
Az Angol kis Aszszo'nyok Nevelő intézete, több 
Leány Oskolák, a’ nem katholikusok részére is.

'Fudós m e s t e r s é g i  I n t é z e t e k .
A’ nemzeti Musaeum, a’ leg felségesebb Emlék 

dísze a’ Magyar Hazai szeretetnek, és tudományi 
míveletnek, az Ország Nádora kegyes Pártfogása 
alatt; 4 Részből áll, a’ mellyek a’ Magyar termési, 
és mesterségi Nemzeményeket foglalják magokba 
rendes fel osztászban. Az Ország utszán a’ Hatvani 
kapu előtt. Alkotója ezen felséges Intézetnek Gróf 
Szétsény Ferentz, a’ ki Magyar pénzi, és könyvi 
gyűjteményeit az Országnak által adván , azok az 
1807 és 1808, Ország gyűlésében ezen díszes tár
gyra fordíttattak. Négy rész ágai a5 következendő 
Rendbe vannak helyheztetve:

1) A’ pénz, és régiség iára: (Bé menvén a’ fo
lyosóra bal kézen).

A’ Szála közepén két sorban 20 szép almário- 
mok, kettős iró asztal formára, állanak; mindenik 
más még más Ilonni fa nemből pallérozva, mellyek- 
ben az üveg táblák alatt tsupa magyar, és erdélyi, 
jobbára arany, és ezüst pénzek láttatnak évi rend 
szerint , az Ország kezdetétől mind eddig. Egy 
Srófon meg fordíttatik a’ fedél, mellybe a’ pénzek 
helyheztetve vannak, ’s ottan azoknak másik színét 
látni. A’ Görög, Piomai, és más régi pénzek fisak 
az ezüst darab 12,000) más vonó almáriomokban 
tartatnak.

Fal oTdalait a’ Szálának üveg álmáriomok borít
ják több drága kövekkel, és régiségekkel. Úgy a’ 
boltozat hátulján számos emlékezetes fegyvert venni 
eszre: ’s az ablakok alatt a’ könyveket, mellyek 
ide illenek.
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Középen áll egy Angsbnrgban készült égjegyi 
óra 15CG. A’ fal, erántjába az ablakoknak, díszes- 
kedik többek közt kirakott munkákkal, ámíttó him- 
zetekkel. ’s a’ t. A’ Magyar Országban találtatott 
romai régiségek, sokaságok miatt több almário- 
mokban tartatnak: u. m. Müveszközök, edények, 
üvegek , fegyverek , és diszjelek , mellyek 1829 
jó formán meg szaporodtak azon gyűjtemény ál
lal , mellyet Szombathelyen Petrödi Úr több esz
tendők által öszve szedett, ennek halála után Ő 
Ilerlzegsége, Batthyány Fülöp Úr 4500 V. for. meg 
vett, és ezen felséges Intézetnek ajándékozott. Szem
lélni itt több szép réz nyomatokat, kézi rajzomá- 
nyokat; és Írott képeket. Emlékezetes a’ többi közt 
kis mássa (modellája) a’ Bétsi Sz. István templomá
nak, jó nagy formában, mellyet egy Pesti kézi me
ster készített. Innét az lit az udvaron által 2 a’ Ter- 
mési- tárba vezet. Ebben többnyire Honni értzeket, 
és ásvánvokat találni, és pedig minden vármegyéből 
valókat különösen, különös tekintetet vonnak ma
gokra a’ Magyar bányák arany, és ezüst darabjai, 
minden féle állapotokban el helyheztetve. Jeles a’ 
jelességek közt ama nagy opál; a’ 138 font nehéz 
Meteorkö, a’ vas érlz gyűjtemény, melly tsupa Ma
gyar (fő képen Gömör Vármegyei) bányákból véte
tett. A’ következő szobákban vannak a’ madarak, 
ritka kótsag, úszó madár, és hal nemek. Egy külö
nös tárban vannak a’ tsuszó mászók. Több szobák 
meg vannak rakva az Országban találtt Ősi állatok 
maradékival, kővé vált ötlökkel, külföldi nővevé- 
nyek, halak, és tsigák képeivel. Továbbá látni a’ 
kitaibeli irományokat, és 13,000 kötésből álló száro- 
galott növevényeket. E’ mellett állanak a’ honni fa 
nemek, könyv formában almariomokba zárva, a’ hol 
mindenik könyvben ben van levele, virágja, és mag
ja ugyan azon fának, mellyböl a5* könyv forma áll. 
F«ét kisebb, rósa fából ki rakott almáriomokban ha
sonló, és idegen fa nemek szemléltetnek a’ palléro
zás tulajdonsága léptsöje szerint. Megtalálni a’ gom-
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halinak is tsak nem minden nemeit viaszból liépelve. 
Innét a’ mesterségi.

3) Műveli gyűjtemény tárába érni: a’ hol min
den nemei az Országban ritka találmánnyal liészitelt 
kézi müvek fenn tartatnak. Úgy az erő míveli, liis 
mások a’ gazdaságra, épületre nézve, ’s a’ t. Hát 
falába a’ Ili ásott romai, és magyar régiségek; p. o. 
fel írások, felszínt faragott munkák, raggal latnak. 
Λ’ kert többnyire árnyékos utakból áll, rnellynek 
világosabb tájjékain, és széles utain romai határ kö
veket, (milliaria) koporsókat ’s a’ t. pillantani meg. 

4. A’ k ö n y v  tár.
Melly nagyobb részét Gr. Szétsény Ferentz bó 

kezüségének köszöni. Ide egy keskeny folyosó vezet, 
melly több Nagy Férfijai, ’s Tudósai képeivel éke- 
síttetili a’ Magyar Hazának. Bé Jépetben szembe 
tűnik fels. kir. Hertzeg Jósef Ország Nádora képe. 
Hét szobák következnek egy más után, mellyekben 
már 1821, a’ kötetek száma, a’ kézi irományokon 
liiviil többre szaporodott 10,000-nel. Ritka Remek 
munkákra, és régi kéz írásokra, ’s más Tanú-levelek
re nézve a’ leg korább századokból, tökéllelesebb 
ez sok más könyvtároknál, ’s ettől fogva méltán Eu
rópának első könyvtárai közé, helyhezlelhetni azt. 
A’ többi régiségek, és ritkaságok közt látni Töröli 
Firmánokat, Ország gyűlési Tanakozásoliat; többet 
2000 példánynál, Mappákat, Rajzolatokat, Nemes 
familia tzímeliet ’s a’ t. gyűjteményekben. Az utol
só szobában áll alabástrom mely képe Felséges kirá
lyunknak I. Ferentznek. Minden embernek szabad 
a’ könyvtár, regvei 9 órától 12-ig , délután 3-tól 6- 
ig, kivévén a’ Vasárnapokat, ésÜnnejeliet. Könyv ha
za nem adatik. A’többi tárokat meg nézhetni, a’ régi
ségekét, és pénzekét kedden, és Pénteken, a’ termé- 
siekét, szerdán, és szombaton a’ nevezett órákban. 
Meg érdemli valóban hogy a’ ki Pestet meg láto
gatja, ezt látatlanul ke hadja.

Az Universitás könyvtára, 60,000 kötettel. Kez
dődött 1772. A’ Frantziskanusok klastromának na
gyobb részét foglalja 10,000 kötet, az isteni tudomá
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nyok ága, az Universitas nagy épületében van. Kár 
hogy ezt a’ felséges gyűjteményt nem gazdagíthatja 
Mátyás királynak Budai hires, és egész Európában 
nevezetes, de a’ Törökök által el prédáltatott, könyv 
gyűjteménye. Λζ Universitas termési tára, a’ volt 
Jesuiták házában, 1 emeletben. A’ test-tag-bontzo- 
ló tár. A’ természeti ötlök gyűjteménnyé. A’ fű- 
vész, kert. A’ tsillag visgálló intézet. Több 100 Tu
dósnál diszesíti Pestet.

A’ m a g á n y  k ö n y v  t á r o k :
Jankovits Miklós Úr könyv (10,000 kötet.) pénz, 

és régiség, gyűjteménye, Gróf Teleky könyvtára 
10,000 kötet, ’s a’ t. Magány gyűjtemények me- 
sterségi és termési ötlökböl jelesebbek. Hadali, Sad
ler , B. Bruder, Müller, Ehrenreich (ez a’ három 
pénz gyűjtemény) és Reicher uraké.

Elő mozdítják még az erköltsi míveletet: 3 könyv- 
nyomtatók, 6 könyv árosok, 1 könyv - költsönöző, 
egy régiségáros, 1 rajzolat, és musika szer áros , 3 
mesterség! miváros. A’ musika égyesülés. 1 Magyar, 
’s a’ Budaival egyesült Német újság, 1 kereskedő 
újság, 1 Magyar évi irás (Tudományos Gyűjtemény).

A’ m e s l e r s é g i ,  és k é z i  s z o r g a l o m .
Itt is, mint más Országok fö városiba virágoz

nak már a’ tudományos kézi mesterségek: mellyek a’ 
Mathesis, természet, és történetek esmeretét meg hi- 
vánnyák; u. m. az üveg szerek, atzél, értz, réz, kő, 
és fa mívek, az erő mívek készíltése ; vannak je
les kép faragok, réz metszők, kik közt, az irásx*a, 
és föld le irati abroszokra nézve Karats Ferents Úr 
méltán az első helyet érdemli, ’s a’ t.

Jó tévő intézetek: a’ királyi zálog ház, a’ jó lé
vő Aszszonyi egyesület, az érdem pénz intézete el 
özvegyedéit Pesti Tisztnék részére. A’ szegények 
intézet. A’ Polgárok ispotálya. Az Aszszonyók egye
sülete a’ vakok segedelmére. Az Universitás ispo
tálya. A’ katonák ispotálya. A’ nem egyesült Gö
rögök, és Oláhok ispotálya. A’ ’Sidok ispotálya. Az

1 2 . Pest Vármegye.
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árvák, himlő oltás, vak gyermekek intézete, 2 vas 
ferdö , és 10 Patika.

Pest egészlen ki van kővel alapolva, tart a’ vá
rosban éjjeli bolt-őröket, lovas katona örállókat, 
és körüljárókat, vásári őröket, ’s jó tűz olló inté
zeteket. A’ város éjjeleken 1046 lámpással világíl- 
talik. Kávéháza van 26. Bor, és sör mérő több 
800-nál. Fiaker kotsi 134. A’ Duna melléki Játék 
szín 2000 □ ölet, es oOOO embert foglal magúba  ̂
az líjonnan ki építtetett része Redutnak, és kávé 
háznak van szánva. A’ tántz házok közt nevezete
sebb a’ hét váloszló Fejedelmeké, melly 1000 em
bert be fogad.

A’ k o r m á n y i  T i s z t s é g e k .
A’ fö itéllö szék, a’ hét férfiűji (Septemviralis) 

tábla 5 a’ királyi tábla (Curia Regia) a’ Vármegye, 
és város Tanátstsa (Magistratus). A’ királyi Ügye- 
kormánnya (Causarum Regalium Direcolratus) tar
tományi Biztosság (Commissariatus Provincialis) a’ 
kir. só Tisztség; a’ só-viteli-fő Tisztség, a’ llar- 
mintzadó, a’ dohány adó és vevő, ’s el küldő Tiszt
ség, az arany, és ezüst be váltó Tisztség, a’ bá
nyai termések el adó, és küldő tisztsége; a’ Posta, 
és 8 Lotto szedők. Vagyon ezen városban szépítő 
Biztosság is felsőbb vezérlet alatt, a’ melly az új 
épületek rendes helyhezetésére ügyel.

Kereskédése, a’ Duna parton, Béts útán első. 
Mindenféle bonni terméssel kereskedik. Országos
vásárja négy, és a’ termési portékákra nézve leg hí
resebb az Austriai birodalomban. A’ Sz. Jóseíi, Sz. 
Medardi, Sz. János fövéleli, és Sz. Leopold;: min- 
denik 14 napig tart. Vagyon szabad kereskedő tár
sasága is. A’ számos fabrikál; közt leg nagyobb di
vatban vannak: a’ bőr, házi bútor, selyem, kalap, 
posztó. Héti vásárjai is, kedden, és pénteken más 
városok országos vásáraival vetekednek. Pest emész
tésében fel tiinöbb a’ fa, és hús. Esztendőnként 
18,200 ökörnél (tehénnel együt) , és 60,000 öl fá
nál többet meg emészt. A’ lisztet 226,000 mására
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számláljál*. A’ Tisztaságra líülönös gond van mind 
a’ házokban, mind az utszákon. Mulató helyei*: 
A’ városban igen hevesek: a’ Trelleri kert a’ Leo
pold városban: a’ Beieznay kert a’ Kerepes utszá- 
ban, a’ hol a’ szokott mulatságok találtatnak. A’ 
fellyehb említett sétál ló a’ Duna parton, liárs, és 
agátzi fákkal ültetve, ’s padokkal ellátva. Leg kel- 
lemelesebb estve a’ hídon állal való sétállás. A’ 
pornép magát leg Isoportossabban mulatja a’ Duna 
partokon.

P e s t  k ö r  v id é k e .
A’ város erdeje, vagy nép-kertje, a’ király út- 

sza végén 308 — 14 hódból áll, nyár fás, és vad
gesztenyés Séta-utakkal. - Egész a’ 100 ölnyi körű
iéiig (Circus) mindéből szöllöh, gyiimöllsösök , és 
dísz-kertek közt megy az ember. A’ kerületben 
van egy mulató ház, kerengő játékok, és hinták 
az oltson mutatni akarók számára.

A’ Margit, vagy Nádor szigete, melly a’ mu
latságos helyek közt első Rangot érdemel. Minden, 
a’ mi egy mivellt mulató kertet kellemclessé lesz, 
meg laláitatil* benne. IToszsza 1000 , széle 400 Lé
pés. Hajdún Nyulal* szigetének nevezték. Azután 
Margit szigetének, mivel Sz. Margit szűz, IV. Béla 
király Leánya itt épített hlastromot, templommal 
együtt; mellyben Apátzáskodolt, és Fejedelem Asz- 
szony lelt. Voltak itt Praemonstrati , Domonkosi, 
és Frantziskan szerzetes klastromol* is, és a’ kirá
lyoknak lelki mulató háza, a’ honnét Úr szigeté
nek is neveztetett. Egészlen hé volt fallal kerítve. 
El pusztította azt a’ Török, és gyekor hullám, ’s a’ 
mi fenn’ maradott, azt a’ szorgalom, és mesterség 
földi paradilsommá mívélte. Altai ellenébe szép ki 
látás van a’ szól lös dombokra.

Az Orczy kert: a’ kelskeméthi kapó elöt, az 
üllő ulsza végén. Itt á’ termeszei, és mesteri kéz 
mindent el készített a’ magát szabad levegő alatt 
mulatónak.

E uropa  Tekintete  IX. Kötet.

1 2 . Pest Vármegye.
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Λ’ lt ö t ö r é s  (S t c i n b r u h h).
Az Orczy 1íért határán hívül látni az xígy neve

zett Ó, és új hegyet (halomsort) az első jó hövehel 
ád, az új pedig igen jó asztali bort terem a’ PeslieU 
számára. Igen szép kilátás van innét Pest, és Buda 
vidékire.

Az Orczy kert, és ezen ltö törés közt fekszik 
ama hires Rákos mezeje, mellyen hajdon a’ Magyar 
Királyok az Ország Nagyaival az Ország Gyűlését 
némellykor tartották.

A’ Fesletitsi mulató kertek, mellyek az Orczy 
kerttől tsak égykotsí lit által váloszlatnalt el, ebben 
jeles a’ mulató ház, gothi hé menetelő píntze, és 
Elias (Illés) kútja, melly igen jó vízzel kedveskedik. 
Ide szoktak Illés napján a’ Görögök öszve gyűlni lel
k i , és testi mulatság kedvűért.

Hires a’ Pestiek részéről a’ Husvét Hétfői mu
latság a’ Sz. Gellérd hegyén, melly ezt mint egy té
li nyugodalmából fel eleveníteni látta tilt.

Alaljában a’ Pestieknek a’ kői vidéken elegendő 
mulatság nem találkozik, azért is szokták alkalmatos 
(időkben a’ Budai hegyes, árnyékos, és változó kör
nyékeket mulatság hedviért meg látogatni.

Soroksár, m. v. 3930 Lak. a’ Duna mellett.
Alberti, m. v. 1700 Lak. Tót népe szorgal

matos.
3. A’ Vátzi járásban, Dunán innét:

Vátz, Püspöki város, és Lakszék 9350. Lakos
sal a’ Duna mellett, termékeny földön, gyönyörű 
fekvéssel, szép ki látásokkal; sok szép épületei közt 
pompáskodik a’ Püspöki Templom, felséges kúpjá
val ; egy a’ Magyar Országi leg roppantabb szen- 
tegyházok közül. A’ káptalan, a’ Pop nevendek ház; 
a’ Piárisla Atyák kollégiuma, kiknek itt gimnáziu
ma, és magány Litzeuma van. Nevezetes a’ Siket 
Némák intezele. A’ Ludovilzca, mellyben a’ Haza, 
és Austria számára vitézek neveltetnek. Van Irgal-
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mas Barátok ispotálya; könyvnyomtató Műhely; hí
resek nagy marha vásárjai, bort is sokat termeszt.

Gödöllő, a’ hasonló Uradalom fő helye, diszes- 
hedik Grasalkovils Hertzeg fényes nagy vár Kasté
lyával, melly a’ Jég szebb városban is fel tűnne. Az 
emlékezetre méltó kistsnpor; kellemetes bérlemé
nyek, a’ jeles vad kertek; a’ tagos erdőkben a’ méh 
szaporítás alkalmatos. Itt a’ Görögök eleven keres
kedést űznek. Nem meszsze van az erdőségben Bes- 
nyö, a’ hol a’ TT. Kaputzinus Atyáknak szép klastro- 
mok , és Templomok vagyon, az említett Hertzeg 
bökezesége által. Hatvan - ban valaha Praemonstráti 
Monostor, azután Kaputzinus ktastrom volt. Gö
döllőben 1986 Lakos van.

Aszód, a’ hol a1 díszes nagy vár kastélyban 
nagy belsü régi pénz és természeti ölli gyűjtemény 
tár szemléltetik. 2244 Lak. A’ Német Lakosok sok 
féle kézi mesterségekben, és hasznot térítő kereske
désben foglalatoskodnak a’ szükséges földmivelés 
mellet. Készítenek sok zöld , és kék juh bundá
kat, ’s meszsze földre el küldvén, jó árron elad
ják azokat. Ezen termékeny vidéken jó , és szép 
gabona, ’s bor terem.

4. A’ kelskeméti járásban : Mező városok :
Nagy Kála, jó vásárokkal, és szép kastéllyal. 

Tzegléd, népes város szép épületekkel, jó veres bor
ral, és Serrel. 5500 Lak. Abony, 7900 Lak., kik 
közt sok ’Sidó van. Nagy körös; 16164 Lak., nagy 
és népes város. Több szép épületei közt fel tűnik 
a’ város háza, Protestánsok Temploma, és Gimná
ziuma, sok marhát, és juhot nevel, ’s jó kerti veres 
bort termeszt. Híresek marha vásárjai.

Kelskemét, roppant mező város (Pesthez 10 m ) 
35300 Lakossal: Nagy: és homokos határját számta
lan szarvas marha, ló , és juh járja. Épületei közt 
jeles a’ Plébánia, a’ Piaristák Collegiuma, gyimna- 
ziummal; és a’ Protestáns gimnázium. (A’ Lakosok
nak kevesebb része a’ kalholika). Az Árva ház, a’ 
szép nagy város háza, négy nagy Templom. Találni

15 *
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itt sok mester embert, jó veres bort, szép fejér ke
nyeret, sok jó szappant, és hires marhavásárokat.

. 5. A’ Sóllhi járásban :
Szalk Sz. Márlony 1), Duna Yetse 2) Sólíh 3), 

Pataj, mind közel a’ Dunához egymás után.
Kalolsa, Érseki város, és Lakszék, a’ Vajas folyó 

mellett nem meszsze, a’ Dunától, mintegy 9000 Lak. 
szép épületei közt jelesebbek, az Érseki Templom, 
Érseki Lakbáz, a’ Pap nevendékház, a’ Piaristák kol
légiuma gimnáziummal, a’ káptalan könyvháza 50,000 
kötettel; az Érseki kert, és mesterséges szőllö hegy.

Hajdon Benedeki Apátsága , ’s Monostora volt.
Hajós, mezei gazdaságot űz, és bort termeszt. 

Kis körös, 8000 Töt Lakosai szorgalmatos mezei 
gazdák. Izsák, vásáros hely 4598 Lakossal.

Nevezetesebb faluk: Atsa, gyönyörű fekvése egy 
völgyben álló dombon, szép kastélyokkal, kertek
kel, és nevezetes könyv-tárral.

Mogyoród, a’ hol Salamon király meg gvözet- 
tetett. Petzel , nagy kastéllal, mellyben jeles könyv
tár van. Török Bálint, Tahi, az Eugen hegyén, 
várokkal.

A’ Posta állások: Budáról:
Hatvanra: kerepes l i ,  Bagh 1 ' ,  Hatvan 1.
Vátz felé: Duna keszi 1, Válz í ,  Rét Ság l i .
Győr felé: Veresvár 1, Dorog l i .
Fejér vár felé': T étényi, Marlonyvásár 1.
Szeged felé: Soroksár 1, Ólsa 1, Inárlsl, Ör

kény 1. Puszta Lajos 1, Helskcmét 1, Pakapuszla 1, 
Fél egyháza 1, Puszta Peleri 1.

Debretzen felé : Örkényről Tzegléd 2, Abony 1, 
Szolnok 1.

Tsongrád felé: Tzeglédröl Nagy körös 1, Al- 
pár 2 , Tsongrád 1.

Buda fele: Soroksár 1 , Lalzháza 1 ·§·, Kun Sz. 
Miklós 11, Szabad szállás 1, Izsák 1, Vadkert 2 ,  
Halas 1.
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15. B á ts ,  és B o d r o g  e g y e s ü l t  V á r m e g y e .
F e k v é s e .

Igen alkalmatos a’ Duna, és Tisza közt. Földje 
sík térség, a’ Teletskai domb sorokat ki vévén. Az 
ügy nevezett Romai sántzok Apatintól Tisza Föld
várig nyúlnak.

F o l y ó  V i z e k .
A’ Duna, és Tisza. A’ Bátsi Ferentz Tsator- 

nája, a’ Sántzok, és Teletskai dombok közt Mo- 
nostorszeglöl Földvárig, a’ hol a’ Tiszába esik 
13 i  m. a’ szélessége 10 öl, mélysége 6 láb. A’ kí
gyós ér Zombor felett a’ Tsatornába szakad. A’ 
Mosztunka folyó motsár. A’ sok motsárok közt, 
inellyek a’ Dunából erednek, nevezetesebbek: a’ 
Palilyi tó Szabadka mellett, vize sós. A’ Ludas 
ló. A’ Tiszamolsárai, és apró tavak számosok.

Ataljában termékeny a’ földje, úgy hogy sok 
helyeken trágyát se kíván, de sok helyen homo
kos, és tenyésztőien. Több vidéken viz szűke van. 
Levegője a’ molsárok körül nem egésséges , a’ sze-

tek uralkodnak. A’ hideg tél sokszor nagy káro- 
:at okoz a’ pusztákon a’ marhában.

T é r m é k .
Ritkán terem kevesebb gabona 3 millióm po- 

sonyi mérőnél. Búza igen jó terem, melly a’ Du
nán Győrig, és Mosonyig hordódig. Kukorilza is 
sok terem, úgy bor több vidékeken. Sok féle gyii- 
möllsei közt hires a’ tserhajú alma, és görög din
nye. Sok jó dohány , és kender termeszletik. Ta
lálni festő növevényeket is, u. m. izalsot, és Bűzért. 
Fája tsak a’ Duna mentében van, máshol azt a’ szal
ma, nád,ganéj pótolja. Haszon földje: 1,205,092 hold. 
a1 szántó: 559,325- rét, és legelő: 301,117. szöllő 
01,983. érdö 199,521 h, számtalan marhát, ’s juhot, 
serlvést, selyem bogarat, halat, vizi madarakat (gö
dényt is) nevel, széksót is tart. Kereskedése nagy : 
kivált búzával, gyapjúval, és nyers bőrrel.

i3. BáU, és Bodrog Vármegye.
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Ezen nagy vármegye 170 T7nn □ m. foglal,
400.000 (Kardos szerénl 500,000) lakossal, 5 szabad 
lsir. 9 mező városban, 96 faluban, és mind annyi 
pusztákon. A’ kik Magyarok, Rátzok , Németek, 
Tótok, Örmények, ’Sidók. Majd rész kalholi- 
kus. Kézi meslerek, paraszt gazdáit, halászok, ha
jósok, kereskedők.

Fel osztatik 5, a’ felső, közép, alsó, Tiszai, 
és Teletskai; járásokra. Portája (1819) 150. a’ vá
rosoké 52~ , ház hely 6426, helyes gazda 10,682. 
Jelessebb lak helyek :

A’ szabad Királyi városok: 1) Sz. Maria, Sza
badka, Theresianopolis , Theresienstadt; a’ Pal i Isi 
tó mellett 40,000 lakossal, 56 □ m. halárja, mel
lyen tsak 2 falúja, és 10 pusztája van, a’ sóit föl
deken, és legelőn kívül. Van szölleje, és kevés 
erdeje. Kereskedik marhával, bőrökkel, gyapjúval, 
sok vászon, bor, és dohány terem földjén. Van 
gimnáziuma, két szép Temploma, nagy ltaszárnája, 
es város háza.

2) Zombor, a’ Tsatorna mellett, nem meszsze 
a’ Dunától 18,000, leg inkább kereskedő Pi átzolt- 
kal. O-hitű mester seminariummal. Vármegye ha
za ritka szépségű.

5) Üj Vidék, Neoplanta, Neusatz, 18,000 la
kossal, a’ Duna mellett, mellyen Pélerváraddal 
egy 156 öl szélességű híd által kaplsoltatik. A’ ke
reskedés igen eleven, kivált a’ Törökökkel. Laltsze- 
ke a’ Bátsi nem egyesült Görög Püspöknek, és új 
Görögök oskoláinak. A’ kalholikusoknak 1 Tem
ploma , és gymnaziuma, a’ nem egyesült Görögök
nek 5 Temploma van. Vannak Protestánsok is, és 
6000 ’Sidók.

Mező városok: 1) A’ Felső járásban: Baja,
12.000 lakossal a’ Duna mellett, kereskedő város, 
szép kastéllal, gimnáziummal, mellyelt a’ TT. Ka- 
pistranus Atyák látnak el. A’ fő Plébánia Templom 
jeles, Hires vásárai vannak, bort is termeszt. Jan- 
kovátz, és Almás.

2) A’ közép járásban : Bezdán , a’ Duna mel
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led. Apatin , a’ Duna mellett, szép , derék német 
város, festő növevényt, és selymet termeszt, szép 
ruha szert sző, és fest. Nagy életes háza van.

3) Az alsó járásban: Báts, Érseki város, a’ 
Mosztonka partján. Van Görög Templom, sok ke
reskedő Görög, és Piátz lakja. Mellette egy régi 
omladozó vár láttatik, mellyet Sz. István épített. ΙΪ 
Lajps alat 1519 itt Ország Gyűlése tartatott. Futak, 
a’ Duna mellett, hires vásárokkal.

4) A’ Tiszai járásban: Temerin. O Betse, a’ 
Tisza mellett, 8000 lakkossal Zenta, a’ Tiszánál, a’ 
hol Eugenius 1696 a’ Törököt meg verte. Magyar 
Kanisa, kereskedik a’ Tiszán.

A’ Tisza melléki kerület 16 szabados helység
ből áll.

Posta állások; űj vidékről: ó Kér 2 ,  Ver- 
bász 1. kis Hegyes 1, Topola 1, Tsantavér 1, Sza
badka 1 V, Mélykút 2. Innét: Halas 1~,  Sz. Iván 
1, Baja 1 ~ , Gara 1, Gákova 1, Zombor 1, Bez- 
dán Í v ,  Hertzeg Szöllős l f ,  Szabad Káról, Baj- 
mok 1 { ,  Nem. Miül its I- , Zombor 1, Szabadká
ról Temesvárra : Ludas 1, Török kanisa 1 ', Új vi
déktől: Temerin 1 V, ó Betse 2, Beodra 1{.

14. Μ o s ο n V á r m e g y e .
W i e s e l b u r g e r  G e s p a n sc h a f t .

F e k v é s e .
Ejszaki nyúgotra Austriával, keletre Posonnal, 

délre Győrrel, nyúgotra Sopronnal határos. He
gyei av Lajta mellett nem nagy emeletekből, ’s a’ 
Fertő melleid dombokból, és köptsényi hegyből ál
lanak, egyébb iránt vidéke egy el látkatatlan bú
zát, és szénát hozó térség.

F o l y ó  v i z e i .
A’ Duna, melly Rajka felett képezi a’ Mosoni, 

vagy kis Dunát. A’ rákkal bővelkedő Lajtha, melly 
egy részét a’ megyének Austriától választja. Kelet 
deli határat a’ Rábtza (Rabnitz) mossa. A’ Fertő 
tavanak nagyobb, és a’ Hanságnak éjszaki része

í/j. Moson Vármegye.
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ezen megyében feliszik. Ég alja kellemetes, tiszta,
’s egésséges, minden szeleknek ki van teve.

T e r m é s e .
Moson Vármegye Béts élésházának neveztetik. 

Jó búza, ro’s, széna, kukoritza ; az éjszaki része
ken hajdina, és hüveles vélemény, bőven terem. 
Bora is van, noha nem elegendő. 267.598 hold 
használt földből 158,278 hold szántó, 7500 szöllö, 
49,054 hold erdő, 25,405 hold rét. Sok szarvas mar
hája, de sokkal több (nemesített) juha van, se.-lés, 
és ló is elegendő ta 1 áltatik. Vadabbal is bővelke
dik némelly vidéke, kivált erdeivel, és tengeri nyúl
lak Számas farkas lappang a’ nádosokban. A’ Duná
ban, és Fertőben untig a’ hal, úgy a’ Lajtában, 
sok a’ rák. A’ Hanságon sok vízi madarak; u. m. 
vad rétzék, szalonkák, az erdőkben sok fogoly, 
fajdtyúk, túzok tanyáz. Vannak fátzányos kertek, 
es számos méh házok. Találni kő bányákat, es a’ 
Fertő mellett szék süt.

L a k o so k :  55 ~Jr> □ m. 64,655 lakossal; kik 
közt mintegy 8000 Protestáns, és 1450 ’Sidó, £ Né
met, j- Magyar , i. Horváth. A’ Győri Püspöki me
gyében áll. Jobbára föld műveléssel foglalatoskod
nak. A’ Duna mentében kereskedés is üzödik. A’ 
lélek míveletet Ováron találni a’ gimnáziumban.

F e l  O s z t á s a .
A’ Nézideri, és Mosoni járásra Osztatnak 51 

Helségei, mellyek közt több mező városok vannak 
(1819) 150 porta, 5948 egész hely, 5688 ház, helyes 
paraszt. Jelesebbek:

1. A’ Mosonyi járásban: 1) O v á r ,  Altenburg, 
a’ kis Duna, és Lajta öszve folyásánál 2020 lakossal. 
Régi vár, Magyar eleinktől már készén találtatott, 
a’ királyok tulajdona, és Hazánknak egyik őr-vára 
volt, most azt Károly ö Ts. k. Hertzegsége bírja. 
Kereskedő mező város, gimnáziummal, mellyel a’ 
kegyes oskolás Atyák látnak el, mellyben a’ böllsel- 
kedó, gazdasági, es 4 nyelvi tudományok is gyako
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roltatnak, Régi várában liajdon Salamon Király 
mulatozott vadászat közben, most gabona szemtár. 
Volt itt a’ TT. Kaputzinusoknak is klaslromok.

2) Moson, Wieselburg, mező város a’ Duna par
ton, 2992 lakossal; a’ kik eleven kereskedést űznek, 
sóit marhát, kivált juhot, és lovat, nevelnek. Szü
letése helye Seidemann Xavier Ferentz Apát-urnák 
(A’ Cziszlerlzi Sz. Kereszten Auslriában, és Sz. Gott- 
hárdon Horniunkban) kinek Hazája eránt buzgó sze
reié szülte ezen munkát a).

5) Halászi, a’ sziget közben, 1.522 lakossal.
2. A’ JNézideri járásban: Boldog Aszszony, Frau- 

ltirchen, 1958 lélekkel. Nagy Butsií járásokkal, és 
a’ B. Aszszony (Mariana) Gyüleke Sz. Ferentz szer
zetes lilastromával. Gállos, közel a’ Fertőhez (Gols) 
1745 lakossal. Védeny, 972 lakossal. Nyúlás, (Joysz) 
897 lakossal. Mind a’ Fertő kőről, jó gabonával, és 
borral Leg nevezetesebb : Nézider, v. Nisider (Neu- 
sicdl) mező város, a’ Fertő mellett 2150 lakossal. Hi
res hé ti vásárokkal , a’ hová Austriábol járnak a’ ve
vők, gabona 200,000 mérő is el kell piatzán eszten
dőnként. Nevezetes a’ spárgája is. Lajta falu, szép 
mező város, kies helyen, számos juhtarlással. Baj
ba (Bakendorf) népes mező város, 28G2 lakossal. Sok 
Nemes, és ’Sidó lakja, szép vármegye Ház ékesíti. 
Oroszvár (Karlburg) 2127 lélekkel, a’ Duna mellett, 
Gróf Zichy szép kastélyával, és angol kertyével. Solt 
’Sidó van benne. Köplsén (Kitsen) 2551 lakossal me
ző város. Hertzeg Esztérházi szép várával, fátzán 
kertjével , sok juhával, és Sweitzer gulyájával. Majd 
500 ’Sidót lelni benne.

Nevezetesebb falúk: Zurndorf (Zurány) 1252 la
kossal születése helye amaz el pártoltt szerzetes 
papnak, Feszlernek a’ kinek ha szive, és erköltsi 
tette elméje foghalóságával egy arányba ügyelletlek 
volna, sokkal jobban fénylene neve a’ Magyar Anya- 
szentegyház koszorúján, mint most. Nem érti Fesz-

ι4· Moson Vármegye.

a) Születelt 1781· oskoláit GyÖrot, és Posonban végezvén á’ szerzetbe 
lépett. Apáturrá válosztatott i 823.
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ler irOmányit, a’ ki abban nem érzi szegény el le- 
veledettnek gyász lelki furdalásait. A’ mindenható 
adjon neki jó véget. Fél torony, diszeskedik egy 
szép királyi vár kastéllal, gyönyörű mulató, és fá- 
tzán kertekkel. III. Rároly itt szeretett mulatozni 
van itt nevezetes ménes is, 1237 lakossal. Pomogy, 
(Pommagen) 1472 lélekkel jeles töltése a’ Hanságnak 
itt kezdődik. Sz. Miklós 1164 lakossal szép fekvés
sel, jó bora, gyönyörű kastélya, és kertje van. Gá
tba, Galtendorf 1518 lak. szép kis kertel.

Königszhof, Aula Regia, királyi mulató hely; 
hajdon Czisztertzi Monostorral; most a’ Sz. Keresz
ti (Austriában) Czisztertzilák birtoka, és kastélya, 
szomszédságában némelly régi vár nyomai tetszenek 
fel. Sz. Kazimir, új falu 247 lakossal, Pándorfl962 
lakossal közelében régi vár nyomokat szemlélni.

Steinbruck 550 lak., új falú, 781 lak., Winden 
794 lak., Baráthfalva 1164 lak., Illmitz 1248 lakos. 
Pátfalva 767 lak.

Az Ország utak jól tsináltaltak.
Posta állások köptséntöl: Kéts felé: Haimburg 

1, Poson ~ , Győr felé: Rajkai, Mosonyl, Őte- 
vény 1 | ,  Sapron felé. Pandorf 1^, Sirlz 1

15. S o p r o n  V á r m e g y e .
O e d e n b u r g e r  G e sp a n sc h a f t .

Fekvése. Nyúgot,és éjszak felé Austriától nagy 
hegyek , és a’ Lajta vize válosztja. Egy az Ország
nak legszebb, és áldottabb megyéi közűi, mind ja
vaira, mind népességére tekintve. Dél keleti vidé
ke szép termékeny térség, nyúgotra, és éjszakra ma
gosabb, és alatsonabh hegyek, ’s völgyek ágoznak 
szélein : mellyek közt nagyobbak a’ határos Rozália 
begy a’ Fraknóival; a’ kő szénnel bővelkedő Rrenn- 
hegy, és a’ Soproni hegyek, a’ Sirtzig mész köves 
hegyek a’ Fertő nyúgoti partyán , kő bányákkal , és 
jó Soproni, ’s Ruszli borokkal, a’ honnét is bájító 
kilátások vannak.



i5. Sopron Vármegye. 203

F o l y ó  v i z e i .
A’ Piába, a’ kis-P»ába, Piéptze, Spittel Calább Ik- 

va) a’ Hanságban el enyészik. A’ Vulka , a’ Piozália 
begyén ered, kis Marton szép völgyét meg futván 
Sirtz alat a’ Fertőbe búi. A’ Barbalsi tó, a’ Győri 
megye szomszédságában. Földje többnyire agyagos 
és meszes; de van sok jó fekete is. Termései: jó 
búza, ro’s , árpa, zab, kukoritza, hüvelyes, és. ker
ti vélemény, néhol hajdina. Bövséges borai közt 
nevezetes, a’ Soproni, Piuszti, Bosi, Oggai, Nyéki, 
Némctkereszturi, Margarétái, Lósi, és Hidegkúti. 
Gyümöltsérc nézve Sopron nagy meszsze földre hi
res, igen jó t. i. gesztenye, tengeri baratzk , pogátsa 
alma. e’ a’ t. Kivált aszallt gyümöltse nevezetes, szé
nát is jót, és sokat takarít. Fájja drágoságát a’ nád 
pótolja, a’ jegenye erdősök is jó formán szaporulat
nak e’ végre. A’ Bába közben sóit dohány terem, 
leg híresebb a’ Vitnyédi. 47(i,420 hold használtt föld
ből; 250.864 hold szántó, 44,110 hold szőllő, 24,516 
hold rét.

A’ barom tartás log hasznosabb volt eddig a’ 
juhok nyírásában, nevezetes Tsernelházán. A’ ta
gos erdőkben, kivált a1 kis Marloni vadas kert
ben sol·., és sok féle vadak találkoznak. A’ Fertő 
pontyot, tsukál, ’s más hal nemeket bőven nevel. A’ 
Hanságban számos vízi madarak pisegnek. Selyem 
bogár a’ megye költségén tenyésztetik. Az ásványok 
Országa kőszénnel, és jó mész kövei szolgál melly- 
nek ágya 2 mértföldre terjed; mellyen sok köré vált 
tsigát, halat, rákot, e’ a’ t. találni. Az ég hajlat 
mersékeilt, a’ levegő tiszta, és egésséges, szelek, és 
zivatarok uralkodnak gyakron. Ezen Megyében Her- 
tzeg Eszlerházy 11 uradalmat bir.

L a k o s o k.
Egy a1 leg népesebb vármegyéi közül Magyar 

Országnak. 57T7ón (Lichtenstern szerint 60) □ mfd. 
190,078 (;} Magyar, |· Német, f  Horváth) ember la
kik, kik közt: 161,875 Katholikus, mintegy 5700 ’Si-
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dókon, és 17 Görögökön kívül a1 többi Protestáns, 
3 szabad ldr. városban, 41 mező városban, 196 fa
luban , és 5 pusztán. A’ Győri Püsköpi megyéhez 
tartozik. Valamint közelebb van Austriáboz, és a’ 
kereskedés által többet társalkodók a’ szomszéd mí- 
veltebb tartományokkal, úgy sokat tanúi azoktól a’ 
tníveletre nézve, és nagy oka ezen egy részi haszon 
az itteni drágaságnak.

Fel osztása: 5 Járásra megy, a’ Soproni, a’ Rá- 
bánkivüli felső, és alsó, a’ Rába közi felső, és alsó
ra, (1819) 262 portája volt. Sopronnak 34, Kis Mar 
tonnák 5 , Rusztnak 3. 4950 ~ házhely, 10,875 ház
helyes parasztul. Jelesebb helyek:

1. A’ Soproni járásban a): 1) Sopron, szabad 
ltir. város 12,535 lak.; káptalannal b), két plébániá
val, és egy gimnáziixmmal, mellyet a’ TT. Benede- 
hiek látnak el Pannonia hegyéről, egy Domonkosiak 
és Orsolina Apátzák klastromával. Van itt a’ Protes
tánsoknak is gimnáziumok. Több templomain kí
vül jelesek, a’ vármegye gyülésháza, és több rézzel 
fedett házak. Derék piatzán hires országos, és liéli 
vásárok esnek kivált szarvas marhával, és sertvéssel. 
Nevezetesek borai, föld mívelése, jó gyiimöltse, 
gesztenyéssé, tzukor fabrikája, hamu’s/r, és salé
trom főzése, számos kalmárok, és kereskedők min
denféle mester emberek, kivált posztósok (45 szövő 
székkel) a’ kereskedést virágjában tartják, mellynek 
főbb tzikkelyei: a’ bor, gabona marha, serlvés, méz, 
viasz, gyapjú, dohány, és tsinos portékák. A’ vá
ros 8 falúnak birtokosa. A’ gazdagság, és Béts kö
zele a’ Bétsi míveletet jó formán közli a’ lakosokkal. 
Fekvése egy szép tágos völgyben egy domb tövén 
gyönyörű kilátásokkal sétál ló helyekkel, és mulató 
kertekkel ékesíttetik. A’ ki ásott régi Romai pén
zek, halotti kövek, mélsek, és lámpások Romai

a) F e r t ő ,  és Austria közt.
b) Ennek épülete (Temploma) a’ Sz. János keresztes Barátoké volt 

1214. 1635 a’ Jesuitákra jutott. Azután bé zárato tt ,  ’e 1790 ismét 
ts tani szolgállalra fordíttatott.
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gyarmatságára mutatnál«. Itt egy Király, és Király
né koronáztatott, 4 Ország gyűlése tartatott, sok tu
dós, és Hadi ezredes vitéz született; mellyel« So
pronra mind szép fénysugarakat vetnek.

2) Ruszt, kir. város 1120 lak., a’ Fertő mellett 
híres borral, melly esmereles a’ külföldön is, kevés 
határán esztendőnként szűr mintegy 5000 akót.

5) Kis Marlon (Eisenstadt) szabad királyi vá
ros, 2704 lak., mcllyben fel tűnik Ilerlzeg Észter- 
házy négyszegleles, pompássan épült roppant vár 
kastélya , mellyliez a’ hegy kaptsolódik 2610 Jak., és 
külön plébániával ; sok, és nagy betsű ritkaságok
kal bájitja ezen felséges vár az idegenek szemeit, 
melly a’ leg finomabb ízlésű ékességekkel diszeske- 
dik; különösen jeles vári kápolnája, és nagy felsé
ges kertje, szinte oly látásra méltók a’ vizet emelő 
erő-mivel«, a’ közel lévő 1 m. hoszszűságű fallal 
kerített vadas kert, az erdő oskola, és más szép in
tézetek. A’ városban is sok jelcsségeket szemlélni. 
Van a’ többi közöt egy meszsze hires kálváriája a’ 
B. Aszszony tsuda tévő képével· A’ Sz. Ferenlz szer
zetesinek, és Irgalmas Barátoknak klaslroma: könyv- 
nyomtalo műhely; több szép épületekkel. A’ bor 
termesztés jó divatban áll. Továbbá a’ mező városok,

4) Széleskűt; 1552 lak. Fekete város (Burbach) 
1484 lak. Fehér egyháza (Pionnersliirclien) 1595 lak. 
jó borokkal a’ Lajtai hegy soron. S%. Margaretha 
1446 lak. jó borral, és kő bányával. Nagy Höflein, 
1524 lak. ro’sólis, és elzet fabrikával, Loréto 572 1. 
dohányt termeszt. Nagy Márlon, 4005 Jak. Fraknó- 
allya, 597 Jak. Fraknó vára, a’ Iiol az Eszlerliázy 
farniliánaJi kinlsei tartatnak. Láthatni itt többek közt 
egy jeles fegyverJiázat, és más emlékezetre méltó 
dolgokat. Van itt egy klastroma a’ Szervita Atyák
nak a’ kik a’ plébániát is el látják. Ilábold, 1516 1. 
jeles bora, és savanyú vize, derék vára van. Sok 
’Sidót lelni benne. Lan’sér, 495 lak. fellelte egy ma
gas kősziklán fel tűnik a’ vár. Sz. Marion, 697 lak. 
mellette kőbányavan, sok meg kövesedéit ötlökkel. 
Nyék 1605 lak. jó bora. Harka 957 lak. derék szol

i5. Sopron Vármegye.
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lökkel, várral, és savanyú vízzel híres. Német ke- 
resztur várral, (Kreutz) 2498 lak. savanyú vize, és 
bora jó. Rákos, (1277 lak.) (Kroisbach) a’ Fertő 
mellett, a’ Győri Püspök szép kastélyával, és jó 
bor termesztéssel. Szarvkö 1706 lak. és várral.

2. Piába kívüli felső járásban : N. Tzenk; közel 
Gr. Szétsényi tágos kastélyával , és az el szegénye
dett parasztok ispotályával, 772 lak. Hegykő, 682 
lak. Sz. Miklós 1768 lak. jó borral. Lesvár, 28 
lak. vár, szép vadas kertel. Lós, 1132 lak. neve
zetes boráról, és szép kastélyáról. Und, 565 lak. 
Lövő, 908 lak. Lotsmánd, 1504 lak. Kelhely, 774 
lak. a’ Réptze mellett, valamint Kőhalom, 1570 1. 
Alsó Ramótz, 554 lak. Deretske, 809 lak.

5. A’ Rábán kívüli alsó járásban: Tsepreg, 1788 
lak. valaha hires város volt. Bő, 690 lak. Sajkall, 
252 lak. Ivány 1251 lak Réptze Szemere 1020 lak.

4. A’ Rába közi felső járásban: Mihályi, 1450 
lak. a’ kis Rába mellett, régi vára, és jeles vásá
rai vannak. Kapuvár 3202 lak. a1 kis Rába folytá
ban, jó búza, és dohány földje van, nevezetes ré
gi váráról. Van dohány por fabrikája.

5. A’ Rába közi alsó járásban : Tsorna, a’ Prä- 
monstrati Piend klastromával nagy épületekkel, es 
gyönyörű kertel, 3896 lakost számlál. Szili, 1852 
lak. Szány, a’ Győri Püspök kastélyával ékes, 2260 
lakosi dohányt természetnek. Egyed, 712 lak. Úri 
kastélya, és kertje kellemetes.

Nagyon emlékezetes Eszterház ditső várkastél
lyá a’ Fertő déli partján, mellynek ritkaságait, és 
ékeit rövid sorokba lehetetlen foglalni. A’ visgál- 
kodó itt mindent fel találhat, a’ mit a’ gazdagság, 
leg finomabb Ízlés , a’ fényűzés, kény, mesterség, 
elmésség, a’ grálziák, mu’sák, és természet, szé
pet, nagyot, és felségest öszve kaptsolhatnak. Itt 
minden rheg bájolja az érzeményeket, ’s el ragad
ja. A’ helységben 574 lakost számlálni.

Nevezetesebb falúk megyében: Balfon, (Intolfs) 
jó ferdékkel , és 699 lakosokkal. Sirlz (Gschies) 
1168 lak. savanyú vízzel. Keresztur, 955 lak. 8a-



vanyó vízzel. Ság, 422 lak. sok méhe, és Gróf Fes- 
tetitsnek szép könyv - táros kastélya, ’s kertye van, 
benne. Wandorf, 763 lak. Igen kellemetes környé
kével, és gyönyörű kilátásával, a’ szép természet 
kebelében mulatságot kereső Sopronyiakat magához 
vonza. Hajdon egy szerzetes klastrommal diszes- 
kedett.

Tsináltt utak: Soprontól Poson, Béts , Austriai 
Újváros, és Kőszeg felé, mindenüt egész a’ határig. 
Posta állások. Soprontól Posen felé: Sirtz 1 Ϋ, Pan- 
dorf 1 , Bétsfelé : Nagy Ilöflein 1 ~, Vimpassing 1,
Köszegfelé: Nagy Barom 1 - ,  Kőszeg 1.

16. Vas V á r m eg y e .
C o m ita tu s  C a s tr i  f e r r e i .  E i s e n b u r g e r  

G e s p a n n s c h a f t . .
Határai: Veszprém vármegye keletre a’ Mar- 

tzal folyóval, délre Szala Várm. Nyógotra Stayer 
Ország, éjszakra Austria széle és Sopron Várm. 
Lichtenstern szerént 106γ □ m. 260,685, lakossal 
(Schematism. 1829) 1 szabad Királyi városban, 41 
mező városban, 612 faluban, és 37 pusztán.

Föld alapa: keleti része többnyire térség; déli 
részén által vonódik a’ hegysor. Núgot-éjszaki vi
dékein érik végeiket az Austriai, és Stájeri nagyob
bodó hegyek. Nevezetesebbek: a’ Kőszegi, Bo’so- 
ki, Rohonlzi, Szerdahelyi, Rumpodi, Szalonnáid, 
Borostyánkői, Monyoró keréki, és Német - újvári 
hegyek. Leg derékjebb a’ keleti széleken a’ Sághi 
hegy, melly szép gömböliien emelkedik fel; bővel
kedik jó borral, és Basalt kővel. Magán uralkodik 
egy síkság felett.

F o l y ó  v i z e i .
A’ Rába, nyűgotról kelet felé ; Pinka, Sorok, 

Gyöngyös (Gönc) mellyek a’ Rábába folynak, a’ 
Lapintsal együt,

Földje termékeny, ha némelly vidékeit ki vesz-
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szűk. A’ Levegő tiszta, és egésséges, noha itt amott 
a’ Rába mellékein valamennyire nedves.

T e r m é n y .
Minden féle gabona nagyobb részint bőven te

rem, egyébb a’ lólságban a’ dombosok közt van 
árpa, Kukorítza, hajdina, és többféle kerti vele- * 
meny, len, és dohány; hires a’ Jánosházi, és a’ 
Nagy falvai. A’ bor .nagy hintse vas vármegyének; 
nevezetesebb a’ Sági, Somlyói, Vasvári, Rohontzi, 
Tótsági, Kristyáni, Róka hegyi, e’ a’ t. Sok gyíí- 
möltsös kertjeiben emlékezetesebb a’ baralzk, és 
gesztenye. Hires a’ Kőszegi aszalt gyümölls; de 
még a’ bor-is. Jó legelője, és takarmánnyá , számos 
erdeje, p. o. a’ farkas, kemenes allyai, Ivántzi, a’ 
déli, és nyúgoti hegyesekkel; de átaljában több vi
dékeken a’ fa szűkül. Hasznos földje 7!)!),774 hold. 
Ebből szántó föld 408,22(i hold, szőlő 56,040 hold. 
Erdő 275,626 hold számos szarvas marhája közt a’ 
Rába melléki leg izmosabb. Serlvés tsoportyait a! 
tser fa erdők hizlalják. A’ vadak közt szarvasokat 
is lelni. Sok baromfiát Béls segíti emészteni. Mo- 
tsárai vad rétzékkel, tsíkkal, es tehenyös békákkal 
bővelkednek..

Ásványok: Borostyán kő mellett lelni kénkövet, 
kénesöt, gálitzkövet, Magneskövet; valamennyi, re
zet , és kígyó követ. Manadorf mellett kő szenet. 
Úgy több savanyú vizeket is.

A’ L a k o s o k .
A’Nemesek száma ezen népesebb tartományban, 

mintegy 16 — 17,000- re megy. N y e lv .  Magyar la
kik 514- helységben; Wend (kiket itt Tótoknak, és 
Vandaloknak is neveznek) 180 -ban A’ többiben né
met , és Horváth. Többnyire Katbolikusok: a’ Pro
testánsok, száma : 52,457 a’ Reformállaké 11,526, a’ 
’Sidóké 5566 Görögök tsak 16 találtaknak. Sok. mes
teremberek lakják a’ városokat; többnyire paraszt
ságból él a’ föld népe, a’ kereskedést jobbára az Or
szág határosai űzik.
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Hat Járásra osztódik: A’ Kőszegi, éjnyúgotra: 
Itt nevezetesebb: 1) Kőszeg, szabad Királyi város, 
10 portával, 5756 lakossal, szép vidéken: Sok mes
ter emberek lakják azt; tsak posztós mester 100-nál 
több vagyon. Sokan élnek a’ kereskedésből, sokan 
a’ szollö mivelésből. A’ bor igen kellemeles izü. 
Diszesíf lelik a’ kerületi törvényszékkel, és Tiszt. 
Benedeki szerzetesek Gimnáziumával. A’ Protes
tánsok. száma itt 1889, a’ Reformáltaké 14, a’ ’Sidó- 
ké 90. F.mlékezetre méltók: a’ város, plébánia, 
Benedekiek, ’s a’ Protestánsok Templomán kívül, 
az árvaház, mellyben az alkotók intézetéből a’ sze
gény ifjak, kik más vallásból a’ Kalholika Hitre tér
nek, vagy árvák, neveltetnek, ennek kezdete iste
nes adakozásából eredett a’ Híveknek, mellyet sza
porított Kőszeg városa. Adolíi Antal a’ kerületi itél- 
lö szék elöl ülője, Kelcz Imre, Győri Prépost, és 
Kanonok, későbben Ferentzy Antal, és több mások 
meg szaporították. Az intézet a’ Szombathelyi káp
talan kormánnyá alat áll, a’ Ms. Püspök fő vigyázat
ja mellett, a’ ki is az egyházi rendből szokta a’ házi 
Elöl járókat ki nevezni. Az árvákon kívül eszten
dei fizetés fejében is fel vétetnek oda néhány neven- 
dékek, a’ kik magokat a’ házi Rendhez tartoznak 
alkalmaztatni. Vannak itt most 95 nevendékek, a’ 
kik közt 8 fizetésért tartatik.

2) A’ Collegium, mellyet Széchény György, Esz
tergomi Érsek alUotott 1687 a’ Jesuiták számára, a’ 
kiknek el töröltetése után 1777 a’ Piaristákra szál
lott; 1815 pedig a’ Sz. Mártoni Benedekieknek ada
tott állal a’ Gimnasiummal egyiit. 3) A’ vár-kas
tély, melly hajdoni erősségével jó védelemül szol
gált Jurisits vezérlése alat 1532 a’ Töröltök ellen. 
Királyi várossá lelt Kőszeg 1649. Nevezetes többi 
mulató alkotmányi közt a’ Svetits jó Ízlésű mesteri 
kertje. Körvidékeit diszesíti ama szép, és meszsze 
hires Kálvária hegye , egy Remeteséggel. Úgy a’ já 
bort termő szöllő hegyek. A’ többi jelesebb helyek

Európa Teliíntete IX. Kötet.  14
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ezen járásban : L u k á tsh á z a ,  Léka (Leuca, Lno- 
kenhausen) a’ gyöngyös víznél, 11.70 lak. egy begy 
várral. Itt 1655. G. Nádasdy Ferenlz Ország Bírája, 
a’ Myrai, és Tolenlumi Sz. Milliósok tiszteletére 
egy Prioratust alkotott az Agostoni Bemetek számá
ra; mellynek szerzetes lakosi ki halván, 1820 annak 
jövedelmei az uradalmi plébániákra vitetlek állal bi
zonyos fel tételekkel. Flanér fabrik. Papirosmal. íi- 
veg buta. Porostyán kő (Pernstein), mező város, a’ 
hasonló uradalomban, mellyhez 17 helységek tar
toznak; az éjszaki (Norici) havasok keleti lejtőjén, 
1006 lak. Jól épült vára egy kősziklán áll, melly 
kék foszlány neme, és éjkeletre meredeken húzódik 
a’ mélységbe, a’ hol is egy mély völgyben réz, kén- 
kő, és gálitzlió bánya van már több 100 esztendőnél 
munkában, noha nem nagy nyereséggel. Nem régen 
fedeztetett fel az illeni kígyó kő törés. Emlékezetes 
ezen uradalomban: Tartsa, (Tolzmansdorf) érlzes 
ferdökkel, 547 lak. A’ vidékén sok len, és kender 
terem, Pinkafej (Pinkafeld) derék mező város, he
lyes uradalmi várral, az Auslriai Stájer szeleken, 
2144 lali. Határában savanyú vizek vannak; vadas 
kert, és flanér fabrika. Derék plébánia Templom
mal, és kívül a’ városon Remelcs kálvária hegygyei.

Szalónak (Schlaning) , nagy meredek hegyen , 
derék vára , sok ásvány, és régi bányák találtatnak 
körülötte, van üveg hutája, 1467 lakosi közt sok 
varga, és 600 ’Sidó van. Itt valaha I. Remete Sz. Pál 
szerzetesei voltak.

Hadász, 705 lakossá, a’ hol sok méheket tarta
nak. Pioliontz (Rechnitz) mező város, 3052 lakos
sal; kik közt 800 ’Sidó. Jeles az uradalmi vár, a’ 
kertel egyíit. Van benne szép gyűjtemény, és könyv
tár. Az itteni bor termesztés nevezetes.

Vörös-vár (Roltenlhurm) mező város, szép 
várral, 747 lak., a’ kik sok lent, és kendert ter
mesztenek Német Szent Mihály (Grosz Petersdorf) 
mezőváros 1788 lak., derék ló vásárokkal, sok jó 
gyümöllse is vagyon. Ólad: Szombathely közelében 
bort termeszt.



Ezen járásban soli úgy nevezett Hiéntzek lak
nak.

2. Német új-vári járás ; a’ megye nyúgoti ré
szén, Stájerral határos, itt jelesebbek: 1 Német új
vár (Giissing) valaha erős vár volt, mellyelt a’ Gie
sing grofok bírlak. A' vár, melly most omladóba 
fordulván k. Hertzeg Baltyáni Tulajdonossá által 
meg izmosíüatott, tsútsos hegyen van, a’ Templom
mal, és régi fegyver házzal. Ez a’ vár II Geyza 
király alat Walferus gróftól Benedeki Apáturságnali 
volt el szánva, és készítve, de III. Béla azt né- 
mellyek javaslására tábori várrá telte; ’s a’ helelt 
IV. Béla 1265, a’ szerzetnek Vágújhelyet adta. Volt 
itt a’ Sz. Ágoston P*emeléineli is Prioratussa; de 
mikor alkatoll, és szűnt légyen az meg bizonyta
lan. Most a’ B. Aszszony Gyülekezete beli TT. 
Frantziskanus Atyáknak vagyon itt klastroma, a’ 
kik a’ Plébániát, több körül fekvő libákkal együt 
el látják. Lakosi száma: 1568. kik közt 502 ’Sidó. 
Az uradalom tisztség épiileleji, és a’ Hertzeg kert
je a’ mulató házzal szemléletre méltók.

Lödös , (Lilzelsdorf) helység a’ Stájer szélek 
felé. 1055 Lakossal.

Szent Elek (Sregersbach) helység 1810 Lakos
sal, nem meszsze a’ Stájer határoktól, valamint; 
Barálfalva is.

Sóskút, ez egy kevés számú házakból álló filia 
a’ Német szent Gróti (Geresdorfi) plébániában 266 
Lélekkel; nevezetes értz vizéről, és melegített för- 
dejeről : szép nagy épülettel a’ vendégek számára, 
el láttatott sétál ló helyekkel is, és kápolnával.

Vannak több népes helységek ezen járásban: 
uAm Hidegkút (Kaltenbrunn) 1445 Lakkossal.

Király falyva (Königsdorf) 1078 Lakossal.
Kuliméi*. 2028 Lakossal.
Német Gsents (Tschäntschendorf) 456 Lakos

sal melly arról jeles, hogy mostani Nagy. Tiszt. 
Lelki Pásztorának kevés párja van a’ Deák verse- 
zésben. Olbendorf. 895 Lélekkel.

Puszta Sz. Mihály. 655. Lakossal.

i6. Vas Vármegye. 211
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Rába keresztur. (Heiligenkreutz) 951 Lakossal.
A’ kisebb falúk: Stinálz, Alsó-Beled (Unler- 

Bildlein) Egyházos Füzes (Kirch Fidisch) Felsó Hó
nok (Ober-Badling), Jakabháza, Harátsfa (Hagendorf) 
Kertes (Gaas).

Ezen megye járásnak határ széle Fering lájjé- 
kán igen gyönyörű vidék, mellyel a’ Rába völgyének 
neveznek; be jővén Stájernek ezen rónáján Magyar 
Országba, földi paraditsomot vél maga elöl lebegni 
a’ szem. Két felöl a le apadkozó hegy lánlzok, szép 
helységekkel, szántó földekkel, rétekkel, és fenyve
sekkel, Janafalva (Jeneschdorf) felé szölló kertek
kel változva, ügy el ragadják a’ szem fülességet a’ 
magasságra, hogy a’ széles völgy közepén alig ven
ni eszre a’ majd hasznot, majd kár tevő Bába vi
zét, mellyel az ember tsak nem egy léptetve jön 
be Janafalvánál honnunkba, a’ hol is a’ királyi Ilar- 
mindszad áll. Ez már a’ Sz. Gollhardi Uradalom, 
mellyröl itt a’ szó lesz, ’s a’ mellynek hasonló ne
vű- fő mező városa innét egy orrányira pompásko- 
dilt, kivált nagy temploma, es nem annyira rop
pant, mint kellemetes Monostora elő homlokával ; 
bal felöl fel telszik az úgy nevezett Kép, egy hegy 
tsutsán butsűs templomával, mellynek falúja Bada- 
í'alva a’ Rába bal feli utón fekszik, Raksz után, ’s 
Nagy falva elöt.

S z e n t  G o t 111 ár d.
Mező város 110 házzal, és 584 Lakossal a’ ka

tonaságon kívül; a’ Cziszlerlzi Rendé, a’ körűi 
fekvő hasonló nevű több falukból álló Uradalom
mal együt, a’ Stájer szeleken, Magyar Ország ej- 
szaki nyúgoti részén; Apátsága most öszve van 
kaptsolva az Auslriai Sz. Keresztivel. Ezen neve
zetes helyet (t. i· amaz 16ö4-ki híres ütközetről), 
érdemesnek tartom valamennyire bővebben le Írni.

Sz. Gotthárd III. Béla királytól alkotIatoll, és 
Czíszlertzi szerzetesekkel Frantziából (Trium Fon
tium) látlatottel, melly az ellenséges puszliltások 
által szerzetes lakosi birtokából ki esvén, sok üdő-
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kig idegen kezeken forgott, ’s végre 1754. ismét a’ 
szerzetnek viszsza állíttatott; most már tiszta, né
hány jó birtoluí házakkal, és széles utszáival kel- 
lemetes tekintetet ötlet a’ szembe. A’ klastrom Tem
plomának. (melly most egyszer ’s mind plébánia 
templom) elő homloka szép, ’s fel emeli azt az 
előtte fekvő pialz forrna térség a’ vas hollát kapán, 
és fal kerítésen, melly azt az ntszától válosztja, 
belől. Belseje a’ templomnak gyönyörű példánya 
az építő mesterségnek, korinlhi izlelben, kőrös 
körül 12 szabadon álló nagy oszlopokkal. A’ nagy 
oltárt óriási márványozott oszlopok mellékezik; 
és íí kilsinyek diszesílik párosán. Nagy Bold. Asz- 
szony tiszteletére vagyon, a’ Czisztertzi szokás sze
rént. Minden felséges izletet lehel. A’ nagy tágos 
oldal oltárok száma G. (Sz. Jósef, Sz. Bernárd, Sz. 
János, és Pál felett a’ 3 Magyar Sz. Királyok, Sz. 
Golthárd, Sz. Florian, és Leonárd). A’ kápolná
ban vagyon a’ fájdalmas B. Aszszony faragott oltár- 
ja a’ kereszt úttal, az egyik tágos imádkozó kar
ban, (Oratorium) a’ Feszület oltárja. A’ Sz. Ber
nárd oltáránál Sz. Vinlze Marlir erekléji üveg ko
porsóban; mellyeket Iíerzán Bárdinál Rómából ho
zott, ’s ide ajándékozott, Magos padlázotja több 
kezek állal rajzoltatott; leg szebb a’ űorfmeister 
rajzolatja , kivált a’ Sz. Gotthárdi ütközet.

A’ klastrombán , mellynek .sak egy 4 szegletes 
szárnya van ki építve, ’s a’ melly ritka kellemü 
lakhely, több történeti rajzolmányok találkoznak, 
I. i. az Apáti lakásban, Dorfmeislerlól.

1. A’ mint III. Béla a’ Frantziábol meg hívott 
Barátoknak az alkotmányi leveleket által adja, itt 
a’ Király körül álló régi magyar viselet, és ábrázati 
vonalok mesterségesen ki vannak ejtve.

2. A’ mohálsi ütközet; a’ hol az ifjú király, lo
vával el veszett, mint egy eleven formában adatik 
a’ szem elejbe. A’ levegőben kevergö zuzzavar, 
por, és füst; az egész tábor nyugatlansága, az 
egyes tünetekben ki fejtöd^p elme tehetség, a’ kép

i(i. Vas Vármegye.
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seregek kaptsolata, és azoknak bátorságos intézete, 
azjegész rajzományt akadémiai remekké teszik.

3. Egy kisebb térségen a’ Sz Gotthárdi ütkö
zetet is meg látni, a’ hol fel tetszik ruházatja kii- 
lömbbsége a’ frigyes hadi seregchnek; Montekuk- 
koli, és Colygni (Frantzia) Vezéreknek képei.

4. Sz. Gotthárd; VI, Káról Tsászár, Robert 
Apátur, és több Egyházi, és Világi Méltóságok ké
pei, a’ mint az említett, Apátur a’ kivántt Sum
mát lefizeti az Apátság viszsza vételekor.

5. Sz. Kereszt, némelly szerzetesek képeivel.
6. A’ Szombathelyi püspöki Templom, a’ mint 

az épül, több érdemes Méltóságok képeivel a).
> A’ Rába vize nyúgoti részén folyik a’ városnak 

gyakor károkkal; melly éjzaki részén nem mesz- 
sze az Uradalom majorjától a’ Lafanlzot magába 
fogadja. A’ Lakosok mind kézi mester emberek, 
és Németek, a- nyúgotra, és éjszakra fekvő vidé
kekkel együt; a’ keletre fekvő helységek tsupa Ma
gyarok; a’ délre fekvők tsupa Vendek; noha egy 
Uradalom jobbágyai.

A’ házi kerten ltivűl, melly igen tágos, szép 
setállo ág boltosokkal, gyiimöltsösökhel, üveg ház
zal (Orangerie), és még szántó földekkel is mulat
ja a’ benne fris levegőt keresőket, van szép mulató 
erdő sétállo helyekkel, alkalmatos ülésekkel, és 
fris forrásokkal, a’ Vár (Schlöszel) nevű hegy ol
dalán, a’ várostól jó fél orrányira, a’ Nagy falvai 
határban, a’ hol is Klastromnak szőllei a’ hegynek 
keleti, és nyúgoti tetejét foglaljál'., mellynek köze
pén ál az almatos kastély szép kápolnával, melly- 
ben egy bájx'tó szépségű szeplőtelen R. Aszszony 
kép oszlopa minden szemeket, és sziveket magára 
vonz; a’ Mesterségnek valódi remek munkája. Ez 
alat volt az ütközet 16G4.

Derékjebb falúk az Uradalomban: Janafalva, 
Nagyfalva, Badafalva , Kethely, Gyarmath, és Tsö- 
rötnek nagy malommal a’ Rábán.
------- --------------- :-------

a) A’ könyvtárban valami 3ooo darab könyvtalálkozik.
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Nagyfáivá mellel a’ nyúgoti részen van azon 
sikmezö, a’ Schlöszeli mulató erdővel határos, a* 
hol azon említeti tsata történt a’ mieink Gyözedel- 
mével, mellynek ki menetelétől fiigött majd az egész 
Auslriai birodalmaknak sorsa. Közepén ezen sík me
zőnek a’ falú végén ál ősi nagy tölgy fák közt egy 
kápolna Krislus Urunk Ostoroztatása kép oszlopá
val, a’ hová az áj latos keresztények imádkozni jár
nak, és ott Sz. Misét is szolgáltatnak. Ezen kápol
nát, úgy mondják, egy hadi Tisztnek özvegye épí
tette Hitvese lelki hasznára, a’ ki is itt az említett 
tsatában el esett. Történetét ezen háborúnak bő
vebben le Írja Theophilus Heimb , Sz. Kereszti, és 
Sz. Gotthárdi Cziszterlzita Sz, Gollhárd történet 
könyvében.

3. A’ Tótsági járás: Itt emlékezetet érdemel. 
Dobra (Neuhaus) közel a’ Stájer határhoz régivár
ral, 738 Lakossal.

Felső Lendva (Obcrlimbach) GrófNádasdy de
rék várával , 458 Lakossal. Ezen uradalomban 
szűrődik a’ hires Totsági bor.

Hideg Kút, a’ Lendva vize körül. 2G6 Lakossal. 
Mártyántz. 222 Lak. Muraiszombat, várral, (Uis- 
nílz) 792 Lak. Rakilsán, derék kastéllyal, és vár
ral 402 Lak. Továbbá: Felső Petrőtz, (Sz. Trini- 
tás) Pertótsa; Petsaróts, Sz. Benedek, Tissina ; Viz- 
lendva (Sz. György) Alsó Szolnok (Tzeming) 655 
Lél. Dolintz. Felső Szolnok, Hódos. Istvánfalva , 
Kertza ; Piába Sz. Márton. Ezen járásban többnyire 
Wendelt laknak.

4. A’ Körmendi járás, közepén fekszik a’ vái’- 
ínegyének : Itt nevezetesebb , Körmend ; mezőváros 
a’ Bába bal partján, négy felé megy rajta állal a’ 
posta út 2971 Lák. kik közt 441 ’Sidó van. Jeles 
piatza van közepén egy betses B. Aszszony kép-osz
lopával. Heti vásárjai sikeresek a’ gabonára nézve. 
Leg jelesebb, benne a’ Iíertzeg Ballyáni szép vára, 
olasz ízlésre, és a’ mellette nagy kerületet foglaló 
pompás kert derék üveg házokkal. A’ posta ház, 
a’ katholika templom, a’ protestánsok temploma, é*

iG. Vas Vármegye.
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’sidók sinagógöja , és Só tisztség. Itt 1274. Oklitz 
Dienes, az Ország Nádora a’ Guillelmíta Benedeki 
Barátoknak Monostort épített, melly az ellenséges 
zivatarok közt a’ múlandóságnak ’sáltmánnya lett. In
nét 1459 viszsza húzta magát Mátyás király ellensé
gei elöt.

Tsákány: (Tzakersdorf) 608 Lak., és egy szép 
lakvárával a’ Batlyáni famíliának. Mellynek köze
lében Rába Sz. Mihály, Gasztony (több .Nemes Bir
tokosokkal, kik közt Első a’ Boros, és ITertclendi 
Familia) Rátót posta állással, és a’ Cseh Famíliának 
kellemetes úri lakásával. Nádasd. Szarvaskend. Szö- 
tze, Gerse, Györvár, Egérvár; Ivántz, a’ Gróf Sig- 
ray derék kastélyával, és gazdag erdeivel.

Vasvár (Eisenburg) 674 Lakossal, és egy Sz. 
Domonkos szerzetesházával, melly IV Belátói tarta- 
tik alkottatoltnak 1258, mellyet török pusztulása 
után Szétsény György Esztergomi Érsek meg újí
tott, Temploma most Plébánia szenlegyház. Innét 
veszi nevét a’ Ns. Vármegye. Rába Tlidvég 98G La
kossal. Több hires Nemes Birtokosokkal, közelé
ben van: Molnári, Gróf Festetils György jó tévő 
özvegye lak kastélyával , Sz. Tamás, égy szép nagy 
oltár képű templomotskával. Nagy Köíked, Náray, 
(Narein). Négy Szétsöd, kis, és Nagy Unyom. Négy 
Hollós. Egyházos Rádótz.

Jak: 1274 Lakossal. Fel tűnő régi Apáti Tem
ploma, melly most Plébánia szentegyháznok is szol
gál. Az Apátság Sz. György vitéz, és Mártír tiszte
letére emeltetett a’ Sz. Benedek szerzetének a’ 12, 
és 13 század határai közt. Közönséges vélekedés, 
hogy a’ kis B. Aszszony Angyalok Királynéja Apát
sága is Petzölben, Szombathely mellett, a’ Jáki Apát
ságnak része volt légyen , miglen 1552 Sólymán Kő
szeg ostromlását félbe hagyni kénszerítetvén, a’ többi 
vidékkel együt ezt is hamuvá tette. Későbben vi
lági kezekre kerülvén az Apátság, végre az Erdődy 
Grófok-ra jutott, a’ kik is annak nagy, részéből a’ 
mostani Petzöli Apátságot fundálta. Es igy ez a’



betses Úri Família, mini; Patronus, mind a’ Jaki, 
mind a’ PeLzöli Apaturokat kinevező jussal bir.

Pornó (Pernau) 527 Lakossal. Nevezetes a’ régi 
Czisztertzi Monostorról; mellynek alapa közönsé
gesen 1235 esztendőre halároztatik, sött már II. Je
rusalem! András király szabadság levelében 1221 ar
ról emlékezet történik; hogy t. i. István, egyetlen 
egy Fi ja Istvánnak (vagy Chefánnak) a’ ki Magyar 
Ország Nációra volt, igen istenes ifjcí lévén, és az 
íideigtarlandókat az örökén valókkal el akarván tse- 
rélni, a’ Sz. Gotlhárdi Apáturhoz folyamodott, a’ 
l-.i ölet atyai módon fogadván a’ szerzet köntösébe 
öltöztette, és István minden atyai örökségét (melly 
a’ Pornói Apátságból, és Monyorókeréki Uradalom
ból áll),a’ Sz. Gotlhárdi Monostorhoz kaptsolta. Ali
kor szakasztatolt légyen el a’ Czisztertzi Rendtől, 
bizonytalan, az hihető, hogy 1529 — 1552, a’ Törö
kök a’ BéIsi, és Kőszegi ostromtól viszsza vereget
vén, és mindent tűzzel, vassal pusztítván, Pornót is 
a’ Sz, Gotlhárdi, és Bors - Alonostrai Apátságokkal 
együt főidre terítették. A’ Pornói Apátság 16'45, a’ 
Jesus Társaságának adatott által a’ Soproni Colle
gium számára (Ileimb, és Fuxhof).

Nyilván ekkor tűnt el a’ Borchi Sz. Benedek 
Apátsága is a’ Sz. Benedek falú helyéről Tótságban, 
nem meszsze a’ Mura víztől, mellynek se alkotóját, 
se alkalása üdéjét, se pusztulásáét nem tudni bizo- 
nyossan.

Monyorókerék, 458 Lak. a’ Szent Péterfalvai 
(Proslrum) fárában, a’ honnét egy ága a’ betses 
Erdödi Famíliának tzimét veszi; a’ Pinka vize mel
lett Szép lakvárával az Erdödy Grófoknak, nagy 
erdei, bor, és dohány tenyésztése, gazdagítják. Itt 
a’ 14 században az Ellebrachi familia egy Monos
tort emelt az I. Sz. Pál szerzete számára, mellynek 
most nyomát se látni.

5. A’ Szombathelyi járás, nap keleti vidékét fog
lalja a’ vármegyének, mellyben a’ következendő ne
vezetesebb helyek érdemlenek emlékezetet;

íG. Vas Vármegye. £17
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S z o m b a t h e l y »  S a b a r i a :
S t e i n  am Anger.

Ezt bét borra osztyub ősi, és jelen való Te
kintetére nézve, t. i. a’ régi, és mostani Szombat
helyre :

Claudius Tiberius bormányozván a’ Romai Bi
rodalmat, Kristus Urunk születése után 41-ról az 
54 esztendőre Romából, a’ mint némellyel« véle
kednek 50 ezer polgári Lakosok küldetlek Szom
bathelyre gyarmat képen a). Itt emeltetett fel Sep
timius Severus a’ Kormány székre, k. u. 194 észt. 
a’ 211 felé. Itt meríttetett Sz. Quirinus Mártyr, 
malom kő akasztatván nyákára a’ Sibaris folyóba 
mintegy 503. Itt szenvedett Sz. Rutilus, vagyis 
Rüstalus, két Martyr társaival. Nagy Konstantin 
Tsászár 522. észt Szombathelyen mulatván, abban 
Törvényeket alkotbtt. Itt született a’ világra a’ ke
resztény világon otly hires Sz. Márton Püspök, Sul- 
pitzius szerént 536. Turoni Gergel szerént pedig 
316. Azomban valamint semmi nem állandó azég 
alat, úgy Szombathelynek is meg érett diitsőssége 
az 5-ik században, ’s azotfa el kezdett rokkanni. 
Attila, a’ Hunnok Királja azt 441—445 közt ostrom
mal meg vette; a’ Polgárok, a’ kik el illanthattak , 
01 asz Országba költöztek, és részént Aquileában, 
részent Titzinumban telepedtek meg. Az elsőbbek 
kevés üdö múlva az Aquilea-beliekkel Yelentze vá
llasa, és köz-Urodalma alapát alkották, az utolsók 
a’ Ticinum beliekkel öszve egyeledtek. Ezen hadi 
ostromot követte a’ földrengés! pusztítás, melly 455. 
Sz. Mihál hava elsején, egy Péntek napon a’ vá- 
rast végső romlásba döntötte. Öszve szedvén ma
gát, tsekélyebb állapotban helyheztelődötI, és a’ 9 
században a’ Német királyok által a’ Juvaviai (most 
só - vári, (Salisburgi) Szentegyháznak adatott állal, 
azután pedig, a’ mint igen hihető, 1009 vagy 1033

Dunán túl.

a) Liechtonslern szerint itt holt meg Ovidius Számliiveteséíiol visi- 
iza  utazván.
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a’ Győri Püspöknek jutott. A’ Tatárok, Magyar 
Országot rongálván 1241 és 42 Szombathelyet is el 
pusztították.

Noha Szombathely nem szabod királyi, hanem 
Püspöki szabad mező váras, nagyon hasonlít az minda
zon állal azokhoz most is mind külső tekintetére, mind 
míveletére, mind pedig ritka szabadságaira nézve, 
mellyekkel több századoktól fogva diszeskedik , a’ 
mint az ki telzik II. János Győri Püspök Levelé
ből 1407, mellyeket utóbb 1525 Felső Szelestei 
Goszton V. János, Győri Püspök, ’s ennek kővet
kezője, Paxy Balás 1526 meg erősítettek: úgy I. 
Ferdinánd, 1534. II. Máximilian 1667. Rudolf 1578. 
Tsászárók, és Magyar Királyok. Minekutánna pe
dig Szombathely a’ Törökök, Tatárok, és Botskay- 
ak által nagy részint el puszilhatott, a’ polgárok
nak nagy része, vagy meg öleltetvén , vagy rab 
békókra jutván ; és még a’ Német líjvárivárban is, 
a’ hová a’ Szombathelyiek szabadság, ’s egyébb ok 
leveleiket, bátorság okáért, által helyheztették, az 
oklevél tár el égvén, Napragy Demeter, Győri Püs
pök. azoknak új levelet adott régi szabadságaik eránt 
1607 mellyel II. Mátyás Király meg erősített 1610. 
Ifljabb Draskovits György, Győri Püspök üdéjében 
II. Ferdinánd különös új szabadsággal bővítette a’ 
régieket 1650.

Emlékezetes még Szombathely arról is, hogy 
azon Békesség, melly az I. Wladislaus, és altja 
halála után született László pártosai közt támadott 
belső háborúnak véget vetett, Szombathely mellett 
készült volt meg 1441. Ugyan itt állíllá fel táborát 
Hunyadi János, Magyar Ország kormányozoja III. 
Fridrik Tsászár ellen, midőn ez az említett Lász
lót az Ország Koronájával hazájába viszsza nem 
akarná bólsájtani 1446.

1560-ban klastrom alkottatott Szombathelyen 
a’ Sz. Ferenlz szorossabb Kend - tartó követőjinek 
1578 a’ Posonyi Ország Gyűlésében (Deer. I art 20.) 
el végeztetett, hogy a’Vasvári káptalan a’ Petséttel, 
és Jegyzőkönyvei egyűt Szombathelyre, mint bá-

i6. Vas Vármegye.
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lorságosabb vidékre telelnék állal, a’ nielly is; mi- 
nekutánna 1777. Mária Theresia Szombathelyen 
Püspöki széket állított fel; a’ Vasvári Collegiálából, 
Szombathelyi Püspöki lett, és két új székekkel meg 
szaporodott. 1579 Draskovits György GyőrDPiispök 
és Kalotsai választott Érsek Szombathelyen egyhá
zi megyegyiilést tartott, mellyben a’ Tridentumi 
közönséges Gyülekezet Végezetil ki hirdette, a’ hol 
is ö maga személyessen: mint I. Ferdinánd Tsá- 
szárnak, és Magyar Királynak szószollója, jelen 
volt 1502 cSzvorényi Synop Deer. Synod) 1G58 az 
Ifl'jabb Draskovits Gyrörgy Győri Püspök a’ Sz. Már
ton Templomát az oda tartozó Plébánia házzal, és 
alapokkal a’ Sz. Domonkos szerzetes Rendének 
ajánlotta, mellynek helybe hagyását a’ tiszleltl Rend 
ill. Ferdinand Királytól azonnal meg is nyert 1GG5. 
Széchény György Győri Püspök maga vára halára 
közt Szentegyházat épített, és azt Sarlós F>. Asz- 
szony tiszteletére szentelte fel. Zichy Ferenlz pe
dig 1772, hasonló képen Győri Püspök, Püspöki 
birtokán 6 Deák oskoiákot állított.

S z o m b a t h e l y  P ü s p ö k s é g ,
Első eredete a’ Szombathelyi Püspökségnek ho

mályos; Ha Schoenvisner állíttásának hitelt adunk, 
már Krist. U. szül. U. 326 észt. Megasius (a’ mint 
vélekednek) Szombathelyi Püspök, jelen volt az Ári- 
mini egyházi gyülekezetben. Es Eugenios Kósa 
(Sz.Ferentz szerzetese) kézi irománnyá ként 1454. 
IV. Eugenius Pápa, Gotlier Pétert, a’ Sz. Theolo
gia tanítóját, ezen szerzet, és Provintzia neven- 
dékjét Szombathely Püspöknek nevezte ki Pannó
niában. 1738. Herlzeg Eszterházy Prímás 50 eszten
dei Papsága ünneplese alkalmatosságával; Ghymesi 
Gróf Forgáts Pál Nevezett Szombathelyi Püspöknek 
mondatik. Végre Maria Theresia Ts. K. 1777 a’ 
Szombathelyi Püspökséget meg erősítette, ’s Vas 
vármegyét, a’ Győri megyétől el válosztván, és egy 
részét Zala vármegyének, el vévén a’ Weszprémi , 
es Zágrábi megyéből, a’ hoz kaptsolta, és abba



Püspöknek ki nevezte Felső Szopori Szily Jánost,
u. a. e.

A’ K á p t a l a n .
Úgy vélekednek, hogy ezen Káptalant, melly 

hajdon Vasváron (P.irályi városban) a’ Sz. Mihály 
Arkangyal, Collegiálájához tartozott, Sz. István Ki
rály fundálla légyen. A’ káptalan Levéltára 1511 
nagy részre el égett. Sigmond Ts. és Király alat 
12 tagból állott a’ Prépostal együt; melly szám 
utóbb egész 4 -re le szállott. Az 1578 Ország Gyű
lése azt bátorság okáért a’ Petséttel, és jegy könyv
vel Szombathelyre rendelte 1777. Püspöki káptalan
ra emeltetett, és két számmal meg szaporíthatott.

A’ mostani Szombathelynek le írását alkalma
sabb, és ügyesebb festékkel nem rajzolhatom, mint 
egy Grálzi tanult költőjével, a’ ki a’ Joanneumi 
Museumnak Gondviselője, Újság iró, és egyszers 
mind kép iró, a’ ki is 1822 vélem utazván Sz. 
Gotthárdról Szombathelyre, annak, ’s leg inkább 
a’ Püspöki Templomnak (mellyről magok az Ola
szok meg valják, hogy ha az Itáliában állana, ott 
is a’ leg szebbek közt fényeskedne) bájaitól vára
kozásán feliül ragallalván, azt nem sokára azután 
újságának Figyelményiben (Aufmerksamer) a’ kö
vetkezendő színekkel festette le.

Már bé menetele Szombathelynek mutatja, hogy 
egy mindég jobban jobban nevelkedő tartományi városi 
elevenség uralkodjék abban. Nem tsak jobb alkatú 
polgár házok, hanem tekintetes épületek is dísze- 
sílih a’ széles utszáhat. Tsudállalos dolog, 50 ed- 
nehány esztendőktől fogva, a’ miólla t. i. annak el
ső Püspöke, Ms. Szily János Ur 1777. ki nevezte
tett, mennyi, és minő köz épületek, ’s tanító inté
zetek emeltettek légyen ezen szabad mező város
ban. A’ püspöki Lakház, a’ roppant püspöki Szen
tegyház, a’ Papi Nevendék ház (Seminarium) düt- 
sösséges emlék alkotmánnyal az említett első Püs
pök pásztori Nagy lellúiségének.

i6. Vas Vármegye. 221
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A’ P ü s p ö k i  fő T e mp l o m.
A’ városnak nyúgoti részén fekszik a’ Püspöki 

<palota, és Papi Nevendék ház közt, egy arányos 
elő piatzlzal kelet felé. Szépsége nevezetességét 
érdemesen viseli, sőt feliül haliadja azt.

Elő homloka két emeletre, és két oszlop rend
re válosztódik. A’ két toronynak, mellyek rézzel 
vannak födve, és a’ gömbéi, ’s keresztel 50 öl ma
gasságra emelkednek; azt tulajdonítják némellyek 
hijányül, hogy kitsinek, a’ nagy épület testhez ké
pest; azomban Palladionak nem egy remek muViká- 
ján látni alatsonabb tornyokat a’ Templom liüpjá- 
nál, a’ honnét ez épen semmi hiba az építöji mes
terség rendében.

Az elő homlok egy rétiisége által az ember 
vidám szemléletére édesgettetik a’ belső Rendes
ségnek; azomban bé lépvén ezen felséges királyi 
épületbe mint egy le verettetik az iszonyéi épület 
formája, és a’ mesterség pompája által.

A’ Szentegyhífz kereszt formát ábrázol. Egy 
Korinthi Rend szabadon álló oszlopokkal, egy ölnél 
magasabb állásokon körül veszi egész belsejét a’ 
Templomnak. A’ falak, és oszlopok egy színűek, 
mint a’ fő oltár is, tsak hogy ez márvány oszlopok
kal, amazok márványozottakkal pirosodnak.

A’ fejezetek, és alapfok gazdagon meg vannak 
aranyozva. Az épületi mesterség az oltárokban, és 
az egészben igen lökéi 1 eIes aránynyal kaptsoltalik 
öszve. A’ helyesség, és izlet jelvonal a’ leg kisebb 
ékességeknél, és ollárszereknél is a’ leg szorossabb 
rendességgel inteztetett. Hasonló ízlés szemléltetik 
a’ középen függő aranyos értz nagy gyertya tartó
ban (Lustre) valamint többi gyerlja tartóiban, és ka
non táblaikan a1 leg kisebb oltároknak is. A’ felsé
ges, gazdagon aranyozott karszékek a’ szent helyen 
(Sanctuarium) valamint az egy rétü székek is a’Tem
plom liajózatjában, ’s valamint az egész munka a’ 
jó ízlésnek intezeliböl szármoztali a).

a) Templomban 3ooo Személy meg fér.
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A’ Templom közepén viszsza fordulván a’ karon 
és roppant orgonán oIly mesteri elmét szemlélni ki 
egész a’ leg kisebb részetskékig, melly minden te
hetséget híven ezen Isten háza méltó diszestétésére 
ügyesen fordított

Az egész belső készület a’ múlt (1821) esztendő
ben el nyugodott istenes Somogyi Leopold Püspök
nek munkája, a’ ki nálunk is Stájeroknál egyházi 
utazásai akalmatosságával le ereszkedése, és szere- 
tete állal a’ leg tiszteltebb nevel hagyta maga után.

A’ T e m p l o m  í r o t t  ké pe i .
A Nagy oltár képe, melly B. Aszszony látogatá- · 

sál ábrázolja, igen barnított alapra van festve erős 
világos szinzettel. A’ figurák azon nagy térségre 
nézve, melly óriási szerkezetet is meg engedet vol
na, még emberi nagyságban sem jelennek meg, a’ 
mi az építő mesterségnek betsét haszotalanná teszi. 
Úgy van a’ hasonló képen árnyékban tartott oldal 
oltár képekkel is; mellyeknek egygyike jobbra Sz. 
Mártont, a’ másika Sz. Quirinus Mártírt ábrázolja 
hal részről, mindenik a’ kereszt szélen. A’ többi 6 
oldal oltárokon semmi különöset nem látni, a’ Sz. 
István oltárán kívül, mellyel felségesen rajzolt ama 
nevezetes Magyar kép író Dorfmeister, és egy ke
resztelő Sz. János képén kívül a).

A’ Sz. helyen, a1 Püspöki széknek állal ellené
ben egy igen szép kép függ az olasz oskolából, Ric- 
citöl, melly Sz. Pálnak meg térését ábrázolja, a’ mint 
Ananias kezeit réá teszi, és ötef a’ vakságtól meg 
gyógyítja. Az oldal kápolnában jobbra van egy szép 
Sz. Mihály Archangyal képe. Mind öszve lü oltár 
van benne. Déli részén egy másban nyílik két seg- 
restye, az első a’ Plébániájé, a’ második a’ káptala
né, melly felett van a’ káptalani oklevél tár. A’Tem-

i6. Vas Vármegye.

a) A’ Sz. Hereszt részctskéjét Kardinális H ersan ajándékozta id e ,  
mellyet VII. Pius Pápától nyert.  Nép. Sz. János oltárán Sz. Piaci
dus Mártír erekléji vannak fakoporsóban elől üveggel zárva. Az 
orgona 4o mutatziós, (H ang  váltás).
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plom föld színété hoszszába 38 ölet 3' szélességében 
18 ölet foglal a’ Kereszt terjedésen, egyébb hol 10 
ölet. Magassága 14 ölet 2'.

A’ Padiázat (boltozat) bét mester által hészült 
Wínterlialder által, a’ hí nagy gyakorlatok mulat az 
építő mesterségben, a’ tárgylátszás tudománnyában, 
és az ábrázmányok rajzolásában. Festése világos, 
és tsak nem krétás. A’ Sz. Mihály kápolnája falán 
leg jobban meg elmélhetni a’ módját ezen mesternek. 
Hajó hoszsza a’ Templomnak más mester által raj
zoltatott ellenkező módon, nagyformákkal, és igen 
égető festéssel. Tsak az kár, hogy a’ mester, a’ ki 
a’ kar allját, és az utolsó oldal oltárok fal üregeit 
be festette, szerentsésebb kéznek nem engedte állal 
etselét. Kezdődött épülni ezen felséges dísze a’ 
Magyar Püspöki Templomoknak 1791. Meg áldalott 
1806. 9 napj. Sz. András Hav. A’ nyúgoti részén két 
oldalán a’ Templomnak vannak két földalatti sir bol
tok; délre a’ Püspököké, éjszakra a’ káptalani Pap 
Uraké.

A’ Püspöki Lakbázban, melly két emeletével, és 
tágos udvarával a’ Templom déli részéi foglalja, fel 
tűnik egy Sz. Familia képe a’ Giordano oskolájából, 
és egy szoba Sz. Pál Apostol élete történeti rajzola- 
tival, Dorfmeislertól. Tiszteletet iblelő a’ házi ká
polna; mellyben a’ Ms. Püspök Urak házi ájtalos- 
ságaikat szokták gyakorolni a’ hozzájok fartozan- 
dókkal. A’ Püspöki könyv-tárban több drága, ’s 
érdemes munkákat lelni, kivált az olasz mestersé
gekre nézve, mellyeket íferzán Kardinális, máso
dik Püspök Szombathelyen szerzett. Régiségekből 
látni az udvarban egy szép óriás nagyságú Herku
les derekat, és egy más oly nagyot Minerva szo
brából, több köveket fel Írásokkal, párkány, és, 
oszlop darabokat. Tsupa maradványok a’ régi Sa- 
bariából, melly hazája Sz. Márton Püspöknek, ki
nek is születése helyén egy Sz. Domonkos Kendén 
szerzeteskedő AtyákTemploma, és Klastroma az úgy 
nevezett Sz. Mártonban, melly, noha. kül város 
formán kaptsolódik Szombathellyel, mind azon ál-
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tál különös helységet formál, ezen Klastromot al
kotta Gróf Dráskovils György Győri Püspök 2658 a).

Továbbá a’ ltöz épületek közt emlékezetet ér- 
tiemel a’ három emelelú Vármegye háza mellynek 
Gyűlési Szállásában Pünkösd Iíava 1 Napj 1850. Ö 
Ts. Kir. Fel sege I. Feretz, és Hazánk Fels. Nádora 
Képei; hasonló képen N. Méltóságú Hertzeg Bat- 
tyányi Fiilöp Űré , mint ezen Ns. Vm. Örökös Fó 
Ispánnyáé, és Boldogult N. M. Atjáé, tisztelet em
lék ötléül innepi pompák közt fel függesztettek.

A’ Papi Növendék ház, a’ fő Templom éjszaki 
részén; az el erőtlenedéit (Deficientes) Lelki Pász
torok Lakháza a’ Templom háta megett, a’ Préposl- 
ság, több jelesebb polgári épületekkel, és az újon
nan alkatott ispotállyal, és derék város házával

Végre a’ Tiszt. P. Franciskanusok Klastroma, 
a’ szegénység rendszabása szerint épült Templom
mal. Vásáros piatza sűrűén látogattatik.

A’ Böltselkedő (Philosophicum) 4 oskolai osz
tály 1795- állíttatott fel, mcllyekben a’ Tanítókat a’ 
Sz. Kereszti, és Sz. Gotthardi Czislerczi R.endú 
Apálúr nevezi ki, és fizeti.

A’ Gymnasiumot 1809 a’ Nagy TT. Praemon- 
stráli szerzetes káptalani Urak vették állal.

Hajdoni fennyeröl Sabariánalt bizonyságot tesz
nek még most is a’ sziinellenúl talákozó Romai 
régiségek; mellyeket 1828. Sept. elején boldogult 
Pelrödy Antal ügyvéd Ur nagy fáradsággal , es köl-

. i6 . Vas Vármegye.

a) Sz. M árton  születése helyéről több féle a’ vélekedés. Hogy Sa- 
baria (Szombathely) nevű L akhe ly  bárom volt b:gyen Magyar Or
szágban (én a’ negyediket is olvasom Szala vármegyében) kétsé- 
gen kívül van; t. i. a ’ Püspöki város vasvá megyében: a’ másik  
veszprim Vármegyében tsekély falú , a1 harm adik , (mi m ó d o n ,  
bizonytalan) el enyészett. Fuehshoffcr Monostori le Írásában azt 
vitatja, hogy Győri Sz. Márton vidékében kelletett volt lenni azon 
Szombathelynek, a’ hol Sz. Márton született,  a’ honnét t. i. Sul- 
pilius Severus szerént a’ Pannonia hegyére gyakorta  járni szo
kott imádság kedviért. Egyébb  iránt ez a’ dolog a ’ történet írók  
határába tartozik.

Európa Tekintete. IX. Kötet. 15
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tséggel folyvást gyűjtött, melly gyűjteményt, egy o') 
NagyUr, és TTazaíi meg szerzett, Iiogy azzal a’ Ma
gyar gyűjtemények hintsél meg gazdagítsa. Állanak 
ezen számos szerek a’ többi közt Hamv-vedrekből, 
sir kövekből, lúilömbbféle tserép, és kő edények
ből, pénz darabokból, tzészekből, gyűrűkből; ezüst, 
arany, és réz pénz darabokból; és migen száos 
egyébb, és nagyobb portékákból.

Kör vidékeit Szombathelynek sik mezőségek di- 
szesítik jó termő földekkel, a’ nyiígoti részen emel
kedik valamennyi ineszszeségre a’ szöllő begy egy 
szép kalvaria szentegyházzal, mellyhez a’ város 
végén, kezdődő állások (Stalziók) vezetnek.

Többi ditséretei közt leg ügyesebbnek talállom 
az említtett tudósnak a’ következendő szavait tár
gyamra: A’ szép emlék jelek közepette, mellyekben 
a’ Magyarok Nagylelkűsége sugaraz az oltár, ’s Pa
pi képeiét, és gondviselet érául, meg illetődik a’ 
szív a’ felséges pallérozatú férfiak esmeretsége által 
is, kiknek embersége ezen vidéknek valami hazai 
vidámságot ád minden idegenre nézve. A’ valódi 
Magyar őszinteség meg melegíti a’ leg idegenebb 
szivet is, éz azon tisztelet, mellyel a’ tudományosan 
míveitt Magyarok inkább a’ német, mint franlz nyel
vet magoknak lársalkodási nyelvnek választják , és 
Német Országnak minden tudorűányi illetményiben 
részt vesznek, minden viszszontagos tiszteletére mél
tó a’ Németeknek.

Lakosi száma a’ hozzá tartozandó filiákkal 6270. 
Szombathely vidékén jegyzésre méltó Válhi Szent 
Kút a’ Felső Szilvágyi farában ; egy 13. Aszszony szer
zetes szolgáji (Servita) Templomával, és klastromá- 
val, mellyel Gróf Nádásdy Tamás, a’ Sz. Korona őr
zője , alkotott 1720, mcllygt a’ szerzet maga vitt tö- 
kélletességre. A’ Templom mellett lévő kápolna, B. 
Aszszony tiszteletére, kinek is kegyes képe vászonra 
irva, es mesterséges hím-munkával ékesítveRomá-

a) Hertzeg Battyányi Fülop 45° °  f· v. nicg vette az t,  és a’ Pesli 
Magyar M useumnalt ajándékozta. 1&29.
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ból a’ Havi B. Aszszony (Sanctae Mariae Majoris) 
Templomából hüldettetett XIII- Innotzentzius Pápa 
által az emlélett Alkotónak , és oda helyhez- 
tetett. A’ kápolnát Nádasdy László Tsanádi Püs
pök szentelte (consecrálta) fel 1721. A’ Klastrom 
1787. kaszszállalott, ’s azolta ott egy Beneíitziátus 
él a’ Ms. Gróf Nádasdy Familia bőkezűségéből, és 
Ilivek istenes adakozásából.

Szent György a’ Réptze mellett 359 Lak. Vá
mos-Tsalád 481 Lak.

Sárvár, a’ gyöngyös mellett 1411 Lak. szép lak 
várával Eslhei Ferenlz királyi Hertzegnek. A’ liól 
is sok romai régiségekre akadni, hires a’ juh tar
tásról , dohány termesztésről, és hamu ’sír főzésről.

Vép (Vettcndorf) 1162 Lélekk. kik közt sok 
tzigányok laknak. Nagy vára, és jó kukoritza ter
mése van.

Ikervár: 756 Lak. szép uradalmi lak kastéllyal, 
és válogatott ritkaságé kerteménnyél.

Bum : 500 Lak. á’ Piába mellett.
6. A’ Kemenes alljai járás: déli Ítéletén a’ Vár

megyének, jelesebbek: Pápótz, 966 Lakossal: Pré- 
poslság, Udvözíttőnk tiszteletére alkotta azt 1365 
Gelse Margit , Magyar Pál özvegye, Chap László 
Leánya , a’ Nádosd Nemzetből, melly egy sorsot 
szenvedhetett a’ Pápótzi Priorsággal, ’s a’ mellyet, 
a’ Győri káptalanhoz kaptsollatván, a’ Győri Püs
pök egyik káptalanabelinek ád.

A’ Pápótzi B. Aszszony Priorságat ugyan azon 
Aszszonyság alkotta 1565, és a’ Sz. Ágoston Beme
iéinek a’ B. Aszszony tiszteletére klaslromot épí
tett, melly a’ Mohátsi ütközet után el puszlítlalott.

Maria Theresia 1779 egy részét ezen Priorság 
jövedelmének a’ Soprony, más részét a’ Szombat- 
helyi káptalannak engedte, és a’ Priorság tzíme 
egy oszlop rendű (columnaris) káplalanbelire 
száljon.

János háza, közel a’ Weszprémi határhoz; 
1894 Lak. jó dohánnyáról hires.

. i6. Vas Vármegye.

15 *
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Kaid : 990 Lak. Iíám 550 Lak. Karakó, IIozs- 
szú Pereszteg 1132 Lak.

Ság: 1174 Lak. A’ Ság hegyén látni egy régi 
vár omladékit, mellyett II. vagy IV, Bélának tulaj
donítanak, hires Vas Pál üregével.

Gérlze, Kenyéri, Högyész, Mihálfa, Miske, Két 
Sitke, Ostfi Aszszonyfa: 1148 Lak. Vár düledékkel, 
Baltavár 459 Lak. szép kastélya van, mint alsó Pa- 
lynak is. Vár omladék szemléltetik Mákfa melleit, 
és a’ Kelédi pusztán.

Eger völgye. Hetye.
Kis Tzel 502 Lak.; bútsús hely, a’ hová tarto

zik Pór Dömölk , és Nemes Dömölk , régi várdü- 
ledékeivel. A’ Dömölki Sz. Benedek Rendén lévő
B. Aszszony Apátsága :

II. Béla által alkottatott, a’ mint hihetőbb. A’ 
Mohálsi putsztulásban ez is részes lelt. El idege- 
nedvén a’ szerzet jószágai , a’ nagy Monostort meg 
nem lehetett újítani. Egész 1739 tsak 2 — 3 szer
zetesek lakták Apálurokkal a’ szobákat. Udövel a* 
templom, és klaslrom meg líjítiatott. A’ hely vala
ha hires volt egy tsuda lévő B. Aszszony képéről, 
melly a’ Törökök által történt Templomok, es Or
szág pusztítása alkalmatosságával Dénesdre, az A- 
pátságnak Posony Vármegyei jószágába vitetett ál
tal bátorság okáért, a’ hol most is ájlatosan tisztel- 
letik. Azomban Koptik Oddo, Dömölki Ápátur a’ 
ki Stiriából magával Magyar Országba egy B. Asz
szony kép oszlopát hozott, viszsza állította ezen 
helyre a’ hajdoni ájtatosságot ; melly sz. kép Gróf 
Zichy Ferentz Győri Püspök által Mindszent hav. 
21 kén 1745 kegyesnek, és Sz. András hav. 17-kén 
ti. a. e. tsuda tevőnek hirdelletell.

Tsináltt Utak: Ezek Vas vármegyében számo
sok, és jók: nevezetesebb, melly Kőszegről Szom
bathelyen, és Körmenden állal Morvát Ország felé 
visz; Körmenden alól két ágokban a’ Vármegye ha
táráig.

Posta állások: K ö r m ö n d r ő l :  Soprony felé: 
Szombathely 1 |  p. Kőszeg l j  p. Nagy Barom 1 p.



Grätz felé: Rába Mihály (Rátét) 1 p. Rába Keresz
tár (Heiligen Kreutz) 1 p. Fürstenfeld 1 p. Varasd 
felé: Lövös 1 |  p. NagyKanisa felé: Bőrönd 1 p. Bu
da felé: Vasvár 1 p. Szalabér 1 í p, Portája a’ Vár
megyének (1819) 262. Kőszegnek: 10. 6834 egész 
házhelyen 16,280 házhelyes paraszt.

17. S z a la  V á r m e g y e .  
H a t á r a i .

Éjszak feléVas vármegye, és Stájer a’ Mura 
vízzel ; keletre Veszprém , delre a3 Balaton, és Kö
rös, vármegye (Horváth Ország) nyúgotra Varasd, 
és Stájer Ország. A3 Balaton vidéke ezen vármegyé
ben egy a’ leg szebbek közül Európában, a3 mint 
azt az Angol, Frantz, és Olasz utazók bizonyítják. 
Bájítón változnak a’ hegyek, völgyek, dombok, sík
ságok, erdők, szántó földek, és rétek almélkodtató 
ki látásokkal.

Nevezetesebb Hegyek: a’ Dohos, a’ Rezi , a3 
Vindornya a’ Sümeghi, Sz. Györgyi, Badalsonyi, 
llegyesdi, Tsobántzi, és Halápi hegyek. Folyó vi
zei: a’ Szala, Mura, Lendva, Kerka (ezek egyesül
ve a’ Murába folynak) Kanisa, és Dráva, meilybe 
a’ Mura Lcgrádnál szakadván formálja a’ Mura 
közt. Ide tartozik a’ Balatonnak éjszaki része a’ 
Tihanyi szép félszigettel. Motsárokat többeket lát
hatni kivállt a3 nagyobb folyók körül, és Hidvég, 3s 
Kis Komárom köztt.

Jó földje, a3 hol nem követses, búzát; a3 hol 
pedig követses; p. o Mura közben, és a3 Balaton 
felett, annál jobb bort terem. Kukorílza, és hajdi
na nagy bövséggel laláltatik. Borai közt nevezete
sek: a3 Badatsonyí, Sz. Györgyi, Ederilsi, Abra
ham hegyi, Orsi, Filiphegyi, Rezi, Keszthelyi. A’ 
Mura közi igen betsültelik Auslriában is az Insu
laner név alat. Terem, ezen áldott vármegyében 
sok gyümölls , gesztenye, és dinnye. Számos ine- 
zejin, és bíikfa erdejin számotlan juhok, szarvas 
marhák, és Sertvések legelnek. Jeles folyói, és a’ 
Balaton bövséggel töltik a3 hallókat annak üdejé-

ι η .  Szala Vármegye. 22S
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ben. Híreseit' tekenyős békái is, és rákjai. Méze 
is, és viasza nem kevés van. Termés, és mész kő- 
vei se szűkölködik. Tsekély arany is láttatik a’ Mu
rában. Találtatik só viz is, és kö szén.

A’ haszon-föld 8Í0,312 hold, szántó 416,008 
h. rét, és legelő 96,450 szőllö 58,442 h. erdő. 
246,102 h.

Lakosok: 100,% □ m. 250,000. 28 rnezö város
ban, 541 faluban, 24 pusztán. A’ Magyarok 421. 
Németek 27 helyen. Wendelt 12,062. Lélek. Mu
raközben Horvátholt. A’ ’Sidok száma 4040.

A’ Járások, mellyekre osztatik, a’ következen- 
dók: ’a Lövői, Szigeti, Egerszegy, Kapornaki, Szán
tói, és Tapoltsai. Portája (1819) 200. 4525 ház he
lyen van 9409 helyes paraszt.

Lak helyek. Nevezetesebb mező városok:
1) A’ Lövői Járásban: Bellatintz; 19 helység

ből álló Uradalommal, ’s Uradalmi épületekkel. 
Wendek, Turnischa, Wend Lakk. Úgy Dobró. Luen
ti, a’ Kerka mellet. Szétsi sziget, a’ Kerka part
ján , jó földje sok gabonái, és bort terem. Lendva 
(Alsó) közel a’ Murához, egy kis várral; fő helye 
az Uradalomnak.

2) A’ Szigeti járásban, melly Mura közt foglal
ja magába, a’ hol is hires lovak neveltetnek, és a’ 
kukorítza bőven terem, a’ bor pedig, dohány, és 
selyem bogár tenyészet hires, jelesebb mezővá
rosok :

Mura Szerdahely, a’ Mura jobb partján. Stri- 
don , 260 Lak. Nedelitz 1030 Lak. Tsáktornya 1590 
Lak. Frantziskánusok (Sz. László Gyűl) klastromá- 
val. Zrínyi família várával, és jó borral díszes. 
Perlak. 2562 Lak. Legrád. 2112 Lak. a’ Dráva mel
lett’ a’ Mura be folyásánál.

Koltori, a’ Mura mellett, 2553 Lak. Goritsán 
(falú) 2137 Lak. Vidovctz (falu) 1605 Lak.

5) Az Egerszegi járásban, Szala Egerszeg 2500 
Lak. A’ Vármegye házával, mellyben a’ Gyűlések 
tartatnak. Van ispotálya is. Nova.
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4) A’ Kapornak! járásban: Nagy Kapornak 922 
Lak. Hajdon gazdag Bcnedeki Apátság, és hires 
hely volt. Nagy Kani’sa, a’ hasonló nevű folyó mel
lett 5484 Lak. Valaha nagy erősség volt, most igen 
nagy, és hires vásárjai vannak. Az itteni gimná
ziumban a’ kegyes Oskolai Atyák tanítanak. A’ plé
bániát a’ Sz. Lászlói Frantziskanusok láttyák el, kik
nek itt klastroma van , több szép épülettel díszes.

5) A’ Szántói járásban: Sz. Grót, a’ Szala mel
lett. Tíirgye 1437 Lak. ’s a’ Praemonstrati kápta
laniak épületével. Kis-Komárom 1429 Lak. Keszt
hely, a’ Balaton nyúgoli partján 0872 Lak. híre
sebb volt ez elölt a’ Festetitsi Georgikonról, melly- 
ben a’ gazdasági, böltselkedeli, polgári, rajzoló, 
és musikai tudományok virágzottak. Van gimnáziuma 
mellyett a’ Praemonslráli Káptalaniak tanít tanok.

Nevezetesebbek még: az Ispotály, a’ lléviz par- 
lyán lévő meleg ferdő szép épületekkel; a’ Grófi 
épülete]:, halas tők, a’ jó boros szöllő hegyek, már
vány, és basalt kőbánya. Sok posztós lakik benne.

6) A’ Tapollzai járásban: Siimegh, 5200 Lak. 
a’ Veszprémi Püspök várkastélyával. Tapoilza 5051 
Lak. Tihany az úgy nevezett fél szigeten, a’ hon- 
nét a’ Balatonyra igen gyönyörű ki látás vagyon. 
Hires a’ Sz. Benedeki régi Apátságról, erős várról, 
es fel tűnő viszsza hangzalról (Echo).

Nevezetesebb faluk: Füred, a’ Balaton mellett 
hires savanyú vizéről, és fördejéröl. Kékkút, sa
vanyú vízzel. Kapolts mellette fejér tűzkő fövény 
ásatlatik. Nemes Apálhi 412 Lak. Szala -Apáik! a’ 
Sz. Bened. Apátsággal, és Oklevéllárral. Fenék, 
ménessel. Kővágó Őrs 5000 Lak., és jó borrak

Várak: az Ó, és Új Zrini, Káptalomfai. Kajáni, 
Pogány, Tátika, Kézi, Sümegi), Botfa, Pölöske , 
And, Szalavár, Fenék, Tsobántz, Hegyesd, Szigli- 
get, Petsöfői, Aszofői. é. t.

Posta állások, Sümegtől: Develser 1~ Ugyan 
onnét: Körmend felé, Szalabér 1 4· Vasvár 14  Sza- 
labértöl Kani’sa felé: Szala Egerszeg 1 Hahót 1 J 
N. Kani’sa 1 Ihász Berény 1. F.gerszegtöl Kör-

ia. Sxala Vármegye.
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mend felé: Bőrönd 1. Körmönd 1. Innét Varasd fe
l é : Lövő 1 Varasd 1. Tsakáttól Kani’sa felé Vi- 
dorátz 2. Kani’sa 1~

18. f e s z p r í m  V á r m e g y e .
Komárom, Fejér, Tolna, Somogy, Szala, Vas, 

és Győr vármegyék közt, a’. Bakonyi erdők’ dere- 
kason meg lepik, és hegyes ágaikat azon által bo- 
tsájtják, mellyeken több századi bámító tölgy, bükk, 
liárs ernyőkkel boltozatok kedves lak helyet adnak 
nem tsak a’ vadaknak., és makkon bízóknak, hanem 
még az embereknek is. Nevezetes itt a’ magos, göm- 
hölü Somló begye, egy nagy vár-omladékkal.

Esmeretesebb folyó vizei: a’ Martzal, két Ba
kony. Gerenlze, Tapoltza, Bitva, Torna, és Séd, 
melly sok malmokat hajt, és a’ Palota, ’s Fejérvár 
közi Sárrétét élteti. Itt van a’ Balatonnak leg szé
lesebb keleti része is. Á’ Ki kirí tó , Palota mellett, 
egy Romai emlék marádvánnyal. Alaljában jó ter
mő földje van.

Bakonyt, és némclly homokos helyeket ki vé- 
vén. N. Vásony , és Veszprém közi követses, A’ 
Zirtzi , ’s egyébb vidékeken agyagos, és meszes. A’ 
levegő tiszta, ’s egésségcs.

Termések: Ro’s több mint búza, árpa, zab, ku- 
koritza, tenkely, hajdina, lenlse. Borok mellyek 
közt híresebb: Somlyói (Vásárhelyi) Szöllösi, Dobai, 
Develseri. Dohány, Olaj, Fával bővelkedik. Ha
szon földje: 599,65Í hóid. szántó: 298,820 h. rét, 
cs legelő: 42,265. szőllö: 20,880. erdő: 251,522 h.

A’ Bakonyi erdőkben több sertvés hizlaltatik, 
mint szarvas marha, juha is számos. A’ Szarvasok, 
es özek egész nyájokban szabadon járnak. Koppán 
mellett márványt, Ugodnál kőszenet áshatni. Löd 
körül vas kö találkozik.

L a k o s o k :  74 □ m. 10 mező városban, 165
faluban, 160,000 embert találni. 51 Német, 7 Tót 
helység.A’ többi Magyar. 5720’Sidó. Legnagyobb ré
sze Kathólikus. Jobbára í'öldmiveléssel, barom tar



lássál, szöllö munkával;, kézi mesterséggel, és ke
reskedéssel élnek. Az erköltsi mivelet a’ Veszprém 
mi, és Pápai Gimnázium által mozdíttatik elő. A’ 
Protestánsoknak Pápán Collegiuma van. A’ Ma
gyar Literalurának Veszprimben sok jeles Tisztelő
je ,  és Elő - mozdítója van.

4 Járásai: a’ Veszprimi, Tseszneki, Pápai, és 
Devetseri. Portája (1819) 102. Egészhely 2720, ház 
helyes paraszt 4880.

J e le s e b b  m e z ő  v á r o so k .
1. A’ Veszprémi járásban: Veszprém: Püspöki 

város 10,857 lak. Ptészínt magas hegyeken, részint 
völgyben épült. Nevezetesebb épületei: a’ Püspöki 
vár, (valaha erősség) a’ Templommal, egy mester
séges kút, melly egy forrásból malom kerék által 
hajlatik fel a’ hegyen a’ Püspöki ház alatt az utszá- 
ra, és a’ pialzra, a’ hol a’ víz egy veres márvány 
oszlopból ugrik ki. A’ káptalani épületek, a’ Pap 
nevendék ház, a’ Piaristák Collegiuma, és Gimná
ziuma, a’ B. Aszszonyi Franciskánusok Temploma, 
és Klastroma, a’ Vármegye háza, a’ hol jobbára a’ 
gyűlések tartatnak. Héti vásárja hires gabonára néz
ve Borral is kereskedik, mellynek a’ Balaton körül 
nagyobb dísze van, mint amannak. Palota, 5595 lak. 
hajdon Mátyás Királynak kedves mulató helye, szép 
és erős város volt. Uradalmi kastélya, ’s tiszti épü
letei, az öt féle vallásü Templomokkal együtt jele
sebbek.

Nagy Vásony 2085 lak. valaha Kini’si Pál birto
ka. és nagy erősség volt, most a’ Zitsy Grófok ere
deti helye, mellytöl tzimneveket veszik.

Mező Komárom a’ Sió mellett 1478 lakossal.
2. A’ Tseszneki járásban: Zirlz, 1971 lak. Ne

vezetes itt a’ Cziszlerczi Apáturság, melly a’ XII. 
Századtól fogva több viszontagságokon hatott által, 
a’ város Templomán kívül, szép a’ Monostor, ’s an
nak szentegyháza; tágos, és ritka növevényekkel dí
szes kertye az uradalmi, tiszti, és gazdasági épüle
tek, mcllyek a’ mivelettel egyíit jó karban tartatnak.

i 8 . Veszprim Vármegye. 233
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5. A’ Pápai járásban: Pápa, 13,425 lakossal igen 
szép vidéken fekszik. Sok fel tűnő épületei közt je
lesebbek a’ felséges Plébánia Templom, az uradalmi 
kastéllal, a' Benedekiek Temploma a’ kisebb gimná
ziummal, mellyel ezek tanítanak, a’ B. Aszszonyi 
Franciskanusok klaslroina, és Temploma, az Irgal
mas Barátok Temploma, Klastroma, és ispotálya, a’ 
Protestánsok Collegiuma , a’ derék köföld edény fa- 
brika, és a’ sok ’Sidók ’Sinagogája. Martzaltö , itt 
4 foló egybe szakad, és 4 Vármegye Veszprém, Vas, 
Soprony, és Győr üt öszve. Jeles két hid, az ura
dalmi kastély, és kert. Lovász Patona, jeles a’ sok 
borról, gyümöltsről marha (kivált ló) tartásról, és 
vásárról nagy kastéllyal, és Angol kertel ékeskedik.

4. A’ Devetseri járásban : Devetser a’Torna víz
nél, 3156 lak. régi vár omladekokkal, sok bora, ju
ha, lova, és marhája jeles vásárokat szerez neki.

Vásárhely, a’ hires Somlyó tövén, hires borok
kal, 1670 lak. Dohánnyá is jó terem. Tüskevár, 
mellynek is derék borai vannak.

Nevezetesebb falúk Bakonybél, a’ Benedeki 
Sz. Móritz Apátságával, mellyet Sz. István emelt 
1030. a’ hol is lakott Sz. Gellérd, és Gunnler. 
Sz László, kénköves ferdével. Ugod ferdővel. Ur- 
kútbánya, Tsehbánya , Németbánya, Pénzeskút, 
mind üveg huták. Lókút, hamú’sirral. Város Lód, 
Fis Löd, fa edényekkel kereskedik. Nagy Ganna, 
szép fényes Templommal, és az Eszterházy, Grófok 
márvány sir boltjával. Sziits, igen szép márvány tö
réssel. Sz. Gál, 3099 lak. Mező Komárom 1478 lak. 
A’ régi várok; Essegvár, Somlyó, Tsesznek, Puszta 
palota.

Posta állások: Veszprémtől Buda felé: Palota I f .  
Fejérrvár 1 1 ,  Ugyan onnét Körmönd felé: Város 
Löd l i  Devetser 1 | ,  Sümegh l i ,  Pápáról Győr felé: 
Téth 1 1, Ugyan onnét Sümegh felé Devetser 1~, Sü
megh í  1.



19. Győr V á r m e g y e  
C o m i t a t u s  J a u r i n e n s i s .  R a a b e r  Gesp.

F e k v é s e .
A’ Duna mellett szép, és a’ kereskedésre igen 

alkalmatos. A’ Bakony ágainak végső részei déli ré
szén határába lépnek, mellyek közt nevezetesebbek: 
a’ Sz. Márton hegye (Mons Pannoniae) az Illők; er
dő, a’ Réz hegy, a’ Barátig nyúló hegyek a’ Suko- 
ró hegy, és Szabadhegy. Egyébb aránt egészlen sik- 
térség, mellyet számos dombok elevenítenek, mel- 
lyekról a’ távoli hegyeket, a’ Duna bájító folyását, 
szép erdőségeket, szöllö hegyeket, helységeket, ’s 
a’ legelő nyájak virgontz tsapatait unalom nélkül 
szemlélhetni. A’ termékenyebb Vármegyék közé 
számolhatni néhány terméketlen homokos pusztáji 
mellett is.

F o l y ó  v i z e i .
A’ nagy Duna, éjszaki részén, a’ kis Duna, 

melly Győrön alól az öreg Dunával egyesül, ’s a’ 
sziget közt képeli. Még alább a’ Ráptza, melly 
Győr mellett a’ Rábával a’ kis Dunába szakad. A’ 
három Bakony folyó, ketteje a’ Martzalba, a’ har
madik a’ Dunába megy, a’ Pánsa ér pedig a’ Rábá
ba, és a’ Tsilizköz. Tavai közt derékjebbek: a’ Hő
nyi, Fejér, és Ladomeri. A’ Levegő nem egésségte- 
len ; hellyel hellyel a’ folyó vizzel élnek.

T e r m é s .
Nagy divatban van a’ gábona, és bor termesz

tés, kivált Tsanakon, Kis, és Nagy Barátin, Ets, 
Nyúl, Piavazd, és Sz. Márton vidékin. Dohány is 
termeszletik. Már a’ homokok is jó részint szép 
erdőket nevelnek. Haszon vehető földje (1819) 
220,585 hold; szántó: 102,685 hold; szöllö 8831 hold. 
Sok jó legelöjin válogatott juhok tanyásznak. A’ ha
lászat sikeres: eszre vételt érdemel a’ Jűdak sokasá
ga. Kerülete ezen Megyének 28 Q m, 78,000 la
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kossal (kik közt 7500 Nemes). 1 szabad kir. város, 2 
mező város, 94 falúban, és 52pusztán. Jobbára magya
rok, kevés, Németiéi, Tót - tál, és Horváttal. A’ Katho- 
Jikusokon kívül, a’ kiknek száma fel megy 55,000 
vannak Protestánsok, Görögök (nem egyesült) és ’Si- 
dók, de kevés számmal. A’ Győri Püspök korma, 
üyozza egy káptalannal, és mintegy 50 Plébániával.

A’ tudományos míveletesség a’ Győri Akadémiá
ban gyakoroltatik; a’ hol is a’ Magyar nyelv szép vi
rágjában van. Egyébbként a1 paraszti gazdaság mel
lett a’ liajókázás, és kereskedés is divatban áll.

F e l  O sz tá sa :  5 Járásba esik: a’ Szigetközi, 
bárom kerülettel: Tsilizközi-Szigetközi, és Tóközi 
vel. A’ Sokoró allyai, és a’ Pusztai. 1819: Portája 
58. (Győr városáé 20). Egész házhely 1505. Házhe
lyes paraszt 2102.

Nevezetesebb helyek : 1) Győr (Jaurinum, Raab) 
szép helyen fekszik a’ Rába, és Duna egybe folyá
sánál, ékes királyi város, 14,958 lakossal (1828). 
Püspöki szék, egy káptalannal, Pap nevéndék ház
zal, 4 Plébániával; egy Akadémiával, és Gimnázium
mal, mellyet a’ TT. Benedekiek látnak el a’ Sz. Már
tom Monostorból. Van Klastroma, és Temploma a’ 
Karmelusi Szerzetnek, és a’ Sz Orsola Apátzáinak. 
A’ Rómaiak (idejében Arabo, a’ közép üdő korban 
Jaurum , és Javarinum nevet viselt. 1598 azt Adolf 
Schvartzenberg a’ Törökök kezébö: ki szabadította, 
a’ kik azt 4 esztendeig bírták. 1785 erős vára le 
döntetett, 1809 valamennyire meg izmosíttatott amaz 
arányotlan ütközet élőt, melly ott a’ Frantzokkal 
történt. Szebb épületei az emlételt Papi, és tudo
mányi lakhelyeken kívül, a’ vár, és Vármegye háza, 
a’ Püspöki templom, egy tsudállalos B. Aszszony ké
pével; (az öreg Templomot Sz. István Király épí
tette) a’ város háza, só ház. Van itt több felekeze
tű vallásuaknak Temploma. Lakosi közt sok mes
teremberek találkoznak; kivált posztós, van bor ter
mesztése, és selyem készítése is. Az itt öszve folyó 
kis Duna, Rábtza, és Rába, a’ Budai, és Bétsi Or
szág út igen kedvez itt a’ kereskedésnek, és a’ várost



eleveníti. Magassága a’ tenger színén 256 láb. A’ 
Duna esése Bélslöl Győrig 165 láb,

2) A’ Pusztai járásban, keletre ; Sz. Márton: a’ 
hires Pannonia Hegy tövében, Győrtől keleti dél fe
lé. A’ begyen fenn Pompáskodik amaz első, és hires 
Magyar Országi Benedeki fő Apáluri Templom, és 
Monostor, mellyel Geiza vezér kezdett, és Sz. István 
végezett; a’ mellylöl függ a’ Bakonbeii, Tihany, és 
Dömölki Apálurság, melly Magyar Országnak a’ Ke
resztény Katholika Iliiben első Apostoli munkásait 
adta; a’ Templom még a’ Sz. István alkotmánnyánalc 
tartatik. Néhány esztendőkig el lévén törölve a’ 
Monostor, ezen századnak kezdetével ismét fel vi
rágzott dütsösségesen uralkodó Felséges Királyunk 
kegyessége által. A’ szerzet, melly majd 180 sze
mélyt számlál most; két Akadémiában: Győrött, és 
Posonyban, ’s 8 Gimnáziumban, u. m. Győr, Ko
márom, Kőszeg, Sopron, Pápa, Poson, Esztergom, 
Nagyszombatban tanít, és 15 plébániát lát el. A’ 
gyönyörű kilátású Pannonia begye, sok szép régi
ségekkel, és nagy várral tündöklik. Nevezétes káp
talani oklevél tára, és fő Apáturi könyv-tára Ezen 
Apáturságról bőven irt Fuxhofl’er Monasterologiá- 
jában.

5) A’ szigetközi járásban: Hédervár, a’ két Du
na közt Gr. Vilzay szép kastélyával, a’ hol jeles 
könyvtár, pénz gyűjtemény, és angol kert találko
zik. Itt a’ Komáromi halászok vizát fognak.

Jeles a’ Dörögi vár omladékja is Sz. Márton 
közelében. Derékjebb falúk: Abda, Eötevény, Győ
ri-Szigeth; Kóny, Sövényháza, Gyarmalh, Gyomo
ré, Győri - Szemere , Korontzó , Tét, Promontori
um, Mezző-Eörs, Nyűi, Pázmánd, Pér, Szabad 
hegy; Tááp.

Ú t a lt.
Mindenfelé tsinált utakat találni. Buda, Pápa, 

felé Télig, Béts felé a’ Vármegye határáig.
Posta állások: Győrtől: Buda felé; Gönyő 1 ,
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Áts 1, Béts felé; Őtevény 1,  Mosony l ,  Pápa felét 
Thét 1 i ,  Pápa l i .

20. K om árom  V árm egye .
F e k v é s e .

Az öreg, és vág Dunák közt, ’s annak bal, és 
jobb partján fekszik, a’ mi ezen Vármegyének ele
ven kereskedését igen elő mozdítja. 8 Vármegyével 
határos. A’ Duna bal partján tsupa térség, ki vévén 
Velkapolei hegy sor végét, melly azt érenti. Annál 
hegysebb a’ jobb parton fekvő rész, melynek kele
ti vidékin a’ nevezetes vértes begyek vonulnak éj
szak felé. Ezekkel a’ Tatáig nyúló Bakony vége 
zárja azon kies völgyet, mellyben a’ Tata vize ered. 
Az itteni Bakony ágaiból folyki a’ Tzonlzó. A’ Du
nán, és Vágón kívül itt folyik: a’ Nyitra, Zsitva, 
melly Zsitvatö mellett a’ Dunába szakad. Guta kö
rül nagy posványok, Tata mellett az úgy nevezett 
feneketlen ló emlékezetes. A’ patakok közt a’ Tsász- 
ta Tsallóközben. Földje a’ termékenyebbek közé tar
tozik , homokja nem sok van. Levegője kedvez az 
egéssegnek.

T e r m é s .
Sok búzát, ’s egyébb gabona nemeket termeszt, 

kivált Tsalló köz. Bővelkedik luivélyes, és kerti ve- 
teménnyel, sokféle jó izü gyümöltsel, Almási, és 
Neszmélyi borral. Haszon földje 417,120 holdi eb
ből: szántó 209,820 rét 22,514, szőllö 11,424, erdő 
149,900., Jólegelöjin, és rétjein szép marhát nevel, 
jeles az Atsi juh tenyészet, és Bábolnai Királyi mé
nes. Vada is van elég kivált a’ vértesben. Halászat
ja díja a’ viza, és tok.

A’ Duna fövénnyéből arany mosattatik. Almás, 
es Tata mellett, szép, és hires kékes veres márvány 
ásattatik, vannak hasznos értz vizei is.

L akosok. 55 ~r> □ m· számláltatik 125,000 
ember, 10,000 Nemesekkel. 1 királyi, 5 mező város
ban; 82 faluban, és 59 pusztán. Nagyobb része Ma
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gyár, vannak Németek is , és Tótok. Két harmad 
része Katholikus, a’ város a’ Prímás lelki vezérlése 
alat áll, a’ többi része a’ Vármegyének a’ Győri Püs
pöké alat. A’ Lakosok űzik a’ gazdaságot, kézi mes
terséget, a’ halászatot, de fö figyelmet érdemel a’ 
kereskedés, kivált gabonával, a’ Dunán, és Vágón: 
’s hajó építő fával. Az elme pallérozást két Gimná
zium mozdítja elő, a’ Komáromi Benedekiek által, 
és Tatai, a’ Kegyes oskolás szerzetesektől láttalik 
el a).

Fel osztalik 4 Járásra: Tsalló közi, Udvardi, 
Geszlesi; és Tataira. Portája (1819) 100. Komárom
nak 11 , Egész házhely 264G, 5717 házhelyes parasz- 
tal. Jelesebb lakhelyei:

1) A’ Tsalló közi járásban: Komárom Szabad Ki
rályi város , 19 — 20,000 lakossal az öreg, és Vág 
Duna közt, mellyek delesti szegletén a’ sántzos bás
tya várnak iszonvító zúgással egybe rohannak. Ez 
a’ rettenetes erős vár, mellynek Keleti bástyáján ama 
borostyán koszorús Kornora szűz kép oszlopa füge 
mutatással jelenti meg vehetellcn izmosságát az erős
ségnek; mind eddig soha ellenség kezére nem ju
tott. Nagy díszére szolgálnak ama sok szép rop
pant épületek, mellyek a’ folyó századnak kezdeté
től fogva mind eddig a’ vár körül alkodlallak. A’ 
városban, a’ sok föld rengések miatt magos házo- 
kat nem bátorságos építeni: vannak mindazon által 
jeles épületei, p. o. a* Sz. András Temploma a’ Je- 
suiták házával, mellybe most a’ Benedekiek mulat
nak, kik a’ Gimnáziumban tanítanak, az Arany 
szájú Sz. János Temploma, a’ ki Esedező a’ föld 
indulás ellen; a’ Franciskanok Temploma, és Lak
helye, a’ Plébánia ház, kápolnával. Van a’ nem 
Kalholikusoknak is 3 féle Temploma, és egy Gimná
ziuma. Itt több tanult Protestánsok fáradoztak a’ 
Magyar lileraturában. Nevezetes még a’ sok sza-
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bad ház, a’ szép búza henyér, a’ meszsze terjedő 
lij sánlzok, a’ kereskedői társaság; szöllő hegyeik- 
re a’ lakosok kettős Dunán járnak által, a’ város 
mellett a’ nagyon repülő, a’ kilsinyen álló híd van. 
Guta, mező város a’ Vág, és Duna karja egybe ke
lésénél, 2Ü00 lakossal, a’ kik jobbára halászok a’ 
parasztság mellett. Nagy Megyei·, mező város in
goványos vidéken, mint egy 1500 lakossal a).

2) A’ Geszti járásban: Szöny a’ Duna parton, 
1645 lak. A’ Nagy Léli sziget felső része aránnyá- 
ba egy régi vár alapok szemléltetnek.

Kis bér szép mező város, most még osztatlan 
birtokához tartozik tágos, és 10 nagyobb helység
gel, ’s több pusztákkal gazdag uradalmával két sze
retett Testvérnek; Ballyány Gustav, és Casimir Gró
foknak.

• Majd 240 épületeiben 1881 lakos mulat, a’ kik 
Lözt sok mester ember találkozik. A’ derék Tem
plom mellett az Uraság kastélya, tiszti lakások, és 
a’ kert belses pompát lehelnek, ékesílésére , vala
mint az egész Uradalom, és köz jő hasznára ügyes 
intézetekkel dolgozlak rég iidőtől fogva, és dol
goznak Ts. Fiilesy, és Gärtner kormányi fő Tiszt- 
Urak.

3) A’ Tatai járásban: Tata, Dolis, nagy derék 
mező város. A’ Tó várossal egyiit 9134 lak. szám
lál, kik közt 35 posztós, 50 Tsapó. Jelesébb épü
letei: a’ nagy Plébánia Templom, a’ kegyes osko- 
lás Atyák gimnáziuma, líapulzinus Atyák klastro- 
ma, és Temploma, Gróf Eszterházi szép kastélya 
gyönyörű kerttel, Mátyás Király mulató vára, Ka
tona ispotáty, fejer edeny fabrika Továbbá jeles, 
a’ feneketlen ló, a’ sok nagy halas tavak, hasznos 
meleg viz források, juh tartás, erdőség, bor ter
mesztés, sok színű, (fö képen veres) márvány, az 
1470 akós boroshordó , és serfőző.

Faluk; Almás, 290 lak. jó bora, márvánnyá, 
és fördeje van. Neszmély, a’ Duna jobb partján

24Q

a) Az U dv ard i  Járásban  Isak Udvard falú említésre méltó.



1574 lak. jó borral, és dinnyével. Áts, 1955 lal<, 
hires juhairól. Tsilsé, szép kastéllyal, és kerttel. 
Néma. Révvel. Oroszlány , 1710 lak. sok meszel 
éget. Bököd, 1445 lak. jó bort, dohányt, és jó 
izü krumplit termeszt.

Tsinált utak: Posony, Béts felé. Posta állások 
Uj Szönyről: Buda felé; Nesmély 1^, Nyerges új 
falu 1 , Győr felé; Áts 1 ,  Gönyő 1.

21. S z é k e s  F e j é r  V á r m e g y e .
C o m ita tu s  A lb  a r e g a 1 ens i s. S t u h lw e i s e n -  

b u r g e r  G e sp a n sc h a f t .
F e k v é s e .

Pest, Tolna, Veszprém, Győr, és Komárom 
Vármegyéktől körítve, nem más kép tűnik fel vál
tozó szépségű vidékeivel, mintegy kellemetes játék 
szín. A1 földjének nagyobb része síkság, Fekély 
dombokkal változva, éjszaki részét a’ Bakonyi, és 
Vértes hegyek ágai futják, meg, a’ mellyel·, leg ma
gosabbak ezen Vármegyében , kivált a’ vértes kele
ti éjszakra, melly Mór felett kezdődvén tsak ha
mar el enyészik Komárom Vármegyébe.

V i z e k .
A’ Sárvíz, melly eredetét veszi a’ sárrétből Fe

jérvártól nyúgolra, mellyet a’ Séd, Tsurgó , és Ga
ja folyók képeinek, és a’ Velentzei tóból, melly 
tsupa motsárok közt haliad egész Sár-Kereszturig. 
Főinek hoszsza 1, széle ~ mérlföld mélysége 5— 5 
láb. A’ Leg nagyobb áradáskor be fed 5600 hold 
földet. A’ pátkai jó hallal böveTkedő tó. A’ Fehér 
vári sós tó, a’ Bodaiki meleg tó; melly annál job
ban gőzölög télen, mennél hidegebb az üdö. e’ a’ t. 
Levegője a’ molsárosok körűi nem leg jobb, a’ 
melly azomban az itt nevelkedőknek nem ártalmas 
egyébb eránt tiszta , és egésséges.

2 1 . Székes Fejér Vármegye. 241
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T e r m ,é k.
Valamint környékei Fejér Vármegyének gyö

nyörűek, lígy földje is termékeny, és mindenfele 
vetemény abban foganatos , de kivált a1 búza, 
a’ melly itt igen jó, és szapora, ’s azért a’ keres
kedőknél igen betses, teremnek más gabona nemek 
is, valamint hüvelyes, és kerti vélemények, nagy 
bőséggel. Nevezetes a’ sok, és jó Fejer Várme
gyei gyümölts. Dohány is bőven termeszlelik. A’ 
sok bor közölt első rangot érdemel a’ Móri, mel- 
lyet Anstriában is ditsérnek, Tsóliai, melly helyen
ként az Ország leg szeszesebb boraival vetekedik, 
a’ Bilskei, Zámolyi, Pálkai, és Iszka hegyi. Szép 
legelőin jó lovakat, de leg inkább betses juh nyá- 
jabat táplál, az itteni Kosok híresek. Szarvas mar
hában, és sertvésben sin Is szükség. Vad a’ Ba
konyban, és Vertesen elég fulkoz. Vizei bővel
kednek halakkal, kivált a’ Velentzei tó számos tsu- 
ka , ponty, sügér, és kárász úszkál. A’ tavakat, 
és sár vizet seregesen lepik: a’ rák, lekenyős bé
ka, vad retze, tsörgő reize, buvár, sárlsa, és 
egyébb vizi madarak.

Ejszaki részén veres márvány követ is törnek. 
Szék só nagy mértékkel szedődül Abán. Ertz vize 
is van egy két vidéken.

Haszon földje 799,853 hóid. Ebből 360,411 h. 
Szánló 81,060 h. rét, és legelő; 23 814 h szőlő, 
8917. kert, 316,651 h. erdő. Sok Mocsárokat ki 
szárított már, cs sok ezer holdakat haszon vehe
tővé telt a’ Ns. Vármegye szorgalma a’ meszsze 
terjedő tsatornák vonallatása által. Többszöri föld 
rengesei közt rellenlöbb volt az 1810 ki 14. Jan.

L a k o s o k :  7 5 -J~, □ m. van 1 Szabad kir. vá
ros, 15 mező város, 63 falu, 98 puszta, és 118,000 
Lelek.

Magyar 54, Német 16, Tót 8 helyen. ’Sidó 
2524. Rálzoli is Jaknak a’ Duna mellyékin. Na
gyobb részé Kalholikus; vannak O hitüek is, és Pro

testánsok- Foglalatoskodnak a’ föld, és szőllö mi-

Dunán iúl.
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velősben , marha nevelésben, kézi mesterségben, 
bal ászaiban, és kereskedésben. Melly virágjára jut* 
tatta Fejérvármegyét a’ gazdasági szorgalomnak a’ 
Ms. Földes Uraknak költséges, és fáradságos igyeke
zete , alig kikelné, a’ ki azt nem látja. Felséges 
példa ezen dütsösséges Törrekedésben Országunk 
kegyes Nádora, Al-Tsuton, Bitske közelében, ha
jolva tsudálja az elme, a’ miket itt a’ Fő Ilerlzeg- 
nek nagy sziviisége alkotott. Ezt követi Lovas Be- 
rényben a’ Ms. Gróf Cziráky Ország Bírája, és 
ezen Ns. Vármegyének Fő Ispánnya. Követik több 
Uradalmak többé, és kevésbé, és kívánni lehet, 
hogy tehetségek szerént mindannyian követnék ezen 
diitső példát.

Az erköltsi Miveletre ügyelnek Fejérvárott a’ 
Cziszlerczi szerzetes Papok egy gimnáziumban, 
több al - oskolákkal. Fejérvármegye sok Tudósok
nak hazája, kik közül még most is többen dolgoz
nak a’ Lileratura ágaiban.

5) Járásra oszlatik , a’ Sármellyéki, Tsákvári, 
és Bitskeire. Portája (1819) 94. Fejérváré: 14.2274 
egész helyen 5404 házhelyes paraszt lakik.

Lakhelyek: 1 a’ Sármellyéki járásban:
Székes Fejér vár (Alba Regalis, Stuhlweisen» 

burg) szabad királyi város a’ Sár rét mellett, a’ 
hol is motsárok a’ belső város körül ásott tsatorná- 
ba jó formán le tsapoltaltak. Lakosi száma 20,289. 
Ezen derék városra diitsö sugarat vet még most ig 
régisége, és hajdoni fénnyé, itt koronáztatott, és 
temetlelt Sz. István király következőivel együt 500 
esztendőkig a) Itt tartatlak az Ország Gyűlései, és 
szerkezteitek egybe a’ Magyar Törvényeknek leg 
sikeresebb alap kövei. Lakhelye volt a’ Magyar 
Tudósoknak. Ősi fennyéböl ki fosztogatták azt a’ 
sok féle ellénségek : tsak néhány esztendeje, hogy

2 i. Székes Fejér Varmegye.

a) Mint a’ Magyar Nemzetnek ’hajdony Sz. Helye, harmintzhat di- 
tső Magyar Királyaink, cs több Királynéink koronáztatása fényei* 
Vei diszeskedill.

16 *
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bástyái le rontatíak, ’s azok helyére szép házok 
építtettek. Szünellen szépül most is, és népesedik, 
A’ Lakosok Magyarok, és a’ Németek is tudnak 
Magyarul, a’ jövevényeket ki vérén. Melly nagy 
Szabadságokkal fényeskedetl ama Boldog Aszszony 
Prépostsága, mellyet Sz. István itt emelt, a’ Tör
ténetes könyvekben olvashatni. Ama hires B. Asz
szony Templomának, mellyet ugyan ezen Sz. Ki
rály állított, tágossagáról ítélhetni azon fából kővé 
vált alapokról , mellyeket a’ vár beli nagy pialzon 
által találtak 179 — 3, 4, 5, midőn a’ felső városból 
a’ Király kút vizét a’ városba akarván vezetni, tsa- 
tornákat ástak. Magam is, mint Tanuló, tsudál- 
kozva néztem ezen rernekmaradványit a’ Magyar 
dütsösségnek. Székes Fejervár Püspöki szék, mel
lyet 1777 Maria Theresia emelt. A’ Káptalan Sz. 
István kir. által emeltetett, mint Collegiala, löhb 
szabadságokkal 1545 a’ Törökök azt fel forgatták. 
Mária Theresia pedig püspökivé telte, 1777 ; utóbb 
1827, oklevéli Bizloságol, és Hitelt nyert. Számos 
szép épületei közt fel tűnnek a’ Sz. István Püspö
ki Temploma, lset toronnyal. A’ Cziszterczi szer
zetesek Temploma a’ felséges Lakházzal, és gim
náziummal, melly hajdon a’ Jesuiláké, azután a’ 
Paulinusoké volt.

A’ Püspöki Lakház, igen szép épület a’ fő pi- 
atz 1; el éti szelén. A’ 13. Aszszonyi Frantizskanusok 
klaslroma, és Temploma, a’ fő pialzon. A’ Ne- 
vendek Papolt Lakháza Sz. Jó’sef templomával, és 
szép kertel , rcgenten á’ Sanis Karmclielté volt. A’ 
vármegye háza, a’ hol a’ Gyűlések, tartatnak; több 
egyedes házokkal. A’ kutak a’ piatz közepén, és 
több szegletein, mellyek.be a’ viz a’ It ül városból 
jön tsatornákon.

A’ Kül (felső) városban a’ Sz. Sebeslény Plébá
nia temploma , ’s kálvária. Vásárjai nevezeteseit.

A’ Rátzvároson, nyógolra, a’ nem egyesült Gö
rög templom 4b9 Bálz Lakosokkal, egyebbként az 
egesz város Kalholiltus, 93 Protestánsokat ki vévén. 
’Sidót 9 találni. A’ város házai mellett, és a’ kül
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varasokon szép kertelt szemléltetnek; mellyeknek 
egyikében melegített ferdé is van a’ vendégek szá
mára. Igen kellemeles a’ Budai várostól fél orrá- 
nyira a’ szöllö kegy, melly meszszire szép épüle
teivel egész várost mutat. Délre az égett város vé
gén van a’ Sós tó, szép Sétálló fa sorokkal. A’ Va
dászoknak kedves vidéke.

A’ m ez ő  V á r o so k :
Moor, népes, és jól épült m. város, a’ vértes 

kegy allyán, 6620 Lak. jó bor termesztéssel, derék 
héti vásárokkal. Fel tűnnek a’ Kaputzinus Atyák 
Plébánia temploma, és klastroma nagy falas kertel, 
mellyben nagy veteményes, és virág osztályok, szél
lé , és érdé van; a’ Magyar plébánia templom, a’ 
Gróf Lámberg, és Báró Lusénszky kastélyai szép 
kertekkel, a’ Protestánsok temploma; a’ derek nagy 
piatzon a’ Lovas Kaszárna, és Lovagló-szín. A’ 
Tisztek lakása, e’ a’ t,

Bodaik: 1758 Lak. Nevezetes itt a’ Plébániá tem
plom, a’ hajdoni kaputzinusok lakásával, mellyet 
most egyházi Papok látnak, el, ’s a’ mellyben a’ sc- 
gílé B. Aszszony képe tiszlellelik, és esztendő ál
tal sok ezer bótsusoklól látogallalik a).

A’ plébánia udvarában szép halastó, és kút for
rás, a’ fallal kerített szép nagy kertben, tekenyös 
béka tarló vagyon. A’ Templom mellett a’ búlsusok 
árnyékban olthatják egy szép kápolna forma forrás 
búiból szomjúságokat, ’s annak ki folyásában enyhít
hetik elsanyvadt lábaikat. A’ Kálvária hegy, szo- 
kolt állásokkal, és a’ tetején, mellyröl szép ki látás 
van, a’ három keresztel, egy ké tsoporlon, a’ kö
zépső mellett állanak a’ szokott kö kép oszlopok, 
a’ k.ö kerítésen állanak az Angyalok körös körül a’ 
Krisztus szenvedése eszközeivel b).

a) Ebben a’ Templomban gyakorolta Hess Ur, híres Képíró , éa Ha
itink Fija első friss rajzolati ügyességét, Bucher Helvetziai Baj- 
rolóval.

bj Azt tartolták az Öregek , hogy Sz. István ide járt légyen Fejér 
várról ájtatosaág végett. N ékem p e d ig ,  kisded korom ban ezen

2 i. Székes Fejér Vármegye.
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A’ hegy oldalán szép hápolna van egy oltárral. 
In nét nydgotra a’ Szentivány hegye szép meszsze,lá
tással. Nevezetes a’ hideg ferdő, melly érlz része
ltet tart magában. Es a’ télén gőzölgő tó.

Kálóz, a’ Sárvíz tsatornája mellet, szép kastél- 
tal, templommal, és kertel. 2290 Lak.

2) A’ Tsákvári járásban: Tsákvár jeles kastél- 
lyal, es kertel. 3836 Lak kik közt sok, fazekas van. 
Lovas - Berény, szép kastéilal, gyönyörű kertel, sé
tafás utakkal: 3015 Lak. Adony, 2976 Lak. a’ Duna 
mellett, sok Rálzoltkal, és kereskedőkkel. Sárosd: 
755 Lak.

3) A’ Bitskei járásban: Bitske, derék Uradal
mi Tiszt házzal 3935 Lak. Váll, derék kastéllyal, 
2170 Lak Martonyvásár, Uradalmi kastéllyal. 1410 
Lak. Érd (Ilandsabék) a’ Duna mellett; 2788 Lak.

Faluk: Aba 1720 Lak. Füle 1252 Lak. Sárke- 
resztur, 1722 1. Sáárjentele. Seregélyes (m város) 
2315 1 Szabad Baltyán. Tsurgo 1640 í. Tsóka kő, a’ 
Vérles hegy lejtőjén, vár omladékkal, és jó borokkal. 
Tsóór 1754 1. Iszka Sz. György, Márton Jósef Ma
gyar Lilerator születése helye 1127 1. Kulti. Ondód 
1588 1. Sárkány, Isztimér, Balinka, Boglár, Tszák- 
berény 19941. Föl-Tsűlh 1603 1. Al-Tsuth, Fö líer- 
tzeg Nádor gyönyörű kastélyával , hertyével, gaz
dasági, és miveleti álkotmányival, ’s majorságival, 
mellyekröl különös kötetei írni méltó volna. Gént, 
Kozma, Magyar Almás, Sö réd, Keresztes 1508 1. 
Pátka 1971 1. Száár, Zámoly, Atsa, Gyúró, Pákozd, 
Pázmánd, Velentze, Duna Pentele, Herlzegfalva, 
Perkáta, Sz Miklós, Tsetze, Alap, Sz Ivány, Ettyek, 
Sóskút , Ertsi, Tárnok, Ezernél több Lakosokkal. 
K isebbek; Rátzkeresztur, Tsabdy, Vajta. N. és K. 
Hantos. Elő szállás, Nadap, Sukoró, Veleg, Móka, 
T. Battyán, Tátz, Sopony a’ Sz. Agata, Polgárdi 
2432 lak.

kereszt elolt nyíltak meg két szemeim az imádság alatt esztendei 
vakság u tán ,  mintegy 17S4, azon világ szemlélésére, mellyel itt 
láttam meg először 1779 Böjt más Hava 9. Döczy.
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Posta állások. Somogy, felé: Lepsény 1 í .  Vesz- 
pr/m felé: Palota 1 Buda felé: Velentze 1^. Mar- 
ton vásár 1. Tétény 1. (Innét a’ Duna mellett Eszék 
felé: Ertsi 1{. Adony 1. Penlele 1. Föld vár l£,

22. T o ln a  V á r m e g y e  a).
F e k V é s e.

A’ Budai déli Lineálól nyugolra 51-ig. Hatá
rai. Ej. Fejér vármegye , és Vesprémnek egy 
része. Nyűg. Somogy. Dél. Baranya, Kel. A* 
Duna, melly azt Pest, és Báts vármegyéktől vá- 
losztja.

Terjedése: Földvártól Báláig a’ postaút 12 mfd. 
húzódik; Szélessége 6—8 mfd. Földszinté 64 □ m. 
vagy is 853,333 urbárium holda.

H e g y e i .

A’ Szekszárdi hegyek, mellyeknek allján a’ jó 
Szamatjáról meszsze földön hires borok teremnek. 
A’ Simontornyai hegyek a’ kapósból emelkednek 
fel szép erdőkkel, és jő boros szöllőkkel. Kisebbek 
a’ Tsibráki, Kölcsdi, és több vidékeken tölgy ellő, 
bükölő, és bor termő magosok.

A’ folyó vizek, mellyek itt a’ Dunába jutnak: 
a’ Sár viz , az egész vármegyén által folyván , Bá
lánál a’ Dunába szakad. A’ Kapos, Simonlornyá- 
nál a’ Sióba ereszkedik, ’s kölesden alól a1 Sár víz
zel egyeledvén a’ Dunába siet. A’ Koppány, mel
lyel Rególynél a’ Kapos el nyel.

Termékenysége: Hegyei, mellyek nem magosok, 
és az egész vármegyének részein (ritkán ugyan) ei

2 2 . Tolna Vármegye.

a) T. Egyed Antal,  es Ns. Moldoványi Jóscf Szerkéztelményíből í r 
tam ezt le nagy megelégedéssel, leg inkább annyi évek fotgás* 
ulán ismét megölelhetjük egymást a’ Magyar L iterature  pályáján, 
és néz - léptsőjén. Több esztendőket töltöttünk t. ΐ. T. Egyed Ú r
ral a’ Székes Fejcrvári Gymnasiumban, a’ Pétsi Scminariumban, 
’s N, Tolna varmegyében, 9’ugyan I t t . Bőitekén Moldoványi 
Úrral.
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vannak hintve, híres borokkal, fával, és vadakkal 
bővelkednek, tagos róna vidékein a’ szép vadas er
dők mellett jó földjében bövséges gabona, gyümölts, 
és nevezetes doliány terem. Folyó vizei jó hallal 
(vizával is) és rákkal, ’s a’ vizek partosai, ’s náda
sai szárnyos vaddal gazdagok.

Az állatok Országa tenyésztet itt derék lovakat, 
és szarvas marhákat; de leg inkább el lerjed a’ juh 
nevelés, mellynek meg izmosítására ezen vármegyé
ben egy külön Társaság formállódik. Naponként job
ban tenyésző divatra kap a’ Selyem bogarak rnível- 
tetése, a’ méh tartás pedig az egész megyében he
lyesen virágzik.

Az ásványok nemeiből egyebet a’ kőnél (Mórá
gyon, és Várallyán) nem lelni. Itt kőszén bánya is 
vagyon.

L a k o s a i .

Népe száma: 194,682. Magyarok, 106,276, 43 
tiszta, és 30 vegyes helységekben, ’s több pusz
tákon.

Németek: 793,80. 40 német, és 30 vegyes he
lység, 4113. Földváron, Grábotzon , Szálkán, Alsó 
Nánán , és más helyeken. Tótok, 870. Földváron, 
és Mő’sön. ’Sidok 3853. El szélledve. Leg több 
van: Bonyhádon, Pakson, ITögyészen.

Az elme mivelet, a’ több tartományi oskolákon 
kívül 3 első deák oskolákban mozdíltatik elő, a’ pro
testánsoknak nehány helyeken ; több Rendbeli (Clas
sis) oskolájok van.

A’ mi illeti a’ Katliolika egyházi kormányt, a’ 
Pétsi püspöki megyébe tartozik. 1785 volt 1591 lak
hely, 77 Mező város, 88 fald, 101 puszta, 60,000 
Protestáns, 2000 nem egyesült Görög, 2990 Siti.' 
lehet most a’ Megyében, a’ többi Kalholikus. 1828. 
fizetett a’ kinlstárba 73,588 for. 29 £ kr.

F e l  o s z t á s a .
Négy járásra osztatik fel. 1819, portája volt 94, 

Egészházhely 5795. Házhelyes paraszt 8911.

218
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Földvári járás: a’ Duna, és Sárvíz közt, Fejér 
vármegyéiül Baranya vármegyéig nyúlik. Rónáját 
néliól dombok váltják fel. A’ Szekszárdi leg maga
sabb hegye. Hellyel-Közzel folyó homokra is talál
ni benne; jelesebb helyei.

Földvár (Duna Földvár) mező város. A’ Duna 
jobb partyán, róná, és homokos földön, határos Fe
jér vármegyével, llajdon Apátság volt, mellyet II. 
(Való Béla Király alkotott Sz. Ilona tiszteletére, 
most a’ Templomon kívül, melly Plébánia Szen
tegyház , semmit a’ Monostorból nem látni 1769, az 
a’ Nagy Szombati Universitásnak odatolt, melly az
zal együt 1777 Budára, ’s innét 1784 Pestre vitetett 
által. (Hasonló Sorsa volt a’ Szekszárdi Apátságnak 
is , mellyröl alább emlékezünk).

A’ Duna felé hegyek körítik szöllő vészükkel 
rakva. Vagyon itt a’ Sz. Ferentz Pienden Szerze- 
teskedő Kapisztrán Atyáknak klaslromok. Sok dí
szes épületei közt fel tűnnek, a’ Soház , Posta állás, 
Salika , és Nemzeti oskolák, és Uradalmi Tisztlaká
sok; 1569 házokban, 8408 Lakost táplál, kik jobbá
ra Magyarok , a’ kik a’ tsekély Németekkel, és To
tókkal együt Katliolikusok, és nem egyesült Rálzok, 
a’ kik jobbára kereskedők; van helyes Templomok. 
A’ parasztság mellett kézi mesterséggel, és a’ Dunán 
hajó vontatással keresik élelmüket. Derék országos, 
és heti vásárjai esnek. Ki kötője, és szabados réve 
is van , sok malmokkal a’ Dunán. Fát a’ Szomszéd 
sziget ád neki, 25 esztendők elüt egy nagy darab 
haszontalan homok föld a’ lakosok közt fel osztat
ván, most hasznos erdeje, ’s tulajdona kikinek.

Innét a’ Duna mentébe, a’ posta úttól balra 
térvén érni Böllskét, melly igen nagy helység a) a’

2 2 . Tolna Vármegye.

a) Jele.? valóban ezen helység , mellyröl ne'mellyek úgy vélekednek, 
hogy valaha mező város volt légyen; az említendő K ir -T a n á tso s  
Ú r ró l ,  ki nem kevésbé 5o esztendeji köz Hivatalja, kereszte'nyi 
Luzgósága, példás élete ,  sok jo téteménnye, és a’ L ite ra tu ra  elő 
mozdítása által halhatatlan nevet érdem et;  noha nem akart is 
pompáskodni érdemeivel. Ú g y  nagyin hetaültem itteni Lelki pász-
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Dana parton, melly itt ítél ágra szabadván, egy 
nagy szigetet képei, erdőkkel, gyíimöUsösökkel, és 
legelőkkel diszesítve, és ladikos tsatornávol által 
metzve, házait kelet, és dél felé a’ malmokkal ra
kott, és hajókkal borított Duna mossa, éjszak felé 
pedig gyönyörű kilátású Szöllő hegyek oldalazzák, 
Több mint 500 házaiban mintegy 5600 Lakos van; 
tsak y része (1700) Katholikus a’ több együt - Birto
kos Uraságokkal; a’ többi jobbára protestáns, nem 
egyesült Rátz, és’ ’Sido. A’ kalholikusok Templo
mát, Plébánia házzal együt 1896; állította fel Ns. 
Cseh László, kir. Tanálsos, és 1 Al-Ispány Ur lűi- 
lömbbféle istenes adományokból, és szedemények- 
köl. A’ Reformátusok derék Temploma hajdon a. 
Kalholikusoké volt. Ezen Plébániához, és Urada
lomhoz tartozik a’ délre fekvő Madotsa, tsupa Pro
testáns lakosokkal a).

A’ Duna jobb partján le menvén Kömlödön, (Né
met falú) állal érni:

Paks-ot. Nagy mező város, kellemetes fekvés
sel, köröl fekvő Szöllő hegyei jó borral kedvesked
nek. A’ katholikus templomban nem régiben egy 
kút találtatott fel, melly most jo vízzel bővelkedik. 
Zemere Mihál bírta több Ns V. megyékben sokszo 
rozolt b) jószágokkal. Diszeskedik sok al, és fel 
házokkal 860 épületei közt, 6987 Lélekkel, kik közt

torságom üdéjén, l 8o7— 1813. Tsekey Református Senior U ra t ,  a ’ 
ki nagy tudományig, békesség szere tő ,  és szeled, munkásságával 
betses nevet szerez m agának ,  nékem ped ig ,  ötét őszintén ned
vellő szívemben tsak egy ki olthatlan kívánságot hagyott.

a) Madotsa Sz. Benedek rendén vitézkedő Apátság volt, és az 1227. 
virágzott , a’ mint meg láthatni a’ Sz. Mártom fő Monostor levél, 
tarjában. Még kevés tizedek előtt fenn állott annak két tornyos 
fedetlen tem plom a, mellynek omladványibőt a’ lakosok magok 
vallású nagy templomot építettek.

b) Paksi Zem ere  bírt 1060 Első Ferdinand alatt B ék és ,  Bihar,  
F e jé r ,  Pest ,  Szabolts ,  Tolna vármegyékben, és Horváth Ország
b an ;  fiú örökös nélkül a’ Leány ágra jutott a’ B ir tok ,  és igy 
igen sok famíliákra el osztódott.
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gzámos Uraságok, és Tisztesebbek találtátnak. Haj
doni szerzetes házát a’ Kapisztrani Atyáknak Ns. 
Uraság bírja. A’ katliolikus Templomon kívül még 
van imádkozó helye a’ két féle Protestánsoknak, és 
’Sidoknak, oskolátokkal együt, meliyelíben 700 gyer
mek is megjelenik. Van benne Posta, patika: ki
kötője, szabados révje, jó vásárja. Homokok mel
léke sokat szenved a’ Dunától. Német, és Magyar 
nyelvű Lakosi parasztok, szöllő mívesek, és hajó 
vontatók. Az itt találtatott, és most a’ Magyar Mu- 
senmot diszesílö régiségekről gyanítják, hogy az 
Ilomai gyarmat volt légyen.

T ο 1 n a.
Mező város a’Duna jobb partján. Valaha királyi 

város volt, és már Sz. István királyunk, és 2 Lajos 
1518 itt Ország gyűlést tartott. A’ Vármegye, és Fe- 
etetils Grófi Ház innét veszi nevét. 666 Házai közt, 
meliyelíben 4441 Magyar, és Német kalholikusok 
Laknak, fel lünöbbek a’ roppant plébánia Templom, 
az el töröltetett Barátok liláslroma, a’ remek Sz. Há
romságkét oszlopával, a’ posta állás, uradalmi vár, 
és tiszti lakás. Á’ Duna állal sokat szenvedett. Rév
partja van. Kereskedése, jó vásárja, dohány tenyé
szete; szántó földje, rétje, erdeje, nádlása ,, fuva
rozása , hajó vonata, és számos malma van. Éjszaki 
terjedt határain a’ hajdoni puszlákot szép épületek, 
kerteli, gyümöltsösök, és finom szőrű juh nyájak 
ékesítik.

Szeliszárd mező város: Édes Üdvözítőnk Apát
sága volt a), mellyet I. Béla alkotott, ’s a’ mellyben 
Thurolzi szerént temetkezett is; most az Apátság 
Vármegye háza, mellybe Tolna V. megye Gyűlései 
tartatnak, 1186 házaiban 7240 Lakos , találkozik. 
Nem régi Plébánia Temploma roppant. Sok szép 
épületek diszesítik, u. m az Uradalmi Tisztek la
kásai, posta, patika, selyem intézet, kórház, é. a’t.

2 2 . Tolna Vármegye.

a) Ezen Apátság filia Apátságot hír t Grábótzon , a’ hol most Giirög 
Kalt/gyerek vannak.
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Magyarok, és Németek lakják. Közel esik a’ Sár
vízhez. A’ Föld mívelés, és kereskedés mellett hí
res veres bort termesztenek. Erdeje bőven van. Szöl- 
lei közt egy Szép Piemeteség ketsegleli gyakor áj- 
talosságra a’ híveket.

Bátaszék. Yalalia Sz. Mihál Apátsága, Sz. László 
királytól emeltetett elsőben Bálán ; a’ Mohátsi ve
szedelembe keveredvén más kezekre jutott, most a’ 
Bétsi Theresianumé mind a’ kettő, 651 épületiben 
4453. Magyar, Német, Rátz, Kalliolikus: és nem 
egyesült Görög mulat, ’s kenyerét sok erdeje , és 
malma mellett kereskedéssel, kézi mesterséggel, 
és jó bor míveléssel szerzi. Közelében sok tserép 
hamv vedrek ásóinak ki, mellyek bajdoni Romai 
gyarmatosságára mutatnak. Bála, mező város a’ Du
na, és egy meredek begy közt. 592 házzal, 2302 
katliolikus, és protestáns lakossal. Aíalma sok, ke
reskedése, és bora jó, úgy halászatja, és hajó vo
nása, nádgya , és erdeje. A’ Bála széki Apátság bir
toka volt, most a’ Bétsi Theresianumé, 1440 ütkö
zet volt itt Iíunyady János, és Gara László tsoport 
jai közt.

2. Simontornyai járás. Itt nevezetesebbek a’ me
ző városok: Ilögyész, 257 épületiben lálálni 2460 
Német kalholikus lakost több ’Sidokkal. Szép Kas
tél ja , és nagy ékes Angol kerlye díszesül az\ Gróf 
Aponyi Uraságnak; derék temploma, patika, és tiszti 
Lakások, van 1. deák oskolája. Vásárjai, erdei, és 
szöllei jelesek Kézi mesterségek, és a’ dohány mí
velés is virágoznak benne.

Iíölesd: magas helyen, a’Sárvíz felett, 229 házba, 
1423 Lél. jó szántó földekkel, és jó bort termő szel
lő hegyekkel. Épületei közt szebbek az Uradalmi 
Tiszti Lakások, és nagy új fogadó.

. Simontornya. A’ Sió, és Kapos öszve folyásánál, 
virágos rétekkel körítve 204 házaiban 1432 lak. ta
lálkozik, jelesebbek a’ plébánia Templom a’ B. Asz- 
szony Pronvintziájában szerzeteskedó Sz. Ferentziek 
Klastromával, a’ protestánsok temploma, a’ régi Ura
dalmi Tiszti lakes, és patika. A’ ki szárolt posvá-
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nyokból meg most fel cmelkedrek falai hájdoni Si- 
monlornya váránah. Derék vásárjai vannak. Er
deje, és híres hóra esmeretes.

3. Völgységi járás. Itt nevezetes: Bonyhád; me
ző város , kellemetesen fekszik egy nagy völgy olda
lán 490 derék házokkal, és 4709 Lakosokkal. Fel 
tűnő épületei a’ kalholiluisok Temploma az ulsza kö
zepén, az Auguslai, és Ilelvetziai proteslansok tem
ploma, ’Sidok ’Sinagogája, és több uradalmi Lak- 
házok. Yan egy üdéig tarló Nemes Leány nevelő in
tézet is, és patikája. Vásárjai gyakorták. A’ lakosok 
közül sok, mesterséggel, sok parasztsággal, szöllő , 
és dohány növeléssel tartya ki házát.

4. Dombóvári járás. Jeles a’ többiek felett sok 
szántó földjei, nagy pusztáji, erdei, és Magyar la
kosi által. Nevezetesebb mező városai:

Dombóvár, a’ kapós viz mellett, 120 épületek 
vannak, benne 1475 lakossal ; fel lünőbbek a’ Tem
plomon kívül az uradalmi tiszti, és katonai laká
sok. Derék vásárokkal, nádlással, és szöllőkkel 
díszes. Némclly maradványit még most is szemlél
hetni a’ bozót közt a’ hajdoni Dombó - várnak.

Döhrököz, a’ Iíapos mellett, 254 házaiban 
1895 lakossal, szöllő hegyei jó bort teremnek, jó 
dohány mívelele is van. Közelében látni maradé- 
kit a’ Kapos viz közepén a’ régi Debregelz vár- 
nak. Emlékezetes az ide kaptsollt Görlsmén pusz
tán talállandó föld vár, mellyet már az eke a’ föl
del egyénit. Ireg: egy rónán 240 házzal, 2519 la
kossal; az Fáradalomnak (Vitzay Gróf) roppant kas
télyával, és ménesével, és szép Uradalmi Tiszti la
kásokkal. Ozora, a’ Sió partyán 587 ház, 2814 la
kossal, több Tiszti Lakház, és a’ Sióntiíl roppant 
Hertzegi szállás áll. A’ város közepén is egy régi 
várt szemlélni.

Pintzehely, Tágos, és termékeny vidéken a’ 
Kapos melleit 255 házban 1961 lakossal. Derek vá
sárokkal , és szöllő hegyekkel.

Kegel, a’ Kapos, es Koppán vizek közt, igen 
kellemetes helyen 163 házzal, 1501 Lélekkel.

2 2 . Tolna Vármegye.
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Határában a’ hét viz öszve folyásánál egy fel 
emelkedő be Sántzolt fél szigetet látni; és egy ré
gi Templom düledékeit venni eszre.

Tamási, a’ Kapos mellett, fel emelkedett ala
pon, 296 házzal, 2524 lakossal. Jó fejér bor te
rem meneteles szöllő hegye; rengeteges erdeiben 
a’ vadak fókánként legelésznek. Koppunt Templo
ma középen áll. Derék vásárjai vannak. Az ille
ni nagy vadas kertben szokott Herlzcg Eszlerházi 
úri vendégeinek vadászatot adni.

A’ 91 faluk, és 111 puszták közt több jelesek
re akadni.

Némelly Jegyzések Tolna Vármegyéről. Ezen 
vidéknek lakosi, a’ Magyarok elöt , Goth ok, Lon- 
gobardok, Gepidák, (az Avarok maradéki) és Tó
tok voltak. K. U. sziilet. után 900. Árpád győze
delmes seregével Tsepel szigeténél a’ Dunán által 
kelvén, Sicambriából. (Ó Budáról) Etilt, Ondónak 
fiját Boytával egyíkt Baranya Vár el foglalására ki 
luildvén, elsőben foglalta el a’ Tolnai földet. Na
gyobb része ezen Vármegyének Alá gyár, tisztán 
magyarok laknak 45 helységben, a’ kik is magokat 
mind külső tekintetekre, mind ruházatokra mind 
viseletekre, mind pedig Elől járóik eránt különös 
indulatjukra nézve meg kiilömböztetik, eleveneb
bek, izmosabbak, és gyorsabbak világosabb eliné- 
jek mellet a’ leg több Vármegyék lakosinál.

Tolna Vármegyének hajdoni virágzásáról elég 
bizonyságot tesznek annak vidékein gyászoló szá
mos omladékai a’ kiilömbbféle váruknak, és klas- 
tromoknak. Olvassuk, hogy II. István Király II. 
Bélának. Geiza fiát Tolnában neveltette, és taníttat
ta, a’ honnét a’ régi köz mondás eredeti: Tolnát, 
és Baranyát öszve járta, az az tanult, és tapasztalt 
ember. Es ugyan a’ mi illeti a’ Monostorok, szá
mát, és ál la pot ját, ide melekezem T. EuxhoIkerből 
azok közül a’ leg nevezetesebbeket, hogy szeretett 
Ilonnunknak el hervadt virágját annál érzékenyebb 
szízvel elmélhessük meg. Tudni illik Tolna Vár
megyében sok szerzetes épületeknek, és úri várok-
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nali omladékáit lelni, mellyenről bizonyosat állíta
ni nem lehet, a’ soli háborúk, és ellenkező esetek 
Magyar Országot, kivált a’ Mohálsi szerentsét- 
len ütközet után úgy el pusztították, és hoszszas 
fosztogatás állal lígy el koppasztották durva liásár- 
tos boszú álló ellenségei, bogy azt meg se lehetett 
orvosolni. Hogy pedig állapot ja, midőn még virág
zottak, azon ötlöknek esmeretünkre nem juthatott, 
anellyekről a’ maradékok örömest hallanak, és ol
vasnak; onnét jön, hogy azok, a’ kik az ellenség 
igája alat nyögtek, nem Írhattak, a’ kik pedig sza
badok vollah, szünellen tsak azon törehedleli, mi 
képpen szabadíthatnák ki fogoly honnokat a’ rab 
lántzokból. Az illyen környül állások közt halgat- 
ni kell, mint szomorú gyász üdéjén a’ Miksáknak. 
’S ezen vérengző szorgoskodások tovább tartottak 
egy ember Koránál, ’s igy a’ meg szabadultak élőt 
esmeretlenné lett ősi hazájok előbbeni állapotja. 
Még tsak egy Apátságot esmeriink hagyományból: 
Konyhád szomszédságában szemléltetik egy gothi 
formára épült Templom maradvánnyá, azon Ileinb- 
nál is nevezetes Tzikádor Tziszlertzi R.endű Apát
ságának, melly egy dombolagon állott, ’s a’ hová 
most is a’ köznép ájtalosságát végezni a’ kő tso- 
port felelt álló keresztfához öszve gyülekezik. Fel 
tűnvén Franlziában Cziszterczben (Cileaux, Szitú> 
az onnét nevezett Benedekiböl támadott szerzetes 
Piend Piobert Apálur, és 21 társai által, 1098. az 
Sz. Bernárd be menetele állal szaporodni kezdett, 
és 1154 Austriába is ki terjedett, Sz. Leopold Mar- 
chio bőkezűsége szerint, meg kérettelven e’ végre 
Olló Fijától, a’ ki, mint Clauslroneoburgi (újvár 
lilastromi) Prépost Párisban oskoláit végezte, ’s visz- 
sza utazásában Morimundban szálván, az új Czisz- 
terczi Rendel meg kedvelte, és abba lépett.

1142. III. Geiza alat, és I. János Petsi Püspök 
alat ide hozallattak ezen szerzetnek tagjai. A’ gyá
szos (időknek ezek is prédája Jeliek. A’ Monostor
nak tsak talp köveit láthatni, a’ Templomnak tsak 
Sz. helyét találni épen, mellyen hajdoni istenes la*

2 2 . Tolna Vármegye.
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kosi úgy meg láttáinak izmosíltani az ájtatosság lel
két, hogy az most is számtalan ájlatoskodókat ke- 
tsegtet oda, a’ bozótos homor liiske bokor közé.

Posta Állások: Földvártól Buda felé: Pentele 
1 1, Onnét Eszék felé: Paks 2, Tolna 2, Szekszárd 
1, Bátaszék l £ ,  Szeklsö 1.

23. S o m o g y  V árm egye .
C o m i t a t u s  S ü m e g h i e n s i s .

H a t á r j a.
Éjszakra a’ Balaton tava; délnyúgotra a’ Drá

va; keletre Baranya, Tolna, Veszprém Vármegyék, 
nyógotra Szala. Természeti fekvését kelletniük a’ 
változó hegyek völgyek, és erdőségek. Megyei közt 
jelesebbek a’ Dobraiak, meliyck sok felé ágozván 
luilömbbféle nevek alat a’ szomszéd Vármegyékbe 
tűnnek el.

F o l y ó  v i z e i .
A’ Dráva, melly egy részét déli nyógotra ha

tározza, mellybe folynak, a’ Binya, Ókor, és Al
más, a’ Koppány, kapós, mellyel; a’ Sióba, ’s ez
zel a’ Dunába sietnek. A’ Kanisa, és Mura, tsak 
érentik határát. A’ Balatonnak déli része is ide 
számláltatok. A’ motsárok száma nagy, nevezeseb- 
bek a’ Balaton köriek, az Iháros Bcrényi, Berzen- 
tzei, Atádi, és Felső Segcsdiek, a’ Martzali, és 
Sárd köziek.

Földje jobbára fekete , és termékeny, levegője, 
a’ motsárokat ki vévén, égés séges. Széliéi sokat 
szenvednek a’ jégtől. Sok javaiból a’ kűldföldnek 
is engedhet; ollyan, a’ gabona, kivált ro’s, és ku- 
korilza. Némelly vidékein a’ búza rövid szárú , és 
köptzes szemű, bor többnyire veres, a’ Balaton, 
és kapós vidékein, de nem tartós; fa gyümölls, ki 
vált gesztenye, dinnye, len, és kender. Kövér le- 
gelőji válogatott marhát, juhot, és lovat nevelnek. 
A’ Nagy erdőségekben számlálás sertvés hízik. Ha-



Iái közt nevezetes a’ Balatoni Fogas. Tsik a’ mo- 
tsárokban elég van. 917,486 holdból 427,982 hold. 
szántó, 51,488, szöllő, 509,147 erdő.

Lakosok. \\i~ov, □ m. mintegy 180,000 ember 
számlál tátik, 25 mező városban, 292 faluban, és 
278 pusztán, kik közt számos kondás, ihász, gu
lyás, és tsikós találkozik. Nagyobb része Magyar. 
46 helység Horváth, kevesebb a’ Német, és Rátz , 
a’ Vendek, két helységet foglalnak. Fö foglalatos
sága a’ népségnek a’ föld, és szöllő mivelés, mar
ha tartás, es részint a’ halászat, ’s kereskedés. A’ 
mesterembereket tsak a’ városokban kell keresni. 
Majd } része Kalholikus, a’ többi Protestáns, 600 
Görögön, és 4000 ’Sidón kívül, A’ Kaposi gimná
zium, és más nemzeti oskolák által terjesztődik az 
erköllsi míveiet.

5 Járásra osztatik, u. m. a’ Martzali, Kaposi, 
Iga 1 i , Szigeti, es Babótsaira. Portája (1819} 155. 
5468 egész ház helyen van 10,428 paraszt.

Helyi fel osztása. Mező városok:
1. A’ Martzali járásban: Kéthcly, a’ Balatontól 

nem meszsze 1590 lakossal. Martzali, 1456 lakos
sal. Böhönye. Ibáros - Berény. Tsurgó 1467 lakossal. 
Ezek mind jó borok.at termesztenek. Berzentze 
szép kasleilal, ésl525 lak. Bükösd. Felső Segesd 
Sz. Ferenlz szerzetesi házával, a’ Sz. László gyü- 
lekéból.

2. A’ Kaposvári járásban: Kaposvár, a’ Kapos 
folyó mellett, 5600 lak., szép Vármegye háza, kas-, 
tély, és gimnázium diszesíti azt. Toponár. Sárd. 
Szöllős Győrök, 847 lak. közel a’ Balatonhoz.

5. Az igáit járásban: Város-Ili dvég, a’ Sió foly
tában. Nágols 805 lak. Török-Koppány 1025 lak. 
a’ Koppány partján. Igái 1551 lak. Berki a’ Kapos 
mellett, szép kasléllal.

4. A’ Szigeti járásban: Sziget-vár, az Almás fo
lyó partyán egy kis szigetben 5047 lakos. Az ó , és 
új városból áll. Meg lehetős epűletei közt jelesbek 
a’ Sz. Lászlói Franlziskanusok Temploma, és Klas. 
trorna, és a’ Plébánia Temploma; melly valaha Tö-

F.urópa Teliinteti·. IX. Kötet. 1/

2 .3 , Somogy Vármegye. 257
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rök metset volt, üregében szépen le rajzolta híres 
Sopronyi Dorfmeister István Zrínyi Miklós veszedel
mét, a’ város el foglaltalását, ’s annak az ostrom ál
tal következett utóbbi viszsza vételét. Nem meszsze 
a’ várostól van egy erdős vidéken Turbók puszta, 
egy B. Aszszony biítsús Templamával. 87 Lélek. Kö
zel Mo’sgó faluhoz. Islvándi, az Ókor vize melleit.

5. A’ Babólsai járásban: Baris, a’ Dráva parlon 
só házzal. Atád, a’ Binya partján, jó sere, és 4 vá
sára van. Tsokonya. Babótsa a’ Rinya partján közel 
a’ Drávához 1104 lak. Vidékén egy dombon látni a’ 
Törökök Földvrrát, alatta egy régi omlott Török 
épület, és egy különös kút szemléltetik.

A’ Nevezetesebbek közé tartozik még: Karád, 
mező város 2248 lak. Mernye, mező város 993 lak. 
’és Nemes Vid, 1500 lak.

20 Régi omlandó várai közt jelesebb Somogy vá
ra, hajdon Kupa Ilertzegé volt.

Sziget vár, és Kanisa vidékein jó utak készültek.
Posta állások. N. Kanisáról: Iháros-Berény 1, 

Innét (Kaprontza felé) Zákány 1, Kaprontza 1, Ugyan 
onnét Szigetvár, és Pétsfelé: Berzenlze 1, Babolsa 
1 |  Istvándi 1 4 , Szigetvári, Sz. Lörintz 1 , Iháros 
Berény, ’s Buua felé: Vid 1^, Martzali 1, Öreg Lak 
I 4 , Szöllös Győrök 1 , Szemes 1, Siófok 1~ , Lep
sény 1.

24. B a r a n y a  V á rm eg y e .
F e k v é s e .

Keleti határja a’ Duna, déli a’ Dráva, nyügoti 
Somogy, éjszaki Fejér, Veszprém, és Tolna nyula- 
déki. A’ hegyek, völgyek, és rónák változásai kel- 
lemetes vidékeket képeinek tsak nem minden részein. 
Nevezetesebb hegyek a’ Tsebéni, a’ Metsek, Péts 
mellett, a’ Sz. Leleki, Péts váradi, Egerszegi, Sik
lósi, a’ Harsány, és Szöllös hegyek.
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F o l y ó  v i z e i .
Tsekélyek. Jelesebbel·,: a’ Kattya, és a’ Pétsi völ

gyön folyó Genest, ’s a’ Karasitza, melly a’ Dunába 
siet. Az Ókor, és Dráva közt, ’s a’ Duna körül 
sok motsárok találkoznak, mellyek közt nagyobbak 
a’ Mohátsiak, és kis Petresi szigetek tótsái. A’ Ka
rasitza posványái egy 2200 öl hoszszú , és 16 öl sze
les tsátorna által vonattak a’ folyóba. Bővelkedik 
ezen szép vármegya a’ természetnek minden adomá- 
nyival; levegője egésséges, noha az idő, és szél sok 
változásoknak vannak alája vetve.

T é r m é s .
Jó fekete földjén sok jó gabona, és Kukoritza 

terem, a’ dohánya, és bora esmeretes, kivált a’ Pétsi, 
szöllösi, Siklósi, Péstváradi, Bakonyai, Báni, Land- 
tsuki, Versendi, és Harsányi; de leg híresebb a’ Vil
lányi, melly még Bétsben is a’ Burgondihóz hasonlít- 
tatik. Legelője, gyümőltsöse, különösen geszte
nyése, makkos erdeje bőven van; Sok marhát, ki
vált lovat, találni több vidékein. Hallal sem szűköl
ködik. Márvány köve van Villány mellett, tűz kö
ve a’ Szabari hegyen , malomköve a’ Sz. Jakab he
gyén a’ Kővágó szöllösi határon ; kőszén bányája 
Pelsvárad mellett. Baranyában (1819) 734,511 hold 
hasznos földből 321,882 h. vetés alá 50,044 h. szöllő 
alá, 10,228 kertnek: 266,865 h. erdőnek szolgál.

Lakosok: 92 □ mértföldön több éli 220,000 em
bernél. A’ Nemesség száma nem nagy. Találni 
Baranyában 1 szabad királyi, és 10 mező várost, 
328 falut, 71 pusztát. A’ Lakosok nagyobb része 
Katholikus; vannak O hiliiek is, Protestánsok, és 
Israeliták. A’ Nyelv: Magyar, Német, Bosnyák, 
Rátz, és itt amott oláh. Mezei gazdasággal, kézi 
mesterségekkel, és a’ Duna, ’s Dráva mellékiek ha
lászattal,^ kereskedéssel is foglalatoskodnak. A’ 
miveleti tudományok a’ Pétsi Seminariumban, ’s újo- 
nan emeltt Lyceumban, a’ Mohátsi kisebb gimná
ziumban, és több nemzeti oskolákban gyakoroltatnak.

23. Baranya Vármegye.

17 *
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Hat járásra osztódik fe l; n. in. a’ Pétsi, Sz. Lö. 
rintzi, Siklósi, Baranyavári, Mokátsi, és Melsekhá- 
ti-ra. 148 Portája (1819) 7799 egész helyen 13,640 
házat foglal. Pétsnek 8 portája van.

A’ Pétsi Járásban nevezetes:
Péls, (Qninpve Ecclesiae, Fünfkirchen) szabod 

királyi város (1780), a’ Metsek hegy déli tövén gyö 
nyörü fekvéssel, mintegy 15,000 Lak. és már Sz. 
István Királytól fogva Püspöki székkel díszes.

Fekvése kellemeles. Éjszakról fedezi azt a’ mész 
köves kopasz Metsek, délre ki lát meszsze síkságra. 
Szolimán Tzászár azt földi parodilsomnok tartotta. 
Pompásabb épületei: a’ Püspöki Anya - Templom, 
régi felséges épület, 4 toronyra, hé kerítve vár for
mára nyiígotra a’ püspöki lakházzal, éjszakra fal
lal, keletre a’ plébánia házzal, délre a’ magos őr
toronnyal. A’ több drága oltárokon, és 3 kápolná
kon kívül, föld allalti szenlhelye (kalakumba) emlé
kezetes, mellyhe a’ Templom közepén, a’ fel emel
kedő léptsök, és közép oltár alatt van a’ le me
netel. Nyúgoti részen áll a’ jeles püspöki könyv
ház is.

A’ Papnevendék ház a’ város éjszoki oldalán a’ 
lejtősön, két emeletre. Sz. Pál kápolnájával, és egy 
kis kcllemetes házi kertel; közel ehez van a’ derek 
vármegye háza, a’ hol a’ Gyűlések szoktak tartatni,

2. A’ város Plébánia Temploma , inelly Török 
inetselböl fordíltalolt Gyertya szentelő B. Aszszony 
tiszteletére. Az ide tartozott Jesiiilák Collagiumá- 
han most a’ TT. Zirtzi Cziszlereziek látják el a’ gim
náziumot. Az onnét 1802 Győrbe állal vitetett Aka
démia szűkében, a’ mostan szerenlséssen vezérlő 
Megyei Ms. Püspök, Négyesi Báró Szepessy Ignátz, 
ezen városban az Egyházi, es világi Ifjúság számára 
böllselkedeli Lylzeumot állított fel tulajdon költsé
gein mellynek epiilete készülőben van.

3) Sz. Ágoston Plébánia Temploma, és háza, a’ 
Budai küi városban.



4) A’ Frantziskanusok (Sz, László gyülek.) tem
ploma, és klastroma , a’ liová, tartozik a’ Sziget kül 
városi Plébánia.

o) Az Irgalmas Barátok Temploma, és Ispotálja 
a’ váras pialzán, melly valaha a’Kaputzinusoké volt. 
A’ városnak egy szép rendes fő utszája van derék 
épületekkel, a’ hol még most is pipeskedik a’két tor
nya kaolinok meg szűnt temploma, és klastroma, a’ 
Domonkosiak el hagyott templomával, és lakhelye
vei. Szépek a’ Káptalani házok is. Eszre vételre 
méltók a’ sok fris vizes kutak; mellyek közt több 
Török hagyományokra találni. De bora is jó , föld 
mivelese sikeres , dohányt bőven termeszt, a’ Sok 
kézi mesterek közt híresek a’ Számos tímárok—Ke
reskedése nem tsekéiy: marhával, sertéssel, gubats- 
sal, és dohánnyal. A’ Lakosok egyeledve Magya
rok, Németek, és Bosnyákok ; mind Kálholikusok, 
ki vévén 40 Protestánst, és 25 Sidót. Könyv nyom
tató műhelye, és papiros malma jeles.

Pét s  Kör  v i d é k e :
Kellemíti nagyon a’ várost. Éjszakra a’ jó bort 

termő hegyek, szép gesztenyésekkel, és erdőkkel ; 
keletre a’ sok szép szöllők, és rétes, gyümöllsöS 
völgyek; a’ hol találkozik Sz. Bertalan Temploma, 
melly a’ Budai Kül városhoz tartozik; a’ Minden 
Szentek Templomával, a’ régi temető közepén, 
fallal kerítve, ügy a’ Havi B Aszszony Temploma 
is egy szöllős, hegy tsutslsán, sok ájlatoskodóktol 
lálogallatik. Éjiteleli végén a’ városnál·, a’ Mel sei; 
alat, az úgy nevezett róna Tetyén fekszik két regi 
vár omladek, azon tiszta kútforrással, melly az. 
egész várost oly jó vízzel frissíti. Ennek af Budai 
városba le tsergedezö patakja sok malmokat hajt. 
Delre meszsze rónán gyönyörködtetik a’ szemet 
több faluk, és a’ Siklós felöl emelkedő Harsány he
gye Nyúgotra a1 közel lévő Kátz város, innet job
bra a’ szöllők közt Kellemeleskedö Sz. Kút hajdo
ni Paulinok lak, es szent egyházával, a’ meredek 
erdős Sz. Jakab hegye, a’ valahai Remetek Mono»-

24· Baranya Vármegye. 261
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torával, mellynek kertjében a’ begy tetőn egy tó 
szemléltetik. A’ Ki látás innét nyiígotra bájíló, es 
borzasztó.

Me z ő  v á r o s o k .
2. A’ Sz. Lörintzi járásban; Szabad Sz- Király, 

850 többnyire Nemes Lakosokkal.
5. A’ Siklósi járásban: Vajszló, a’ fekete tó 

mellett 1240 lak. mellyhez 25 katholika fiJiák tar
toznak. Siklós, 2550 lak. valaha Sz. Benedeki Apát
ság volt, most a’ Sz. László gyiileki Frantziskánu- 
sok klastromával díszes. Régi várában 1402 Sig- 
mond Király fogoly képen tartatott Hires jó bora, 
márvány kö bányája, és ferdője. Ejszaki kör vidé
kében van Gyiid, 600 lak. falú, a’ Lászlói Fran- 
tziskánok Templomában sok Bútsusok tisztelik a’ 
B. Aszszony Képét.

4. A’ Baranya vári járásban; Bolly 2058 lak. 
Dárda, 1880 lak.

5. A’ Mohátsi járásban. Moháts, a’ Duna mel
lett, nagy mező város, 8140 lak. Emlékezetes ama 
szomorú ütközetről, a’ Törökkel 1520, melly egész 
Magyar Országot gyászba borította. II. Lajos Ki
rály alatt, a’ ki élte virágját itt áldozta fel. Ugyan 
itt verettetett meg a’ Török 1687. Jelesebb épüle
tek , a’ püspöki kastély, és Franlziskánusok Tem
ploma, a’ Klastrommal, és kis gimnáziummal, mel- 
lyet ezen Kapisztrani Atyák látnak el. Jó halászat, 
es kereskedés esik a’ Dunán.

Pétsvárad, egy várral, 2550 lak. A’ liajdoni 
jeles Apátságot Sz. István Király emelte.

Szektsö, a’ Duna mellett, 3160 lak. sok do
hányt termeszt.

6. A’ Melsekháli járásban: Rálz-Kozár, 1240 I. 
Mágots, 2660 Jak. Több szép épületei vannak, mel
lyel! közt leg jelesebb a’ Plébánia Templom. Haj
dún a’ Paulinoké volt. Gödre, 700 lak.

Faluk, mellyekben ezernél több Lelkek talát- 
tatnak: Báán, sok Romai régiségekkel. Béllye, 
mellyhez közel 15 má’sá’s vizák is halásztalnak. Ná-
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dasd, a’ Pétsi Püspök gyönyörű lakházával, udvari, 
és nagy vadas kertjével. Batina, rév-hajóval a’ Du
nán állal Bátsba. Újbánya, üveg hutával. Villány, 
veres boráról hires. Baranyavár. Kéménd két Tem
plomának egyike bútsús hely a’ B. Aszszony tiszte
lőinek. ITetény. Sz. László szép Lak-házával a’ 
Pétsi Püspöknek, hegyek közt.

Posta állások: Petstöl Eszék felé: Szalonta 1 , 
Siklós 1 , Lapanlsa 1, Baranyavár 1, Laskafalú 1 , 
Eszék I-, Pétstöl Nagy Kanisa felé: Sz. Lörintz 1 |, 
Szigetvár 1. Pétstöl Moháts, és Buda felé : Szeder
kény Moháts 1^, Szektső 1 , Bálaszék 1. Mo-
hátstól Eszék felé: Baranyavár 2 , lásd feli.

25. S z e p e s  V á r m e g y e .
Gomit .  S c e p u s i e n s i s .  Z i p s e r - G e s p a n n -  

schaf t .
Sáros, Aba Új, Torna, Gömör, Liptó Vármegyék, 

és Gallílzia közt; a’ Tátra sok ágaitól keríltelik nagy 
részről, mellyek a’ tartományba is jó formán bé tsúsz- 
nak, ezeknek magasabb tsutstsai, az Eislhali, ma
gassága a’ tenger felett 8000 láb. Lomnitzi 7942 1. 
Hundsdorfi 7800 láb. akkora a’ Viszoka Bátisfalvai, 
és Tsóbi tető. A’ zöld tói 7700 láb, úgy a’ Kés
márki, és Gerlachfalvai 7500 láb. a’ Száloki, és 
veres tó tornya 7200 láb. a’ Fejértói 6700 láb. a’ 
Kalchbachcrgrat 6565- a’ Hintere Leithen 6184, a’ 
Stirnberg 5899, a’ Durlsberg 5586 láb., a’ Nyereg, 
5579 láb., a’ StÖszken 4571. é. a’ t.

A’ Völgyek, a’ Poprád vidékét, az Iglai, és 
olaszi tájékot kivévén, keskenyek, de azokat a’ 
szép folyók, tscrgedező patakok, madarak, mar
hái«, juhok, és munkás emberek nagyon eleveníti!«. 
Folyó vizek; a’ Poprád, llernád, Göllnitz, melly 
számtalan réz , és vas hámorokat hajt Dunajetz, es 
Biallta Tavak a’ Kárpáton vannak, mélységekről, 
külömbbfelé színeikről, és szépségekről nevezete
seit, a’ Poprádi Halastó 4510 láb. a’ Zöld tó 4695 
láb , a’ Fejér tó 4918 láb., a’ Telkai tó 4997, a’

2 >, Baranya Vármegye.
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Tötsértó 5269 láb., a’ Veresló 5472 láb. , a’ Hosz- 
fizúló 5817 láb., a’ Hintzkai tó 5835 láb., Ötös 
tó 6121.

Ataljában a’ föld sovány, némelly helyeket ki- 
vévén ; ’s a’ termésnek a’ hideg ég alja se kedvez; 
a’ Tátra körül dühösködó szelek sokszor majd az 
egész természetet fel dúlják. Látni itt a’ Tálra fe
je körül bájíló égi háborúkat. A’ levegő igen tisz
ta, és egéséges, a’ nyár kellemetes.

T e r m é s .
Árpa leg több terem, ’s a’ bort ennek leve pó- 

toljá. Zab, némelly vidékeken ro’s búza igen ke
vés. Hajdina, lentse, borsó, és kurumpli elég. Lö- 
tsén sok megy, alma, szilva, és körtvély. A’ len, 
és kender sokakat gazdagít. Sok ló béri termeszt. 
Legelője az erdők közt elég van. A’ fát a’ sok há
morok , huták, és bányák sok helyen drágítják. A’ 
Kárpát kövei közt több ritka növevények, s az ol
dalain sok krumputz, találtatnak. Különösen sok 
virág, kivált szegfű neveltetik Szépeiben. A’ tehe
nek,  mellyek az erdőségben, és Kárpát oldalain 
legelnek nem nagy számmal, lengyel országiak, ki- 
tsin, veresfekete, rövid szarvú fajlúak, de jó vajat 
adnak. Juha sok van, jó sajlúak. A’ Ló kitsin, és 
kevés. A’ vad számos: Oz , nyúl, liiuz, farkas, ró
ka , vad ketske, zerna, medve, murmutér, havasi 
Sas. A’ méhek jó mézet készítenek. A’ Kárpát 
folyóiban sok jo halat fognak.

Amerika, és Siberia után leg több réz van Sze- 
pes vármegyében, Hlyen helyek; Szlovenka, Tgló, 
Szomolnok , Göllnitz, Svedlér , Piemcte, Porats, 
Holtzmanova, Závadka. Ezüst is van a’ réz értzek- 
ben, noha nem sok. Vas is sok ásaltatik, leg jobb 
az Iglói. Továbbá: márvány, Kristály, jáspis, grá
nát, áchát, Kháltzedon. Turfa, és értz vizek. Ha
szon földje: 519,950 hold, ebből 256,480 szántó, 
244,989 erdő, 20,374 rét.

Lakosok : 158,456* 66 τ5σ □ m. 2 szabad kir. 16 
szepesi, 20 bánya és mező városban , 175 faluban,
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186 hely tót, 28 Német, 2 Lengyel. ’Sídó van 2629. 
Jobbára Katholikusok. 59,000 Protestánson kívül. 
Földmívelök, bányászok, pálinka égetők, kézi mes
terek, Kercrkedök, kivált vászonnal; és tokai bor
ral. 6 Papiros malom van. Több Tudósokat ne
velt Keblében ezen Vármegye.

4. Járásra osztalik: a’ Magúrai, Kárpátaljai, 
Lötsei, és Hegyi re. Jelesek a’ Dárdások 10 helysé
gei,  és a’ 16 városok. Portája (1819) 83. Löttéjé 7. 
Késmárké 8, 5312 házhely 8065 paraszt.

Szab.  K i r V á r o s o k .
1) Lötse (Leutsovia, Leutschau) 4500 lak. egy 

gömhölü dombon, szép fekvéssel. Jelesebbek: á’ 
szép pialz, az Püspöki Templom nagy orgonával, 
a’ Varmegye háza, (a’ Gyűlések itt tartatnak) a’ 
Turzó háza, Convictus, a’ Gimnázium, mellyet a’ 
Praemonslraliak tanítanak, a’ Protestánsok Collegiu- 
ma, a’ Két Könyvnyomtató, a’ hires borsó, gyii- 
mölls , és kertek, Sá (Irány, Kőbánya, és méhser.

2) Késmárk, a’ Poprád mellett 4000 lak. szép 
hoszszó ulszákkal, és épületekkel; Protestáns Li- 
tzeummal. Vászonnal, és borral kereskedik, 24 
festő van benne.

A’ 16 városok. 1) lg  ló  6000 lak. szép völgyben 
fekszik. Kéz,  és Vas bányával, öt féle malommal. 
Sok rnéhe, 2 kő bányája, ’s nagy só háza van. A’ 
szepesi Városok Igazgató széke. 2) S z e p e s  vár  
al t ja  5345 lak. (Kirchdorf). Itt az Irgalmas Bará
toknak szép háza, és Ispotálya. 5) O l a s z i  (Wal- 
lendorf) 5259 Jak. papirosmalommal. 4. S t r á ’sa 
(Michelsdorf). 5) P o p r á d  (Deuschendorf) 1140 
lak. 6) F e l k a  3488 lak. 7) S z o m b a t h e l y  (Ge- 
orgenberg). 8) M a t e j ó t z  (Matzdorf) 1104 lak. 
9) M e n y h á r d  956 lak. Duránd (Durlsdorf) 786 
lak. 10) K u s z k i n ó t z  (Riszdorf). 11) L e i b i  tz 
2500 lah. ferdővel. 12) Bé l a  2814 lak. 13) P o d o l i n  
(Rudiéin) 2156 lak. a’ Piáristák gimnáziumával. 
14) G n e z d a  (Gnesen) 1564 lak. 15) Lubló 2072 k 
szép várral, és közel új Lubló Savanyú vízzel.

25. Szepes Vármegye.
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A’ m e z ő  városo l t :
O fala, 1046 lak. Teplilz papiros malommal, 

1124 lalt., Káposzta falva (Kapsdorf) 912 lak., Tsö- 
törtölihely (Donnersrnark) Smi’sán (Schmögen) 962 
lak. vas hámorral , és fűrész malommal.

A’ bánya városok. Szomolnok , 5500 lak. Bá
nyász Igazgatás széke. Stósz, Svedler, Wagendrüs- 
sel, Remete, Göllnitz; régi vár omladékkal, Króm* 
pack.

Nevezetes faluk; Nagy Szalók , Sz. András, F. 
Rusbach ferdökkel, és savanyú vizekkel, Szepes. A’ 
Dárdások falúi közt nevezetesebb: Betlenfalva.

Az említett várokon kívül emlékezetesek: a’ 
Szepesi vár (Zipserhaus). Dunajetzi vár. Késmárki, 
és Podolini, jobbára düledékek. Jelesebb kasté
lyok, a’ Markusfalvai (Sléáskai) Néhrei, Batisfalvai 
Kakas Lomnitzi, Toporlzi, Lándoki. e’ t. m.

Posta állások; Lötséről, Eperjes felé : Korolnolt 
1 ~ , Berthót 1^. —· Liptó felé: Horka 1 | ,  Lutsiv- 
na 1 ̂ , Vibodna 1{.

26. S á r o s  V á r m e g y e .
Fekszik a’ kárpát tövében Zempl/n, Abaúj, Sze

pes Vármegyék, és Galitzia közt. Sok nevezetes 
begyei közt jelesebbek; a’ Blassov, Tsorgó, Arasz, 
Veresvágás, Simonka, Oblik, Vasbegy, Beszkid , 
Kurtzin, Magúra, e’ a’ t.

F o l y ó  v i z e i .
A’ Tartza, Topolya, Ondóvá, Hankovetz pa

tak, Szektsó, Ihotsa, Olsva. e’ a’ t.
Ég alja hideg, noha a’ föld nem volna lenyész- 

telen.
T e r m é s e k .

Kevés búza, sok ro’s, árpa, zab, hajdina, len, 
kender, káposzta, kerti vélemény, mindenféle gyü- 
mölts, széna, és legelő elég van. A’ Bibit, Makk 
fa erdők, ’s fenyvesek tsak nem felét el borítják. Ha-

Tiszán innét.



szón földje 461,339 hold. 206,844 szántó, 46,418 rét, 
197,855 erdő. számos a’ vad is, és méhek.

Az Ásványok Országa ád aranyt, és ezüstöt, igen 
betses opált (a’ ki nyílt, nem igén mély árkokban) 
só vizet, mellyböl esztendőnként 120,000 má’sa só 
fözettetik. Orvos vizel 72 találni. Leg nevezeteseb
bek; a’ Bártfai, Lipótzi, és Eperjesi.

Lakosok: 65-^ □ m. 3 szabad kir. 12 mező vá
rosban, 559 faluban, 14 pusztán, 153,000 lak. élnek 
kevés Magyarok, és Németek vannak. Többnyire 
Tótok, és Rusznyákok. Több §■ résznél Katholikus, 
5564 ’sidót lelni. Szorgalmatos len mívelők, vá- 
szony, és posztó készítők; kereskednek is leg in
kább borral. A’ tudományok Eperjesen virágoznak.

6 Járásra osztódik fel, u. m. a’ Felső, és Alsó 
Tartzai, Szirókai, Székisói, Tapoljai, és Makovitzi- 
ra. Portája (1819) 86. Eperjesé 8'-, Bártfáé 4 {  } Sze- 
bené 2 - ,  4937 ház helyen ül 9661 paraszt.

1. Á’ Felső Tartzai járásban: Eperjes (Pressova) 
a’ Tartza mellett, szab. kir. város, 7500 lak. Bás
tyákkal erősített falai, szép utszái, és épületei van
nak, mellyek közt jelesebbek: a’ Sz. Miklós Tem
ploma, a’ volt Jesuitak szentegyháza, az egyesült 
Görög Püspök Temploma, és Lakháza, az üdvözí
tői Franciskanusok szentegyháza, Klastroma, és 
gimnáziuma, vármegye háza, a’ Protestánsok kol
légiuma. e’ a’ t. Kellemetes fekvését sok szép ker
tek, szántók, rétek, erdők, dombok, bájító ki lá
tású hegyek, régi várok, és a’ szép kálvária kápol
nájával együt, ékesítik. Benne van kerületi Tör
vény szék is, és két könyv-nyomtató műhely. N é
met,  és Tót Lakosi kereskednek vászonnal, és 
Iíegyallyai borral. Vásárai nevezetesek, ügy egy 
órányi savanyú vizei is.

Az itteni Görög Iíatholikus Püspökségei Ö Ts. 
Kir. Felsége I. Ferenlz állította fel 1819. Ennek 
jeles könyvtárát érdemes Hazánk Fija alkotta, Ts. 
Kováts János Úr, a’ ki Egerben született 1764. Au
gust. 25-kén. Erről a’ Bétsi újságokban a’ kövel- 
kezendöket olvassuk, a’ Magyar Kurír. 1820. Nov.

2 6 . Sáros Vármegye. 267
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28, a’ 43 számb. Az itt ki jövő udvari újságnak 
270-dik számú darabjában illy meg tisz te l te fősről 
való tudósítást olvasunk. Tekínletes Kováts János 
Egri születésű. Ur, a’ Ilertzeg Pálll'y Jósef két Fi- 
jainak, PálfFy Antal, és Miklós Grófoknak hajdani 
Nevelőjük, a’ maga válogatva szerzett, (30 eszten
dők állal gyűjtött) több mint 600, részint Egyházi, 
részint egyébb tudományos munkákból álló ’s ezer 
két száz köteteknél többre kelő könyv gyűjtemé
nyét, (számos Földképekkel együtt) hazaíijúi nemes 
buzgósággal, az Eperjesen mostanában fel állíila- 
lolt Görög Kalbolikus Püspökségnek önként való 
ajándékait adta ; ezen kivűl által adott az olt levő 
mostani Püspök Urnák ezer öt száz Bélsi betsű 
(Váltó) forintokat olly végre, hogy az ifjú Papság
nak, ’s a’ környiilállások szerint, másoknak is 
használásokra, a’ még meg nem lévő Theologiai, 
jó betsű, ó , és új munkák meg szereztessenek, ’s 
ezen mindenkori KÖZ haszonra határozlalott Bib- 
liotliekával öszve csatollassanak. Arra is el köte
lezte magát, hogy valameddig él, minden eszten
dőnként két száz (Váltó) forintokat ád ugyan ezen 
Izélra a), ’s végezetre, hogy mihelyest Eperjesen a’

«) Bé is te l je s í te t te  meg bővítve évenként ígéretet a’ 200 fra nézve, 
mind add ig ,  még 1825. észt. Oclob. 1 8 -án  előbbeni Intézetét ,  és 
szándékát oda változtatta, hogy azon általa alkatott Könyvtárnak 
nagyobb Javára  nézve öt ezer ezüst forintokból álló Tőke pénzt 
le tévén , annak ezt olly újabb rendelése mellett ajándékozta, hogy 
ezen üdőtó't fogva esztendőnként két ezer forintnak évi kamatja ,  az 
az 120 for. pengöb. a’ könyvtár gyarapítására úgy használtassák , 
hogy ezen kamatnak fele része évenként a’ M agyar L ileraturára; 
m ás ik  fele pedig egyébb hasznoä új könyveknek meg szerzésére 
fordíttassék. A’ más három  ezer forintnak esztendei Interesse, az 
az: l8o for in t ,  hasonló képpen ezüstben, a ’ többször említett 
könyvtár Őrzőjének (Custos) esztendőnként fizetése legyen; igv 
kívánván ezen nemes adományai által azon könyvtárt meg is Ótö- 
kösíteni , meliy  e rán t ,  a 'm e l ly  Fundatzionalis Levelet, mint an
nak Alkotója, 1 826-ban  August l 5 -k én  készített,  azt o Ts. Kir. 
Felsége is, most dülsősségesen Uralkodó Első Ferentz Apostoli
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Píispöl<i Lakház el Ítészül, és a’ Biblíothekának fel 
állítására szoba határozlatilt, három ezer forintokat 
ód, (ugyan azon pénz nemében) a’ Püspökségnek, 
mint meg maradandó, és hasznot hozó fundust, hogy 
az emlélelt közönséges Bibliothekára való gondvise
letre fordíllassék.

Tsászár, és Király O Apostoli Felsége, minek 
utánna a’ Királyi Magyar Felséges Udvari Cancella- 
ria óllal ezen hazaüóji a’ Religiónali elő menelelesí- 
lésére tzélzó ajánlásról tudósíllatott, a’ maga ezzel 
való Felséges meg elégedését (Complacentiam) a’ fenn 
nevezett Ajándékozó Urnák udvari Decretum (10.

2 6 . Sáros Vármegye.

Királyunk Diplomája által ezen folyó ( i 83o) esztendőben kegyel
mesen helben hagyni,  's meg is erősílteni méllóztatotl.

Észre vétel: Jövendő üdékre ,  nézve talám méltó, ’s nem fe
le íleg való dolog emlékezet okáért itt fel jegyezni, hogy ezen ne
mes adakozás, mellyet egy volt Nevelő kedves Hazánk oltárára 
Áldozatul igy le tett,  öt ezer forint ezüst pénzben ,  a’ mostani 
üdonkben , midőn ezt Ír juk, tizenkét e z e r ,  és öt száz forintot tesz 
Bétsi Váltóban.

T öbbnyire  nem szűnt meg azólta is T e .  Kováts U r  az említett 
Könyvtárt minden nemű közhasznú  könyvekkel, föld képekkel, és 
mívelő tudományi eszközökkel , tellyes tehetsége szerint, bővílteni 
's díszesítteni ; sött Ennek hazaliúji szép példáját több nemesen 
gondolkozó Hazánk Fiaji is ditsőségessen követvén , m ár több ez
rekkel bővétetlék, és gazdagították az említett Könyvházat.

Továbbá: ezen szép ,  és betses Alkotmányát még azzal is fel- 
lyebb emelte a1 Jóltévö U r ,  hogy (a’ M. Kur. 1826. M arlz. 3. IV. 
18.) Ö Ts. K. Felségének Betsben készílett, 's igen szép ram ába 
tétetett Képét, mellynek széle felett egy Korona ékeskedik ezen 
fel írással: Pranciscus I. Austriae Imperator, Rex Hungáriáé, F u n 
dator Episcopatus Eperjesiensis. MDCCCXXI. az említett Könyv
tárnak ajándékul küldötte azon intézettel, hogy az ö Felsége szüle
tése Innepe alkalmatosságával köz nézetre ki té tetnék, ’s ez áltat 
Hazánk édes Alja iránt Hazafijaiban a ’ jobbágyi tisztelet, hívség, 
és háladatosság buzdíttatván nevelkednék.

J e g y z é s .  Sok nagyobb, és kisebb Rangú Hazánhfijai fényes- 
kednek hasonló áldozatok éidemeive), a’ kikről örömes! érdem
lelt emlékezetet tettem volna ezen munkába , ha azok esmeretére 
(Hiteles eszközletek által) el juthattam volna.
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Nov. 1820) által kinyilatkoztatni, és meg parantsol- 
ni méltóztatott, hogy a’ nemes adomány, valamint a’ 
nevezett Jól tévőnek meg tiszteltetésére, úgy mások
nak buzdíttásokra, a’ Bétsi, és Budai újságlevelek 
által közönségesen ki hírdettessék.

1827. INov. 16. pedig mind a’ Bétsi udvari újság
ban (N. 265) mind a’ M. Kurirb. (N". 40) ezeket ol
vassuk a’ szóban lévő tárgyról: Tsászár, és Király O 
Felsége a’ Fő Méltóságú Pálííy Jósef Ó Hertzegsége 
Fijai volt Nevelőjöket, Tekintetes Kováts János urat, 
ki a’ maga Bibliolhekáját, ’s Föld le írási mappáji- 
nak gyűjteményét az Eperjesi .Görög Katholikus Püs
pökség béli Papságnak, és tanuló Ifjúságnak a’ hasz- 
nállásra odaajándékozta, ’s annak fenn tartására, és 
szaporíltásárá ahoz mérséklett fundatziótis rendelt; 
ezen KOZ hasznú tselekedettel való Felséges meg 
elégedésének meg bizonyítására a’ Polgári Nagy A- 
rany, gyűrűn, és pántlikán függő, Emlék pénzel 
(Medaille) kegyelmesen meg tisztelni méltóztatott, 
mellyet is Neki e’ hónap 11-kén (Vasárnap) a’ F. Ki
rályi Magyar Udvari (akkorában) Vice Cancellarius 
(most Fő Cancellarius) nagy Méltóságy GrófReviczky 
Ur Ö Excellentziája, számos gyülekezetben, ahoz 
illő meg tiszteltetési módon által is adott.

M e z ő v á r o s o k .
Sóvár:  Két Templommal, és 850 lak. szép só 

főző házzal, a’ hol egy 81 öl mélységű, vízzel el 
öntetett ki merítheletlen só bányából ki huzattatván 
a’ sós víz, 9 öl hoszszú, 5 öl széles vas serpenyők
ben főzettetik a’ só. Samos, 860 lak. a’ Tartza mel
lett Van helyes kastélya. Alsó Sebes, 900 lak. üdvö
zítői Franciskanusok KJastromával, kik a’ Plébániát 
el látják.

2. Az Alsó Tartzai járásban: Szeben (Cibinium. 
Zeben) szabad kir város, 2950 lak. szép fekvése van. 
Jelesebb intézete a’ Piáristák Kollégiuma, kik a’gim
náziumot el látják. Van papiros malma is. Sok lent 
termeszt, jó vásznot készít, pálinkát főz, mellyel a’ 
bor mellett kereskedik.
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Mező városok: Héthárs, 1140 lak. Berzevitze* 
1G60 lak. és egy szép kastéllyal. Palotsa, a’ Poprád, 
és Kurlzim hegy közt, 960 lak. szép kastéllal, és 
gyönyörű kertel.

3. A’ Sziróki járásban: mező város: Nagy Sá
ros, 2790 lak. 1 Temploma, és 2 Kápolnája van. A’ 
Tartza mentében. Sok posztós, és varga lakja. Ker
ti véleményt termeszt, és jó vásárokat tart.

4. A’ Székisói járásban: Bártfa , szabad kir. vá
ros 4806' lak. üdvözítői Franciskánusok Klastromával 
Ok Levél tárral. Kereskedik borral, kenderrel, vá
szonnal. Meszsze földre bat savanyú vizének, és 
két fördeinek hire. Van papiros malma is.

Gáboltó , mező város , 895 lak. és 3 savanyú viz 
forássaL

4. A’ Topolyai járásban: mező városok; Kuri- 
ma, 1366 lak. Hanusfa^Ji, 1201 lak. jó savanyú 
vízzel.

5. A’ Makovitzi járásban : Zboró, 2020 lak. két 
kastéllyal, és egy papiros malommal. Felső Szvid- 
nik, az Ondóvá mellett, 630 lak.

Nevezetesebb faluk: Szinye-Lipótz, ferdővel, 
és savanyú vízzel, ’s papiros malommal. Veres vá
gás, opállal. Lukó papiros malommal. Litinye völ
gyében 8 fűrész malommal. Sztebnyik, Sarbovo, 
üveg hutákkal. Tartza, papiros malommal.

Omladozó várak: Sáros, Szeben, Újvár, Kapi, 
Tarkó, Henig, Viszoka, Palotsa, Hanusfalva, Ketzer, 
Lipótz, Szokoly, Makovitz.

Posta állások: Eperjestől Kassa felé: Habsán 1, 
Kassa 1. — Galitzia felé: Ternye 1, Bártfa 1 ( , Őr
lik 1~, Komorník 1 - ,  Dukla 2. — Lötse felé: Bér
iből 1 , Korotnok 1 i .

27. Z e m p l i n  V á r me g y e .
Ezen hires nagy vármegye fekszik Ungvár, Sza- 

bolts, Borsód, Abójvár, és Sáros vármegyék, és 
Galitzia közt. Felső része tsupa hegy, alsó részén 
több róna vidékek terjednek. Nevezetesebb Hegyei 
három rendűek; u. m. a’ Telke-Bányai Hegy Sor,

uj. Zempliii Vármegye.
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Ölik, Vashegy, Remető, Mazolán , Dargó , Szalán- 
tzi hegy, Sátor, Hegy allya vagy Tokai hegyei«.

2. A’ Beszkédi hegy sor: Szitnitze táján Firli- 
ltó, és Inotza.

3. A’ Dili,  mellyek részei: a’ Szinnai kő, Vi- 
horlát, Kioviszkó, Dubovihrum, és Hirals. Mind 
a’ Kárpáttal vannak más kegyel; közbe vetése által 
öszve kaplsolva.

V i z e i .
Ondóvá, és Topolya, mellyek Bodrog nevet 

nyernek; Olyka. Tziróka, Ung, Labortza, Heí- 
metz, Latortza, Titze, és Tisza is a’ Bodrog felé 
hajói. A’ Füzes ér, a’ Konya: Gomony (Török) 
ere. Takta, a’ Hernád nyúgoti, és déli határát 
mossa. A’ Bodrog, és Takla köz szigetek emléke
zetet érdemlenek. A’ Di 1«. egyén vagyon két mely 
tó. Motsároli több vidékeken alkalmatlankodnak.

Termékenységre, és a’ levegőre tekintve igen 
külömbbféle, valamint sol« féle mérsékli ég hajlata. 
Galitzia mellett hideg halárai soványobbak ter
mészetessen; de egyébbként akár hová fordulsz rit
ka, és betses ájándeliait szemlélled a’ fő Gondvise
lésnek. Van ezén vármegyében: sok jó búza, ró’s, 
árpa, tönköly, zab, kukorilza, hüvelyes vélemény 
tatárka, köles, len, kender dohány, a’ sok gyii- 
mölls közt jó baratzk, sárga, és görög dinnye, 
minden nemű kerti vélemény, spárga (vadon). A’ 
Hegyallyai, Tállay, ’s Tokai borokról, mellyek ter
mő földjei, 7 mértföldre húzódnak, felesleg volna 
sokat szóllani ; ezek magok egész könyveket tölte
nek ditsérteléseikkel. A’ leg nemesebb termény 
hazája: Tállja, Ondó, Ralka, Mád, Zombor, Tar- 
tzal, Tokaj, Bodrog, Keresztur, Kisfalud, Szeghi, 
Liszka, Erdő-Kénye, Toltsva, ’Sadány, Petrák, Pa
tak, Vámos - újfalu , Sátor - ujhely, Olaszi, l«is To- 
ronya. A’ 2-ik Rendbelié: Monok, Szerenls, Be- 
kets, Kövesd, Szentes, király Helmetz, Zemplin, 
Szöllöske, Nagy-Toronya, Bári, Lagmotz.
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Haszon földje 816,795 hold, szöllö 52,528 hold, 
szántó 598,405 hold erdő 595,501 h. rét 47,101 h.

Szép legelőin számos marha, bival, ló, juh; a’ 
makkoserdökben sok serlvés tartózkodik. Ejszaki 
erdeiben találtatnak medvék, farkasok, vad disz
nók, szarvasok, özek, nyulak , nyusztok , borzok; 
fogoly, és Tsászár madarak, a’ kissebb folyókban 
pisztrángok, és rákok. Van Márna, kétségé, tsuka, 
tol«, és Lutz mellett viza is fogattatik, Bodrog, 
közben a’ viz áradások után a’ sertvéseket hizlal
ják a’ temérdek halakkal. Méze is elég van.

Az ásványok Országából találni: szép Jáspist, 
Porfirt, Zeolithot, Karniolt, timsó földet, bolus 
agyagot, igen halavány kék Záfirt, Portzellán kö
vet,  fekete ba’saltot, izlandi áchátot, fényes viasz 
opált; veres, sárga, fekete, és hamúszinű 'már
ványt, vas érizet, malom követ, értz, és orvos vi
zeket, kö olaj forrásokat, e’ a’ t.

L a k o s o k .  108-4, □ m. 28 mező városokban, 
419 faluban, 16 pusztán, 252,000 (Tsaplovits 206,775) 
lakos vagyon, Magyarok 124, Németek 6 , Tótok 
186, Szotákok 74, Rusznyákok 74 helys. ’Sidó 
12,564 találkozik. Nagyobb része Katholikus. Fog
lalatosságok a’ föld mívelés, a’ szöllö munka a) ké
zi mesterség, és kereskedés, leg inkább borral, és 
sóval. A’ Magyarok leg inkább a’ déli vidékeket 
foglalják.

6 Járásai: a’ Hegy allyai, Bodrog közi, Újhe
lyi, Ilomonnai, Görögényi, és Sókuti.

M e z ő  vá r o s o k:
A’ Hegy allyai járásban: Tokaj, a’ Tisza, és 

Bodrog ösve folyásánál, Tokaj hegyének keleti tö-
a) Szinnay Antal szerén l  közép esztendőben 80,000 kapás után 

240,000 akó terem. A’ szöllö N e m ei  , mollyek ezen tartomány la
kosi munkáját olly betsessen jutalmazzák; a’ H ó ly a g o s ,  Furmint  
Madarkás, Torok Gohe'r, Budai G obér,  Muskotály, H árslevelű]  
Balafánt, Leány szöllö ,  Fcje’r szö llö ,  Polyhos,  Rds'as , G er se t , 
Purtsin , Ketsketsetsű, R u m onya ,  Bogár szöllö ,  Királyédes,  Fejér  
b o r o s ,  Gyöngy fejér. Zöld szöllö. Batai, Galsai , Bakator, e’ a’ t. 
Európa Tekintete IX. Kötet. l ö

2 η. Zeinplin Vármegye.
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vén, 5000 lak. a’ kik Magyar, Német, és Tót nyel
ven beszélnek, 6 féle vallásnak, mind annyi Tem
plomokkal. Nevezetes kivált aszszd-boráról az 
egész világon. A’ leg édesebb Mézes-Máié nevű 
szöllő begyén terem. Eleven kereskedése, és nagy 
Országos vásárjai vannak. Nagy só háza van, a’ 
hol a’ Máramarosi só le rakatik, ’s innét egész Or
szágba széllyel hordattatik. Tarlzal, a’ Tokaj hegy 
nydgoti oldalán, 2958 lak. Méltán ditsekszik nemes 
borával, melly leg inkább a’ szarvas hegyen terem. 
Anonymus azt írja , hogy itt már a’ 9 században a’ 
Magyarok Árpád alatt vígan iddogáltak. Könyves 
Kálmán itt 1100. gyűlést tartott.

Zombor, 682 lak. ió bora leg erősebbnek tar- 
tatik a’ Hegyallján. Földje trágyát nem kíván.

Szerents, 1794 lak. jó boráról, régiségiröi,
és értzvizéröl hires. Megyaszó, 1901 lak. sok ga
bonát, és jó bort termeszt. Tálya, a’ sálorhegy 
alatt, szép fekvéssel, 5358 lak. sok jó borának leg 
több szesze van a’ Iíegyallyán sok szép úri épü
letei vannak, Mád, 4868 lak. jó édes borral, ter
mékeny földel, és értz vízzel. Bodrog-Keresztül*, 
1435 lak. a’ Bodrog jobb partján, jó borral. Olaszi 
Liszka, a’ Bodrog mellett 2418 lak. Termékeny 
földje, jó rétje, sok erdeje, és nemes bora diszesí- 
ti azt. Tolisva, 2894 lak. Jó bora minden Hegyal- 
lyaiak közt leg állandósabb, úgy hogy már Ameri
kába is vitetik. Sáros Patak, 4515 lak. a’ Bodrog 
mellett, a’ hires Protestáns kollégiummal, ’s 20,000 
darabból álló könyvtárral. Bora is jó. ITajdon 
nagy erősség volt, a’ mint omladéki mutatják.

2. A’ Bodrog közi járásban: Zemplin, a’ Bod
rog folytában, 585 lak. Jeles régiségéről, itt ta
nyásztak az Árpáddal jövő Magyarok. Sok gabo
nája, jó bora, és marha vásárja van. Király líel- 
metz, egy szép domború hegy tövében kies fekvés
sel, ’s derült ég hajlattal, 1035 Jak. Dilsérilt borát, 
tseresnyéjét, és szamatos gyümöltsét. Lelesz, 1524 
lak. Hires a’ Premonstráti szerzetes ok levél tá
ráról.
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3. Az új-helyi járásban : Sátorallya újhely, 4856 
lak. (Magdán. 6000). Jelesebb épületei a’ Plébánia 
Templom, a’ Piaristák Collegiuma, és Temploma, a* 
Gimnáziummal, a’ 4 felekezetű templomok, és a’ 
vármegye háza. Jó bora van. Tőke Terebes, 1110 
lak. szép völgyben, nagy erdőkkel, és szántó földek
kel. Gál-Széts, ugyan azon völgyben 966 lak.

4. A’Homonnai járásban: Butka, 1096 lak Nagy 
Mihály 1518 lak. a’ Labortza mellett, szép kastél
lyal. Sztára, 815 lak. a’ Gróf Sztáray Eredetű helye. 
Homonna, a’ Labortza mentében 2460 lak. jeles nagy 
kastéllyal, és szép kertekkel. Szinna, 1900 lak. van 
egy kastélya.

5. A’ Só-Kuli járáskan: Varannó, a’ Topolya 
partján 1407 lak. a’ Paulinusok szép Templomával, 
3 kastéllyal, és a’ hires Martinusius ágyújával. Strop- 
kó, az Ondóvá mellett 2090lak. és az üdvözítői Fran- 
ciskanusok Klastromával.

Nevezetesebb faluk: ’Sadány, és Szeg, leg fíisze- 
ressebb borokkal a’ Hegyaljaiak közt. Mállza, N. 
Azar, Parnó , Pelejte, Szilvás újfalú, Vásárhely, Ve- 
liétz , Imregh, Franciskánusok Klastromával.

Régi várok: a’ Pataki, Tokaji, Szerentsi, Tál- 
Jyai, Újhelyi, Borsz Szerdahely, Zemplínyi, N. Kö- 
vesdi, Leányvári, Helmetzi, Battyáni, Leleszi, Te- 
rebesi, Barkói, Jeszenői, Purustsáni, Varonnói, 
Tsitsvai, Stropkai, Mogyorói. Kastélyok: Pazdítson, 
Rákótzon, Lezonyban, Sztárén, jeles könyvtárokkal.

Posta állások : TályárólN, Mihál felé: Liszka 1- 
8átoralja Újhely 1 i ,  Velejte 1, Vétse 1, Nagy Mi
hály I ' Szobrantz 1 .̂ Velsétöl Kassa felé: Szinye l i  
Tályáról Kassa felé: Visoly 1 , Tokai 1 , Király- 
telei: 1.

28. U n g  V á r m e g y e .
Beregh, Szabolts, Zemplin Vármegyék, és Ga- 

litzia közt. Többnyire hegyes. Jelesebb hegyei: 
a’ Polonína, Javorina, Polonina Rovna, N: Kulitza, 
Djél, ’Sernáva, Lubszki, Makovitza, Polyana, Hi

18 *

2 η. Zeinplia Vármegye.
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ratz, Stari Konyus, Temnik, Nasztas, Szerinaa, 
Kliska, és Szoljtsek.

V i z e k .
Az Ung, Ulilza, Ublya , Túrja; Latortza , Ti

sza, és Labortza. A’ Blatta molsárán kívül sok 
posványokat lelni.

T e r m é s e .

Hegyes részein Zab, a’ rónán búza bőven te
rem; úgy kender is. Legelőben, szénában szűke 
nints. Harmad része erdő, a’ makkollalásra még 
idegen földről is ide hajtják a’ sertvést. Szép sűrű 
fenyvesekkel büzkélkedik. Bor sok terem, jobb a’ 
Szerednyei, és Ungvári. Haszon földje 212,218 hold. 
Szánló 13,302 h. szöllö 8451 h. 8451 kert. (202,728 
h. erdő 50,502 h. rét,  legelő). A’ sűrű erdődben, 
kivált a’ nagy Bősziklás hegyeken vad elég van.

Vas érlz, és vas ásatlatik több helyen. Vannak 
orvos v izei, és fördeji.

L a k o s o k :  59 r5ö □ m. 5 mező város, 20(> fa
lú , 84,251. Lakos van. 53 Magyar, 6(i Tóik, 89 
Ptusznyák. ’Sido 4904 Lélek. Leg nagyobb része 
katholikus. Többnyire mezei gazdaságot, ’s marba 
nevelést űznek.

4. Járás van benne: a’ Szobrántzi, Kaposi, 
Szerednyei, és Ungvári. Portája (1819) 51. 1745 
egész helyen 5795. házhelyes paraszt van.

Mező városok: 1 Az Ungvári járásban ; Ungh- 
vár, az Ungh mellett; G5(i3 lak. Szép fekvéssel, 
és kilátással a’ Hegyalljára, és térségre. Ékességei: 
a’ régi derék vár, a’ 9-ik századból, mellyben a’ 
Munkátsi egyesült Görög Püspök lakik Kaptalan- 
nyával: a’ ÍNevendék Papok háza, a’ Püspöki, ’s 
több más Templomok; a’ ritka szépségű Vármegye 
háza, a’ bajdoni Jesuilak Collegiuma, a’ Gimnázi
um, só, és serház, a’ nagy elésház, a’ Savanyú 
viz és ferdő közelében. IV. Berezná 49 fiijával, 
1135 1.
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2) A’ Kaposi járásban. Nagy Kapos, és Kis 
ltapos, népes városok; több nemesekkel, és az Őr
lő lóval.

3) A’ Szerednyei járásban: Szercdnye , 1500 1. 
Nevezetes jó bóráról, és régi váráról.

4) A’ Szobrántzi járásban: Szobrántz, orvos 
vízzel.

Nevezetesebb faluk: Yinna, 4 Kastéllyal, és 
egy kő sziklán épített várral. F. Kernele , vas há
mor, 1 papiros, 9 más, és 4 fűrész malom. Konyus, 
Gering, Nevitzke, és Várallyai várok, Tiba (39 
libával).

Posta állasok: Unghvártól Itassa felé: Szob- 
ránlz l i ,  N. Mihály 1 Munkátsfelé: Szerednye 
14 , Munltáts 1-j.

t  29. Be r e g i t  V á r m e g y e .
A’ Máramaros , Ugotsa, Szatmár, Szabolts: 

IJngh vármegyék, és Galilzia közt fekszik; éjszaki 
részé begyekkel borítva, déli része térség. Hegyei : 
az Osztri, Szinyák; Bsava, Borló, Háterdő, Ilusznya, 
Magúra, ííitsera, Javoríitzi, Jaszin, és Jávoraik.

V i z e i .
Latorlza, Zsdenyava , Pinye, Ilrabonitza, Viz- 

nilz, Jlosva, Viztza, Sztara, Vilsa , Borsova, Vér
be, Szernye, Tsaroda , és Tisza. A’ Szernye mot- 
sárnak hoszsza, és széle nagyobb 1 mértföldnél.

Az alsó része valamivel termékenyebb, és mele
gebb; mint a’ felső, de mindenik egességes.

T e r m é s e  k.
A’ Síkságon minden féle gabona meg terem ; a’ 

begyek közt zab, kukoritza , kender, gyümölts , és 
nemelly helyeken bor is, nevezetesen Musaj körül. 
Tágos erdő minden felé elég van. Haszon földje 
502,716 hold. 205,489 h. szántó. 18,378 rét. A- többi 
erdőség, a’ hol sok serlvés hizlalódik, szarvas mar
ba I egei, és vad tartózkodik. A’ számos folyó, leg 
inkább a’ Tisza, bővelkednek halakkal. Nagy száma

, 2 9 . Beregh Vármegye.
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a’ jó ízű tekenyös békáknak is. Van ezen tarto
mányban: Vas, vas értz, kréta, sok timsó Kő, és 
savanyú vizek.

L a k o s o k ;  67 r5ö- □ m. van 5 mező város , 258 
falu. 2 puszta, 91,562 Lakos, Magyar 69 helys. Né
met 10. Tót 7. Rusznyák 163. Ürmény 1. A’ ’Sidók 
száma 4146. ·§- Része Katholikus. Paraszloskodnak, 
és kézi mesterségeket űznek.

4. Járásai: a’ Munkátsi, Felvidéki, Tiszaháti, 
és Kaszonyi. Portája (1819) 35. 1068 házhelyen 
4007 paraszt van.

A’ M e z ő  Városok. .
1. A’ Munkátsi járásban: Munkáts, a’ Latortza 

mellett, egyesült Görög Püspöki szék, de a’ Püspök 
jobbára Unghváron lakik. Igen népes város, van 
benne Sóház, és harisnya fabrika. Halárán,nagy 
ménes, szomszédságában jeles vas hámorok, és tim
só főző, vannak. Fél órára van tőle ama nagy bí
rás Munkáts vára. Egy dombon van a’ Kalugyerok 
klastroma, Veretzke, közel Gálitziahoz , szép Kris- 
táít lelni itt.

2. A’ Kaszonyi járásban: Kaszony, jó földjén 
sok gabona terem.

5. A’ Tiszaháti járásban: Vásáros Namény, Do
bos faluval a’ Tiszán túl. Beregh - szász , a’ Dcrso- 
va mellett, 2640 lak. a’ Vármegye házával. Vári, 
a’ tisza mellett, sok dohányt termeszt.

4. A’ Felvidéki járásban: Beregh. 1420 lak. egy 
régi vár omladékival.

Faluk, Duszina , ferdövel. Bariháza. Felsö- 
Schönbron, Mező - Kaszony. Sáros oroszi. Bukova, 
Dragobert falva, A. F. Hrabonitza. Koropetz. La- 
lurka. Nelipina, Paszika. Polena. Szololsina, Pod- 
bering, Strojna , Zdenova. Szolyva, Savanyúi vi
zekkel.

Posta állások, Munkátzról: Erdély felé: IMyires 
falva 1 1· szőlős Vég Ardó 2. — Kassa felé: Szered- 
nye 1 i. Galilzia felé: a’ Latortza, és Pinyc folyók 
völgyében.
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30. Abaúj  V á r m e g y e .
Zemplin, Borsód, Torna, és Sáros Vármegyék 

közt nagy hegyekkel borítlatik. Nevezetesebbek: 
a’ Dargó ftonyva, Vereshegy, Alilítz, Szurok: Pap 
László, Ertzhegy, Tserhegy, Farka, Feketehegy, 
Borsó, Szarkó, és Gergeí, a’ Sátorhegy Tállya 
mellett.

V i z e i .
A’ Ilernád, Tartza, olsva, Szártos, kis Her- 

nád, melly a’ Sajóval, és N. Hernáddal, mellyböl 
ki szakad a’ Bársanyos szigetet képezi. Bodva , és 
Kanyapta. Földje termékeny. Levegője tiszta, égés- 
séges. ,

. T é r m é s e k .
Minden nemű gabona. Zöldség, hüvelyes véle

mény gyűmölts. Bor, a’ déli részeken igen jo.
Hi ressebbek: A’ Szántói, Hegyallja szomszéd

ságában; Szikszaí, Hetzei, Göntzi, és Boldogkői. 
Marha, és juh elég legelőt lel, A’ makk, és bikfa 
erdők nagy részét foglalják a’ megyének. Itassa vi
dékein sok fenyves, és juhar fa találkozik. Ha
szon földje: 395,272 hold. szántó: 158,034 h. erdő 
1(19,225 h. rét 180,57 li.

Az erdőkben elég sertvés, és vad tartózkodik.
Az Ásványok országa itt osztogat: aranyt, ezüs

töt, rezet, vas értzet. Piskoltzot. Szép veres, fe
kete,  világos kék márvány követ fejértsíkokkai. 
Arany pellegös szép opált. Salak köveket (Lava). 
Jáspist, portiéi, zeolithot, Ghryosopalt, basallot, 
szuzokkövet, achatol, chalcedont, szé]> veres Car- 
niolt; kővé vált szereket, végre több gyógyító vi
zeket is találni.

L a k o s o k :  52 ~  □ m. 1 szabad Királyi város, 
i l  mező város, 259 falú, 28 puszta; és 157,000La
tios van. Magyarok 157, Németek 5, Tolok 60 
belys.’Sidó 5558. Nagyobb részre Katholikusok, Fog
lalatoskodnak föld , és szőllö míveléssel, kézi mes-
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térséggel, bányászsággal, kereskedéssel. A’ tudo
mányok Kassán szépen virágoznak.

5. Járásai: a’ Kassai, Füzéri, Tserháti, Szik- 
szai, és Gönlzi. Portája (1819) 6.5. Kassájé 16. 2264 
hely. 4748 paraszt. Jelesebb Lakhelyek. 1 a’ Kas
sai járásban: Kassa (Cassovia) szabad kir. város a’ 
Hernád jobb partján erős hő falakkal. 12,500 lak. 
Püspöki szék, és lehet mondani, bogy felső Ma
gyar Országnak dísze. Sok szép épületei vannak, 
mellyek közt jelesebbek; a’ Püspöki Lakhely, Papi 
Nevendékház, Paduai Sz. Antal Templomával, a’ 
Püspöki, ’s egyszers’ mind Plébánia Temploma a’ 
Magyar Sz. Ersébelnek. A’ Sz. Mihál Arkangyal 
régi szentegyháza. A’ Domonkosiak temploma a’ 
Klastrommal, A’ Sz. Háromság Temploma az Aka
démiával, mellyet a’ TT. Praemonstrati szerzetes 
kánonok látnak el. A’ Szí. Orsola Apátzái Tem
ploma, és klastroma. Az Ispotály és Sz. Lélek Tem
ploma. A’ kálvária a’ fájdalmas B. Aszszony ká
polnájával, ’s ugyan ott a’ Sz. Kosába kápolnája, 
’s a’ hegyaJat a’ Sz. Magdolnáié, Sz. Mihály ká
polnája az alsó városban; Nepomuki Sz. .Jánosé a’ 
polgári tömlölzben, más kápolna a’ Vármegye há
zában, és ismét Nép. Sz. Jánosé az alsó temető
ben. A’ protestáns templom. Két kaszárna. Játék 
szín. Két nyomtató műhely. Két Könyváros bolt. 
Itt van a’ Királyi Kamara gazdasági kormánnyá, és 
a’ tudományok kerületi igazgatása, a’ fegyverház, 
fenyíték-ház, dohány, és posztó fabrika; puskapor, 
és papiros malom. Közelében van hildeg ferdö is.

M e z ő  v á r o s o k :
Enyitzke, 940 lak. jó vásárokkal, Nagy Ida, 

1705 lak. Nevezetes a’ Tzigányokrói, és az 1650- 
ki ’Sidó gyűlésről.

2. A’ Tserháti járásban: Melzenzöf (Alsó) 5510 
lak. kik jobbára Németek, ’s a’ vas bányákban, és 
hámorokban dolgoznak; és hirés kapások. Jó ga
bona vásárai vánnak.
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Jászó : 1640 lak. Nevezetes a’ Praemonstrati 
Prépostságról, s’ annak váráról; a’ fényes, és ritka 
szépségű, Templomról, jeles vadas kertről, sok 
szép márványról, és régi törvényes Levél tárról. 
Felső Metzenzéf, 1930 lak. Szepsi (Moldau) 2570 1. 
bő bor terméssel, és jó vásárokkal.

5 A’ Szikszaí járásban: Szikszó. 5581 lak. Ne
vezetes a’ sok gabonáról, jó borról, és gyiimöltsről. 
Derék vásárokat tart. Forró, közel a’ kis Hernád- 
hoz, 1520 lak. jó bort termeszt.

4. A’ Göntzi járásban: Göntz, a’ Ilernád bal fe
lén, 5640 lak. sok jó bora, és kereskedése gazdagít
ja, Boldog kő Yárallya, (Bodó-kő-váralja) 1250 lak. 
jó borral. Szántó, 3968 lak. a’ Sátor hegy alatt, kö
zel Tállyához, szép fekvése, tágos , termékeny ha
tára, a’ Hegyalljaihoz hasonló bora, sok dohánnyá, 
’s a’ hegyeken kővé vált fája van.

Nevezetesebb faluk: Ránk, jó savanyú vízzel, 
és ferdével. Rudnok, hasznos hideg ferdével. Sza- 
lántz, Füzér, Bosva, Radvány, Ó, és Új Huta, Re- 
gétz, mind üveg hutákkal. Szinye, papiros malom
mal.

Várok: Új vár (alig van nyoma) Regétz, Sza- 
lánlz . Bodó - kö -vár. Füzér, Göntz, Kőszál. A’ 
Gagyi Vár.

Posta állások, Kassától Eperjes felé : Habsány 1. 
Munkáts félé: Szénye 1 | ,  Vétse 1 j-. Tokaj felé: 
Hidas Némethiről; Forro: 1 A, Szikszói, Miskoltz 1. 
A’ Szepesség felé, Új falú: 1^. Metzenzéf, 1 , Szo- 
inolnok; 1.

3o. Abáúj Vármegye.

31. T o r n a  Vármegye .
Leg Kisebb az Országban: Abaúj, Borsód, Gö- 

mör, és Szepes Vármegyék közt. Igen hegyes,' sok 
helyeken meszes, kopasz kősziklákkal. Jelesebbek 
a’ Nyitrai hegysor ágok közt az úgy nevezett Alsó, 
és Felső hegyek. Vizei: a’ Boává, me Ily Torna alatt 
a’ Torna vizével, alább a’ Jósafői patakkal egyvele- 
dik, ebbe szakad az Agteleki, és szöllős Ardói patak 
is. A’ Tsermosna, melly a’ Bárkái völgyben a’ Der-
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női hámorodat hajtya. Noha helyenként terméket- 
leny földje, de vannak termékeny vidékei is. Bú
zát, több féle gyümöltsöt, kerti véleményt, ken
dert, jó réteket, és legelőket találsz több tájjélsain. 
Fenyvese is nevezetes Bodóka körül, szöllei is van
nak. Marhát, kivált juhot és serlvést sokat nevel 
kitsinségéhez képest Halászatja, és vadászatja is 
van R.éz, és Vas értz ásattatik a’ Bárkái völgyben: 
és négy hámorban jó vas készíttetik. Görgőn darás 
kő töretik épületekre.

L a k o s o k :  10τ8σ □ m. 1 mező városban, 41 
faluban, 12 pusztán, 20,000 ember éli. Jobbára 
Magyarok, 1 helység Német, 4 Tót, 6 Rusznyák. 
A’ ’Sidók száma 366 , Nagyobb része Katholikus.

A’ Felső, és Alsó járásra osztatik. Portája (1019) 
12. 502 ház helyen, 1002 helyes gazda van.

Jelesebb helyek: Torna, mező város, közel a’ 
Bodra vizéhez mintegy 3000 Lakossal ; szép helyen 
fekszik. Itt tartatnak a’ vármegye gülései. Bort ter
meszt. Vannak jó vásárjai, szép uradalmi Kastélya, 
és Kertje, halastója, és posztó fabrihája.

Nevezetesebb faluk : Szilitze a) és Szádellö (de
rék barlangal).

Várok; a’ Tornai, Szádvári, és ’Sóljom- kői.
32. G ö mö r  V á r m e g y e .

F e k v é s e .

A’ 57° 19', és 38« 22' hoz. 48° 6', és 48° 57 
szél. közt. Határai: éjszakra Liptó , ésSzepes, ke
letre Torna, és Borsod, délre ez, és Heves, nyü 
gotra Nógrád, és Zólyom vármegyék. Hegyei, a’ 
Garan, és Hlinetz mellyékiek; a’ Tátrához szam-

a) A’ Sz ili ize i Barlang igen híres; meUyben annál nagyobb a’ h i 
d e g ,  mennél m elegebb a’ külső levegő; ellenben m ennél h ide
gebb ez té lben ,  annál melegebb a’ benn’ lévő; úgy bogy  télen a’ 
sok  jé g ,  m elly  nyáron a’ le tsepegő vízből formállódolt,  nagyobb 
részint el olvad. A’ mondás szerint: ezen barlangba rejlelle m,v 
gát IV Béla Király a’ Tatárokkal esett szcrcntsétlcn ütközet után.



Iáit magas Havasok. A’ Tsermosnyai hegy ágak. A’ 
Mátra tővei, mellyek a’ Tátráig futnak; leg maga
sabb köztök a’ Király hegy mellynek teteje 5000 láb. 
Ataljában 3 osztályra válnak a’ hegy seregek; a’ Nit- 
rai begy sor, Schwartzenbergel, Langenbergel, és 
Rabinával, Stromis , Szulova, Tsertova, a’ magas, 
és Kopasz Po’sáló. A’ Korponai hegysor, a’ hol 
Tsernako Studén , Tzigán, Schantze, Vereskő, Tre- 
sznik , Radzin, Bány oldal, Pelsötzi, Kohut, Hra- 
dek. A’ Tserháli hegysor, a’ hol Pogányvár, és Sá- 
toroshegy. Mind ezen számos hegyek sok völgyeket 
is képeinek. Alsó részén tagosabb rónákat találni, 
Rosnó, Krasznáhorka, Berzéthen, vidékein is a’ fel
ső részen. Erdeje elég van. Nints szülte az értz vi
zeknek..

V i z e k .
A’ Sok Kisebb tavak közt emlékezetes a’ Vár- 

gcdi tó. Folyó vizei: a’ Hernád, (Kundert). A’ Göll
nitz , (Ilniletz) a’ Garam (Hron) a’ Sajo (Szlaná) 
a’ Puma (Rimava) ’s több tsekélyebbck.

Eg hajlata mértéklett, mivel a’ nagy hegyek az 
éjszaki szelet meg akadályozzák, ’s azért levegője 
egésséges.

T e r m é s .
A’ déli részen szép búza, az éjszakin rós, árpa, 

zab, kukoritza, haritska , hüvelyes, és kerti vete- 
mény, gyümölts minden féle. Dinnye is terem a’ gö- 
möri földeken, lígy dohány, bor, kender, len,  szé
na. Fa elég, noha a’ hámorok az erdőket ritkítják. 
Haszon vehető földje : 598,781 hold. szántó 286,800 
h. rét 20,189. szőllő 830 hold. Szarvas marhája szép, 
juh nyája számos, sajtja jó ; Sertvés elég van. Szar
vas, és őz kevés, annál több a’ nyúl, róka, farkas, 
és medve. Hires az Ag-Teleki Barlang.

Az ásványok országa itt Kintses házat tart. Vas 
értz, vas, kobald értz, réz, ásbest pisdoltz, tzinob- 
rium, Iíénesö, Salétrom, tsepegő kő. Veres, és 
tarka márvány.

32. Gömör Vármegye. 283
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L a k o s o k :  7 6 7 % □ m., 15 mező városban, 261 
falukban (Magda 269 falut, és 55 pusztát tesz), 
152,050 (mások szerént: 147,000) emzer lakik. 146 
helys. Magyar, 151 Tót, 1 Német. Tzigány 1600. 
Felinél több a’ Protestáns. 0  hitű tsak 26 szárn- 
láltatik.

A’ Lakosok kenyereket a’ számos vas bányák
ban, 46 vas olvasztó hutákban, és hámorokban, kii- 
lömbbféle kézi mesterségekben , és Kereskedésben 
szerzik meg a’ tsekéllyebb föld mívelés mellet. 7 pa
piros malmot találni a’ vármegyében. A’ tudományi 
mi velet a’ Ro’snyoi kathol. gimnáziumban, és több 
protestáns kis gimnáziumokban közöltelik.

5. Járásra osztatik fel, ezek, a’ Rósnayi, Rat- 
kai, Putnoki, Serki, és kis llonti Kerület. Portá
ja (1829) 107 I ,  egész hely 21811 , házhelyes pa
raszt 5957.

Nevezetesebb mező városok: 1 a’ Ro’snyai já
rásbán :

Ro’snyó (Rosnavia , Rosenau) püspöki város 
2818 lak. a’ Sajó partján, Püspöki szék; jeleseb
bek a’ három szép templomon kívül a’ püspöki lak
ház, Papi Neventlékház, kathol. gimnázium, melly- 
ben a’ TT. Praemonstrátiak tanítanak; a’ protest, 
gimnázium, ispotály, papiros malom, fejér edeny 
fabrika, ferdő , piskolts bányák szép piatzán a’ béli 
vásárok. Virágzik benne á’ kézi mesterség; a’ méz 
gyűjtés, és viasz Készítés, és Kereskedés.

Ts e t n e k :  550 lak. Sok Nemes van benne. Lát
ni itt nagy régi jeles templomot, sok vas hámori, 
réz bányát, és egy régi várt. J o l s v a :  (Eltsch) 
1100 lak. Derék Kástéllyal, gyümöltsös kertekkel, 
és sok vargákkal. Mellék völgyében több vas há
mort szemlélni.

Röt z e :  440 lak. vas, Kristály, topáz, és telu- 
rium találtatik vidékein. Dopsina (Topssau) 540 
Lak. nagy hegyek közt; kénesöt, rezet, vasat, Ku
báit értzeket apró Krizolittal egyvesűlt szigyó kö
vet, és ásbestet készít jó vassal együtt. Papiros 
inalmaisvan. Krasznahorka várallya, egy gömbölű



szép hegyi várral. 910 lak. Pelsöts 170 lak, a’ Sa
jó mellett. Itt tartatnak a’ vármegye gyűlései.

2. A’ Putnoki járásban : Gömör, a’ Gumur vár 
omladékival, a’ Sajó mellett. Hires tseresnye, jó 
dinnye, és dohány, sok széna terem vidékein. Put- 
nok , a’ Sajó mellet, 1000 lak, egy várral, és sok 
jó borral díszes.

3. A’ Ratkai járásban , Ralkó, sok vargákkal.
4. A’ Serkei járásban: Rima Széts, a’ Rima 

partján, 790 lak. Jeles marha vásárjai vannak.
5. A’ kis Honfi kerületben: a’ Rima folytában, 

Rima Szombat 690 lak., szép város házával, jó bú
za kenyeret süt, és derék vásárokat tart. Tiszollz; 
870 lak. számos juhaitól jó sajtot készít. Papiros 
malma, ’s vas bányáiban mágnes kö is van.

A’ Nevezetesebb faluk: Ogyán, szép ki látású 
Kastélyai. Agtelek, nagy Isepköve, és mindenféle 
szép formájú kövei diszessége végeit meszsze hires 
barlangjáról esmereles. Lévárd, értz ferdövel. Sid, 
Várged, várral. Hajnátskő várral. Mastintz, Telgárt, 
Snmjátz, Pongyelok, Savanyú vizekkel. Nadabula, 
Murány állja, Ochlina, Rokfalva, Kokova, papiros 
malmokkal. Murányallján üveg-huta. Murány Le
írnia sok sindeilyel. Betlér, sok mester emberrel. 
Polonka 2210 1. Alsó Szkálnok, Könyvházzal. De- 
renlsény, vadaskerlel. Emlékezetet érdemely: a’ 
magas, meredek márvány kö-szirton, hajdon igen 
erős, és nevezetes Murány vára, és Rahói vár
kastély.

Posta állások, Ro’snyóról Gáts felé: Tórnallya
2-~, Rima Szombat 2. Zelene 1 { } Kassa felé, Szo- 
molnok 1

53. B o r s ó d  Vármegye .
Abaúj, Zemplén, Szabolls , Heves, Gömör, és 

Torna vármegyék közt,  nagyobb részint sűrű nagy 
hegyekkel boríltalik, mellyek sok jó vas értzet fog
lalnak magokba, és jó borokat teremnek. Neveze- 
sebbek , az Osztra, Varbó felelt, és Nyárjuk, Vis-

33. Borsód Vármegye. 285



286 Tiszán innét.

nyó mellett. Keleti, és déli része tsupa folyók közt 
tágas szép róna.

V i z e i .
A’ Sajó, melly a’ Bodvát magába veszi, a’ kis, és 

nagy Hernáddal egyesülve Sajó Őrös alatt a’ Tiszába 
szakad. Déli részén patakjai az Egerbe, és Tiszába 
folynak. Földje termékeny, levegője egésséges, ég 
hajlata mérsékeltt.

T é r m é s .
A’ leg jobb búza, ro’s , árpa, zab, kukoritza 

terem vidékiú, és vitetödik ki a’ szomszéd várme
gyékbe. A’ bornak is, melly bőven terem, jó hire 
van, kivált a’ Miskoltzinak, Sz. Péterinek, Hazainak 
és Harsányinak. Gyümölts mindenüt, mondola, és 
dió a’ szöllö begyeken, dohány a’ déli részeken, 
kender mindenütt, fa a’ hegyeken elegendő terem. 
Haszon földje 512,072 hold. szántó 215,480 h. szöllö 
27,994 h. rét 26,713 h. a’ többi jobbára erdő. A’ he
gyek, völgyek, legelők szép marhával, juh nyájak
kal,  hízósertésekkel; az erdők vadakkal, a’ folyók, 
(kivált a’ Tisza) halakkal gazdagok. Méneseket is 
több helyeken láthatni.

Ásványokkal is ditsekedhetik: van reze Rudó 
Bányán, jó vas értze Uppony, és Tapoltsány körűi, 
a’ hol atzél készíttetik. Szép márvány köve Felső 
Tárkányon, Karniolja Miskoltz körül, tengeri tsigá- 
ja Diós Győr mellett; Palaköve, Visnyón , Fördeje, 
és savanyú vize több helyeken.

La k o s o k .  65— □ m. 11 mező városban, 171 
faluban, 170,000 ember (Tsaplovits (1829) 126,821 
tesz) lakik. 4 Tót, 5 Német helys. A’ többi Ma
gyar. Görög, és Rátz 506. ’Sidó 4232 van. (Nemesek 
voltak 1819. 19,900 Puszta 11. Foglalatosságok: föld, 
és szöllö mív, marha tartás, bányászság, kézi mes
terség, és kereskedés. A’ Tudományokat a’ Miskol- 
tzi Gimnázium terjeszti.

4 Járásra Osztódik: u. m. a’ Miskoltzi, Egri,



Sz. Péteri, és Szendrei-re. Portája (1819) 81. Égész 
házlelye 5252, házhelyes paraszt 6762.

Me z ő  vár osolt.
1. A’ Mislioltzi járásban: Miskoltz, nagy, szép, 

eleven, és víg város o’ Diós-Győri kies völgy szélén, 
22,510 lak. Több szép épületekkel jeleskedik, ollya- 
nok a’ Katholika szentegyházak, u m. a’ két Plébá
nia Templom, a’ Minoriták Temploma, és Klastro- 
ma, a’ Gimnáziummal, mellyet ezek tanítanak. A’ 
többi négy vallási! Templomok, a’ Protestánsok gim
náziuma, a’ szép vármegye háza. A’ Sajóhoz közel 
fekszik, Lakosi Magyarok, Németek, és Tótok. Sok 
szöllö hegyein jó asztali borok teremnek, (ezer pin- 
tzénél többet találni) mellyekkel jó kereskedés esik, 
vásárjai híresek. Búzája a’ leg jobbak közé tartozik, 
mellyböl igen derék kenyér sül. Dinnyéje, és mé
ze számos, és kedves. Diós-Győr, 3280 lak. igen 
kellemetes völgyben, mellynek végső szegletén egy 
órányi lioszszaságú, 3 — 4 öl mélységű tó fekszik, 
a’ számtalan tengeri tsigák, és más állatok itt egy 
hajdoni tengerre mutatnak. Bővelkedik minden fé
le gyümöltsel, jó szellővel, és borral, pisztrángot 
is sokat lelni. Ezen völgyben vannak vas hámorok, 
atzél műhelyek, két üveg huták, egy papiros ma
lom, és nevezetes barlang. A’ magos hegy oldalon 
feltűnnek a’ Hámor Tiszteknek, és műveseknek Lak
helyei. Ónod, a’ Sajó, és kis Hernád öszve folyásá
nál, 2422 lak. Itt verettettek meg hajdon a’ Magya
rok a’ Tatárok által az Országnak véghetetlen kárá
val. Látni itt egy régi vár omladékáit. Tsáth, 5080 
lakossal.

2. Az Egri járásban: Mező Keresztes, 4792 lak. 
Mező Kövesd , 6460 lak.

3. A’ Sz. Péteri járásban: Sz. Péter, a’ Sajó jobb 
partján 5565 lak. Hires sok jó borairól. Apáthfalva, 
1252 lak. esmeretes régi Apátságáról, (Abbatia Trium 
fontium de Beel).

4. A’ Szendrei járásban: Szendrö, 2267 lak. a’ 
Bodva vize mellett, kénköves patakkal, régi vára
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omladozik. Edelény, a’ Bodva parlyán 1300 lak. 
Igen szép felséges kastélya van, gyönyörű kertel. 
Aszaló, szép város, 1777 lak., a’ kik jó bort ter
mesztenek.

Nevezetesebb faluk: Tselnely, savanyu vízzel, 
Kóls, Tapoltsa, Szalona, lágy meleg ferdökkel. 
Szirma, Szilvás, Halyinka (két papiros malommal) 
Kaza, jó borral.

Az említett várokon kívül omladóban vannak: 
a’ Borsodi, Dédesi, és Tserépi.

Posta állások: Miskoltzlól Pest felé : Harsány 1, 
Mező-Kövesd 1 J-, Eger 1. — Kassa felé: Szikszó 1.

54. H e v e s ,  és S z o l n o k  Vá r me g y é k .
F e k v é s e .

Gömör, Borsód, Szabots, Kunság, Békés, Tson- 
grád, Pest, Nográd közt hoszszóra nyúlik, tekér
vényes határokkal. Hegyei közt leg magasabb a’ 
Mátra, melly mériföldnyire terjed.

V i z e i .
A’ Tisza, Poroszló alatt nagy szigetet formál, és 

jobb partján sok posványokat tsinál. Zagyva, Szol
nok mellett a’ Tiszába szakad. Eger, Poroszló fe
lett a’ Tiszába folyik. Gyöngyös , és Tárná, a’ Zagy
vába, Laskó a’ Tiszába rolianik. Földje igen áldott, 
és egy a’ leg termékenyebbek közt az Országban. 
Levegője, a’ posványokat le számlálván, tiszta, egés- 
séges, és inkább hideg, mint meleg.

T é r m é s .
Igen szép búza, és minden nemű gabona; ku- 

koritza, hüvelyes, és kerti vetemény. A’ vésenyi 
veres hagyma hires. Tágas legelőin sok szarvas mar
ha, és menes nyaral. Az Egri (kivált veres) jó bor 
a’ Burgondihoz hasonlítatik. A’ Döbrei szép sárga, 
és kellemetes izű dohány elég hires. Fája tsak a’ 
Mátra körül van. Párádnál van timsó bánya, és ér-
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tzes víz ; Egernél fcrdö. Haszon földje 972,370 h. 
444,243 szánló, 71,655 rét, és legelő, 13,402 szőlő.

L a k o so k . 120 T7o □ m. 17 mező városban, 171 
faluban, 97 pusztán, 200,883 ember. Mind Magyar, 
ki vevén 3 Német, és 6 Tót helységeket. ’Sidók 1640 
vannak , í  része Ealholikus; a’ többi Protestáns. Ü 
hitű 700. A’ mezei gazdaság, szőllő mivelés, és ba
rom nevelés gondjok, a’ városiak követnek kézi mes
terségeket. A’ Tudományok az Egri Litzeumban, é̂s 
Gyöngyösi oskolákban virágoznak.

4 Járásra Osztalik: mellyek a’ Mátrai, Gyöngyö
s i , Tárnái vagy Egri , és Tiszai. Portája (4819) 120. 
Egernek 13, házhely 4457, helyes paraszt 7859.

M e z ő  v á r o s o k .
1. A’ Mátrai járásban: Péter vásár 1500 lak. a’ 

Tárná folyó mellett, szép kastéllyal.
2. A’ Gyöngyösi járásban: Gyöngyös 15,722 lak. 

szép tájékon a’ Mátra tövében, derék Templomok
kal, és épületekkel, a’ Gimnáziumot a’ Sz. Üdvözítői 
Franciskánusok látják el, kiknek itt tágos Klastro- 
mok vagyon. Nevezetes bora is. Bővelkedik gyű- 
raöltsel; kivált mondóiéval, és gabonával, kereske
dése eleven. Vásárjai híresek. Pata, 2200 lak. szép 
háza van a’ fő katona Tiszteknek. Pásztó, a’ Zagy
va partján 4150 lak. a’ Gziszterczi Szerzetesek Apát
ságával , melly most a’ Zirtzivel egybe van kaptsolva, 
jó vásárjai vannak. Aptz , a’ Zagyva mellett, 880 
lak Hatvan, a’ Zagyvánál, 2155 lak. Temploma szép 
nagy , valamint uradalmi kastélya is. Tágos tanyáin 
sok ló találkozik, Igen nagy Görög dinnyékét ter
meszt. Posztó fabrika van közelében. A’ Rátzok 
itt. nagy kereskedést űznek.

5. A’ Tárnái, vagy Egri járásban: Eger, (Agria, 
Erlau) az Eger folyónak két partján; nagy szép ne
vezetes Érseki város 17,941 lak. Érseki szék gazdag 
káptalannal Valaha erős vár volt a’ Törökök ellen. 
Sok szép épületei közt jelesebbek: az Érseki szép 
vár, sok nagy, és szép Templomok: u. m. az Érse
ki Templom, a’ meliy Sz. Mihály Arkangyal tisztele- 

Európa Tekint ete. IX. Kötte. 19

34. Heres, és Szolnok Vármegye.
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téré van, és már 1010 észt. fen’ állott, a’ Cziszlerczi 
szerzetesek Temploma, és Monostora, az Üdvözítői 
Franciskánusok Temploma , és Klastroma; a’ Mino
riták Temploma, és Klastroma; a’ Szerviták Tem- 
ploma, és Klastroma; az Irgalmas Barátok Templo
ma, Klastroma, és Ispotálya Az Érseki Lilzeum, 
mellyben a’ böltselkedés, és törvény tan/latik , a’ Pa
pi nevendék ház, a’ tsillag visgálló torony, a’ Gim
názium, mellyet a’ Cziszterczi szerzetesek látnok el 
Hires veres bora. Kereskedése eleven. Kííl városá
ban két ferdö vagyon. Az utóbbi esztendőkben so
kat szenvedett tűz által a).

Makiár, 1727 lak. Verpeléth, 2845 lak. Heves 
5986 lak. szép uradalmi épületekkel, és ménessel.

4· A’ Tiszai járásban: Poroszló, közel a’ Tiszá
hoz 5764 lak. Tisza-Füred, a’ Tisza bal partján Po
roszló ellenében 4110 lak. Sok nyereg járlóval. Szol
nok, a’ Tisza, és Zagyva öszve folyása közt, egy kis 
erősséggel, 11,567 lak. Só, ét deszka leg virágzóbb 
ága kereskedésének. Tekenyös béka elég von tótsái- 
ban. Török Sz. Miklós, 9265 Jak. Mező Túr, nagy 
és népes mező város 16,581 lak. a’ Berettyó partján, 
nevezetes 4 országos népes vásárjairól, sok gabona 
kihordásáról, és sok fazékasairól. Déva-Ványa a’ 
Varsány motsára mellett, 4620 lak.

Nevezetesebb faluk: Párád, mellette timsó főző, 
és jeles savanyú vizek vannak. Mező Tárkony, fe
kete , ezüst, és sárga tsikos márvánnyal. Bód, és 
Dormand közt van a’ felső Tsörsz árka.

P o sta  á l lá s . Gyöngyösről Eger felé: Kápol
na 2 , Eger 1 T, Mező Kövesd 1. — Pest felé: Hat
van 1 t ,  Bagh 1. — Szolnok felé: Árok szállás 1 -h. 
Jász - Berény 1^, Tapio szele 1 | ,  Abany 1, Szolnok

a) 182g Ö Patr iarch .  Érseki Méltósága, F. Eőri P irker  Lásló János ,  
mostan i E gri É rsek ,  újonnan emelt Kálváriát a’ Várhegyen. Fre- 
parand ia  oskolát;  P,ajzoló oskolát a’ Litzeumban. A’ ferdot meg 
nagyob bította. Új nagyobb E rs .  Székes Anya Templomra planu- 
mot tett a’ régi helyen. — Magy. Kur. N. 6. Jan . 19. l 83o.



1. Innét Debretzen felé: Török Sz. Miklós 1}, Bán
halma 1
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35. T so n g rá d  V á rm eg y e .
II a t á r a i.

Éjszakra Heves, (külső Szolnok) Nagy Kunság, 
és Tsanád délre Tsanád Torontál, nyúgolra Báts, kis 
Kunság, Pest, keletre Békés vármegyék. A’ Tisza ke
resztülfolyván rajta, azt a’ kereskedésre készítette el.

F o l y ó  v i z e i .
A’ Körös, Kórógy, Maros, Veker, Kurtza, és 

Téré. Tavak; a’ Vidra torok, Kontrató, Ludas, Fe» 
jér , Bak, Hodos-tó. e’ a’ t. A’ Tisza a’ többi fo
lyókkal több szigeteket képei, mellyek többnyire 
motsárok. Egyébhként minden tulajdonságairól azt 
lehel: mondani, a’ mit a7 szomszéd Békés vármegyé
ről mondottunk. Haszon földje : 486,775 hold. eb
ből 58,083 kert, és erdő, 125,224 legelő; a’ többi 
szántó, és rét.

L a k o so k . 62 □ m. egy szabad királyi, 3 mező 
város, 6 falu, 100,000 (Magda 99,760, Tsaplovils 
95,879) Lakos találkozik. A’ puszta 26 a). Mind 
Magyar 1 Tót, és 5 Szerb, vagy Piálz helységen kí
vül ’Sidó 485 két harmad része Katholikus, a’ töb
bi Protestáns, 5000 ó hitűeket ki vévén.

A Tiszán inneni , és Tüli járásra osztja azt a’ 
Tisza. Portája (1819) 48, Szegedé 50}. F.gész ház
hely 620, helyes paraszt 1874.

1. A7 Tiszán inneni járásban ; a7 Lakhelyek: Sze
ged, szabad királyi város, a7 Tisza jobb parlyán, 
35,750 lakossal. Nagy, híres kereskedő város az Or
szágban. Regenten 20 Temploma, es erős vára volt. 
JVÍost tsak 6 Templomai vannak, mellyek közt jele
sebbek a7 Havi P>. Aszszony, Sz. Demeter, Sz. Ro
chus, és Sz. György, Plébániák. A7 böllselkedésí 
Litzeumot, és Gimnáziumot a7 kegyes oskolás Atyák

a) M ár most soli puszta falu Rangba emeltetett.
19 *
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látjákel. Van az Üdvözítői Fronciskanusoknak, és 
Minoritáknak is Temploma, és Klaslroma. A’ vár né
hány Kaszárnákból, és ama nagy fenyíték házból áll, 
mellybe sok vármegyékből küldetnek a’ foglyok. Je
les a’ nagy Sóház, Város Ház, több (kivált dohány 
por) fabrikákkal. Kereskedése igen nagy és neveze
tes: Sóval: (Erdélyből esztendőnként 500 hajó) do
hánnyal, (60,000 má’sa) gabonával (a’ Bánátból 
500,000 posonyi mérő) gyapjúval (17,000 má’sa) pa
muttal (Török Országból 40,000 má’sa) fával (Er
délyből) marhával, és termési jószágokkal.

M e z ő  v á r o s o k .
Tsongrád , a’ Tisza jobb partján , régi vára dü- 

ledékivel, 11,827 lak. sok marhát tart, es bort ter
meszt.

2. A’ Tiszántúli járásban: mező városok: Szen
tet , a’ Kurtza mellett , 18,583 lakossal, 4 Templom 
van benne. Mezei Gazdaságot, és szöllö mivel kö
vet. Hold - Mező - Vásárhely, a’ Hódos ló mellett 
28,213 lak. 18 pusztáin sok marhát nevel; sok do
hányt, bort, ’s kerti veteményt termeszt. E’ közt, 
és Szentes közt szép uradalmi kastély van.

Nevezetes falúk: Szegvár, régi várával, a’ Vár
megye gyűléseivel, és 44Ö0 lak. díszes. Mindszent, 
5224 lak. Tápé, 1971 lak. Anyás. Dócz, 440 lakos
sal. Hantház, 700 lak. Tsany, 1900 lak. Baks, Al- 
Gyeő, Homok. Vár omladekok: A’ szőllősi sántz. 
Tsomorkányi régi Romai Templom.

Posta állások: Szegedről, Buda felé: Szalymaz 
1 , Kis Telek 1 , Puszta Péteri 1. — Temesvár felé : 
Horgos 1T, Kis Kanisa 1. — Tsongrádról: Szentes 1, 
Orosháza 2^. — Buda felé: Alpár 1.

56. M áram aros V árm egye .
Fekszik az éjszaki szélességnek 48° körűi; Ga- 

litzia, Bukovina, Erdély, Szelhmár, Egotsa, és Be- 
regh vármegye szomszédságában, mellyeklöl szaka
datlan magos hegyek által váloszlalnak el, ezek közt 
nevezetesebbek: a’ kárpátok, éjkeletre, a’ Tsorna,
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Swidovane, Dombore, Kobola, Hoverla, Petrosza, 
Torna-Hora, Pap - Ivanruszki, Banytza, Troyaga. 
A’ déli részen: a’ Tsarkán, Sessul, Stoll, Gyerdileu, 
Mamaya, Magúra, és Petrosa.

F o l y ó  V i z e i .
A’ Tisza, melly itt ered két helyen, a’ fekete? 

és fejér Tisza név alatt, Hahó felett egybe folyván, 
’s a’ mellybe valamennyi vizei a’ megyének szakad
nak. Az Iza, Talabor, Taratzk, Vissó, Nagy-Ágh, 
a’ Vaszer, ’s több más patakok. A’ kis Tengerszem 
tó mélységétől veszi nevét, a’ Gutin hegy tövében.

Némelly völgyeket ki vévén, tsak krumpli ter
mesztésre alkalmas hegyesvidéke. Levegője egéssé- 
ges, a’ bányákon kívül. Ég alja hideg, tsak Sz. Ja
kab, és Kis Aszszony havában van nyár, a’ kösziklá- 
sok közt örökös hó látszik. Az Oroszok, és Oláhok 
sok kukoritzát termesztenek a’ völgyekben, az er
dők majd az egész megyét lepik. Haszon föld 1,545,200 
hold 955,292 h. erdő. 508,424 h. szántó, 45,811 h. 
rét; a’ többi legelő. Vad elég van. Juhot is számo
sat látni, úgy méhkasokat. A’ folyók sok jó halat 
hordoznak. Leg adakozóbb kintse ezen megyének 
a’ kő só, kivált a’ Tisza meliéki hegyekben. Leg több 
van rostos só (sál fossile librosum). Rónaszéken 
esztendőnként 500,000 má’sa (Szlatinán 1805, 900,000 
Sugatagon, 500,000 má’sa ásattatott) szokott bejönni. 
Találkozik vas érlz, portzéllány- mészföld , krislál, 
értz viz, és orvos kút forrás több helyeken.

L ak osok : 178 □ m. 5 mező város, 156 falu, 
120,852 Lakos találkozik, 5 város Magyar, 88 lielys. 
Rusznyák, 51 oláh, 9 Német. Ürmenyek széllyel 
laknak. ’Sidó 6064. Mind katholiluis (többnyire egye
sült Görög) 4000 Protestansobon kívül. Fő képen a’ 
bányákból élnek.

5 Járásai ; a’ Verchovinai, Alsó, Szigeti, Kaszói, 
es Felső. Portája (1819) 52. Házhely 2,141 , paraszt
6164.

36. Márainaros Vármegye.
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M e z ő  v á r o s o k .
1. Az Alsó járásban : Huszt, 2000 lakossal szép 

fekvéssel, tagos völgyében sok kendert termeszt. 
Hires vára magos kősziklán áll. Visk, 1400. 'felső 
1600 lakossal.

2. A’ Szigeti járásban: Sziget, 10 000 lakossal 
a’ Vármegye házával, a’ Piárislák gimnáziumával, 
só házzal, és bánya hivatallal; a’ Protestáns gimná
ziummal. Hoszszú mező.

Faluk: Dilha (papiros malommal) Korhűt, Dom
bi (kasza, e’ a’ t. hámorral). Rónaszék, Szurka, 
omladozó várral.

Posta állások: Szigetről Erdély felé: Budfalva 
1 i , Kapnik 1.

57. U g o tsa  V á r m e g y e .
Máramaros, Szathmár, és Beregli Vármegyék 

közt, a’ Tisza által két részre oszlatik Keleti ré
sze kegyes, a’ hol feküsznek ; a’ Harkhegy, ’s an
nak ágai, és Fekete hegy. A’ Tisza bal partján a’ 
Velélbi bértz, a’ Tárnái, Komlósi, Patarlsi érize-· 
sek ; a’ Gyulai, és Terebesi szőllős hegyek. INyd- 
goti része térség A’ Tisza sok Szigetet formál. 
Egyébb vizei: a’ Borsova, Túr, és Balár patak, 
melly alatt sok lap van, nevezetesen a’ Fekete Tíger 
motsár. Sok áradást szenved. Levegője egésséges.

T e r m é s e i .
Mindenféle gabona, kukoritza, hüvelyes vete 

mény, len , kender, dohány', gyümölts, dinnye, 
mák. Legelője is van. Bort is termeszt. Hallal, 
és rákkal bővelkedik. Tölgy, és Bikk erdeiben egy 
fából is ki kerül a’ tsónak (itt Dobrálz). Vannak 
fenyvesek is. Haszon földje: 160,584 hold. Majd 
fele erdőség. Szántó 60,800 h. rét 5827, szöllö
1518 h.

Sertvést leg többet makkok Juha is sok van. 
Az erdőkben medve, hiúz, szarvas, és őz , fogoly, 
es tsászár madarak, a’ motsárok körül vizi mada



295

rak, ’s ezek közt hattyúk, és a’ halak közt pisz
trángok, és galótzák találtatnak. A’ nagy Tárnái 
liegy mellett savanyú viz források bugyoknak fel.

L a k o so k : 22 ,5̂  □ m. 6 mező város, 65 falu, 
5 puszta, 40 645 Ember vagyon. Magyar 33, Rusz- 
nyák 41, Oláh 7, Német 2 , Ürmény 1, helys ’Si- 
dó 1116, Leg nagyobb része katholikus. Foglala
tosságok a’ mezei gazdaság, marha la-rtás, a’ hajó- 
kázás fa’ Tisza körül) és kereskedés.

A’ Tiszán inneni , és túli járásra osztatik. Por- 
Iája (1819) 12. 465 egész házhelyen 1455 paraszt 
dolgozik.

M e z ő  v á r o s o k .
1. A’ Tiszán inneni járásban : Nagy Szöllős, kö

zel a’ Tiszához, 2200 lakossal. A’ Vármegye házá
val, a’ hol a’ Gyűlések tartatnak; az Üdvözítői 
Franciskanusok klastromával. Bort termeszt Tisza- 
Ujlak, a’ Tisza mellett, 1230 lakossal só házzal, 
és szép kereskedéssel.

2. A’ Tiszán túli járásban: Halminak, derék 
vásárjai vannak. Tur-Terebes a’ Túr partján, 1300 
lakossal.

Derékjebb faluk: Fanlsika, Királyháza, Feke
te Ardó (mező város).

A’ régi várok omladékai: Ugotsa, Kankó, Nya
láb, Tamás, Gertz , Kávás, és Sas-várok.

Posta állások: Szöllős, Vég, Ardőról Kassa fe
lé: Nyiresfalva 2. — Nagy-Bánya feié: Halmi 2,  
Aranyos - Megyés 2.

58. S za th m á r  V árm egye .
Ugotsa, Beregi), Máramaros, Bihar, és Szabóiig 

Vármegyék közt; részint hegy lántzokkal, részint 
hellemetes rónákkal diszeskedik Hegyei: a’ Bikk 
oldali, és Avasi. Leg magosabb az A. Líjfalusi, Mi
be, Rósály, és Gulin.

58. Szatlimúr Vármegye.



F o l y ó  v i z e i .
A’ Tisza, Szamos, Kraszna, Túr, Szaszár, La

pos, Fernezely, Homoród, Szinyér, Tana, Erge. 
e’ a’ t. Tavai : az Elsedi Láp, liosz. 7 szél. 4 mfd. 
mélys 10 — 12 láb ’sombékos részén óz, ról:a, ’s 
erdei tanyáz. A’ Tsel)i tó, melly alól igen hideg, 
feliül pedig forró meleg. Motsárok is vannak, mint 
p. o. Halvány, e’ a’ t. Földje többnyire termékeny, 
levegője egésséges.

T e r m é k e .
Az állatok Országából, az erdős helyeken van 

sok serlvés, és szarvas marha, a’ síkon birka nyáj. 
A’ bértzeken : róka, farkas, medve, a’ mezőségen 
nyúl.; a’ folyókban, és tavakban: bal rák, Isik; 
(Hires a’ szamosi kétségé) a’ számos bálon méh.

Az ásványok Országából: arany, ezüst, réz, 
vas, máz, tajlek kő, tzmohrium, só (Magda sze
rint) számos érlz viz források, es orvos vizek Sa
létrom, és széksó A’ Növcvényekből ; kelszeres, 
ro’s , kukorilza, harmatkása, gyümölts, kivált Ise- 
resnye, szilva, gesztenye, jó bor. Kerti vetcmcgy, 
dinnye , és sok krumpli. Erdeje sok van.

L a k o so k : 106,^ □ m. 2 szabad, királyi, 1 
szabad bánya, és 17 mező város, 245 falu, 12 pusz
ta, és 180,710 lakos van. (Magda 225,000) Magyar 
141 helys. Németek 19, oláhok 124, Rusznyákok 
19, Tótok 5 , Tselíek 1, Örmények 1 , ’Sidó 4218 
Lélek. Nagyobb része katholikus. Kenyereket föld 
miveléssel, és kalmársággal keresik. Portája (1819) 
79. A’ tudományok Szathmárban, és több gimná
ziumokban gyakoroltatnak.

Fel oszlatik 4 járásra, mindenik járás 5 kerü
letre, a’ járások; Kraszna közi, Nagy - Bányai, 
Szamosközi,, és Nyíri.

L a k  h e l y e k :
1. A’ Kraszna közben; Szathmár - Németi ^sza

bad kir. város a’ Szamos keleti partján, szép szil

2Í)S> Tiszán tű).
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vasokkal körítve. Püspöki szék (1804-tői fogva), 
több féle tzéhekkel. Jelesebb épületei, a’ Püspöki 
templom, és Lakház , a’ Nagy Prépostság, a’ Pap 
Nevendek ház, a’ gimnázium, a’ város háza; a’ Fe
jér vendég fogadó, az ó hitnek, és protestánsok 
templomai, Ispotály, Ilarminlzad, posta, só ház. 
Két Leány nevelő intézet. Öszveséggél van 2240 
házban 12,000 lakosai. Portája (1819) 8 | .  Őt Or
szágos vásárja esik.

Mező városok: Tsenger, 1950 lak. a’ Szamos 
mellett hajdon hires várral, a’ hol Sigmond király 
gyűlést tartott. Erdőd, 200Ó lak. Régi vára, jó bo
ra, és vásárja van. Erdőszáda, vásárokkal, és szép 
kastéllyal. Béltek 1400 lak. Király, Darótz, a’Krasz- 
na két partján.

2 A’ Nagy Bányai járásban : Nagy Bánya, sza
bad kir. város gyönyörű fekvéssel, a’ Szaszár, és 
Fernezely vizek mellett; delre síkság, egyebbként 
hegyek közt áll, 4600 lak. Minoriták kastromával, 
és gimnáziummal. Sok Nemes familia, sok kézmű
ves (kivált ötvös) és kalmár lakja. Piatza négy 
szeglet, szép épületei közt fel tűnnek: a’ Sóház, 
Posta, Pénz-verő, próba , és példázó házak. Tö
vében vannak a’ kereszthegyi (mellyen a* kálvária 
áll) és külön bányák. Nem meszsze vannak, a’ 
puskapor malom, kohok, és stompok. Portája 4γ.

Felső Bánya, szabad mező város 3460 lak. a’ 
kik bányászok, kereskedők, és kézi mesterek. Van
nak értz aknái, 9 Portája, és közelében vashámor.

M e z ő  v á r o s o k :
Misz Tót falu: sok fazékassal, és vásárral. 

Szinyer várallja, 1600 lak. a’ Szinyér partján. Fe
lelte jó borok teremnek. Régenten várja volt. A- 
rany-Megyés. Régi várával. Valaha a’ Templariu 
sok kiastroma is volt benne.

5 A’ Szamosközi járásban: Fejér Gyarmat, 
1780 1. sok dohányt termeszt, vásárokat tart, és ké
zi mestereket táplál. Jánk, 500 lak. egy szép kas
téllyal. Matólts.

38. Szathmár Vármegye.
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4. A’ Nyiri járásban: mező [városok; Nagy 
Károly 10,000 láb. Ebes a’ Piaristáit kollégiumá
val, bib a’ gimnáziumot el látják , a’ Vármegye 
házával, az Uradalom jeles kastélyával, és bérijei
vel, ’s ltönyv nyomtatóval. Diszesíti azt Kalazanli 
Sz. Jósef plébáni Temploma, a’ kastély templom, 
és 3 kápolna, a’ város háza, a’ protestáns tem
plom, Sóház, posta, ispotály; nevezetes vásárok 
esnek derék pialzán Divatban van itt a’ kézi mes
terség, és kereskedés. Szomszédságában ketseglet
ilek a’ szöllős kertelt, és séta fás utak. Továbbá 
a’ vadas, és fátzányos kertelt. Intsed, közel volt 
hozzá ama hires Sárvára, nádja, tsikja bőven van. 
Nagy Majtény, 1500 lak. szép szöllős kertekkel, és 
vásárokkal. Itt sok Romai pénz találtatott. Máté
szalka, népes város, vásárokkal.

Nevezetesebb falúk: Kaplony, üdvözítői Fran- 
ciskánusok ltlastromával, és Gróf Károlyi familia 
temetőjével. Ide N. Ilárolyból séta fás ut vezet. 
Vj -város (mező város) Lapos Bánya. Sárköz, Bilt- 
szádon az ó Hiliieknek klaslroma van. Négy Si- 
kárlón papiros malom van. Füzes Gyarmat, Tu- 
nyog, ’Sarolány, Sály, Angyalos, e’ a’ t hires do
hányt termesztenek. Biliken, igen finom üvegek 
készülnek. Iloba, rezes vizéről, és szép szölleiröl, 
Bájfalu, fördejéről hires. F. Fernezelycn vannak 
sok érlz olvasztó, ’s válosztó kohóit. Avas Felső 
faluban guba kallók vannak. M. új város, szölle- 
je , ’s malom kő bányája van. Pio’sály , kastéllyal, 
inelly hajdon vár volt. Milota, Egri, Mánd, Lá
zári.

Posta állások: Károly, Vállaj, Rágós, Szath- 
már, Arany-Megyes, Iloba, Nagy Bánya, és Báj
falu.

39. S z a b ó  Its V á rm eg y e .
Erdély, Békés, Nagy Iíúnság, Heves, Borsod, 

Zemplín, Ung, Beregi», és Szathmár vármegyék 
közt tekereg; sok molsárokkal van meg terhelve 
egyébb ként termékeny róna földje, mellyeltef nagy
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részre a’ Tisza okoz. Egyébb vizei: a’ Kösely, Ka- 
darts, Hortobágy, és Arkus. Az öszve folyó Tak- 
ta, és Goinony a’ Tiszával jobbra a’ Taktaköz szi
getet képelík. A’ molsáros vidékeit a’ levegőt, és 
ivó vizet természetesen egésségtelenné teszik.

T e r m é s .
Hires a’ gabona termesztésről, kivált a’ sok 

ro’sról. Sok jó (kivált görög) dinnye, dohány (a’ 
Rakamazi hires) fa; szarvas marba, hal, Isik, vad 
lúd , és rétze, ’s más vizi madár, elég van. Sok 
szék só, és salétrom találtatik. Haszon földje 
8ö9;75G hold. szántó 502,538.

L a k o s o k :  lló-p’ú Q m., 16 mező város, 151 
falu, 26 puszta és 136,918 lak., 135 helys Magyar, 
6 Német, 15 Tót, 5 oláh, 9 Rusznyák. ’Sidó van 
5268. Nem egészlen fele katholikus A’ mezei gaz
daság leg sikeresebb foglallosságok a’ Lakosoknak.

Fel oszlalik: a’ Kis Várdai , Nyír Bátori, Ba- 
dai, és Nádudvari járásokra. Portája (1819) 56- .̂ 
Egész helye 2254. helyes paraszt 4786.

M ező  v á r o só k .
1 A’ Kis várdai járásban: Szent Márton, a’ 

Tisza mellett, Mándolt 1247 lak. Kis-Várda, 1584 
lak. régivára omladékit szemlélhetni.

2. A’ Dadai járásban : Bogdány vármegye házá
val. 1105 lak Keresztút (kotaj) 1250 lak. Nyíregy
háza 14,341 lak. Protestáns oskolával. T. Lök. 5150 
lak. Polgár, molsárok közt ,4112 lak.

5. A’ Nádudvari járásban : Újváros, a’ Kardats 
mellett 5511 lak. sok marhát nevel. Nádudvar 6091 
lak. Nagy Iíálló, fö városa a’ megyének 4765 lak. 
Itt tartatnak a’ Vármegye Gyűlései. Salétrom főzé
se van.

4. A' Nyír-Bátori járásban: Nyir-Bátori, 5464 
lak. a’ Minoriták klastromával, és Templomával, 
kik itt a’ Nemzeti oskolákat tanítják. N — Mada. 
Szathmár határán. Bakla 445 lak. szép kastéllyá 
van.

5(). Sziibolts Vármegye.
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Falul?: Gesztred. Balkány (3850 lak.) Rátzúj 
Fejértó. (5435 lak.) Dob (m. v. 2255 lak.) Píispök- 
Ladány 4125 lak.

Várok Szabolts vár omladéki a’ Tisza mellett, 
Árpád fija építette, Sz. László király itt 1097 Gyű
lést tartott. Besztertz , nagy motsárok közt. A’ 
Tedej, és a’ Sima pusztákon némelly omladványok.

Posta állások. Nyír Egyházáról Tokaj felé: Ki
rály Telek (puszta) 1, Tokai 1. Nagy Károly felé: 
N Kálló 1, Nyír-Bátor l £ ,  Vállaj l i .  Debretzea 
felé: Szoboszló 1±,  Debretzen 1 i . Buda felé: 
Szoboszlóról Kardszag l i .

A’ Hajdú városokról alább lesz beszéd.
40. B ih a r  V árm egye .

Határos: Közép - Szolnok, Arad, Békés, Sza
bolts, és Szathmár Vármegyékkel, a’ Hajdú váro
sokkal, és Erdéllyel. Ezen nagy vármegye mind 
hegyes mind rónás vidékekkel bővelkedik. Keleti 
határait a’ Kárpátok ágai borítják. Nevezetesebb 
hegyei, a’ Gyali Bipi Kalinyásza, Moma, Magúra, 
Pleszhegy, mind a’ Fejér, és Fekete Kőrös közt 
betses értzekkel, és erdőkkel telye. Az Oszoly. 
Az Esktillöi, és Fonátzi Barlang lsepegö kövekkel 
bővelkednek.

F o l y ó v i z e i .
A’ Berettyó, Fejér, Fekete, és Sebes Körös, 

a’ Gyepes, és Költs-Er. A’ nyúgoli térségeken a’ 
folyók sok mértföldnyi molsárokat tsinálnak, mel
lyel? a’ levegőt nem ritkán egessélclenítik; mclly 
a’ keleti hegyes felén egésségesebb.

T e r m e s z t .
Ezen áldott tartomány, nagy mértékben min

denféle gabonát (kivált szép búzát). Kukoritzát, 
kerti, és hüvelyes veteményt, sok gyiimöltsöt, és 
dinnyét, tartós búzás, és Kormos almát. Úgy bort 
is , nevezetesebb; a’ Vajdai, Diószegi, Telekdi, és 
Vásár helyi. Sok dohánnyá közt leg jobbnak tar



tátik, a’ Margitai, Székelyhídi, Diószegi, Debret- 
zenyi, és Félegyházi.

Fája hegyes részén elég van , a’ rónán náddal, 
szalmával, és ganéjjal tüzelnek. Haszon földje, 
1,512,584 hold. szánló 766,584 h. szöllö 49,755. Ta
gos legelőin sok szép szarvas marha, gulya, mé
nes, és juh nyáj száma nélkül lanyáz. Az erdők
ben igen sok serlves hízik, és vad állat tartózko
dik, a’ molsárok telye vannak szárnyos vadakkal, 
a’ Kőrösök halakkal, a’ Berettyó tavai rákokkal, és 
tekenős békákkal.

Az Ásványok Országa magát ezen tartomány
ban igen bő Kezűnek mutalja. Van itt (hogy elhal- 
gassam az 1795, a’ Ponori hegyeken találtatott ter
més aranyt, és arany fövényt a5 Fekete körösben) 
Ezüst, réz, bánya virág, rezértz, ón, vas, és vas- 
érlz. Fekete, tsikos, veres, kék, hamúszinel egy- 
veltt, márvány. Alhastrom aranyos tsikokkal. Mész
kő. Daráskő- Kréta. Fazekas agyag. Kova. Kővé 
váltfa. Kő, és Kővé vált szén. Vált famoh, és nád 
fa’ Berettyóban). Földi balsam, Széksó, és Salétrom. 
Erlz vize is jo , és hires.

L a k o s o k .  200 □ m., 1 szabad Király, 21 
mező város, 460 falu, 57 puszta, és 443,761 em
ber találtatik. Magyarok 134, oláhok 237. Rusz- 
nyáhok 2 helys. ’Sidó 2952 van. Mintegy ötöd ré
sze Ratholikus. Leg több az oláhy kiknek nagyobb 
része ó hitű. A’ többi Protestáns. A’ városokat 
ki vévén, tsupa föld mívelök. A’ tudományok Nagy 
Váradon , és Debretzenben virágoznak.

5. Járásra osztatódik, ezek: a’ Sárréti, Sza- 
lontai, Belényesi, Váradi , és Er melleki. Portája 
(1819) 214. Debretzené 45, házhely 5054, házhe
lyes paraszt 17,222.

Lakhelyek: 1. a’ Sárréti járásban.
D eb re  í z e n  46,749 lak., Szabad kir. város. 

4000 alatsony házaival szörnyű nagy helyet foglal. 
Van itt Katholikus gimnázium , mellyet az istenes 
Oskolai TT. Atyák (Piáristák) látnak el. Itt van a’ 
Kerületi „Törvény szék, és olykor a’ Vármegye gyű

4o, Bihar Vármegye. 301
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lése. Épületei közt fel tetszenek, a’ Protestánsok 
(Η. V.) nagy Kollégiuma, a’ hol a’ tanulók száma 
reá megyöOO-ra; annak nevezetes Könyvtára 20000, 
Kötettel. Ugyan azok nagy Temploma, a’ város há
za. é a’ t, Hires 4 vásárja van, kivált a’ termési 
portékákkal. A’ Kézi mesterek nagy szárnál el le
het gondolni, a’ midőn itt: 150 Isizmadiát, 50· bod
nárt, 150 fazékast, 210 szíirszabót, 45 pipaszár esz- 
tergálost, 58 fésűst, 78 szappanost , 104 szíileöl, 186 
vargát, 57 gombkötőt, é. t. i. olvashatni, 11 miliőm 
tserép pipa készül esztendőnként. Salétrom is sok 
fözeltetik. Van Árva ház benne. Jeles még rendkí
vül való nagyságú jó izü hires búza kenyere, és 
dinnyéje.

Mező városok: Deretske 5405 Lak., sok kerti 
véleménnyel. Berettyó xij falu, 4705 lak. Bereg 
Böszörmény, 2057 lak. Komádi, a’ Sárrété között 
2085 lak.

2 Az Érmelléki járásban : Diószeg az Er part
ján 5921 lak. leg jobb bort termeszt a’ megyében. 
Dohánnyá is jó. Székelyhid 5556 lak. le omladozott 
vára. Székely város. Alargita, 2886 lak. Bora, do
hánnyá, ’s marha vásárja nevezetes. Milske, valaha 
vár volt.

5. A’ Váradi járásban: Nagy Várad, Püspöki 
város a’ Sebes Körös mellett, Lakszéke ez egy 
egyesült Görög Püspöknek is: a’ Jelességek közé 
tartoznak, a’ B. Aszszony Püspöki Temploma, mel- 
lyet Sz László Király épített, és Sz. tetemeivel di- 
szesítt, itt temellellek 4 Királyok, és 2 Királynék.; 
több Templomokkal, a’ Papi Nevendék ház , a’ hi
res káptalaniak épületei, az Akadémia; a’ gimná
zium, mellyet a’ TT. Praemonsl ráliak látnak el. A’ 
Kaputzinus Atyák Klastroma, a’ Vármegye háza. é. 
a’ t a1 Só házzal. Emlékezetet érdemel, sok gabo
nája, bora, marhája kézi mestersége, Kereskedése, 
a’ Püspök, és Felix bányai érlzes ferdök , a’ már
vány törések, néhai nagy erős vára, mellynek falai 
most is izmosok. Lakosi száma 6660. Három me
ző városok tartoznak hozzája; Várad velenlze 1820
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Jak. Várad Olaszi, 7725 lalí. az Irgalmas Barátaié is
potályával , és a’ Sz. Orsola szerzetes Apátzái Klas- 
tromával, leile a’ Leány osleoláleat tanítják, és Várod- 
Püspölei 2505 lale.

Bihar, régi vár, alig látni nyomát is, 2955 lalí. 
Kis Marja. Tsatár 1555 lale. szép tserép edényt ké
szít. Mező Tclegd 1440 lak. so hivatallal, ’s jó bor
ral. Élesd, bort termeszt. Fekete tó, mind a’ sebes 
Körös mellett.

4 A’ Belényesi járásban: Belényes, 17941. Vaskók, 
820 lale Réz-Bánya, 1050 lak. a’ Fekete körösnél; 
ásványaik híresek.

5. A’ Szalonlai járásban: N. Szalonta 8128 lak. 
a’ Költs ér mellett nagy termékeny halárral. Sarkod 
5240 lak. a’ Gyepes mellett molsárók közt. TsefTa. 
Deel. üveg hutával.

Többi jelesebb helyek. Szalats (m. v.) 4556 lak. 
Alma szeg, Fenes, Béla vára, keresztszegi vár, Sz. 
Jób vára a’ tsuda tévő B. Aszszony Apátságával, a’ 
hol Sz. István Jobbja tartatott. Bér. Újfalu 4705 lak.

Posta állások, (Debretzenböl) Buda felé: Szo- 
boszló l i ,  Várad, és Kolosvár felé: Hoszszd Páli 1, 
Potsaj 1 , Régeny 1, N. Várad 1, Telegd 1 { ,  Elesd
I , N. Bárót 1, Fekete ló 1 , Nyires l i ,  Váradról 
Gyula felé: Gyapjú 1£ , Szanlonla 1, Kémete 1 | ,  
Sarkad 1, Gyula 1, Remetéről Arad felé: Zerind 1,
II. Páliról Kémer felé: (Erdéljbe) N. Leta 1, Szé- 
kelyhid 1 , Margita 1 ( ,  Béda 1^> Kémer 1.

41. B é k é s  V á r m eg y e .
Bibar, Arad,Tsanád, Tsongrád, Heves (külső 

Szolmok) Nagy Kunság, és Szobolts vármegyék közt, 
Isupa térség, mellyen a’ Fejér körös, Bünkösd, Fe
kete, és sebes körös, Berettyó a’ Tiszába sietnek, 
magok után hagyván a’ posványos sárrétet.

Kövér alapa nem könnyen hallalódik fel más 
megyek termékenysége állal, de ivó vízzel, és tiszta 
egésséges levegővel nagy része szűkölködik, nyáron 
a’ hévség télen a’ hideg sanyarítja a’ Lakosokat.

4i. Békés Vármegye.
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T e r m é s e  k.
Leg bővebben terem a’ jó búza, van egyébb ga

bona is, Kerti vélemény, kivált a’ Tsabai veres 
hagyma, jó izü görög dinnye. Szénája, legelője, szal
mája, és nádja elég van fa belelt. A’ disznó paréj- 
ból alkali Sót főznek szapannak. Haszon földje, 
512,072 hold. mind szántó, 58,096 hold erdőn kívül.

Látni itt temérdek szarvas marhát, és juhot, mé
nest, nyulat, és farkast. A’ vizi madarak közt leg 
nevezetesebb ama szép tollú Kólsag. A’ Körösök sok 
hallal, kivált jó pontyai, és sügérrel, a’ molsárok 
rákkal, és tekenös békával szolgálnak. A’ Méh, és 
méz olly divatban van, hogy esztendőnként némel- 
lyek 1000 forintot is be vesznek abból a’ Ro’s- 
nyóiaktól.

L a k o s o k :  65 Tn □ m,, 5 mező város, 15 falu, 
5 puszta 117,675 (Magda 90 Dm. ,  120,000 lak.) em
ber van. Magyar 15 helys. Némét 2 , Tót 5 , Oláh 5, 
Vannak Serbek is, és 162 ’oidók. Mintegy harmad 
része Katholikus. A’ többi Protestáns, és ó hitű. 
Jobbára tsak föld miveléssel foglalatoskodnak, Fel 
oszlatik a’ Gyulai, és Tsabai járásra. Portája (1819) 
56, egész helye 899, hazhelyes paraszt 5779.

M e z ő  v á r o s o k .
1. A’ Gyulai járásban: Békés a’ Fejér, és Fe

kete Kőrös közt, régi erős vára omlodekival 14,510 
lak. Gabona, köles bor kerti vetemeny, marha, és 
méhek gazdagítják. Vására híres. Gyula; a’ Fejer 
Körösnél 14,085 lak. Hajdoni várával, a’ Vármegye, 
és Uradalom Kastélyával ditsékszik Van itt jó föld, 
legelő, sols marha, tekenös béka, és két vadas kert. 
Füzes Gyarmath, a’ Sárrétek közt 5767 lak. Jo szán
tó földje, szép marhája, Kotsagja, tekenös békája, és 
turfája van fa belelt.

2- A’ Tsabai járásban: Szarvas, a’ bárom kő
rös mellett posványok közt 14,815 lak. valaha vára 
volt. Jó oskolája van. Sok marhát, és juh nyájat 
tart.

Tiszán túl.
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Jelesebb helységek: Tsaba 21,751 lak. Oros há
za 9562 lak. Tót Komlós Tsongrád és Tsanád közit. 
6410 lak. Mező Berény. Protest, gimnáz. 7664 lak. 
Kélegyháza, kastéllal. Fndröd 5824 Jak. Gyoma 
5921 lak. Körös Ladany 3466 lak. Sz. András 4140 
lak. Ötsöd 4212 lak. Szeghalom 5572 lak. Torda, 
és Tsorvás pusztákon látni nagy épületek omla- 
dékit.

Posta állások, Orosházáról Pest felé: Szentes 
2 A. Arad felé: Tóth Komlós 1, Batonya 1{. N. 
Várad felé: Tsaba 2 , Gyula 1 , Sarkad 1.

42. A r a d ,  Z a r á n n  da l  e g y e s ü l t  
V á r m e g y e .

Erdély, Krassó, Temes, Torontál, Tsanád, 
Békés, és Bihar vármegyék közt. Keleti fele hegyes, a’ 
nyúgoti tsupa térség. Számos hegyei közt neveze
tesebbek : a’ leg nemesebb szöllövel bővelkedő 
Solymos, Kladova, Paulis, Gyorok, Kovaszentz, két 
Ménes hires szőllöivel, és füszerszámos boraival, 
a’ Mokra szép gömböíü hegye. A’ Világos vári 
szép ki látású hegy, és Fogú Popi hegy.

F o l y ó  v i z e i .
A’ Maros, Fejér Körös, Tsiger, Tőz, Fekete 

Kőrös éjszaki szélet mossa. Vannak erek, és pos- 
ványok is.

T e r m é s e i .
Sok búza, több nemű gabona, kukoritza, gyü- 

mölts. Nevezetes hamvas almaja, és dinnyéje, még 
inkább méz edességü lüszerszámos, és erős Menesi 
bora. Azután jön á’ Kovaszintzi, Gyoroki, Kad- 
nai, Solymosi, és Paulisi. Haszon földje, 850,828 
hold; az eke foglal 599,840 h. 290,109 h. erdő. 
Vas, és réz is találkozik.

Lakos ok:  108 — □. m. 25 mező város, 160 
falu, 28 puszta, 196,804 Lakos van. Magyar 11. 
Nemet 8, oláh 169 helys. nehány Tótokkal. Rátzok 1, 
helys. ’Sidó872 Lelek. A’ Katholikus valami 25,000.

E u r ó p a T cldnlete  IX. Kötet. 20

4 2 . Arad Zarándal Vármegye.
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Nagyobb része ó hitű, vannak bevés Protestánsok 
is. Virágjában van a’ mezei gazdaság, szőllő nö
velés, kézi mesterség, és kereskedés, mellyelt a’ 
Maros elő mozdít.

4. Járásai: az Aradi, Világosi, Zarándi, Boros 
Jenői, Portája (1819) 99. Egész helye 5129, helyes 
paraszt 11,551.

M e z ő  v á r o s o k .
1. Az Aradi járásban, O Arad, a’ Maros melleit 

15.865lak. Nem egyesült Görög Püspök széke. Vana’ 
Minoritáknak klastroma, a’ kik a1 plébániát el lát
ják. Van gimnázium, és az oláhoknak rendes os
kolája. Jeles a’ Vármegye háza is , mellyben a’ 
Gyűlések tartatnak. Több dohány por műhelyeket 
is szemlélhetni, a’ Kereskedők száma nagy. Régi 
nagy erősségétől meg fosztatott, ’s a’ helett épült 
a’ Maros bal partján 1765 az űj vár, melly most 
is jó állapotban van , 65 lak. Itt van Klastroma, 
és Plébánia temploma a’ Kápiszlráni Franlzishanus 
Atyáknak.

Petris, Erdély mellett közel a’ Maroshoz, 960 1. 
jó borral. Soborsin. 945 lak. a’ Maros folytában, 
só hivatallal. Tót Várad, 810 lak. a’ Marosnál, 
hajdon erős vár lehetett. Radna, a’ Maros mellett, 
1910 lak. egy királyi épülettel , és a’ Kapislráni 
T.T. Frantziskanusok felséges Templomával, melly
ben a’ B. Aszszony tsudállatos Képét sok ezer 
bűtsusok szokták látogatni, és tisztelni, mellette 
van Solymos helys.1215 lak. és jó bort termő hegy. 
Gyorok, 1510 lak. Pélska 15,458 lak. Mindenül jó 
borral.

2. A’ Világosi járásban: Világos, igén szép fek
véssel, 6250 lak. valaha nagy fényt vetett reája a’ 
nevezetes világos vár egy magos kő sziklán , gyö
nyörű ki látással. Jó borával ditsckszik.

Új Sz. Anna, 4050 lak. egy régi várral. Do
hányt, és bort termeszt. Van Kastélya is. Közelé
ben van a’ Sz. Anna falú, 2624 lak. Simánd, 5170 
sok pálinkát éget.
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3. A’ Zarándi járásban: Siltló, 2300 lak. Kis 
Jenő, 1781 lak a’ Fejér Körös mellett. Zaránd, 
a’ Tsiger, és Fejér Körös öszve folytánál, 3000 1. 
Sok dohányt termeszt.

4. A’ Boros Jenei járásban : Boros Jenő, 1665 
lak. a’ Fejér Körös mellett. Boros Sebes, 1110 1. 
a’ Fejér Körös mentében. Mindenik jó borálol ve
szi mellék nevét. Buttyin népes város 2710 lak. 
Dezna (új) 700 lak. régi vára düledékjeivel. Szom
szédságában vas hámorok vágynak. A’ várok Soly- 
mosi, Egresi, Pankotai, Boros jenöi — De tsak om- 
ladványok. Nagyszámú helységeket lehetne itt le 
irn i, 1—2—3 ezer Lakosokkal, ha a’ hely enged
né. Sok közülök el is pusztult, a’ Török háború
ban; és még nem emelkedhettek régi jó állapot- 
jokra.

Posta állások, Aradról Puda felé: Bátonya 2. 
Nagy Várad felé: Simánd 2 , Ĵ . Zerénd 2. Te
mesvár felé: Monostor 1-'.

Jnnét le megyünk Bánátba, a’ hol 3 Vármegye, 
és Két halár őrző hadi Ezred találtatik.

45. T s a n á d  V á r m e g y e .
Arad, Békés, Tsongrád, Torontál, Vármegyék 

közt, tsupa sik térség itt, ott lsekély dombokkal. 
Termékeny földje, levegője többnyire egésséges.'

F o l y ó v i z e i .
A’ Maros, a’ Szárazzal, Tisza. A’ motsárok 

közt nevezetesebb a’ Gentshát.
T é r m é s e k .

Sok búza, a’ borok közt híresebb a’ Makói. 
Dohány höven, a’ gyümöltsösök 5712 holdat fog
lalnak. A’ rélseg, és jó legelő 40 583 hold. a’ szán
tó 88,666 h. szöllő, 13,977 h. Berkek, és erdők 
79,526 h. =  228 464 hold.

A’ Szarvas marba, júh tenyésztés, a’ sertvés 
makkolás, nagy divatban van. Esmeretesek a’ kü
lönös szép Makói ökrök. Leg nevezetesebb a’ ló

20 *
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nemesítés, kivált Mező hegyesen A’ méhes gaz- 
dáhis sok mézet, és viaszt gyüjlenek.

L a k o s o k :  29 T2n □ m , 2 mező város, 7 fa
lú , 47,507 lakos van, 6 Magyar, 1 Tót, 4 oláh 
helys. Sidó 804. A’ puszta 50. Két harmad része 
tsak nem ó hitű, és Protestáns: a’ többi Katholi- 
kus. Jobbára föld mivelök.

Tsak egy járásból áll Mező városok :
Magyar Tsanád, a’ Maros melleit; régi Püspö

ki szék, mellyet Sz. István emelt 1056. Lakosi 
száma 7194 , régi vára el pusztult.

Makó, népes város 15,615 lak. a’ Maros mel
lett. Jeles a’ Vármegye háza, a’ hol a’ gyűlések 
tartatnak; a’ sóhivatal rév, 14 malom, és jó bora.

Tornya, a’ Száraz Er mellett: 2670 Iáit. szép 
uradalmi Kastéllyal, és kertekkel. Jó dohányt tér. 
meszt. Népesebb faluk: Apálhfalva 5648 lak. új 
Tsanád 2550 lak. Balonya 6484 lak. Földeák 1880 
Jak. Palota 4012 lak. N. Lak. 9960 lak. Sajtén 5105 
lak. Zombor 2565 lak.

A’ Kopántsi, és Kaszaperegi pusztán régi om- 
ladékok szemléltetnek.

A’ Mező Ilegyesi pusztán van ama jeles, és 
egész Európában híres ménes, mellyben 500 ember 
(többnyire katona) ügyel a’ ló tenyészésre, 1785 
állíttatott. Ékeskedik nagy, és szép épületekkel, 
2 puszták tartoznak hozzája ezen V. megyéből: Ka
marás, Fetskés, és a’ Nagy peregi puszta Aradból. 
Találtatnak itt mindenkor ezen Királyi menesben 
több 5500 szebbnél szebb lovait. A’ számos vá
logatott ménlovak el adatnak Magyar, és Erdély 
Országba. Az Itteni Katona Tisztek sokai segíte
nek a’ gyümölls termesztésére, és nemesítésére, 
kiknek ritka szépségű Kertjeikben már több esz
tendők ellőtt 100 neme találtatott az almának ; úgy 
itt láthatni az Afrikai Pieménség fokáról ide plán
tált szőllő veszszöket, ’s más ritka jóságú, és szép
ségű gyümöllsöket.

Posta állások, Oroszházáról Arad felé: Bato- 
nyárol Arad 2. Buda felé Komlos 1 ~.
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44. T o r o n t á l  V á r me g y e .
Arad, Tsanád, Tsongrád, Báts, a’ Német Bá

náti őrség, Temes Vármegyék, a’ Maros, Tisza, 
és Allibunári motsárok közt kedvező fekvéssel bir 
a’ kereskedésre, tagos molsáros lapályon; keblében 
folyik még, a’ Temes, Bega, Karos, Aranka. A’ 
Fejér, és Fekete ló; Illán Isi, Alibunári, ’s az Ti
sza, és Maros melléki motsárok majd negyed ré
szét foglalják ezen nagy megyének, tsak nadost, és 
sást teremvén, azon szép termések helett, meJlye- 
ket az illeni jó föld szokott hozni trágya nélkül, 
egy szántásra. A’ tsatornák közt jelesebb: a’ Ber- 
zavai.

T e r m é s e k .
Igen sok, és jó búza, ’s a’ gabonának minden 

neme. Ri’s kása igen nagy mennyiségben, kivált új 
Pet sen, Tsepzán, Török - Betsén , úgy dohány is. 
Bor 61,477 holdon. Λ’ Berkesek 144,495 holdat 
foglalnak: a’ rétek, és legelők: 551,454 h. A’ szán
tó 458,5118 h. Innét a’ Haszon föld 1,059,906 hol
dat tesz.

A’ Lovakat a’ Németek, a’ szarvas marhát a’ 
Magyarok, és Rálzok szaporítják nagy számmal. 
Juh nyájokat is eleget látni. Hallal, kivált a’ Ti
sza szomszédjai, bővelkednek.

L a k o s o k :  152 r80 □ m ., 16 mező város, 150’ 
falu, 6 puszta, 249,510 Lakos van. A’ kevés Ma
gyarok dohányt termesztenek. Németek 8 helys. 
Tótok 9, Franlzok 7, Bolgárok 2. A’ Rátz sok, de 
Jég több az oláh, ’Sidó 994. Katholikus válami 
70,000. Valami 5 — 4000 Protestáns, a’ többi ó 
hitű. Mezei gazdaság, kézi mesterség, hajózás, 
és kereskedés (gabonával, ri’s kásával, dohánnyal, 
marhával) foglalatjok.

4. Járásaiban (IV. Sz. Miklósi, Török Kanisai, 
N. lletskereki, és új Pétsi) nevezetesebb mező vá
rosok ;
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1. A’ N. Sz. Miklósi járásban, N. Sz. Miklós 
az Aranka mellett, 15,630 lak. Gazdasági intézet
tel , és szép kertel. O Besenyő, az Aranka part
ján, 7560 lak.

2. A’ Török Kani’sai járásban : ’Somboly (Hatz
feld) a’ fekete tó felett, 5122 lak. Igen szorgal
matos népe van. N. Kikinda, 12,553 lak. más 9 
szabados helységekkel, mint a’ Kunok, és Jászok, 
a’ Kamara igazgatása alatt, égyébbként a’ Várme
gyétől függ. Török (kis) Kanisa népes helység, a’ 
Tisza mellett. Tsóka, közel a’ Tiszához 5798 lak. 
révvel.

5. A’ N. Betskereki járásban: N. Betekerek, 
nagy, és szép város a’ Béga mellett, 12,812 lak. 
eleven kereskedéssel, hajdon erős vára volt. Dí
szes a’ vármegye házával. Nevezetes selyem tenyé- 
szése, és hoszszú magos hídja a’ Bega tsatornán.

Jelesebb faluk: Török-Betse, a’ Tisza parton 
3905 lak. révvel, és meszsze terjedő kereskedéssel. 
Frányova 5506 Jak. ’s több illy nagy számú Lako
sokból álló helységek.

Posta állások. Komlósról Buda felé: Mokrin 1, 
Kis Kani’sa 1~. — Temesvár felé: Tsatád 1 , Kis 
Betekerek 1^, Temesvár 1 — N. Betekerek felé:
N. Kikinda 1. Beodra 1, Melentze l i ,  N. Belske- 
rek 1, Beodráról Pétervár felé: Török Betse 1 \ , 
Temerin 2.

45. T e m e s  Vár me gye .
II a t á r j a i.

Krassó, az oláh Illirtis őrség, a’ Német Bánáti 
őrség, Torontál, és Arad Vármegyék. Nagyobb 
részint rónaság, nap keleti részét meg futják az 
Erdélyi kárpátok.

F o l y ó  v i z e i .
A’ Maros, Bega, Bereghszó, a’ nagyobb Te

mes, Bogonitz, Berzava, Karas. A’ Beregliszói, 
Dentai, Begai tsatornák által sok posványok ki



száríttattak ugyan, de még is sok ollyast hagy ma
ga után a’ Temes, melly a’ többi közt nyúgoti ré
szen egy nagy szigetet formál. A’ posványok közt, 
mellyek ezen vármegyének mind a’ levegőre, mind 
a’ termésre nézve ártalmasak, (kivált ha a’ szom
széd Ország gyakor döghalálos szellemei erre fuj- 
dogálnak) nevezetes az Alibunárí motsár.

T e r m é s e k .
Minden féle gabona. A’ Bánáti búza hires egész 

Austriában. Kukoritza, asztali bor, dohány, len, 
kender, festő füvek, ri’s kása, gyümölts, különö
sen temérdek szilva, a’ keleti részen fa, mellyel 
a’ nyúgoti térségen náddal, és Hírfával pótolnak. 
Haszon földje 913,852 h. szántó, 400,872 h. szellő, 
55,438 h.

Szarvas marha, juh , és sertvés nagy számmal. 
A’ hegyes részekben sok vad, a’ folyókban sok hal, 
a’ molsárokban sok vízi madár találkozik. Neve
zetes a’ selyem bogár, és méh szaporítás is. A’ 
kolumbátzí temérdek sok szúnyog sokszor halálos 
az állatoknak. Savanyú viz van: Brukenau, Mu- 
rány, és Barkóvar mellett.

Lakosok.  116 rs0 □ m. 1 szabad királyi, 9 
mező város, 176 falu, 250,475 lakos vagyon. Atal- 
jában Oláhól·., ki vévén 2 Magyar, 18 Német, 1 Bol
gár , ’s néhány IVátz helységeket ’Sidó 1076 Lélek. 
Találni Frantzokat is, és Olaszokat. Itt vannak a’ 
leg szebb faluk az Országban. A’ katholikusok ölöd 
részét teszik. Kevés Protestáns, a’ többi mind ó 
hiúi. Az erköltsi mívelet elő menetben vagyon.

4 Járásra osztatik: Sz. Andrási, Lippai, Te
mesvári, és Verselzire. Nevezetesebb helyek:

1 A’ Temesvári járásban: Temesvár, szabad 
lúr. város a’ Beza partján, nedves helyen. Nagy 
erősség; fel osztódik a’ várra 5665 lak. a’ Fabrika 
5924 lakossal és Jósef (kül) városaira 1835 lakossal 
=  11,420 lakossal utzái szép egyenesek, egy forma 
nagy házokkal, szorgalmatos, és tsíuos népséggel. 
Lakhelye a’ Tsanádi Püspöknek, és káptalannak,

45. Terries Vármegye. 3Π



312 Tiszán tú l.

a’ Papi Nenendékségnek, a’ Temesvári kamarai kor- 
mány Tisztségnek, es gimnáziumnál«. Épületei közt 
jelesebbek, a’ ritka szépségű Püspöki templom, a’ 
nem egyesült Görögök szép szentegyháza, a’ ’Sidók 
Sinagogája, Hunyadi János roppant vára, a’ Vár
megye igen nagy háza, a’ Tsanádi püspök jó íz
lésben épült lakháza, a’ Bánáti hadi kormány kas
télya, a’ Rátzok városháza, több nagy kaszárnák, 
3000 emberre való kaszamáták , és rnínák , a’ szép 
nagy fegyverház , a’ nevezetes vízi erő mív, rnelly 
által a’ víz föld alatti tsatornákon a’ városba vezet
tetik, a’ Piaristák kollégiuma, kik a’ gimnáziumot 
el látják, az Irgalmas Barátok klastroma, ispotálya, 
és temploma, a’ polgári, és katonai ispotály. Em
lékezetre méltó, a’ Begai víz tsalorna, melly a’ 
kereskedést igen elő mozdítja, a’ két szabadságos 
kereskedő társaság, a’ Fabril'.a ITóslátban találkozó 
selyem, és posztó fabrikált, és kézi műhelyek, a’ 
sok szép mulató kertek, és sélálló helyek, a’ se
lyem bogár lenyészés, papiros malom, ’s t. m.

2. A’ Sz. Andrási járásban ; Mező városok. Új 
Arad, szép, népes város a’ Maros m. 4090 lakos
sal eleven kereskedéssel. Só háza van, Vinga, Bol
gárok lakhelye.

3. A’ Lippai járásban: Lippa, mező város a’ 
Maros mellett, szép fekvéssel, 5475 lakossal van 
bora, sok gyüinöltse, kukorilzája, marhája, mélie, 
jeles ltö bányája. Valaha erősség volt,

4. A’ Verselzi járásban: Mező városok: Tsáko- 
va, a’ Temes mellett, igen szép, és kellemetes 
hely. Denta, a’ Berzava mellett, 4025 lakossal. 
Ri’skását termeszt. Versetz, lb,2tíb' lakossal. 1017. 
szabad kir. város lelt; nevezetes a’ bor, selyem, 
és ri’skása termesztésről. Lakhelye egy nem egye
sült Görög Püspöknek, és ezen vallásnak deák os
kolájának. Közelében egy vár omladékáit szemlél
hetni.

Itt is nagy számmal vannak a’ helységek, mel- 
lyekben több ezer Lelkeket számlálhatni.
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Említést érdemelnek azon két sántzok, mel- 
lyeknek egyike az Alibunári motsárnál kezdődik, 
’s a’ Marosig megy Temes váron keresztül, a’ má
sik közel a’ Dunához Gajtaszolnál kezdődik, Ver
setz, Batyin, Remete, Hideg kút mellett, ’s megy 
a’ Marosig, Romai Sánlzoknak neveztetnek, noha 
azt némellyel; az Avaresek munkájának (Ringus- 
nak) tarlják.

A’ Posla állások: Temesvártól: Buda felé; Kis 
Betekerek 1 - ,  Tsanád 1-t. — Arad felé: Monostor 
1 { ,  Arad 1 {. — Lugos felé: Rékas 2, Kiszelen 1, 
Lugos 1. — Weiszkirchenfelé : ’Sebei 1 |, Detta l i ,  
Moravitza 1 , Versetz 1 , Langendorf 1 , Versetzröl 
Panlsova felé: Ulma 1, Allibunár 1. Dettától Pan- 
tsova felé: Margita 1 Monostortol Lippa felé: Al- 
lios 1 ^, Lippa 1 1.

46. Kr as s ó  V á r m e g y e .
H a t á r o s .

Tlunyad Vármegyével, (Erdélyben), az oláh 
Illyrus őr-sereggel, Temes, és Arad Vármegyékkel.

Egészlen hegyekkel van borítva, mellyek jobbá
ra a’ kárpátokból ágoznak ki. üljenek: a’ Dobri 
Vreh, Ruska, Szemenik , Kapulzin. e’ t. m.

F o l y ó  v i z e i .
A’ Temes Karas, Néra, Maros, Béga, Bega- 

nitz , Berzava , ás Pogonis.
Földje tsak egy szántást, de trágyát nem kí

ván, és még is bőven termi a’ kukoritzát, mivel 
az oláh egyebet nem kíván. Gyiimölts, (kivált szil
va) eleg van, borban sints szükség. A’ jó Legelő
ket marba nevelésre használjak. Haszon földje; 
850,228 hold. szántó; 388,990, szőllö 28,843, erdő 
541,704 rét, és legelő 78,400 házi kert 12,893 h.

Az ásványok Országa itt kintseket oszt, noha 
most nem olly bőven, mint kivántatnék, Oravitzán, 
és Moldaván, ’s Dográtskán, arany, ezüst (Szász
kán, és Gladnán réz is) vas, (úgy Resitzán, és

46. Krassó Vármegye.
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Boksán) ón, és e’ felett Szászkán tzement víz ta- 
láltatik.

L a k o s o k :  108 T90 □ m. 16 mező város, 219 
fald, 196,864 lakos találkozik. Mind oláh, 17 Né
met, és Rátz helyeket ki vévén. ’Sidó van 156. 
Magyar épen kevés. 18,000 kalholikuson, és mint
egy 100 Protestánson kívül mind ó hitű. Nagy ré
sze a’ Bányákban dolgozik.

Fel osztatik 5 járásra: Bultsi, Kápolnási, Lu
gosi ; Krassovai, és Oravitzaira. Portája (1819) 97 
Házhelye 6197 |  helyes paraszt 28,100.

M e z ő  v á r o s o k :
1. A’ Kápolnási járásban: Tatsét a’ Béga folyó- 

nál, 1160 lak. vár omladékkal.
2. A’ Lugosi járásban: Lugos, Temes két part

ján, 5568 lak. A’ Vármegye házával, és Gyűlései
vel; a’ Minoriták klastromával, és Plébániai tem
plomával jó bor terem vidékén.

3. A’ Krassovai járásban: Német Boksán, a’ 
Berzava mellett, 1864 lak. Sok vas bányákkal, és 
hámorokkal; mágnes kő is lalállatik bányáiban. 
Dognálska, 4034 lak. ezüst, réz, és ón bányákkal. 
Porfir hegyei tűzre mutatnak. Gránát, és ásbest 
is tűnik elő. Resitza, 1095 lak.

. 4. Az Oravitzai járásban : Oravitza 3851 lak. 
isínos bánya város: arany, ezüst, réz, és ón bá
nyáiról igen nevezetes. Kerületi Bányász Hivatal 
Lakszéke, melly a’ Bánáti bányászságat kormá
nyozza Tsildovár (Német) 2130 lak rézbányái je
lesek. Szászka (Német) a’ Néra mellett, 2143 lak. 
réz, ezüst, és vas bányákkal. Uj Moldava, közel 
a’ Dunához, 2230 lakossal gazdag réz bányákkal.

Számos falui tsak a’ sok lakosokról emlittésre 
méltók átaljában.

Posta állások: Lúgostól, Temesvár felé: Kisze- 
ten 1. — Orsóvá felé: Szakul 1 £ , Káransebes 1. 
— Erdély felé: Bo’sár I f , Falsét 1 , Kassova 1, 
Kosesd 1. Német Oravitzáról Temesvár felé: Rakó-

foc



va 1, Kudritz 1. — Dognátska felé: Szekás 1, Dog- 
nálskal, Szászka 1

A. Jászság, és Kunság. 315

J e g y z é s .
Noha a’ föld képen a’ különös szabados kerü

letek azon Vármegyék mellé vannak rajzolva, a’ 
mellyeknek szomszédságában feküsznek: én itt azo
kat különös Szakaszba helyheztetem; részint mivel 
ez be vett szokás a’ Föld le íróknál, részint, mi
vel igy könyebb azokat tulajdon képen le rajzolni.

így a’ Jászság, nagy, és kis Kunság a’ Pest, 
Pilis , és Solt egyesült Vármegye vidékein fekszik, 
és a’ fö Osztályban azután következik egyenessen. 
A’ Tsajkások kerülete pedig a’ Báts, és Bodrog 
Vármegye Szomszédságában van. Hasonló képen 
a’ tenger parti vidék Zágráb Vármegyével határos, 
és azt némelly föld le írók mindjárt Magyar Or
szág után teszik köz - vetetlenül.

II. S z a k a s z .
K ü l ö n ö s  s z a b a d o s  k e r ü l e t e k  l e  írása .

§. 1.
A. Jászság .  D i s t r i c t u s  J a s i g u m.

F e k v é s e .
A’ Mátra, és Tisza közt, a’ Zagyvának két par- 

tyán; szomszédja keleti éjszakra Heves, és külső 
Szolnok, nyúgoti dél felé Pest Vármegye. Egész
len sík téx’ség.

F o l y ó  v i z e i .
A’ Tiszán, és Zagyván kivűl: Tárná, Szarvágy, 

és Ágó több patakokkal. Molsárokat a’ Tisza liágy 
maga után. Nevezetes a’ felső, és alsó Tsörsz árok 
a’ Tisza', és Árok szállás vidékin. Timon szerént
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mind a’ kettő az Avaresek Piingusa volt. A’ homo
kosokat ki vévén, a’ föld igen termékeny.

T e r m é s e k .
Minden nemű gabona. Némelly helységeit er

dőket is neveltek, bor több helyen, nád a’ Zagyva 
körűi terem; benne pedig, és a’ Tornában sok hal, 
és rák, a’ jó lágos legelőkön igen számos szép 
marha nevelkedik mellyel nyereségre kereskednek.

L a k o s o k :  17 f- Dm.  50,000 ember lakik. Na
gyobb részént az Jász Kunoknak el magyarosodéit 
unokáik; mintegy 5000 ki vévén, mind katholi- 
kusok.

L a k h e l y e k :  3 mező város, 8 közönség, és 
5 puszta.

A’ M e z ő  v á r o s o k :
Jász-Berény, a’ Zagyva két partján, a’ Jászság, 

és két Kunság fő városa, 16,214 lak. Épületei közt 
jelesebbek; szép temploma; az üdvözítői Francis- 
kanusok klastroma, a’ gimnázium. Diszesíli azt 
erős kő liida: és egy kies szigeten a’ város köze
pén Jósefnek, Országunk Nádorának márvány tisz
telet oszlopa. Nevezetes régisége a’ Leel vezer 
kürtje.

Árokszállás, a’ Gyöngyös patak mellett, 8000 
lak. szép búzát, és bort termeszt. Jász - Apálhi 8000 
lak. jó búzája, bora, és már erdeje is van.

A’ 8 községek (helységek): Fénszaru 4253 lak. 
Felső Sz. György, 1773 lak. Dósa a’ Boldog Asz- 
szony halmával 2452 lak. Jákó Halma 2600 lak. 
víz tsatornával. Mihál Telek 1870 lak. Sz. György 
3900 lak. hoszszű töltéssel, szép erdővel. Ladány 
4500 lak szép temploma, és termékeny határa van. 
Kis-ér 4522 lak. jó kerti szőllövel.

Határában 3 falu, és 3 puszta Pest, és Heves 
vármegyéhez tartoznak.

Posta állások: Gyöngyösről; Abony felé: Árok- 
Szállás í { ,  Jász-Berény 1 í , Tapio szele 1

Magyar Ország.
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§.  2.

B. Kunság.  Cumani a .
A’ Nagy Kuns ágr a  ( Cu ma n i a  m ajor) és Ids 
K u n s á g r a  ( Cu ma n i a  m i n o r )  o s z t a t ó d i k .

N a g y  K u n s á g .
Π. István Király az Országba fogadott Kunok

nak a’ Tiszánlúli vidéket adta Temesig. A’ mosta
ni Kunság Kákád folyó körül fekszik; keletre a’ 
sárrét, délre Bihar, és Heves, nyúgotra, éŝ  éjszak
ra Heves (külső Szolnok) határos szomszédja. Két 
kis része lejebb esett a’ Körös jobb, és bal partjá
ra amaz feliül ez alól. Az egész Kunság lapály, 
mellynek felét a’ Berettyó, Hortobágy, és Kákád, 
Sárrétévé teszik ki öntéseik állal, mellyek vesze
delmeit keveséttik az 178G nagy költségekkel vetett 
•»átok. A’ Berettyó egy kis részét mossa. Az ör- 
Tlö" árka, melly a’ Dunától jön, a’ Mester szállási 
pusztán keresztül megy.

Haszon földje igen termékeny, bőven hoz min
den fele gabonát, de kivált búzát, és árpát, a’ Ku
nok. sok nagy jó izü dinnyéje nevezetes. Tágos le
gelőjében , es rétjeiken sok magos fü terem, melly 
szép marhát nevel.

L a k o s o k :  20 I □ m. 45,000 ember tartózko
d ó . 7  _üOOO ki vévén, a’ kik kalholikusok; a’
többi Protestáns, néhány Görög, és ’Sidó is van. 
A’ Kunok izmos, erős, bátor szivü emberek, a’ 
mezei gazdaságban gyönyörűségeket lelia.

Lakhelyek: 1 mező város, 5 falu, 16 puszta. 
Kardszag Új-szállás, népes mező város, a’ Sárrét 
mellett, 20,240 lak.

A’ népes faluk: Turkeve, 7543 lak. Madaras, 
8025 lak. Kunhegyes, 6780 lak. Kis új - szállás , 
7425 lak Kun Sz. Márton, 6200 lak. Bora, és 
sok gabonája terem.

Posta állások; Szolnokról Debretzen felé: Bán
halmáról Kardsza^ 2 ,  Nádudvar 1

B. Jászság, és Kunság.
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§. 3.
C. K i s  K u n s á g .

A’ mostani kis Kunság 2 nagyobb, és 3 kisebb 
darabból áll, Tsongrád, Báts, Pest, és Heves mel
lett. A’ homokos dombokon kívül tsupa rónaság. 
A’ kígyós patak minden folyó vize. De annál több 
tótsárok vannak benne, ollyanok; a’ Halas, Sós, 
két Fejér Pir tó, es Mi’sei Fertő. Egyébb ként 
igen jó földjei, és legelői vannak. A’ folyók szűke 
miatt sok kutak ásatnak. Nevezetes itt az Avare- 
sek hoszszú Ringusa, melly ördög árka név alatt 
a’ Dunától (Baja mellett) kezdődvén ezen által 
megy a’ Tiszáig, ’s onnét Szeghalomig nyúlik Bé
kés Vármegyében, ’s a’ Sárrét mellett végződik. 
Levegője igen egésséges.

T é r m é s e k .
Sok gabona, dohány, sárga dinnye; legelőin 

számtalan szarvas marha, ló, jóh-nyáj. Ferentz 
Szállása, és Majsa mellett dará’s Iső ásattatik; szék 
só is gyiijtetődik némelly helyeken.

L a k o s o k :  47 f  □ m. mintegy 00,000 vitézi 
bátorságú Magyar lakik. Több felinél katholikus, 
a’ többi Protestáns, 300 ’Sidó.

Lakhelyek, 3 mező város, 5 falu, 37 puszta. 
A’ mező városok: Halas, a’ Halas tó mellett, 11,081 
lak. halmok közt fekszik; sok gabonát, és bort 
termeszt. Félegyháza, 15,340 lak. Szép épület
iében találkozik a’ kunok törvény táblája , és okle
vél tárja. Jelesíti jó gyiimöltsc, és bora. Neveze
tesek marha vásárjai. Határán Romai hamv vedrek 
ásattatlak ki.

Kun Sz. Miklós, a’ Bak ér mellett 4615 lak.
A’ faluk: Látzháza, 3623 lakossal. Szabad Szál

lás, 4950 lakossal bort termeszt. Fiilöp szállás 
4756 lakossal, Dorosma 8520 lakossal, Majsa 5275 
lakossal.

Posta állások, Budáról: (Soroksár 1) Latzhá- 
za 1 |. Kun Sz. Miklós 1~,  Szabad Szállás 1, I’sák

Magyar Ország.
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1 , (Vadkert 2) Halas 1, Mélykút If. Budáról Sze- 
ged'felé: (Soroksár 1) Otsa 1, Inálsl ,  Örkényi) 
Lajos 1, Kelskemét 1, Paka 1 , Félegyháza 1 , 
Péteri 1.

D, Jászság , és Kunság.

5 §
D. A’ II a ) d ú V ár o s o k*

A’ Hajdú városok, mellyek eredetéről az I. Sza
bászban vagyon Szó Tiszán túl három darabban 
vágynak, kelleje Szabolts, a’ harmadik Bihar Vár
megyében , és egy különös kerületet lesznek. Vidé
kek álaljában termékeny térség. A’ nagyobb dara
bon fekszik, és foly egy részint a’ veres Nád - mo- 
tsár, a’ Kadarts érrel, melly a’ Tiszából veszi ere
detét. Ezen határ nyúgoti részén Kössely vize is 
öszve foly a’ Badarlsal.

Termékenysége igen hasonló Szabolts Várme
gyéhez, 120,569 haszon vehető földjéből 56,520 h. 
szántó alávaló.

Nagysága mind a’ három darabnak öszveséggel 
1.7- □ m. A’ Lakosok számát 27,252 re teszik, a’ 
kik tiszta Magyarok , és nagyobb részre Protestán
sok. ’Sidó 200 találkozik közlök. Száma ezen me
ző városoknak a’ következendő hat:

1) Böszörmény, népes és virágzó város tör
vény székkel. 15,758. (Szabolts Vármegy.)

2) Borog. 154 lak. (Szabolts Várm.)
5) Nánás. 7706 lak. (Szabolts Várm.)
4) Halház. 5840 lak. (Szabolts Várm.)
5) Szoboszló; a’ Kösselly mellett, nagy és né

pes hely, szép tájékon. 15,456 lak. (Szabolts Várm.)
6) Vámos Pérts. szép erdők közt. 2510 lak. 

(Szabolts Várm.)
Posta állások: Szoboszlótól Debretzen 1{. ugyan 

onnét: Nádudvar 1 f .
J e g y z é s .

Zaránd Vármegyének egy része (Kővári vidéke) 
Kraszna , ás Közép Szolnok Vármegye, mellyek
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egyébb eránt úgy szemléltetnek , mint Erdély Or
szág részei, Magyar Országnak adóznak.

III. O s z t á l y .

Horvát, és Tót Ország, a’ tenger parti vidék, 
és Határ őrző Ezredek kerületei :

Horvát h  Yárm.  Sl avon.  Várm.
1. Yarasd.
2. Körös.
3. Zágráb.

Tenger parti keseked.

4.
5.
6 . 
Vidék.

Veröcze. 
Szerem. 
Posega.

I. S z a k a z.
H a t á r a i .

Éjszakra: Magyar; keletre: Galilzia, és Mold
va; délre: Oláh Oi’szág; nyúgotra: Magyar Or
szág.

Hegyes tartományok, némelly vidékeket hívö
vén, nevezetesebb hegyei: a’ Maizei, Krapinszka, 
Ivántsitza, Zeleznitza, Bénák, és Kalnik ’s a’ t. 
mellyekröl azok helyén bővebben szollunk.

V i z e k .
A’ Duna, mellybe folynak, a’ Száva, és a’ Vu- 

ka, a’ Dráva, a’ Bednya, Plavnilza, Karasitza, es 
Kusitza folyókat veszi magába, á’ Szulla, Krápina, 
Lonya, Tsasma , Glágovitze, Hova, Kulpa, Unna, 
Pakra, Orlyava és Bosuth a’ Szávába Sietnek. A’ 
molsárok közt emlékezetet érdemel a’ Dombé , és 
Kologyvári motsár.

T é r m é s .
Ataljában igen termékeny, és bö fizető tartó- 

mányok ezek, kivált a’ hegyek tövében ; noha itt 
amott köves, és puszta vidékeket is lelni kivált 
Horvát Ország szélein, és a’ tenger partok hatá-



raiban. Leg tenyészesebb a’ föld a’ Dráva, és Szá
va mentében.

É g h a j l a t .
Ataljában igen mérsékellt; a’ tavasz már Böjt 

első havában , az aratás Pünkösdében be lép. A’ 
tél alig tart 3 holnapokig- A’ Levegő a’ hegyek 
közt tisztább, és egésségesebb, mint a’ motsáro- 
sokon.

Tenger parti vidékek. 321

II. S z a b á s z .

§. 1.
T e r m é s e k .

A’ gabonának minden neme meg terem ezen 
tartományokban, noha nem mindehol egy forma 
mértékkel. A’ többiek közt leg jobban fizet a’ föld 
Szlovéniában. Kukoritza, és Bab leg több termesz- 
telik. A’ Harmat Kása Szeremben vadon is meg 
terem. Gyiimölts mindenütt elég van, de kivált 
Szilva , úgy hogy az utazó szabadon be mehet a’ 
Szilvásokba, ’s ott annyit ehetik a\ Szilvából, a’ 
mennyi tetszik. Egész erdőket találni ezen gyü- 
mölts fákból ; mivel ezen nemzetek igen kedvellik 
a’ Szilva pálinkát. (Rakie> Szeder fa is nagy szám
mal van. Gesztenye erdőket is szemlélni, némelly 
helyeken azzal Serlvéseket hizlalnak. A’ tenger 
parti vidékeken a’ füge, és más finomabb gyümöl- 
tsök. u. m. mondola. ’s a’ t. bövségessen teremnek.

A’ Borok erősek, kellemetes ízűek, de nem 
állandók. A’ Szeremi szöllőkröl azt tartják, hogy 
azokat Próbns Komái Tsászár ültette légyen a’ Ili. 
Században. Híresek a’ Kárlovitzi édes borok. 1 mi
liőm akóra betsülik az esztendei termést. Édes 
fa is terem a’ Tót, és tengeri vidékeken. Az er
dőség véghetetlen szép, magos, vastag, és hajó 
építő fákkal. A’ Tót Országi szarvas gomba ne
vezetes.

Európa  Tekintete IX. Kötet. 21
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§. 2.

Az Á l l a t o k  O r s z á g á b ó l .
Szarvas marha, és ló tsak annyi neveltetik, a’ 

mennyi a’ szügséget pótolja. Juhok némelly vidé
keken számossan vannak. Leg nagyobb gondjokat 
ezen vidékek a’ sertvés nevelésre fordítják, mivel 
hogy sok kukoritza terem, és a’ sok erdőkben 
makk elég találkozik. Sok sertéseket vesznek a’ Bos- 
nyákoktól, és Törököktől, mellyeket meg hizlalván, 
a’ Magyar, Német, és Olasz kereskedőknek jó nye
reséggel el adnak, többször egy háznál 12—18 hízott 
sertést is le ölnek magok szükségére. A’ Száva kö
rül Kasztorokat is lelni. Az erdőkben sok vad ál
latok tartózkodnak, mellyel«, drága bőreikkel hasz
not hajtanak; nevezetesen: nyesi, őz medve, far
kas , nyúl ’s a’ t.

A’ méh tartás is igen nagy divatban vagyon: 
mivel igen szeretik a’ Lakások az édességet, kivált 
a’ méh sert. Különös figyelmet érdemel a’ selyem 
tenyésztés, és némelly vidékeken szederfából egész 
erdők találtatnak. A’ barom fial« közt temérdek sok 
pókát szemlélni. A’ Túzokok Sokszor 20—25 fontot 
is nyomnak. Tsászár madár, fogoly, sikelfajd, nyirfajd 
sas, vad hattyú, botsak, ’s a’ t. A’ sok folyókban 
fogaltatnak 13 — 16 má’sás vizák, 2 0 — 50 fontos 
tsukák, 10,— 12 fontos pontyok, 4 — 5 fontos pisz
trángok. Ásványok: Kevés arany, és ezüst. Réz 
Szamogorán vas, és vas értz, fejér, és fekete már
vány, több egyébb színükkel. A’ Marchai hires 
agyag. Termés kénkö; kőszén, sóviz, és értz vi
zek több helyekben.

Horváth Tót.

§. 5.
L a k o s o k .

A’ Morvátok a’ VII Század elején jöttek a’ Ser- 
blusokkal a’ Kárpát tövéről ide, ’s az Avaresket ki 
űzvén székekből, meg telepedlek. A’ XI század
tól fogva a’ Magyar koronához tartoznak. Tulajdon
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Horvát nyelveken beszélnek. A’ Határ örizők Né
metül, kevesen rátzúl beszélnek. A’ Tótok is azon 
üdében jöttek mostani Lakloidjökre Sarmatiából, ’s 
egyszerre jutottak a’ Magyar korona alá; a’ Serblu- 
sok, (Rátzok) későbben jöttek Serviából a’ kárpá
tok mellé, ’s onnét a’ Chrovátokkal a’ régi Moesiá- 
ig takarodlak, a’ honnét azután Tót Országba köl
töztek. Vannak itt Németek is , és Magyarok, de 
tsekély számmal.

Hitt vallás. Atáljában katholika. Van nagy 
számú nem egyesült Görög is. De Protestáns , és 
’Sidó igen kevés talkozik.

Katholikus Püspökségek: a’ Zágrábi, Segniai, 
Körösi egyesült Görög, Diakovári. Nem egyesültek- 
a’ Karlovitzi , Károlvári, és Versetzi, ’s Pakrátzi.

A’ Tudományok a’ Zágrábi Akadémiában, Vá- 
rasdi, Károlvári, Fiumei, Pétervári, és több gim
náziumokban gyakoroltatnak; úgy az Eszékiben, 
Posegaiban, és Vinkovtzaiban. A’ Kalugyereknek 
16 klastroma van; de töbk a’ katholíkusoké.

E r k ö l  Isi v o n a t o k .  Ha’ a’ termetig és test 
állási kiilömbbséget ki veszsziik, ezen több féle 
nemzetek közt szinte olly nagy hasonlatosságot fo
gunk találni, mintázok nyelvében. Jámbor művelete 
a’ Szláv Nemzeteknek ezen vidékeken ki tetszik er- 
költsös tsinoságokbol, és emberséges viseletekböl. 
Hogy ezek között is találkoznak el fajzások, az ná- 
lok közönséges a’ többi Nemzetekkel. Katonáknak 
termettek, és otthon leg kedvesebb foglalatosságok 
a’ föld mívelés. Többnyire az Aszszony szemellek 
viszik a’ házi, és sokszor a’ külsögazdaságí gondot 
is, kivált a’ Határ Őrző vidékeken. Ezek fonnak, 
szőnek, és készítik a’ ruhát egész ház számára: in
nét következtetni lehet, hogy a’ kézi mesterségek 
nem nagy divatban lehetnek, ki vévén a’ városokat, 
és míveltebb vidékeket.

Kereskedés, ez jobbára hazai termésekkel fizet
tetik. u. m. gabonával, szarvas marhával, sertések
kel, dohánnyal, szilva pálinkával, selyemmel, méz
zel,  viaszszal, édesfával, gubatslsal, nyersbőrrel;

21 *

Tenger parti vidékek.
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a’ borral tsak a’ szomszéd Lakosoknak szolgálhat, 
mivel azt meszsze földre nem vihetni. Gyümöltsel 
is kereskedik. Leg sikeresesbb kereskedő város 
Fiume, a’ tenger parton.

4.
A’ K o r m á n y .

A’ Polgári tartományokban a’ Magyar Kormány 
szerint vannak mindenek el intézve. A’ tenger parti 
vidék (Litorale) tulajdon Törvényszéke (Gubernium) 
állal vezérel - tetik. A’ Határ őrzök állapotja igen 
külömbözö a’ polgáriakétól ők paraszt katonák. 
Földjeikért fegyverrel szolgálnak, de tulajdonok 
nints. A’ hány Ezredből állanak, annyi Ezredet tar
toznak ki állíltani, és az Ezred 2723 főből áll, ezek 
szüksége pótlására adót is fizetnek a’ házi ládába. 
(Domestica). A’ Kormány egészlen Katonai.

§· 5.
F e l  O s z t á s a .

Fel osztatnak ezen tartományok: Horvát Or
szágra, Tót Országra, a’ tenger parti vidékre, és a’ 
Határ őrző Ezredi Kerületekre.

Horvát Ország 3 Vármegyére. Tót Ország 3 
Vármegyére. A’ tenger parti Vidék egy Kerületre 
(Gubernium). A’ Határ őrző vidékek 4 Megyékre, 
t. i. a’ Tsajkásokéra, Horvátra, Tótra, és Erdélyi
re. A’ Horváth 8 Ezredi kerületből áll, u. m. Ká- 
rolvári (4 Ezred) Sz. Györgyi, Körösi, Báni 2 Ez
red. A’ Tót 5 Ezredből, u. m. Gradiskai, Bródi, 
Pétervári, Német Bánáti, és Oláh-Illyriai

Az Erdélyi (Szebeni) Ezredi kerületből, u. m. 
az Oláh gyalog 2 Ezred; a’ Székely gyalag 2 Ezred, 
a’ Székely Huszár Ezred.

A’ mi egyébb föld le irati Környül állásokat il
let, meg találni azokat részínlMagyar Ország közön
séges le írásában , részint minden tartománynak, és 
Kerületnek különös rájzolatjában.
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H o r v á t h  Ország.  Cr oat i a .
47. 1. V a r a s d  V á r m e g y e .

Kőrös, Zágráb Vármegyék, és Stájér Ország 
közt, a’ Matzeli hegy sor keresztül fut rajta, melly- 
nek magosabb tsutstsai: a’ Krapinszka Gora, Iván- 
tsitza , Zeleznitza, és Bennak. A’ többi rész majd 
dombvölgyes, majd lapály.

F ο I y ó i.
A’ Dráva, Szutla, Mura, Krapina, Bednya, 

és Plitvitza.

T e r m é s e k .
Leg jobban termesztik a’ kukoritzát, Kölest, 

és hajdinát. Gyümölts, kivált szilva, dohány, és 
bor elég van; a’ Vinitzi, és Töplitzi bor leg jobb. 
Zágorján sok fű kaszállódik. A’ sok erdők tsak 
nem felét veszik be a’ megyének. A’ 257,159 hold 
haszon földből szántó 108,337 rét, 27,376. szöllő. 
23,972. erdő 92,241.

Több a’ telién, mint az ökör, a’ juh tenyészte- 
tés előre megy, mongolitza elég hizlaltatik az er
dőkben, a’ hol sok vad is tartózkodik. Varasdon 
egy selyem Fel vigyázó mozdítja elő annak tenyé- 
szését.

Van fekete, fejér, veres, és rötbarna márvány, 
és meleg ferdö is.

L a k o s o k :  3 4 ^  □ m., 1 szabad királyi, 5 
mező város, 406 falu, 155,700, Lakos van. Mind 
Ilorvát, és Rátz, 7 0 ’Sidó. Mind katholikus, itt 
amott néhány ó hitü van. Többnyire a’ gazdasággal 
vesződnek. A’ városokba szükséges kézi mestere
ket találni. A’ Tudományok Varásdon virágoznak.

4. Járásra osztatik fel: t. i. az alsó, felső Me- 
zöségi, és alsó, felső Zágorjai-ra. Egészhely 7365. 
házhelyes paraszt 8224.

47· Varasd Vármegye.



L a k  h e l y e k :
1. Az alsó Mezöségi járásban: Varasd, szabad 

hir. város közel a’ Drávához, 9150 lak. Több szép 
Templomokkal ékes. Épületei közt jelessek, a’ Gróf 
Erdödyek vára; a’ Plébánia Templom, a’ melly 
Kollegiáta, a’ Sz. Lászlói Frantziskanusok , és Ka- 
putzinusok; ’s Orsolina Apátzák klastroma, a’ 
Vármegye háza, a’ hol a’ Gyűlések vannak; a’ gim
názium. ’s a’ t. Valaha nagy erősség volt.

Mezővárosok: Toplika, 780 lak. Nevezetes me
leg ferdöje van, melly már a’ Romaiak üdéjében es- 
meretes volt az Aqvae Jasae név alatt. A’ Zágrábi 
káptalané. Szép Temploma, és roppant vendég fo
gadója van a’ tisztesebb ferdékkel egy fedél alatt. 
Hegyek közt fekszik. Közelében üveg huta is van. 
Petrianetz. 850 lak. nem meszsze a’ Drávától.

2. A’ Felső Mezőségi járásban: Vinitza 645 lak. 
közel ahoz egy várt látni. Jó bora terem.

5. Az alsó Zágorjai járásban : Krapina 685 lak. 
régi várral, és forrásos meleg ferdővel. Sz. Lászlói 
Frantziskanusok Klastromával.

4. A’ felső Zágorjai járásban : Kanetz 714 lak. 
vár omladékkal a) Szutinszka, és Tresnyevetz mel
lett is fördők vannak.

A’ Sok falu közt: Jerovetz, sok tserép edén
nyel. Omladozó várok: Vinitza Béla, Mellengrad, 
Kelletz, Ostertz, Loborgrad , Kostelgrad. N. es K. 
Tábor.

Posta utak: Varasdról; Magyar Ország felé: 
Tsáktornya 1. Zágráb felé: Osztritz 1, Breznitza 1. 
Kapronta felé: Ludbreg 1~. — Pettau felé; Sau- 
rits 1.

48. 2. Körös  V á r m e g y e .  Comi t a t us  Cri-  
s i e n s i s .  K r e u t z  e r - G e s p a n n s c h a f l .  Kri -  

s e v e c h k a  Vár me gye .
Kőrös Vármegye fekszik: a’ Varasdi fő hadi 

Tisztség, Posega, Zágráb, Varasd, Szala, és So-

82í) Horváth Ország.

a; Itt Klastroma vau a’ Karniol Sz, Keretzi FrantzisUanusoknak.
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mogy Vármegyék közt. Felső része a’ Dráva alatt 
szép Síkság, a’ többi része, egyes vidékeket kivé- 
vén hegyes, és dombos.

F o l y ó  v i z e i .
A’ Dráva, hajózásra, és halászatra szolgál; 

Lónya, Gloyovnitza, Tsazma, Bednya, és Plitvitza. 
Nagyobb része termékeny, kivált a’ Dráva mellett.

Nagyobb böségű termései, kukoritza, köles po
hánka. Bora erős, és jó ízű. Sok veres és fog
hagyma; káposzta, és dohány. Számos gyümölts, 
fő képen szilva, és szederfa. Haszonföldje: 226,888 
hold. szántó 100,429 h. szöllö 22,245 h.

Kőszene ván a’ Raszini hegyen , ’s más he
lyeken..

L a k o s o k :  50 τ2σ □ m ., 2 szabad királyi, 1 
mező város, 296 falu, 4 puszta, 80,890 lak. van. 
Mind Horváth, és Bátz. ’Sido 192. Mind katholi- 
kus 3000 óhitűn kivűl.

Két járásai, a’ Kaprontzai, és Körösi, házhely 
4543, helyes paraszt 4466.

L a k h e l y e k :
1. Λ’ Körösi járásban: 1. Kőrös, Crisium, 

Kreutz, nem meszsze a’ Glogovnitza folyótól, sza
bad király vároz 5060 Lak. Egyesült Görög Püspök 
Széke, és Lakhelye. Itt tartatnak a’ Vármegye 
gyűlései.

2. A’ Kaprontzai járásban: Kaprontza, szabad 
királyi város, közel a’ Drávához 2600 Iák. a>. 
Nem meszsze rév van a’ Dráván által. Raszina 
590 lak. Ludbreg. m. v. postával 825 lak.

§. 3.
49. Zá g r á b  Vár me gye .

Nevét a’ bajdoni Zabragy vártól, most Zágráb 
városától vette. Ilatáráí: éjsz. Kraina, és Várasd

4 8 . Körös Vármegye.

a) Itt A' Sz. Lászlói Frautziskan. KListioma van.
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Vármegye. Kel. Kőrös Vármegye. Del. a’ két első 
Báni határ őrző Ezred, és a’ Szluini, ’s Ogu- 
lini ; Nyűg. a’ tenger parti vidék, és Kraina. Leg 
nagyobb a’ Horvát Vármegyék közt keletről a’ Lo- 
nya vízétől egész a’ tengeri partig majd 52 mért
föld hoszsza; széle nyiígotról keletre 2 — 10 mfld. 
Majd hegyes, majd lapányos , vidékéin 2 szabad 
királyi, 8 mező város, 1259'faluk, 420 szállás és 
puszta 300,600 izmos, és dolgos Morvátok találkoz
nak, Rátzokkal, és Görögökkel vegyessen. A’ mí- 
veltt Rend között Magyarok, és Németek is van
nak. A’ Hit vallás Katholika. Néhány helyeken 
nem egyesült Görögök is laknak. Bővelkedik ga
bonával, kukoritzával, és minden nemű vetemén- 
nyel , erdeiben elég vad tanyáz. Legelöjin szép 
marhák nevelkednek. Bora is sok féle. Jelesebb 
folyói: a’ Száva, és halas Kulpa; Lonya, Longi- 
tza, Szuszitza, Odra, Kupehina, Krapina, Kam- 
nítza, Koznitza, Dobra, Rezina, Chabranha, Bu
na, Lekenik, Lekneno, Bibnitze, Stupno, Cher- 
netz, és Zelina. Hegyei: az Okich, Pech, Pliss, 
Capejla Velika, Jeleína, és Jelenyak.

Ertzes vizei közt nevezetes: a’ Jamnitzi, Zág
ráb, és Károlvár közt. Ferdö Ztubitzan, réz bánya 
Zamoboron az Okicheni hegyek alatt találkozik. A’ 
Turopolyai mezőn, a’ Száván túl, egy Nemes köz
ség van, tulajdon Kormánnyával, melly a’ szükség 
üdéjén maga költségén tartozik az ellenség ellen 
fel kelni.

A’ Vármegye 6 járásra osztatik: 1. A’ Zágrábi. 
2) a’ Sz. Jánosi, 3) a’ Szávai, 4) a’ Kulpán innéli, 
5) a’ Kulpán tú li, és 6) a’ Hegyi.

L a k h e l y e k .
A’ s z a b a d  kir.  Városok .

1. Zágráb (Zagreb, Agram) fő városa Horváth 
Országnak a’ Száva (Zova) partján 11,300 lak. 1368 
házban. Püspöki szék, kaplalannyát, a’ mellyben 
28 kanonok van Sz. László király alkotta, tagos

Horváth Ország.



Pap nevendék háza mind a’ Deák, mind az egye
sült körösi Görög Papság számára. Kellemetes, és 
vidám fekvése van, éjszakra, éz nyúgotra hegyek
kel kerítve, délre, és keletre gyönyörű rónával ha
táros, IV. Belátói nyerte szabad ságát 1242. A’ 
Medveschak folyó, által metszvén azt, két felé oszt
ja , t. i. a’ felső vagy is királyi városra, (Gornyi 
város, Mons Graecus) és alsó, vagy káptalani vá
rosra cDolny város, kaptulum) Ebben van az úgy 
nevezett káptalan udvara, és új Major, mező vá
rosok, a’ Polgárok bizonyos szabadságokkal élnek 
Sz. Lászlótól fogva. Harmadik része a’ Püspöki 
város; (Vicus Latinorum) a’ Püspöki Templommal, 
Várral, és Seminariummal. A’ Medveschak, mel
lyen egy falzott híd van, a’ közeli Medved hegy
ről folyik le, mellyen igen régi várt szemlélni, Sz. 
Jakab kápolnájával. A’ belső város falakkal kerít
ve, három kapón botsájta ki ’s be a’ hűl városia
kat, űtszái szép rendbe helyheztelve többnyire két 
emelelű derék házakkal ékeskednek. Piatzai közt 
jelesebbek: a’ Sz. Márké, Harmintza , és Káptala
né. 18 szebb útszákat találni. Jelesebb épületei: 
az Ország háza, a’ mellyben a’ Bán lakik, és a’ 
Gyűlések tartatnak. A’ volt Jesuiták Collegiuma, 
most a’ Hadi kormány Lakhelye. A’ Vármegye há
za. Az Akadémia. A’ Királi Kamara. A’ Város 
háza. A’ Nemesek Nevendék háza. A’ Harmintzad. 
Az istenes helyek a’ Püspöki fő Templomon kívül, 
melly nagy Gothi épület számos belső ékességek
kel (Sz. István király tiszteletére, kinek fő kopo
nyája, és mely tsonlja ezüstbe foglalva tiszteltelik) 
a’ kövelkezendők, a’ S Márk Plébánia Temploma 
a’ piatz közepén a’ B. Szűz óriási kép oszlopával; 
a’ Sz. László plébánia Temploma. Kér. Sz. János 
pléb. Temploma, új Majorban, réz toronnyal. Az 
Akadémiai Sz. Katalin Temploma. A’ Sz. Lászlói 
Franlziskanusok Temploma, B. Aszszony tiszteleté
re, régi Klastromjokkal. Az Irgalmas Barátok Tem
ploma , és ispotálya. A’ volt Kaputzinus Atyák kas- 
sáltt Temploma, és klastroma. Van a’ nem egye-

4<). Zágráb Vármegye. 829
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eült Görögödnél; is szentegyháza. A’ Kápolnák közt 
esmeretesek: a’ B. Szűzé, melly hajdon a’ Zágrábi 
mező Apátságával a’ Cziszterczi Rendhez tartozott, 
jószágait most a’ Kis Papság bírja. Sz. Flóriá
né, a’ káptalani ispotállyal; Sz. Dismásé. Sz. Ta
másé, Sz. Györgyé, és Rochusé , a’ temetőkben, és 
Sz. Léleké, a’ városon kívül. Van a’ ’Sidóknak is 
’Sinagogájok. Itt van Lakszéke a’ Horváth Országi 
fő Kormányi, hadi, és kül rendi Tisztségeknek. A’ 
míveleti Intézetek: az 1671 emeltetett Akadémia, 
természeti Museummal, és nyiltt könyv tárral, 
gimnasium, Nemzeti, és Leány Oskola , Tanítókat 
készítő intézet, a’ Horvát Országi Oskolák fő Kor
mánnyá; a’ könyv-nyomtató, a’ Püspöki Templom 
Könyv-tára. Egyébb Intézetek: az Árvák háza, a’ 
polgár ispotály, katona ispotály. Selyem, és por- 
tzéllán fabrika. Ferdö. Játék-szín. Lövöldöző kert. 
Séta fások. A’ Megye Gyűlések, és 6 Országos vá
sárok is díszesítik a’ várost.

§. 2 .

Károlyvár, vagy Karlotz, (Carolostadium, Kari- 
stadt, Karlovec) F'elséges erősség. Régent a’ szom
széd hegyen fekvő Dubovátz nevű Zrínyiek várához 
tartozó tsekély helység volt. Károly fő Hertzeg 
építette azt 1579 a’ Törökök be tsapásai ellen, a’ 
kitől is az alkotmány nevét örökülte. Rudolf, és
III. Ferdinand Tszászároktól betses szabadságokkal 
díszesíttetett. 1777-ig a’ Szluin Ezredhez tartozott, 
mint hadi község városa , a’ midőn azt M. There
sia a’ szabad Kir. Városok Rangjába iktatta. A’ ha
las Kulpa jobb, ’s a’ Korona bal partya, és Dobra 
közt 6050 Lakost számol 526 épületeiben Tulaj
don Tanátstsa által kormányoztatolt, 1809 a’ Frantz- 
birtokba jutott, mellyböl az 1815, gyözedelem után 
az Austriai Illyriához kaptsoltatott, 1822 ismét visz- 
sza állíttatott a’ Magyar korona alá a’ szerentsésen 
urálkodó I. Ferentz Tsászár, és király 0  Felsége 
állal. A’ Szluini Határ Őriző Ezred vidéke tsak 
egy puska lövelnyíro távozik a’ várostól. A’ Vár

Horváth Ország.
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nak, melly a’ körül fekvő várostól tsak a’ véd sán- 
Izok által különöztetik, két nagy kapui vaníiak, egy 
gyalog hidassal. Itt laknak: a’ Védör Hadi Sereg, 
és jobb része a’ Polgárságnak; a’ Várnagya (Com
mendans) a), a’ Patyantus kerületi Kormány, Vár 
építő, és véd seregi Vezérlet, egy Sereg Osztályi 
Ezredes; ’s a’ Szluini Ezred fő, vagy Rangi Tisz
tsége b). A’ Várhelyi Lelki Pásztorságot a’ TT. 
Frantziskanus Atyák (a’ Karnioliai Sz. Kereszti Gyü- 
lekből) viselik; a’ kik is itt hat oskolákat taní
tanak c).

Jelesebb épületek: a’ Barátok Temploma a’ kla- 
strommal; a’ Sz. Háromság Plébánia, Sz. Borbálya, 
és Sz. Kereszt Temploma. A’ Nem égyesült Görö
gök Temploma, és oskolája. A’ hadnépi Sütőház, és 
nagy élés ház, mellyből egész Dalmatzia ki tarta- 
tik; egy jó hadi ispotály, a’ Ns. Polgári Tanátsház. 
A’ Palyantüsok, és Gyalogság kaszárnája, nagy al
kotmányok két emeletre, az elsőben van a’ fegyver
tár, a’ többi fegyver szereken kívül 50,000, szép
rendbe helyheztetett puskákkal.

A’ meg nevezett jeles épületek a’ nagyobb négy 
szegletü vásári piatzon állanak, néhány fel tetszöbb 
polgári házokkal, a’ másik (Jósef piasza) piatzón 
emelkedik fel a’ Herberstein Ezredes Vezértől gaz
dagon alapoltatott Sz. Jósef Temploma ; a’ Kormány
zó Ezredes Lakháza, a’ fő őr szállás, és Városhá
za ; a’ hadi sütő ház, a’ Szluini Ezred leg főbb Had
nagyi szállása, és más szép polgári épületek. Szép 
egyenes, kővel alapoltt útszái közt fel tünöbbek: 
a’ hadi népé, Sz. Jósefé, és kül városi.

4 9 . Zágráb Vármegye.

a) Érdemes V árnagya most ezen Erősségnek Ms. D óczy Antal 
Oberster Ú r ,  a1 ki is méltőzlatott ezen város, és erősség le írá
sát velem közleni. 14. Jan )83o,

b) D. Artillerie distriktual Commando. Fortifxkations Direction. 
Regiments Stab.

c) Λ’ külső v á ro s , és Környék Lakosai a’ Dubrovátzi régi V á r , 
(most falusi) Plébániájához tartoznak a’ hol a’ Havi B. Asz- 
szony Temploma van.
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A’ külső városban, melly tsak ednéhány öt szé
les útszábol áll , ’s mellyet a’ vár kör séta vidéke 
(Glacis) választ a’ vár árkától, lakik számosabb ré
sze a’ népségnek, ’s az épületek többnyire fából van
nak; a’ kulpa partján van egy nagy gabona vásári 
piatza, a’ nagy fa híd rajta a’ Zágrábi posta utat köz
li a’ várossal; a’ víz mellett a’ házok földszint mind 
hombárok; mellyekben meg fordul ama sok ezer 
köböl gabona, melly a’ Duna, Tisza, és Temes vi
dékeiről a’ Száván, és Kulpán ide, ’s innét a’ Loui
sa, Károly, és Jósef útján a’ tenger parti ki kötő he
lyekre szállíttatik. A’ Louisa útja egy a’ leg mester
ségesebb, és jobb emberi kéz által készített ú t; az 
egész Birodalomban nints párja. Feld Marsai Hely
tartó (Lieutenant) Vukásovits volt a’ folyó század 
elején ennek építője. A’ többi négy (Zágrábi, Jó
sef, Károly, és Báni Ezred útjai) itt keresztül vitt 
utak mind emberi erő müvek, és jó állapotban tar
tatnak. A’ Louisa útja Fiúméba, és Bukariba visz, 
’s a’ leg nagyobb hegyeken nints több 5 vagy 4 lüi- 
velknyi hágásnál, és ereszkedésnél, a’ honnét kere
ket soha nem szükséges kötni.

M e z ő  v á r o s o k .
1. Jaszka (Jasztravitz , Jaszterbarszka) , 102 

házzal, és 920 lakossal. A’ Sz. Kereszti Francis- 
kanusok klastromával, Posta tisztséggel, és vásá
rokkal,

2. Merkopaly, 142 házzal, 1070 lakossal.
5. Ravna Gora, 164 házzal, 1060 lakossal.
4. Yerbovszko, 141 házzal, 870 lakossal. Mind 

a’ Magyar kir. udv. kamara kormánnyá alá tartoz
nak, posta tisztséggel, és vásárokkal ditsekednek.

5. Zamobor (Szamobor) 361 házzal, 2270 la
kossal. Van itt a’ Sz. Kereszti Franciskanusoknak 
temploma, és klastroma; Harmintzadi tisztség, és 
bányászat.

Népesebb helységek:
Bosilyevo; posta, 105 házzal, 1050 lak. Du- 

hovetz, 96 ház, 830 lak. Gosche, (Gusche, Pas-
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su) 168 ház, 1690 lak. Jakovlje, 109 ház, 980 lak. 
Kralyevetz, 90 ház, 820 lak. Kupchina felső, 66 
ház , 650 lakossal. Alsó 151 ház, 1510 lakossal. 
Lekenitz, 95 ház, 870 lakossal. Lits, 148 ház, 
960 lakossal. Lupoglov, 152 ház, 1270 lakossal. 
Sz. Máthé, 127 ház, 1500 lak. Moravilza, 215 ház, 
2050 lak. Oborovo, 96 ház,  1010 lak. Rechitza, 
112 ház,  1000 lak. Ruda, 211 ház,  1270 lak. 
Shislavich, 106 ház, 1050 lak Szlanipotok, 150 ház, 
1450 lak. Ztubitza (alsó)98 ház,  900 lak. Ztupnik, 
98 ház, 900 lak.

A’ P o s t á k .
Varasdról: Osztritz 1, Rreznitza 1, Sz. Iván 1, 

Popovetz 1 , Zágráb 1, Rakovpotok 1 , Jaszka 1 ,  
Károlyvár l i ,  Netrelich 1, Szeverín 1 4, Vichinich- 
Szello l|-j  Skrad 1, Delnitza 1 , Merslavoditza 1, 
Kamenyiak 1, Fiume 1. Zággrábból Kaprontza fe
lé: Dugoszello 1 | ,  Ivanitz 1 4 .

Jegyzés. Mostani haszon vehető föld □ mér
tékéhez, és Porták fel osztásához, ’s egész helyes 
gazdák számához, nem juthatott a’ szerző.

4 g. Zágráb Vármegye.

D. IV. O s z t á l y ,
A’ M a g y a r  p a r t i  k e r e s k e d ő  Vi dék.

L i t t o r a l e  H u n g a r i c o - M a r i t i m u m  
i ,Commerciale.

v Nyoltz föld le írati mérlföldre terjed, keletre 
az Ogulini halár őrző Ezredséggel, éjszakra Zá
gráb Vármegyével, nyúgotra Rraina Országgal, dél
re pedig az Adriai tengerrel hátáros.

A’ mi illeti föld alapát, terméseit, és egyébb 
tulajdonságait, azokról már szollotlunk Horváth 
Ország le írásában, egyébb hogy a’ tenger vidé
kein, a’ melegebb tájjekokon a’ meleget szerető fü
ge, olaj, ’s más hasonló nemű fák, és növevények 
tenyészesebbek. Kivált az Adriai tenger sinus Fla- 
nalicus nevű öble kiilömbbféle, jó ízű dátalyákat,
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tsiga, és válogatott nemű halaltat, ’s rákokat nevel 
vizeiben. Ezen részt már G. Antonius, Julius Cae
sar vetélkedő társa a’ Curicta szigeten, mellyet 
most Veglianak neveznek, örömest látogatta hajós 
táborával. Levegője igen egésséges, innét a’ La
kosok izmosodnak, és hoszszú életre jutnak.

Hegyei közt jelesebbek: a’ Pech, és Terzakt, 
a’ Vinodol völgyei.

Folyó vizei: a’ Fiumara, vagy Réka, és Oe
neus.

L a k o s i .
Száma 57,946-ra megy 2 szabad kir. és 3 me

ző városban, 58 (külön véve az el széllyetteket 100) 
iáinkban, és 20 pusztákon, vagy szállásokon; a’ 
kik Illyrok , és Olaszok, noha,  a’ Német nyelv is 
nagyon szokásba megy, találni Magyarokat is. Az 
erős lakosok foglalatossága részint a’ szöllö mive* 
lés, részint a’ tsajka, és hajó építés, és kereske
dés a’ körűi fekvő tartományokkal, és nemzetekkel. 
A’ Hit vallás Katholika, a’ Segniai, és Modrusi, 
vagy Corbaviai egyesüli Püsj)ök kormánnyá alatt.

A’ K o r m á n y .
Három különös Porlájú Igazgató ágra osztatik: 

1) A’ szabad kir. tengeri kereskedő Város, Fiume, 
Kormánnyára; 2) a’ hasonló Buccari Városájéra ; 
3) a’ tengeri kamarai kerületére, melly Vinodol, 
Hrelin, és Buccari Uradalmakból áll. Mindezek 
a’ Fiumei kir. Kormány (Gubernium) Igazgatása 
alatt állanak, a’ melly a’ szokott kormány tiszti In
tézet szerint lévén el rendelve, és tiszti személ- 
lyekkel el látva, némelly kereskedő, és hajó beli 
ötlökre nézve egyenesen a’ kir. Magyar Udvar. 
Cancellariától, más tárgyokban a’ kir. Magyar Hely
tartó Tanátstól, és a’ gazdagságra tekintve a’ kir. 
Magy. Udv. Kamarától függ.

Tenger parti Vidék.
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N e v e z e t e s e b b  L a k h e l y e k .
Szab.  ke resk .  K i r á l y i  városok.

F i u m e  (Flumen S. Viti, Vitopolis, Oppidum 
Oeneum, Tersatica, Keka v. Rika) az Oeneus, vagy 
Fiumara partján , a’ Tersatt hegy alatt a’ Flanati 
öböl (Golfo di quarnero) partosán, hegyekkel ko- 
szorúzva, ellenébe fényeskedik tükör formában a’ 
tenger. A’ Rómaiak után Nagy Káról alatt a’ Fran- 
tzoké volt: I. Lajos Magyar Király 1356. azt ma
ga hatalmába hódította. A’ Török Magyar Ország
nak nagy részét el foglalván, Fiume az Austriai fő 
Hertzeg Uradalmába jutott, a’ nélkül, hogy az Aus
triai tartományok testébe iktatlatnék. Itt köttetett 
1618 I. Ferdinand, és a’ Veneták közt ama híres 
Békesség. Hivségiért, az Austriai Ts. k örökös 
Birtokok közé szám lábalván, 1515, és 1817, a’ leg 
Hivebb város tzimével díszesílletett. 1777 Maria 
Theresia által Magyar Országhoz kaptsoltatott, és 
1807 Ország gyűlésesen be iktattatott 1809 a’ Fran- 
tzok által el foglaltatott, és 1822. ismét viszsza ál
líttatott, minek utánna az 4 esztendőkig a’ Frantz, 
nyollzig pedig az Austriai Illyriához tartozott vol
na. Hajdoni Püspöksége Polára vitetett, meg ma
radván káptalannya, melly 1787 a’ Segniai űj Püs
pökség alá rendeltetett. Maga polgári törvénnyel 
szerént igazgattatik, Tanátstsa 50 polgárokból áll, 
Elöl ülője a’ Kormányos (Gubernátor) mint Kapi
tány. A’ polgári ügyekben a’ város tanátsi itéllettöl 
ehez történik a’ Folyam, ettől pedig a’ királyi Táb
lához. A’ város Tisztsége 3 Bírakbóí áll, az első a’ 
Kapitányi, a’ ki is a1 Tanátsban elöl ülvén, az igaz
sági ügyeket viszi, a’ többi kettő egyébb tárgyakra 
ügyelvén. Amazt a’ kormányos választja, ezt a’ 
Kapitányi Tanáts. Van itt polgári bor vámház ; Költ- 
sönöző ház, és 1822-től fogva kereskedési Társáság; 
42 magány kereskedőkből. Van királyi kereskedési, 
váltó Ítéltet, és tengeri Tanáts. Két Tisztség van 
az idegen hajókra nézve; az egésség probálló, és 
Rév - Kapitányság. Van Ilarminlzad , Posta, Hadi

Tenger parti Vidék.
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kormány, és 8 Nemzet Biztosa, vagy A1-Biztosa. A’ 
Lakosok száma majd 9000.

Jelesebb épületei: az 1200 már fenn állott káp
talani, ’s egyszer’s mind Plébánia Templom, Nagy 
B. Aszszony tiszteletére ; 1827 és 1828 a’ Római Ro
tunda formájára üjíttatott meg homlok eleje; felsé
ges Sz. helyén a’ nagy, és oldal oltárok márványból 
vannak. 2) Sz. Vitus, és Modestus Mártírok templo
ma, hajdon a’ Jesuitáknak Academiai Szentegyháza 
volt. Ropant épület, gömbölü formában; jeles egy 
tsudállatos feszülettel, és a’ fájdalmas B. Aszszony 
olasz társaságával. Ide járnak Isteni szolgállatra a’ 
Gimnázium, Nemzeti, és Hajós oskola beliek. 3) Sz. 
Jerom temploma, valaha az Agostoni Remetéké kik
nek klastromában most a’ fö Tisztségek laknak. 4) A’ 
Sz. Benedeki Apátzák temploma , Sz. Rochus tiszte
letére; a’ klastrom Leány oskolákra fordíttatolt. 
5) A’ kaputzinus Atyák temploma Sz. Ágoston tiszte
letére, azok klastromával. Van a’ városban még 5 
kápolna. Határán pedig a’ majorokban 6) Van a’ 
nem egyesült Görögöknek szentegyháza, és a’ ’Sidók- 
nak ’Sinagogája. Továbbá jelesek: a’ hajdoni Sz. 
Ignátz Nevendék háza, most a’ hadi őrizet Lakása. 
A’ régi kastély vár, most az őrizet Lakása, és is
potály. A’ kir. Kormány Lakása. A’ nagy Lazare- 
tum, Nép. Sz. János kápolnájával, a’ hol a’ pattan- 
tjósok laknak. A’ Tanáts ház. A’ városi Ispotály. A’ 
Játék-szín. A’ Nádméz fabrika. 40 ütszát lehet ben
ne számlálni. Mulató helyei közt leg szebb a’ kül 
városi sziget (Sooglietto) vásárai is híresek. Há
za száma 1039.

2. B u c c a r i , jászól formára húzódik egy dom
bra a’ rónáról; jó sarga, és veres bort termő szöllök- 
kel kerítve. Kormánnyá hasonló a’ Fiumeihez, 
mellytöl 1γ órrányira fekszik. 384 házban, 1700 la
kosa van. Leg szebb benne Sz. András Plébánia 
temploma, és Sz. Margit kápolnája ; a’ só, Harmin- 
tzad, és Nemzeti oskola ház. Jeles: halaszalja, sé
ta helye a’ partoson, és nagyobb hajókat is be fo

Tenger parti Vidék.



gadó Rév-parija, melly a’ Boreas (éjszaki szél) ál
tal szenved.

M e z ő  v á r o s o k .
1. Növi, ad Adriai tenger mellett 2050 lah. Plé

bánia templommal Sz. Fíilöp, és Jakab tiszteletére, 
és két kápolnával. A’ Segniai Püspök Lakhelye. Ki
sebb oskoláji, és híres vásárjai vannak.

2. Porto Re, (Portus Regius, királyi Rép-parf) 
Alkotójáról, VI. Károly Tsászárról, fekvéséről, mes
terséges alkottatásáról, és a’ leg nagyobb portékás 
hajókat be fogadó tágosságáról, mellyben ez illyenek 
építtetnek is , vette nevét. Jeles a’ Sz. Miklós Plé
bánia temploma, és két kastélya. Keveset gyakorol- 
tatik a’ viz szűke, és a’ hely magányossága miatt, 
177 ház; és 861 Jakos van benne.

5. Sussak, Sz. Lörintz kápolnájával, és 225 lak.
A’ F a l u k  k ö z t  j e l e s :

Tcrsaclum (Tersalio) 105 házzal, 540 lakossal. 
Ilajdon a’ Frangipanok vára nagy hegyen Fiume 
szomszédságában. Hires azon 411 kő fogas lépteik
ről , mellyeken Fiúméból ode fél óra alatt fel mehet
ni. Nevezetes itt a’ Krainai Sz. Kereszti Francisca- 
nusok klaslroma, és temploma, mellyet számtalan 
Bútsűsok látogatnak, a’ kápolna kedviért, melly most 
annak szenlhelyét képeli. Ennek helyén állott azon 
B. szűz Isten Annya Názáreti Háza, melly 1291, An
gyali kezek által ide hozatlatolt Punkösd Hava 10- 
kén. itt állott az "3 esztendeig, hét holnapig, és 
négy nap, a’ midőn innét ismét az Angyalok által 
Olasz Országba, az Egyházi Birodalomba, a’ Picenu- 
mi vidékre (melly most az Anconai megyében Loret- 
tónak neveztetik azon Laureta nezű Aszszonyságtól, 
a’ melly ezen vidéket akkor bírta) állal vitettetett, 
V. Coelestinus Pápa alatt. Ezen felséges templom 
márvány nagy oltárán tiszteltelik a’ B. Szűz Maria 
tsudákkal tündöklő képe, mellyről az a’ közönséges 
vélekedés, hogy azt Sz. Lukáts Evangyelista írta, ’s 
hogy azt a’ Római Pápa küldötte légyen az itteni Hi- 

Európa Tekintete. IX. Hetet. 22
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velőnek pótló vigasztalásul az innét állal vitetett Sz. 
Ház végett. Van egy Plébánia templom is Sz. György 
tiszteletére, a’ hol omladéki a’ régi várnak ki álla
nak. Ezen vidéken jó bor terem.

Szlovénia. Tót Ország.

V. O s z t á l y .
S z l o v é n i a ,  Tó t  Ors zág .

V e r ö t z e  V á r m e g y e .
50. 1. V e r ö t z e  V á r m e g y e .  V i r o v i l i s k a  

v á r m egyia.
Báts, Szerem, Bródi őrség, Posega, Horváth 

Ország Somogy, és Baranya vármegyék közt, na
gyobb részint róna, tsak déli vidéke hegyes, és nyű- 
goti határja. Krudia leg nagyobb hegye.

F o l y ó  v i z e i .
A’ Duna, keleti szélén, Dráva, Vutsinszka, Vu- 

tsitza, és Vulka. Motsárok, a’ Kologyvári, és a’ 
Dombé. A’ többi szerentsésen ki szárazlalolt. Föld
je termékeny, ha a’ déli hegyek körül a’ fejér agya
gosokat ki veszszünk.

Meg terem itt minden féle gabona, de leg in
kább ro’s. Kukoritza, köles. Leg több a’ szilva, és 
szederjfa. ’S még több a’ szöllö. Haszon földje, 
672,559 hold. szántó: 312)470 h. rét, és legelő 84,652 
szöllö 54,626,

Szarvas marha, és mongolitza elég van. Selyem 
sok tenyésztetik, melly az Eszéki, Vukovári, és Ve- 
röszei selyem malmokban mololáltatik le.

La k o s o k :  85T7n □ m. van 1 szabad királyi, 17 
mező város, 251 falu, 4 puszta 148,200 ember. 4 Ma
gyar helys. 5 IS'émet, a’ többi mind Rálz ’Sidó 509. 
Rét harmad része kalholikus, a’ többi ó hitű, 2100 
Protestánsokon kívül.

Járása 6 van: a’ Verötzei (két szakaszban) Vu- 
tsini, Valpói, Nasitzi, Diakovári, és Eszéki. Portája 
(1819) 70. Ház hely 3954, helyes paraszt 11,247.



L a k h e l y e k ,
1. Az Eszéki járásban: Eszék, szabad kir. vá

ros a’ Dráva mellett, szép, ele posványos helyen, 
11,080 lakossal. Igen nevezetes nagy erősség, 5 leül 
várossal; egy része a’ Dráva bal partján fekszik, a’ 
hová egy jeles hoszszú híd visz. Sok szép épületei 
közt jelesebbek a’ több szép templomok; a’ Várme
gye háza, a’ hol a’ gyűlések tartatnak, a’ kapisztrá- 
ni Franciskánusok klastrorna a’ gimnáziummal, a* 
TT. Kaputzinus Atyák klastrorna. Van itt tartomá
nyi Biztosság is. (Commissariatus Provincialis). Ke
reskedése nevezetes gabonával, marhával, nyers 
bőrrel. Selymet is készít. A’ város körül szép ker
tek láttatnak. Itt állott valaha a’ hires Római Mar
tia város, mellyet Hadrian Tsászár épített.

M e z ő  v á r o s o k .
Dálja : a’ Duna mellett: 3884 Lélekkel, nagy 

hasznot vesz a’ gabonából, marhából, és halakból. 
Van réve is.

2 A’ Valpói járásban: Valpó, közel a’ Drává
hoz,  2400 lak. várral. Petrievtze, a’ Dráva mellett 
1950 lak.

3. A’ Diakovári járásban; Diakovár, 2050 lak. 
Püspöki szék, és Lakhely, káptalannal, és Papi Ne- 
vendék házzal.

4. A’ Nassitzi járásban: Podgoráts, 900 lakossal, 
só házzal. Nassitz - 890 lak. Itt a’ TT. Kapisztráni 
Franciskanusoknak klastrorna vagyon.

Feristantze (Ferichancze) 1020 lak. Orahovitze, 
1540 lak.

5. A’ Vutsini járásban: Vutsin, egy szép völgy
ben, 1080 lak. régi várral.

6. A’ Verőtzei járásban: Verőtze, nem meszsze 
a’ Horváth Országi határoktól, 4115 lak. Itt a’ Sz. 
Lászlói Franciskanusoknak klastrorna, és Plébánia 
Temploma van. Valaha kő falakbal volt kerítve. 
Bort termeszt. Szlatina, Erdőd, Miholátz, mező vá
rosok ; úgy Mosztavina, és Therezovátz.

5o. VöröUe Vármegye. 389
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Várak: Erdőd, Kologyvár, Szlobodnqvlaszt, 
Grodatz, Felső Pistána, Drenoválz.

51. 2. S z e r e m  V á r me g y e .
Comi t a t us  Syrmi  ensi s .  Sr i ems ka  

Vármegyi a .
Fekszik a’ Péterváradi, és Brodi őrvidékei:, Ve- 

rötze, és Báts Vármegyék közt. Fekvése igen al
kalmatosa’ kereskedésre. Éjszaki részén, (a’ Du
nával mellesleg) 12 mértföldre húzódik a’ Vukovári 
hegy,, gyönyörű erdőkkel, és szöllökkel zöldelvén, 
’s noha ennek ágai az egész megyét keresztül ka- 
tsolják, még is elég térséggel bővelkedik. A’ Sirmi
um neve természeti ritkaságai, és termései végeit 
régtől fogva esmeretes Európában.

, F o l y ó  v i z e i .
A’ Duna, és Vukovár mellett a’ Dunába szaba

dó Vuka. A’ Palátsa motsárból valamennyit foglal. 
Ég alja kedvező, levegője tiszta, és egésséges.

T e r m é s e k .
Igen sok jó búza, és hétszeres, zab, de leg 

több kukoritza. Gyümölts, leginkább szilva, nagy 
számmal; mellyből több száz ezer akó pálinka éget- 
tetik. Egész szederfa erdőket látni a’ selyem boga
rak számára.

Jó, édes, erős bora esztendő által számlállatik 
256,440 akóra. Dohánnyá a’ jobb rendbe tartozik. 
Nagy erdeiben sok tüzelő, és édes fája van. A’ ha
szon föld, 351,865 hold; szánló 153,931 h. rét 55,792 
szöllö 22,998, házi kert 11,826. Erdőség 117,516 h.

Szép szarvas marhájánál még nevezetesebb apró 
Sertése (Mongolitza) mellynek száma többre megy 
50,000-nél. Halakkal bővelkedik a’ Duna.

La k o s o k .  43-3n □ m. 15 mező várost, 86 falut, 
106,859 lakost számlálni. Magyarok 2 llelys. Néme
tek 3, Tótok 1, Eusznyákok 1. A’ többi mind Bátz. 
’Sidó 34 fő. Majd harmad része katholikus, a’ soha-

Szlovénia. Tót Ország.



ság ó hitű, kevés Protestánsokat ki vévén. Jobbára 
mind a’ mezei gazdaságot űzik.

Három járásra osztatik: u. m. a’ Vukovári, Illő
id , és Iregire. Portája C1819) 45. Egész hely 2940, 
helyes paraszt 9598.

M e z ő v á r o s o k .  *
1. A’ Vukovári járásban: Vukovár, a’ Vuka, és 

Dana mellett, 4200 lak. Jó halászatja, selyem ter
mesztése, sok mester embere, és eleven kereskedése 
van; fő városa Szerem Vármegyének, mellynek gyű
lési házával diszeskedik. Nustár, 605 lak. valaha 
Apátság volt.

2. Az Illoki járásban: I l l ő k ,  a’ Duna menté
ben, 5451 lak. Nagy várral a). S i d ,  a7 Duna, és 
Pétervár mellett, sok kézi mesterekkel, 3500 lak. 
I l a m e n i t z ,  1698 lak.

3. Az Iregi járásban : Iregh, egy mély völgyben, 
mintegy 4100 lak. és 14 malommal. Ruma, 6465 lak. 
közel van ehez a’ Jartsina ároknak egy része.

Vukováron, és lllokon a’ Kapisztráni Sz. Ferentz 
szerzetesinek Temploma , és klastroma van.

A’ nagy szeremi Sz. Athos hegyén 12 nem egy- 
gyesült Görög Barát (Kalugyer) klastromok vannak 
széllyel építve a’ leg gyönyörüebb vidékeken. Ezek 
nevei :Opovo, Gergeteg , Remete, Krusedol, Rava- 
nitza, Remetitza, Besenovo , Rakovátz, Beotsin, Si- 
satovátz , Gyipsa, Privina Glava.

A’ többi mező városok: Új Vukovár, Sharen- 
grád ; (a’ kapisztrarti Franciskanusok klastromával). 
India; Rukujevetz, Sottin, és Tovarnik.

Posta állások: Péter várról észak felé: Tserevils 
2 , Szuszéit 1, Illők 1, Opatovátz l i ,  Vukovár 1, 
Accrái, Eszék 1^ — Rumáról Zemlin felé: Gollu- 
bintze 1 Eszék felé: Mitrovitz 1.

5 i. Szerem Vármegye. 341

λ )  Λ’ Kapiszlrani Franeiskanusok klastromával, és Kapistráni S*. 
János sír - halmával.
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52. 5. P o s e g a V á r m e g y e .  
P o x e s h k a  V á r m e g y i o .

Verőtze, Bródi, és Gradiskai őrség, Körös Vár. 
megye, és a’ Varasdi fő hadi hormány hozott, na
gyobb részént hegyekkel kerítve, igen termékeny 
főbbeket bír, tsalc nyúgoti része hegyes, kövelses, 
agyagos, terméketlen. Szebb völgyes vidékei: a’ 
Daruvári, Biela völgye, a’ Kamenszkói, a’ Posegai 
mező. Folyó vizei: Illává, Biela, Pakra, Orlyava, 
és kisebb Lónya.

Ad itt a’ szorgalom sok gabonát, kukoritzát, kö
lest, sok jó bort, és dohányt. A’ természet, Isten 
áldásával, gyiimöltsöt, tsak nem mindenfelé láthatni 
szilva, és szederjfa erdőket, és bűzért (krapp), melly 
Velikán, és Kutyevon szorgalom által termesztetik.

Sertésben ninls szükség, mivel htikorilza, és bikk 
makk elég van Sok medvét lelni kivált Pakrátz kö
rül. Erlz vizek is találkoznak. Haszon földje : 364,641 
hold eke alá 153,814 h. rét 39,790 h. szöllö 21.888, 
kert 9411, erdő 159,738 b.

L a k o s o k .  45— □ m. 1 szabad királyi, 9 me
ző várost, 252 falut, 84,250 emberi olvashatni; mind 
Rátz, ki vévén 2 Német gyarmatot, és 294 ’Sidót. 
Nagyobb rész katholikus, a’ többi ó hitű. Jobbára 
mind föld mívelésben foglalatoskodnak.

Két járásból áll: t. i. a’ Posegaiból, és Pakrá- 
tziból. Portája (1819) 57. Posegájé 2. Egész házhely 
5560, mellyen 4728 helyes paraszt lakik.

L a k h e l y e k .
i .  A’ Posegai járásban : Pósega a); szabad hír. 

város az Orlyava viz mellett, 4800 Jak. Ékeskedik 
egy igen szép templommal, a’ kapisztráni Francis- 
kanusok klastromaval, és gymnáziummal; a’ várme
gye házával, mellyben a’ gyűlések történnek. Sok 
dohányt, és selymet termeszt. Jó kereskedést űz 
dohánnyal, és marhával. Omladékáit mutatja azon

Szlovénia. Tót Ország.

a) A’ Romaiaknál: Recalina , R avenata ,  Romana Valeria ,  Bassiana.



régi várnait, mellyben Mária, és Ersébeth királynék 
fogva tartattak.

M e z ő  v á r o s o k .
Pleternitza, a’ hol az Orljava, és Lánya öszve 

folynak, 790 lak. Kutjevo, 1412 lak. Velika, 1010 
lakossal.

2. A’ Pakrátzi járásban: Pakrátz, a’ Pakra vize 
mellett, 948 lak. Nem egyesült Püspöki szék; jeles 
a’ selyem intézet, és egy szép kert.

Sziráts, sok selymet készít, nagy kereskedést űz 
sertéssel.' Szomszéd vára omladékaiban gyászol, 575 
lak. Daravár, 503 lak. egy igen szép új várral ékes. 
A’ hegyeken szép fekete, veres tsikos márvány tö- 
reltetik. Nevezetes meleg fördeje is. Közelében üveg 
huta is találtatik.

Hasonló meleg ferdök találtatnak: Lippik, Veli
ka, és Ivánopolye mellett. Czerneken (Nagy) melly 
mező város 1115 lak. Kapisztrani Franciskanusok- 
nak klastroma van.

hi. Posega Vármegye. 843
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VI. O s z t á l y .
H a t á r  Őrző  E z r e d i  Megyék.

I. S z a k a s z .
A’ Ha t á r  Őrző  k a t o n a i  Me g y é k .

1. A’ Károlyvári Kerület: 5. A’ Tsajkások Iíer.
a) Likkani. Ezred.
b) Ottochani Ezred.
c) Ogulini Ezred.
d) Szluini Ezred.

2. Varasdi Kér.
a) Körösi Ezred.
b) Sz. Györgyi Ezred.

3. Az I. és II. Báni Kér.
4. A’ Péterváradi Kér.

a) Péterváradi.
b) Brodi.'
c) Gradiskai.

A’ Török szomszédsága szükségessé teszi a’ ha
tár őrző sereget Magyar Országra, és az ezzel egy
be kaptsoltt tartományokra tekintve, sött a’ többi ke
resztény világra nézve is. Noha most hadi be töré
sei a’ Török szomszédoknak nem oily veszedelmesek 
is; de szükséges itt a’ halár örzö katonaság fö ké
pen a’ dög halál, és egyes Rablások el távoztatására. 
A’ Határnak, melly a’ Törökkel szomszéd, 182 mért
föld a’ hoszsza : t. i. a’ Károlvári hadi kormány déli 
tsutstsától fogva Erdélynek leg éjszakiabb határpont
jáig Moldva felé ; és egy határ örzö katonákból álló 
ezünetlen őrizett tábor lineát képei.

Föld színété ezen Megyéknek mintegy 063 □ m. 
12 szabad katonai községekkel, vagy városokkal, 23 
mező városokkal, 3 erősséggel, Í995 falukkal, és 
940,600 lakosokkal; kik közt: 728,175 Tót, Rátz, 
Horvát. s’ a’ t. 121,062 oláh, 79,363 Magyar, 9,000 
Német, 1,500 Klementin, 1,500 Görög, Tzigány, ’Si- 
dó. Hitvallásokra nézve: katholikus 400,654. Egye

6. A’ Bánáti kér.
a) a’ Nérnél Ezr. Megy.
b) az Oláh Illyr. Megy.

7. Az Érd. Hat. Orz. Vid.
a) 1. Oláh Gyal. Ezr.
b) 2. — — —
c) 1. Székely Ezred.
d) 2. — —
e) 2. — Huszár.



A’ Ilä tar őrök. 845

sült Görög 45,592, Nem egyesült Görög 505,248, 
Protestánsok, 39,674.

A’ Határ őrző vidékek, ’s azok lakosai Tulajdon
ságairól itt átaljában, és Rend - szerint szollani nem 
lehet, mivel azok se egy Országot, se egy Nemzetet 
nem képeinek; hanem Isak darab részei kiilömbbfé- 
le Magyar Országhoz kaptsollt tartományoknak,. 
Ezen okból, a’ földi, és Nemzeti tulajdonságait min
den határ őrző vidéknek azon tartományból tanul
hatni ki, a’ mellyhez az tartozik. Itt tsak kormány
zások módjáról, és Tiszti foglalatosságaikról teszünk 
rövideden említtést.

K o r m · á n y.
A’ határ örzó hadi Ezredeknek nints, mint a’ 

Linea Ezredeknek Tulajdonosok, hanem Birtoko
sok Igazait részint az udvari haditanáts, részint a’ 
Horvát Országi Bán, viseli. Mindegyik Ezred kor
mányoznia az Oberster, és az Ezredek nevei állan
dók. Két, és két Ezredek állanak egy (Brigád Ge
neral) Seregosztályos Fő alatt; két, és két Sereg 
Osztály (Brigád) tesz (de nem mindég) egy részes 
határ kerületet, melly egy fő Kormány (General 
Commando) alatt áll; ’s az öszveséges fö Kormányok 
a’ Bélsi udvari hadi Kormánytól függenek. Minden 
Ezrednek van bizonyos fö tiszti (Stab) Lakhelye, a’ 
hol az Ezredi kormány állandósan tartózkodik.

Minden határ ör paraszt, és katona egyszer ’s 
mind,  ’s innét minden Ezred - Kormány a’ polgári, 
és katonai törvény-székben Biró, ’s gyakorolja a’ 
főbe kerülő Igazság szolgáltatását is. Vannak külö
nös gazdasági, és épületi fő Tisztek, a’ kik ezen do
logban tanátsosok, és vigyázok, hogy a’ határ örök 
gazdasága kelletén folytattasson.

Az Ezred - Kormány, melly rendszerint minden 
héten meg tartya üléseit, az Ezredes kapitányból, 
(Colonellus) több Stábi, és fő Tisztekből, és Ezredi 
ügyvédből (Auditor) áll. Minden Gyűlés formában 
végződik, és az Ezred Kormány petsétje alatt kii.1- 
dődik ki.
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Leg sikeresebb foglalatok a’ határ őröknek, bé
kesség üdéjén, a’ határok őrizete. A’ tábórlínea szü
netlen meg van rakva 4179 katonával éjjel nappal. 
Tzéljolt a’ túli nyúgíiatatlanság üdéjén a’ rablók tso- 
porljait az által ütéstől viszsza tartóztatni, az egés- 
6ég próba intézeteit ápolgatni, a’ dög nyavalat gátol
ni. E’ mellett a’ tiltott portékák által hordását, alat
tomos ki vándorlást, a’ rósz emberek be szökését 
hátrálni, ’s a’ t.

Az egész tábor linea vonatán részint fal, részint 
fa őr házok (Csardákok) állanak, mellyek ágyú sántz 
ház formára építtetlek ; magokat védelmezhetik , és 
tsak annyira állanak egymástól, hogy a’ jel lövést 
meg halják szomszédjoktól. Némellyek fő, mások 
közötti állást képeinek. Sok a’ könyebb által látás, 
és a’ Száva gyakor ki áradása miatt tölgytzövek tso- 
porton áll, mellyekben a’ palló lövő lyukakkal van 
el látva, hogy le lőhessenek, ha Bosniábol rablók 
jönnének által, ’s az őrt el akarnák tsikkasztani. 
Ezen esetben az őr fel huzza lajtorjáját, és magát 
védelmezi. A’ fő állásoknál Lárma pózna van szal
mával be tekerve, a’ melly szükség üdéjén meg gyúj- 
tatik, és a’ mellette fekvő töltött mo’sár el süttetik.

Szünetlen tzirkálnak más örök egyik állástól a’ 
másikhoz, fel ’s alá, hogy az őr állókat vigyázatban 
tartsák, és a’ történhető línea sérelmet távoztassák. 
Egy fő kari Tisztje az Ezrednek a’ leg sikeresebb ál
lásán van az ottani tábori lineának, mellyet kor
mányoz.

A’ Török bontakozás, vagy dög betegség köze
lítése üdéjén az őr - állások meg szaporíttalnak, és 
fel megy az őr Sereg száma 6798 - ra. Ha nagyobb 
a’ veszedelem 10,016 -ra.

A’ határ széli őr állás a’ llorvát, Szlovén, és Bá
náti vidéken minden 8 -ad nap, az Erdélyin tsak 
minden 14-ed nap váltaíik fel; ezen üdöre magát 
élelemmel el kell látni onnét hazúl az őr-állónak.

Ha háború üdéjén minden határ Ezredből tsak 
egy Zászlós Sereg (Bataljon) áll ki, ez hadi lábra 
tétetik, és az otthon maradó békességes állapotban 
marad. A’ hadba költözök száma 34,827. Ha mind

Magyar Birodalom.



A’ Hátar örök. S47

a" kél Zászlós Sereg ki megy, akkor karok 47,354. 
Ha a’ tartalék seregnek is ki kellene szállani, lenne 
69,867. Az Ország védje 18,652. A’ katonai tisztvi
selők 2712- A’ katonai községek Országi védje 3 — 
4000. Az egész határbeli hadakozható Sereg száma 
214,00°.

Az egész férfiú nép 3 Rendre osztatik; szolgálló, 
szolgálható, és nem szolgálható.

A’ Csaj kasok foglalatossága Békesség üdéjén a’ 
határfolyókon (Száván, és Dunán) hajózni, és így 
a’ Határ széleket bátorságosabbá tenni. A’ Török 
háborúban pedig az ellenséges Csajkák ellen vias
kodni a’ vizen , és minden háborúban hid,  és föld 
alatti épületek alkotásában segídiil szolgálni. A’ Csaj- 
kások Flottája , melly ágyús Bárkákból, egész, és 
ferlál Csajkákból áll, most 123 ágyút, és 8 Ilabitzát 
számlál.
A’ kat ona i  ha t á r  ő r z ő  t a r t o m á n y o k ,  és 

E z r e d i  k e r ü l e t e k .
Ezen Ezredességek szerént az egész határi vi

dék 5 katonai határ tartományokra osztódnak. Ezek 
a’ következendők. 1) A’ Károlvárosi (Carolostadi- 
ensis). 2) A’ Banáli (Báni) határ szél. 5) A’ Tót ka
tonai határ szél. 4) A’ Magyar Bánáti határ szél. 
5) Az Erdélyi határ szél. II.

II. S z a k a s z .
A’ Káró l  város i  Ha t á r  ő r z ő  k e r ü l e t .
Ez mindannyi határi kerületek közt leg elsőb

ben állíttatott fel, és az Adriai tengertől egész a’ 
Török szélekig terjed. Azt a’ Kapelía, és Vellebit 
hegy lántzok metszik keresztül, mellyen ama hires 
Jó’sef Ország lítja visz Káról városától Zenggig, (Sze- 
nyia). Vidéke nem igen termékeny. Folyó vizei a’ 
Kulpa, és Unna. A’ többi tsak parti folyó, mellyeli 
nyáron sokszor ki száradnak, és essős (időkben nem 
ritkán áradásokat okoznak. Négy ezredességre ősz-
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tátik: u. m. a’ Likkani, Ottochani, Ogulini, és Szlui- 
ni Ezredre. A’ fő kormánnyá Zágrábban lakik.

1) A’ Likkani Ezredi kerület, leg déliebb része 
a’ katonai batári vidéknek; ’s nevét Likka völgyétől, 
és folyójától veszi. Van egy szabad katonai községe 
1, mező városa 112, falujai 55,110, lakosa van^

Fő helye Carlobago, katonai város a’ tenger 
mellett; szép Templommal, Kaputzínus Atyák klas- 
tromával, Hadi kormányzó, és Ilarmintzadi Tisztség 
Lakhelye, 766 lak.

Az Ezred fő Tisztsége Lakszéke Gospich. Kát. 
mező város 1100 lak. A’ Zermaniai határ völgy, 
Dalmátzia felé, mellyet a’ Cermagna, (tsermanya) 
folyó nedvesít, leg szebb, és termékenyebb vidéke a’ 
határ szélnek.

2) Az Ottochani (Ottosatzi) Ezredi kerület 1 sza
bad Királyi, 1 mező várossal, 101 faluval, és 51,576 
lakossal. Fő helye Ottochátz, mező város, a’ Gars- 
ka folyótska mellett, a’ hol a’ fő Tisztségnek Lak
szállása van, 492 lakossal.

Zengg (Segnia, Segna, Seny) a’ Sennoni Gátlók
tól építtetett K. U, születése előtt mintegy 600 esz
tendővel, a’ hegy tövén fekszik a’ Garnero (Flanati- 
cus) öböl mellett 1105. Kálmán Király alatt, ön ma
gát a’ Magyar Uradalom alá adta, meg tartván ősi 
Igazait, és hiv maradott a’ leg alkalmatlanabb ziva
tarok közt is 1580 nagy részint a’ tűznek martalékja 
lett, de tsak hamar ismét meg űjíttatott. Mivel pe
dig az Austriai Birodalmakban ezen egyetlen erős
ség volna az Adriai tenger parton a’ keresztényi név 
ellenségei ellen, a’ tenger szomszédságában egész 
hadi hajó rendet be fogadható rév pártái lévén el 
láttva, a’ szározon pedig egy részről magos kő szik
lákkal, a’ másikról sűrű erdőkkel (akkor) körűi vé
tetvén; Mátyástól kezdvén, több Királyok meg erő- 
sitettették ezen városnak ősi szabadságait, ’s innét
III. Ferdinandtól fogva 1641 az a’ szabad kir. váró 
sok rangjában díszeskedik, Sz. György, és Xavier 
Sz. Ferentz Pártfogása alatt. Mellette egy magos, 
és meredek hegyen all az 1558 nagy költséggel, es

Magyar Ország.



fárodsággal épült erősség, az ellenséges be tsapdo- 
zások akadálozlatására.

Jelesebb épületei, a’ Püspöki, ’s egyszer ’s 
mind Plébániai Templom. 2) Seraphicus Sz. Fe- 
rentz Temploma, melly hajdon a’ Sz. Kereszti Fran- 
ciskanusoké volt, most pedig a’ Növendék Papság 
hasznára fordíttatolt 3. A’ Gyiimölts oltó B. Aszszony 
Temploma a’ tenger parton, igen gyönyörű vidéken, 
a’ szerenlséssen hajózni kívánók látogatják különös 
tisztelettel. 4. A’ Sz. Ambrus Temploma a’ városon 
kívül kis B. Aszszony tiszteletére. Van ugyan a’ fa
lakon kívül a’ nem egyesüli Görögöknek is Szentegy
háza. A’ Dominikánusok, azután Paulinusok klas- 
troma világi haszonra , a’ Franciskanusoké Semina- 
riumra fordíttatott. Piatzai közt a’ Mala Piaca, és 
Cilnica, útszái közt a’ tenger parti leg szebb; nem 
kevés 3 — 4 emelelű házokkal díszes. Püspöki szék,  
melly a’ Modrusival, és Corbavival VIII. Orbán Pá
pa által egyesít le lett. Káptalannyában 6 szék van. 
Lakszéke a’ hadi, egésség próbálló, harminlzadi, só, 
posta, rév-parti, és vám Tisztségeknek. 487 ház
ban 3100 Illyrus Lakosok találkoznak, kik közt több 
Olaszokat, és Németeket is lelni.

A’ kereskedés mellett szöllő mívelésben, és ker
tek ékesíttésében foglalatoskodnak. Szántójok, és 
mezejek nints. A’ város Tanátsi Tisztsége a’ kato
nai Rangból van.

3) Az Ogulini Ezredi kerület, 1 mező várossal, 
143 faluval, 48,716 lakossal. Fő helysége: Ogulin, 
egy várral, mellyhen a’ fő Tisztség lakik, 2300 lak. 
A’ Dobra folyó itt egy föld alatti barlangba nyelő
dik. Modrus, tsak nem közepén a’ Jó’sef útjának. 
Hajdon híres grófsági Lakhely volt. Plaslti, nem 
egyesült Görög Püspök széke.

4) A’ Sluini Ezredi kerület, Sluin hegy vártól 
veszi nevét, a’ hol egésség próba állás van, 1 mező 
város, 343 falút, és 55,708 lak. foglal magába a). A’ 
fő Tisztség Káról városban fekszik.

A’ Határ örök. 849

a) Fő Iicly Sztuin , katonai m. v. 26 lelt.
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III. S z a k a s z .
V a r a s d i  K a t o n a - E z r e d i  Megye.

G e n e r a l a t u s  Va r a s d i n e n s i s .
Somogy, Verőtze, Posega, kőrös Vármegyék, 

közt, többnyire hegyekkel van borítva, egyébb a’ 
Dráva mentében, és Tsasma folyó körűi. Ezen fo
lyókon kivűl találni itt még az Illovát, ’s Glogovni- 
tzát. A’ föld igen termékeny, kivált az említett fo
lyók körűi. Gabona sok terem, kukoritza, kása, 
pohánka. Nagy számú gyiimölts, szilva, szederj, és 
bor. Termesztenek lent is, és kendert. Haszon 
földje: szántó, 256,145 hold. rét 68,619 h. legelő 
37,262 h. gyümöltsös, és vélemény alá való 8,845 h. 
szöllö 9005.erdő 212,653 hold.

A’ marhának, lónak, jóknak, fő képen a’ ser
tésnek nagy a’ divatja, ügy a’ melleknek, és selyem 
bogaraknak. Vad a’ térés erdőkben nagy számmal 
van. A’ Marchai erdőben híres jósága agyag ásat- 
tatik.

L a k o s o k :  67 □ m. Két katonai község, 2 m. 
V .  370 falu, 140,200 ember van. Morvátok, de van
nak rátzok is.

Két Ezredre (Regementre) oszlatik : a’ Körösi
r e , mellyhen egy hadi község, 2 mező város, 197 
falu 66,050 Lakos van, és 8z. Györyire, a’ hol 1 
hadi községben, 185 faluban 74:170 ember lakik.

L a k h e l y e k .
1. Belovár, a’ megye közepén, szépen épült, 

és jól meg erősített szabad város, 2267 lak. Fő- 
Tiszti Lakhelye a’ Szentvári, és Körösi halár őrző 
gyalog Ezredeknek. A’ Piarista TT. Atyáknak nagy 
Kollégiuma van benne.

2. Szent György; Közel a’ Drávához 3500 lak. 
A’ Sz. Györgyi Ezredi várral díszes.

3. Tsasma: a’ Tsasma, és két más folyok ősz- 
ve szakadása mellett 446 lak. káptalannal, melly 
Varasára van által téve, ás oklevél tárral,' melly



Zágrábba által vitetett. Hajdon Dominikánusok 
Klastromával.

4. Ivánits, szép helység 680 lak. közelében egy 
régi várt látni. A’ Goritsi várnak tsak omladékai 
tűnek szembe.

Posta állások: Kaprontzáról: Bellovár 2~, Tsas- 
ma 1~ , Ivanits 1 | ,  Dugoszélló 1 1.

Varasdi Katonai Megye. 3#1

IV. S z a k a z.
Ez a’ két Báni Ezredet foglalja magába, és a’ 

Zágrábi fő hadi kormány alatt áll. Ezen kerüle
tek Lákosi Bániaknak (Banalistae) is nevezetnek.

1. Az I. Báni Ezred kerületé, 1 mező város
sal 147 faluval 56,030 lak. Nevezetesebb helyei: 
Glina, fő helye 1584 lak.; a’ hasonló nevű folyó 
mellett, a’ hol a’ hadi fő Tisztség lakása van.

II. Báni Ezred kerülete, 2 katonai, Községgel, 
2 m. V . 144 falukkal; 56,030 lak. Nevezetesebb 
helyek:

Kosztainitza, az Unna partján 5147 lak. katonai 
Község. Halár városolska, és kereskedő hely a).

2. Dubitza: szinte Határ hely az Unna mel
let, hasonló nevű török várnak által ellenében 5226 
lak. Valaha a’ Joannitáké, azután a’ Zrinieké volt.

3. Petrínia, kát. közs. két (Plébánia, és nem 
egy. Gör), Sz. egházzal. Széke a’ fő hadi Ezred- 
ségnek 4570 lak.

4. Jeszenovatz, katon. m. v. 2660 lak.

V. S z a k a z.
A’ P é t e r - V á r a d i  Hadi  k o r m á n y i  T i s z t s é g .  

P r a e f e c t u r a  m i l i t a r i s  P e t r o - V a r a d i -
n e n s is.

A’ Száva mellett fekszik, széle a’ Lonya vizé
től Zemlinig 1 — 5 mértföld, hoszsza 35 — 56 mid.

a) lit Sz. Lászlói Franlziskanusok klustromu van.



Határai: Keletre, a’ Tsajkások vidéke, és Német 
Bánáti hadi sereg, (a5 Duna válosztja) délre, Ser- 
via, Bosnia, Török Morvát Ország (a’ száva váloszt
ja). Többi határait zárják; Szerem, Posega, Ve- 
rötze, és többi hadi Ezredi megyék, majd szükebb, 
majd tágössabb érintés által. Fekvése igen alkal
matos a’ kereskedésre kivált a’ Száva, és Duna 
mellett.

Hegyei: a’ szeremi begynek egy kis része, és 
a’ Pósegainak néhány ága tűnik fel benne , egyébb 
ként az egész vidék szép térség a’ Száva bal part
ján. Az említett vizeken kivűl benne folyik: a’ Pa- 
kra, szubotzka, Nagy sztrug, szlobostina, Témá
vá, Orlyava, Berava, Bossuth, több apró folyók
kal, mellyek sok motsárokat tsinálnak, a’ mi Ilye
nek a’ Bitzkó Polyé, és Laszintze, Vinkovtze mel
lett. A’ föld sok fáradság nélkül sokat, és jót te
rem. Minden nemű gabonával, kukoritzával, kö
lessel; gyümöltsel, kivált szilvával, borral (hires a’ 
Karlovitzi, és Pétcrvári) szederjei, lennel, felesleg 
bővelkedik. Erdőben, és legelőben sints szűke. 
Szántója 195,089 hold. '7502 h. szőllö 154,242 h. 
rét. 360,978 h. erdő. A’ szarvas marba, ló , jiíh, 
Ketske, számos. Nem kűlömben a’ méh, selyem
bogár nagy sikerben van, a’ lionnét sok méz, vi
asz, és Selyem adattathatik el esztendőnként.

L a k o s o k :  és Fel osztása, 3 Ezredre ósztatik, 
123 □ mföldön: 1) a’ Pétervárira, 3 katonai község
gel, 2 m. V . ,  69 faluval, és 90,694 lak., 2) a’ Bródi, 
1 katonai községgel, 2 mező várossal, 106 faluval, 
76,374 lak. 3) a’ Gradiskai, 2 mező várossal, 141 fa
luval, 65,220 lak. Jobbára Piálzok, vannak németek 
is , és tótok.

L a k  h e l y e k .
A’ szabad katonai közönségek, 1 Zemlin, a’ hol 

a’ Duna a’ Szávával öszve foly, Belgrád által ellené
ben : 10,000 lak.; van benne Lakhelye a’ kapisztrá- 
ni Frantziskánusoknak, egésség próbálló, es nagy 
só ház, mellybe a’ Marmarosi só le tété tletilt, es
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sok portéka tsíir. Lakszéke a’ Határ Őr kormány
nak, és közép pontja a’ Török, Magyar, és Austria 
közt folyó kereskedésnek.

2. Kárlovitz, a’ Duna mellett, 5500 lak. Püspö* 
ki szék. Lakhelye az egyesült Görög Püspöknek, 
káptalannak, és Nevendek Papságnak. Van itt Li- 
tzeuma az ó Ililűeknek. Nevezetes a’ frigy kötés
ről 1699, a’ Törökök, Austria, Lengyel Ország, és 
Velenlze közt; jó erős veres, és fejér boráról. Ré
gi vára el omladolt.

3. Pétervár, a’ Duna bal partján, Új vidék erán- 
nyában ; 5040 lak. a’ katonságon kívül, a’ miilyen 
10,000 is el fér benne. Egy a’ leg erössebb várai 
közül Magyar Országnak; szép fekvéssel. Igen al
kalmatos a’ védelmezésre. A’ felső, és alsó várból 
áll. A’ felső magas kő sziklán pipeskedik ; az alsó
ban nyugszik a’ Tóth Országi fő hadi kormány, és 
a’ Iíalárnokok számára állíttatott folyam szék. 
1610 bold földjén sok jó bort termeszt. Emlíke- 
zetet érdemel szomszédságában az Eugenius szi- 
gete.

Jelesebb helyek az ezredi (Regementi) megyék
ben : 1) a’ Gradiskai megyében: Ó Gradiska, m. v. 
és erősség a’ Száva mellett, Berbi'r Török vár elle
nében, egésség próba házzal, mintegy 2250 lak. a’ 
katonaságon kívül. Új - Gradiska 1600 lak. Lakhelye 
az ezredi fő Tisztségnek. Jaszszenovátz, az Unna, 
és Száva öszve folyása által ellenében.

2) A’ Bródi megyében; Bród, mező város 2500 
(Magda 3000 tesz) lak. Erős vára van, egésség pró
ba, és só házzal a). Vinkovtze, a’ Bossnth partján 
5550 lak.

5) A’ Pélervári megyében: Mitrovítz, a’ Száva 
melleit 5124 lak. Hajdon Szirmúim, (Szerem) városa 
volt. Szalánkemén 1700 lak. .Jeles a’ Török ellen 
vett gyözedelemről 1691.

Pétervúr Itat. megye. 3 5 3

l i t a’ Kapistrani FranUiskanusolínak Klaatroma van. 
E urópa  Tekintete IX. Kötet. 23
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VI. S z a k a s z .
A’ T s a j k á s o k  k e r ü l e t e .

Ez a’ tartomány a’ Fétervári Hadi Tisztséghez 
tartozik. Magyar Országnak egy szegletén fekszik 
a’ déli határokon , a’ Duna, és Tisza öszve folyása 
közt. Határai; keletre a’ Tisza, ezt a’ Torontáli 
Vármegyétől választván, délre a’ Duna, melly ezt 
a* Pétervári ezredi megyétől szakasztja, éjszakra 
Báts Vármegye (a’ hói a’ Romai nagy sántzok lát
szatnak). Tsupa térség nagy posványokkal, mellyek 
közt nevezetes az Almaska (Velka Barr) molsár. 
Valaha Báts Vármegyéhez tartozott, mellyhez most 
is nagyon hasonlít termékenységre tekintve.

L a k o s o k :  16·§■ □ m,, 1 m. v. 15 faluban, és 
12 pusztán, 22,450 lakosok tartózkodnak; a’ kik 
Naradisláknak is neveztetnek. Piátzok, és nagyobb 
részint nem egyesült Görögök. A’ Zászlós sereg, 
mellyett állíttanak , szolgállalját hadi üdöben hajó
kon (tsajkákon) teszi; hidakat épít, ront, a’ katoná
kat ide ’s tova viszi a’ Dunán, és Tiszán, ’s a’ szük
ségben hartzol is. A’ Fő Tisztség Lakhelye Tittel, 
a’ Tisza mellett, közel a’ Dunához; van itt hajó épí
tő, gabona tár, és fegyver ház. 2500 lakos van benne.

VII. S z a k a s z .
A’ B á n á t i  Hadi  K o r m á n y  k é t  E z r e d d e l .

Ez két kerületre oszlatik; u. m. a’ Német, és 
oláh Illirus ezredire.

§. 1.
A’ N é m e t  e z r e d i  k e r ü l e t .

A’ Karas, Duna, Servia, Pétervári ezred vidé
ke, Tisza, Tsajkások vidéke, Torontál, és Temes 
Vármegyék közt,  meró lapály. Egész homok ten
gert láthatni rajta sok fevény dombokkal, mellyeket 
a’ szelek tsuporíloltak. Sok motsárait a’ Duna, Ti-
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szá, és Temes táplálja több folyókkal együtt, illye- 
jnek az Allibunári, Illántsi, mellyen keresztül egy 
tsatorna megy által ásva, Fejér Sár, és Nagy Kulpin, 
a’ Karos (Bega) folyóból nedvesíttetve. Nevezetesek 
még a’ Dunából származó Borisai, és Bonyavitza 
erek. Itt szakadnak a’ Dunába: a’ Karos, Temes, 
és Karas. A’ Berzavai tsatorna által már sok hold 
föld meg szabadult a’ posványoktól. A’ tiszta föld 
itt nagyon termékeny kevésbé egésséges a’ Levegő.

Terem itt több nemű gabona, egyébbként hason* 
lit a’ termésekre nézve a’ szomszéd vármegyékhez, 
lígy a’ marha dolgában is: a’ Velovitzei nagy erdőkön 
kívül nem bővelkedik fával.

L a k o s o k :  mintegy 80 □ m., egy hadi község, 
50 falu találkozik 119,846 lakossal. 53 puszta 
mellett, a’ homokos vidéken. A’ Nyelv Illyra, oláh, 
Német, és Magyar; nagyobb részint nem egye
sültek.

L a k h e l y e k :  Pantsova, mező város erősség
gel, a’ Temes partján közel a’ Dunához 10,644 lak. 
Jelesebbek itt: a’ pamut termesztés^ szederjfa, és 
selyem tenyésztés, egésség próba ház,  és kaszárna; 
jó nemzeti oskola, több szép épületekkel, eleven 
a’ Törökökkel űzött kereskedés.

A’ Faluk közt nevezetesebbek: Kubin , közel a’ 
dunához, motsárok mellett, szép Templommal, ’s 
egyébb épületekkel, eleven kereskedéssel, melly a’ 
Törökök által sikeresedik; ’s a’ bajdon híres Keve 
vár düledékeivel. Lakosi száma 4040. A’ faluk itt 
egyébb aránt igen népesek, p. o. Dollován 5780 
lak van.

Posta állások: Pantsováról Temesvár felé: Neu- 
dorf 1 , Allibunár 1 , Margittá 1.

§. 2.

Az O l á h - I l l y r  (Regem.) e z r e d i  k e r ü l e t .
Az Ország déli szegletében á’ Duna mellett, Er

dély, Servia, Német ezredi kerület, Karas, Temes, 
Krassó, ’s Moldva, közt fekszik, sok, és magas ter-

25 *

A’ Bánáti hadi kormány.



méskö bértzekkel fedve, mellyek közt szép keskeny 
völgyek mosolyognak. Nevezetesebb hegyek; a’ Do- 
bri Vrch, Sarco, Szvinatsa, Prisaka, Kraku, Sze- 
menik , Kapucin , és Allion.

A’ Veterani Barlangban, a’ Duna bal partján 
Orsovától déli nyiígotra, nagy számú katonaság vé
delmezte magát a’ még számosabb Törökök ellen, ’s 
azoknak a’ Dunán sok kárt okozott.

F o l y ó  v i z e i :
Temes, Bisztra , Tserna, Néra. Kellemetesebb 

több völgyei közt az Almási. Termékenységére néz
ve Bánáthoz hasonlít. Levegője egésséges.

T é r m é s é  i.
Leg több a’ kukóritza, és szilva, mellyböl pá

linkát égetnek. Bor nem sok terem. Fa a’ nagy er
dőkben elég van. A’ Marha tartás virágzik. Sok 
vad, és hal találkozik; nevezetesen viza a’ duná- 
ban; Sas a’ havasokon, kivált a’ Szemeniken. A’ 
Temes, és Néra mellett arany fövény; Karansebes 
mellett piskoltz. Ertz viz több vidékeken. Haszon 
földje mind a’ két kerületnek öszveséggel: 1,060,673 
hold; szántó 244,160 h. rét: 121,812. Legelő: 192,712. 
Kert: 17,300. szöllö 10,352, erdő: 473,337 h.

L a k o s o k :  mintegy 100 □ m ., 1 hadi község. 
3 m. v. 110 falu, 96,410 ember van. (Magda 5. m. 
várost tesz). A’ Lakosok Oláhok, és Illyrok, nem 
egyesült görög vallással.

Jelesebb Lakhelyek: (Magda szerént mező váro
sok). Karansebes, a’ Sebei partyán, 2950 (Magda 
3500) lak. Van bora, arany mosása, jó kereskedé
se, és nagy koszárnája. A’ mértföldnyi meszszeségű. 
régi omládék Ovidius Tornyának neveztetik.

Mehadia: a’ Krajna tájjékán, a’ Bella patak 
mellett, 1,640 lak. Jelesebbek: Romai régiségéi, 
vár omladéki, kaszárnája, próba háza, török sán- 
tzai szomszéd barlangja nagy iirreggel, és tsepegő 
kövekkel, 9 meleg fördője (a’ Romaiaknál: Hercu
les ad Aqvas) a’ Tserna völgyében. Ó-orsova, a’
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Duna bal partján, ez már a’ Romaiak alatt is de
rék erősség volt. 890 lak.

Fejér Templom, Weiskirchen, közel a’ Nera 
vízhez, rendesen épült szép, és népes város 5585 
lak Sok gabonát, és bort termeszt, sok marhát, 
és juhot tart; van benne kaszárna, sok ház, jó ke
reskedés, és több szép kert. Új Palánka , a’ Duna 
parton nagy erősséggel, egésség próba házzal, és 
arany mosással. 1245 lak.

Posta állások: Versetzröl Weiszkirchenig 2. 
Szakukról: Káránsebes 1, Szlatina Terregova 1, 
Hornya 1, Mehadia 1 , Orsóvá 1^. Itt végzi a’ nagy 
Duna a’ szép Magyar földön szép pálya futását.

A’ Bánáti hadi kormány. 357

VII. S z a k a s z .
Az E r d é l y i  H a t á r  Őrző  - Vi dé ke k .

Ezen Vidékek Határoznak Moldvával keletre, 
délre pedig Oláh Országgal. Különös Igazaikról, 
és Kormányoztatásokról, valamint egyébb jelesebb 
dolgokról, mellyek ezen kerületeket illetik, szol- 
lottunk közönséges le írásában a’ Határ Őrző Me
gyéknek , és szollani fogunk álább Erdély Ország 
rajzolásában.

Ezen vidékek 5. Ezredi kerületre Osztódnak: 
Itt azok Neveit, a’ jelesebb lakhelyekkel, rö

videden említtem:

S z e b e n i  Hadi  K o r m á n y  (Commando).
1. az első oláh gyal. Ezred. Lakh.: Orlath,Orlenbach. 
2· a’ 2dik . . . .  Naszód.
3. az első Székely gyaloy Ezred. Szeredavár.
4. a’ 2dik . . . .  Kezdi vásárhely.
5. a’ Székely Húszár Ezred. SzepsiSz. György.

Á l l a p o t  ; a.
A’ Magyar Tartományokban fekvő Egyházi Me

gyéknek, és Kerületeknek.



A’ Püspöki Megyéknél a’ Betűk Jelentése:
a. A’ Valódi Kanonokokat.
b. A’ Tiszteleti. — —
c. A’ Valódi Apátságokat.
d. A’ Tiszteleti — —
e. A’ Valódi Prépostságokat.
f. A’ Tiszteleti. — —
g. A’ fö Esperestségeket.
h. A’ al — — —
i. A’ Plébániákat.
k. A’ Filiákat.
l. A. Káplányokát.

E g y h á z i  K ö z s é g e k  száma.
m. Nevendék Pápság.
n. Egyházi öszveség.
o. Benedekiek Monost.
p. Ajtatos osk. Aty. Collég.
q. Frantziskánus AA. klastr.
r. Kaputzinus AA. klastr.
s. Irgalmas Barátok —

C o l l e g i a t a  K á p t a l a n o k :  Posonban, So- 
pronb. Chasmáb. és Fiuméb.

P r a e m o n s t r a t i a k :  a’ Győri, Szombathelyi, 
Veszprémi, Vátzi, N. Várodi, Kassai, Rosnói, és 
Szepesi Megyében.

C z i s z t e r c z i e k :  a’ Szombathelyi, Veszprémi; 
Székes Fejérvári, Pétsi, és Egri Megyében. Mino
riták: a’ N. Várodi, Csanádi, Erdélyi, Egri, Szath- 
mári. Kassai, és Szepesi Megy. Karmeliták: a’ 
Győri M. Domonkosiak: a’ Szombathelyi, és Kas
sai Megy. Szerviták: Esztergomi, Győri, és Egri 
Megy. Mechilaristák: a’ Kalotsai, Erdélyi, Zágrábi 
Megy. Benedeki Apátzák : Kassai M. Noter Dámák 
Esztergomi M. Angol Kiss Asz. Eszterg. M. Orso- 
linák. Esztergomi, Kassai, Győri, N. Várodi Zá
gráb. Megy. Ersébetiek: Esztergomi Megy.

358 Magyar Ország.





A l l a

A’ Magyar Tartományokban fekv
Pag. 358.

h
Püsp. M e g y . a. b. c. d. e. f. g .  h. i. k. I. m. n . 0. P· q. r. s. Lel

i Esztergom . . 22 — 4 9 9 10 8 37 467 1194 208 191 995 4 4 12 3 3 73
a Győr . . t . 16 4 — 6 7 — 7 19 228 289 83 42 404 2 2 2 1 1 26
3 Szombath . ♦ . 6 1 4 1 1 — 6 20 182 767 55 42 3i5 2 — 2 — — 24I
4 Veszprim . • . 12 6 7 *9 5 11 5 17 214 760 72 34 364 3 2 8 -  1 3o
5 Pete . . . • . 10 6 2 11 2 2 2 23 i56 539 97 35 3n — — 6 — 1 29
6 Szék, Fejér » . 6 6 — 8 1 4 2 10 82 171 43 16 160 — — 1 1 — i3:
7 Yátz . . * .  12 2 — 5 4 6 i3 i3 109 373 60 45 243 — 2 3 1 1 251
8 Nyitra . , • . 10 6 — — 1 — 4 16 143 437 89 64 309 — 2 4 --------- 28]
9 Besztertz . .  6 6 — — — — 4 12 111 343 42 3i 214 — 3 ------------ i3

io Sz, Márt. Fő Apát. . — — 3 — - — — U 4 — 70 — 1 — -------------- 1
u  Kalotsa . . . 10 1 — 8 2 8 3 10 93 117 84 35 2Ől — 1 3 --------- 29
i2 Nagy Várod • . 16 1 1 i3 3 12 4 10 93 757 *7 *7 i5o — 1 —  1 1 4!
i3 Csanád . . ♦ . 6 2 — 7 1 2 -  18 160 65o 5o 45 265 — 2 3 -  1 3o4
14 Alsó Fejér .  10 10 — 4 1 2 i5 19 181 1455 25 56 243 — 3 27 --------- »9«
i 5  Diákov ♦ . * .  8 6 — 7 1 3 4 9 81 287 44 3? i83 — — 6 1 - i4'
16 Zágráb , . * . 28 1 1 7 2 4 i5 33 33g 2244 97 107 712 — — i5 1 1 65
17 Zeng .  . * 14 

* 3 3 — 3
I 1 — j 4 2S

log — 54 25 231 — — 1 2 — i4l
18 Eger . . . * . 12 6 3 π 3 8 5 16 181 444 84 72 3o4 — - 3 —  1 32!
19 Szathmár . * .  6 4 — 1 1 1 4 7 72 ioi5 i5 39 l5l — 2 2 --------- 6
20 Kassa . . * . 6 6 1 8 2 3 3 17 192 786 56 53 3io — 2 4 — * —· 25
21 Rosnyó . . . 6 6 — 1 2 — 5 14 101 5go 52 32 202 — — 2 — i3
22 Szepes . , . 10 6 1 5 3 11 3 i3 160 449 62 34 271 — 2 2 — 1 20
23 G. Munkáts * 7 — 3 1 1 — 7 38 466 986 i5 108 678 8 Basiliták. 38,
24 — N. Várod - 7 — — — 1 — 5 14 140 190 8 16 171 6
25 — Eperjes é . 5 — — — 1 — 5 17 194 n 5g 2 32 248 2 Basiliták, 16
26 — Kőrös . . — — _ _ — — 2 3 i3 6 3 U 38 — — —

27 —  Fogaras • 7 — — — - - 17 54 1267 38 3o 82 1369 2 Basiliták, 46,
Summa , . 6,51



p o t j a.
-ö Egyházi Megyéknek; és Kerületnek, 

lalli. Nemegy.
lkek. G ö rö g . Reform. Protest. Sidók. Nyelv. Ki terjed, a’ Vármegyékre.
»4,681 34,971 54,553 108,136 35,908 Μ. N. T. 7. 8. 19. 9. 20. 11. 2, 12. 1.
19,684 7X9 7,273 40,187 9,706 Μ. N. 19. 20. 14. i5.
6,939 34 21,784 43,566 4,469 — 17. 16.
>5,891 388 95>94χ 27,053 12,288 — 23. 17. 18.
0,645 19,835 70,607 27,923 5,173 Μ. N. T. 24. 23, 22. 5o.
i)38g 4,930 51,258 4,225 4,180 Μ. N. 21. 12.
8,5 7 3 1,643 i56,827 37,219 6,g53 Μ. N. T. 34. 9. K. Kuns. 11. 12, 35.
i,845 2 — 20,780 9,3oo T. 2. 3. 7. 5.
4,602 1 — 53,991 583 N. T. 7. 2. 6. 10.
S,43o 3 1,116 1,483 23 M. 19. 17. 18. 16. 20 23.
2,193 ioigo3 25,834 26,198 4.484 Μ. N. T. i3. 12. 35 Tsajk. kér.
J,36i 112,911 280,034 5o,ooo 4.177 M. 41. 4°· Hajd. V. 39. Erdély.
,38g 771,340 22,975 io,365 4,842 N. T. 42. 46. VI a) b). 45. 44. 43 35. 42.
,000 588,ooo 3oo,ooo 170,000 2,3oo M. Erdély. 2. Vármegyén kiv.
'»937 166,826 3,68o 3,6i6 340 T. Klem. IV. a) b) c). 5i. 5o.
,324 162,071 39 353 844 Horv. T. III.) IV c). II. a) b). I.) 17 47. 5o. 49. 52.
,000 103,995 — — — N. T. Olasz. Magyar tenger parti I).
,698 1,448 290,245 l6>9x9 i3,8o5 M. 33. Hajd. V. 34. Jászs. N. Kuns, 39.
,634 800 72,i33 740 22,328 Μ. T. 29. 36. 38. 37. 28.
>77i 222 85,2i6 28,533 23,798 — 3o, 26, 27.
,745 i5o 39,500 92,185 20 — - 3o, 32. 11. 3i.
,339 ·— - 72,606 3,33o N. T. 3o, 5. 25.
767 — ~ — — Ruszny.

789 - — — — Oláh.
261 — — — — T. R.
442 — — — — T. 1 .
000 — — — — Oláh,
129 2 ,0 7 2 ,1 9 0  1 ,5 7 9 ,0 1 5  8 3 6 ,0 7 8  1 6 8 ,8 / | i
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A’ Nem egyesült Görögök.
Püspök. Pro top. Pléb. Pap. Klastr. Lélek.

1. Karlovitz . . 6 157 188 13 130,819
2. Temes . . . 10 314 331 3 410,063
3. Arad . . . 14 513 586 1 230,901
4. Versetz . . . 6 245 404 M 258,930
5. Károlyvár . . 9 142 140 1 155,283
6. Báts . . . . 4 69 125 1 113,079
7. Pakratz . . . 9 157 106 3 94,395
8. Buda . . . 2 66 64 1 24,856

Summa 1,488,526
A’ Helvetziai Vallási Superintendentziák.

Esp. Tempi. Predik,, Lélek.
1. Dunán innét . . 8 236 240 385,245
2. Dunán túl . . . 9 276 282 183,193
3. Tiszán innét . . 7 362 583 213,334
4. Tiszán túl . . 11 485 502 469,446

Summa . . 35 1359 1407 1,221,236
Az Augsburgi Vallási Superintendentziák.

1. Dunán innét . . 8 81 87 169,516
2. Hegység! . . 7 149 159 208,134
3. Tiszán innét, és túl 8 118 129 145,372
4. Dunán túl . . 11 139 143 144,923

Summa . . 34 487 518 667,945
A’ Sidólinak van 342 Sinagúgájok. 342 Kabi

nosok. majd 170,000 Lélekkel. A’ Nem |egyésült 
Szerbok 75,000. Oláhok 74,000. Görögök, és Tzin- 
Izárok 6050.

Elme képeleti intézetek. Erdélyen kiviil.
A’ Katholikusoknak, 1 Universitás. (Pesten) 5 

Akadémia, 4 Litzeuin, 57 Gymnasium, 7 Kis Gym
nasium , 94 Nemzeti Oskola.

A’ Nem egyes. Görög. Praeparandia, Zombor- 
ban (Szerbiok). Aradon. (Oláh). Litzeum a’ Szer- 
blokn. Karlovitzban-

A’ Reformáltaknak: 3 Collegium, 4 Gymnasium.
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A’ Protestáns: 5 Litzeuni, 4 Gymn., 4 kisebb 
Gymnasium.

A’ Siketnémák Intézete Vátzon.
A’ Bányászi Akadémia Selmetzbányán.
A’ Gazdasági Intézetek: Magyar O Váron, és 

Keszthelyen.
Több egyed külömbbféle Intézetekkel.

Sz abad K i r á l y i  V á r o s o k  a).
Város. Lélek. szám. Vármeg.

1. Pest . . . 46,64G 12
2. Debretzen . 40,695 40
5. Posón . , 35,135 1
4. Szeged . . 31,7-16 35
5. Szabadka 28,892 13
6. Buda . . . 26,547 12
7. Szék. Fejérv. 19,329 21
8. Zombor . . 17,320 13
9. Új Vidék . 16,397 13

10. Komárom 13,143 20
11. Győr . . 13,281 19
12. Ó Arad . 13,221 42
15. Kassa 12,168 50
14. Sopron . . 11,969 15
15. Szathm. Ném. 11,656 58
16. Temesvár 11,170 45
17. Péts . . . 10,982 24
18. Eszék . . 9,436 50
19. Esztergom . 8,497 8
20. Fiume 8,420 Tp.
21. Varasd . 7,924 47

a) É s z r e  v é t e l .  Mind ezen Számba vételek 1823 esztendőben  
történtek, és ártól fogva nem kevés változásokat szenvedtek a’ sz a 
porodásra tekintve ,  a’ mit ezen munkában könnyen eszre vehetni  
Szolgálnak mindazon által öszve hasonlittására a’ népesedésnek  
egy tizedről a’ másikra. A’ L e g  nagyobb számot mindazon által 
nem  lehet m indenkor általjos számnak fel v e n n i , a’ mellyet egy  
történhető eset m eg  k e v e s í th e t ; azért is bátorságosabb az illyen 
közép számoknál maradni.



Város. Lélek. szám. Vármeg.
22. Eperjes. 7,131 26
23. Selmetzbány 6,613 9
24. N. Szombath. 6,466 1
25. Szakoltza. 5,730 2
26. Kőszeg. 5,406 15
27. Zágráb. 5,140 49
28. Kis Marton 5,213 16
29. Nagybánya 4,890 30
30. Körmőtzb. 4,898 7
51. Bartpha. 4,587 26
32. Bazin. 4,572 1
33. Károlyvár. 4,434 49
34. Besztertzeb. 4,341 10
55. Lötse 4,300 25
36. Módra. 3,914 1
37. Késmárk. 3,760 25
38. Breznob. 3,653 10
39. Korpona. 3,360 10
40. Trentsén. 2,761 3
41. Körös. 2,842 48
42. Újbány. ' 2,652 7
45. Szeben. 2,600 26
44. Sz. György' 2,450 1
45. Bakabánya. 2,330 9
46. Zeng. 2,297 Tp.
47. Kaprontza. 2,235 48
48· Posega. 2,235 52
49. Ó Zólyom. 1,634 10
50. Libetbánya. 1,489 10
51. Belabánya. 1,159 9
52. Rüszt. 1,103 15

N é p e s e b b M e z ő  Városok .
M. Város. Lélek. szám. Vármeg,

1. Ketskeméth, 31,339 12
2. Vásárhely. 25,002 35
3. Miskoltz. 21,393 35
4. Csaba.,falu. 18,375 41
5. Eger. Érs. Vár. 17,382 34
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M. Város. Lélek. szám. Várme".
6. Szentes.
7. Makó.
8 .  N. Várod. Püs. V.
9. Mező Túr.

10. Nyíregyháza.
11. Békés.
12. N. Körös.
13. Pápa.
14. Jászberény.
15. Böszörmény.
16. Szentes.
17. Félegyháza.
18. Czegléd.
19. Szoboszló.
20. Versetz.
21. Gyula.
22. Gyöngyös.
23. Baja.
24. N. Sz. Miklós.
25. Kardsz. Üj-Sz.
26. Halas.
27. Vátz. P. V.
28. Tsongrád.
29. N. Betsker.
30. N. Lak. fal.
31. Zemlin.
32. Orosh. fal.
33. Veszpr. P, V.
34. Szolnok.
35. Tata,
36. Tör. Sz. Mik.
37. N. Kanisa.
38. D. Földvár.
39. Ó Betse.
40. N. Károly.
41. Miava.
42. N, Abony.
43. Moháts.
44. Nánás

15,393 35
15,159 43
15,727 40
14,227 34
14,902 59
13,872 41
13,539 12
13,337 18
15,217 Jász.
13,159 Η. V.
13,024 35
12,971 K.
12,934 12
12,694 Η. V.
12,401 45
11,853 41
11,816 ^ 54
11,133 15
11,085 44
11,024 K.
10,837 K.
10,379 12
10,199 55
9,779 44
9,777 45
9,100 IV. c).
9,045 41
8,929 18
8,874 34
8,770 20
8,644 54
8,472 17
8,408 22
8,330 13
8,000 34
7,914 2
7,784 12
7,681 24
7,517 Η. V.
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M. Varos. Lelek- szám. Vármeg. 
45. Kalotsa Ers. Vár. 7,405 13
46. Ó Buda.
47. Ó Kanisa.
48. Madaras falu.
49. Szekszárd.
50. Temerin.
51. Kis űjszállás fal.
52. Gsanád.
53. Paks.
54. Tur kevi.
55. Sz. Tamás fal.
56. Keszthely,
57. Jász Apáthi.
58. Tót Komlós.
59. Ruma.
60. Kun Hegyes.

7,399 12
7,359 15
7,292 K.
6,918 22
6,858 13
6,761 K.
6,734 43
6,666 22
6,455 K.
6,335 13
6,280 17
6,226 Jász.
6,219 41
6,171 51
6,159 K.

A’ T. Nemes Vármegyék Gyűléseiket szokták 
tartani a’ jeleni üdőkben :

D u n a
1) Árva Vm.
2) Báts, és Bodrog Vm.
3) Bars.Vm.
4) Esztergom Vm.
5) Hont Vm.
6) Liptó Vm.
7) Nódrád Vm.
8) Nyitra Vm.
9) Pest, Pilis, és Solt Vm.

10) Posony Vm.
11) Thúrótz Vm.
12) Trentsin Vm.
13) Zólyon Vm.

K e r ü l .
Felső Kubinyban 
Zomborban.
Aranyos Maróthon. 
Esztergomban.
Ipoly Sághon.
Liptó Sz. Miklóson. 
Balassa Gyarmaton. 
Nyitrán.
Pesten.
Posonyban.
Thúrótz Sz. Mártonb.
Trentsinben.
Besztertzebányán.

m e 11 é k i
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D u n á n  t
14) Baranya Vm.
15) Fejér (Székes) Vm,
16) Győr Vm,
17) Homárom Vm.
18) Moson Vm.
19) Somogy Vm.
20) Sopron Vm.
21) Tolna Vm.
22) Vas Vm.
25) Veszprém Vm.
24) Zala Vm.

T i s z a  m e l
25) Abaiíj Vm.
26) Beregh Vm.
27) Borsod Vm.
28) Göm.j és Kis Hont. V.
29) Hév., ésKüls. Szol. V
30) Sáros Vm.
51) Szepes Vm.
32) Torna Vm.
33) Ungh Vm.
34) Zemplény Vm.

T i s z á n t
35) Arad Vm.
36) Békés Vm.
37) Bihar Vm.
58) Csanád Vm.
39) Csongrád Vm.
40) Brassó Vm.
41) Máramaros Vm.
42) Szabolls Vm.
43) Szathmár Vm.
44) Temes Vm.
45) Torontói Vm.
46) Ugotsa Vm.

í 1 i  K e r ü l .
Pécsett.
Székes Fejérvárott. 
Győrött.
Rév - Komáromban. 
Magyar Ó Váron.
Kapos Várott. 
Sopronban.
Szekszárdon.
Szombathelyen.
Veszprémben.
Zala Egerszegen.
é k i K e r ü l .

Kassán.
Beregh Szász, v, Munkáts. 
Miskoltzon.
Pelsőczön.
Egerben.
Eperjesen.
Lölsén.
Tornán.
Ungváró I t.
Sátor- Allya -Ujhelyben.
1 i K e r ü l .
Aradon.
Gyulán.
Várad - Olasziban.
Makón.
Szegvárott.
Lúgoson.
N. Szigeten.
N. Kálión.
N. Károlyban. 
Temesvárott.
N. Betskereken.
N. Szőllősön.
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47) Kőrös Vm.
48) Posega Vm.
49) Szerem Vm.
50) Varasd Vm.
51) Veröcze Vm.
52) Zágráb Vm.

V. Körösön.
Posegán.
Vukovárott.
Varasdon.
Eszéken.
Zágrábbban;

A t a l j á b a n .

7. O s z t á l y .
T s a n s i l v a n i a ,  S i e b e n- 
áre  á r d i á l á s z k e .

M a g y a r  V á r me g .  A’ S z é k e l y e k  Fö l dj e .
5. S z é k e k k e l .

E r d é l y  O r s z á g ,

11.
1. Fels. Fejérvárm.
2. Hunyad.
3. Zaránd.
4. Als. Fejérv.
5. Kükülö.
6. Thorda.
7. Kolos.
8. Doboka.
9. Szolnok.

10. Közép Szóin.
11. Kraszna.

a) Kővári kerül.
b) Fogaras Földje.

1. Udvarhelyi, szék.
2. Háromszéki.
a) Sepsi.
b) Keszdi.
c) Miklosvár.
5. Czikszélt. 
a) Györgyöi. 
b. Kászonyi.
4. Marosi.
5. Aranyosi.

A’ S z á s z o k  F ö l d j e .  
9 S z é k .

1. Szebeni.
2. Segesvári.
3. Mediesi.
4. Szászsebesi.
5. N. Sinki.
6. Szeredahelyi.

7. Köhalomi.
8. Üjegyházi.
9. Szászvárosi.
a) Bartzaság.
b) Besztertze vidéke.

I. S z a k a s z .
§. 1.

Nevét veszi a’ hegyes erdőktől, mellyek azt 
Magyar Országtól váloszlják. Egyébként Erdélyi



Nagy Fejedelmségnek (Principatus Transilvaniae) 
irattatik.

Ezen Tartomány a’ Romaiak alatt egy része 
volt Datziának. A’ Nemzetek vándorlásakor azt 
utolján a’ Petsenegek szállották meg. A’ XI. szá
zadban, meg győzvén Sz. István Király Gyulát, Er
dély Országnak Hertzegét, azt Magyar Országhoz 
kaptsolta, és Vajdák (az az Hertzegelo által Kor- 
mányoztatla. Német Neve (Siebenbürgen, Hét 
várok , vagy városok) tsak a’ XIV században 
támodott, a1 midőn a’ Szászok ide költöztek, és a’ 
hét szász városokat alkották. A’ Mohátsi ütközet 
után 1526. A’ Török hatalmába jutott, és abban 
maradott, mint különös Fejedelemség, egész I. Leo
pold Tsászárig, a’ ki a’ Törököket egészlen ki ker
gette a’ Magyar Birtokból. Maria Theresia végre 
1765 Erdélyt Nagy Fejedelemségi Rangra emelte.

Tzímere Erdély Országnak egy 5 mezős pai’s; 
az alsó részén 7 várókat pillantani meg arany me
zőn, a’ másikon egy sast veres mezőn, a’ harma
dikon a’ napot, és holdat veres mezőn.

F e k v é s e .
A’ 46° — 49° hosz. 45° 48° éjsz. szél. közt.

H a t á r i .
Éjszákra Magyar Ország, keletre Moldva, dél

re Oláh, és nyugotra Magyar Ország.
Éjszak felől a’ belső Szolnoktól fél hold for

mán veszik azt körül a’ Kárpáti hegyek mint ter
mészetes határjai, egész a’ délnyügotti határig Hu
ny ad vidékein.

Ezen hegy keréken az által menetelek; Ma
gyar Országból, a’ Vaskapu, Dobrai, Somlyói, és 
Laposi. Moldvából; a’ Rodnai, Ghymesi, Oitosi. 
Oláhból, a’ Bosai, Temesi, Törlvári, Verestorny, 
és Vulkáni; több gyalog ösvényekkel.

N a g y s á g a .
Egyenes hoszsza nyugottól keletre 51, ré’só- 

tos hoszsza 58, rendes széle 27 — 29, ré’sótos

86β Erdély Ország.



széle 54. kerülete 140 — 150 mértföld. Földszíne 
732 □ mértföld.

S. 2.
F ö l d  á l l á p  a.

Magossabban feliszék szomszéd vidékeinél, és 
léjtös fekvése miatt abba idegen folyó nem tsavarodik.

H e g y e i .
A’ Kárpátok, mellyeliröl Magyar Ország le 

írásában bővebben szollottunk, a’ határ szélekről 
liülömbbféle emelettel, és siirüen ágoznak be a’ 
tartományba, a’ honnét Erdély igen hegyes tájjék. 
Leg magasabbra emelkednek: a’ Retyezat, 7800 
láb. Szuruly 7122 láb. Butsels 8160 láb. Rika, 1920 
láb. (Párisi) a’ Zinne (Tető) Brassó fellett 5136 1.

V i z e k.
Folyó vizei: 1) a’ Maros (Marusius) fő folyója 

Erdélynek, a’ székelyek vidékén ered a’ Magos, 
és Fekete Rész hegyek közt,  tsak nem közepén 
folyik által Honnának a’ Magyar földre. Hajókat, 
és sok halat visz magával. 2) A’ Szamos (Samusius) 
a’ kis,  és nagy Szamosból folyik öszve, a’ Magyar 
földön a’ Dunába szakad , tsak Talphajókat visz.

5) Az Aluta, vagy Olta, a’ Marossal egy hegyből 
ered, oláh Országban a’ Dunával kaptsolódik.

4) Az Aranyos (Auratus, Auraria), a’ két Ara
nyosból női öszve. Sós Sz. Mártonnál el nyeli azt 
a’ Maros. Nevét aranytól veszi, mellyett magával 
visz. 5) A’ Kükiilö (Rockéi) a’ két hasonló folyó
ból támad, ’s a’ Marosba szakad.

A’ Kisebbek: A’ Fekete folyo; Homoród, Sze- 
ben, Hortobágy, éá Burtza , mind az Alutába ve
sznek. A’ Strell, (Strigius) Ampoy (Apulus) a’ ra- 
gedó, fekete, és fejér Körös, ’s a’ t.

T a v a k .
A’ Hodos; Doboka Vármegyében, leg nagyobb 

az Országban, hoszsza 3 mföld. A’ Sz. Anna ta-

Á t a l j á b a n .  367
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va, egy óra kerülete, 300 öl mélysége, a’ leg na
gyobb hegyi tó a’ Tsiki hegyen Tusnádnál. A’ Pi- 
ritski tó, a’ mint mondják, az által repülő mada
rakat gőze meg fojtja. A’ Pokol-sár, Hovászna 
mellett, vize a’ motsár közt barnán, és zavarosan 
forr fel vastagon vize nem tisztul meg egészlen, és 
annak ize boros, sós, gyántás, értzisavanyokkal. 
A’ ruhát szappan nélRÜl meg tisztítja. Hideg. A’ 
Források ezerenként találkoznak, mellyek közt sok 
édes (ivó) Sós, Savanyú, értz, kövesítő, keserű, 
kénkőves, és meleg kútforrások találkoznak. Ezek
ről a’ mennyire jelesebbek, elő fog jönni a’ szó, 
a’ midőn a’ vidékekről irandunk.

É g  a l j a .
Erdély Országnak leg magosabb vidékei: Györ- 

gyö, és Tsik, igen hidegek. Közép vidékein á’ le
vegő mérsék igen kellemetes. A’ Maros ki folyásá
n á l, a’ két Küköllő mentében, és a’ hasonló nevű 
Vármegye környékein igen szelíd ég hajlat van. 
A’ leg melegebb napokat többnyire hüves éjszakák 
követik, és átallyában Erdély igen szenved a’ Le
vegő hirteten változásai közt. Eszre vehetöbb sze
lek: a’ veres tornyi Szeben körül; a’ Nemere (ke
leti szél) a’ Háromszéki, és Brassói vidéken: a’ 
Kapuvári (Thorenburg) barlang szél az Aranyosi 
tájjékokon. Telly ességgel a’ levegő'Erdélyben egés- 
séges.

§. 3.
T e r m é s ek. A s v á y o k.

Erdély Ország Isak nem minden ásvány nemek
kel bővelkedik. Köveket, és festék földeket talál
ni a’ Büdös hegyen, Gált, és Donnersmarkt hatá
rain, kréta földet Girelsavnál; márványt Ompoi- 
tzánál, Gyoggnál. ’s a’ t. hamis gyémántot Osolá- 
nál , Krizolitot Szelistyenél, Amelhistet Porkuránál, 
fejér pallérföldet Sebesnél; Kaltzedont Tatarestnél; 
gránátot a’ Vulkan kapunál, ’s a’ t. Opált Dobrá-
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nál, és Loveténél; Karneolt, és Achátot Thorotz- 
hónál, a’ hol Jaspisra is ahadni; plajbászt Zood- 
náh: a’ hővé váltt dolgohhal egész hegyek telye 
vannak; Portzellan földet Brassónál, ’s a’ t. Az 
arany bövségesebb, mint az ezüst, és ismét több, 
mint a’ réz. A’ tiszta nyereséget a’ Bányákból esz
tendei 800,000 forintra betsűlik. Vas elég,van, de 
ón nints- Jeles a’ földes értz a’ Nagyági, vagy 
Szekerembi Bányában. A’ fél értzekböl le ln i: Ké- 
nesőt, piskoltzot, és egér követ.

A’ Gyánta földek nemei: Hegyi olaj (Dubot), 
kőszén kénkö, saványű, és liígsó (kivált az értz for
rásokban) timsó, salétrom, és gálitzkö, a’ többféle 
föld nemek, és fosztány kövek hasadékiban. Kő só 
esztendőnként 500,000 mása ásattatik, mellynek f- 
része Magyar Országba jön Mariénburg azt állí
tja , hogy Erdély egész Európát el láthatná só
val ezer esztendőkig, a’ nélkül, hogy abból ki 
fogyna.

§. 4.
A’ N ö v e v é n y e k  Ors zága .

Gy i i möl t s  fák: alma, körtve, szilva, minden 
felé, kivévén Györgyő vidékét. A’ tseresnye rit
kább. Dió, Birs, gesztenye, mondola, baratzk, 
szeder, etzet, és más festő fák meg teremnek a’ 
kedvezőbb ég aljai tájjokon, és uradalmi kertek
ben. A’ nagy erdők telye vannak veres, és fejér 
fenyő, Bükk, tser, eger , fűz, nyír, hárs, juhár, 
jégenye, tisza, szil, és nyár ’s más egyébb fákkal.

L i g e t e k .
A’ szöllö tök,  a’ nagy hegyeseket ki vévén, az 

egész Országban divatoznak, leg inkább a’ Maros 
partjain, és Ilunyad Vármegyében Ohlos. Mátsó, 
és a’ KüköWő vidékein. A’ tengeri szöllö fa ; (Bi
bes.) Közmetefa; (Bibes grossularia) Fáisóska (Ber
beris vulgaris) Bósafa, Rekettye ’s a’ t. számosán 
találtatnak a’ kertekben. Az erdők hintve vannak :

Európa Tekintete IX. Kötet. 2 4
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Bodza, vadrósa, mogyoró, fenyő, mágia, áfonya, 
málna bokrokkal, és egyébb tsemetékkel.

V e t e m é n y e k .
Káposzta, répa, petresilom, ugorka, hagyma 

nemek; Béka virág (Ranunculus) jálzínt, kankalin, 
szekfű, Tulipán, szélvirág, tubarosa, ’s a’ t. Din
nye, krumpli, dohány (nevezetes a’ Török, és Ai. 
tai dohány) sáfrán, földi mandola, tsitserborsó; bú
za , tönköly, ro’s, árpa, köles, haritska, borsó, 
lentse, bab, len, zab, kender, mák, és kukoritza, 
közönséges kerti, és mezei növendékjei az Erdé
lyieknek. A’ hegyeseken számos nemei lappanga- 
nak az orvos füveknek.

' §. 5.
Az Á l l a t o k  Ors zága .

Házi állatok: Kútja, matska, közönségesek. 
Nagy számmal találni az ökrön, és tehénen kivűl: 
bivalokat, egész ménes lovakat; mellyek, kiválta’ 
hegyek közt igen izmos lábúak, és noha nem ma
gosok is, de tüzesek, és tartósok. Szamarakat, és 
öszvéreket; juhokat, mellyek itt nagy ágát teszik a’ 
gazdaságnak, kivált az Oláhoknál; 5 neműek, a’ 
Zurkán, régi lakosa Erdélynek, lioszszú, fejér, kö
zönséges gyapjúval; a’ Berke vagy Zigey, rövid, 
kondor, finom gyapjúval, leg inkább az oláhoknál 
talállatik; a’ Spanyol, és olasz júh, melly újabb, és 
ritkább tünemény némelly uradalmakban. Ketské- 
ket (még spanyolokat is; és Serlvéseket. A’ sok 
hegyes erdők számtalan vadnak engednek szállást: 
medvék, farkasok, erdeik, dám vadak, őzek, ró
kák, nyulak, vad mafskák, borzok, vidrák, nyes
tek, görények, menyétek, mókusok, patkányok, 
süldisznók, egerek, vakondakok. ’s a’ t. elegen ta
láltatnak. Kevesebb a’ szarvas, kövi ketske, hius, 
hölgy, ’s még ritkább a’ bölény.

M a d a r a k ;  szelídek: Lúd, rétze, tyúk, púi
ba, galamb sok. Ritkábbak : A’ páva, gyöngy tyúk.

Erdély Ország.
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A’ Vad madarak: Sas , Kánya, fajdtyúk, szártsa . 
ölyv, sólyom, fogoly, tsászár madár, daru, hattyú, 
gödény, vádlód, és rétze, túzok, gólya, erdeisneff, 
tengeri lúd, kótyag, harkály, nyaktekerts ; vad ga
lamb, több nemű rigó, seregéi, búbos, patsirta, 
fúrj fülemüle, sármány, gyúrgyalag, kakuk, babu- 
k a , ketskefejő vagy lappantyú, jég rétze, és jég 
madár, holló, varjú, szarka, fenyő madár, ’s a’ t.

T s ú s z ó - m á s z o k .
Igen sok vízi ,  zöld, és tekenyős békák; gyik, 

rántzosos Kígyók, tüzgyik, és mérges Kígyók, (vi
pera.)

H a l a k .
Ritkábbak, a’ kétségé, hartsa, angolna: bőveb

bek; a’ sígér, tsík, lazatz, kárász, tzompó. ’s a’ t. 
Leg több: a’ ponyt, tsuka, szemling, márna, ró- 
sa hal,  pisztráng, görgötse , orsóhal. ’s a’ t.

Bogarak; ezek nemeihez tartoznak a’ sok közt: 
a’ Rák, melly minden patakokban bőven talákozik. 
A’ Selyem bogár; és méhek; mellyek Erdélyben 
igen nagy divatban vágynak. A’ férgek, vagy is 
kukatzok közé számoltatnak, a’ tsigák, és piótzák, 
vagy vér szopok.

S. 6.
A’ L a k o s o k.

Erdély Országban 1813. 1,500,000 embert szám
láltak a’ Föld-leírók. A’ Honni Lakosok, Magya
rok, a’ kik oda Magyar Országból jutottak; Széke
lyek, a’ kik eredetekre nézve Magyarok, mind aT 
két nemzet mintegy 240,000 fámiliát tehet. A’ Szá
szok 600 esztendők ellöt hivattak ide a’ Magyar ki
rályok által kíilömbbféle Német tartományokból. 
76,000 megy familiájok. Az Ürmények 1672 folya
modtak ide, mintegy 250 házi népek. A’ Bolgárok 
a’ Törököktől futtattak Erdélybe 1690. Leg felyeb 
40 familia. Szinte úgy a’ Görögök a’XV században,

24 *
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105 ház népet számlálhatni. A’ ’Sidok is akkor táj
ba költöztek b e , Lehet őket 330 fámiliára tudni. 
Az Oláhok régi századoktól fogva majd be, majd ki 
költözködtek, pásztori (bujtári) életet követvén; ez 
egy régi Dákokból, és.„trajáni Romai plánta népek
ből hátra maradott keverék nemzett melly azoktól 
sokat meg tartott a’ nyelvre, és szokásra, de nem 
sokat bir a’ míveletre nézve. 680,000 lehet fámilájok. 
A’ Tzigányok, a’ mint látszik Indiából eredlek, és 
az a’siai Török birodalomig nyomattatván, ezekkel 
a’ 15 század első felében Erdélybe jöttek volt. A’ 
Lakosok, Sátorozók, és Egyptomiak, vagy tsavar- 
gók közül, tsak az elsők vannak nagyobb számmal. 
Talám 12,000 lesz fámilájok száma. A’ Serblek, vagy 
Rátzok a’ 15 században vándorlottak ide, mint egy 
140 familiájok van.

A’ Lengyelek, Serviaiak, Tótok, Frantzok, 
Olaszok, ’s a’ t. de leg inkább a’ Németek, minden 
felöl jönnek még most is Erdélybe, ’s el szaporod
ván a’ 3 nemzetségig ki vetkeznek régi bonni for- 
májokból, tsak a’ katholikus Németek maradnak 
meg Németek.

Az Erdélyi Magyarok eredetéről érdemes Ma
rienburg Urat hallani, a’ ki állíltásait Prayból, De- 
guinesból, Schlötzerből, Engelböl ’s a’ t. költsönözi. 
Minek utánna Ca’ Pannóniái Magyarok) tartomán- 
nyokban hatalmokat meg izmosítollák, magokat min
dég nagyobb vidékekre terjeszlék, egész a’ Petsene- 
gekik, kiktől, annyira rettegtek volt. De meg gyen- 
géttetvén ezek az Oroszok, Bolgárok, és Görög 
Tsászárok által, a’ Magyarok is segítették magok ré
széről őket meg alázni. Utóbb Gejza vezér a’ Pe- 
tseneg Gyla leányát házas társul vette; a’ kit Sz. Ist
ván 1002, meg győzőt; etöl fogva a’ Magyarok mé
lyeben be hatottak Erdélybe, és azon határ vidéki 
tartományt képelték, egy Wajda Kormánnyá alatt, 
melly most a’ Magyarok földének hivallatik, és Vár
megyékre oszlalik. A’ Székelyeket ki Hunni Mara
dékoknak, ki Petsenegeknek, ki Árpád unokájinak, 
ki a’ Székely, (határ őrző) ki a’ Szökely, (mint-
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ha régi székeikben meg maradtak volna) szótól, 
származtatja.

S. 7.
N y e l v .

Erdélyben minden Nemzetnek meg van tulaj
don nyelve- A’ Magyarok, és Székelyek Magyarul 
beszélnek ; noha a’ Deák is még folyamotban van, 
mint Tanultak nyelve. A’ Székelyek a’ Magyar szót 
jobban a’ torokból ejtik, és a’ szó végső izét né- 
mellykor nyújtják, és nehány dolgot máskép’ mon
danak, mint a’ Magyarok, p. o. Egér, székelyül 
Téreg. Tsúfolódni, rityolódni. A’ Szászok Néme
tül szolnak, de igen sok féle a’ szóllások módja.

§. 8.
K űl R e n d i  R a n g o k .

Három Rendre osztódik a’ Nép. A’ Nemesek, 
Polgárok, és szabad parasztok, és Jobbágyok. A’ 
fő Nemesség Grófokból, és Bárókból, a’ közép Ne
messég, a’ Birtokosokból; az al Nemesség az egy 
helyes, vagy tsupán Leveles (Armalista) Nemesek
ből áll. Ezen Rendhez számláltatik a’ Papság is. 
A’ szabad polgárok, és parasztok vagy hadi szol
gáltat, vagy fizetés fejében, jutottak szabadságra, 
amazok városai nemes városoknak (oppida nobilia) 
ezeké betsi városoknak (oppida taxalia) neveztet
nek. A’ jobbágyok sorsa hasonló a’ Magyar Orszá
giakéhoz.

§. 9.
H i t  v a l l á s .

Több száma a’ Magyaroknak a’ Kalvinus taní
tását, és vallását követi, a’ Lutheránok, és Unitá
riusok igen kevesen vágynak. A’ Kallioiika Hit val
lás ismét viszsza állíttatott számos famíliákban, a’ 
kik 1 Püspök, és több egyházi, és szerzetes Lelki 
Papok által kormányozlatnak. Nagyobb része a’
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Székelyeknek Katholikus; úgy az Ürmcnyek is mind, 
és a’ Bolgárok, ’s Tzigányok. A’ Szászok többnyi
re Lutheránusok; úgy a’ Szerbiek is. Áz Oláhok 
a’ 18 századba az egyesült Görögökkel kaptsolód- 
tak öszve. Az egyesült Görögök Püspöke Fogara- 
son lakik. Van egy Püspöke Erdélyben a’ nem 
egyesülteknek is. A’ Püspöknek, a’ ki a’ kormány 
széknél a’ kormány Elölülője után első személy, 
és a’ Kolatsai Érsek alatt áll, az egyesült Görög 
Püspökkel egyiit, Károly - Fejérváron van káptalan- 
nya. A’ Plébániák 150 -nél többre mennek. A’Ko- 
losmonostori (hajdon Benedekieké) Apátság fenn’ 
maradott 37 szerzetes, és 1 Apátza klastrommal.

A’ Helveta vallásuak egy Superintendens, és 
Prédikátorok (kiket Plébánusoknak neveznek) kor
mánnyá alatt vezéreltetnek, kikből a’ fő Consisto
rium áll. Ezek alatt vannak az al Prédikátorok; 
mesterek, és kántorok. Az al Consistorium a’ Pré
dikátorból, és vénekből áll. Hasonló a’ Lutheránu
sok, és Unitáriusok kormánnyá. A’ Nem egyesült 
Görögök egy Püspök alatt több Esperestségekre, 
megyékre, és plébániákra vannak osztva. A’ ’Si- 
dóknak 2 ’Sinagógájok van Káról - Fejérvárott.

§. 10.

E l m e i - M  í v e l e t .
Nem lehet Erdélynek azon míveletre íigyelle- 

n i , melly Európának éjszeki, és nyúgoti vidékein 
divatozik; mind fekvése, mind Lakosinak kiilömbb- 
félesége miatt, noha Erdély is meg telte ezen te- 
kéntetben maga kötelességét. Erre ügyelnek dere- 
kassan: a’ Kolosvári akadémiai Litzeum; több kol
légiumok, gimnáziumok, és oskolák.

Több betses írókat lelni itt, a’ kik elmemíve- 
leteket Honnokban szerezték, p. o. Benkö, Her
man. ’s a’ t. Leg jobbak a’ Magyar, és Szász os
kolák. Különös hála adással tartozik üdönkben a’ 
jó nevelésre, és mívélésre tekintve az ájtatos osko
lák, (mind itt, mind Magyar Országban) és Sz. Or-

Erdély Ország.
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sola Apátzái szerzetinek a’ Tanuló Ifjúság. Neve
zetes a’ Szebeni Theresia! árva ház , több tanuló, 
és nevelő Intézetekkel. Jeles a’ Magyar Nyelv mí- 
velésére, és Történetek tudománnyá elő mozdítá
sára ügyellö két tudós Társaság, mellyet Gróf Bánfi 
György alkotott, és vezérlett. Az oskolai könyvtá
rokon kívül jegyzést érdemel a’ Batthyányi, Káról 
Fejérváron, Brukkenthali Szebenben, Teleki Maros 
vásárhelyen. Könyváros 4. Nyomtató 8. Papiros ma
lom 12. találkozik.

Ä t a i j á b a π.

§ .  11.

E r k ö l t s i  v o n a t o k .
Itt szó a’ míveltebb Rendekről nints; hanem 

tsak a’ termési, vagy is inkább ki tsapó indulato
kat meg zabolázni nem tudó alatsony Rendekről. 
A’ Magyar itt is tüzes, eleven , vitéz, betsület, és 
pompa szerető, őszinte, bizodalmas, le botsájtko- 
zó, vendég szerető, éles elméjű, noha a’ kézi mes
terségeknek nem nagy kedvellöje. A’ Székelyek 
egyek a’ Mágyarokkal. Hermann Unokái valódi al- 
tyafiai a’ Német Szászoknak; szelídek, engedelme
sek, fonlolódók, de e’ mellett igen dolgosok, gaz
daságosok, a’ tudományokra, és mesterségekre ügye
sek föld míveletelt mellett is; rendesek, és embersé
gesek. Vitézeik közt nevezetes Báró Melas.

Az Örmények, Piátzok, és Görögök átaljában 
kereskedő szeszszel bírnak. Valamint egy formá
nak látszik természetek, úgy egymás eránt igen 
hajlandók, és segedelemre készek. A’ Görögök va
lamennyire viszsza vonóbbak, de külsejekben fino
mabbak, és már mívelődnek. Az Oláhok restebbek 
mindenre, noha jó fejek van; és ha magokat reá 
adják, derék Tanultak, és Mesterek válnak közű
lek. Betsület szeretők, egyébb ként, és a’ szolgál
taira igen buzgók; a’ gántsoknak, mellyekröl vá- 
doltatnak, leg nagyobb oka a’ tudatlanság, és Hit
vallás velötlen terjesztése. A’ valódi Religió valódi 
embert alkot. A’ ’Sidó Erdélyben is tsak — ’Sidó.
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N e m z e t i  s z ó k  ásóit.
A’ Magyarok a’ szokásokban követik Ma'gyar 

Országi Attyokfiait; a’ Szászok a’ Német Országi 
Németekét, egyébb hogy ezek magokat a’ kardos 
tántzban meg külömböztetik a’ mulatságok alkal
matosságával, kivált a’ szűts legények. Leg hiveb- 
bek ősi szokásaikhoz az Oláhok. Mu’sikájok, és 
tántzok (kivált a’ Kolosi) különös hangú, és tag- 
forgású.

Erdély Ország.

§ .  12.

R u h á z a t .
A’ Magyarok ruháját le rajzoltuk Magyar Or

szágban. Tsak hogy itt a’ párta még nagyobb szo
kásban van. A’ Szászok is el távoznak már Nagy 
Attyaik viseletétől, és a’ módi szerint öltözködnek. 
Ennyi sok Nemzet közt nehéz bizonyos viseletét ki 
szabni; ki magyarossan, ki németessen, ki kever
ve , ki a’ török öltözettel egyelítve hordozza öltö
zetét. A’ parasztok többnyire hoszszú bő (ingben 
járnak, bőr övvel által kötve, mellyen egy kés, és 
villa hüvely, egy bőr erszény, és atzél lógg. Ze- 
kéjek jobbára fejér. Meltyöjök szőrös bőr, köd
mennyek térdig ér télen nyáron, görény bőrrel 
peremezve. A’ tzifraságot leg jobb szereli az oláh 
fejér nép ünnepeken. A’ Tzigányon mindenik Nem
zet öltözetéből láthatni egy darabot, kivált a’ vá
rosok mellett. A’ ’Sidó vagy Német, vagy Török 
ruhát visel.

5. 13.
L a k á s .

A’ Nemesek Lakása több helyeken Palotákhoz 
hasonlittanak; a’ többieké majd kőből, majd fából 
készültt. Az oláh jobbágyoké sokszor tsak magok 
keze által be bútorozott kaliba. A’ Tzigányok fa



kunyójában sok értz munkát, és ollykor több ezüst 
poharat is látni.
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S. 14.
S z o r g a l o m .

A’ Nagyobb rész föld miveléssel, marha neve
léssel foglalatoskodik. Sokan a’ só, és értz bányák
ban dolgoznak; fát vágnak, gerendákat, deszkákat, 
sendelyeket, és létzeket faragnak, ’s metszenek. A’ 
Szászok egyszers mind, bort, gyümöltsöt, termesz
tenek; marhát tartanak, és méheket szaporítanak. 
Az Oláhok a’ tulajdon juh pásztorok. A’Bányászok 
közönségesen Németek. A’ majorságból, és ker- 
tészségböl közönségesen a’ gyarmatosok élnek. A’ 
vadászatot, és halászatot gyakorolja, a’ ki akarja. 
Némelly Oláhok, és Tzigányok aranyot mosnak.

A’ kézi mesterségeket fő képen a’ Szászok űzik 
a’ városokban, és mező városokban, ’s fálukban is, 
a’ Tzigányok midenbe kapnak: vargák, vas műve
sek, késesek, rézművesek, petsétmetszők, mu’siku- 
sok s’ a’ t. Vas - huta több találkozik a’ Székelyek 
földjén , és Brassónál. Jeles a’ Rézhámor a’ Teme- 
sí kapunál. Viasz fejéríttő van, Brassónál, Szeben- 
nél, Kolosvárnál, Ersébet várnál, és Káról-várnál. 
Puskapor malom Szebennél.

§. 15.
K e r e s k e d é s .

Ez a’ Görögök, Örmények, és néhány Szászok 
kezeiben van. Bé hozattatik Erdélybe: gyolts, 
posztó, ruha szer, selyem, pompa szer, üveg, bú
tor, kézi, és tudományos mesterségi eszközök, 
szarvas marha, ló , jiíh, sertvés, méz, és viasz, fő 
képen bor, Oláh Országból, és Magyarból. Innét 
ki vitetödik: gabona, Gekély marha, pakrótz, kö
tél, és szijjártó, asztalos, esztergálos, vas mivü,
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és lakatos munkák; fadjú, bőr ’s a’ t. Fő keres
kedő város Kolosvár, azután Szeben.

§. 16.
A’ K o r m á n y .

A’ Fejedelemség a’ Magyar Koronához tarto
zik, mint örökös magán kormányú tartomány. In
nét a’ Magyar Országi Király mindenkor törvényes 
Nagy Fejedelme Erdélynek. A’ mi illeti a’ Tör
vény alkotást, és a’ Fejedelem, ’s Rendek Igazait , 
egyet érők azokkal, a’ miket a’ Magyar Országi 
kormányról mondottunk.

Hároní féle a’ Nemzet, azért három féle kor- 
mánnyok módja is, noha a’ fő dolgokban minyájan 
egy formán vezéreltetnek.

§. 17.
Az O r s z á g  g y ű l é s  tagjai .

A’ Királyi Kormányos (Gubernátor), a’ Királyi 
Kormány; a’ Rendek elölülője, a’ főjegyzők, vagy 
Országbiráji, a’ Királyi Tábla, a’ Magyar, és Szé
kely megyék fő Tisztjei; a’ királyi Tisztek (Rega- 
listae) a’ Magyar, Székely, és Szász kerületek kül- 
dötjei, a’ betsszabados helyek, Károlvárosi kápta
lan, és Kolosi Monostor biztosai.

A’ Nemesség Jussai hasonlók a’ Magyar Orszá
giakéhoz , a’ szabadhelyeké a’ szab. kir. városoké
hoz, a’ Parasztoké az Urbariumi Rendszabásokhoz. 
A’ Magyar Nemzet a’ nemzeti alkalmatosságokkal 
tulajdon petsétjét viseli, melly az alsó Fejér Vár
megyei fő Ispán kezében van: fél sast mutat kék 
mezőn a’ körülírással: SIGILLUM COMITATUUM 
TSANSSILVANIAE. (Erdély Ország Vármegyéi pe- 
tsélje).

A’ Székelyek egy része katonaság. Nemzeti 
petsétjek: a’ nap, és telő hold kék mezőn, Deák 
felírással. Sigillum Nationis Siculícae, és a’ Magyar
ral: Lo Erdeli Országáé Ha.

Erdély Ország.
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A’ Szászok magok földjén, minden nemes Iga
zakon kivűl, tulajdon polgári Törvénnyeik szerint 
kormányoztalak; egy forma Igazok van, és tulaj
don Birájok egy Gróf alatt.

§. 18.
Az Ors zág  Kormányzás a .

Erdélyben a’ leg főbb Úr a’ Nagy Fejedelem,
t. i. a’ Magyar Király, és Auslriai Tsászár, a’ k i
hez a’ fő kormányzás tartozik. A’ Tisztségek, mel
lyel·. által ez meg történik, a’ következendők: az 
Erdélyi királyi Udvari Cancellaria, melly az Ud
vari Cancellariusból, néhány Udvari Tanátsosokból, 
Titoknokokból. ’s a’ t. áll Bétsben. Az Országban 
a’ Kormányszék, (Gubernium) melly a’ királyi kor
mányzóból, és 12 Tanátsosokból áll, és kolosvá- 
rott ül. A’ tartományi fő Biztosság. Az Ország 
Számadó Tisztsége. A’ Vármegye Tisztségei, mel
lyel! majd nem egészlen hasonlók a’ Magyar Or
szágiakéhoz. A’ Székelyi Tisztségek, mellyek a’ 
Vármegyékétől tsak név szerint kiilömböznek. A’ 
fő Tiszt; fő királyi Biró. A’ melly helységekben 
halár őrzők vágynak, azoknak különös Birájok van. 
A’ Szász kerületi Tisztségek; a’ mellyek többféle 
ágokra osztódnak. Fő Tisztjek Gróf. A’ szabad
helységek Tisztségei, a’ leg főbb a’ Biró.

§. 19.
Az I t é l l ő  S z é k e k .

A’ szabad helyeken a’ Bírált, az Jobbágyoknál 
az Uradalmak; Szolga Bírák, ’s a’ t. A’ folyam szé
kek: a’ királyi Tábla; a’ Szász Universitás; az Or
szág kormánnyá, mellytől a’ folyam a’ Fejedelem
hez megy.

§ . 20.

O r s z á g i  T ö r v é n y e k .
A’ szokási Törvényeken kívül, minden Nem

zet,  és falú részére szolgálnak; Verbőtzi Hármas

Λ t a 1 j ά b a η.
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Osztálya, a’ Helybe hagyások, öszve írások; az ú- 
jabb Ország Gyűlési Tzikkelyek, ’s különössen a’ 
Szászok részére a’ Magok Országi Törvénnyé.

§. 21.
A’ K i n t s  T á r .

A* Fejedelmi Kamara, melly az Országi adó 
mellett minden jövedelmekre gondoskodik. Fője a’ 
Királyi Kintstáros. Ide tartoznak minden só, Har- 
mintzad, és Tizedi Tisztségek. Másik ága a’ pénz 
és, Bánya beli jövedelmeket illeti.

§. 22.

Az O r s z á g  j ö v e d e l m e i ,  és K ö l t s é g e i .
Ezeket Marienburg (1813) esztendőnként 4 mi- 

liomra betsüli. Forrásaik, az Országi adó, melly 
a* földtől, és birtoktól adatik, a’ Fejedelmi jószá
gok (Dominia) és a’ mellyek a’ Fejedelemhez tar
toznak, mint királyi birtokok, (Regalia) u. m. Bá
nyák, Harmintzad, vám, posta, só, Dézma. s’ a’ t. 
Az Ország költségei külömbbféle kül rendi, és tör
vényi dolgokra, a’ kamarai, és hadi Tisztek fize
tésére, ’s más szükségekre terjed. A’ feles a’ Feje
delmi pénz ládába gyűl.

§. 23.
• H a d i  n é p .

Az Ország bátorsága végett rendes (állandó) és 
nem rendes katonák tartatnak. A’ nem rendeseket 
Erdélyben Fel kelőknek, (Insurgentes) nevezik. 
Amazok hadi, és határ őrző Ezredekből állanak. 
A’ Fel kelők serege vagy részint (a’ mint a’ szük
ség hozza magával) vagy közönségesen áll fel a’ 
Fejedelem, és Rendek intézete által, a’ szükség 
után nem tartoznak, mint rendes katonák, szolgál
ni. A’ katonaság vagy ki szóllíttás, vagy Verbung 
által áll elő. A’ Határ őrzök született katonák, de

Erdély Ország.
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tsak a’ szolgállatban fizetődnek, egyébbkor földet 
mívelnek. Két oláh, és két székely gyalog és egy 
székely Huszár Ezredi’e osztódnak.

§. 24.
A’ h ad i T is z t s é g e k .

A’ fő hadi kormány (General Commando) melly 
alatt áll az egész katonaság Erdélyben. Lakszéke 
Szeben. Éhez tartozik a’ hadi Cancellaria is. A* 
hadi Biztosság. Az tartás szorgalmi Tisztség. A’ 
határ őrzők folyam itéllö széke. A’ biztos itéllő 
szék (Judicium delegatum). Az erősségi Tisztség. 
A’ gazdasági Biztosság. Katonai szer Tisztség., A’ 
Határ őrző Vezérek.

§. 25.
E g é s s é g i  I n té z e te k .

Az Ország fő Orvosa alatt állanak minden ke
rületi orvosok, seb orvosok, orvosi gyakorlók, és 
Segéd dajkák (Bábák). Patikák a’ városokban, és 
mező városokban. Himlő oltás, és holt visgállat. 
Az egésség próba Ispotályok (Contumacia) az oláh 
Országi, és Moldvai kapuknál, vagy által menete
leknél, a’ fő hadi kormány alatt állanak. A’ pró
ba a’ veszedelem mekkoraságához képest, 8 , 10, 
12, 20, 40 napokig tart.

§. 26.
P o s t a .

Ez a’ Bétsi fő Posta mester alatt áll, de a’ köz 
vetetleni vezérlése a’ Posta dolgának az Ország kor- 
mánnyánál van, ’s a’ jövedelem a’ kintstár által 
rendelődik el, a’ többi Postai rendelések az udva
ri posta Tisztségtől jönnek Bétsböl. Az Erdélyi fő 
Posta Tisztség lakszéke Szeben, ez alatt állanak a’ 
60 Posta Tisztségei a’ tartománynak, mellyek job
bára lovas levél hordókat tartanak. Külön Posta

Á t a l j á b a n .
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szekeret is kapni nálok. Rendes Posta szekér min
denkor készen találkozik Szebenböl, és Kolosvárból 
egész Budáig.

Erdély Ország.

II. S z a k a s z.
F e l  o s z t á s .

Ergély Ország 3 fö Részre, vagy is Vidékre 
osztatódik fe l, a’ Magyarok, Székelyek, és Szászok 
öl djére.

A’ M agyar V á rm eg y ék .
C o m i t a t u s  H u n g a r o r u m .
Határai: éjszakra Magyar Ország, és Moldva. 

Nyúgotra, Magyar Ország. Délre a’ Szász. Kelet
re a’ Székely föld. Kora: 4531 p m.

A’ Lakosok szánba nagyobb 700,000 -nél, talám 
1 miliőmnél is.

A’ Föld többnyire hegyes, leg magosabbak a’ 
Hunyadi tetők.

Vizei a’ Maros, Szamos, kis, és nagy Kükölő, 
és a’ Hodos tó. Van sok sós viz is, és sós forgás. 
A’ Levegő mérsékeltt. Vidékei igen termékenyek. 
A’ Föld, és szöllö mívelet, marha tartás virágzó 
divatban áll. Itt találtatnak a’ leg gazdagabb arany, 
ezüst, vas, és só bányák. Kereskedése leg jobb. 
1772. Találkozott: 297,954 hód szántó. 145,233 h. 
rétség, 52,217 h. régi szöllö. 200,159 darab vonós 
marha. 123,417 tehén, 39,015 borjú, és tsikó, 350,206 
juh, 40,919 ketske, 135,863 sertvés, 22,272 kas méh.

11 Vármegyékre, és 2 kerületekre Osztatik a).
53. F e ls ő  F e jé r  V árm egye .

Széllyel fekvő vidékekkel körül véve, 19 □ m. 
Hegyes vidék, mellyen az Aluta folyik. Van gaboná-

a ) A’ V arm egyék b en , és kerületekben tsak a’ le g  nevezetesebb lak
h e ly ek et em létlem , a’ kötetnek szükséges rövidsége miatt.
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ja, bora, fája, veteménnye, minden féle szelíd, és 
vad állatja. 5 Járásra van osztva, u. m. 1. a’Bolyai, 
12 helységgel. 2. A’ Biirgesi 15 helységgel. 3. A’ Pá
losi 15 helys. 4. A’ Peselneki 16 helys. 5. A’ Re- 
teni 13 helys.

Emlíltést érdemlenek a’ következendő helysé
gek: Arápatak (a’ Peselneki járásban) 142 házzal, 
magyar, és oláh lakosokkal, mellynek vidékén sa
vanyú vizek, és sok békateltnök, és tsigák talál
koznak.

A’ Retesi járásban: Felek (Felken) és Fejér 
egyháza, szép kastéllal, és kerttel.

*

54. H unyad V á rm eg y e .
Leg nagyobb a’ Magyar Vármegyék közt, és 

leg termékenyebb, nevét Vajda - Ilunyad hegyi vá
rától veszi, alsó Fejérvár, Mühlenbach, Broos, Za- 
rand, megyék, Magyar, és oláh Ország közt. 77 
□ m. mint egy 17,000 famíliával, mellyeknek na
gyobb része oláh, vannak Magyarok is, és kevés 
Németek. Déli részén nagy hegyek emelkednek; 
leg magasabb a’ Relyezát, a’ honnét itt a’ levegő 
durva: sok patakai közt jelesebbek ; a’ Strell, Tser- 
na, és két Schyl. A’ gyümölts, kukoritza, és bor, 
a’ Maros mentében alapos vidékein igen jó. Nyú- 
gotra egész erdőket látni Hársfából. Devá, és Dob
ra felé diós erdőket találni. A’ Vad itt nagy soka
sággal van. A’ sok ásványok közt jeles: az arany, 
ezüst, réz, vas, és portzellán föld. Vannak: édes 
savanyú, meleg, ’s a’ t. források is.

Az egész Vármegye 3 részre osztatik: Hátsze- 
gire, (Völgy) Maros innetire, Maros túlira. Ezen 
részek ismét több járásokra osztatnak.

A’ Hátszegi völgy, vagy kerület (Sztrigy Vidé
ke) egy bájító szép völgység, 33 □ m. 80 falukkal 
hintve, leg termékenyebb vidéke Erdélynek, 5 já
rás van benne. 1) A’ Borbátvizi, 22 helységgel. 
2) A’ Demsusi, 16 helys. 3) A’ Klopolivai, 19 helys. 
4) A’ Mallsesdi, 16 helys. 5) A’ Totesdi, 12 helys.

A’ Magyar Vármegyék.



Jelesebb helység: a’ Demsusi járásban: Boitza 
(Botzen) mellynek kerületében gazdag arany Bá
nyák találkoznak, valamint több vidékein is ezen 
Vármegyének.

Várhely: (Búrgort, v, Lagerdorf, Gredishtie, 
V. Gregyisty) oláh falú, részint a’ régi Dátziai ki
rályi, ’s az után Dátziában a’ Római fő városnak, 
Sarmicaegethusanak, (Ulpia Trajana) omládókain, 
egy hegy torkolatban, 4 órányira a’ vas kaputól; 
melly a’ Bánátból Erdélybe visz, mellyen Traján 
Tsászár által menvén, a’ Dákok királyát többször 
meg verte , ’s annak Országát Római tarto
mánnyá tette. Még most sok maradványokat látni 
a’ Római emlékekből, bálvány Templomokból, re
mek faragásaikból üdö ette fel iratokkal, az olá
hok istálló, és udvar falain, ’s az úton el szórva. 
Még esmeretesebb a’ jeles Római út, 4 szegletü 
kövekkel ki rakva, melly a’ vas kapótól ezen fő 
városba, ’s innét a’ Strelli, vagy Hátszegi völgyön 
által a’ Marospart felé Káról várba (Apulum) in
nét Tordára (Salinae) és részint Kolosvárra, ré
szint Maros vásárhelyre (Napoca) vezetett. Van 
egy sós kút is ezen vidéken.

A’ Maros innéti rész. 7 járással: 1) A’ Dévai, 
14 helységgel. 2) A’ Hosdáthi, 13 helys. 3) A’ Vaj
da-Hunyadi, 28 helys. 4) A’ Kilidi, 16 helys. 5) 
A’ Lapusnyaki, 28 helys. 6) A’ Lasádi, 19 helys.
7) A’ Pestesi, 19 helys.

Nevezetesebb Lakhelyek: Déva, (Dacapolis, 
Diemrich), Magyar , és oláh Lakosi mező város a’ 
Maros partján, a’ hasonló nevű járásban. Népes: 
1. Katholiha szentegyházzal, nem egyesűltt, és re- 
formáltt Templommal, Harmintzaddal, és postával. 
A’ Lakosok a’ szöllö mívelést szorgalmatossan űzik. 
Van itt klaslroma, és Temploma a’ Bolgár Fran- 
ciskanusoknak. A’ közel lévő, és tzukor süveg 
módjára emelkedő, hegyen áll az Erdélyi történe
tekben oily hires Déva vára, melly az ősi (idők
ben majd oltalom helynek, majd Ország tömlölzé- 
nek szolgált. Nem meszsze vannak a’ Zekerembi

384 Erdély Ország.



gazdag réz bányák, arany bányák mellett, a’ hol 
ama ritka föld értzet is találni.

A’ Yajda-Hunyadi járásban: Vajda-Hunjad, 
mező város, fö helye a’ Vármegyének, a’ Tserna 
patak mellett, egy szép várral, és vas-rakódó ház
zal. A’ Lakosok többnyire oláhok, vannak sok 
Magyarok is, ’s néhány németek. 4 Templom, és 
Plébánia van benne; katholika, egyesült, és nem 
egyesült Görög, és reformáltt. Szabad helység. A’ 
vár egy gömbölű magos kőszikla lejtőjén, majd fel 
hatatlan. Slephaníta Franciskanusok klastromával. 
Gyalár, falú a’ Tserna partján, a’ hol a’ vas mű
helyek vannak, mellyek már a’ Rómaiaknál Colle
gium Fabrorum (vas művesek gyiileke, vagy osko
lája) nevet viseltek, ’s a’ mellyektöl, meg lehet 
mivel a’ közel lévő által menetel Magyar Ország
ba, vas kapunak (Porta ferrea) neveztetett. A’ Vul
káni kapu oláh Országba visz.

A’ Marostúli rész 6 járásokkal: 1) Az Al-Gyo- 
gyi, 15 helységgel. 2) Az Almási, 14 helys. 5) A’ 
Kemendi, 16 helys. 4) A’ Solymosi, 17 helys. 5) 
Az Hlyei, 23 helys. 6) A’ Gurászádai, 22 helys.

Jeles: Al-Gyógy, m. város, jó gyümöllsel, és 
meleg ferdövel. 2. Kis Almás és Nagy Almás arany 
bányákkal, és,drága kövekkel. Ügy Nagy-Ag, és 
Szekeremb. Úgy Fiizesd, (a’ Solymosi jár). Cser- 
tes (az Illyei jár) nagy hegyeiről, és bányáiról 
híres.

55. Z a r á n d  V á rm eg y e .
Hunyad, Alsó Fejér Vármegyék, és Magyar 

Ország közt, Zaránd várától veszi nevét. 15 £ □ m. 
1778-ban 6056 adós familia találtatott benne, több
nyire oláhok, Magyarokkal.

Alatsonyabb vidék, de hegyes, itt vannak a’ 
Strimbla, Vulkáni, Krovás, Gaina, Morna, Magú
ra , és Karatsuli hegyek. A’ Levegő durva. Fö fo
lyója a’ Fejér kőrös, melly a’ Hunyadi határon fa
kadván , Magyar Országban a’ ragadó, és fekete 
körössel egyeledve a’ Tiszába szakad, ’s a’ mellyen
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több arany mosó intézetei? vannak. A’ Lábosok 
marha tartásból, és bányászatból élnek. Az értz 
fő termése a’ Megyének.

4 járásból áll: 1) a’ Brádi, 20 helységgel. 2) a’ 
Körös - Bányai, 26 helys. 5) a5 Halmágyi, 35 helys. 
4) a’ Ribitzei , 16 helys.

Jelesebb Lakhely: Körös-Bánya, szabad m. v. 
a’ fejér körös partján, Magyar, és oláh Lakosok
kal. Arany bányája van. A’ hajdoni Zaránd most 
falu.

56. A lsó , vagy K á r ó l, F e jé r  V árm egye.
Zaránd, Hunyad , Broos, Mühlenbach, Reisz- 

markt, Szeben, Medjes, Küküllö, Várkapd, Ara
nyos, Kolosvár, és Magyar Ország közt 76 £ □ m. 
Többnyire oláh, és Magyar Lakosokkal.

Alapa lapány. Hegyei: Bihar felé, a’ Vdlkui; 
sok arany vermekkel. Dalamirásza, Sorlilza, Kir- 
nik, Ketski, Csáki. ’s a’ t. Igen termékeny. Leve
gője szelíd. Vizei: a’ Maros, a’ két kükiilö, a’ 
nagy Aranyos, és kis Aranyos, és Amboy. Találni 
itt jó bort, minden féle gabonát, és kukoritzát; er
dőket; halat, ásványokat (kivált aranyok) marhát, 
és méheket.

Két kerületre (felsőre , és alsóra) osztatik, ’s 
mindenik kerület 6 járást foglal magába.

A’ Felső kerületben van: 1) Fejérvári járás, 
18 helységgel. 2) Az Alviolzi, 16 helys. 3) A’ kis 
Enyedi, 12 helys, 4) Az Aranyos (Offen) Bányai, 
5 helys. 5) A’ Magyar Igeni, 28 helys. 6) A’ Za- 
latnai, 12 helys.

Nevezetesebb helyek: Az Alvintzi járásban: 1) 
Káról Fejér vár (Alba Carolina; szabad királyi vá
ros , és erősség a’ Maros partján , a’ hol valaha a’ 
Rómaiak Apulum városa állott. Lakszéke az Er
délyi Püspöknek, és káptalannak, az Ország okle
vél tarjával ; van itt egy Pap Nevendék ház, kalho- 
likus gimnázium, és Tsillag vi’sgálló; királyi pénz 
verő, a’ hol a’ pénzre az E betű nyomallatik, és 
katona öltözeti Gazdasági Biztosság. Az épületek
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közt fel tetszik a’ Püspöki Templom, mellyben 
ama hires Hunyady János nyugszik sok Erdélyi 
Hertzegekkel. Továbbá a’ vár kapuja. VI. Káról 
szörnyű nagy oszlop képével 16 háton. Van itt 
klastroma, és Temploma a’ Bolgári Franciskanu- 
soknak.

2) Alvintz, mező város, a’ Maros déli partján, 
egy katholikus Templommal, és Bolgár Franciska- 
nusok lslastromával, a’ nem egyesülteknek, és Re- 
formáltaknak is van Plébániája. A’ Lakosok Ma
gyarok, és Bolgárok.

Aranyos vagy Offen Bánya, Abrud Bánya (Au
raria major) gazdag arany, és ezüst Bányák. Az 
utolsó a’ Magyar Igeni járásban fekszik, mint Vő* 
rös patak is.

Zalalhna (Auropolis), fö városa az Erdélyi Bá- 
nyászságnak; fő Bányászi Tisztséggel, és Itéllö 
székkel. Az egész vidéken jól fizető arany, és ké
neső erek vannak; és az Ampony folyóban arany 
mosattatik. Már a’ Rómaiak üdejíben Lakhelye 
volt ez a’ Dáki arany bányák királyi fő vigyázzá- 
nak. Nagy Aranyos, a’ hegyek közt el szórtt, 4 
részre osztott, 8 órányi falú, 8 Templomnál, sok 
kővé váltt ötlökkel. Topánfalva, Mágnes kővel.

Az alsó kerületben van : 1) a’ Balásfalvai, 15
helységgel. 2) a’ Maros újvári, 16 helys. 3) a’ 
Csombordi, 19 helys. 4) a’ Nagy Enyedi, 18 helys, 
5) a’ Pokafalvai járás, 14 helys. 6) a’ Sz. Benede- 
ki jár. 16 helys.

Nevezetesebb helyek; Balásfatva, (Blasendorf) 
oláh mező város a’ két kükiilö öszve folyásánál, a* 
Fogarasi egyesült Görög Püspök Lakszéke, szépen 
épült Püspöki Templommal, a’ Sz. Balás szerzetes- 
sí Monostorával, gimnáziummal, és könyv nyom
tatóval.

Maros új-vár, új só aknával, és sós kuttal, a? 
miilyen Vízakna (Salzburg) mező városnál is talál- 
tátik. Nagy Enyed, szabad mezü város, a’ hol a* 
Protestáns Superintendens lakik, a’ gimnáziumban

25 *
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van számos könyvtár. Fö Tiszti szállása egy Hu
szár Ezrednek.

57. K ü k ü 1 ő V árm egye .
Alsó Fejér, Medies, Segesvár, felső Fejér, Ud

varhely, Maros, és Torda megyék közt, nevét a’ 
Kiiküllö vártól veszi. 18 □ m 16,664 házi néppel, 
a’ kik többnyire oláhok. Egészlen dombos, jó bort 
termő szőllőkkel diszesítve. Levegője meleg. Folyói 
a’ Máros, és két Kükülő. A’ szöllö, és föld mive- 
lés, és marha tartás leg jobb divatban van.

Két kerületre, ’s mindenik kerület 5 járásra 
osztatik.

Az alsó kerületben találkozik: 1) a’ Gálfalvai 
járás, 16 helységei. 5) a’ Radnóti, 24 helys. 3) a’ 
Tatárlaki, 25 helys.

Itt nevezetesebb, a’ Radnóti járásban Ibis faló, 
szabad királyi tirmény város, 4 féle Hit vallásuak 
Templomával. Legtöbb oláh Lakosa, és négy de
rék vásárja van.

A’ felső kerületben: 1) a’ Kundi járás: 18 helys. 
2) a’ Szász Nádasi, 16 helys. 5) a’ Zágori, 14 helys.

58. T h o rd  a V árm egye .
Nevét Thorda helységtől veszi, 65 □ m. 13,352 

házi néppel. Számos hegyei közt fel tűnnek: a’ 
Nyerges Magyar-Regennél, és alsó Idetsnél. Kele- 
mány az oláh halár felé. Sós Havas, számos sós for
rásokkal. Vojvodasza, Vurful kurmaluri, Pielro- 
szul, Popa, Dregan szurniora, és serminele hava
sok Moldva felé. A’ Görgöny, Kopatz, Fataesion- 
hegye, Szalard, Borzia, Bridatzet, Bleisza, Kishot, 
Mogura zapozáva, Illoa, Blaszisz, Treszeres, Csiba, 
Kokobiltz, Tihuk, Remetzel, Istenség, és Kossuri 
Iiavasok, Doboka felé. Levegője nyűgöt felé mérsé
keltebb, de Moldva felé igen durva. Vizei : a’ Ma
ros, Aranyos, Görgöny, Ilva, Dorna, ’s a’ t. Van
nak sós, és savanyú vizei. Lapány vidékein a’ föld, 
és szöllö mívelés virágzik. Fö termése a’ kristál fe-
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jérségü kő só Tordánál. Vasa is van. Hegyes részei 
bővelkednek fával, és vaddal, ’s szelíd állatokkal.

Két kerületre osztatik : az alsóban 5 járás van: 
1) az Aranyosi, 13 helys. 2) a’ Mezei, 11 helys.
3) a’ Lupsai, 18 helys. 4) a’ Sz. Lászlói, 25 helys. 
5) a’ Torotzkói, 10 helys.

Jelesebb helyek; a’ mezei, v. Tordai járásban: 
Torda, nemes szabad város, szöllös dombokkal kö
rül véve, az Aranyos mentében, azon helyen, a’ mel
lyen a’ hajdoni Rómaiak Salinae városa állott, a’ 
mint azt a’ számos régi omladványok bizonyítják. 5 
féle vallásuaknak van benne Temploma , és 
Plébániája. A’ Sz. István Franciskanus szerzetesi
nek van itt klastroma; az Unitáriusoknak pedig gim
náziuma. Sok, és bőven fizető só bányák divatoz
nak kerületében. A’ természet ritkaságai közé tar
tozik az itteni nagy kősziklák közt sok ágokra ter
jedő föld alatti Barlang; melly majd a’ pártütóknek, 
majd a’ Rablók bandájinak adott folyam, és oltalom 
helyet.

Torotzkó, mező város az aranyos partján, vas 
bányákkal, mellyeket az ide szállított Stájerok mű
velnek. Találni az itteni ásványok közt, veres pet- 
tegetett akátot, karneolt, és kígyó követ.

Keresztes, az Aranyosi járásban : a’ hol azon ke
resztesi mezőt szemlélni, mellyröl némelly irólt ál
lítják, hogy Tráján Tsászár ott Decebált, a’ Dákok 
királyát mej* győzte légyen.

A’ Felső kerület 7 járással: 1) a’ Görgönyi, 19 
helys. 2) a’ Maros - Bogáti, 17 helys. 3) a’ Maros 
Fárai, 15 helys. 4) a’ Pagátsi, 10 helys. 5) a’ Szász 
Regeni, 10 helys. G) a’ Vajda-Hunyadi, 8 helys.
7) a’ Vetsi, 22 helys.

Itt emlékezetes: Görgöny, mező város, egy haj- 
doni erős várral, melly az Erdélyi Fejedelmek nyá
ri Palotája volt. Körében só aknák, nagy erdőségek, 
és több savanyú vizek vannak.

Szász R egen,’ mező város, derék vásárokkal. 
Lakosi a’ tisztaságról esmerelesek- Toplilzáról, a’ 
Vetsi járásban, megy több út által Moldvába.

A’ Magyar Vármegyék.
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Nevét Kolos mező várostól veszi 5 8 □  m. mint
egy 80,000 Lélek találkozik földjén. Nagyobb ré
szint oláhok, keleti,, és nyúgolti vidékei halmosok, 
de annál lapállyabb közepe, mellyet a’ kolosvári Me- 
zöségnek mondanak, egész a’ Torda, és Doboka 
Vármegyéig. Jelesebb begyei: a’ Varalik, Trugásza, 
Kustiláta, Vladiásza, és Stira de Piálre, a’ Magyar 
határszéleken, ügy a’ Gatinásza, Botrinásza, Tzi- 
gány hegy, Balamirásza, kalola, vagy Mogura ma
ré. A’ Levegő a’ hegyeseken tisztább, és frissebb. 
Folyói: a’ kis számos , Ragadó Körös, Kalota , Sze- 
hellö, Sebes, több keserű viz forrásokkal. Termé
sek: marha, s’közép szerű bor. A’ föld mívelés diva
tozik. Kolosnál sok só vagyon.

A’ Felső, és alsó kerületre osztalík, és minde- 
IIík kerület 6 járásra.

A’ Felső kerületben van Bánfi Hunyadi járás 24 
helys. Bátsi, 20 helys. Fejerdi. 14 helys. Gyalui, 
16 helys. Magyar Bikali, 16 helys. Nagy Almási, 
19 helys.

Jelesebb helyek: Bánfi Hunyad, mező város, a’ 
hol igen sok kővé váltt ötlök, és tsiga nemek talá
lkoznak, ügy, hogy azokra épületek emeltetnek. 
Szinte ügy korodon is a’ Fejerdi járásban.

A’ Gyalűi járásban: Gyalu (Golon, Júlia) mező 
város a’ számos mellett, vár ornladékokkal. Kolos 
Monostor, (Monasterium B. Μ. V. de Clus) hajdoni 
gazdag Benedeki Monostor, B. Aszszony tsuda tévő 
képével; most oláh falú a’ számos mellett. Utóbb 
azt a’ Jesuiták bírták, a’ kolosvári Akadémia tartása 
végett.

Kolosvár (Claudiopolis, Klausenburg, Klusch) 
szabad királyi város, erős várral a’ számos partján; 
Lakhelye a’ királyi kormánynak , Akadémiának 
(könyviárral) a’ Piaristáknál·., kik a’ gimnáziumot, 
és a’ Nemes Iffjuság Nevelő intézetét vezérlik, 2 
kollégiumnak, a’ Reformátusok, és Unitáriusok szá
mára, 1810 fogva van itt egy Országi betegház , és
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1824 fogva, egy Országos vásár a’ nemesebb lovak
kal való kereskedésre. Ezen város körül terjed el 
a’ kolosvári mezöség. Egy a’ leg sikeresebb városi 
közül Erdélynek. Kerülete ~ mföld. 600 házaiban, 
14,000 Lakost olvasni. (1818) 8 féle nemzetből. Fal
lal, és 5 kapuval van el látva, szőllök, kertek, és 
szántó földek közt. Az ó , és új városból áll. Amab
ban jelesebbek: a’ Sz. Istváni Franciskánusok Tem
ploma, és klastroma; a’ volt kláristák épülete; a’ 
katona ispotály, a’ hol Mátyás király született, a’ 
város tömlötze, éléstár, két katholika ispotály. Az 
új városban: a’ gothi Püspöki Templom, mellyel 
Sigmond király épített Sz. Mihál tiszteletére. A’ Mi
noriták Temploma, és Lakháza. Az Ursolináké, 
Sz. Péteré, más 2 szentegyházzal. Van Görög egye- 
síiltt Templom is. A’ Reformátusoknak 2 , Evangé
likusoknak 1, Unitáriusoknak 1 , Templomok van. 
Továbbá jelesek, a’ város háza a’ piatzon, az Uni- 
versitás, Konviktus, Seminarium , a’ Protestánsok 2 
Collegiuma, a’ kormányház, a’ Bánfi, Teleki, Beth
leni, Eszlerházi, Reményi, Danieli, Tsáki, Rédei, 
Alvintzi, és Rendeli Paloták. A’ két könyv-nyom
tató, és áros ház; a’ játék színház, 5 kül városa van. 
A’ Lakosok Mester emberek, föld mívesek, és ke
reskedők. Vára a’ város mellett egy dombon jól 
fekszik, és minden katonai épületekkel el van látva. 
1798 tölob ötöd részénél a’ városnak martalékja lelt 
a’ tűz lángoknak.

Az alsó kerületben : 1) a’ Kolosi járás. 15 helys. 
2) a’ Molsi, 18 helys. 5) a’ Nagy Nyulasi, 17 helys.
4) az Örményesi, 17 helys. 5) a’ Palalkai, 16 helys. 
6) a’ Teltei, 16 helys.

Jelesebb: 1) Kolos szabad mező város, hegyek 
közt, oláh lakosokkal. 2) Kis szék, a’ Palatkai já
rásban: Sós kút. forrással. 5) Teke, és Bálos, sza
bad ltir. szász mező mező városok; sós tóval.

60. Do b o l t a  Vá r me g y e ,
Nevét dülernényiben fekvő Doboka várától ve

szi. 56 □ m. mellyen 50,000, többnyire oláh Lakos

A’ Magyar Vármegyék.
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tartózkodik. Moldva felé igen hegyes, a’ hová a’ 
Borgoi szűk út, ’s több ösvények vezetnek. Na
gyobb Bértzek, a’ Meszes, Babi, Poyana, Morului, 
Brászda, Tamás homloka; ’s a’ Moldvai Havasok: 
Szehárdul, Vereskö. 's a’ t.

F o l y ó  v i z e i .
A’ kis Maros, Bisztritz, és Sajó. Nevezetes a’ 

Hödos, vagy Tsegei tó. Só, és mész alj, ’s a’ szá
mos teknős állatok maradványi jelentik, hogy itt va
laha a’ fekete tenger hullámozott. A’ szöllö műv 
tsekély, de erdeje elég van a’ hegyeseken.

A’ felső, és alsó kerületre, ’s ez mindenik |4 já
rásra osztatik.

A’ felsőben van : 1) a’ Kis Iklódi járás 19 helys. 
2) a’ Magyar Egregyi. 3) a’ Pántzéli, 22 helys. 4) 
a’ Valászuti, 18 helys.

Jelesebb: Doboka, Nagy, és Kis Iklód , faluk.
Az alsó kerületben: 1) a’Borgoi járás, 17 helys. 

2) a’ Búzái, 22 helys. 3) a’ Kerlesi, 18 helys. 4) 
a’ Széki, 27 helys.

Jelesebb helyek: Nagy Borgo, 5 órányi hosz- 
szu helység, 143 házzal, 500 famíliával, melly 6 fa
luból áll. 1784 az oláh Ezredi megyéhez kaplsolta- 
tott. Hires a’ hegyi szűk menedékéről is; szinte a’ 
fekete pipa földről, és sok sós forrásairól. 2 Szék, 
jeles szabad mező vávos, 5 vásárokkal.

61. B e l s ő  S z o l n o k  V á r m e g y e .
Hajdon Zonuk nevet is viselt, a’ honnét több 

erdélyi Vajdák Zonuki Grófoknak neveztettek. 41^ 
ü  m. 13,000 ház népet lelni föld szintén.

Dombos, és mérsékleti ég aljas. A’ Babi, és 
Székül hegyek érentik határ széleit. Vizei: a’ nagy, 
és kis Szamos, Lapos, melly aranyot visz homokja 
közt. Termése: gabona, bor, sok fa, barom, és só. 
Arany, ezüst, és vas. Hallal a’ folyók bővelkednek.

A’ Felső, és alsó kerületre, ez 6 , amaz 4 já
rásra osztatik.

Erdély Ország.
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Az alsóban van: 1) az Alparethi 20 heíys. 2) a 

Bálványost 17 helys. 3) a’ Betleni 22 helys, 4) a’ 
Deesi 17 helys. 5) a’ szurdoki 18 helys. 6) a’ Vádi 
13 helys.

Nevezetesebb helyek: a’ Bálványosi, Járásban: 
számos Új-Vár. (Armenopolis) szabad kir. város, 
400 ürmény famíliával; szép egyenes, és egy forma 
utszákkal, és házakkal. Nagy kereskedést űz kivált 
marhával.

A’ Város mellett a’ számos partján áll ama hi
res fogoly erösvár, mellyett Martiniisius építet. 1542.

Bethlen, egy régi várral, mellytöl a’ Bethlen 
ház Nevét veszi. Ezen vidéken több sós kutak ta
lálkoznak. Dees (Dyonisiopolis) szabad mező vá
ros, a’ közel lévő ó-várral. A’ régi roppant Tem
plom , és körűi fekvő omladványok bizonyx'tják; 
hogy Dees hajdon derék hely volt; van benne egy 
Frantziskanusok Klastroma. A’ két számos öszve 
folytában van só ágy is készítve. Közelében látni 
Dees Aknát a’ hegyek közt, mező város, só Tiszt
séggel.

A’ Felsőben. 1) a’ Kazkói járás 24 helység
gel; 2) a’ köfarki 17 helys. 5) A’ Magyar Laposi 
26 helys. 4) A’ Rettegi 18 helys.

Itt jelesebb: Lapos Bánya, a’ leg magosabb hegy 
lábán, vas bányákkal, úgy oláh Bánya a’ hegyek 
közt.

A’ Magyar Vármegyéit.

Kö z é p  S z o l n o k  V á r m e g y e .
27 ~ □ m. Magyar, és Oláh Lakosokkal. He

gyes, és telye van tengeri maradékokkal. Levegője 
friss. Vize, a’ számos» Fája, és marhája leg több 
van.

A’ Felső, és alsó kerületre, mindenik 2 járásra 
osztatik. A’ Felsőben van : 1) a’ Szilágy - Csehi já
rás 38 helys. 2) a’ Zillahi, 42 helys. Itt jelessebb: 
Zillah, szabad mező város.

Az Alsó keűletben: 1) a’ Peeri járás 29 helys. 
2) a’ Tasnádi, 36 helys. Itt jeles Tasnád (Tresten- 
berg) mező város, régi hegy vár omladékkal.



63. K r a s z n a  V á r m e g y e .
13 □ m. Igen hegyes, hözzel hözzel kellemetes, 

és termékeny völgyeket találni. A’ Somlyó , Rehsz, 
és Meszes leg magosabbak. Friss, és durva a’ Leve
gője. Folyói: a’ Kraszna vize leg jelesebb, pataki 
közt. A’ sürü erdőkben számos vad vagyon. A’ La
kosok éleme a’ marha tartás. Savanyú vizet többet 
találni.

4. Járásra Osztatik: 1) a’ Kemesi 18 helys. 2) a’ 
krasznai, 20 helys. 3) a’ Peretsi, 16 helys. 4) a’ Som
lyói, 17 helys. Jelesebb helyek: Kraszna falú a’ ha
sonló nevű folyó mellet. 2) Somlyó , derék mézö vá
ros a’ Báthori vára omladékival, és Savanyú vízzel.

304 Erdély Ország.

III. S z a k a s z .
A’ M a g y a r  K e r ü l e t e k .

A’ K ő v á r i  v i dé k .
12-i D m . ,  3300 Magyar, és oláh adózó famí

liákkal. Igen hegyes, és erdős.
V i z e i :

A’ számos, és Lapos. Vad, és marha sok van. 
Szén égetéssel, és kereskedéssel, és sertés makko
lással Keresik a’ Kenyeret. 4 Járásra osztatik: 1) A’ 
Berkeszi 21 helys. 2) a’ Bungi, 50 helys. 5) a’ Nagy 
Somkuti, 20 helys. 4) a’ Vádi 19 helys. Jeleseb he
lyek; Kővár, hajdon nevezetes erősség, mellytöl a’ 
kerület veszi nevét, a’ Berkeszi járásban. A’ Vádi
ban : Kapnik bánya, m. város, arany, ezüst, és 
olom bányákkal. Lakosi Magyarok, és oláhok. Van
nak Németek is a’ Bányászai végett.

IV. S z a k a s z .
F o g a r a s  F ö l d j e ,  vagy  Vidéke.

21 f  □ m. A’ Kárpátok választják Oláh ország
tól , a1 hová innét több utak vezetnek által. A’ La-
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kosok száma lehet 30,000, jobbára Oláhok. Igen 
hegyes, és a’ leg magossab Hajasok emelkednek raj
ta. Az Aluta folyóba számos hegyi patakok rohan
nak. Erdő, és fű, következendőn marha elég van; 
lígy könnyű gabona, len, és kender is, vad, hal, só, 
ásvány, kivált arany, ezüst, és ólom. Kormány 
formája különös; mint kővárban. 4 Járásra osztatik: 
1) a’ Szombalfalvai 18 helys. 2) a’ Mundreil5 helys.
5) a’ Porumbáki 15 helys. 4) a’ Yeneziei 16 helys.

Jel esebb helyek: Fogaras (a5 Szombatfalvai já
rásban (mező város) az Aluta folyó mellett, az egye
sült Görög Püspök széke. 5 féle Nemzeti, és Hitval
lású Lakosok, es Templomok vannak benne. Régi 
erős várral, és nevezetes híddal az Alután által.

Persány, (a5 Veneziei járásb.) só nyomatokkal, 
finom homok kövei, Jaspis, és porfir darabokkal, és 
kővé vált dolgokkal-

A’ Székelyek Földje.

ν’. Szakasz.
A’ S z é k e l y e k  Fö ld je ,  vagy Szék  éji. Sedes.

S i c u l o r u m .
144 a □ m. Majd 200,000 Lakossal. Egy része 

(az Aranyosi szék) egészlen el van a’ többitől vá
lasztva, és a’ Magyar Vármegyék között fekszik.

Az egész alapa hegyes , kivévén az Aranyosi szé
ket,  keleti határ széle felé leg magosabb egész Er
délyben, de nem szép, és tenyészes rónák nélkül. 
Itt találni a’ leg magosabb Havasokat, és leg jelesebb 
Bértzeket, meliyek közt nevezetes a’ Büdös. A’ 
Moldvai széleken szörnyű erdőségek állanak. Leg 
magosabb vidékein, u. m. a’ Tsiki, és Györgő szé
kekben, és a’ Meszes alján, magában a’ föld róna, 
és nem sovány, de emelete a’ lev,égőt nagyon finítja, 
és élesíti, noha, miúlta az erdők ritkulnak, a’ leve
gő is jobban akar kedvezni a’ növevényeknek. Egyébb- 
ként a’ Levegő székely vidékein tiszta, és egéssé- 
ges, és a’ szászok, ’s kűkiilő szomszédságában keile-'" 
metes, mérsékeltt, ’s még szelídebb az Aranyosi
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Széleken. Folyó vizek: az Aluta, melly itt ered, 
lígy a’ Maros is, és két kükiilő. Az Aranyos, Ho- 
morod, Fekete, több kisebb patakokkal. Neveze
tes a’ Sz. Anna tava, egy magos Tsiki hegyen, és a’ 
Pokolmotsár kovásznánál, ’s a’ Piritski tó, több értz 
kú (forrásokkal.

Erdély Orezäg.

T e r m é s .
A’ hegyeket kivévén, sokféle terményekkel bő

velkedik: A’ vadaknak, és szelíd állatoknak száma, 
minden nemű gabona (kivált pohánka) fa, és fű; hal, 
ásvány, mészkő ’s a’ t.

A’ Kormány dolgában némelly kiilömbbségeket 
találni, a’ többi vidékekétől.

Öt fő Kerületekre, vagy is székekre osztatik. 
(A’ kik Háromszéket három különös székekre oszt
ják, 7 Széket számolnak). Némellyel·. Miklósvárt is 
különös széknek veszik (’s akkor 8 széket számlál
hatni.) Ezek Anyaszékek, mellyek alatt al-székek 
állanak.

1. A z U d v a r h e l y i  Szék.
31 □ m., 30,000 emberrel. Al-Székei; a’ Ke

resztúri, és Bardotzi. A’Felsőre osztatik,2 járással; és 
Alsóra, 6 járással. A’ felsőben van : 1) a’ Böződi54 
helys. 2) a’ Farzadi 30 helys. Az alsóban : 1) a’ 
Bardotzi 9 helys. 2) a’ Bögötzi, 13 helys. 3) a’ Dáll- 
jai, 10 helys. 4) a’ Keresztúri 12 helys. 5) az oláh- 
falvai, 8 helys. 6) a’ Patakfalvai 11 helys.

Emlékezetesebb helyek: 1. Homród-Almás (a’ 
Dálljai jár.) Falú a’ Homorod, és Yargyas folyók 
közt, hegyekkel kerítve, só forrással, és mosó há
morral. Az erdő közepén Nagy — Mái szőllő he
gyében van ama hires Almási barlang, mellynek föld 
alatti liasadékán a’ Yargyas által folyik. A’ barlang
ban 1000 ember el fér, mellyben sok oszlatok van
nak, ’s azokon könnyű el tévedni; sok örvények, 
náddal tellves posványok egy Salétrom forrás.

2. Keresztur, mező város, savanyú vízzel.
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3. Székely-Udvarhely, szabad m. varos a’ kü- 

külö pariján, van a’ Plébánián kívül Minoriták Tem
ploma, és Klastroma, szép váras háza, gimaazium, 
és Seminárium; protestáns Collegium, és Templom.

2. A’ H a r o m s z é k i  Szék.  ( K e r ü l e t ,  
Me gye .

A’ Sepsi, Keszdi, Miklosvári al-székekkel, Sep
si Sz. György, Illyenfalva, Keszdi - Vásárhely, és 
Beretzk szabad városokkal, 37 □ m. , 4090 famí
liával.

A’ Felső kerületben 4. járás van: 1) az alsó 
Tsernatoni 13 helys. 2) a’ Sz. Eleki 13 helys. 3) a’ 
Zabolai 12 helys. 4) a’ Zágoni, 12 helys. Az 1 já
rásban jeles a’ nagy Büdös, és Bálványos hegy. A’
3-ban Kovászna, híres sok értz, sós forrásairól, és 
a’ Pokolsáráról.

Az alsóban, 3 járás: 1) a’ Zalány, 15 helys. 
2) az Alutai 19 helys. 3) a’ Feketeügyi, 15 helys. Itt 
jelesebb (a’ Zalányi járásban) 1. Keszdi-Vásárhely 
(Sikulopolis, ’s Neotorium , Neumarkt) szabad me
zó város. 2) Sepsi Sz. György, szabad mező város. 
A’ székely Huszár Ezrednek itt van fő Tiszti Lak
helye. Vidékein több savanyú, és orvos kutak talál
koznak. 3) Beretzk (az Alutai járásban) szabad me
ző város.

A’ Székelyek Földje.

3. A’ C s i k Szék.
A’ Györgyői, és Kászoni al-székekkel 34 f Dm. 

50 ezer Lakossal. A’ Felső, és Alsó kerületre van 
osztva. A’ Felsőben fekszik: 1) a’ Felsötsiki járás 
26 helys. 2) a’ Györgyői, 13 helys. Az alsóban: 1) az 
alsótsiki 24 helys. 2) a’ Kátoni 5 helys.

Jelesebb helyek: Györgyö Sz, Miklós mező vá
ros. Többnyire Ürmények lakják, a’ kiknek szép 
Templomok van, marhával, és fa szerekkel keres
kednek. 2) Csík-szereda (Siculoburgum, v. Mercu
rium) szabad mező város ; régi erős várral, a’ szé- 
kely gyalog Ezred Stábi Lakhelye.
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4. A’ M a r o s i  Szél«,
171 □ m., 6700 adózó háznéppel, 3 Kerületből 

áll: a’ Marosiban van: 1) a’ Samsondi járás 15 
helys. 2) a’ Bándi 15 helys. 3) a’ Gálfalvai 17 belys. 
A’ Nyáradiban: 1) a’ Káli, 21 belys. 2) a’ Jobágy 
falvai 16 helys. 3) a’ Sellyéi 16 belys. A’ Küküllöi- 
ben a’ Szováti 12 helys.

Jegyzésre leg méltóbb : Maros-Vásárhely(Agro- 
polis, V . Foroburgum) szabad Itir. város. Lakhelye 
a’ Királyi Táblának, és Marosi Megyei Tisztségnek. 
Van Temploma, és Klastroma a’ Sz. Ferentz szer
zetesinek, katholikus gimnázium, és Protestáns kol
légium. Jelesebb épületek: a’ Teleki Grófi palota, 
egy 60,000 kötetes könyv-tárral, és ásványi - gyűjte
ménnyel. Vára fallal kerítve, határ őrző sereggel 
van meg erősítve. Jeles végre közelében a’ hajdoni 
Római vít tsapatja.

5, Az A r a n y o s i  S z é k .
A’ Torda, és Alsó - Fejérvári Megyék közt 4  ̂

□ m 1120 adózó háznéppel.
Két járást foglal magába, u. m. a’ felső Aranyo

sit 11 helys., és alsó Aranyosit, 11 helys.
Jelesebb Lakhelyek: Fellvintz, mező város, a’ 

Lakosok Nemes Székelyek, Oláhok, és Tzigányok. 
Katholikus, és Protestáns Templom, és posta van 
benne. Jó forma nagyságú a’ Maros partján. Az 
élemet a’ Kézi mesterség, földmívelet, és barom ne- 
nelés szerzi.

2. Székely-Földvár.
A’ S z á s z o k  Fö l dj e .  T é r r a  Saxonum.
A’ Szász vidék két darabra van egymástól sza- 

kasztva, az egyik 9 kerületet, vagy széket, foglal- 
magába, a’ másik Keltött. Az egésznek föld szinte ; 
126 | □ m ., több mint 300,000 Lakossal. Leg ma
gosabban fekszik keletre a’ Barlsai, és Bisztrilzei 
kerület, a’ hol a’ lag tsütsosabb hegyek emelked
nek fe l; és a’ szebenyi megye, az Oláh határ szé-



leken. Belseje magos hegyek nélkül, Kellemetes 
rónákkal kedveskedik. Innét a’ Levegő igen mér
sékeld, és az élőknek hasznos, ’s nyúgotra szelíd, 
és tiszta.

F o l y ó  v i z e i :
Az Aluta, Kükiilö, Szebeny , Bartza, több 

egyébb Kisebb patakok mellett. Mind a’ három Or
szága a’ természetnek bőven ajándékozta ezen tar
tománynak kintseit; noha nem egy határban.

Szükebb a’ bor, melly tsak a’ Mediesi, és Se
gesvári kerületben terem. Arany több helyeken 
mosattatik. Értz vizekben nints szükség. Sós forrá
sokat is találni.

Két tártományt foglal magába; a’ 9 Szász Szé
keket, és 2 kerületet.

A’ Szászok Földje. 899

VI. S z a k a s z .
A’ S z á s z o k  S z é k e i .

1. A’ S z e b e n y i  szék.  Sedes  C i b i n i e n s i s ,
28 □ m. 15,600 famíliával, a’ Szelistei, és Tal- 

mátsi Ál-székekkel, és az lígy nevezett 7 biró jó
szágokkal. Fel Osztatik : 1) a’ Szebeni Anya-szék
re, mellyben a’ szabad helységek (24) feküsznek. 
2) a’ .Talmátsi, és 3 a’ szelistei Al-Székekre, melly 
a’ 7 birákhoz tartoznak, és a’ 7 birák jószágára, 
melly széllyel fekvő helységekből áll.
A’ S z e b e n i  fő ,  v. A n y a - S z é k b e n .  J e l e s :

Szeben v. Nagy szeben. (Cibinium, Villa Her
mann!, Hermannstadt) szabad királyi, fő város Er
délyben, a’ 41° 48' 58" hoszsz. és 46c 22' szél. alatt; 
mintegy 15,000 Lakossal. Kik jobbára szászok, és 
Németek. Felső városa hegyen, az alsó rónán fek
szik. Ezen által folyik egy része a’ szebennek, 
amaz erős várral fényeskedett valaha. Kettős fal 
zárja a’ várost, mellyen több tornyok emelkednek}
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5 kapukon menni be köveltt útzáira. Belsejében 
1200: külseiben 1000 házat számlálhatni; mellyel; 
kozta’ bárom katholikus Templom, az egygyesültt 
Oláhoké, a’ 4 protestánsoké, a’ Stefanita Frantzis- 
kanusok, és Örsolinák klastroma, a’ nem egyesült 
Görögök kápolnája, leg jelesebbek. Van itt gim
názium könyvtárral, Leány Oskola.

A’ köz épületek közt emlékezetet érdemlenek; 
(a’ Nemzeti oshola mellett, és Tanátsházon kívül) 
a’ katona ispotály a’ fegyverházban, és nagy fenyí
ték ház, a’ város előtt álló, ’s 8 tsapatot be foga
dó kaszárna, ’s 500 árvát gyámoló' Nevendék ház. 
A’ Bruckenthali palota, gazdag Könyvtárral (15,000 
köt) pénz, és ásvány gyűjteménnyel. Lakhelye ezen 
város az Erdélyi fő hadi kormánynak, a’ királyi 
kamarai, és bányászj kinlstárháznak, fő Harmin- 
tzad, Posta és Lottó Tisztségeknek; és a’ szászi Uni- 
versitás Gyülekezetének. A’ Lakosok kézi mesterek 
(42 tzéhre osztva) tudós mesterek, és kereskedők. 
Van itt 3 vásár, 1 könyváros, 2 könyvnyomtató 1 
újság; 2 folyó irás. Szeben vidéke szép. A’ órányi
ra távúit tölgyesben mulatják magokat a’ Szebeniek, 
a’ hol a’ Sebespalakon'l papiros, 2 szitás, és 1 pus
kapor malom van.

A’ Talmátsi Al-székben 6 helység van. Vala
mint a’ szelistyei - benis. Az el széllyedett helységek 
száma 14.

A’ Szeben városához nemes jussal tartnzó birto
kok: 1) Kirtz. 2) Kornetzel (Hortobágyfalva). 3) Or- 
lát. 4) Sinna. 5) Szetsel (Feketeviz); faluk.

2. S e g e s v á r i  Szék.
8 □ m. ,  20,000 lakossal. Fel oszlatlk a’ Felső, 6 

belys. és Alsó kerületre, 10 helys.
A’ Felsőben jeles : Segesvár (Schaesburgum) 

szabad kir. város, leg több részein hegyekkel körít
ve, a’ Nagy kükülö partján 810 házzal, ’s kívül mint 
egy 400-zal. Lakosit lehet 7000-re venni. A’ vár 
része hegyen fekszik. Hajdoni erős bástyái, tornyai, 
és Kapói el hagyattattak. A’ begy tetején áll Sz. Mik-

Erdély Ország.
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lós Temploma. Van még egy Templom mellel te , a’ 
Klastrom Temploma ; a’ város háza, melly a’ Domi
nikánusok klaslroma volt; a’ protestáns gimnázium 
kis könyvtárával. Az álsó Városban áll Frantziska- 
nusok Temploma, és Lakháza, az ispotály, Sz, An
tal Templomával, a’ hül városban a’ temetői Szent
egyház. A’ nyiígoti hűl városban van a’ Görögök 
Temploma. A’ Lakosok kézi mesterek, kivált vá
szon szövők. Föld , és szőllö mívesek. Nem mész 
sze innét az utón látni egy oszlopot, ésSandau várom- 
ladéhit.

Az alsó kerületben: Szász keszd. m. város, régi 
hegy várral.

A’ Szászok Földje.

5. A’ M e d i e s i  szék.

8 □ m. van benne 1 szabad kir város, 5 mező 
város, és 20 falu- A’ jelesebb helyek:

Medies (Media) szabad kir város; a’ nagy Kii- 
külö partján, valaha falakkal, és bástyás tornyok
kal, erősített vár volt. A’ több vallása Templomo
kon kívül van itt a’ Sz. Istváni Frantziskanusok- 
nak szentegyháza, és klastroma. A’ Piáristák kollé
giuma most magán bírloki ház ; van gimnáziuma 
a’ Protestánsoknak. A’ Lakosok számamintegy 5000, 
Van egy Ispotály is , és árva ház ; végre egy Könyv
nyomtató.

A’ mező városok közt: Berethalom (Birthelm) 
egy völgyben magos szöllő hegyek közt; a’ Protes
táns Superintendens Lakhelye.

, 4. A’ S z á s z - S e b e s i  szék.

3 |  □ m. 2500 famíliával. Egy város, és t i  
helység van rajta. Nevezetes Lakhelyek :

1. Szász-Sebes (Sabesus, Mühlenbach) szabad 
királyi város; hajdon kettős falakkal, és sánlzokkal,

E u ró p a  Tekintete IX. Hetet. 26
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most egy rétü falai közé két kapu, és két ajtó vezet. 
Mintegy 300 épületeiben majd annyi família lakik, 
A’ derekabb épületek közé tartozik a’ Sz. Istváni 
Frantziskanusok Temploma, és klastroma. A1 Pro
testánsok Temploma; Tanáts ház,  és köz szállás, 
melly most katona ispotály. A’ kűl városokat, mel- 
Jyekben majd 350 famíliák mulatnak, ugyannyi 
házok közt, a’ Sebes vize válosztja a’ belső vá
rostól.

2. Dáál, V . Djál, (Dalién) szabad oláh falu,
egyesült Görög plébániával.

3. Kelnek , szász falú régi várral.

Erdély Ország.

5. A’ N a g y  S i n k i szék.

7 \  □ m. 4650 házi néppel. 2 m. Városból, a 
20 falúból áll. A’ mező városok: Sz. Ágota, és 
Hartbach mellett hegyek közt, Lakosi többnyire 
kézi mesterek. 2 vásárja, és közelében egy halas tó 
van. 2. Nagy sink fő helye a’ széknek , a’ hol a’ 
kerületi Tisztségek laknak, számos Lakosi kézi mes
terek, és földmívesek. 3. Vásárja, és egy halas tó
ja van.

6. A’ S z e r e d a h e l y i  s z é k .  Sedes  M ercu- 
r i e n s i s .  R e u s z m ä r k t e r  Stuhl .

4 □'«η., mintegy 4000 famíliával, 1 fő mező vá
rosra , 10 falura, és 1 pusztára oszlódik.

A’ mező város : Szeredahely, a’ megye Tisztség 
Lakhelye. Jó bor terem környékein. Két Orszá
gos vásárja van. (Lat. Mercurium. Nem. Reusz- 
markt).

Doborka (Dobreng) szászfalu, márvánnyal, és 
kővé vált ötlökkel, egy hegy allján az önnevü patak 
mellett.



A’ Szászolt Földje. 403

7. A’ K öhal  omi  s z é k  (S. R u p e n s i s ,
V. K o s z d e n s i s .

7 □ m. 5000 házi néppel. Jelesebb lakhely: 
Kőhalom (Rupes, Reps) fő mezővárosa a’ széli

nek; a’ Koszd folyó melleit; Lakhelye a’ megyei 
Tisztségnek. Egy katholikus, és nem egyesült Gö
rög templom van benne- Lakosi kézi mesterek, és 
parasztok. Van egy régi vára is. Szomszédságában 
több savanyú vizeket lelni 2. Sombor, (Sommer
borg; Ugra (Galti) Darotz, (Drász) ’s a’ t. faluk.

8. Az Új - Eg y h á z i  s zék.  (S. Lesch-  
k i r eh e n s is.

4 □ m. 40000 házi tseléddel. Nevezetesebb 
helyei:

1. Új Egyház (Leschkirch.) fő mező városa á’ me
gyének, a’ hol a’ Tisztek laknak a’ Harbach part
ján: szépen épültt hely több féle nemzettel. 2 vá
sárja, és több kővé válttszere van. 2. Zinkendál. Altzi- 
na , vagy olzina, Föfeld, körped. ’s á’ t. helységek.

9. A’ S z á s z - v á r o s i  s z ék .  (S. Saxo-  
p o l i t a n a .

5 1 Dm.  3000 famíliával. Emlékezetesebb he
lyek: Szász-város (Saxopolis, Broos) fő mező vá
ros, a’ honnét a’ kerület nevét veszi, Lakszéke a’ 
megye Tisztségeinek. Lakosi jobbára Magyarok, és 
oláhok ; kézi mesterek, és parasztok. Több féle val- 
lású Templomok, és oskolák vannak benne egy Har- 
mintzadóva l̂, és Frantziskanusok klastromával.

2. Also Kenyér, Balomir,' Romosz, Sebeshely. 
’s a’ t. faluk.



VII. S z a k a s z .
A’ S z á s z  K e r ü l e t e k .

B a r t z a  Vi dé ke ,  v. B a r t z a s á g .  D i s t r i c t u s  
C o r o n i e n s i s ,  s e u  B a r e e n s i s ,  s e u  Barc i a .  
K r o n s t ä d t e r ,  od. B u r z e n l ä n d e r - B e z i r k .

201 □ m. (némellyek szerint 30 □ m.) 15,000 
házban, 800,000 Lakost számolhatni. Innét 4 szoros 
utak, és több ösvények vannak a’ hegyeken által 
oláh Országba.

Fel osztása három féle: 1) az adóra nézve há
rom járásra megy ; a felső (déli része) az alsó (éj- 
szaki) és város környékire- 2) 4 Birtoki Fel vigyá
zatra (Inspectoratus). 3) a’ szabad királyi helysé
gekre, és Törtsvári Uradalomra, vagy is jobbágyi, 
és katonai helységekre.

1. A’ szabad helysék; 1 város, 4 mező város, 
és 9 falú.

Nevezetesebb Lakhelyek: 1) Brassó (Corona, 
Brassovia, Kronstadt) szabad ltir. szász város, a’ 
43° 15' 32” bősz. és 45° 36' 30" szél. alatt. 326 öl 
a’ tenger színe felett. 3200 épületben majd 50,000 
embert lelni. Hegyek, és rónák ékesíttik gyümöl- 
tsösökkel vidékeit. A’ belső város ama régi erős 
vár maradék falaival keríttetik , mellyen 4 kapu 
van. Hat fő útszái rendesek, mellyek a’ fő piatzon 
egybe kerülnek; a’ számos kutak közt fel liinőb- 
bek a’ vásár piatzon a’ kő medentzések, és értz ved
resek , tsévékkel , és vas rostélyokkal. Épületei 
közt sok 1 emeletű, és 2 emel etu is - van.

Jelesebbek: a’ Frantziskánusok Temploma, és 
Klastroma, melly valaha a’ Sz. Klára Leányaié volt. 
A’ plébániai Templom, a’ hajdoni Domonkosiak Kla
stroma, és a’ többi Hitvallású felekezetek Templo
mai, az ispotályokkal, gimnáziummal, és számos 
oskoláival mindenül nemzetnek, és vallásnak. A*

401 Erdély Ország.
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Tanátsház, a’ vásárház, nagy kaszárna, fenyíték 
ház, a’ város fogadója, és katona ispotály. A’ ma
gán épületek közt: az Abrahámi, és Oroszlányi 
(Löw) ház,  ’s a’ két könyv nyomtató. Három lull 
városa van: Bolgárszeg, 1400 házzal. Bolonya 560 
házzal, és ó Brassó, 600 házzal. Vidékéhez tar
toznak az ügy nevezett Méhészkertek, a’ hol major
ságok is , és paraszt gazdaságok tartatodnak. Ezen 
vidék igen lágos, és derék szántó földeket, ’s réte- 
ményeket zár magába. Egyébb aránt Brassó Erdély
ben a’ leg sikeresebb kézi műves, és kereskedő vá
ros. 42 tzéhbe osztódnak a’ kézi mesterek. A’ ke
reskedő több száznál. Itt minden Erdélyi nemzet 
együt lakik.

2) Földvár (Mariaeburgum) mező város, egy 
hegy lejtőn, 572 házzal, és 1700 lakossal, és egy kis 
kastéllyal. Nevét a’ bajdoni keresztes Német Rend 
várától, és Templomától vette, melly itt a’ B. Asz- 
szony tiszteletére épiiltt.

5) Rosnyó (Rosonium, Rosenau) mező város, 
690 házzal, és 3300 lakossal, és igen magos hegy 
várral. Határa igen nagy, mellyen egy hires hegyi 
barlang találkozik.

4) Tortalen (Tartlau) mező város, 645 házzal, 
2920 lakossal.

3) Fekete halom (Zeidcn) mező város, 740 ház. 
3150 lakossal. Hasonló nevű régi vár maradvánnyi- 
val. 189 Takáts van benne. Ez a’ vidék termékeny 
hazája a’ Lennek.

A’ Törtsvári Uradalomban , 14 jobbágyi helysé
gek vannak a’ várral, és kalibásokkal együtt. Ezek 
közt jelesebbek: Törtsvára, egy kis kastély, a’ hegyi 
szült állal menetel torkán ; itt lakik a’ Határ őrző 
sereget kormányozó fő Tiszt. Éhez tartoznak a' 13 
faluk. A’ hegyességben 1000 illyen kalibák is talál
koznak majd 5000 emberrel. Két barlang is van itt 
tsep kövekkel. 2) Apátza. 3) Zernest. Ezek, és a’ 
többi faluk Magyarok, és Oláhok, ’s igen népes 
helységek.
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K a t o n a i  h e l y s é g e k :
1) Tohán, 800 lak. és 2) Szunyogszeg (Zinzare) 

1000 lak. oláh helységek. Ez egy kapitány, amaz 
Hadnagy szállása.

Erdély Ország.

VIII. S z a k a s z .
B e s z t e r t z e  v i d é k e .  D i s t r i c t u s .

B i s t r i c i e n s i s .  D a s  N ö s n e r l a n d .
35~ □ m, mintegy 4000 famíliával. A’ Német, 

vagy is Besztertzei, és Oláh, vagy Rodnai kerületre 
osztatik; ebben 50, amabban 24 Lakhelyek talál
koznak.

Nevezetesebbek: a’ Besztertzei kerületben, v. 
járásban. Besztertze (Bistricium, Nősen) tsekély 
Királyi város az ön nevű folyó mellett. Hajdoni fé
nyességének tsak emlékezete van fenn. Egy rétü 
fallal, 2 bástyával, és 14 toronnyal vétetik körül. 
Lakosi száma 5000. Nagyobb épületei, a’ Piaristák 
Lakháza; a’ Minoriták Temploma, ésklastroma; a’ 
Protestáns Templom; a’ polgár ispotály, melly haj- 
don Monostor volt, a’ Vásár ház több boltokkal, a’ 
katona ispotály, a’ gimnázium, és könyvnyomtátó. 
Két kül városa van, mellynek egyikében az Oláhok
nak Temploma, és oskolája van. 1798 itt 6 Kalmár 
és 16 kézi mesteri tzéh volt. 2) Sz. György falu, 
savanyú vízzel

A’ Rodnai kerületben v. járásban: melly egy 
völgységből áll, és most a’ második oláh Határ őrző 
gyalog Ezredhez tartozik; jelesebb: Naszód, a’ szá
mos partján, a’ 2 oláh Ezred ezredes kapitánnyá 
Lakhelye, ’s a’ fő Tisztségé, oskolákkal a’ katona 
gyermekek számára. 2) Makod, egy kapitány szál
lása. 3) Rodna, nagy helység, bányájáról, és sava
nyú vizeiről hires.



H a j d o n i  F e l  o s z t á s a  E r d é l y n e k .
1) Regio Antesilvana v. Subsilvana. Erdő alat« 

ti vidék. 2) Regio Aluta. Alutai vidék. 3) Regio 
vinifera. Boros vidék. 4) Barcia. A’ Bartzaság. 5) 
Bistricia. A’ Besztertzei vidék.

Vége  E r d é l y  Országnak.
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Toldalék Magyar Országhoz.
A’ P é n z e k ,  ’s M é r t é k e k  n e me i .

Magyar Országnak Bétstsel, és Auslriával egy 
forma pénze, és pénz értéke van.

Ar any:  az úgy nevezett körmötzi magyar 
arany értéke 4 forint 30 kr. ezüstben.

E z ü s t :  Species Tallér: 2 for. fél tallért for. 
fertál tallér 30 kr. Vannak: 20 k r ., 10 kr., 5 kr., 
5 kr.

A’ Márjás, 17 kr., és Peták, 7 kr. keletben 
vannak ugyan , de már nem verettetnek.

Rézből, tsak váltó pénz vagyon: 30, 15, 3 kr. 
de 1811 fogva tsak 6 , 3 , és 2 kr. érnek. (A’ jó 
Krajlzár2-í illyen Krajtzárt tesz, a’ §· kr. 1 -  krt.).

Ez előtt volt Poltura =  1 \  kr. Grésli =  £ polt. 
Magyar kis pénz 5 =  1 garas. De már most ritkák.

Vannak képeltt pénzek is; p. o.
Az Itéllő székeknél 1 Mark arany =  72 for.
1 nehéz ezüst Mark 4 for. a’ könnyű 1 for.
A’ paraszt forint szepesben =  16£ garash.
A’ Kurta forint =  50 kr. vagy is 1 fort, a’ 24 fo

rintos láb szerint. Innét 20 for. Convent, p. =  24 
Magy. for. Vonás forint =  3 Márjás, vagy is 51 kr.

1 Tallér =  1 for. 30 kr. Egy Őrt =  \  paraszt 
fo,r. az az 12 kr. Szepesben szokás leg inkább a’ 
gyolts vételben.

A’ Papiros pénz: Bétsi váltó tzedulák; mellyek
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az ezüsthez képest 150 pro centummal állanak. 1 
váltó forint teszt 24 kr. pengőben. Az Austriai Nem
zeti Banknotái (tzeduláji), értékekre nézve, hason
lók az ezüsthez.

Mé r t é k e k  Ne me i -
Hoszszú mérték. A’ Bétsi mérték Magyar Or

szágban is folyamatban van. 1 posta mfd. 4000 öl, 
egy öl 6 láb, a’ láb 12 hiivelk. Az ligy nevezett Ma
gyar mértföld sokkal hoszszabb, de határozatlan. 
Egy Marok 4 hüvelket tesz. A’ Bétsi réfen kívül 
felső Magyar Országban van még a’ vászon kereske
dőknél egy kis réf is, mellyböl 4 Bétsi réfre 5 megy. 
A’ darótz posztó el adásában a’ páltza is =  5 lábhoz, 
és az öl is szokásban vagyon.

Föld szín mérték. Egy hold földbe két posoni 
mérő vettetik. Bend szerint 1100, 1200, 1500, Te- 
mes, Torontál, Brassó, Báts, Tsanád, Tsongrád, 
Békés Vármegyékben 1600 □ öl. Szakoltzán, Nyi- 
tra Vármegyében az Okruch 8 posoni mérő alá való 
darab.

Négy szegleti! (Kolzka) mérték. A’ Posoni mé
rő , melly egész Országban divatozik: 75 Posoni it- 
tzét foglal magába. Két Posoni merő 1 kila; a’ mé
rőt köbölnek is szokták nevezni. Fél mérő tesz 1 
vékát. A’ Szepesiek Koretznek mondják. A’ Pesti 
mé r ő i g  Posoni mérőt tesz, mellynek γ részét a’ 
Pesti vékának hívja.

A’ Nagy Szombathi mérő |  Posoni mérőt tesz.
A’ mérő, Véka, Köböly, Kila, ’Sák nevet kíi- 

lömbbféle vidékeken kiilömbbféle értelemben ve
szik, és egyiket a’ másikkal tseréllik fel. Némelly 
helyeken mértze is hailatódik, melly ·§· Posoni mé
rőt lesz. A’ Kosár  ̂ Posoni mérő. Az Oktál ennek 
fele, a’ Mászli γ Oktál. De ezeket is kiilömbbféle 
értelemben veszik némelly helyeken. A’ ’Sák két 
Posonyi mérő.

Folyó mérték. 1 Akó = 64 itze. Egy hordó a* 
Tokaji vidéken 2 f  Posoni akó; 1 Antal (ontál) =  -f 
jhordo, vagy is 1 f  Posoni akó. Debrelzen körül a’

Toldalék Magyar Országhoz.
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Nagy Tseber 100, a’ kis Tseber 50 itze; és a’ Hanta 
10 itze. Vasban a’ Vödör =  52 itze. Az itze 2 me- 
szely, a’ meszely 2 fertál, vagy Verdung.

A1 Nyomó mérték hasonló a’ Bétsihez. Tót Or
szágban, és a’ Görögökkel, és Törökökkel való ke
reskedésben szokott mérték az Ocka is, melly 2~ 
fontot nyom.

Az Oláhok Temesvár körül 1 mérő gabonát 40, 
(egy Pesti mérőt 60) 1 Sinecket (Sing) 60 Ockára 
számlálnak. Egy kő, p. o. dohány, 20 fontot tesz 
felső Magyar Országban.

E r d é l y  O r s z á g h o z :
Némely Jegyzetek 1813 Esztendő, és az 1823 

Esz. beli számolat szerént.
A’ H i t -  

Pléb.
Cathol. Deák szokás 200 
Cathol. Görög szók 1240 
Cath. Ürmény szók 4 
Nem egyes. Görög 750
Reformat. 1 Superint, 581 
Evangelik.l — 255
Unitárius. 1 — 107
Sidók. 2 Sinagog. —

V a l i a s .
Fii. Tp. Leik. Nyelv. 
1770 182,300 Magyar. 

396 456,500 Oláh.
— 7,590 Ürmény.
580 588,000 Oláh.
191 300,000 Magyar.

3 170,000 Szász.
22 35,000 Magyar.

— 2,500 Sid. Török
A’ T u d o m á n y i  I n t é z e t e k .

A’ Catholik. 1 , Akadem. 1 , Líceum. 9 , gimnaz. 
17, Nemzeti Oskol.

A’ Görög Cathol. 1 gimnaz. Az Unitar. 1 Colle
gium. , 2 gimnaz.

A’ Reform. 3 Collegium. r 4 gimnaz. Az Evang. 
5 gimnaz.

S z a b a d  kir.  Vá r o s o k .
Ház. szám.

Brassó 3200
Kolosvár 1063
Szeben 2200

Európa Tekintete. IX. Kötet.

Hath. Lak. Öszv. 
3183 18,210
3000 18,210
2821 16,300

26



Ház. szám. Kath. Lak. Öszv.
Káról Fejérvár 
M. Vásárhely

1600 662 11,500
1080 1903 10,000

Besztertze 989 478 6,620
Segesvár 1206 485 6,210
Medjes
Szászsebes

590 163 3,900
580 580 4,085

Szamos újvár 550 3243 5,400
Ersébetvár 380 1345 1,800

A’ m e z ő  vár O s o k.
Lakosok száma

Szász város 8742
Ziláh 8300
Torda 8000
Abrud bánya . 6000
Udvarhely 3800
N. Enyed . 3448
Decs . 3320
Fogaras 3860
Kezdi vásárhely 4848
Rosnyó - 4010
Szilágy - Cseh. szabados közs. . 3615
Berethalom • · 5290
Feketehalom . 3210


