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Machesest, hajdan falu Arad megyében, a Maros bal 
partján. Báthory Zsigmond 1596. azt Jósika Istvánnak ado
mányozza. A kapriorai uradalomhoz tartozott. Ma e néven 
ismeretlen.

Macho, hajdan falu Krassó megyében. 1411. Lásd
Mai/aho.

IVIacsevics, falu a Duna közelében, határos Moldova- 
bányához nyugotra. Ismeretlen a X Y III. század előtt. Az 
1723. évi térképen Mathwvecz, az 1761. évin Matiovaz néven 
találjuk. .Bél Mátyás kéziratában Maczbikovicz-ra van ferdítve. 
Korabinszk azt írja, hogy Macschowicz 11 /4 mérföldnyire fek
szik Ujpalankához a Duna közelében. A mai névalakot Sche- 
dius térképe megközelíti, ki a helységet Macsevacz-mik írja. 
Ez legújabb időben a szerb-bánsági határőrezred szerb-posze- 
senai századában feküdt, a katonai végvidék feloszlatása után 
Krassó vármegye moldovai járásához került. Ma Szerb-Posze- 
senával közös jegyzőség alatt áll. Egy, a múlt század közepén 
Becsben Winklernél megjelent térképen Nikolincz és Csukics 
mellett Alacsovicz nevű falu van feltüntetve; a mi nem lehet 
más, mint a mai Macsevics.

Macskás, hajdan falu a karánsebesi kerületben, Valia- 
boul, Ohaba Mutnik, Zsupa és Zorlencz közt. Szeri Pósafi 
krassói főispán 1352. évi levele szerint Mutnok és Mac&as 
határosak voltak, csak az erdő választotta el a községeket. 
(Oklevéltár I. 24. sz.) A Macskásy család már Nagy Lajos 
királytól kapott adományt Macskás, Leordis, Buzsinosz, Tin- 
kova sth. falura. Zsigmond király 1411. évben rendeli, hogy a 
Macskásiak Csuta nevű birtokának határai a sebesi kerületben 
igazíttassanak. Ez a. Csuta a Temes másik partján feküdt. 
Ugyan ő 1428. évben új adományt ad a Macskásyaknak Kuzsi-
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nősz és Leurdis, valamint az ezek területén telepített Toplieza 
faluról a sebesi kerületben, megjegyezvén, bogy az adományo
zóiak  szülei ezeket Nagy Lajos királytól nyerték adományul. 
Mindnyájan mai napig ezeket békésen birták. Az új adomány 
jutalmul tekintendő a családra nézve, mert a galambóczi tábo
rozás alatt (1428. á.pril és május) a király seregét a Dunán 
átszállítani akarván, ez alkalommal Roman Koszta fia, ős Mi
hály Farkas fia a sereget megtámadó törökök ellen küzdvén, 
elesett. Zsigmond király 1430. meghagyja a Csanádi káptalan
nak, hogy Jánost Wolkzau fiát Bizere, Zavoj, Vaiszlova, és 
Kröcsma birtokába igtassa.; kijelölvén mint kir. embert Mocs
kán- i Miklóst, vagy fiát Lukácsot. I. Ulászló király egy 1440. évi 
levele szerint Macskásy Miklós, Dénes fia, és osztályos atyafiai 
ez időben Macskás, Tövis, Alsó-Tinko, Perlő, Dobrogest, Ru- 
zsinosz, Toplieza, Leurdis, Csuta, Alsó-Székás, Felső-Székás 
és Zazesth birtokában éltek, a kiknek elődjei is itt laktak. De 
miután a Zsigmond és Albert királyok alatti török betörések 
idején a lakosok sokszor rabságra hurcoltattak, házaik felgyuj- 
tattak, és ez alkalommal a birtokjogot igazoló oklevelek vagy 
edvesztek, vagy elégtek, Ulászló király a Macskás yak at a neve
zett birtokokban újra megerősíti és erről új adomáuylevelet 
állít ki, meghagyván az aradi káptalannak az illetők beigtatá- 
sát, és kir. emberül kijelölvén Luhus de Fehö-Macskds nevű 
szomszédot. A káptalan á beigtatást teljesítette 1440. október 
5-én Rakoviczay Bálint kir. ember jelenlétében.

Macskásy Iván, Dénes fia, 1445. évben igényt tartott 
Gyepő falura, de Hunyadi János őt ezzel elutasította. (Lásd 
Priszaka.) A kormányzó 1447. évben meghagyta a, Csanádi 
káptalannak, hogy Bizerei Miklóst a sebesi kerületben, Temes 
megyében fekvő Prisztian és Besna falu birtokába igtassa,, 
mint kormányzói tanút kiküldvén Macskásy Lukácsot. Ugyan 
ez évben a karánsebesi nemesség bizonyságot tesz arról, hogy 
Macskásy Sorban, Demeter és László már nagyapjuk és őseik
től fogva bírják Macskás, Tövis, Tinkova,, Dobrogozta, Perlő, 
Csuta, Zazest, Ruzsinosz, Toplieza, Leurdis és Székás harmad
részét. E  kijelentésre azon körülmény szolgált okul, hogy mi
dőn I. Ulászló király új adományt adott Macskásy Miklósnak, 
a íennebbi Sorban, Demeter és László az új adományban név
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szerint ugyan megemlíttetnek, Imiiéin — a királyi oklevél Író
jának hibájából •—- nem mint a nevezett jószágok harmad
részének birtokosai. 1448. évben Macskásy Sorban, Demeter, 
László és János de Alsó-Macskás a Sellye havasért pörleked- 
uek. Csornai Mihály és sebesi Danch Péter Szörényi bánok a 
sebesi kerület nemességének azt a panaszt adták elő, hogy 
Alsó-macskást Jakab, László és Demeter az adót és a szokásos 
évi ajándékokat, melyekkel a keneziatus címén tartoznak, meg 
nem adták, mire Jakab, testvérei nevében is azt felelte, hogy 
azt, a mivel ők tartoznak, évenkint megfizették; nevezetesen 
Alsómacskás és Alsó-Tövis birtokokról mind azt, a mit Zsig- 
mond király kegyes engedménye tőlük kíván. Tartoznak t. i. 
évenkint pünkösd ünnepe körül adui egy hizlalt borjut, bárom 
ártányt és bárom csirkét, karácsonyra egy pecsenyét; továbbá 
12 tojást és 3 csirkét husvétkor. Ezzel a nevezett bánok meg 
nem elégedvén, az adó és ajándékok fizetését törvényes úton 
keresték. A  kerület nemessége azért hat nemes embert, és pedig 
Muthnoki Jánost, Mutbnoki Mihályt, Bizerei Lászlót, Macso- 
vai Istvánt, vladesti Bobul Mihályt és Mogorai Bálintot kérte 
fel arra, vizsgálják meg, milyen fizetéssel tartoznak a nevezett 
Macskásyak Alsó-Macskás és Alsó-Tövis után. Ezek megbány- 
ván a dolgot, jelentést tegyenek küldőiknek egy kitűzendő 
határnapon; a határozattal a bánok megelégedve lenni tartoz
nak. A kiküldött hat nemes oly jelentést te tt: hogy Jakab, 
László és Demeter de Alsomachkas, ez utóbbi és Alsótövis 
helységről több szolgálmánynyal és adóval tartoztak, úgymint 
egy hizlalt borjúval, 3 ártánynyal, 6 csirkével, 12 tojással és 
egy pecsenyével; de mert Macskásy Román és Mihály Galarn- 
bócz váránál elestek, Zsigmond király külön kiváltságlevéllel 
mindennemű e két birtokról járó kenézségi fizetéseket és adó
kat megszüntette, az említetteket kivéve. Ezen és más kivált
ságlevelek elvesztek, midőn Amurad a hazába betört és a 
törökök Sebes várost és tartozmányát elpusztítván, a nevezett 
nemesek szüleit és kiváltságos leveleit magukkal hurcolták. E 
tekintetből a nevezett bánok Macskásy Jakabot, Lászlót és 
Demetert, valamint gyermekeit a keresett adófizetés alól fel
mentették, és ez iránt őket meg is nyugtatták. Hunyadi János 
is, az ország főkapitánya Alsó-Matskás és Alsó-Tövis nemeseit,
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nevezetesen Macskásy Jakabot, Sorbánt, Lászlót és Jancsult, 
de azok jobbágyait is 1453. évben a kenéziatusi jövedelmek 
fizetése alól felmenti, a Szörényi bánoknak meghagyván, hogy 
azokat az eltörlött adózás miatt ne zaklassák. Mind ennek 
következtében 1454. évben a többször nevezett bánok március 
15-én kelt levelükkel a Macskásyakat megnyugtatják és igé
nyeikről lemondtak, sőt a karánsebesi kerület ispánjait felhív
ják a Macskásyak jogainak védelmére. A karánsebesi kerület 
nemessége és kenézei 1456. övben Macskásy Sorbánnak és 
testvéreinek bizonyítványt állítanak ki az iránt, hogy ők régi 
időtül fogva Macskás, Tövis, Tinkova, Dobrogozte, Perlew, 
Csuta, Zazesth, Ruzsinosz, Toplicza, Leordis és Székás har
mad részének elismert kétségtelen birtokosai. Macskásy Jakab 
zsidovári várnagy 1470. körül Macskás, Tews, Tinkova, Perlő, 
Csuta, Ruzsinosz stb. részbirtokait 300 írtért mostoha fiának, 
Macskásy Imrének elzálogosítja. A  zsidóvári várnagynak 
János nevű fia volt. A török berohanások valamelyike alkal
mával Macskásy Zakár leánya rabságra hurcoltatott. Zakár 
özvegye, hogy leányát kiválthassa, részbirtokait Macskán, 
Csuta, Tinkova és Perlő falvakban és praediumokban Muth- 
noki Mihálynak 20 arany forintért elzálogosítá. E részbirtoko
kat Muthnoki Mihály és utána özvegye Angalit sokáig tartá 
keze alatt. Azonban 1478. évben Macskásy Jakab ezen rész
birtokokat idegen kézből vissza akarván szerezni, Augalitát 
Erdő János és Bethlen Domokos Szörényi bánok- előtt íelszó- 
lítá, hogy a 20 aranyforint visszafizetése mellett adja vissza a 
íenebbi részjószágokat, — a mi az özvegy részéről meg is tör
tént. Karánsebesi Zemen György özvegye Álba, Macskás 
területén jószágrészt birt, melyet zálogjog címén karánsebesi 
Poklizar György özvegye Agatha, és fia Miklós és Mátyás az 
aradi káptalan őrkanonokja maguknak statuáltatni kértek. II. 
Ulászló király 1492. évben meghagyta az aradi káptalannak, 
hogy a beigtatást teljesítse. A  beigtatásban részt vett Farkas 
Mihály de Mothnok, Bokosticzay Miklós, Floka László de 
Kryczma. Ellentmondottak Charchak Miklós és nője, és Mer
ező Fábián. Zlathna György anyai jogon Zagusen és Macskás 
falura igényt tartott, de Yajda György és Gergely által 
kielégittetvén, a karánsebesi kerület törvényhatósága őt 1548.
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évben hallgatásra ítélte. Isabella királyné 1559. rendeli, hogy 
Macskásy István és Anna, Macskásy Péter özvegyének birto
kai Macskás, Tinkova, Zagusen és Ruzsinosz faluban a karán- 
sebesi kerületben határaik szerint elkülöníttessenek. 1596-ban 
Baehuli Dorottya részbirtokait Tinkova, Zagusen, Macskás és 
Ruzsinosz faluban Duma, Jánosnak és Istvánnak elzálogosítja 
51 forintért. 1571-ben Macskásy Péter és Miklós bizonyos 
jobbágyaikat és földeket Maczkas, Zaguzsen és Ruzsinosz 
faluban 531 forintért zálogba adják Miksa Miklósnak, és 
általa fiának Jánosnak, oly for mán, hogy minden év karácson 
ünnepén ezeket kiváltani jogukban álljon. A nevezett két 
Macskásy 1572. évben a Szörény vármegye karánsebesi kerü
letében fekvő Tinkova, Delar, Alsó- és Felső-Macskás, Ruzsi
nosz, Zagusen falu, Yaliadény, Dombrovicza, Székás, Gerüste 
(másutt Grediste) praediumokban levő részbirtokait, karán
sebesi Tóth Miklósnak és Gáspárnak, atyafiságos szeretetből 
600 magyar forintért elzálogosítja.J) Az utóbbiak ugyanis 
Macskásy Miklós unokái voltak. Báthory Zsigmond vajda 1584. 
évben rendeli, hogy Szörény vármegye karánsebesi kerületben 
fekvő Ruzsinosz, Zagusen, Tinkova, Delar és Macskás faluban 
Ozikláu János és a Macskásiak részbirtokai újra felosztatván, 
elkülönítessenek. Ugyancsak Báthory Zsigmond fejedelem 
1588. évben rendeli, hogy a karánsebes várossal határos Macs
kás, Zsupa, Jász stb. falu határai igazitassanak. 1590. évben 
Duma János és István közt egyfelől, Macskásy Farkas és 
Péter közt, más felől az utóbbiak részéről rokonuk Mihály 
nevében is, egyezség jött létre, mely szerint az előbbiek, meg
hagyatván Tinkova stb. részbirtokában, az idegen kézben levő 
jószágok (például Macskás, Delar) visszaszerezhetésére szolgáló 
okleveleket kiadni tartozzanak. (L. Tinkova.) Báthory Zsig
mond 1593-ban meghagyja az erdélyi reipűsitoroknak, hogy 
Mutnoki Farkasnak a Machkas, Mutnok, Zgribest, Ohaba stb. 
birtokára vonatkozó oklevelek másolatját adják ki. (Lásd 
Pokolfalu.)

Macskásy Péter és Mihály magtalanul meghalván, 
Tinkova, Delar, Zagusen, Machkas, Ruzsinosz és Toplicza

’) Ezen bevallást átírja és megerősíti Báthory Zsigmond 
1DS9. évben,
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falubeli részjószágaikat, vérséges rokonuk karánsebesi Tótii 
Miklósnak és fiainak Lázárnak és Illyésnek hagyományozzák. 
Ez által, és a nyert jótétemények által indíttatva Tinkovay 
Ágoston és Gáspár is 1600. évben a fenebbi falvakban levő 
részjószágaikat Tóth Miklósnak 600 arany forintért beirat
kozzak. Az 1603. évi karánsebesi összeírás szerint az Alsó- 
MacsJcdsi nemesek csak egy negyed portáról adóztak. Gámán 
Sára Macskásy Miklósné 1641. évben némely prebuli rész
jószágot cserébe adott Tivadar Gergelynek, ki viszont Macská
son lakó két örökös jobbágyát Tihul Pétert és sógorát neki 
engedte át. Nevezett Macskásy Miklós 1642. évben 600 írtért 
kiváltani akarja Alsó- és Felső-Macskás azon részbirtokát, 
mely — mint fent láttuk — 1572. évben Tóth Miklósnak és 
Gáspárnak elzálogosítva volt. Történt-e? arról nincs biztos 
tudomásunk, valamint általában a X Y II. század további folya
mában nincs többé szó Macskás faluról. A  század villongásai 
seperték el.

A  helység a Macskás folyótól vette nevét, mely az oláli- 
ság közt mai napig is megtartá régi elnevezését. A folyó a 
ruzsi hegyekből származik, Rúzs és Valiaboul helységeken 
keresztül fut, Zsupa határait érinti, Zagusen és Priszaka falu 
területét átszegi, és a priszakai malomnál a Temesbe folyik. 
Valiaboul falu mai területén hajdan két község terült el, mely
nek Rúzs felé eső része Ökörpataká-nak, a Zsupa felé eső rész 
pedig Macskásnak neveztetett. I t t  feküdt az ősi Macskás falu, 
mely az Erdélyben J) ma is virágzó Macskásy család szárma
zási helye volt.

Macsova, falu a Temes jobb párján, Csuta és Pestere 
közt, mind Karánsebeshez éjszakra. Zsigmond király 1394. 
husvét napján, az az april 19-én Mutnoki Bogdán oláhnak 
István fiának a sebesi várhoz tartozó Machwa és Dobrogozte 
helységeket, adományozza, egyúttal azokat a vár tartozandósága 
alól kivévén.2) Mind ez új adomány címén történik, mely Bog
dán fiai: István, Farkas, Miklós, László és János, valamint *)

*) Már 1402. évben laknak Macskásy Gergely és András Jár. em
berek Omboz körül. A karloviczi béke következtében a Macskásyak min 
den Szörényi birtokait elvesztvén, egész hadával vándoroltak ki Erdélybe-

8) Krassói Oklevéltár I. 142. sz,
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Oprissa fiai: László, Demeter és Mihály, az ő osztályos atya- 
Hai javára állítatott ki. A  király September 20-án Temesvárott 
kelt levelével megyhagyta az erdélyi káptalannak, hogy 
Mutfloki Bogdánt Machioa, Almafa, Dobrogozte és Mutnok 
birtokába igtassa. A káptalan október 11-én tesz jelentést, 
hogy a beigtatást október 4-én teljesítette. Nevezetes, hogy 
Zsigmond király már 1387. évben Bogdánnak, és fiainak: Ist
ván, Dénes, László, Miklós és ifjabb Lászlónak új adományt 
ad a Bisztrafolyó mellett a Temesközben fekvő Almafa birto
kára. Mily eredeti adományra hivatkozik ez az új adomány, 
— bizonytalan, mert az illető oklevél nem került napvilágra. ’) 
Mutnoki Bogdan és fiai a még 1394-ben Macsova stb. falu birto
kába vezettetnek, az erdélyi káptalan által. Jelen voltak a 
beigtatásnál Christian, Dés fia, és Opprissa vagy Sztaniszló, 
Iván fia. 1404. évben Koroghi Fülpös temesi és sebesi főispán 
Mutnoki Bogdán fiainak, továbbá Lászlónak Oprissa fiainak 
Libanfalva nevű birtokot. adományozza. Zsigmond király 
1406-ban a Mutnokiak javára 1394. évben kiállított adományt 
megerősíti, kivévén az Oprissa fiait Demetert és Mihályt 
Machowa és Dobrogozte faluban illető részeket. Zsigmond 
király 1411. évben meghagyja az aradi káptalannak, bogy a 
Macskásy-féle birtok, Csuta falut bejárja és igazítsa. E  célra 
mint királyi ember kijelöltetett Ny aga de Macho. 1492. évben 
Machowa (személynév) János, mint kir. ember jelen van Kor- 
nya Mikudin karánsebesi lakosnak Macskáson történt beigta- 
tásánál. 1568. évben Berta Gáspár de Machowa Hegyeresben 
birtokosztályt végez. Nevezett Berta G. leánya Katalin kalo- 
vai Gámán György felesége egyrészről, és Gáspár fiai: Miklós 
és Ferenc közt más részről 1577. évben, egy választott bíróság 
előtt, úgymint Bazaraba Ferenc, Szabó Miklós, Peika László 
és Jósika János nemesi személyek előtt, a Szörény vármegye 
karánsebesi kerületében fekvő Maczova, Festere, Obresia, 
Brad, Mészfalu, Czyklen, Plugova, Putna és» Prebul rész
jószágokra nézve oly egyezségre léptek, hogy ezen részjószá
gok hasznait Berta Miklós és Ferenc négy esztendeig élvezzék, 
ezen négy esztendő letelése után azonban a jószágokat Berta

9 A Szörényi bánság története III. 15. szám.
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Katalin Gámán Györgyné birtokába bocsátani tartozzanak. 
Az egyezségi levél szerkesztésébe gondatlanságból hibák csúsz
ván be, Berta Katalin kérelmére Báthory Kristóf vajda 1580. 
év június 3-án újra hívta össze a választott bírákat, a kijelölt 
hibák kiigazítására. A mi meg is történt. Ugyan is a választott 
b írák : Bazarab Ferenc, Szabó Miklós, Peyka László és Jósika 
János ez iránt 1580-ban oda nyilatkoznak, hogy ök mind két 
fél által egyenlő akarattal választatván, Berta Miklós házában 
Karánsebesen összegyűltek, öten Jósika Mihálylyal ki azóta 
meghalt, Ok ilyen törvényt tettek a felek közt; hogy Berta 
Miklós és Ferenc valamennyi jószágból, mely Maczowa, Pestere, 
Obresia, Brad, Mészfalu, Ohyklen, Plugova, Putna és Prebul 
faluban Szörény vármegye karánsebesi tartományában létezik, 
a harmad részt kiszakasztván Gámán György feleségének 
Katalin asszonynak négy esztendő letelése után azonnal átadni 
kötelesek legyenek. Hasonlókép a Karánsebes városában levő 
ház, gyümölcsös kert, háztelkek, rétek és malmok harmad 
részét. Az egyezség azonban nem hajtatott végre; nevezetesen 
Berta Miklós és Ferenc a négy esztendő letelése után nem 
mutattak kedvet az említett részjószágokat Berta Katalin 
kezébe visszabocsátani, a miért az utóbbi panaszra rnenvén, 
Báthory Zsigmond fejedelem 1585. évben meghagyta a, karán
sebesi várnagyoknak, hogy Berta Katalint Gámán Györgynét 
az egyezség tárgyát képező részjószágokba igtassák be. Ezek 
Maczowa faluba kimenvén, ott karánsebesi Greul János és 
Varasdi Lukács diák, néhai Berta Miklós leánya, Anna asz- 
szony képében, a beigtatásnak ellentmondott, mert a vármegye 
még 1585. február 26-án perhalasztást engedett. Meg kell 
jegyezni, hogy Berta Ferenc az 1577. évi egyezség minden 
pontjának megfelelt. Azonban testvérének Miklósnak özvegye 
magát ahhoz nem tartotta, és ezért kívánságának a karán
sebesi kerület utján érvényt szerezni akart. De minthogy Berta 
Miklósné leánya Anna akkor még kis korú volt, ezen ügy 
elintézése elhalasztatott. Anna nagykorúvá lévén, Gámán 
Györgyné a pert megújította, mire Báthory Zsigmond 1591-ben 
a karánsebesi kerületnek meghagyta, hogy őt a peres rész
jószágokba bevezesse.
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Ezen több évi viszály ideje közt, más ügyek is fordultak elő, 
melyek az itteni birtokviszonyokat felderítik. 1580. évben Cbnr- 
ina János de Machotoa és Berta Miklósné Sófia, szintén de Ma- 
ebowa részt vesznek Gámán György, Ferenc és Miklós statutió- 
jában Kalova stb. falvak birtokába. ’) Kalovai Gámán György 
1582. panaszt emel Báthori Zsigmond fejedelemnél, hogy egy 
Gyurma Miklucza nevű macsovai fiatal jobbágya Kárán városba, 
szökött, és ott megbázasodott. Gámán György visszakövetelte az 
ő jobbágyát Kárán várostól, 200 frtnyi bírságot követelvén az 
utóbbitól ki nem adása esetére; azért a káráni bíró Mussan 
Gyurka, és a többi esküdt bírák a fejedelem törvényszéke elé 
idéztettek. Gámán Györgyné Berta Katalin 1585. évben tiltako
zik az ellen, bogy adamosi Baládfi Farkas neje Baranyay Anna 
néhai Macsovai Mihály birtokait, úgymint egy fél malmot a 
Sebes vizén Karánsebesben, egy részbirtokot és nemesi curiát 
Macsova faluban, egy részbirtokot Pestere és Obresia faluban, 
Szörény megye karánsebesi kerületében, — a mint szándéka 
van, - idegeneknek eladhassa. Báthory Zsigmond azért paran
csot adott ki, hogy Gámán Györgynének a vételben elsősége 
legyen. Az itt említett Baranyay Anna, utóbb mint adamosi 
Bartakovics Gáspár felesége az ő részbirtokait Machyowa, 
Pestere, Alsó-Obresia faluban 1500 forintért kalovai Gámán 
György feleségének Katalinnak, és karánsebesi Lázár Ferenc 
feleségének, Pobora Hónának zálogosította el. Mire Báthory 
Zsigmond fejedelem 1594 a karánsebesi kerületnek meghagyta, 
hogy a zálogtulajdonosokat Fiáth Ferenc zaklatásai ellen 
oltalmazza. Az elzálogosítást megelőzte a megkinálás, és 
Bartakovics Anna a maga birtokát csakugyan előbb Laczugh 
Lászlónak, Gámán György, Lázár Ferenc, Macsova Mihály és 
Mikla .1 ános feleségeinek, és Pobora Miklós özvegyének zálogba 
vételre ajánlotta fel. 1593. évben kalovai Gámán György és 
felesége Katalin, valamint Lázár Ferenc és felesége Pobora, 
Ilona, arról értesültek, hogy Bartakovics Gáspárné Baranyay 
Anna Macsován, Pesterén és Obresian lévő részjószágát és 
a karánsebesi területen levő Macsova malmot, idegen kézből, t. 
i. Fiáth Ferenc kezéből, kinél elzálogosítva voltak, vissza vál-

’) Lásd Kálóvá cikket a Szörényi bánság története II. kötetében.
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tani akarja ; azonban a visszaváltással előbb a rokonokat 
kínálta meg, t. i. Dorka Jánost és feleségét, Macsovai Magdol
nát; Czerczericza Mihályt és feleségét Gyurma Borbálát; 
Berta Miklósnét Dorka Zsófiát és leányát Berta A nnát; Berta 
Ferencet Pobora Miklósnét és Pobora Lászlónét Peyka Kata
lint. Ajánlotta pedig a kiváltást oly módon, hogy miután a 
jószág nagy összegért van lekötve, álljanak össze, és váltsák 
ki közös erővel az örökséget. De a rokonok, a szükséges pénz
zel nem rendelkezvén, a kiváltásban részt venni nem akartak, 
hanem szabadságot engedtek, hogy a ki akarja kiválthassa. 
Ennek következtében Gámán György és Lázár Ferenc váltot
ták magokhoz a jószágot, miről a karánsebesi ispánok 1596. 
évben bizonyítványt állítottak ki.

Hátratekintőleg e század apróbb eseményei közül néhá
nyat kell felemlíteni, mely az előadottakkal nem áll össze
függésben. Isabella királyné 1559. évben bizonyos nemeseket 
nevez ki, kik Macskás, Tinkova, Zagusen és Ruzsiuosz falvak
ban a határokat igazítsák Macskásy István és Macskásy Péter 
özvegye Anna birtokai közt. A Macskásyak nem voltak birto
kosok Macsován, de a határjárás ez utóbbi falu legközelebbi 
szomszédságában történik. 1572. évben Berta Gáspár pörbe 
vonatik, mert Rakoviczay János lovait Jászról Macsovára 
hajtotta. Egy 1590. évi tanúvallatásban, mely a fejedelemnek 
felterjesztetett, és melylyel kiderítetett, hogy a Macskásiak 
birtokába senki jogtalanul be nem ült, macsovai emberek is 
nyilatkoznak, és pedig Gyurma János Berta Miklós özvegyé
nek jobágya, Kerztian László, Borka Miklós özvegyének jobbá
gya, és Gyurma Péter, Gámán György itteni kenéze.

A  karánsebesi kerület 1603. évi összeírása szerint 
Maczova-ban Bertha Miklós 1, Gámán György 1, és Baranyay 
Miklós 2 portáról adózott. Ez évben Basta György parancsára 
kalovai Gámán György Machowa, Pestere és Alsó-Obresia 
falvak birtokába igtattatik, melyeket neki néhai Baranyay 
Anna, Bartakovics Gáspár felesége 930 forintért elzálogosí
tott. A  beigtatás történt február 18-án tinkovai Macskásy Far
kas és Fióka Péter által. Ezen beigtatásban Macsováról részt 
vettek nemes Mykla Miklós, és Pobora Miklósné Veroniká
nak jobbágyai: Drágul és Mihucza. Gámán Sára, Macskásy
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Miklósné 1641. évben némely prebuli jószágrészeket adott 
cserébe Tivadar Gergelynek, ki maga részéről többi közt egy 
jobbágytelket adott Macsova, másikat Alsó-Obresia faluban, 
oly jogerővel, minővel azt Gámán Miklós, Tivadar Gergelynek, 
nyolcvan forintig zálogul lekötötte. Mutnoki János 1642;évben 
tiltakozik, bogy a fejedelmi fiscus Mutnoki Bogdán halála, 
után, Maczowa, Pestere stb. falvak birtokába igtattassék. A 
tiltakozás szól december 19-éről, az igtatási parancs március 
6-á.ról. (Lásd Szákul és Pestere.)

A Marsigli-féle helységjegyzék 1690 —1700. évből nem 
sorolja elő Macsovát, pedig említi Obresia, Csuta, Tinkova, 
Pestere, Ohaba, Mutnik, Szákul és más szomszéd falvakat. Az 
1717. évi összeírásban a falu 37 házzal fordul elő, de neve 
Mattscheza-ra van ferdítve. A múlt században kir. kincstári 
birtok volt.

De 1827. június 8-án kelt királyi adomány által 32000 
forintért nyerte Litsek Antal, a mezei gazdaság emelésére és 
különösen a finom juhok meghonosítására szerzett érdemeiért, 
gr. Pestetich Antal jószágainak volt igazgatója. A beigtatás 
történt 1827. augusztus 20-án, Lovrencsics Ignác krassói alis
pán, mint kir. ember, és Maross György Csanádi kanonok mint 
káptalani ember jelenlétében. A telekkönyvezés idején bírta 
Litsek Zsigmond (neje Say Anna) a jószág egyik, ű a i: Gyula, 
Géza, Ákos és Béla pedig annak másik felét. Gyula 1871. 
után meghalván, jutaléka egyenlő részben három testvérére 
szállt. Béla neje Makaj Mariska.

Macsova, a megye újra alakítása alkalmával a karán- 
sebesi járáshoz csatoltatott. Anyakönyve 1795. évvel kezdődik.

A hagyomány szerint Macsova első telepesei a havasok
ból jöttek, azért őket muntyánok-nak szokták nevezni. Kétség
kívül a X V III. sázad elején élt telepedők értendők itt, mert a 
hagyomány nem ér fel a XIV. századig, a melyben Macsova 
létezéséről már tudomásunk van. A helység azelőtt a Macsova 
völgyében feküdt elszórtan, és csak 1832. évben az úrbéri 
rendezés következtében, helyeztetett át mai területére.

Az utolsó török háború idején a török portyázók e 
helységhez közeledtek, melynek hírére a lakosság az erdőbe 
futott, a törökök pedig űzőbe vették. Péter Kosztandin négy

1 :í
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méhkasát lepedőbe takarva vitte magával, és azzal a lakosság 
után a Macsova völgyben levő szorosba vonult; de látván, hogy 
itt is utoléri az ellenség őt, kasaival a földre hányta magát, 
mire a sok méh kiszabadulván, az oda ért törököknek estek, és 
azokat' össze szurkálták és csipdesdék. Ezek futásnak eredtek, 
és Macsova nép így menekült, — a rege szerint.

Helynevek ezek: Obersia Macsovei, Kom óra, Dumbrava 
legelő, Yalje Macsova szántóföld, Lunka és Kalova szántók, 
Paraulu Niga, Vervulu paningiloru. Gorunisiu pesterei, Kalova 
patak. A Macsova patak a helység határában ered, és ugyan 
annak területén a Temesbe folyik, és hat malmot mozgat.

Macsova területe 3787 hold 1554 öl.

Maczas, hajdan falu Temes megyében a mai Krasső 
megye területén. 1548. Bozvári János az ő részbirtokait 
Facset vidékén, ezek közt Maczas, leányának hagyományozza-. 
(L. Bozvár.) Más falu a Krassó megyei Mochyas, — lásd azt.

Maczkan, hajdan praedium Szörény vármegye karán- 
sebesi kerületében. Valkay Miklós és Gáspár 1544. évben a 
karánsebesi kerületben fekvő Ohabicza, Zorlencz, Glod, Moch- 
Icaan stb. faluban levő részbirtokait eladják a Simon család
nak. 1591. évben Báthory Zsigmond új adományt ad idősbb és 
ifjabb Simon Jánosnak, és Simon Péternek Ohabicza, Glod, 
Maczkan stb. praedium részbirtokára. A falu Zorlencz vidé
kén fekhetett, minden esetre mai Krassó megyei területen. 
(Lásd Gamza.)

Madrest, hajdan falu a Maros bal partján és a facseti 
út közt. Bethlen Gábor 1620. évben, Török István magtalan 
halála után, a marsinai oppidumhoz tartozó Madrest, Mustest, 
Maldest, Kiírtba, Mardeste stb. falvakat ifj. Bethlen István
nak adományozza. (L. Marsina.) Az oklevél nem mondja, 
hogy a marsinai kerület, és annak falvai mily megyében 
feküdtek, bizonyos azonban, hogy ezen korban Temes megyé
hez tartozott. Madrest falu nevét eddigelé az enyingi Török 
család birtokai közt nem találtam. Különben van Arad megyé
ben Madrisest és Mustetz falu egymás mellett. Teschedik Samu 
1806. kérte Madrisest falu adományát Arad megyében. (Lásd 
Mardest.)
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Magojafalva, utóbb Magojest hajdan falu a komiáti kerü
letben. Losonczy Zsigmond Szörényi, orsovai, miháldi, sebesi 
és zsidóvári várkapitány 1420. évben Zsidóvárról kelt levelé
vel bizonyítja, hogy miután Bogdan, Miklós fia, (ki Magoya 
fia volt) a török betörések idején a Magoyafalva, Rekethe és 
Stremptura falvak birtokát igazoló oklevelét elvesztette, — 
több hitelt érdemlő nemes kihallgattatott, a kik azt vallották, 
hogy Bogdán és az ő testvérei a nevezett falvakat az oláh 
kenézek módjára rég ideje bírják, miért is azokat Losonczy a 
király nevében Bogdánnak stb. adományozza. Ebből világos, 
hogy a Magojafalva helynév a Magoja személynévvel való 
összetételből alakult. A magyar helynév utóbb oláh képzőt 
nyert. így például Gabre, Bogdan fia, 1503. évben részbirto
kait Magvjest, Rekicze és Sztremtura faluban el akarja 
zálogosítani. A  szomszédok és rokonok elsőbbségi jogukkal 
nem akarván élni, Gabre az említett részjószágokat, többi 
közt Magojest falut is 1505. évben elzálogosította Gámán 
Györgynek, kit ide az aradi káptalan beigtat. (Lásd Kalugye- 
ren.) E  falvak most is a komiáti kerülethez tartoztak. De a 
század második felében a falu nevének eredetét már elfelejtet
ték, és 1572. évben Kalugyeren, Magwrest és Sztremtura 
praediumok a karánsebesi kerületben fekszenek, — tehát azok 
tartozandósága is változott. Csak sejtelemkép mondom ki, biz
tos adatok hiányában, hogy az 1717. évi összeírásban, Kricsova, 
Harmadia, Szilha, Nevrincsa stb. társaságban említett Nagoje 
falu, — mely akkor 13 házból állt, — a karánsebesi kerület
ben, a fenebbi Magojest faluval azonos.

Magur, hajdan határrész Tinkova faluban. 1575. évben 
Macskásy Miklós a inaguri erdők részbirtokát, a szőlők és az 
Izlásban való tizedet, minden tartozandóságaival Tinkován 10 
forintért elzálogosítja.

Magúra, vagy Magurea, máskép Kohldorf, bánya telep. (L. 
Bogsán.)

Magúra, hajdan falu, melynek területe már a X V I. szá
zad végén a mai Ohaba-Mutnik határával összeolvadt. 1467. 
évben Mutnoki Zayk László Orményesi Ladoval kölcsönös 
birtok örökösödésre egyezséget köt. A Mutnokiak részéről a



szerződésbe foglaltattak Mutnok, Szederjes, Magúira, Cser nóta, 
Almafa, stb. Vajkay Miklós és Gáspár 1544. évben a karán- 
sebesi kerületben fekvő Ohabicza, Zorlencz, Glod, Magwra, stb. 
jószágokban lévő részbirtokait a karánsebesi Simon családnak 
eladja,. (L. Gamza.) Sándor István és Péter 1549. évben a. 
Magwra praedium részbirtokának felére szóló kiváltási jogot 
Tinkovai Péterre és Osépfy Boldizsárra, ruházza. Suraklini 
Petrovics Péter 1555. évben a Ferdinánd párti Farkas Görgy 
elkobzott, és a karánsebesi kerületben (in Comitatu de Karán- 
sebes) fekvő részjószágait Mutnok, Csernota stb. faluban, és 
Ohabicza, Magúra stb. praediumban, Hagyinásy Kristofornak 
adományozza. (L. Szák.) Az utóbb említett két év, mint lát
juk, Magurát már csak praediumnak nevezi: de még ezen 
fokon sem maradt meg. Mutnoki Ferenc özvegye 1585. évben 
a rokonaival kötött örökösödési szerződés alkalmával kikötötte, 
hogy saját szerzeményeiről tetszése szerint intézkedbessék. E 
szerzemények közt előfordul »egy széna rét Magúra Obaba 
falunak határában.« De említ egy Magúra nevű telket is 
Szederjes, Nalácz stb. telkekkel együtt, melynek fekvése meg 
nem határozható. Báthory Zsigmond 1591. évben új adományt 
ad a Szörény megye karánsebesi kerületében fekvő Ohabicza, 
Zelha, Glod és Fratest praedium és Magúra erdő részbirto
kára. (L. Gamza.) Utoljára tűnik fel 1642. évben mint nagyobb 
topographiai egyéniség. Akkor ugyan is Mutnoki János az 
ellen tiltakozik, hogy a fejedelmi fiscus Mutnoki Mihály és Bog
dan fimagzat nélküli halála következtében Szederjes, Nalácz, 
Csernota, Magúra stb. praediumok birtokába igtattassék. (L. 
Szakul.)

Magurest, lásd Magojafalva.
Maguri, olykor Magur és Magúra falu Szendelak mellett, 

a Temes folyó jobb partján. A Szentkláray által kiadott 1723. 
és 1761. évi térképeken úgy szintén Bél Mátyás földrajzi 
munkájában Magúra, az 1778. évi térképen Magur; így Müller 
és a legújabb Hatsek féle térképen. De Korabinszkynél, Vályi- 
nál, valamint Görög, Lipszky és Schedius térképén Maguri. 
így a telekkönyvben is. Mind ennek dacára a hivatalos helység- 
névtár a, Magúra névalakot használja. E  faluról szó] vélemé
nyem szerint egy 1448. évi oklevél, mely említi, hogy Yalenti-

1 fi MAOÜRA— MAßURI.
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üus do Magom mint választott bíró a Macskásyak Sellye nevű 
havasára, vonatkozó pőrében szerepel. Ugyan ő 1454. évben 
majd de Magwra, majd de Mogora néven neveztetik, szintén 
választott bíró minőségében. Az 1557. évi határigazító okle
vél *) Magúra helységről is szól. hogy rajta megy keresztül az 
országút Lugasról Gavosdiá.ra,, — a mi jelenleg máskép van. 
Báró Jósika Mózes alezredes özvegye, szül. Wesselényi Mária 
a, X V III. században kéri Mária Teréziát, hogy Gavosdia, 
Magun, Oserestemes stb. falvakat, fiának Dánielnek adomá
nyozza. (Lásd Zsidovár.) E  helység 1819. november 1-én kelt 
adománylevéllel, és 17000 frt lefizetése után, szegszárdi posta
mester.- és hites ügyvédnek Augusz Antalnak adományoztatott, 
kinek a magurai praedicatum is engedélyeztetett. Fia, ifjabb 
Augusz A n ta l2) a pécsi káptalan előtt 1839. július 14-én tett 
bevallása mellett Magurát keresztesi Frummer Zsigmondnak, 
Krassó megyei táblabírónak eladja 18000 forinton, és 100 
aranyon, ki azt 1850. július 10-én kötött örökbevallási szerző
désnél fogva, fiának Szende Béla birtokául átengedi. Most 
örökösei bírják.

A helységnek Cserestejnes felőli végén még most is létez
nek a, gavosdiai országúiig stratégiai vonalban elhúzódó fel
hányt dombok, melyek közhiedelem, és a legöregebb lakosok 
állítása szerint, az utolsó török háború alatt ágyútelepül 
szolgáltak, ez lévén a császári sereg utolsó viszavonulási 
pontja. A helység területe 951 hold 702□ öl.

Helynevek: Gyalu Madestye. Gyalu Izvoru Rumunului. 
Gyalu Wosezinilor, hegyek. Valea Merilor. Valea Tsoilor. 
Valea Nyegrutza, patakok.

Maycho, hajdan két ily hely feküdt a borza,fői kerületben, 
a Berzava közelében. Mindkettő különböző a mai Macsova falu
tól a Temes jobb partján. Ozorai Pipe temesi főispán 1418. 
évben a borzafői kerület kenézei közt a Maylath maycho patak 
mentén fekvő kir. jószágokban gyakorlandó jogkörre nézve 
támadt viszályt kiegyenlíteni akarván, a területi határt leírja,

’) Krassó megyei Oklevéltár II. 42 I. sz.
*) 1853. évben utódaival együtt bárói rangra emeltetett.
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és azt mondja, hogy a két Maycho (utraque Mayclio) közt 
hegy emelkedik, neve Nagymogyolicza. E  falvak határában 
folyik a Maylathmaycho nevű patak. Eberhard szentlászló- 
vári kapitány 1433. évi Ítéletével kimondatott, hogy Maancho 
a Maylathmaycho patak mellett az Ozorai Pipo által kijelölt 
határok közt találtatott, a miért is a birtokháborításért vádolt 
borzafői kenézek ellenfelei örök hallgatásra ítéltettek. Zápolyai 
• lá.nos erdélyi vajda 1515. évben Lugasból rendeletet intéz 
Hagymásy Miklós Szörényi bánhoz, hogy Madiyoy Miklós 
pőrében Oerlistyei Miklós ellen igazságot szolgáltasson. (Lásd 
Maylathmaycho.)

Majdan, falu Oraviczához éjszakra. A Marsigli-félo 
helységjegyzék 1690—1700. évben Majdant a palankai kerü
letben sorolja elő. Feltűnő, hogy az 1717. évi összeírás Maj- 
dánt nem említi, de feltünteti az 1723. évi térkép. 1734-ben a 
rakasdiai járáshoz tartozott. Majdan a kir. kincstár birtoka 
volt, mely 1855. évben az osztrák-magyar vasúttársaság tulaj
donába ment. Területe 3959 hold. Helynevek: Oetate, diilő, 
melyen régi város maradványai vannak. Brad legelő. Ogasiulu 
cuptoriului, a hol sok puhakő található. Fruntina maré. Furlia, 
erdő. Furina mező. Facia mare. Bipsiagu. Gfladesiulu, vizér 
Agadics felé. Iliasava patak. Karpinis erdő. Loznik és Lozni- 
csel erdő. Korkan erdő. Spinaturi, tövises hely.

Majdan, Agadics, Zsittin és Csudanovecz közös jegyző- 
séghez tartoznak.

Maylathmaycho, hajdan patak Krassó megyében a borza
fői kerületben. Ozorai Pipo 1418. évi levelében említtetik: 
rivulus Maylathmaycho, — alább: rivulus utraque Maylath- 
macho, az az, mindkét Majlatmacho patak. Kétségtelenül a 
a Berzavába folyt. (Lásd Maycho.) Az idézett oklevélben 
Maylathdragomer személynév is fordul elő.

Majosfalva, kivételesen Mojafalva és Majonfalva, hajdan 
falu, mely a Berzava mentén, valószínűleg Jer szeg vidékén 
feküdt. Az 1333. évi pápai tizedlajstrom a krassói főesperes- 
ségben Jakab nevű papot említ Mayusfolua helységben, ki 5 
garast fizetett. 1364. évben Dénes, Miklós de Maius fia, Krassó 
vármegyéhez fordul elpusztított jószága érdekében. 1380. évben 
Miklós, Maius de Maiusfalva fia, mint kir. ember szerepel
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gyertyános! Csáp István ügyében. A Himfy család 1389. évben 
birtokosztályra lépett, mely alkalommal Mayanfalva, (így) 
egy malommal a Borzua (Berzava) folyón, továbbá Miklós 
kenéz, 24 jobbágygyal Himfy István, Péter tiának birtoka lett, 
(L. Egerszeg.) Midőn 1391. Himfy Ilona, Miklós bán özvegye 
remetei Himfy Istvánnak a Székás, Yaja, Kövesd, Ermen, 
Akasztó és Ermen birtokára vonatkozó okleveleket visszaadta, 
nevezett István Ilonának és leányának a Moyafalva (így) nevű 
birtokot és egy malmot adott át használatul addig, míg eger- 
szegi Miklós bán jószágait visszaszerzi. (Lásd Székás.) 1392. 
évben András, Miklós de Maiusfalva fia, és Lőrinc, Beke fia, 
ugyan e helységből mint kir. emberek neveztetnek, a Gere- 
benchi Szemere és mások által Himfy István jószágain elköve
tett hatalmaskodás megvizsgálására. Miklós, Május de Május
falva fia 1400. évben kijelölt kir. ember, midőn Himfy Istvántól 
egy rafnai jobbágya erővel elvitetett. András, János de Majus- 
falva fia 1401. évben kijelölt kir. ember, majusfalvi Miklós, 
Beke fia, krassói alispán ellen, kinek e helységben részbirtoka 
volt. 1404. évben András, Majus de Majusfalva fia, és Jakab, 
Benke fia szintén e helységről, kijelölt kir. emberek, midőn a 
Csanádi káptalan vizsgálatot volt teendő Temes megyében, a 
Sasd-on történt hatalmaskodásért. Ugyan ez évben András, 
Miklós de Majusfalva fia, Krassó megye előtt tiltakozik, nehogy 
Perdei Bertalan Kerestafalva nevű birtokát más kézre bocsát
hassa. Nevezett András nem volt majusfalvi nemes birtokos, 
hanem remetei Himfy István jobbágya, ki ura nevében tiltako
zott. Nevével 1405-ben is találkozunk. Más András de Maios- 
falva az, ki 1406. évben mint kir. ember Medvesre kiküldetett 
valamely erőszak megvizsgálására. Ugyan ő az, (Adreas de 
Majsa) ki 1410. évben Jakab, Beke fiával Sosd falura kijelöl
tetik kir. embernek. A Berzava vizének elfogása és elterelése 
újra alkalmid szolgált, hogy 1418. évben Mayos András és 
majosfalvi Majos mint kir. emberek kiküldessenek. Ugyan ez 
évben nevezett Mayos András a krassói alispánok által 
vizsgálati megbízást nyer. Hasonlókép Moyses de Majusfalva,
•— kinek neve valószínűleg inkább Majus de Majusfalva.

E példák eléggé világítják a személy- és helynevek össze
függését, habár Majusfalváról minél kevesebb adat szól. A

2*
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helynév alakja, változott, de azonosságában nem tévedhetünk. 
Mikor és melyik szomszéd falu területébe olvadt be Majus- 
falva határa, arra nézve nem maradtak adatok a jelen korra,

Makovistye falu, Oraviczához fél mérföldnyire délnyugotm. 
Az 1723. évi térképen Makovíz, 1761. évben Maskovitz-nuk 
van irva. Korabinszky két Makovicz faluról szól a Bánságban, 
egyike szerinte fél mérföldre Oraviczához délre, a, másik más
fél mérföldre Ujpala.nkálioz éjszak-keletre. Mindkét esetben 
azonban csak a mai Makovistyét kell érteni, mert a, Duna 
közelébe eső Macsevics faluról Korabinszky már külön szólt, 
és az utóbbit Macsehovitz néven sorolta fel. Makovistye terü
lete 1512 hold és 1855. év óta az osztrák-magyar államvasút
társaság birtoka, melynek tulajdona itt 579 holdból áll. Az 
oraviczai igazgatóság rakasdiai kerületéhez tartozik.

A község neve Makovistye szlávul annyit jelent, m int: 
mákos hely. A  község határában előforduló dűlőnevek azonban 
oláhnyelvüek. Potocsel =  patakocska. Szerakulu (== szegény), 
Szerbeszkulu (=  szerb-féle), ogasiu ceretului. Talulu (homályos 
értelmű név), Dialu Petrilei ( =  petrilai domb), Lunka, Sub- 
vini. A  község mellett van 400 holdra terjedő uradalmi erdő, 
melynek neve Codrulu Duchei ( =  Dukai erdő). Nevét Du ka 
tábornoktól vette, ki itt a törökök ellen működött. Ma mako- 
vistyei erdőnek is neveztetik. A  községen át a. Visnik patak 
folyik.

Maldest, hajdan falu Hunyad vármegyében, a mai Krassó 
éjszaki részében Brandenburgi György őrgróf marsinai birto
kai közt 1514—16. évben előfordul Moldesth 5 jobbágygyal és 
Mardesth 12 jobbágygyal. Báthory Zsigmond 1597. a marsinai 
kerületben fekvő Maldest falut Török Istvánnak adományozza. 
Báthory Gábor 1612. évben a Temes megye marsinai kerüle
téhez tartozó Moldest praediumot Török Katalinnak visszaado
mányozza. Török István halála után Bethlen Gábor 1620. 
évben Maldest falut ifj. Bethlen Istvánnak adományozza.

A helynév jelentése hihetőleg Mladestyvel azonos, a 
milyen dűlőnév van Cseres-Temes faluban, mely azonban nem 
tartozhatott a marsinai kerülethez.

Bethlen Gábor 1617. évben enyingi Török Istvántól 
zálogba veszi a marsinai és monostori kerületet, a mely élőbbé-
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nihe/ tartozott .)fulgest és Murgest falu. E  két falu azonos 
Múl (lest (Moldest, Mahlest) és Mardest faluval. Ezt azért kell 
feltenni, mert a helynévi változás csak a d és g betűk felcseré
lésében á ll ; és mert Mulgest és Murgest csak azon oklevélben 
fordulnak elő, a melyben Mahlest és Mardest nem említtetnek. 
(L. Marsina.)

Manihom, hajdan falu tán Krassó megyében. Barcsay 
András 1597. Temes megyei Denta, Omor, Gataja, Semlak és 
Gaj birtokába igtattatván, mint szomszéd részt vett többi közt 
Mihalcza Dán, ki Harmati László bírája volt Manihom-ban. 
Ügy látszik, Ozerova és Apadia körül feküdt.

Mardest, hajdan falu Hunyad megyében, a Maros és 
Eacset-erdélyi út közt. .Brandenburgi György őrgróf mar
sinai birtokai közt 1514—16. évben van Mohlest 5, és Mardesth 
12 jobbágygyal. Báthory Zsigmond 1597. a marsinai kerület
ben fekvő Mardesti falut Török Istvánnak adományozza, 
Báthory Gábor pedig 1612. évben Török Katalinnak vissza
adományozza. Ez utóbbi évben Mardest praedium volt Temes 
megyében. Ezt (Murgest) Bethlen Gábor 1617. évben zálogba 
veszi Török Istvántól, annak halálával pedig 1620. évben 
Mardeste-1 iíj. Bethlen Istvánnak adományozza. A  Szentkláray 
által kiadott 1723., évi térképen Marest Krassó megye keleti 
részén fekszik Hunyad felé. (L. Marsina.) A  falvak egy cso
portja, mely hajdan Hunyad megyében feküdt, a mai Krassó 
területén csaknem hasonló sorson ment keresztül, és nevük 
hasonlatossága miatt óvatos megkülönböztetést kivan.

Mardest és Mahlest (vagy Moldest) különféle falvak. Az 
1597. és 1620. évi oklevelek azokat együtt említik.

Mardest és Madrest külön falvak. Az 1620. évi oklevél az 
egyiket, a másikat is említi. Mahlest és Mustest különféle fal
vak. Az 1620. évi oklevél mindkettőt egymás mellett sorolja fel.

Mulgest és Murgest 1617. évben mindkettő a marsinai 
kerületben feküdt. De miután abban Mahlest és Mardest nem 
cm Hitetik, az előbbi két név, a két utóbbival azonos.

Vama-Marga. Leírását lásd Szörényi bánság II. k. 304. 
lapon. Csak 7 házból áll. Helynevek: Costa maré. Sternisiora, 
Mogila maré. A hatvanas évek elején még a zsidovári jegyző- 
ség alá tartozott.
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Marian, hajdan falu Arad megyében, a mai Krassó terü
letén, a Maros közelében. Grarai Job 1479. évben a zadyai 
várhoz tartozó Kápolnás, Baltanagra, Zabolath, (Zabálcs) 
Yeresmart, Maryan stb. falut lindvai Bánfy Miklósnak eladja. 
A fehérvári káptalan még ugyan ez évben teljesítette a beigta- 
tást. Mátyás király 1483. évben az erről szóló jelentést átírja 
és megerősíti. (L. Kápolnás és Zadya.)

Maria-Schnee, máskép Stempeldorf, olákul Schirnepar 
vagy Styernepar. Stempeldorfnak azért nevezték németül, mert 
régen a fákat itt bélyegezték; az oláh elnevezés pedig csak a 
német névnek eltorzítása. Telepíttetett 1790. évben. Mind a 
mellett Yályi Andrásnak 1799. évben megjelent földrajzi mun
kája még nem említi. A  telepedők Stájerországból jöttek, a, kik 
utóbb Szászkabányára lehuzódtak és így helyet engedtek be
vándorlóknak Erdély és Oláhországból. A község a Theresia 
nevű hegyen alapíttatott Kisasszony napján; és mert akkor hó 
esett, Mária-Schnee nevet kapott.]) Stempeldorf neve pedig 
onnan ered, mert lakosai bélyegzett fát fuvaroztak a bányákba.

Helynevek: Lak la Radina =  Radina tava, a volt Radina 
bányatelep mellett. Kuzniczera la Radina =  Radina kohói, 
volt bányahely, hol hajdan telep és olvasztók voltak, melyek
nek összeomlott falai még láthatók.' Lambertus elhagyatott 
bánya. Ogasu Unguranului — magyar völgy, melyen patak 
folyik. Kraku ku Leorda, hegygerincz, melyen sok Leordafü 
terem. Nagy- és Kis-Radina patak.

A  helység ma a moldovai járásban fekszik, és Szászka- 
bánya és Kohldorffal együtt ugyanazon jegyzőség alatt áll.

Marillavölgy, Anina és Oravicza közt. Területileg Állmá
hoz tartozik,2) de az oraviczai vasúti állomástól ®/4 óra alatt

9 E hivatalos forrásból származó névmagyarázás eilen azt a kifo
gást lehet tenni, hogy Báos megyében és a volt péterváraili határörezred 
területén Mária-Schnee-hez címzett kápolnák vannak. A róm.-kath. egy
ház augusztus 5-én ünnepli Maria ad nives (Maria-Schneefeier) napját. 
A kalocsai káptalannak már 1424. évben kelt egy levele die decimo pro
ximo post festum Mariae de Nive. Es ez legrégibb emléke ez ünnepnek 
hazai okleveleinkben.

*) Az administrator szóbeli közlése szerint a Marillavölgy Ora- 
viczához tartozik.
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érhető el. Magassága 2500 láb a tenger szine felett. Itt, egy 
fenyőkkel benőtt erdőben, Hoffenreich Mór uagybecskereki 
orvos, hidegviz-belégzési savó és szőllő-gyógyintézetet állított 
fel. E  célra 1878. év május havában az osztrák állami vasút
társasággal szerződésre lépett, és még ugyan ez évben hozzá 
kezdett az építkezéshez. A gyógyintézet, mely egyelőre csak 
egy díszes kétemeletes házból áll, 1880. évben nyittatott meg 
a vendégek számára. Az intézethez mintegy 4 holdnyi belső 
park tartozik, azonkívül még 40-—50 hold erdőség. A szerző
dés 90 évre szól, melynek letelése után az egész fekvőség a 
vasúti társaságra visszaszáll. 1882. szeptember 9-én meglátó, 
gattam ez érdekes helyet. — Füzes helység bírája 1597-ben 
Marilla Mihály. (Oklev. II. 208. lap.)

Marinkolcz, hajdan falu Krassó megyében az ilyédi 
kerületben. A z.aradi káptalan 1464. beigtatja a Vrányiakat 
annak birtokába. (Lásd Csiklova.)

Markteieke, hajdan falu Krassó megyében. Chernevvchi 
dános, Gergely diák fia 1362. évben a tituli káptalan előtt 
Markteieke és Farkad Krassó megyei faluban levő részbirto
kait. és Szentandrás falu felét 101 márkáért elzálogosította 
László mesternek, Gál fiának, a tituli káptalan előtt. Emlékez
het a Temes megyéi Markovatzra. (V. a. Farkadie.)

Marovics, hajdan falu a krassófői kerületben. Zápolyai 
dános 1535. Gerlistye, Csudanovecz, Zsittiu, Maroioyth, stb. 
falut karánsebesi Peyka János, György és Péternek adomá
nyozza, kiknek elődjei már I I . Lajos király óta ezeket bírták. 
(Lásd krassói Gerlistye.) Por és Ítélet 1536. (Okltár. II. 390. 
393. sz.)

Marzsina, falu a t'acset-erdélyi országúton, a Béga vize 
mellett. Mint kerület és község jelentékeny nyomokat hagyott 
Krassó vármegye történetében, noha sok ideig majd Hunyad 
majd Temes vármegyéhez tartozott. Nagy Lajos király 1365. 
évben Margina falut Karapch oláhnak adományozta hűsége 
jutalmául. (Lásd Ikus.) Nevezett Karapch és testvérei 1366 
évben saját birtokukon Mamina faluban az aradi káptalan 
által megidéztetnek a kir. kúriára, az Ikus falubeli határvil- 
lougások ügyében. A Csanádi káptalan 1405. évben Morsyna
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falut, Ikus kerületben, négy részre felosztotta és Török István 
nejét, mint Nago leányát, ezen negyedrész birtokába vezette. 
Albert király 1439. szeptember 27-én azon költségek biztosí
tására, melyeket a két Hunyadi János Szörény, Görény, Or
sóvá, Miháld és Peech várak védelmére fordított, azoknak Ikus 
egész kerületét Temes megyében, Morsi na oppidummal, a hozzá 
tartozó falvakkal 4000 arany forintért elzálogosítja. Azonban 
a Hunyadiak birtokjoga a marsinai kerületben nem alapulha
tott egyedül csak zálogjogon. Igaz, hogy V. László 1453. évben 
csak a monostori kerületet adományozta, és egyúttal a sugyai, 
bosári és zsupani oláh kerületet. De a későbbi események bizo
nyítják, hogy a Hunyadiak Marsinát is bírták. Hunyadi János 
egy levele kelt in Mursina 1448. július 15-én (e névalakkal 
még alább is fogunk találkozni) egy másik pedig 1455. szep
tember 7-én Marsina faluban, mely alkalommal a twrdi kerü
letben fekvő Pury falut, hívének Panthanak adományozza. 
Enyingi Török István és kisasszonyfalvi Istvánfy István 
uruk Corvin János herceg nevében nyugtázzák bikoli Bikly 
Jánost 1505. évben, hogy Hunyad várát Erdélyben és az ahhoz 
tartozó Haczak, Morsyna és Monostor várakat, az oda való 
jövedelmekkel, ágyúkkal, hadiszerekkel, élelemmel nekik vissza
adta. Bikly János t. i. mind ezen birtokokat nagy fáradsággal 
és költséggel visszaszerezte néhai Báthory István erdélyi vaj
dától, ki azokat magának foglalta e l.x)

') Rattkay György : Memoria Regum et Banorum regnorum Dal
matiae, Croatiae et Slavoniae című munkája 11P lapján közli Corvin 
János herceg- síriratát, melynek eleje íg-y hangzik :

Anno millesimo quingentesimo quarto,
Octobris duodecima die, hora undecima nocturnali,
Heros ultimos dies Joannes Corvinus clausit extremos.

E forrás alapján történetíróink, mint Horváth Mihály, Szalay László, 
Hagy Iván stb. Corvin János halálát 1504. október 12-ére teszik. De a, 
síriratban tévedésnek kell lenni, mert Török István és Istvánfy István 
fentidézett 1505. év október 22-én kelt levele, Corvin Jánosról mint élőről 
szól. Török és Istvánfy a várakat Biklj Jánostól, uruk Corvin János 
nevében veszik át, és Biklyt még azon esetre is a felelősség- alól felmen
tik, hogy ha időközben — a mit isten ne adjon — urak Corvin János 
meg is halna. (Quod si causaliter, quod deus avertat, praefatus dominus
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Mátyás király természetes fiának, Corvin János herceg 
halála nagy kihatású volt Krassó vármegye birtokviszonyaira 
nézve és pedig azon körülménynél fogva, hogy özvegye Frange- 
pán Beatrix 1508. évben György brandenburgi határgrófhoz 
nőül menvéu, a Hunyadiak birtokai ennek kezébe kerültek. 
Beatrix még mint özvegy gyepesi More Péternek, az ő fami
liárisának Hunyad várát és a hozzá tartozó Hátszeg, Monos
tor és Morsina várakat tisztsége címén, és fele részben átadja 
azon költség fejében, melyet már Corvin János tőle felvett. 
More magát a várak visszaadására kötelezi, mihelyest adott 
kölcsönére nézve kielégítést nyert. Beatrix özvegy 1505. évben 
május 17-én *) Varasdon kelt levele által enyingi Török Imrét 
Hunyad várára, és a hozzá tartozó Monostor, és Morsyna kas
télyokra és tartozékaira nézve minden felelősség alól felmenti, 
a ki t. i.e várakat és uradalmait, melyek Bikly Jánosnál zálog
ban voltak, Corvin János herceg halála után saját pénzén 
2000 aranynyal kiváltotta, ős midőn e pénz neki megtéríttetett, 
e várakat ágyúikkal és hadi felszerelésével, Frangepan Beatrix- 
nak és leányának Erzsébetnek átadta,2) 1509. évben György 
brandenburgi határgróf és neje Frangepán Beatrix Bekews 
Jánost Hunyad (castrum), Monostor, Morsyna és Haczak 
(castellumok) várnagyának kinevezik, ki azt fogadja, hogy e 
várakat visszaadja, bármikor kivántatnék. A nevezett határ
gróf 1511. évben azt panaszolja Perényi Imre nádornak, hogy 
midőn az ő. Temes megyei Morsina falu részbirtokán lakó 
jobbágyai Ansa Miklós biró. Dragotha István és Szilágyi 
Mihály özvegye Ilona, a múlt télen legeltetésre a szomszéd 
vidékre, nevezetesen Fesdanfalva és Vecse kerületére küldött 
barmaikat, Bálint napja (február 14.) körül megint hazaterel
ték, a csordát Tivadar Pál nemes, Anusa Péter és Busury

noster dux medio tempore ex Ime luce migrasset.) Így nem lehet Írni vala
kiről, ki állítólag már több mint ogy évvel azelőtt meghalt. (Lásd Krassó 
megyei Oklevéltár I. 359. sz.)

') In profesto sancte et individue Trinitatis.
s) B nyugtatvány kiállítása idején, Kristofor, Corvin János herceg 

egyetlen fia, már nem lehetett az élők közt, mert különben Török Imre 
neki adta volna át a várakat. Kristofort némelyek — így Szalay László 
is — már apja előtt meghaltunk vélik. E véleményt cáfolja Horváth 
Mihály II. köt. 601. 602. lap., a 2. jegyzetben.
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György számos oláh-endrédi jobbágygyal megtámadták és 
abból 20 ökröt erőszakkal kiragadtak és elhajtottak. Ez alka
lommal két marsinai jobbágyot: Fekete Tamást és Ylád Tamást 
véresen megsebesítettek. Más alkalommal pedig erdejében fát 
vágtak, sertéseiket makoltatták, a csőszöket megverték és elűz
ték, gunyhóikat felperzselték. A nádor ennélfogva meghagyta 
az erdélyi káptalannak, hogy a vádlottakat törvényszéke elé 
idézze.

Ez idő táján valami rendetlenségek és féktelenségek 
fordulhattak elő. Még 1511. évben a marsinai kerület Teines 
megyéhez tartozónak említtetik; de az 1519 évi 32. törv.-cikk 
ezt a viszonyt mint elmúlt dolgot tünteti fel, midőn mondja, 
hogy a monostori, sagyai és marsinai kerület azelőtt (alias) 
Temes megyéhez tartozott, — de miután e kerületek lakosai 
az ország lakosainak legnagyobb veszedelmére és kárára van
nak, és azok jelenleg sem Erdélynek, sem Magyarországnak 
nem szolgálnak, rendeli, hogy Temes vármegyéhez visszacsatol- 
tassanak.

A XV I. század elején, kivált 1512—14. évek közt, a 
brandenburgi határgróf birtokai a neki felterjesztett számadá
sokban többször neveztetnek, kivált Morsyna és Monostor, mely 
utóbbiak a hunyadi vár külső tartozandóságainak neveztetnek. 
A morsynai oppidumban e korban volt 82 jobbágy. Morsiua 
tartozandóságai ezek : Branest, Vadul, Osokanest, Snpanest, 
Ungli, Goycest, Plesest, Balozina, Lonka rivuluj, Goychest, 
Rumunest, Kunkul. György brandenburgi határgróf 1543. 
december 27-én halt meg, de soha sem járt Krassó me.gye- 
birtokain. Általában Magyarországon ritkán fordult meg, majd 
egyedül csak Budán, Fehérvárott és Gyulán. ’) Már jóval 
halála előtt Krassó megyei birtokai más kezekbe kerültek. 
Zápolyai János király 1536. évben az ő hűségére visszatérő 
enyingi Török Bálintnak a hunyadi, hátszegi, monostori és 
marsinai várakat adományozza, a hozzá tartozó helységekkel 
együtt. 1548. Bozvári János Morsyna és más, Faoset vidéki 
részbirtoka.it leányának, Dorottyának 900 forintért beiratkozza.

’) Dr. Louis Neustadt: Aufenthaltsorte des Markgrafen von Bran
denburg. 1884.
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(Lásd Bozvár.) Következett a törökök terjeszkedésének ideje. 
Petrovics Péter 1551. év elején hadseregével Erdély felé moz
dult Práter György ellen és ez alkalommal Török János várait 
Monostort és Marsinál bevette, mindkettőt le is rombolta. ’) 
De utóbb megint felépíthették, mert Petrovics 1554. évben 
Kazon pasától két kastélyt kért, úgymint Morsynath és Monos
tort tartozékaival együtt. Kazon azt válaszolta: nem ad egy 
talpalatnyit sem, mert a hatalmas császár két várost adott 
neki, kiből éljen. Azért éljen ebből és táplálja m agát.B) II. 
JánoS király 1566. június havában Déváról jővén, itt ment 
keresztül Lúgosra és Pancsovára. A latrok — mint a törökök 
szokták nevezni az erdélyi fejedelem országából betörő szabad 
harcosokat — 1594. év elején öt zászlóval Mardzinán a soka- 
dalomra ütöttek, és ott sokat levágtanak, megsebesítettek és 
elevennen is vittek el bennek, a vajdának és minden törökök
nek minden marháját elvitték, kótyavetyélje hányták, még a 
palánkba is beizentek, hogy harmadnapig kimenjenek belőle, 
mert azután oda is rajok mennek. Ezek a latrok többnyire 
mind Geszti Ferenchez tartozók, vajdáik, ispánjaik velek van
nak, más erdélyi főembert is ismertek fel bennök. Szob Szinau 
pasa temesvári beglerbeg ez évben különösen Báthory Zsig- 
mondnál tett panaszt, hogy az ő országában rablók gyülekez
nek, kik Yerseczre, Bokcsára, Facsetre és Mardzinára betörtek, 
és a marhát elvitték. Mind e helyek tehát akkor török kézben 
voltak. "Nincs egyenes bizonyítékunk arra, hogy Temesvár 
eleste után (1552.) Marsina magyar kézen lett volna; azt csak 
a lugosi és karánsebesi bánok létezéséből és hatásköréből kö- 
vetkeztethetnők. De a Bega és Maros köze 1552. és 1594. 
közt nem volt magyar kézben, kivévén Filepkeve, Szelcsova, 
Posoga, Szlatina, melyek Erdély legközelebbi határán a Maros 
táján feküdtek; — ez a kivétel is csak 1592. évre szorítkozik. 
Azonban feltűnő következetességgel hallgatnak forrásaink, 
midőn azt kérdjük tőlük, vájjon az említett korszakban 
(1552—1594.) a Bega és Maros közti részek hová tartoztak ; 
vájjon magyar kézben voltak-e? Hauzest, Furdia, Jersnik,

') Kendy Ferencnek május 26-án kelt levele Nádasdy Ferenchez 
Báthory Andráshoz és Herbersteinhoz.

a) Krassói Oklevéltár II. köt. 409. és 416. sz.
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Kladova, Gruiu, Kápolnás, Krivina, Körnet, Kosova, Kostej, 
Kosovicza, Kurtya, Kutina, Leukusest, Prodanest, Nemesest 
stb., részint még régiebb eredetűek, de azon korszakban sem
mikép sem említtetnek. Csak Lalasinczról tudjuk, hogy 1585. 
évben a lippai sza.nsákságban feküdt, hasonlókép Zeody, Za- 
dya, Bakamező, Szirb, Tamasest, Gros, Fundata, Hauzest, 
Bara, Prodanest, Kápolnás, Valeamare, Szelcsova. Gyrnanis. 
Alig tévedünk tehát, midőn azt véljük, hogy a Bega-Maros 
köze 1585. évben a lippai szandsaksághoz tartozott. *) A Bega 
bal partja már kétségtelen magyar-erdélyi birtok, így: Nev- 
rincsa, Lugos, Harmadia, Hezeres, Kricsova, Kulboest, Kuldo- 
falva stb.

Báthory Zsigmond 1596. évben, akkor már e vidék ura, 
a Bassahavasa nevezetű alpeseket, melyek különben Marsina 
várához, Hunyad megyében tartoztak, Jósika Istvánnak ado
mányozza. A nevezett fejedelem ugyan ez évi más levele szerint 
Rumunyest és Homosdia falvak Temes megyében Marsinához 
tartoznak. Látszik, hogy akkor az ország politikai beosztásában 
kevés volt az állandóság. Báthory Zsigmond 1597. május 27-én 
enyingi Török István Hunyad megyei főispánnak hű szolgála
taiért, és Török János fiának Bálintnak, a Hunyad vármegyében 
fekvő Marczina (alább Marchina) és Monostor oppidumokat és a, 
hozzá tartozó helységeket adományozza. Marsinához tartozott: 
Preuthhaza, Rugósává, N egrilest, N emesest,Bordczest, N andrest, 
Mustest, Kosova, Bunilest, Kerliczel, Kurtya, Topliczel, Banias, 
Mard esti, Delany, Petroza, Boierirest, Zlavest, Tarnicza, K ri
vina, Mahlest, Tara, Trifest, Balyest, Forasest, Zomonovarest, 
Valiareh, Goichest, Tömést, Yrzul, Belosest, Goztest, Yngiul, 
Branest, Yadany. Dingany, Thihomerest, Farkadia, Zorany, 
Szintest, Bozvára, Zeliste és Kosztéjul. Mind e falvakról az 
mondatik, hogy hajdan Török István és Bálint ősei birták, 
később a törökök elfoglalták és birták, inig Báthory Zsigmond 
fegyverei e vidéket fel nem szabadíták. (Lásd az 1405. és 1554. 
év alatt mondottakat.) Látszik, hogy Báthory Zsigmond betö-

') Az ide tartozó roppant számú helységek névsorát közli Báth 
Károly, hanem a használást nagyon nehezítő ferdítésekkel, az 1862. évi 
magyar akadémiai Értesítőben, III. köt, 46—49. lapjain. (A philos. tör
vény és történettudományi osztályok közlönye.)
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résének volt állandó haszna, habár nem sikerült ueki Temes
vár elfoglalása. Az erdélyi káptalan, kire a fejedelem Török 
István és Bálint beigtatását bízta,, 1598. évben jelentést tett, 
hogy a kiküldöttek június 2-án Marsinán megjelentek, neveze
tesen Bredeczeva, Sidilest, Mihaiest, Batest, ’) Mos, Groz, 
Bulza, Ohaba és Zez falvak bizonyos emberei mint szomszé
dok. Az igtatás első napján Bozváry Miklós a maga és dési 
Pan dános nevében ellentmondott némely részbirtokokra nézve 
Marsina, területén, és különösen a Kis-Temes partján levő 
malomhelyre nézve, mely egykor a Bozváriaké volt. Tiltakoz
tak egyúttal a Bozvára, Nemesest, Szeliste, Kastély, máskép 
Lukacsest, Bogdánfalva, Belosest, máskép Belosfalva, Kosova 
és Forasest, máskép Forrásfalvában történendő beigtatás 
ellen. A  tiltakozók jogaik igazolására, a fejedelmi székhez idéz
tettek. Harmadnapra a beigtatás a monostori kerületben foly
tattatott.2)

A medgyesi országgyűlés 1599. évben Facsetet és Mar
sinát oda,utasította,, hogy a lúgosi bánnak engedelmeskedjenek, 
minthogy Marsina azon volt, hogy minden teherviselés aló! 
magát kihúzhassa. (L. Facset.) Basta György cs. vezér 1603. 
október 2-án hadseregével Marsina mellett állt.

De egy fontos birtokváltozás köti le figyelmünket. Bá
thory Gábor fejedelem ugyan is 1612. május 26-án Szebenben 
kelt levelében írja, hogy enyingi Török. Katalin, előbb Bogáti 
Miklós, aztán Csáky István, végre Dengelegi Mihály özvegye 
részint örökségi jogánál, részint azon osztályos szerződésnél 
fogva, melyet3) rokonával Török Istvánnal kir. tanácsossal 
kötött, a Vajda-Hunyadi vár és tartozandóságainak tulajdonos.- 
néja. Igaz,— írja Báthory Gábor, — hogy Török István 1605. 
évben, a midőn t. i. Bocskay István fejedelem a német császár 
ellen hadakozott, a szerencsi országgyűlés határozatánál fogva, 
Török Istvánt bizonyos határidő alatti visszatérésre szólította,

') Midőn Jósika István 1597. a neki adományozott Maros menti 
jószágokba igtattatik, a tótváradiai statutióra megjelentek Pauris biró, 
Szerb Péter, Markó Péter, Horgos János és Dragomer István Batest 
faluból.

a) Krassó megyei Oklevéltár II. 491. és 500. szám.
“) Nagy Iván szerint 1607. évben.
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fel, ki azonban megfelejtkezvén hazájáról és nemzetéről, nem 
engedelmeskedett, a miért is a fejedelem a. nevezett várat, 
tartozandóságaival együtt, tőle elvevén, 12000 tallérért iktári 
Bethlen Gábornak beírta. Mind a mellett, nehogy a vajda
hunyadi uradalom a hazáért érdemesült Török családtól 
elidegeníttessék, Báthory Gábor fejedelem jónak látta Yajda- 
Hunyadot és tartozandőságait a fiscus birtokába adni; és 
nehogy Bethlen Gábor vagy utódjai e várra igényt emeljenek, 
jogai csere mód szerinti megváltásául neki Enyed várát és 
tartozandóságát, Fel-Enyed és Miriszló faluval együtt Fehér 
megyében 12000 forintért beírja és elzálogosítja. Ellenben 
Yajda Hunyad várát és városát, Hátszeg várost, több Hunyad- 
megyei faluval; továbbá a marsinai egész kastélyt, (Castellum 
Marchina), a kastély alatt fekvő Marchina helységgel, valamint 
Tomirest, Zoran, Bogosán, Drautassa, Negrilest, Nandrest, 
Krivina, Moldest, Bohomirest, Trifest, Petroza, Balest, Fora- 
sest, Mardest, Thopiczel, Banazul, Bunelest, Kerliczel, Goy- 
chest, Ohaba, Urzu, Beluzest, Ungh, Perzest, Gostest, Brauest, 
Yadan, Brassuna, Gingam, Szintest, Kosova, Kurtya, Bozvara, 
Minisest, Telist, Kastély és Borsest praediumokat; — továbbá 
az egész monostori várat (castrum) a Pomosteny, Leukusest, 
Sterniku, Kladova, Talmagie, Urzunie, Ohaba, Alsó-Ohaba, 
Dubest, Otmarest, Tihomerest, Prodanest, Czerniest, Feroni- 
kuczj, Olcze, Yises, Zorádinie, Bűne, Topla, Toplicza, Bemete, 
IJszte, Padurany és Yladony nevű praediumokat, Temes vár
megyében, melyek azonban azelőtt mind a hunyadi várhoz 
tartoztak, az ezen birtokokban fekvő királyi joggal együtt 

'  Török Katalinnak, és mindkét nembeli utódjainak visszaado
mányozza, és örök joggal reá ruházza. A fejedelem erre vonat
kozó eljárása tán nem tisztán állami érdekekből volt sugalva, 
mert Báthory Gábor tiltott viszonyban élt Török Jánosáé Iftjú 
Annával,mely utóbbinak leánya volt az említettTörök Katalin.1)

Midőn Bethlen Gábor 1616. június havában Lippa ellen 
vezette seregét, hogy e várat elfoglalván, a törököknek adhassa, 
át, a szomszéd kisebb várakat, ezek közt Martinát is, hadi 
legénységével szállotta meg. (L. Facset.)

') Nagy Iván : Magyarország családai XI. köt. 292. lap.
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Török .István hunyadmegyei főispán 1617. évben a mar- 
sinai várat (Castellum Mure,zinci) és városát (oppidum) egész 
kerületével Bethlen Gábornak zálogosítja el. Az egész kerület 
akkor Temes vármegyéhez tartozott, a kerület tartozmányai 
pedig voltak: Kurtjan, Kosonan falu és Yadany, Braniest, 
Persesth, ITngial, Lunka, Belosest, Toplicz, Zolthul, Yalyero, 
Forasesth, Baniasul, Byetroza, Urzul, Mulgest, Krivina, Poeni, 
Thomest, Boghosan, Farkadie, Boeronest, Kurliczie, Murgest, 
Szeliste és Bunilest praediumok. Az elősorolt helységjegyzék 
sokban eltér attól, mely az 1597. évi adománylevélben foglal
tatik. 1620. évben Bethlen Gábor fejedelem a vajda-hunyadi 
várat, több hozzá tartozó Huny ad megyei faluval; továbbá 
Marczina oppidumot, a hozzá tartozó Prencháza, Rugesana, 
’Negri]est, Nemesest, Bordtsest, Madrest, Mustest, Kősava, 
Bunilest, Kerliczel, Kurtha, Topliczel, Baniasi, Mardeste, 
Delani, Petroza, Bojerivest, Szlavesti, Tarnicha, Krivina, Mal- 
dest, Thara, Tresest, Balliest, Pharasest, Zemenarest, Yallia- 
reh, Gyikhest ( =  Goychest), Finnest (így, =  Tömést), Urszul, 
Belasest, Gozdest, Ungyul, Braniest, Yadányi, Duygajni, 
Thihemerest, Farkadia, Soranyi, Sentest, Bozwara, Szeleste és 
Kosztejul possessiókkal, — továbbá Monostor oppidumot, és a 
hozzá tartozó Remete, Uzesthie, Bunie, Yadani, Yizesul, 
Szkradina,, Padurány, Otthie, Oczekul, Zerniesthu, Dubesthy, 
Thopla, Toplicza, Izvaricza, Pomostény, Lenkestest, Alsó- 
Gerniczik, Felső-Gerniczik, Sugdia, Zternik, Cladeva, Wezva- 
nie, Alsó-Ohaba, Thalmadia, Oláh-Ohaba, Zohodol, Prodaniest, 
Thilomerest, Ulicza, Faluhely és Othmarasti birtokokat, — 
melyek enyingi Török István magtalan halála után az erdélyi 
fiscus kezére jutottak — ifjabb gróf Bethlen Istvánnak és férfi 
utódjainak, ezek elfogyásával női örököseinek; mindkét nem 
elfogyásával, Bethlen Péternek és örököseinek adományozza.

Barcsay Ákos politikai csinyja által a marsinai vidék 
1658-ban a törökök kezére jutott, kik azt 30 esztendeig bírták. 
A Marsigli-féle helységjegyzék Marcsine falut a facseti kerü
letben sorolja fel (1690—1700.), az 1717. évi összeírás Mer
ge] rína falut 18 házzal szintén e kerülethez számítja. A helység 
a kápolnáéi járáshoz csatoltatott 1779. évben, midőn Krassó 
vármegye újra szerveztetek.

3 1
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A törökök kiűzetése óta Marzsina, mindig a kir. kincs
tár birtoka volt. Területe 2842 hold 69ü öl. A község határá
ban számos az oláh helynév, de különös jelentéssel nem bírnak. 
Ilyenek Bovina, Businu, Ocoln és fontana Vandului, Zebranu 
Turcanea. Tisora. Sioka, Oaldarasului. Dimpu cu siri. 1766. 
évben említtetnek Lúgosán és Jericza, Marzsina melletti völ
gyek. A múlt század végén még a régi vár puszta, falai lát
szottak, melyeket a Béga vize körül folyt. Különös, hogy eze
ket Vályi András a faeseti vár romjainak tekintette; ma még 
csak csekély maradványa létezik. A helynevet Koranbinszky 
hibásan Karschin-nak írja,. Poganyest falu területén van 
Marzsinai nevű dűlő, melynek fele kaszáló, a többi gödrös és 
használhatlan föld. Marzsina dűlő Dragomirest faluban. Mar- 
czina falu van a Bukovinában is. Marzsina, mostani lakosai 
érdekes multjokról még hagyományt sem őriztek meg, pedig 
ki nem hallott volna Morzsinay Erzsébetről, a nagy hős 
Hunyadi János anyjáról? A Morzsinay, vagy Marsinai család 
a karánsebesi tartományban birtokos volt a X T. és XVI. szá
zadban, és nevét az eddig ismertetett Marzsiuáról vette. A 
nevezett Erzsébet Morzsinay Sándor leánya és Voyk felesége 
volt. *) Halhatatlan fiáért dalban, és költészetben dicsőíthetett.

Marzsinai várnagyok ezek:
1504. More Péter, gyepesi.
1505. Bikly János.
1509. Bekews János, György brandenburgi őrgrófnál.
1511. Eolthi László.
1513. Patócsi Péter, iregdi.
Ez időben a vajdahunyadi, hátszegi, morsinai és monos

tori várak mindig ugyanazon várnagy alatt álltak.
Mátyáz, hajdan tán Krassó megyei falu. László nádor 

és opuliai herceg 1370. évben Krassó megyével nádori közgyű
lést tartván, Bychench Demetert és Drusoya,-t, Tamásnak job
bágyait Mátyáz faluból, tolvajlásért elítéli. 1436. évben 
Mátyáz-i Jakab kijelölt kir. ember Sándorpatakán történt 
erőszakos foglalás ügyében. (Lásd Sándorpataka.)

*) Teleki: Hunyadiak kora I. 43. és 49. lap. Nagy Iván : Magyar- 
ország családai V. köt. 188. lap és VII. 337. lap.



M E D V E P A T A R A - MERCSINA. 3 3

Medvepataka, hajdan határhely Krassó megyében, említve 
1411. Ruzsmosz és Tinkova határjárásában. Szintoly nevű 
csermely is előfordul ugyanott.

Medves, hajdan falu Krassó megyében. Kétségtelenül a 
Medvispatak mellett feküdt. Fodor János 1406. évben királyi 
embernek volt kijelölve azon hatalmaskodás megvizsgálására, 
melyet Himfy Heeru elkövetett Medvesen. (Lásd Partas.)

Medvispataka, Egerszeg, akkor Temes megyei helység 
1369. évi határjárása szerint a Theberpathaka a Meedvispatha- 
kába szakad. (Krass. Oki. I. 67.) Ugyan e határjárás szerint a 
Medvispataka a Poganch folyóba szakad, különben a Medvis- 
pathaka határt képezett Egerszeg és Erdőthelek közt. (Lásd 
Fugyas.)

Melytkochia, hajdan praedium Arad (ma Krassó) megyé
ben. Rákóczy Zsigmond 1607. Száva oláh püspöknek adomá
nyozta. (L. Bi'uznik.)

Mercsina, falu Oraviczától nyugotra a Karas közelében, 
Vrány, Brostyán, Greovacz és Yaradia közt. Régi múltja 
kétséges, még az 1690— 1700. évi Marsigli féle helység jegy
zéke sem említi, mely pedig Jam, Szuboticza és más szomszéd 
helységeket felsorol., Valószínű, hogy a XV. században emlí
tett Mir sin ez azonos a mai Mercsinával. Nagylaki János 1421. 
évben Csáky Miklósnak és Györgynek Vásárhely, Myrsinch, 
Rusolcz stb. falvakat örökségül Ígéri. A Csanádi káptalan 1427. 
évben Nagymihályi Albert vránai perjelt és fiait Myrsinch 
puszta birtokába igtatja.'(Lásd Szentgyörgy.) A Marsigli-féle 
helységjegyzék Mercsina falut a verseczi kerületben sorolja elő. 
Az 1717 évi összeírás szerint Mirsina falu 48 házzal a palan- 
kai kerületben feküdt. 1734. ugyan e kerület rakasdiai járásá
hoz tartozott. Korabinszky Merschina-nak írja. A falu a múlt 
században a kir. kincstár birtoka volt. 1819. évben grófBissin- 
gen Ferdinand Ernő kapja Jám  és Mercsina falut adományul. 
A telekkönyvi helyszínelés idején gróf Bissingen-Nippenburg 
Ernő, Nándor, Antal és Miksa Írattak be tulajdonosokul. 
Erre a család tagjai közt osztályozási tárgyalás folyt, melynek 
következtében gr. Bissingen Antal lett Mercsina egyedüli 
tulajdonosa.

KRASSÓ VÁRMEGYE TÖRTÉNETE. II. 3
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A helység területe 4556 hold 1461 öl.
Dűlőnevek: Bogdanestje. Cserete. Tratinics.
Ménes, hajdan falu Krassó megyében, úgy látszik Illadia, 

Oravicza és a mai Moenisch patak közelében. A nádor Deme
ter mester kévéi, és Gergely érdsomlyói várnagynak 1382. évben 
meghagyja, hogy miután a váralyai királyi jobbágyok Szeri 
István, Pósa de Mynees fiának jobbágyaitól bárom ökröt elra
boltak, eszközöltessék ki az ilvédi várnagy által, mint a mely 
várhoz Yáralya tartozik, hogy az elrabolt ökrök visszaadassa
nak. Az illető oklevél felirata igy szól: István mesternek, 
Szeri Pósa fiának. Tehát itt: de Zeer, és de Mynees ugyan- 
egy személyre vonatkozik. Minthogy az itt említett Ilyed, Yár
alya, Érdsomlyó, Krassó megyében fekszik, a várnagyok is e 
vidékről valók, már ebből sejthetjük, hogy Ménes is e megyé
hez tartozott. Bizonyosságot nyerünk II. Ulászló király 1506. 
évi leveléből, a melylyel Agyagos és Menes falvakat a gersei 
Pető családnak adományozza, — mindkettőt Krassó megye 
határában fekvőnek mondván. Az adományt megerősíti 1507. 
évben. ’) Porkoláb Mártonné Erzsébet ellentmondott a beigta- 
tásnak, de II. Lajos király 1520. évben Erzsébetet elmarasz
talta, és a jószágot Pető Jánosnak és Györgynek oda Ítélte. 
(Lásd Agyagos.) Mindkét falu még akkor is Krassó megyéhez 
tartozott, mely utóbbi százados álmára készült. A falu hajdani 
fekvésének nyomára nem vezetnek dűlő nevek mint az olykor 
történik, csak a Moenisch patak tartja fenn nevének emlékét. 
(Lásd Szörényi bánság története II. 369. 1.)

Mihajest, hajdan falu a marsinai kerületben. Tripa Mikla, 
Békés jlstván jobbágya Mihaiest faluban, 1598. mint szomszéd 
jelen volt Marsinán, Török István és Bálint beigtatásánál. (L. 
Marsina.) Mihalyesd ma is Hunyad megyében fekszik, Dobra- 
boz délre, de nem ezt számították a marsinai kerülethez. Még az 
1717. évi összeírásban fordul elő Mihaeste 6 házzal a facseti 
kerületben. Az 1723. évi térképen már nincs nyoma ez elsor
vadt falunak.

Mikes, hajdan falu tán Krassó megyében. Lőrinc de 
Mycbk fia János 1436. évben erőszakos foglalásokat tesz Sán- *)

*) A helynév a Hazai Okmánytár Y. köt. 398. lapján memes, a 
400 lapon menes.
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dorpatakán. Ez ügyben kijelölt kir. emberek Miklós, László és 
János de Mykcb. (Lásd Sándorpataka.)

Mikcseháza, máskép Eeketetó, — tán a Maros bal part
ján, mert midőn a telegdi Csanád nemzetség 1337. birtokosz
tályra lépett, a nevezett helység Filepkeve, Szlatina, Perew, 
Sztanizlóháza máskép Gyertyános faluval, Csanád esztergomi 
érsek és unokatestvérei osztályrészül kiadatott. (Anjoukori Ok. 
III . 370.)

Mikefalva, hajdan Szörény megyében. E  falut találjuk 
1650. évben a kétségtelen íiscalis jószágok lajstromában (Okle
véltár II. 569. sz.) Más forrás nem említi.

Nliklósfalva, hajdan birtok Krassó megye szélén. AHimfy 
család 1389. évben birtokosztályra lépvén, Myklosfalxa és 
Earkasfalva, a hajadon Himfy Margitnak egerszegi Miklós leá
nyának osztályrészül jutnak (Lásd Egerszeg.) Mindketőben 15 
jobbágy lakott.

Mikulest, hajdan falu a mai Krassó megyében. Mátyás 
király 1470. Igazó, Krivina és Mikulest falvakat új adomány- 
kép Macskásy Jakabra ruházván, őt és fiait az aradi káptalan 
általa beigtatja. (L. Igazó.)

Mikuzvize, hajdan patak Krassó megyében. 1367.Mikuz- 
vizy fluvius Lizkovizy patakkal Zagoriau falunál egyesül. Úgy 
látszik, a Nera környékén keresendő. A Nera mellett fekvő 
Bogodincz nevű falit határában van Mikos nevű erdőség. Ugyan 
itt van a Culmia Naidasulüi, mely Naidas faluval határos. Ez 
a falu pedig a Nera melletti Leskovicza faluval érintkezik, mely
nek nevében a Lizkovizy patak neve hangzik vissza.

Milos, hajdan mezőváros Krassó megyében. Mátyás 
király 1471. évben oppidum Mylos, anuak kerületével és tarto- 
zandóságaival együtt Országú Mihálynak és Ongor Jánosnak 
adományozza. (L. Hodos.) A király 1475. évben ez adományt 
megújítja és megerősíti. Fekvése ismeretlen.

Milotinócz, hajdan falu Krassó megyében. A Csanádi káp
talan 1427. Zsigmond király igtatási parancsa folytán, Nagy- 
mihályi Albert vránai perjelt és fiait Jánost, Lászlót és Györ
gyöt Mylotynolch birtokába igtatja. (Lásd Szentgyörgy.) Az 
igtatást megerősíti Zsigmond kir. 1428.

3*
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Minisest, hajdan falu. Báthory Gábor fejedelem 1612. 
évben a Tömös megye marsinai kerületében fekvő Kurta, Mini
sest, Kostely stb. falvakat visszaadományozza Török Katalin
nak. (L. Marsina.)

Ily alakban e helynév sehol többé elő nem fordul.
Mirkovatz, falu a járni járás berlistyei jegyzőségében, 

Csorda, Jám, Berlistye és Heyerdorf közt., 2 '/« órányira Ora- 
viczához nyugotra. Almády István azt írja naplójában, hogy ő 
urával Tököly Imrével, a kuruc vezérrel Jám  felöl jőve 1691. 
november 1 0 -én Mirkoicz faluban megszállt, mely lakosokkal 
bírt, — az az nem volt puszta. A Marsigli-féle helységjegyzék
ben még sem találjuk a falu nevét. Az 1717. évi összeírás sze
rint a palankai kerülethez tartozott, 23 házzal. Mirkócz-wnk 
írja Korabinszky, Vályi pedig mai nevén már Krassó megyé
hez számítja. Múlt századi térképeken az egykori »temesi 
bánság korából« Markovecz-nek is van írva. A kir. kincstár 
birtoka volt 1855. évig, a midőn az osztrák-magyar vasúttársa
ság birtokába ment. Területe 2488 hold.

Mirkovatz neve tán a szerb nyelvből ered, melyben
mirkövacsa bizonyos vöröses szőlőt jelent. (Rothschwenzel.) A/
dűlőnevek is többnyire a szerb nyelvhez tartoznak. Igy Stena, 
szénaföld. Preca. Dumbrava. Busnik szénaföld. Visnik patak. 
Belyat szénaföld. Van továbbá Mosorvane dűlő, mely név olá- 
hul földrakásokat jelent, Véna vizér. Lunka. Szelestyuoza.

Mirsincz. lásd Mercsina.
Misest, hajdan falu a Bega mellett, Klicsovával nyugotra 

határos. A Marsigli féle összeírás 1690 —1700. évekből Misrsti 
és Klicsova falut a facseti kerületben sorolja fel. Az 1717. évi 
összeírás Misische néven említi, 6 házzal, mely körülmény már 
közel levő enyészetére enged következtetni. Még is még az 
1723. évi térkép Missost, az 1761. évi térkép Mischest alakban 
tünteti fel. Területe valószínűleg Klicsova határával egyesült.

Mochyr. A bozsuri kerületben, 3 jobbágyai, mely kerület 
1514—16. brandenburgi György őrgróf birtoka volt. Ma 
Krassó megye területén ily nevű helység vagy puszta nem 
létezik.

Mochyas, valószínűleg egykor Krassó megyei falu. Zsig
áimul király 1390. évben Matheum de Modi ins mint egyik kir,
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embert jelöli ki, midőn a Csanádi káptalannak meghagyja, hogy 
Perényi Miklós Szörényi bánt Érdsomlyó és tartozékai birto
kába igtassa. (Lásd Brezniche.)

Mochkafalva, máskép Peperygh, lásd azt.
Mochkan, lásd Maczkan.
Mogyolicza, hegy a Berzava táján. 1418. cacumen montis 

Nar/hmogyolicza. (Oktr. I. 285. lap.)
Moyselupak, hajdan praedium Szörény megyében. (Lásd 

Lupák.)
Moisest, hajdan falu tán Szörény megyében. Bertha Jan 

kul, karánsebesi Fodor Ferenc jobbágya in Moisest, 1598. részt 
vesz,,midőn Eördögh György a temesmegyei Körtvélyfalva stb. 
birtokába igtattatik. Ugyan ő ez évben mint szomszéd jelen van 
Török Istvánnak monostori beigtatásánál. (Lásd Monostor.) 
Szintén ezen Fodor Ferencnek Bratha Jankul nevű Moysest-i 
jobbágya 1598. jelen volt, midőn Kálmándy Mihály Alsó-Tergo- 
vistye kirtokába vezettetett.

Moldest, lásd Maldest.
Ó-Moldova, falu az Al-Duna partján, külön jegyzőséget 

képez. Bőhm Lénárt azt véli, hogy a pápai tizedlajsíromban 
(1333-—36.) előforduló Musfolva =  a mai Ó-Moldova. (Ge
schichte von Weisskirchen, második kiadás.) De ez tévedés. (L. 
Majosíalva.) 1588.évbenMudava török szandsákság volt.(Lőven- 
klaw János: Neuer muselmanischer Histori, türkischer Nation, 
etc. Majnai Frankfurton 1590.) A N Y U . század elején itt 
török bég székelt, t. i. a bolgár eredetű Mehemet, ki 1603. 
évben Brassó mellett, hol Székely Mózes csatát és életét veszté, 
Pádul oláh vajda fogságába esett, a  melyből azonban magát 
pénzzel kiváltotta.1) Ez időben említtetik castellum Mudovae. 
Az 1607. május 2 0 -án Gyulafehérvárra összehívott erdélyi 
rendek a török császárhoz két követet küldtek: Veres Dávidot 
és Weiss Mihályt. Utasításuk egyik pontja így szól: »Mudvát, 
Bokcsiát, (nem Boksany, Moldvabánya mint Szilágyi S. írja,) 
Világosvárt, kik Erdélyhez tartoznak, és annak határában is 
vágynak, minthogy az azokban lévő vitézek messze pusztítják 
a földet és a szegénység elfut, ki Erdélybe, ki Magyarországba

') Szamosközy III. köt. 220. lap.
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ő Hatalmassága adassa vissza minékünk, minthogy Mudvdt 
ugyan magunk adtuk volt ki kezünkből, csak, hogy német belé 
ne szálljon.')

Moldova csak igen későn osztotta meg nevét más helység
gel, későn különböztették meg 0- és Új-Moldovát. A Marsigli- 
féle helységjegyzék elég feltűnően semmiféle Moldovát nem 
említ, sem a palankai kerületben, sem másutt.

A X V III. századon át Moldova külön melléknév nélkül 
Bosnyák falu mellett említtetik, így az 1731. évi összeírás, 
mely a kliszurai járásban Moldova falut felsorol, de Bosnyák 
faluról hallgat, épen úgy Bél Mátyás is az ő kéziratban maradt 
földrajzi munkájában, melyben Moldováról azt Írja, hogy egy
kor népes oppidum lévén, idővel faluvá sülyedt.

O-Moldova a katonai határvidék fennállásakor a szerb
bánsági ezred szerb-poszesenai századához tartozott. Most 
Krassó vármegye moldovai járásában fekszik. (L. Új-Moldova.)

Területe, 6375 hold 934 öl. Lakosainak száma 1750. 
ház 284.

Új-Moldova, azelőtt Bosnyák. E helyen állt, némely írók 
szerint a régi Centum putea, 2) és az itteni bányák, a fennlevő 
nyomok tanúsága szerint, már a rómaiak által míveltettek. 
Ezt bizonyítja többi közt az a körülmény is, hogy az ötvenes 
évek elején Eülepp Sándor bányatulajdonos e helyen régi, 
összedőlt bányamenetekbén korhadt salakokra, ódon lámpák, 
és bányász szerszámok mellett talált, mint a római bányamíve- 
lés, és ércolvasztás kétségtelen jeleire. Bosnyák régi története 
ismeretlen. Az 1717. évi összeírásban Posnea?:i ( =  Bosnyák) 
32 házzal a palankai kerületben van elősorolva. Az 1723. évi 
térkép Pesnack az 1761. évi pedig Bosníak néven említi Moldo- 
vához éjszakra, és azon jegyzettel: Shmelzhütten. Midőn Bél 
Mátyás ( 7  1749.) kéziratban maradt földrajzi munkájában 
Moldovára vonatkozólag azt írja, hogy a Bosma (így) patak 
mellett is németek kezdik a községet népesíteni, •— úgy látszik 
sejtelme sem volt, hogy az említett telep már a század eleje

’) Deutsche Fundgruben zur Geschichte Siebenbürgens. Neue Folge, 
von Eugen Trauschenfels. 199. lap. és Erdélyi Országgyűlési Emlékek V. 
köt. 337. lap.

a) Ezt mi Torma Károly nyomán Szurdoknál jelöljük ki.
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óta Bosnyák néven ismeretes. Az idézett munkájában legalább 
Bosnyák falut sehol sem említi; de egy közkézen forgó munká
jában maga is mondja, hogy Új-Moldova máskép Bosniak 
bányászatáról nevezetes hely. J)

Midőn 1773. évhen a katonai végvidék újra szerveztetett, 
a bécsi udvari haditanács kivánsága szerint, az egész Moldovai 
területet be akarták vonni a katonai végvidék határába. E  
törekvést nagy nehezen meghiúsította a bányaigazgatóság, azt 
azonban nem akadályozhatta meg, hogy a Duna melletti síksá
gon levő, a bányákhoz tartozó mezőket, a határvidék kikerekí
tésére el ne vegyék, a melyekért cseréhe adták Új-Moldovának 
a szomszédos Vranovicz nevű havasi mezőt.

A mai Új-Moldova 1775. évig két helységből állt, és 
pedig az alant, a baroni völgyben fekvő oláhok lakta Bosniak 
nevű kamarális helységből, és a fent, a német völgyben fekvő 
bányatelepből, a melyben többnyire bányászlegények laktak. 
1775. évben a két hely egyesíttetvén, a mai Új-Moldova kelet
kezett.

Bosnyák falu eredeti lakói oláhok, cigányok és bolgárok 
voltak, kik Oláhországból nevezetesen Baja de Arama, Okna 
Sie, Karbmarest és a Muntjén túli vidékről ide származtak. 
Midőn a bányaipar nagyobb fejlődésnek indult, azokhoz új 
német gyarmatosok csatlakoztak Karinthia, Krajna, Stájeror
szág és Tirolból; midőn az ércek kibányászása fogyni kezdett, 
a németek közül sokan Szászka, Oravicza és Dognácskára 
költözködtek; az oláhok egy része is Szerbiába ment. A néme
tek száma, még a legjobb időben sem multa felül a 800-at. 
Elköltözködésük legfőbb oka a Széchenyi-féle Duna menti út 
volt, a Kliszurába, melynek építése a bányamunkásokat magá
hoz vonzotta. Szintoly káros befolyást gyakoroltak később az 
1848. évi pusztítások; és a vagyoni biztosság hiánya.

Griselini (1780.) megkülönbözteti O-Moldovát és Új- 
Moldovát, értvén az utóbbi alatt Bosniakot.2) Annak dacára a 
régi elnevezések még egy ideig fenntarták magukat, kivált az 
oláhok közt. Korabinszky 1785. évben Moldovát, egyszerű neve

’) Compendium Hungáriáé geographicum negyedik kiadás. 256. 
261. lap.

*) Griselini: Geschichte des temesvárer Banats I. 294. és II. 86. lap.
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alatt a Duna balpartján említi. Boschniak faluról pedig, így 
szól, mint mely szerinte Ujpalankától l 3/4 mérföldnyire délre 
fekszik, az Alibeg begy közelében, és a hol bányamívelés van 
gyakorlatban. Pár évvel utóbb (1796.) Yályi András e hely
ségről Bosmak (így) név alatt emlékezik, megjegyezvén, hogy 
Újpalankához mintegy másfél mérföldnyire fekszik, és hogy 
bányája is van. Ez utóbbi körülménynél fogva Uj-Moldova ma 
MoJdovabányd-múí neveztetik. De már egy múlt századi, Bécs- 
ben Winklernél, a temesi bánság korában megjelent térkép 
Banna Moldova helyet tüntet fel, túl a patakon pedig »Schmelz 
hütten.« 1778. évben a katholikus plébánia állítatott fel, és 
ellátást nyert a bányakincstártól; ez építtette 1780. évben a 
plébánia templomot. Ez 1788. évben pusztítás és tűzvész áldo
zata lévén, annak romjaiból épült 1791-ben az új templom, 
mely 1848. évben ismét feldulatván, romjaiból 1852. évben a 
mostani kis-templom keletkezett.

Uj-Moldova mindig Krassó megyéhez, és nem a katonai 
határőrvidékhez tartozott. Tulajdonosa a kir. kincstár. 1848. 
augusztus 22-én reggeli 4 1/2 órakor mintegy 400 főből álló 
szerb határőr csapat Uj-Moldovát megtámadja. Asboth Lajos 
honvédalezredes öt óra hosszat tartó csatározásban védi magát 
s már-már győzelemre jut, midőn túlnyomó erőtől tartva, 
Szászkára visszahúzódik, mire a szerbek Uj-Moldovát felgyuj- 
ták. Veszteség a magyaroknál 3 halott és 12 sebesült, a szerbek
nél összesen 21 ember. A szerbek az egész helységet felgyúj
tották, kivévén a baroni völgyben elnyúló oláh részt. A pusztítás 
iszonyú kegyetlenséggel történt. Bomba dőlt 170 magánház, 
23 bányászati és 8 — még csak 1840. évben épült ■— kincs
tári épület; más 28 ház igen megkárosíttatott.

Az osztrák-magyar államvasút-társaság, sok egyéb bánya
helyekkel 1855. évben Uj-Moldovát is vette meg, melynek 
területe Padina matje és Karlsdorffal együtt 13,547 hold. 
Külön Moldovabánya 12,447 hold, 490 öl. Lakosainak száma 
3203, ház 664. Uj-Moldova a moldovai járás székhelye és 
hozzá tartoznak: Karlsdorf, Padina matje, O-Moldova, Coro- 
nini, Szent-Helena, Macsevics, Szerb-Poszesena., Badimna, 
Oláh-Poszesena, Suska, Belobreszka, Divics, Szakalovacz, Bá- 
ziás, Langenfeld, Kussicza és Zlaticza. Temes vármegye Sza-
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kalovacz és a következő falvak átkeblezését kívánta és ez 
értelemben 1883. ápril 11-én tartott közgyűlésen a kérvény 
felterjesztését határozta el.

Egyházi tekintetben a moldovai bányahely mint fiók az 
ó-moldovai plébániához tartozott, mely már 1726— 1737. fenn
állott ; de 1756. év táján itt állíttatott fel a plébánia, és O-Mol- 
dova ennek csak fiókját képezi.

Az új-moldovai templom 1777. és 1778. években épült; 
1788. évben a törökök által pusztíttatott el; 1791. évben meg- 
újíttatott, de 1848. évben a szerb lázadók által felgyújtatott és 
fosztogattatott. A  kir. kincstár 1852. évben ennek helyreállítá
sát eszközölte. Fekvése 15 6 4 /. méter magasságú a tengerszín 
fölött.

Jelentőségét a bányászat történetében más helyen fogjuk 
ismertetni.

Új-Moldova területén telepíttetett Karlsdorf és Padina 
Matje. Az első a Sztreinyak, a másik Kraku Mészáros táján. 
(Lásd azokat.)

ITj-Moldova határa három főrészre oszlik:
Először, a Kraku Mészáros, erdős, hegyes-völgyes tájék ; 

ebben van az Amalia erdős hegykúp, a hasonnevű rézbányával. 
Vranovits rétség. Tiszapotok, regényes völgy. Ogasu szék, szá
raz völgy. Korhán, a tájék legmagasabb hegykúpja. Molda- 
vicza, erdős magaslat, hasonnevű völgy gyei és patakkal. Graura 
hajducsaszka, azaz hajdú barlang, mert egykor itt hajdúk zsi- 
ványokra lesben álltak.

A második főhatárrész a Sztreinyak; szintén erdős, 
hegyes-völgyes tájék. Nevezetesebb helyek i t t : Benedikt hegy
ség, Szuvazou nevű rézbányával. Elorimund hegység, Marianna 
nevű rézbányával. Andree hegység, Krenicsan nevű ezüst
bányával, melyet Krenicsan nevű bányász fedezett föl. Lilesch, 
erdős hegység. Silberschacht hegység, hol hajdan ezüstbányák 
léteztek. Kulme hegyenime. Bregletye, magosán fekvő rét. 
Puncsa, magas erdős begy hasonnevű völgygyei. Kirsele rozs, 
vörös szikla. Apele Albe, azaz fehérviz, mert meszes viz folyik 
itt. Prihot, vadászállás, szép erdei réttel. Baron, cukorsüveg- 
alaku nagy szikla, hol a múlt században báró Neffzern érceket 
keresett.
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A harmadik tájék a Fontina grosz. Nevezetesebb helyek: 
Milan, hegyhát, hol hajdan Milan nevű rablót lelőtték. Komán, 
erdős hegység. Radina völgy, hasonnevű patakkal, hol hajdan 
rezet olvasztottak. Fontina grosz, magosán fekvő nagy rétség, 
szép kilátással Szerbiára.

Monio, falu Bogsánhoz délre, egy emelkedettebb halmon 
fekszik, alatta a Kis-Berzava folyik. Némelyek állítása szerint 
X IY . században oláhországi románok szállották meg, de ennek 
semmi történeti alapja nincs. *) Még a Marsigli-féle helység
jegyzék sem említi meg Moniót (1690—1700.) Az 1717. évi 
összeírásban Munio vo falu 18 házzal, a verseczi kerülethez 
számíttatik. Mercy térképén (1723.) Manio, Müller térképén 
Mania-nak van írva. A helynév két szótaghan Monjo ejtendő-e, 
vagy három szótaghan: Monio, különböznek a nézetek. A török 
háború idején némely kisebb összeütközések e helység közelé
ben estek. A  görög-keletiek 1800. évben épült templomában 
egy plébánus szolgál; iskolájuk egy osztályú.

Monio a kir. kincstár birtoka volt, melyet 1855. évben az 
osztrák-magyar államvasút-társaság szerzett meg. Területe 
2368 hold.

Helynevek: Obersia ( =  határvölgy), szántó és legelő. 
Magúra, szántó és kaszáló. Tilva, legelő. Hegyei éjszakon: 
Tilva m aré; nyugaton Clomb; délen Tilva Grajtin; keleten Moc.

Lakosainak száma a múlt században alig 150, most meg
haladja az 500-at.

Monostor, falu a Bega balpartján, Facsethez délnyu- 
gotra, Bozsur faluval határos. Zsigmond király 1427. évben az 
akkor Temes megyében fekvő Twrd, Bosar, Monostor és Sugya 
falvakat, valamint az Arad megyei Zaad és Varadja falvakat 
Grarai Jánosnak és nejének Hedvignek 15,400 forintért elzá
logosítja. (Lásd Furdia.) Y. László király Pozsonyban 1453. 
január 30-án kelt levelével Hunyadi dánosnak a Temes me
gyében fekvő Sugya, Monostor, Bosar és Zsupán nevű oláh 
kerületeket adományozza. Somi János temesi főispán egy 
1495. évi ítélő levelében oppidum Vizes-Monostor Temes me- 9

9 Csanádegyházmegyei Adattár II. 144. lap. szintén magáévá 
teszi ez állítást.
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gyében fekvőnek inondatik. Valószínű, hogy a Bega melletti 
Monostort érti.

A XVI. század elején Monostor és Marzsina várai ren
desen egy és ugyanazon várnagy keze alatt voltak, ki azokat 
Corvin János özvegye, Beatrix hűségében őrizte. Midőn Beatrix 
György brandenburgi őrgrófhoz nőül ment, a kinevezés mind
kettő által történt, mindkettőnek hűséget fogadtak a várnagyok. 
Ezek személyeiről és működéséről a Marzsina cikk mond töb
bet. (Lásd azt.) A monostori várnagyok 1504—1513. évig 
azouosok voltak a marzsinaiakkal. Voltak itt al-castellanusok 
is. Ezekről Folthi László azt írja, hogy azon esetre, ha ő meg
halna, kötelességük, hogy egyik közülök a várat híven őrizze, 
társa pedig siessen a brandenburgi őrgróf után, és a hol azt 
megtalálja, tőle parancsot kérjen, kinek akarja, hogy a vár és 
annak hadi szerei átadassanak. Különös, hogy Folthi reversa- 
lisában az is ki van mondva, hogy a brandenburgi határgróf 
annyi kísérettel léphet a várakba, a mennyivel tetszik.1) Midőn 
a monostori kerület Corvin Jánostól brandenburgi őr grófra 
szállt, abban következő helységek léteztek: oppidum Monostor 
31 jobbágygyal, továbbá Balesth, Remete, Toplicza, Topla, 
Ohaba, Zohodol, Prodanest, Tihomerest, Dubest, Othmarest, 
Zarnost, "Wyses és Padurány. (Lásd ezeket külön cikkeik 
alatt.) Későbbi időben, mint látni fogjuk, a kerület helységei 
számosabbak.

A monostori kerület ez idő tájban Temes vármegyének 
megtagadta az engedelmességet, miért is az 1519. évi 32. törv.- 
cikk Monostor, Ságya és Morsina Temes megyéhez tartozó 
kerületeket (nem mondja districtus valachales) ahhoz vissza- 
kebleztetni rendeli, mert ezek jelenleg sem Erdélynek, sem 
Magyarországnak szolgálnak (qui in praesens nec Transilva- 
niae, nec Hungáriáé deserviunt), és e kerületek lakosai legna
gyobb kárára és veszedelmére vannak az országnak. Zápolyai 
János király 1536. évben, az ő hűségére visszatérő enyingi 
Török Bálintnak, a hátszegi kerületben fekvő hunyadi várat, 
valamint a monostori és morsinai kastélyt adományozza, utód- 
jái számára is. Török Bálint ezentúl örök hűséget fogadott.

') Krassói Oklevéltár I. 368. sz.
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Petro vies Péter temesi gróf, midőn 1551. Prater György ellen 
fegyvert fogott, Török János várait, Monostort és Marzsinát 
fegyveres erővel bevette. (Lásd Marzsina.) Báthory Zsigmond 
1597. évben enyingi Török István Hunyad megyei főispánnak 
a Hunyad megyében fekvő marzsinai és monostori kerületet 
adományozza. Az utóbbihoz tartozott akkor: oppidum Monos
tor, továbbá Bemete, Vzesty, Bunya, Yladany, Vizesül, Szkra- 
dina, Padurány, Otthye, Oczekul, Serniesty, Dubesty, Topla, 
Toplicza, Izvaricza, Pomostieny, Leukusest, Alsó-Jersnik, 
Felső-Jersnik, Sugdia, Zternik, Cladova, Vozonie, Alsó-Ohaba, 
Thalmadia, Oláh-Ohaba, Zohodol, Prodanest, Thilomerest, 
Ulycha ( =  Olcze vagy Ulicza), Faluhely és Othmarasty falvak. 
Az igtatási parancs szól 1597. május 24-éről. Az igtatási kül
döttség csak 1598. június 4-én jelent meg Monostoron, hogy 
Török Istvánt és Bálintot ezen mezőváros és tartozandóságai 
birtokába vezesse. Szomszéd tanuk megjelentek Facsetről, 
Lúgosról, Karánsebesről, Magyar-Endrőd, Roskest, Antalest, 
Bidirest, Grozest, Klicsova, Szuszany, Mojsest, Nevrincse, 
Velchest és Körtvélyfalva helységekből. Negyednapra reá 
némely ellentmondások fordultak elő a beigtatás ellen.

Az erdélyi rendek 1607. évben elrendelték, hogy Vajda 
Istvánnak Temes megyében fekvő monostori várának fentartá- 
sára fordított költségeit, a tulajdonos, Török István térítse 
meg. Erről az említett évben tartott enyedi országgyűlés 3-dik 
cikke következőleg szól:

»Miérthogy Monostornak Töinös vármegyében lévőnek 
török kezében esése országunknak nyilván való romlására és 
veszedelmére lenne, sőt eddig is lehetett volna, ha Vajda Ist
ván maga költségén népet tartván benne, nem oltalmazta 
volna: végeztük azért, hogy ha Török István uram építni és 
reá gondot viselni nem akarna, tehát az jövendő gyűlésig ma
radjon Vajda István kezénél, bírja, építse és ha Török István 
uram el akar tőle szakadni, ekkor refundálja Vajda Istvánnak 
eddig való költségít, és váltsa meg tőle; ha meg nem akarja 
váltani, örökben maradjon Vajda Istvánnak.« ') Báthory Gá
bor fejedelem 1612. évben a Temes megyében fekvő Marsinát

') Szilágyi Sándor: Erdélyi országgyűlési Emlékek. V. köt. 549. 1.
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és Monostort, a hozzá tartozó falvakkal együtt visszaadomá
nyozza Török Katalinnak, minthogy ezeket Bocskay István a 
német párthoz szító Török Istvántól elkobozta és Bethlen Gá
bornak adományozta. (Lásd több részletet Marsina alatt.) 
Azon alkalommal, midőn Bethlen Gábor a törököknek általa 
átadandó Lippát elfoglalta, úgymint 1616. évben, a monostori 
várat is foglalta el. (Lásd Facset.) A már említett Török István 
1617. évben elősorolt birtokai közül a monostori kastélyt 
(castellum Monostor), valamint Remete, Bunya, Yladany, Pa- 
duráuy, Otthye, Oczekul, Szkragina (de mely akkor a bozsuri 
kerületben feküdt), Dubesty, Topla, Alsó- és Felső-Jersnik, 
Zternik, Kladova, Yozonie (másutt Urzonie), a két Obaba, 
Thalmadia (Telmage), Prodanest, Thilomerest (Tybemeresty 
=  Temerest) és Othmaresty praediumot Bethlen Gábornak 
elzálogosítja. Ezek mind Temes vármegyéhez tartoztak az 
említett időben.

Bethlen Gábor fejedelem 1620. évben, midőn Monostor 
oppidum és a hozzá tartozó birtokok, Török István magtalan 
halála következtében a fiscus kezére jutottak, azokat ifj. Beth
len Istvánnak adományozza. Monostor további sorsa a X V II. 
század végéig ismeretlen és valószínűleg Facsetével állt szoros 
kapcsolatban. A Maysigli-féle jegyzékben 1690—1700. évekből 
Monostour a facseti kerületben fordul elő. Az 1717. évi össze
írás Mouestor-t szintén e kerületben 20 házzal említi. Krassó 
vármegye újra szervezése alkalmával, 1779. évben, Monostor a 
bulcsi járáshoz csatoltatott. Ez évben épült itt az ó-hitüek 
temploma.

Monostor ma csak falu, tulajdonosa a kir. kincstár, terü
lete 1207 hold, 740 öl. Lakosainak száma alig éri föl az öt 
százat.

Dűlőnevek: Dumbrava, Kaparlo,erdők. Prunyi szirbilor, 
La Immala szántóföldek. Rittu kaszáló.

A Béga jobb partján, attól mintegy 80 ölnyi távolságban, 
lehet az egykori monostori várad nyomait felismerni. Egy 
kerekalaku sánc, mely még mai napig 4 láb mélységű és 4 öl 
szélességű. Ma szántóföldek vannak rajta. A sánc árkaiban a 
legnagyobb eső után sem marad viz. A nép vélekedése szerint 
ez azért vau, mert a, föld alatt pincék vagy kripták léteznek.
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A hagyomány azt állítja, hogy a monostori várat a, törökök a 
Dumbrava dombról lődözték össze.

A monostori romokat, az oláhok Monastire nevezik. Kü
lönös, hogy épen Monostornak létezéséről e helyen a történet 
nem tud semmit.

Monyorodia, hajdan falu 7 jobbágygyal, Bozsur falu 
tartozandósága. Brandenburgi György őrgróf birtoka 1514— 
16. években. Az adólerovásban Monyorowdia falu csak négy 
jobbágya neveztetik. E  falun kívül Monyoros nevű birtoka is 
volt az őrgrófnak.

Monyoros, hajdan falu. Krassó vármegye 1418. évi leve
lében : Tamás mester de Monyoros, királyi jobbágy neveztetik. 
Ettől külön falu lehetett az, mely György brandenburgi őr gróf 
birtokai közt 1514— 16. évben Monyorosd néven fordul elő, és 
melyben 18 jobbágya lakott. (Lásd Monyorodia.)

Morava, máskép Somiing. (Lásd Mező-Somlyó.)
Moravicza, bányahely Bogsánhoz délre, Monio mellett. 

Németül Eisenstein, oláhul: Ólma de fér; szlávul: zseleznya 
okna. Üjabb időben a helyneveket összekötve, a telepet Oran- 
cza-Eisenstein-nak nevezik. A Marsigli-féle helységjegyzék 
1690— 1700. évből már Moraviczát elősorolja a bogsáni kerü
letben. Az 1717. és 1734. évi összeírások, az 1723. és 1761. 
évi térképek nem ismerik Moraviczát; róla hallgatnak Kora- 
binszky és Vályi múlt századi földrajzi írók, sőt Fényes Elek 
is az újabb korban; mely utóbbi eset minden esetre mulasztás, 
mert Schediusnak már sokkal korábban megjelent térképe 
Moraviczát nem ezen ugyan, hanem Okna de fier, és Neudörfl 
néven említi.

A  községi orgánumok saját közlésük szerint Moravicza 
1809. évben alapítatott volna a vasércek kiaknázására, a 
melyek itt csaknem kimeríthetlen mennyiségben találtatnak, és 
Bogsánban és Besiczán olvasztatnak. E közléstől eltérő néze
tet vall egy régi bányász, ki 1857. évben megjelent munkájá
ban ') azt írja, hogy mintegy 10  évvel azelőtt — tehát közvet
lenül a forradalom előtt ■— Oravicza területének egy része *)

*) Konstantiny János: Denkschrift über die banater Beregwerke. 
Temesvár 1857. év. 72. lap.
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Steyerdorf, Dognácska területének egy része pedig Eisenstein 
számára kihasítatott bányászati célokra. Ugyan ő irja , 1 j hogy 
Dognácska 2541, annak fiókja Eisenstein pedig 607 lakossal 
bír. Lakosainak száma most meghaladja a 800-at, kik több
nyire ó-hitüek. A községnek csak 1858. év óta van saját, válasz
tott bírája.

Néhány kertet kivéve, az egész határ erdőséghői állt. 
Területe 4667 hold.

Moravicza 1855. évben az osztrák-magyar államvasut- 
társaság birtokába került, és a resiczai jószágigazgatóság alá 
tartozik. Moravicza egyházi tekintetben a dognácskai plébániá
nak fiókja.

A helységen keresztül folyik a Moravicza patak, mely a 
helység határában fakad, és sok fekete bogyó bokron keresztül 
hatol. A fekete hogyó oláh neve: mure; ez magyarázza a 
helynevet.

Temes megyében van Moravicza mezőváros Yatina, Gaj 
és Sztamora közt: kamarai Moravice Fiume vármegyében. 
Ugyan ott Brod-Moravice.

A tárgyalt krassói bányatelepet Montan-Móraviczá-mik 
is nevezik. Temploma 328r’ méternyi magaságban fekszik a 
tengerszín fölött.

Morencz, hajdan falu, mely Szákul, Tinkovával és Mut- 
uikkal volt határos, a karánsebesi kerületben. A  XV. század
ban még nincs nyoma. 1549. évben Almafai2) Sándor István 
és fia Péter Morencz, Csernota stb. a karánsebesi kerületben 
levő részbirtokainak elzálogosított felére a kiváltási jogot Tyuk- 
vai Péterre és Csépfy Boldizsárra ruházza. E  közlés Morencz 
falunak már korábbi létezésére mutat. Petrovics Péter 1555. 
évben Farkas György elkobzott részjószágait Almafa, Mutnok, 
(Jsernota, Morencz stb. faluban Hagymásy Kristofornak hagyo
mányozza. Isabella királyné 1559. évben parancsolja, hogy a 
Mutnoky és Farkas nemes családok földjei Szák, Mutnok és 
Morencz faluban egymástól elkülönítessenek. (Lásd Szákul.) 
Itokzanda asszony, Farkas Péter leánya, néhai Zeiko felesége,

') 1. m. 74. lapján.
*) Almafa a mai Mörul Karánsebes mellett.
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valami csekély jószágot bírt Szák és Morenczy faluban, Szörény 
vármegye karánsebesi kerületében; mely jószágokat Rokzanda 
anyja, t. i. Farkas Péter né idegen kézből váltott ki magának. 
Rokzanda asszony 1581. évben e birtokait Mntnoky Farkas
nak 25 forintért zálogosította el oly formán, bogy e földeket 
csak az ő fiai vagy leányai váltbassák ki, — de senki az atya
fiai közül. Báthory Zsigmond vajda 1584. évi levele szerint a 
mutnoki nemesek egyezkedésre lépnek Kárány mezőváros 
lakosaival, az utóbbiak által Alsó- és Felső-Muihnok máskép 
Morencz nevű, és Szörény vármegye karánsebesi kerületében 
fekvő falvakban jogtalanul használt földek iránt. Ugyan ez 
évben a Gárnán és Macsovay családbeliek tiltakoznak, nehogy 
Báthory István és Zsigmond, Zgribest, Mutnok és Morencz 
részbirtokait Mutnoky Ferenc és Mihály után valakinek ado
mányozhassa. Simon Erzsébet, Mutnoky Ferenc özvegye 1585. 
évben úgy egyezkedett meg rokonaival, hogy a meddig ő él, 
korlátlan tulajdonosnéja maradhasson férje birtokainak, a roko
nok csak halála után örökölhetvén.

Arról pedig, a mit Erzsébet maga szerzett, tetszése sze
rint kivan végrendeletileg intézkedni. Ily formán említi »az 
Morenczy malomnak felét, ki vgiau ot a Temes vízen vagion 
Chorczok Ferencel hatvan forinton váltotta megh az eo maga 
pénzén.« Továbbá »myert, hogy az Morenczy malomra az 
karani fehlen kellett venni a vizet, azért a feldert, a melljen a 
vizet vettek, adót karanj Bosin az atthyafiaknak más leidet, 
melljet kilencz forinton vet volt az eo maga pénzén.« Ezekről 
tehát Erzsébet a kinek akarja szabadon kíván rendelkezni. A 
rokonokra Erzsébet halála után néző falvak közt van Morencz, 
Ohaba, Csernota stb. Midőn Za'gyvay Boldizsár 1585. évben 
magát Mutnoky Mihály és' Ferenc birtokaiba igtatni akarja, 
Gerlistyei György karánsebesi porkoláb, és az ottani szolga
bíró Morenczre hívták a szomszédokat; és valóban a beigtatás 
kettős és többszörös ellenmondásra talált. (L. Mutnok.) Báthory 
Zsigmond fejedelem 1586. évben meghagyja az erdélyi kápta
lan requisitorainak, hogy a lugosi Modlina Ferenc fimagzat 
nélküli halála által megürült Gavosdia, Mutnok, Morencze, 
Ohaba, Csernota stb. falubeli részbirtokokba Somlyai Gergelyt, 
mint fejedelmi fisc.ust igtassák be; a mi meg is történt. Morencz
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birtokosa Zagyvay, más néven Mutnoky Boldizsár 1589. évben 
arra kötelezte magát rokonai irányában, bogy a míg az ő pörük 
Mutnoky Ferenc ellen tart, ő a költségeket előlegezni fogja. 
1590. évből ismerünk néhány morenczi jobbágy nevét egy 
tanuvallatásból. Ilyenek: Both Péter de Morencz, Mutnoky 
Ferenc özvegyének szomszéd jobbágya; Dienes Péter de Mo
rencz, Mutnoky Farkas szomszéd jobbágya; Borla István de 
Morencz, Mutnoky Farkas jobbágya; Mánya de Morencz Mut
noky Mihály jobbágya; Mikla János, Zagyvay Boldizsár job
bágya. De ugyan ez alkalommal neveztetik egy nemes Mikla 
János de Morova, Tinkovának szomszédja, kinek Pestjere falu
ban lakó jobbágya Bartha Miklós, szintén tanúvallomást tett. 
Mutnoky Ferenc özvegye Simon Erzsébet 1599. évben végren- 
deletileg a Morinchion, Szákon, Mutnokon, Csernotán, Ruzsi- 
nószon, Ohaban, Zgribestyén, és Almafáján levő részjószágairól 
intézkedik Simon Anna és Mutnoky. Farkasné javára. Említi, 
hogy a morinczi és almafáji malmokat ő építette. Még ugyanez 
év június havában meghagyja Báthory András bibornok és 
erdélyi fejedelem Barcsai András lugasi és karánsebesi bán
nak, hogy Mutnoky Farkast azon javakban oltalmazza, melye
ket neki Mutnoky Ferenc hagyományozott. Midőn Zagyvay 
Miklós magtalanul meghalt, Rákóczy Zsigmond 1607. évben 
az (") részbirtokait Szörény megyei Almafa, Morencz, Szák, 
Mutnok, Ohaba és Csernota faluban Déési Mihálynak adomá
nyozta. Mutnoky Gábor 1608. évben Berla Radulnak esetlege
sen az ő morenczi részjószágát jelöli ki zálogkép. (Lásd Mut
nok.) Bethlen Gábor fejedelem 1624. évben Groza Ferencnek 
új adományt ad Szák, Morencz stb. részbirtokára, mely azelőtt 
Zagyvay Boldizsár tulajdona volt. Kricsovay Anna 1635. 
a Szörény vármegyei törvényszék Ítélete ellen Szakul, Morencz 
stli. falvak részbirtoka tárgyában, Rákóczy György fejedelem
hez felebbez. Ugyan ő 1639. évben, már mint Groza Ferencné, 
a hivatalos kiküldöttek előtt tagadja, hogy előbbi urától Szák, 
Morencz, Mutnok stb. faluban, valami részbirtok maradt volna 
reá. Ugyanez évben karánsebesi Groza Ferenc, Fiáth Zsig
ái ondnak a Szörény megyében fekvő Morencz stb. falu egy 
részét beírja. 1641. évben Mutnoky János oly egyezségre lépett, 
mely szei-int Morencz stb. részbirtokát Gyurma Györgynek és

KKASSÓ VÁRMEGYE TÖRTÉNETE. I í . 4
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Jánosnak, Zgriba Jánosnak és Szilvásy Andrásnak átengedi. 
A  következő évben tiltakozik, bogy Mutnoky Mihály magtalan 
halála után, a fejedelmi fiscus Morencz stb. birtokába igtattas- 
sék. Rákóczy György parancsából Kún Gábor karánsebesi 
alispán és Simon György szolgabiró 1643. augusztus 1 0 -én 
kimennek Morencz faluba, Szgriba máskép Albai János házá
hoz, 500 arany forintban való végrehajtásra. De ő és öcscse 
Kara Miklós repulsióval éltek, és azért tizenötöd napra tör
vényszék elé idéztettek.

Utoljára említtetik e falu a Marsigli-féle összeírásban 
1690—1700. években a karánsebesi kerületben. Szakul hatá
rában van Morencz nevű dűlő, a mi azt tanúsítja, hogy Mo
rencz falu területe, legalább részben, Szakul területével 
egyesült. Említtetik 1585. Horvátországban Marencz falu.

Morgenstern, lásd Vecseháza.
Morova. Azonos lehet Morencz faluval. 1590. évben em

líttetik nemes Mikla János, Tiukova szomszédja és Festere 
faluban birtokos. (Lásd Morencz.)

Mos, hajdan falu a mai Krassó megyében. Báthory Zsig- 
mond 1596. a kapriorai uradalomhoz tartozó Búza, Ohabicza, 
M oss, Gros, Jovanest stb. falut Jósika .Istvánnak adományozza. 
Török István és Bálint 1598. évben, az akkor Hunyad várme
gyéhez tartozó Marsina birtokába igtattatván, mint szomszé
dok részt vettek a fejedelemnek M os-ban lakó jobbágyai: Gőz 
Farkas és Sztan, és Mladin Farkas.

Muron. A  Muronyi család 1428. évben Szokoláron volt 
birtokos. (L. Szokolár.)

Mustest, hajdan falu Hunyad megyében, a marsinai ke
rületben, tehát mai Krassó megyei területen. Kossova és 
Petroza táján fekhetett. Báthory Zsigmond 1597. évben Mus
test falut Török Istvánnak adományozza. Bethlen Gábor feje
delem 1620. évben Török István halála után Madrest, Mar- 
deste, Mustest, Maldest, Petroza stb. faluról adományt ad ifj. 
Bethlen Istvánnak. (Lásd Marsina és Mardest.) Figyelmet 
érdemel, hogy ma Arad megyében két, csaknem hasonló hang
zású névvel bíró falu fekszik egymás mellett: Madrisest és 
Mustetz.
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Kis-Mutnik, falu Eacsethez délre, Eurdia és Dragsinest 
közt. A  néhai Ikus falu 1364. évi határjárásában már említtet- 
uek a Mucbnapataka és Vechepataka, alább Veche és Much- 
nuk — forrásai, és ezekkel Kis-Mutnik táján vagyunk. V. 
László király 1453. évben Hunyadi Jánosnak a Temes megyei 
Sugya, Zsupán és Twerd oláh kerületet adományozza. A 
twerdi kerülethez tartozott: Griadna, Zöld, Dragsinest, Moth- 
nok sth. falu. Ezekbe az aradi káptalan Hunyadit heigtatja 
1454. évben. Mátyás király 1464. évben temeselyi Désy Péter
nek és Balothai Miklósnak a Temes megyében fekvő és Thwrd- 
hoz tartozó Mothnik, Bumunest, Zöld stb. falut adományozza. 
1514— 16. években György brandenburgi őrgróf birja a twerdi 
kerületet, és benne Mathnyh falut 12 jobbágygyal. Báthory 
Zsigmond fejedelem 1596. évben mutnik, és más, Eurdiához 
tartozó, Hunyad megyében fekvő falvakat Jósika Istvánnak 
adományozza. Jósika bukása után Báthory 1599. évben a 
Hunyad megyei furdiai kerületben fekvő Dragsinest stb. birto
kok tulajdonát Sarmasághy Zsigmondra ruházza át. Az ere
deti oklevél a helység nevét kétszer írja Matthiuk-nak Mutnik 
helyett. Sarmasághy e falut (Matbink) 1607. évben Keresztesy 
Pálnak adományozza. (Lásd Zsidóvár.) Az 1717. évi összeírás 
Mutnik falut 10 házzal sorolja fel a facseti kerületben. Kora- 
binszky a falu nevét egyszerűen Modnik-nak írja. A  forradalom 
korszakában Malonyai János, Marinyeszko M árk (nőtelen 
katona), és Marinyeszko Sófia (Desko Atbanaz neje) bírták e 
falut ’), melyet 1874. évben árverésen vett meg Podhraczky 
Andor. Az ötvenes esztendőkben, különböztetésül a többi Mut
nik nevű falvaktól, Kis-Mutniknak kezdődött neveztetni.

A határban előforduló helynevek: Sztubeu kaszáló. 
Gyalu-Makku. Gyalu-Szelistye erdőterület. Szorcsanu dűlő. 
Lunka dela Gyal.

Nagy-Mutnik, falu Kavaran, Zgribest, Macsova és Pri- 
szaka közt. Szeri Pósa krassói főispán 1352. évben Mutnoki 
István fiainak, Jugának és Bogdánnak egy Mutnokpataka 
nevű elhagyatott földet adományoz, ugyan azon szabadságok
kal, melyeket a sebesi tartományban a knézek szabad községei

’) Marinyeszky Marian 1859. évben kiskora; 1860-ban említve 
Marinyeszko Vince.

4*
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élveznek. A rablás, tolvajlás és gyújtogatás bűnténye a sebes! 
törvényszék elé utasíttatván, a többi vétkek fölött a földesúr 
ítélhetett. Ezen Muthnokpataka határairól azt tudjuk, hogy 
Mutnok községnél kezdődtek, az erdőn és úton, mely Gamzára 
vezet, átszálltak, és végre Macskásnál végződtek. Nagy Lajos 
király 1369. évben Struza, hű oláh fiainak Román és László
nak, tovább Dénes és Iván fiainak ’) új adomány címén két 
királyi birtokot adományoz, melynek nevét nem írja ki ugyan, 
hanem csak annyit mond, hogy a két Muthnuk patak forrásá
nál, a karánsebesi kerületben feküdt. E  két birtokról azt mondja 
az adománylevél, hogy azokat Struza az ő kenézsége idején 
telepítette, benépesítette és egész eddigien a király nevében 
(nomine nostro regio__ possessas et conservatas) bírta. Erzsé
bet királyné 1371. és Nagy Lajos királynak Hátszegen 1375. 
csütörtökön pünkösd napja előtt kelt leveleikből kitűnik, hogy 
Radow és Neg oláhok a káráni királyi jobbágyoknak, a Mutk- 
nok folyó innenső partján fekvő erdeit és földeit, melyeket a 
kárániak a nagy tölgyesek, és Kevespatakig rég ideje óta hír
tak, és most is békésen bírnak, önkényesen elfoglalták. Azért 
Erzsébet királyné a kárániak panaszára előbb István fiának 
Miklósnak, László opuliai hercegnek és magyarországi nádor 
Káránban működő tisztjének, — utóbb Lajos király, Magas és 
László nevű, Káránban lévő tisztjeinek, szigorúan meghagyják, 
hogy azon földnek, melyet eddig a káráni királyi jobbágyok 
használtak, határait kinyomozván és igazítván, nevezett Radow 
és Neg, és a többi nemeseket ezen erdők és földek használatá
tól eltiltsa, és Kárán városát ezeknek birtokában megoltal
mazzák. Nagy Lajos király egy Visegrádon 1376-ben kelt 
levelével Trentul Miklós Szörényi bánnak meghagyta, hogy 
Muthnuk és Kárán falvak közt a határokat körüljárja és kiiga
zítsa. E  határok iránt t. i. István fia Bogdan, Woynuk fia 
Radul, és más mutnoki nemesek közt, más részről Kárán lako
sai közt, viszály támadt. A bán jelentése szerint a Temes és a 
Muthnukpathaka közt állítattak fel határjelek ; aztán a Fekete- 
pataknál, mely, úgy látszik, a Mutnok patakból kiszakad, és 
melytől kelet felé esett a Zlatnuk (Szlatinik) patak. A kárá-

’) Dénes és Iván szintén Struza fiai.
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curia előtt kényszeríteni kívánták Dadai István diákot bizo
nyos eredeti oklevelek kiadására, melyek Priszaka máskép 
Gyepű Temes megyei falu birtokára vonatkoznak. Dadai Ist
ván az eredetieket ki nem adta, de a király azokat átiratban 
közölte Muthnoki Mihálylyal és Jánossal, 'Dadai azt állítván, 
hogy tartalmuk ötét is illeti. Ez évben Muthnoki János és 
Sandrin is neveztetnek mint mutnoki részbirtokosok. — Hagy- 
mási Miklós Szörényi bán 1515. évben kelt levele szerint 
Toronyallyai Balás és György, és Muthnoki Péter közt oly 
egyezség jött létre, hogy mindkét fél a már atyáik által meg
indított pert érvénytelennek nyilatkoztatván, azt szüntesse meg. 
Muthnoki Péter pedig Eelső-Pokolfalu és Alsó-Pokolfalu nevű 
birtokainak felét Toronyallyai Balásnak és Györgynek 100  
forintért elzálogosítja.

A Toronyallyai család nemzékrende ez időben következőS 

N.
r----------------- A-------------------- i--------------------1
János. Sofia, Dorottya, György, .Balás.

i----------------------- A---- *----------------- 1
Bálint, Miklós, Magdolna, Ilona, Orsolya.

Almafai Sándor István és fia Péter, a karánsebesi kerü
letben fekvő Almafa, M otthnylc, Zák, Morencz, Csernota és 
praedium Magúra részbirtokait hűtlenségért elveszté; ezért 
Tyukvoi Péterrel és Csépfy Boldizsárral, kiknek e jószágokat 
Petrovics Péter adományozta, sokáig perlekedtek, míg végre 
1549. évben azokkal oly egyezségre léptek, mely szerint ők a 
kiváltási jogot Mutnik, Zák, Morencz, Csernota és Magúra 
részbirtokainak felére Tyukvai Péterre és Csépfy Boldizsárra 
ruházzák, minthogy e részbirtokok jelenleg a Tivadar családnál 
vannak elzálogosítva. Petrovics Péter, Munkácsnak ura, 1555. 
évben Lúgoson kelt levelével, a hűtlenség bűnébe esett Farkas 
Györgynek elkobzott almafai, száki, mutnoki, csernotai stb. 
részjószágokat Hagyma,si Kristofornak adományozza. (Lásd 
Szákul.) De a család nem egészen és nem sokáig fosztatott 
meg itteni birtokaitól, mert Izabella királyné 1559. évben azt 
parancsolja, hogy a Muthnoky és Farkas nemes családok Szák, 
M o th n o k  és Morencz falvakban levő földjeik egymástól elliatá- 
roltassanak. 1584. évben Macsovay Mihályné, Gámán György 
és mások tiltakoznak, hogy néhai Muthnoki Ferenc és Mihály
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niak megengedték a mntnokiaknak, hogy a Temes folyóból a 
Mutnok patakáig árkot húzhassanak, az árok mellett 2 0  
sing (cubitus) földet útnak hagyván, hogy a malomgátakat 
fentarthassák. Zsigmond király 1387. évben a fenn neve
zett Mutnoki István fiának, Bogdán oláhnak, hű szolgála
taiért, az ő kenézsógében a Bisztra folyó mellett fekvő Almafa 
nevű királyi birtokot újból adományozza. Ezen Mutlmoki 
István és fia Bogdan szintén határpörbe keveredtek a kárá- 
uiakkal. Tárgyát képezte egy földrész, mely odáig terjedt, a 
hol a Mutlmok folyó a Temosbe ömlik. Percnyi Miklós Szöré
nyi bán 1391. évben összehívta Sebes, Lugas, Kárán és Kom- 
játhi kerület nemeseit és kenézeit, és azok egyhangú nyilatko- 
kozata alapján, a peres földet a Muthnokiaknak ítélte oda. 
Ezt az ítéletet a király .megerősítette 1392. évben, és pedig 
Káránban kedden Szt. Háromság napja után kelt levelével, 
melyben Perényi Miklóst már csak, néhai Szörényi bánnak 
Bogdánt pedig Muthnuki kenéznek nevezi. Zsigmond király 
Temesvárról kelt parancsából az erdélyi káptalan 1394. évben 
Mutnoki Bogdánt, István fiát beigtatta Macsova, Almafa, 
Dobrogozta és Mutlmok birtokába. Bogdan fiai és rokonai 
nemsokára Lybánfáivá birtokát nyerik adományul. Ruzsinósz 
falu 1411. évi határjárásban említtetik a Muthnokpataka, és 
a Mutlinokfő. Zsigmond király 1412. évben Kárán mezőváros 
gyarapodására bizonyos erdőket és földeket a Mutlmok innenső 
partján a tölgy erdőig és a Kevespatakáig, a melyek békés 
használatában már rég idő óta vannak a káráni lakosok, azok
nak újólag adományozza. A mutnoki nemesek arról vádoltat- 
ván, hogy ők ezen birtokokat bitorolták személyesen jelentek 
meg a törvényszéknél, és az ellenük emelt vádra azt felelték, 
hogy az ő birtokaik, és Kárán városának területe rég óta el 
vannak határolva, és hogy ennél fogva ők semmiféle, Kárán 
városához tartozó földet sem foglaltak el. Ennek bizonyítására 
előmutatták Nagy Lajos királynak már idézett 1376. és Zsig
mond királynak szintén említett 1392. évi levelét. így állván a 
dolog, Losonczy Zsigmond, Orsóvá, Miháld, Sebes és Zsidóvár 
castellanusa, 1419. május 30-án Káránban Sebes, Lugos, 
Kárán és Komiátli kerületek nemeseivel és kenézeivel törvény
széket tartván, és a királyi leveleken kívül figyelembe vevén



5 4 NAGY-MUTN1K.

még azt is, hogy már Trentul János Szörényi bán a peres felek 
közt egyezséget hozott létre, és új határjeleket állított fel, Peré- 
nyi Miklós Szörényi bán pedig a mutnoki nemeseket azon föld 
birtokába, mely odáig terjed hol a Mutnok patak a Temesbe 
szakad, valósággal beigtatta, és ezt az igtatást Zsigmond király 
is helyeselte, — úgy ítélt, hogy az említett terület mindig és 
régtől a mutnoki nemeseké, és kenézeké volt, ős hogy ez ennél 
fogva most is örökségi joggal és a kijelölt határok közt a, mutno- 
kiaknak meghagyandó. A nyertes felek: Balás István fia, László 
és János Bogdán fiai, Miklós Farkas fia, más Miklós Radul 
fia, Nege és László Opprissa fiai, és Woja oláh. Zsigmond 
király, ki e hosszú pör eldöntését Losonczy Zsigmondra bízta, 
az ő ítéletét 1421. évben megerősítette.

A  békesség szelleme azonban még soká nem honosodott 
meg a két községben, mert már 1424. évben Lőrinc káráni 
bíró a város nevében újra panaszt emelt, hogy a mutnoki és 
macskási nemesek őket az erdők használatában zavarják, 
melyek használati joga őket rég időtől fogva illeti meg.

Minthogy pedig minden erdők használata a kárániaknak 
meg van engedve, kivévén Bothligete és Záldobos erdőket, 
melyek a Muthnokiaké, és a Badpataka, mely a Macskásiaké 
— melyekből tehát a kárániak ki vannak tiltva, ■— Zsigmond 
király Ozorai Pipo temesi főispánhoz és a sebesi várnagyhoz 
azt a rendeletet intézi, hogy a káráni polgárokat és jobbágyo
kat a Mutnokiak és Macskásiak zaklatásai ellen oltalmazzák.

A mutnokiak és kárániak közti viszály történetét eddig 
összefüggésben adván elő, figyelemmel kell lennünk más ese
ményekre is, melyek ez időben előfordultak.

Néhai mutnoki Bogdán fiai: István, Farkas, László és 
János; és többi rokonai: László és Mihály macsovai Apprissa 
fiai, István és Dénes Juga fiai, Mihály Márk fia, Magas Dömö
tör fia, Pál és Sínkay Román fiai 1404. évben Koroghv 
Fülpös temesi és sebesi főispántól a sebesi vár kerületében 
fekvő Libanfalva máskép "Vzestya falut adományozza. A 
fenebbi Bogdan itt nébiái Comes Bogdan de Muthuuk nevezte
tik. Muthnoki Farkas, István és László mint alperesek 1411. 
évben kedvező Ítéletet nyernek Ozorai Pipotul a sebesi kerü
letben fekvő Mészfalvára nézve, melynek békés birtokában
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mái' 32 áv óta túl ál tut mik. A Muthuokiak itt, és Zsigmond 
király megerősítő levelében ismételve olálioknak neveztetnek. 
A Csanádi káptalan 1412. éviién bizonyítja, bogy Dénes, Péter, 
Pál és Stau de Gyepő, ezen Gyepe (ma Priszaka) nevű, Temes- 
megye karánsebesi kerületében fekvő falujuk felét, Mutnoki 
Farkasnak, Bogdan de Mwtlinwk fiának, többi rokonaik nevé
ben is örökségi joggal adományozták és bevallották. Zsigmond 
király 1428. évben rendelvén, hogy a Macskásiak ítuzsinósz, 
Lourdis és Toplicza birtokába vezettessenek, mint kijelölt kir. 
ember neveztetik Balás, Mutnoki István fia. Mutnoki Farkas 
fiai utóbb Oloságh és Dragomőrfalva birtokát kapják adomá
nyuk, (Lásd Olloság.) 1440. Mutnoki Dénes kir. ember. Hunyadi 
János erdélyi vajda és tcinesi főispán Hunyadbau 1445. évben 
törvényszéket tartott, mely alkalommal Macskási Iván, Dénes 
•fia, Ulászló király új adománya alapján igényt emelt Gyepő 
birtokára ; azonban a Muthuokiak Albert királynak szintén íij 
adománylevelét mutatván elő, és ezt Hunyadi fontosabbnak 
találván, a Gyepő nevű falut Muthnoki Bogdánnak, és Muth- 
noki Farkas fiainak: Mihálynak, Lászlónak és Imrének, ■— 
továbbá Gyepei Staan fiainak: Péternek, Sandrinnak és Ist
vánnak ; Fülöp fiainak Jánosnak és Istvánnak, végre Dénes 
fiának Istvánnak ítéli oda Macskási Iván ellen. (Lásd Gyepő.) 
1451. évben Muthnoky Dénes, Hunyadi János által valamely 
statutiora kijelölt, kir. ember. Ugyan ő 1452. mint tanú jelent 
meg Karánsebes tartozandóságaiból (az az Muthnok akkor a 
karánsebesi oláh kerülethez tartozott) és arról tett bizonysá
got, hogy Csornai Mihály, Drankovárát Albert király adomá
nyából kapta. Ugyanakkor említtetik egy Muthnoki János. Az 
aradi káptalan előtt 1467. megjelenő Orményesi Lado, Mihály 
fia egy részről Muthnoki Zayk László, István Szörényi bán, és 
Sandrin más részről azt vallották, hogy ők jószágaikat egyesitet
ték, és azokra nézve úgy egyezkedtek, hogy a mely fél magta
lan meghalna, annak birtokait a túlélő rész örökölje. A  Muth- 
nokiak ide tartozó falvai ezek: Mothnok, Malomfalu, Osestya, 
Szederjes, Magúra, Radulencz, Csernota, Almafa és egy kőto
rony, mind a karánsebesi kerületben. Erről a káptalan kivált
ságos levelet adott ki. 1496. évben Muthnoki Mihály mester, 
és néhai Dénes fia János, nevezett Mihály testvére a királyi
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részbirtokai Zgribest, Mutnok, Obaba, Csernota stb. falvakban 
eladományoztassanak. Ugyan ez évben egyezségre lépnek a 
Mutnokiak Kárány várossal, a káráuiak által Alsó- és Felsü- 
Mothnok, máskép Morencz-nek nevezett falvak területén elfog
lalt földekre nézve. Vitézlő Mutnoki Ferenc és Mihály magta
lanul meghalván, 1585. évben Zagyvái Boldizsár, máskép 
Muthnoki, és atyafiai: Mutlinoki Péter és György, Groza Fai- 
kas és más Farkas, Péter, Miklós, János, és Mihály, Muthnoki 
Farkas, Zeyko ') Sándor és Lajos, — a Szák, Morencz, Mut
nok, Obaba, Csernota, Belest, Szederjes, Zgribest, Nalácz, 
Szlauapatak, Ozestia, Pusztatelek, Szederjes, Magúra, és Al
mafa határában levő részbirtokokba való beigtatást szorgal
mazták. De ez ellen Simon Erzsébet, néhai Muthuoki Ferenc 
özvegye erélyesen tiltakozott. Tiltakozott karánsebesi Bratovan 
László is Muthnoki Mihály húgai képében, úgymint Szarazani 
Minka Ferencné, és Katrina Borza Péterné képében; végre 
ellentmondott másnap reá, Muthuoki Farkas is. A felek közt 
1585. évben egyezség jött létre, mely szerint, a míg Erzsébet 
asszony él, ő teljes, háborítlan birtokában maradjon Muthnoki 
Ferenc jószágainak és tartozékainak; hozzáadván azt a kikötést, 
hogy Erzsébet saját szerzeményeiről végrendeletileg tetszése 
szerint intézkedhessék. Báthory Zsigmond vajda 1586. évben 
meghagyta az erdélyi káptalan requisitorainak, hogy miután 
lugosi Modlina Ferenc férfi sarjadék nélkül meghalt, az így 
megürült részbirtokokba, a Szörény megyei karánsebesi kerü
letben fekvő Gavosdia, Mothnok, Morencz, Ohaba, Csernota, 
Zgribest stb. területén, igtassák be Somlyay Gergelyt a feje
delmi jószágok igazgatóját a fiscus nevében.

Farkas Péter és Miklós mutnoki birtokosok 1589. egyez
ségre lépnek Zagyvái Boldizsárral, a Muthnoki Farkas elleni 
pör költségeinek előlegezésére nézve.

Laktak Mutnokon 1590. évben Lya Péter, Balota Mi
hály, Busor Péter, Busor Lőrinc, Farkas Mihály nemesek, — 
kétségtelenül szintén bizonyos részek tulajdonosai.

Báthory Zsigmond vajda 1593. évben meghagyja az 
erdélyi káptalan requisitorainak, hogy Muthnoki Farkasnak a

') Más oklevélben : Orbo Zeyko.
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Macskás, Mutnok, Zgribest stb. birtokára vonatkozó oklevelek 
másolatait adják ki. 1599. évben Muthnoki Ferencnek font- 
említett özvegye, Simon Erzsébet, végrendeletikig intézkedik 
Mattnikon levő részbirtokai ról. (Lásd Moroncz.)

Az 1603. évi összeírás szerint Zagyvái Boldizsár M oli
n ó k  faluban egy porta után adózott. Midőn Zagyvay Miklós 
magtalan meghalt, Rákóczy Zsigmoud 1607. évben az ő rész
birtokait Almafa, Szák, Mottnok, Ohaba és Osernota faluban 
Déési Mihály diáknak, ki a fejedelemnek Lúgoson hűséges 
szolgálatot tett, adományozza. Muthnoki Gábor 1608. évben 
maga és anyja Simon Anna, néhai Muthnoki Farkasné képé
ben Berla Radulnak négy puszta telket M a tn o k  falván Szörény 
vármegye karánsebesi tartományában elzálogosít.') Ugyan ő 
már azelőtt Tivadar László és Laczug Ferenc ispánsága idejé
ben hat telket zálogosított el 70 forintért 4.0 esztendőre oly 
formán, hogy azokat Berla Radultól vagy maradékitól előbb 
senki ki ne válthassa; ha pedig Muthnoki Gábor vagy mara- 
déki őt a mutnoki jószágban meg nem oltalmaznák, ez esetben 
Berla Badul Szakulra, Morenczre, vagy Gábor más jószágára 
mehessen, hogy hasonló értékű földeket foglalhasson. A négy 
telket most szintén 40 esztendőre adja zálogba, — mind a tíz 
telket együtt 117 forintért. Zagyvái Miklós özvegye, Kricsováy 
Annucza 1609. évben, néhai ura 16 forintnyi adósságáért két 
telket2) kötött le Mutnokon a kiváltás idejéig Kricsováy Fe
rencnek, ki azokat megint Berla Radulnak bevallotta. Bethlen 
Gábor fejedelem 1624. évben Groza Ferencnek új adományt 
ad M a tn o k  azon részbirtokára, mely azelőtt Zagyvái Boldizsár 
tulajdona volt. (Lásd Szakul.) Kricsováy Anna 1635. évben 
Rákóczy György fejedelemhez intéz felfolyamodást a Szörény 
vármegyei törvényszék Ítélete ellen, Szakul, Morencz, M otnok  
stb. részbirtoka ügyében. Ugyan csak Kricsováy Anna, Groza 
Ferencné 1639. évben tagadja, hogy előbbi urától. Zagyvái 
Miklóstól valami részbirtok rámaradt volna Morencz, Motnok, 
Csernota stb. falu határában. Ugyan ez évben karánsebesi 
Groza Ferenc Fiáth Zsigmondnak a Szörény megyei Szakul,

’) A jobbágyok, kiknek telkeit elzálogosította Muthnoki Gnhor, 
pévszerint elősoroltatnak. Oklevéltár II. 518. szám.

*) Márton Olarul és Miklós Gyula telkeit. (Okltr II. 523. sz.l
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Morencz, Beiyen, Mothnok, Ohaba, Csernota és Almafa részjó
szágait beírja, a gyulafehérvári káptalan előtt.

1641. évben Muthnoki János a Groza Ferenc után ma
radt részjószágot Gyurma Györgynek és Jánosnak stb. engedi 
á t ; 1642. évben azonban az erdélyi káptalan előtt tiltakozik, 
bogy a fejedelmi üscus Muthnoki Mihály magtalan halála 
következtében Mottnok, stb. birtokába igtattassék, Pecsvá- 
radi János és Veres István ügyészi képviselők személyében. 
Ezen ellen mondásért Virginás István a fejedelem ügyésze 
Muthnoki Jánost a fejedelmi curiára idézte, hogy tiltako
zását igazolja. De a kolosvári országgyűlésen, mely ez évben 
tartatott, és melyen a fiscus fennebbi beigtatása tárgyalás alá 
lett volna veendő, átvizsgálandó, és felette Ítélet hozandó, ez az 
ügy elő nem fordult, a fiscus azt ismeretlen okból elő nem 
hozta, és így Mutbnoki János, noha kész és képes lett volna 
magát igazolni, szándokától elejtetett, hozzá kérdés sem intéz- 
tetett. Muthnoki János ezen elhanyagolás és eljárás ellen is 
tiltakozott, valamint Pestere' és Macsova falvakra nézve is, 
melyekre a fiscus Mutbnoki Bogdan magtalan halála után, 
szintén tulajdoni jogot vett igénybe. A Mutbnoki Mihály mag
szakadása által megürült részbirtokok ezek: Aimafa, Motnok, 
Beliu, Morencz, Zlanapatak, Ohaba, Szák, Csernota falvak, 
valamint Ozestia, Szederjes, Nalácz, Magúra praediumok Szö
rény megyében. A tiltakozás történt déc 18-án. Ezen tiltakozási 
bizonyítványt Rákóczy György parancsára 1646. az erdélyi 
káptalan a sekrestyében kikereste és átiratban újra kiadta.

A Marsigli-féle helységek jegyzéke 1690—1700. évekből 
nem említi Nagy-Mutnikot, hanem csak Mutnik-Ohaba falut a 
karánsebesi kerületben; az 1717. évi összeírás azonban Mute- 
nik falut (értsd Nagy-Mutnikot) 31 házzal sorolja fel. Krassó 
vármegye újra alakulása idején, 1779. Nagy-Mutnik, annak 
karánsebesi járásához tartozott. I. Ferenc király, Bécsben 
1806. június 6 -án kelt adománylevelével a falut Branovacsky 
Jánosnak, az ogulini határőrezredbeli ezredesnek 18,720 frt 
és 37 krért adományozta, a mint az már néhai atyjának, Bra
novaesky Mihálynak még életében meg volt ígérve. Brano
vaesky Jánost — ki 1808. évben vezérőrnagy, utóbb temesvári 
dandárnok és ideiglenes hadi kormányzó, •— zsarnoksága miatt
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1817. évben saját jobbágyai verték agyon. Tőle örökölte a 
jószágot Kosztics Mihály, ettől az ő özvegyeYaszilievits Anna; 
kitől azt a kir. kincstár 1866. évben, a ineliorátiók árának meg
térítése mellett visszavette. A kincstár, melyre a nagymutnoki 
birtok Branovcsky Mihály, illetőleg János után szállt, azt 
1868. évben Branovacsky Andrásnak engedte át, testvérei 
György, Vazul és János meghatalmazása alapján, és azon fel
tétel mellett, hogy a nevezett testvérek a birtok utáni földte
hermentesítési járulékról lemondjanak , és bizonyos határnapig 
a beruházási költségek fejében 17,239 forintot fizessenek.

Branovacsky András és neje Rozália jogosítva voltak, a 
jószágot gyermekeikre hagyományozni; de a tulajdonjog mégis 
csak Andrásra és Rozáliára volt írva. Ok Nikolics J . I). temes
vári kereskedőtől 42.000 frtnyi kölcsönt vettek fel, megenged
vén neki az előjegyzést. Branovacskyék a pénzt megszerezvén, 
Nikolitsot kielégítették és a temesvári takarékpénztár adósaivá 
lettek, mely a pénzt kölcsönözte. De nem teyén eleget köteles
ségüknek, a takarékpénztár 1868. évben végrehajtás útján a 
jószágot megvette. 1871. évben Branovacsky Emil (András és 
Rozalia fia) igénykeresetet támasztott Rozalia ellen. A temes
vári takarékpénztár 1878. év végén a jószágot Koronghy Hen
riknek adta el.

A falu dombos helyen fekszik; magosán elterülő szor
galmi földje szilvásokkal^ gyümölcsös kertekkel van beültetve. 
A régi lakosok a Szelistye dombon telepedtek le, honnan a 
török háborúk után mostani helyükre költöztettek át, a Mut- 
nicsel patak mellé, mert nagyon szétszórtan laktak.

Mutnik szláv nyelven remetét jelent. Szántóföldek nevei: 
Pagina. Szelistye. Lunka. Hensu. Belenin.

Nagy-Mutnik területe 3451. hold, 519 öl. Lakosságának 
száma mintegy 1 2 0 0 .

Mutnik puszta van Turócz megyében Alsó-Stubnya mel
lett. A bosniai Unna parthoz éjszaknyugoti irányban fekszik 
Mutnik város.

Nacza, hajdan falu. A Macskásiak 1448. évben a Sel.ye 
nevű havasért Rakoviczai Györgynek Negrilla nevű jobbágyá
val perlekedtek, utóbb mind két fél az ügyet nyolc tagú válasz
tott bíróság elé hozta; ezen bírák egyike Nicolaus de N d cza .
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Azt hiszem, hogy- ezen Nácza a Macskásiak birtokainak kör
nyékén, — tehát Karánsebes vidékén feküdt. A karánsebesi 
kerület nemes közönsége 1456. nyílt levelet ad ki, négy nemes 
férfi pecsétje alatt, ezek közt Nicolaus de Norocza. Ez ugyan 
egy személy a fenebbi Miklóssal de a helynév két félekép lévén 
írva az idézett oklevelekben, kérdés, melyik a helyes névalak.

Nadrág, bányahely Zsidovárhoz éjszak-keletre a Padjes 
és Komet patak összefolyásánál. A Csanádi káptalannak 1364. 
évi jelentése szerint a Toplafő és Bosárfő folyók mellett két új 
határjel állítatott fel, melyek Eel-Ikus falut elválasztják Nod- 
rag nevű királyi birtoktól, és omori László, Gál fiának bir
tokától.'

Hunfalvy János szerint a Nadrág patak, a Yervu Fonti- 
nilor dél-nyugoti oldalán ered, elsőben nyugotra, aztán éjszak- 
nyugotra tart, Krivina mellett a Padjes hegy nyugoti oldaláról 
lefolyó Kernejcsa patakkal egyesül, azután délre fordulván a 
zsidovári és más csermelyekkel növekedik, s végre nyugotra 
kanyarodván Kricsovánál a Temesbe ömlik.

A Nadrág patak vidéke e szerint elég távol esik Gladná- 
tól, melyről tudjuk, hogy a fenebbi Eel-Ikus faluval határos 
volt; még is, miután Nadrág bányahely területe ma is éjszak
ról Gladnával határds, alig kételkedhetni, hogy az 1364. évben 
említtett Nodrag nevű királyi birtok a mai Nadrággal azonos. 
Ezzel azonban nincs monda, hogy a régi és a mai Nadrág 
fekvése megegyező.

A mai Nadrág vidékéről szól világosan Isabella királyné 
1548. évben, midőn Petrovics Péter temesi főispánnak és az 
alsó részek főkapitányának több Arad és Temes megyei birto
kokon kívül, a Szörény megyében fekvő Zsidovár, Nadrág és Si- 
diinir területén bizonyos részbirtokokat adományoz, a melyekbe 
őt az aradi káptalan beigtatta; az igtatásnál jelen voltak Mona 
István és Mátyás de Borzows, Súlyai János de Krivina, Huu- 
gar Ferenc de Kricsova, Macskásy Péter de Tinkova, és más 
szomszéd birtokosok; a királyné egyúttal Haraszti Ferencet 
megfosztja Csálya vár és tartozékai, Tergovistye, Zsidovár 
várainak, Nadrág és Sidimir részbirtokától, mert mint hamis

') Krassói Oklevéltár I. 109. lap.
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pénz verője hűtlenségbe esett, és birtokos társa, borsai Csorba 
Ferenc fimagzat nélkül meghalván, az utóbbinak jószágrésze 
is a királyné rendelkezése alá került.

A Fiáth család levéltárában levő egyik oklevelében a 
helység Alsó-Nagy ragh-nak van írva. Báthory Zsigmond feje
delem 1590. február 8 -án Jósika Istvánnak és örököseinek, 
esetlegesen az ő testvéreinek adományozza Zsidovár várát és 
Zsidovár oppidumot, Sidimirfalva, Szederjes és Nadragh falva
kat, Szörény vármegye karánsebesi kerületében. A statutio 
csak az utóbbi kettőben ment végbe ellentmondás nélkül. (L. 
Zsidóvár.) Báthory András fejedelem 1599. szeptember 1-én 
Sarmasághy Zsigmondnak Zsidovárt adományozza, a hozzá 
tartozó Nadrágh, Sidomir és Szederjes faluval. Sarmasághy 
Zs. 1607. évben Zsidovár várát, és városát, Nadragh, Sidomir 
és Szederjes faluval Szörény megyében Keresztesy Pálnak 
zálogosította el. A X V III. század elején báró Jósika Mózes 
özvegye folyamodik Mária Teréziához, hogy fiának Dánielnek 
Zsidovárt és a környék falvait, ezek közt Krivinát, melynek 
hajdani neve Xadrág, adományozza. Ma Krivina és Nadrág 
két külön helység.

A régi Nadrág helység teljesen elpusztult, híre is elve
szett, úgy hogy mai nap a mostani telepet elsőnek tekintik, 
mely a hassonnevű patak mellett keletkezett.

A  zsidovári erdőségek nevei: Dimbu cu fér ( =  vasas 
domb) és Fatza aurar ( =  arany arc) azt gyanítátják, hogy itt 
már régi korban bányamívelés volt gyakorlatban, és az ismere
tes érctelepek emlékezete e nevekben maradt fenn. Legújabb 
időben is egy kavicsszakadványban tiszta arany találtatott, egy 
út építése alkalmával, mely Nadrágnak valeamarei határán át ' 
vezettetett, melyből Trunz igazgató egy kis ércpéldányt muta
tott elő. Később azonban Trunz nem ismerte fel többé a lelhe- 
lyet, és a kutatások csak kénkovandra vezettek, melyben nyoma 
sem volt az aranynak, és így az aranyat tartalmazó kvarcz újra 
felfedezése későbbi időre marad. Bizonyos, hogy csak 1845. 
évben történtek itt az első érckutatások, mire aztán a sikert 
ígérő érces helyek fölkeresése (Einmuthung) következett. 
Vállalkozók voltak egy bécsi tőkepénzesek társasága, kik itt 
vasgyárt alapítottak, »Zsidovári vasgyár« cég alatt, melynek

Ö2
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igazgatósága Nadrágon székelt. A  nadrág! vashuták többnyire 
1846. évben épültek, a mely évben a nadrági területet a bánya- 
társulat megvette a zsidovári közbirtokosságtól. Az első tele
pedek leginkább morva vasgyári munkások, szénégetők és ipa
rosok voltak, kiket a társulat leküldött, és elhelyezett, később 
még egy tót, egy oláh, sőt cigány gyarmat is keletkezett; ezen
kívül a nemzetiségek sajátságos vegyüléke, de a számával 
felülkerekedő lakosság a német volt. Az első telepedek száma 
200-ra ment, 1866. év elejéu 1082-re emelkedtek. 1873. évben 
1453 lakója volt a bányahelynek.

1848. évig itt csak katholikus imaház állott fenn, és egy 
kápolna a görög-nemegyesültek számára. Azonban 1848. évben 
a bányatársulat egy kis katholikus templomot építtetett, és 
egy plébánust rendszeresített; kinek egyúttal kötelessége 
volt, hogy az ifjúságot az elemi tárgyakban oktassa. Csak 
1858. évben alapítatott katholikus jellegű valóságos iskola, és 
alkalmazást nyert egy tanító.

A vasgyár telepítése előtt a nadrági terület sűrű őserdő 
volt, és a vidék egészségi tekintetben nem jó hírnek örvendett 
az itt uralkodó posványsági — és váltólázak miatt. De mind 
ez már jobbra fordult.

A hatvanas években nagyon gyakoriak voltak az erdő
égések, melyeket gonosz emberek okoztak. Az egy 1865. évben 
több mint 2 0 0 0  holdnyi erdőségek pusztítattak el gyújtogatás 
által Nadrág és Kriviua területén.

A bányamunkások számára létezik 1848. óta társpénz
tár, a szegények és munkaképtelenek segélyezésére. Kapcso
latban van ezzel a kórház; az abban ápolást nyerők költségei
nek felét részint a bányatársulat, részint a társpénztár fedezi.

Zsidovárról kiindulva a Temes völgy elhagyásával, és az 
innen csaknem derékszögben elhajló Nadrágvölgyben fölfelé 
haladván, két órai távolságban elérhető Nadrág. Haladás köz
ben, mindinkább mélyebbé válnak a völgyek bevágásai, a 
melyek alján, a sok, tiszta vizű hegyi csermelyekből táplál
kozó Nadrág folyik. A legmélyebb ilyen bevágása Yaleamare, 
ezentúl következik a legjelentékenyebb magaslat a Dialu 
porkului. (— disznóhalom.) Innét legelőször lehet átpillantást 
nyerni, az alant 70 ölnyi mélységben fekvő nadrági völgyre, és
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abban a vasgyár olvasztóira, hengerművekre, a fausztatókra, 
és az ipartelep csinos házaira és kertjeire. A környék legma
gasabb hegye a 4374 lábnyi Pagyes, melyről a legfennségesebb 
kilátás van Facset vidékére, kelet felé az erdélyi hegyekre 
Déva és Nagyág táján, dél felé Karánsebesig, nyűgöt és éjszak 
felé Lúgosra, és a temesi tartomány legnagyobb részére. Emlí
tendő még a Kornyet és Iswodje völgye.

Fényes Eleknek 1851. évben megjelent geographiai szó
tára Nadrágról még nem emlékezik, noha már 5—6 esztendő 
óta fennállt. Tengerszín feletti fekvése mintegy 2100 láb. Terü
lete, mely a zsidovári határból kihasíttatott, 13937 hold, 1058 
ö l; többnyire erdőség.

1866. évben a zsidovári vasgyár-társulat összes vagyona 
ellen csőd hirdettetett, helyette alakult a nadrági vasgyári 
társulat, melynek nevére íratott át 1872. évben az egész jószág, 
és azt most is bírja.

Nagoje, lásd Magojafalva.
Nagy patak, lásd Valeamare.
Nalácz, hajdan birtok, vagy telek Szörény megye karán- 

sebesi kerületében. Faluvá, úgy látszik, soha sem fejlődött. 
Muthnoki Ferenc özvegye Simon Erzsébet 1585. évben ezen, 
és más telkek, és falvakra nézve egyezségre lépett az örökségre 
vágyó rokonokkal. Ez alkalommal Nalacz, Magúra, Zgribest, 
Szederjes telkeknek íratnak, a többi birtokok falvaknak. Ez 
évben Naláczi János de Nalácz karánsebesi nemes volt. Hason- 
lókép 1585. évben tiltakoznak Brathovan László és Muthnoki 
Farkas, hogy Zagyvái Boldizsár magát Szederjes, Zgribest 
Nalácztclcke, Almafa és más Muthnoki Mihály és Ferenc-féle 
részjószágok birtokába igtassa. Báthory Zsigmond Muthnoki 
Farkas kérelmére 1593. évben rendeli, hogy annak a Szák- 
faluj Macskás, Zgribest, Naldcztelek stb. birtokokra vonatkozó 
oklevelek másolatai az erdélyi káptalani levéltárból kiadassa
nak. Muthnoki János 1642. évben tiltakozik, hogy a fejedelmi 
íiscus Muthnoki Mihály és Bogdan fimagzat nélküli halála 
következtében magát Szederjes, Nalácz stb. birtokába beigtassa.

Bákóczy György fejedelem még 1646. évbeli Nalácz stb. 
jószágok birtoklása iránt Ítéletet hozott a fejedelmi fiscus ellen. 
(Lásd többet Ohaba Mutnik alatt.)
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Nem leket ugyan kimutatni, hogy a ma Erdélyben élő 
báró és nemes Naláczy család akár innen származott, akár itt 
birtokolt volna. De az utóbbi legalább nagyon valószinű. Na
láczy János, kinek apját Miklóst Nagy Iván (Magyarország 
családai V III. 97. lap) a legrégibb ismert Naláczynak nevez, 
mint láttuk, karánsebesi nemes volt; és itt Krassóban birtokol
tak, sőt magas hivatalt viseltek a Barcsayak is, kikkel a Nalá- 
czyak rokonsági viszonyban álltak. ’)

Nalácz területe melyik Krassó megyei falu határába 
olvadt, nem tudjuk, — a dűlőnevek nem tartották fenn emlé
két. Mind a mellett Nalácz fekvését Zgribest vidékére tehetjük.

JNandrest, hajdan falu a marsinai kerületben. Egykor a 
Hunyadik birtoka lehetett, mert 1514—16. évben György 
brandenburgi őrgróf Nandresth falut bírja 6 jobbágygyal. Mi
dőn Báthory Zsigmond 1597. évben Nandrest falut Török 
Istvánnak adományozza, a birtok Hunyad vármegyéhez tarto
zott; de Báthory Gábor 1612. évben azt, mint praediumot 
Török Katalinnak visszaadományozván, Nandrost (másutt 
Nandorst) a marsinai várhoz Temes megyében számíttatott.

Még 1766. évben említtetik Nandrask völgy Homosdia 
és Kossovicza közt. Ma Kossova falu határában van Valea 
Nandreasea, legelő .erdőben. Az elenyészett falu fekvését ezek 
nyomán a dobrai szoros vidékére tehetjük.

Nádas, falu Fehértemplom és Szászka közt, a Nera folyó 
mellett. Egykor Szörény vármegyéhez tartozott, valószínűleg 
Ki88. év óta, miként Zsittin, Cservena Cserko, Kussics stb. 
falvak, melyek ugyanezen oklevélben említtetnek. A  Marsigli- 
féle jegyzék 1690 --1700. Najdos falut a palankai kerületben 
sorolja fel. Nádas 1699. évben a kir. fiscus birtoka. Az 1717. 
évi összeírás szintén e . kerületben helyezi el, 7 2 házzal. Az 
1723. évi térkép Nadasch helységet a Kliszurában, az 1778. 
évi térkép az oláh-illir határőrezred kerületében tünteti fe l; 
1743. évben Nadass néven említtetik, sőt még Yályi András is 
Nádast (1799. évben) bánátbeli falunak írja, Ujpalankához egy 
mórföldnyire. Bizonyos tehát, hogy a mai Naidasch vagy Naj-

J) Sajnos, hogy néhai Makrai László képviselő úr fáradságai a 
Naláczy család okleveleinek megszerzésére eredményre nem vezettek.

KIÍASSÓ VÁRMEOYK TÖ RTÉNETE.  I t .  5
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dós a régi .Nádasnak elferdítése. Még Korabinszky is Ná- 
dasch-nak írja a helynevet. Egykor az illir-bánsági határőr- 
ezredhez tartozott, ma Krassó megye járni járásában fekszik.

A történeti események nyomtalanul haladtak el e falu 
mellett.

Negrilest, hajdan falu a marsinai kerületben. Egykor a 
Hunyadi család birtoka volt, és ennek révén hirta György 
brandenburgi őrgróf is 1514—16. évben. Akkor 8 jobbágy 
telkei léteztek benne. Báthory Zsigmond 1597. mint Hunyad 
megyei falut adományozza Török Istvánnak, Báthory Gábor 
pedig 1612. mint Temes megyei praediumot visszaadomá
nyozza Török Katalinnak. Török István magtalan halála után 
Bethlen Gábor e birtokot ifjabb Bethlen Istvánnak adomá
nyozza.

Balosest falu területén van ma Negrila nevű dűlő (halom, 
szántó, mező, liget), Kostej határában folyik a Negrilest patak, 
ugyan ott van hasonnevű dűlő.

Nemesest, falu Krassó megye éjszak-keleti részeiben, 
Marsina, Zorány, Kostej és az erdélyi határ közt. Nagymihályi 
Albert vránai perjel és fiai János, László és György 1427. 
évben Nempche puszta birtokába vezettetnek. Előbb már 
Jánky János birtoka volt. A király megerősíti e beigtatást 
1428. évben. 1548. évben Bozváry János a Temes megyében 
fekvő Nemesest és más Eacset vidéki falvakat az ő leányának 
hagyományozza. Báthory Zsigmond 1597. a Hunyad megye 
marsinai kerületében fekvő Nemesest falut Török István hunyad- 
megyei főispánnak adományozza. A  beigtatás napján 1598. 
június 2-án Bozváry Miklós a maga, és dési Pan János nevé
ben Marsinán a beigtatásnak Nemesesth és egyéb falvakra nézve 
ellentmondott. Különben Török Istvánnak nemesesti jobbágya 
Moldován János jelen van Jósika István statutiojánál Magyar- 
Szádon. Bethlen Gábor 1620. évben Török István halála után 
Nemesest falut ifj. Bethlen Istvánnak adományozza. Nemesest 
a Marsigli-féle jegyzetben (1690—1700.) nem fordult elő, de 
említi az 1717. évi összeírás Nemisfe néven 10 házzal a facseti 
kerületben.

Határa 1167 hold, 581 öl, tulajdonosa a kir. kincstár. 
Helynevek: Pontina la gradena spinanzului, kút egészséges
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ivó vízzel. La Juci, kaszáló. Zabran erdő. Valea Kosini, Pojana 
Rosia. Gyalu tirseli. Doszu. Valea jemini. Valea tieului. Valea 
scurta, vízforrások.

Nenchtelek, hajdan falu Krassó megyében. Nagylaki 
János 1421. kölcsönös örökségi szerződés alapján oda Ígéri 
Csáky Miklósnak és Györgynek. (L. Szentgyörgy.)

Nendraz, vagy N a d r a z  hajdan falu a Karas folyó 
mellett. Említtetik 1382. évben, midőn Krassó vármegye Himfy 
István kérelmére Jánky Miklós fiait egy malom építésétől a 
Karas folyón eltiltotta. Krassó vármegye 1404. évben Nend- 
razi András (Andreám de Nendraz) kiküldi a Sósdia faluban 
történt erőszakos foglalás megvizsgálására. 1435. évben Himfy 
László Krassó vármegye előtt Nendrazi Lászlót ügyvédjének 
vallja, ki 1437. óvbeu mint Krassó megyei nemes jelentést tesz 
a megyének remetei Himfy Frank javára. A Karas partján 
fekvő Nagy-Tikván falu határában van ma is Culmea Nendra- 
siului, az az Nendras halom, jele, hogy a hajdani Nendras falu 
Nagy-Tikván határával egyesült. Van továbbá itt Nendres 
halom, Nandras forrás. Székás falu határában: Dealu Nen- 
dresiului vagy Nendresiu, Nendras vagy Nandrassel patak, 
mely Kernyecsa területén ered, és Nagy-Tikvánhoz keletre a 
Karasba szakad. Kernyecsa határában Nendras völgy. Forotik 
területen Nandras nevű dűlő.

A XV. század óta a láthatárról letűnt Nendras falu még 
annyi gyökerét hagyta fenn emlékének.

Neniczevölgye. Ikus egykori Krassó megyei falu 1371. 
évi határjárásában említtetik a Nenycheuelge nevű kis völgy.

Neogochfalva, hajdan falu Krassó megyében. Nagylaki 
János 1421. évbeu Csáky Miklósnak és Györgynek Mirsincz, 
Neogochfalva stb. falut, örökségül Ígéri. (L. Szentgyörgy.) Fek
vésére nézve a forrás nem nyújt tájékozást.

Nergase. Egy 1761. évi térképeu e helynév előfordul 
Krivina és Forasest közt.

Nermet, falu, éjszakra Krassó városhoz. Nem találjuk 
emlékét a X V III. század előtt, az 1717. évi összeírás sem 
ismeri, az 1723. és 1761. évi térképek Nermy néven tüntetik 
fel. Korabinszky szerint Nermet a verseczi kerületben feküdt. 
Vályi, ki Krassó megye újra alakítása utáu ir, Nemied falut

5*
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az utóbbi megyéhez számítja, rác falunak írja, és a királyi 
kamara birtokának. 1855. évben az osztrák-magyar vasut-tár- 
saság szerezte meg.

Területe 1998 hold; rajta batszáznál több krassován 
nemzetiségű lakos. A határon átfolyik a Vermet patak. A 
legmagasabb begy a Mekekeu, és utána a Kika. Említendő 
még a Korlatovicza, Krassó város határánál, és Jazbinc, a 
Nermet forrásánál.

Neudorf, hajdan falu az alsó Dunánál, Moldováboz dél
keletre, Alibeg és Szent-Helena falu közt. Korabinszky és 
Lipszky nem tudnak e faluról, csak Scbedius térképén for
dul elő.

Nevrincsa, falu Klicsova, Perui, Yalealunga és Szudrias 
közt. Olykor Lewrinche-nek, az az Lőrincze-nek íratott. Már 
1480. évben említtetik Ckerbych István de Newrynche kijelölt 
kir. ember Haraszti Ferenc beigtatására a lugosi kerület 
némely birtokaiba; 1494. évben Fodor Ferenc de Newrencha 
Haraszti Ferenc familiárisa, a kinek nevében ellentmondott 
Pongrácz Mátyás beigtatásának Bánkfalva birtokába. Fodor 
Ferenc és a Vajda család közt Domasina birtokáért pör foly
ván, ennek folyamában, 1539. évben Gergely diák Sebes vár
megyéből mint tanú szerepel. Ugyan ez alkalommal és minő
ségben Trypo és Mihály Stója de Nebrenche (alább: de 
Lewrinche) nevezett Gergely diák jobbágyai Zalankemeni 
Gergely diák (ugyan az, kit eddig neveztünk) magtalan halála 
után Isabella királyné Nevrincsát Torma Dénesnek adomá
nyozta, ki Lippáról való volt, és a kinek II. János király 1569. 
évben Neunenchye (értsd Nevrincsa), és mindkét Volkfalva 
egész részbirtokaira új adományt ad, minthogy a háborús idő
ben a nevezett, Szörény megye karánsebesi kerületében fekvő 
jószágokra vonatkozó okleveleket elvesztette. Báthory István 
vajda levele szerint, karánsebesi Fodor Mihály 1573. évben az 
ő részbirtokát Newrínchye és Welchesd falvakban 65 forintért 
eladja Balásfy Mihály diáknak, lippai számvevőnek; de a 
beigtatásnak ellentmondott Modlina Menyhért Fodor Mihály 
nevében, és Désy János, valamint néhai Torma Dénes özvegye. 
Miről a karánsebesi Várnagyok Lúgosról kelt levelükkel jelen
tést tesznek a vajdának. 1598. évben pünkösd másod napján
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Jancsa Márton, Miza Márton és Bukni- Sebül, Fodor Ferenc
nek Nevriuozében lakó jobbágyai részt vesznek azon beigtatás- 
ban, mely Eördogb Györgygyel végbe ment Körtvélyfalva, 
Barafalva és Goncsiesdfalva Ternes megyei helységekben. 
Ugyan e jobbágyok jelen vannak, midőn Török István a 
monostori kerület birtokába vezettetik, valamint Temes megyei 
Alsó-Tergovistye faluban, Kálmándy Mihálynak ottani statu- 
tiója alkalmával. A. Marsigli-féle jegyzék 1690—1700. évekről 
Nevrincsát a lippai lunkaság falvai sorában említi. Az 
1717. évi összeírásban Neurinza falut a karánsebesi kerületben 
találjuk 14 házzal. Neverincze alakban említi az 1723. évi tér
kép is. Bél Mátyásnál: Niverincze. Az 1734. évi összeírásban 
Nerverinza a lugosi járásban. A görög-keleti plébánia itt 1777. 
évben alakult.

A helység a kir. kincstár birtoka; a Szárazpatak hasítja 
át. Helynevek: Gonsesti, a régi Goncsiesdfalva névemléke; 
Livezi, Szelistye. Völgyek: Balte Vojezsi, Pojana Sebi.

Nexefalva, hajdan falu Temes megye határai közelében. 
Már 1369. évben, tehát a bolgár háború után Nagy Lajos 
király Himfy Benedek bánt azon jószágokkal jutalmazza, 
melyeket Nexe fiaitól, János, László és Péter hűtlen oláhoktól 
Temes megyében elvett. Imre fia Nexe, a kövesdi várhoz tar
tozó kenéz, arról vádoltatott, hogy Nexefalván a Himfyektől 
négy ökröt, és egy megrakott búzás-szekeret elvett. A vizsgá
lat Krassó vármegye által indíttatott, és az eredményről ez 
adott ki bizonyítványt, ennél fogva Nexefalva ezen megye hatá
rában feküdt.

Nezde, hajdan falu. 1358. évben László, Miklós fia de 
Nezde, királyi ember Székás völgy statutiójábaú. (Krass. Oki. 
37.). Vájjon Nezde Krassó megyei birtok-e? több adathiányá
ban el nem dönthető, de Székásvölgy fekvésénél fogva valószínű.

Nezebér, hajdan két ily falu Krassó megyében. 1471. 
Szőnyes, mindkét Nezebeer, Péterfalva stb. mint Hodos, (1. azt.) 
melynek sorsában osztozkodott.

Nikolincz, falu Fehértemplomhoz éjszak-keletre, Krusicza, 
Kusics, Vranyucz és Russova közt, aVicsnik patak mellett. A 
Marsigli-féle helységjegyzék 1690— 1700. évről Nikolinacz 
falut a palankai kerületben említi, ugyan ott az 1717. évi össze
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írás Nikólinzi néven 74 házzal. A X V III. század térképei 
(1723. 1761. 1778.) Mikolinz, Mikotinz, Mikolinze nevet hasz
nálnak. A  helységben 1779. évben alapíttatott görög-keleti 
plébánia, melynek már Fényes Elek idején (1851.) itt 2620 
híve volt, de ezek száma 1880. évben csak 1140.

E  népes helység történetéről nem tudunk semmit. Terü
lete 3014 hold 1100 öl. Tulajdonosa a kir. kincstár. A helység 
mellett van a 200 holdra terjedő Laczova nevű erdő. Helyne
vek: Krakulu Stancsiloru ( =  a Staucsu család lába), La 
Culme ( =  a csúcsokhoz), Valea szatului, =  helység patakja, 
Meriste ( =  tarlóföld), Smidagurdaly ( =  bokros hely), Cheia 
( =  kulcs), Valea Tovi, Valea Gergi (azaz Tovi és Gergi 
völgye).

Van Alibunár mellett Xagy-Xikolincz nevű falu, mely a 
katonai végvidék feloszlatása után Temes vármegyéhez csatol- 
tatott.

Niristhe, hajdan falu Szörény megyében, Báthory Zsig- 
mond fejedelem 1597. évben Alsó-Nyristhe falunak felét, vala
mint Felső-Xyristhe és Dobrolova praedium felét karánsebesi 
Tivadar László, Miklós, Jánosnak és Péternek adományozza. 
(Lásd Kladova.) 1598. évben Tivadar László és Miklós job
bágyai Nerestye faluból: Ilikul Bala és Kerekes János részt 
vesznek midőn Barcsay András Krassó és Gór úja birtokába 
vezettetik. A Niristhe név a Nyaraztya pataktól vehette; elne
vezését, és a helynév a X V I. században csak ferdítve hangoz
tatja vissza a patak régi nevét.

Novak, hajdan falu, ismeretlen fekvéssel. László nádor 
és opuliai herceg 1370. évben a Krassó megyével tartott nádori 
közgyűlésen bizonyos Wolp, Ztyrw fiát, a Novak faluban lakó 
kir. jobbágyot tolvajlásért elitéli.

Nyaraztya, hajdan patak Székás és Krassó vidékén, Szé
kás 1358. évi határjárásában előfordul a Nyaraztya folyó, és 
annak forrása (caput Nyarazty); egy 1363. évi oklevél pedig 
Székás területén említi a Niarastyafö patakot. (Lásd Székás.) 
Nem tévesztendő össze a Nyárág folyóval. (Lásd Niristhe.)

Nyárág, hajdan folyó Krassó megyében. Szécsy Miklós 
országbíró 1358. évi levele szerint a Kövespatak a Nyaragh-ha 
szakad. (Krassói Oki. I. 33. lap.) 1363. évben Lukács, Nyárági
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(de Nyarag) Miklós fia, kir. ember, midőn a Himfyak Köves- 
patak, Székás, Vaja stb. birtokába vezettetnek. Nyragh 1367. 
évben Zagurian falu egyik határa. Az eredeti oklevél kétszer 
ekkép írja a folyó nevét; de egy szintén 1367. évi határjáró 
eredeti jelentésében Nyaragh névalak fordul elő. Melyik folyó 
lappang ma e név alatt ? valószínűleg a mai Neva. (Lásd Kö
vesd, Mikuz vize, Liszkovize, Zagorian.)

Nyék vagy N y é k t e l e k ,  hajdan falu Gtertenyeshez 
délkeletre. Neuegteluk ( =  Nyéktelek.) 1343. évben az érsom- 
lyói vár tulajdona volt, de ezt akkor Lukács, Rajk fia bito
rolta. 1370. évben említtetik Osepe András de Nyeg, — a 
Gyertyánosi családból. Dobozi Dánfy Demeter panaszára, hogy 
gyertyán ősi Csép András fiai Jakab, András és Miklós az ő 
Nyék és gyertyános faluban levő részbirtokait, melyeket ő 
négy évvel azelőtt Csép Lászlótól zálogba vett, el akarják fog
lalni, Krassó vármegye vizsgálatot rendel és ennek eredmé
nyéről 1405. október 17-én jelentést tesz a királynak. Gyertyá- 
uosi Csép Jakab, András és Miklós arról vádolták Wadachi 
Bologdyt és fiát Imrét, hogy'a vádlók Nyék és Csókái nevű 
falvaikban lakó jobbágyainak nyájait már több ízben elhajtot
ták és megtartották, miért is ezen helységek már nagyobbára 
elpusztultak. Zsigmond király ennél fogva 1414. az aradi káp
talannak meghagyta, hogy a sérelmet vizsgálja m eg; a kápta
lan a panaszt igazoltnak találta. 1426. évben a tituli káptalan 
jelenti a királynak, hogy a Csép András és fiai Mihály, István, 
és György, és az utóbbinak fia Péter által Gyertyános és Nyék 
faluban elfoglalt részbirtokok Krassó megyében, Csép Jakab 
özvegyének és leánya Anka, valamint remetei Himfy Imre 
(István fia) örökségi jogú birtokait képezik.

Oczekul, hajdan falu a monostori kerületben. Báthory 
Zsigmond 1597. évben Török Istvánnak többi közt Padurány 
Olthye, Oczekul, Dubest, Topla stb. falvakat adományozza. 
Török István és Bálint 1598. évben e falvak birtokába igtattat- 
nak. Bethlen G ábor 1620. évben, Török István magtalan halála 
után, Oczekul birtokot ifj. Bethlen Istvánnak adományozza. (L. 
Marsina és Monostor.) Az 1717. összeírásban Ozkech a facseti 
kerületben, 10 házzal. Az 1723. térkép Öcsik néven Dubesthez 
keletre. És ez a falu utolsó nyoma.) (V. ö. Othie és Uliczo.)
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Ohaba, ma falu Hunyad megyében, Krassó vármegye 
szélén, keletre Kossoviczához határos, a dobrai országút mel
lett. Egykor a marsinai kerülethez, tehát Krassó vármegyéhez 
tartozott. Midőn Török István 1598. Marsina birtokába igtat- 
tatik, jelen vannak az erdélyi fejedelem jobbágyai Ohabáról; 
Presbiter (azaz Pap vagy Popa) Mihály és Radomir László 
mint szomszédok. Ohaba már akkor a marsinai kerülethez tar
tozott. Báthory Gábor fejedelem 1612. Török Katalinnak 
visszadományozza Ohaba, Urszu, Beluzest stb. praediumokat, 
melyekről a fejedelem akkor azt mondja, hogy Temes vármegye 
marsinai kerületében fekszenek. (Lásd Marsina.)

Ohaba. Margai Jakab egykor Szörényi várnagy Sisman 
Sandrintól 1470. bizonyos követelése fejében biztosítékot nyert 
ennek Bozyas, Ohaba és Felső-Borzas nevű részbirtokaiban. De 
a jószágokra Sisman rokona Törzsök Márton szintén jogot 
tartván, ő Margai Jakab követelését kifizette; a kiváltás idejéig 
megtartván a jószágokat. (Lásd Berzavos és Borzas.) Kétsé
ges, hogy melyik Ohaba értendő itt.

Csév-Ohaba, hajdan falu a lugosi kerületben. Az aradi 
káptalan I. Llászló király parancsára 1442. évben gamzai 
.Turcsin Miklóst és Kornetbi Mihályt a lugosi kerület falvai
nak : Berzews, Chewhaba és Ohabicza részbirtokába igtatja. 
Annak fonalán, hogy a Temes mellett, Szákulhoz éjszakra 
egykor Berzős falu és 1589. Szakul határában Ohabicza nevű 
hely feküdt, azt kell feltenni, hogy Chewhaba is (melyet véle
ményem szerint Szabó Károly nem helyesen Cseh-Ohabára 
értelmez) ide közel eshetett.

Ohaba lunga vagy O h a b a  r u m u n y a s z k a ,  (azaz 
Hosszú-Ohaba vagy Oláh-Ohaba) falu Radmanest, Ohaba szer- 
baszka, Dubest és Jersnik közt. Bánfy Miklósnak Arad me
gyében fekvő birtokai közt elősoroltatnak 1477. évben: Kékes, 
Kizdia, Ohaba (az eredetiben kétszer Ohaha), Kövesd, Bruznik, 
és Lapusnik falvak. Az erdélyi káptalan 1479. több maros- 
melléki falvak közt, melyekbe Bánfy Miklóst és Jakabot beig- 
tatja, Ohaba falut is emlit; azonban Garai Job 1479. és 
Mátyás király 1483. évi levelei, melyek a Bánfiak által szer
zett minden jószágokat megnevezik, ily nevű birtokról nem
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tesznek említést. *) Brandenburgi György őrgróf birtokai közt 
a monostori kerületben előfordul Padurány, Dubest, Tihome- 
rest, Prodanest, Ohaba; az utóbbi 7 jobbágygyal. Királynéi 
embernek neveztetik 1548. Bésán János de Ohaba. Báthory 
Zsigmond fejedelem 1597. január 5-én karánsebesi Tivadar 
László, Miklós, Péternek és Jánosnak a Szörény megyében 
fekvő Kladova, Gruin, Ohaba, Othe, Izwarecz, Bikenes és 
Kenes falvakat adományozza Temes megyében. Még eddig 
mindig csak egy Ohabáról volt szó Kladova vidékén. De a 
nevezett fejedelem már ugyan ez év május 24-én Kladova, 
Temerest, Alsó-Ohaba, Oláh-Ohaba, Prodanest stb. falut enyingi 
Török Istvánnak adományozza; e jószágok pedig akkor Hu- 
nyad vármegye monostori kerületében feküdtek. Nincs okunk 
habozni, az itt említett Oláh-Ohabát a mai Ohaba lungával 
azonosítani. De nincs feljegyzés arról, hogy mikép esett el a 
Tivadar család oly rövid idő alatt Ohaba birtokától. Török 
István és Bálint beigtatása 1598-ban történt a nevezett jószá
gokba. Báthory Gábor fejedelem 1612. évben a Temes megye 
monostori kerületében fekvő Ohaba, Alsó-Ohaba, Dubest, Te
merest, Prodanest stb. praedialis birtokot visszaadományozza 
Török Katalinnak. (Lásd Monostor.) Ugyan e falvakat elzálo
gosítja Török István 1617. Bethlen Gábornak. Elnevezés és 
fekvés azonos, mint 1612. évben, és miután Ohaba és Oláh- 
Ohaba egy, — Alsó-Ohaba pedig más falut képezett, az utóbbi 
alatt a mai Ohaba szerbaszkát kell érteni.

Bethlen Gábor 1620. évben Alsó-Ohaba, Thalmadia 
Oláh-Ohaba, Prodanest stb. falvakat Török István halála után 
iíj. Bethlen Istvánnak adományozza.

Különös, hogy a Bolognában talált Marsigli-féle jegyzék
ben 1690— 1700. évről a facseti kerületben Dubest, Jersnik és 
Kladova mellett Ohabicza helységet említ, mely ott nincs, de 
Ohabát nem. Az 1717. évi összeírás Kladova vidékén két Hoaba 
falut említ, egyet 10 házzal a facseti, mást a lippai kerületben 
11 házzal; csak egy Ohabát az 1734. évi összeírás; de az 1723. 
évi térképen két Ohaba fordul elő, minden melléknév nélkül, 
Dubest és Jersnik mellett; hasonlókép határosnak mutatja fel 
az 1761. évi térkép a két Ohaba falut.

’) Krassói Oklevéltár I. 338. szám.
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Korabinszky a »Bánságban« két Ohabát ismer csak, 
egyike az, mely éjszak-nyugati irányban fekszik, a másik a 
Bisztra patak mellett. E  szerint Korabinszky a Eacsetbez nyu- 
gotra eső Ohaba rumunyaszka falut ismerte, de nem Ohaba 
szerbaszkát. így említi Vályi is csak előbbit; mintha megint 
összeolvadtak volna, mint voltak egységesek — úgy látszik — 
a régi korban. Schedius, Görög stb. csak egy Ohabát tüntetnek 
fel. I. Ferenc király 1810. évben Pausz József újvidéki lakos
nak és örököseinek Ohaba-lunga, máskép Ohaba-Rumunyaszka 
falut adományozza. ’) A jószágot 1859. évben közösen bírja 
Pausz István és neje Simsó Erzsébet, ki 1861-ben özvegy lett. 
Ezektől örökölték 1865. évben gyermekei: Gizella, János, 
Emilia. Továbbá Pausz István, Yingán lakó testvére Ferdi- 
nánd, kinek leányát Emíliát Kralitz Béla vette el. Ferdinánd 
örökösei Kralitz Béláné és Pausz Malvina egyenlő részben. 
Kralitz Béláné halála után örököltek 1878. évben Kralitz 
Malvin és Alma.

Területe 2186 hold, 342 öl. Lakossága mintegy 500.
Helynevek: Bakitta. Gyalu krutselui. A helység nevét 

némelyek Ohaba-Lunkának ejtik, mert a Lunkaság közelében 
fekszik; azonban a két szomszéd Ohaba nemzetiségi melléknév
vel van megkülönböztetve. Fényes Elek Ohaba-Lunga és 
Ohaba-Rumunyest falut két külön községnek tartja és két 
cikkben tárgyalja.2)

Ohaba-Mutnik, falu Zorlencz, Zaguzsen, Zsúppá és Ru- 
zsinosz közt. Több más Ohaba nevű falu lévén az országban, ez 
a falu jelzőül a Mutnik nevet kapta, mert Nagy-Mutnik falu
hoz délre fekszik. Hasonlókép Ohaba-Bisztra a mellette folyó 
Bisztrától kapta melléknevét; Cserese-Temes és Oserese-Bisztra 
szintén fekvésüknél fogva. Fel lehetne ugyan tenni, hogy mi
után a Muthnoki család oly sok ideig bírta Ohaba falut, a 
helynévhez a birtokló család neve ragadt a megkülönböztetés 
érdekéből, miként ez Bátorkeszi, Bethlen-Ossi és számos más 
helységgel történt. De épen azon idő alatt, a melyben a Muth- 
nokiak Ohabát bírták, Ohaba minden melléknév nélkül hasz
náltatott a falu elnevezésére.

0 Krassó megyei jegyzőkönyv.
“) Már Lipszky repertóriuma a falu azonosságát jegyezte meg.
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Kinisy Pál egy 1485. évi itélölevele szerint Bizerei Mik
lós, mint ki a Rakoviczay Lászlót illető, a karánsebesi kerü
letben fekvő Rakovicza, két Ohaba (utrasque Oliaba), Jász, 
Yaar stb. nevű jószágokat bitorolja, azokból kivettetik. A  két 
Ohaba alatt Ohaba-Mutnik és Ohaba-Bisztra értendő. Több 
századon át a falu melléknév nélkül csak Ohaba-nak nevezte
tik, jele, hogy ez a falu fő elnevezése és valóban ma is gyakran 
csak ez az egyszerű név van használatban. Macsovay Mibálynó 
és Gámáu György 1584. évben tiltakoznak, nehogy néhai 
Mutbnoki Ferenc és Mihály részjószágai Mutnok, Ohaba, 
Morencz, Zgribest stb. faluban eladományoztassanak. (Lásd 
Szákul.) Mutbnoki Ferenc özvegye, Simon Erzsébet is tiltako
zott az ellen, hogy némely Mutbnokiak néhai férje jószágaiba 
akartak beigtattatni. Ezekkel 1585. oly egyezkedés jött létre, 
melynek értelmében a rokonok Erzsébet halála után, Morencz, 
Ohaba, Zák, Csernota stb. faluban fognak örökölni. (Lásd 
Szák.) De midőn ez évben Zagyvái Boldizsár magát Ohaba és 
más Mutbnoki Ferenc és Mibály-féle jószágok birtokába beig- 
tatni akarta, ennek Bratbovan László Mutbnoki Mihály bugai
nak képében és Mutbnoki Farkas maga képében ellentmon
dott. (Lásd Mutnok.) Báthory Zsigmond fejedelem 1586. évben 
lugosi Modlina Ferenc fimagzat nélküli halála következtében, 
annak rószbirtokait Lúgoson, valamint Gavosdia, Mutnok, Mo
rencz, Ohaba, Csernota stb. faluban megürültnek találván, 
meghagyja az erdélyi káptalan requisitorainak, hogy azokba 
Somlyai Gergelyt, a fejedelmi jószágok igazgatóját beigtassák. 
Laczuga Márton 1591. évben Bosvay Mártonnak Ohaba prae
dium felét más telkekkel együtt eladja. (Lásd Dragomirest.) 
Báthory Zsigmond 1593. meghagyja az erdélyi káptalan requi
sitorainak, hogy Muthnoki Farkasnak a Macskás, Mutnok, 
Zgribest, Ohaba, Csernota stb. Szörény megye karánsebesi 
kerületében fekvő falvakra vonatkozó oklevelek másolatját 
adják ki. 1599. Muthnoki Ferenc özvegye, Simon Erzsébet, 
végrendeletileg intézkedik Morencz, Szák, Mutnik, Ohaba falu
ról Simon Anna, Mutnoki Farkasné javára. (Lásd Morencz.) 
A karánsebesi kerület 1603. évi portalis összeírása szerint 
Muthnoki Mihálynak és Jánosnak Ohaba faluban egy-egy 
portája volt. Zagyvái Miklós magtalan halála után, Rákóczy
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Zsigmond fejedelem 1607. az Almafa, Morencz, Szák, Mutnik, 
Ohaba és Csernota faluban levő részjószágokat Désv Mihály 
diáknak adományozza, kivált Lúgoson tanúsított hű szolgála
taiért. Bethlen Gábor fejedelem 1624. Groza, máskép Farkasai 
Ferencnek új adományt ad Szák, Morencz, Mutnok, Ohaba 
stb. részbirtokaira, melyeket Zagyvái Boldizsár birt azelőtt. 
(Lásd Szák.) A fejedelem 1628. évben Gámán Margitnak és 
Sárának ad új adományt Kalova, Obresia, Mái, Glimboka stb. 
praediumok részbirtokára. A beigtatásra. kiküldetett Tóth Ilyés 
jobbágya Pezkar Jaukul, és Fodor Mihály özvegye Peczko, 
mindketten Ohabáról. Kricsovay Anna, monokfalvai Zagyvái 
Miklósné 1635. évben Rákóczy György fejedelemhez folyamo
dik, Szörény vármegye Ítélete ellen Szakul, Morencz, Mutnok, 
Ohaba, Zgribest és Almafa részbirtoka ügyében. Nevezett 
Anna utóbb Groza Ferenchez ment feleségül, és 1639. évben 
a törvényes kiküldöttek előtt tagadá, hogy előbbi urától, t. i. 
Zagyvái Miklóstól, Ohaba, Csernota stb. faluban valami rész- 
birtokok maradtak volna reá. Groza Ferenc pedig ugyan ez 
évben Fiáth Zsigmondnak Ohaba, Csernota, Almafa stb. részeit 
beirja. Muthnoki János 1641. a Groza Ferenc után örökölt 
ohabai részjószágot egyezség által átengedi Gyurma György
nek és Jánosnak, és Szilvásy Andrásnak. Ez évben I. Rákóczy 
György fejedelem Szörény vármegyéhez parancsot intéz az 
iránt, hogy a Pogonicz, Ohaba, Danilesd, Apadia és Igazó 
falvakra vonatkozó okleveleket Laczugh Miklós számára sze
rezze meg. A következő (1642.) évben, december 18-án, a már 
nevezett Muthnoki János tiltakozik, hogy a fejedelmi fi,scus 
magát Ohaba stb. birtokába beigtathassa. (Lásd Szakul és 
Mutnik.) Ez ügyben I. Rákóczy György fejedelem 1646. évben 
bíráskodott, és törvényszéke elé voltak idézve Muthnoki János, 
morenczi Farkas János és Farkas Borbála, karánsebesi Ma- 
czesdi István mint tiltakozók, és mert váradi Yirginás István 
a fejedelmi fiscus azt vélte, hogy a birtokos családban magsza
kadás következett be, maga részére a beigtatást kívánta Al
mafa, Mothnok, Bélén, Morencz, Ohaba, Zak, Csernota, Ozestia, 
Szederjes, Nalácz, Magúra és Zlavapatak falvakban és prae- 
diumokban. Azonban a tiltakozók előmutatták Báthory Zsig
mond fejedelem 1594. évi levelét, melyből kitűnt, hogy ő is a



OÜAÜA-MÜTNltí. 77

helységeket elkoboztatta azon hiedelemben, hogy magszakadás 
által a jószágok megürültek, még is jobb meggyőződésre jutván, 
a tiltakozók elődjeinek, mint igaz örökösöknek, a jószágokat 
visszabocsátá. Ennek következtében Rákóczy György is a vád
lottakat, avagy tiltakozókat valódi örökösöknek elismervén, a 
fejedelmi fiscust itéletileg elutasítá. 1647. évben Laczugh Mik
lós egyezségre lép Pogonicz, Ohaba stb. falvakra nézve.

A tizenhetedik század felé egy karánsebesi bég ráfogta 
;iz ohabai lakosokra, hogy tolvajlásra adják magukat; de jó 
hírüket védelmezték az erdélyi magyarok. *)

A Marsigli-féle jegyzék 1690 -1700. évben Mutníl- 
Oliaba,falut a karánsebesi kerületben említi; basonlókép em- 
líttetik 1699. évben Mutnyik-Ohaba Szörény vármegyében, 
mint Dobner Albert birtoka. Ezek az első példák, hogy a hely
ség jelző melléknévvel fordul elő, ámbár a mai szokástól eltérő 
renddel. E  faluból hallgattattak ki tanuk Macskási Péter, az 
utolsó Szörényi főispán tevékenysége ügyében.

Az 1717. évi összeírás' Hoaba falut 30, Mutnik falut 31 
házzal sorolja fel a karánsebesi kerületben. Az 1723. és 1761. 
évi térképen is egyszerűen Ohaba néven találjuk, Ruzsinosz 
alatt pedig egy ma ismeretlen Alt-Ohaba nevű falu van feltün
tetve. Ez utóbbi még az 1761. térképen is. Temploma, mely 
Szent-Miklósról van címezve, 1791. évben épült, és akkor plé
bánia is alapíttatott.

Obaba-Mutnik a múlt században még a kir. kincstár bir
toka volt, ilyennek találja azt még Vályi András geographiai 
szótára.

Még a forradalom előtt bírják e falut Petrovics Tivadar 
és neje kulpini Stratimirovics Angelina közösen. Végrehajtási 
árverés útján vette meg 1862. évben szredistyei Lazarevits 
Vazul; ettől vették meg 1869. évben Sulyok Mór és neje 
Schmidt Ilka. Sulyok Mór 1878. évben meghalálozván, az ő 
része is átszállt özvegyére, a ki azt most is bírja.

A régi helység a Timpu és Bulgan hegyek közt terült el, 
hol most is a temető nyoma látható. A török háborúk ideje 
alatt a lakosság az erdőbe húzta meg m agát; a törökök kiüze- 9

9 Pesty : A Szörényi bánság tö rtén e te  11. 176. 1.



tése után az Opar Okebi patak mellett telepedett le, mely a 
Maguri hegységben ered, és a falu területét átszeli.

A  határban előforduló dűlőnevek: Laczkan, régentén 
faluhely, melyen a házhelyek nyomai még felismerhetők. *) 
Szalcsa, hasonlókép egykor faluhely, hol a helybeli hagyomány 
vélekedése szerint régen oskola és papiak is állott. Sulu és 
Nyagu, azelőtt tanyák. Erenku, parasztföldek, Frenku patak. 
Ohaba vagy Ohabi árok. Romanitza, legelő.

A  helység területe 4347 hold, 162 öl, mintegy 900 
lakossal.

Oláh nyelven Ohabnik azt jelenti: földtulajdon, szabad 
jószág; törökül Ohaba =  völgy. Ez a helynév nem csak Ma
gyarország, de Románia több vidékén is fordul elő.

Ohaba-szerbaszka, falu Bruznik, Szpata, Jersnik, Dubest 
és Ohaba lunga közt. A helység első keletkezéséről az Ohaba 
lunga alatti előadás ad felvilágosítást. Az 1717. évi összeírás 
Hoaba néven 11 házzal a lippai kerületben torolja fel. Mint 
neve mutatja, szerbek alapították, vagy lakták, de ma a szerb 
nyelvnek kevés nyoma van a községben. A községet még a 
forradalom idején bírta a kir. kincstár. Utóbb Mocsonyi 
György, András és Antal szerezték, meg, most Antal annak 
egyedüli birtokosa.

Helynevek: Yoksincz, két holdas kaszáló, Lubelnik, 
Bucsina legelő, Szkromnik szántó. A Zabálcz felé vezető 
kocsiút mellett van a Szatu batrin ( =  ó-falu) nevű dűlő, és 
ebben egy hely, melyet a nép török temetőnek tart.

Yan itt görög-keleti plébánia, mely 1779. évben alapíta- 
tott, templommal, és egy osztályú iskola.

A  helység területe 5065 hold, 500 öl. Lakossága mintegy 
ezer lélek.

Ohabicza, falu Apadia, Delinyest és Rúzs közt. Egykor a 
Bizerei család birtoka. Bizerei Miklós kir. testőr 1433. saját 
nagybátyját, Ladot hűtlenségről vádolá a király előtt, ki azért 
Lado jószágait: Bizere, Kalova, Szlatina, Laczkan, [janilest, 
Apadia, Ohabicza stb. Redvicz Miklós keresztes lovag kezelé
sére bízta. De miután később Lado ártatlansága kisült, a király

7Ő  ÖÖABA-M ü T N IK —*-OÜABICZÄ,

') Lásd Laczkan e kötet első részének 309. lapján.
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1499. a jószágokat, ezek közt Ohabiczát is Lado fiainak vissza
adatta. Bizerei Péter és Miklós 1447. az aradi káptalan előtt 
egyezségre lépnek, mely szerint a Temes m. sebesi kerületében 
fekvő Szlatina és Ohabycha, Bizerei Péternek, Péter fiának ma
radt. A következő évben a hasonló fekvésű Apadia, Ohabicza és 
egy másik Obabicza stb. birtokosztály következtében Bizerei 
Lászlónak Lado fiának, és Péternek Péter fiának adatott ki. A 
Bizereiek azonban sokat perlekedtek a nagy jószág-tömeg fölött, 
és azért 1475. új osztály történt a Csanádi káptalan előtt, mely 
szerint Bizere, Glimboka, Szlatina, Ohabicza, Apadia stb. két 
része Bizerei Miklós és örököseinek, harmadik része pedig 
Bizerei Lászlónak és örököseinek engedtetett át, minden pör 
pedig megszűntnek nyilatkoztatott. Ily pör megszüntető nyilat
kozat 1495. évben is fordult elő, a midőn bizerei Gámán György 
és fiai, valamint Bizerei János, László fia kölcsönös örökösödési 
szerződésre léptek, ha egyik részen a fiutód meghalna. Oha
bycha is képezte az egyezség tárgyát. Ez évben Bizerei János 
a karánsebesi és borzafői kerületben fekvő Bizere, Kalova, 
Glimboka, Mél, Szlatina, Ohabycha, Apadia stb. részbirtokait 
Gámán Györgynek elzálogosítja. II. János király 1561. az ő 
kancellárjának Csáky Mihálynak részjószágokat adományoz 
Apadia, Kalova, Ohabycha stb. faluban Temes megye karán- 
sebesi kerületében; de 1563. november 19-én e jószágokat 
Osákytól elveszi, és azokat Gámán Péternek és Ferencnek, 
mint örökösöknek odaítéli. Ugyan akkor rendeli, hogy özvegy 
Bizerei Péterné felszólíttassék Vercserova, Glimboka, Szlatina, 
Ohabicza, Apadia stb. visszaadására a Bizerei János után 
öröklő rokonok kezéhez. Gámán Ferenc, György és Mihály 
1580. évben Ohabicza, Obresia, Glimboka, Kalova stb. birto
kában vannak, és ezekre új adományt akarnak szerezni Báthory 
Kristóftól, de Osiklan Pálné, és fia János ez ellen tiltakoznak. 
(Lásd Bizere, a Szörényi bánság története II. kötetében.)

Az 1717. évi összeírás nem említi Ohabiczát. Az 1723. 
és 1761. térképeken szintén nincs kitüntetve. Tán e korszak
ban nem létezett. Korabinszky (1785.) csak annyit mond róla, 
hogy fél mérföldnyire fekszik Karánsebestől.

A falu a múlt században, és a jelen század elején a kir. 
kincstár birtoka volt; 1827. évben Manuzi János birtokába
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jött, a kitől Manziarly Aristid szerezte meg 1845. évben. ') 
Iskolája épült 1809. évben, plébániája alapítatott 1802-ben. 
Temploma Szent-Györgyről van címezve.

Dűlőnevek: Ponoare. Gyalu Mazor. Biresti. Kölnik. 
Gyalu cseului (a hársfáktól). Gyalu Tonta, (állítólag egy pász
tor neve után). Bonosz.Valcele, vagy Yaliceie.Telva. Gyalu Logi.

A  határban folyik a Poganis patak, mely Obabicza, Apa
dia, Delinyest, és Tirnova környékén, nem messze a Temes 
forrásaitól eredő csermelyekből támad.

A falu határa 1989 hold 1195 öl. Lakosainak száma 
mintegy 350.

Ohabicza, hajdan falu Krassó megyének Temes megye 
felé eső éjszak-nyugoti vidékén. I. Ulászló király 1440. Országh 
Mihálynak és Jánosnak Solymos várát és tartozandóságát ado
mányozza : ezek közt Bruznik, Leukusest, Lapusnik, Radina- 
nyest, Ohabycza, Bunya st. A Marsigli-féle jegyzék az 1690— 
1700-ben létező délvidéki falvakról Jersnik és Kladova közt 
Ohabicza falut említ.

Ohabicza, hajdan falu a lugosi kerületben. I. Ulászló 
király igtatási parancsa folytán az aradi káptalan 1442. évben 
gamzai Turcsin Miklóst, és Kornethi Mihályt, Berzews, Chewo- 
haba és Obabicza részbirtokaiba igtatja. (L. Csév-Okaba.)

Valka.y Miklós és Gáspár 1544. évben 11 faluban levő 
részbirtokait a karánsebesi kerületben, ezek közt Zorlencz, 
Szilha, Hoobycza, Glod stb. a Simon családnak eladja. Petrovics 
Péter a Ferdinand párti Farkas György elkobzott részjószágait 
a karánsebesi kerületben, úgymint Radulencz, Ohabiczia, 
Magúra praediumokban, Mutnok, Csernota stb. faluban Hagy- 
másy Kristofornak adományozza. 1589. évben karánsebesi 
Muthnohi Ferencné a bán előtt azt panaszolja, hogy Muth- 
noki Farkas Zakos (így, Szák vagy Szakul helyett) falu hatá
ránál egy Ohabicza nevű területet elfoglalt, kérvén annak 
visszaadatását. Ennél fogva Ohabicza falu Szakul közelében 
fekhetett. Báthory Zsigmond 1591. idősb és ifj. Simon János
nak, és Simon Péternek új adományt ad a Szörény vármegye

') Fényes Elek még 1851. évben írja, hogy tulajdonosa a Manussi
család.
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karánsebesi kerületében fekvő Nagy-Zorlencz, Gamza nevű 
falvak, Pokolpataka, Zilba, Ohabicza stb. praediumok rész
birtokára.

Ohabicza, hajdan falu, mely a kapriorai uradalomhoz 
tartozott. Báthory Zsigmond 1596. évben Jósika Istvánnak 
adományozta, és Bulza, Mos, Gross és Jovanest faluval együtt 
említi, — ennél fogva e falu Krassó vármegye éjszak-keleti 
szélén feküdt.

Okruglicza, hajdan falu az Al-Dunánál, a mai Báziáshoz 
keletre. A  Marsigli-féle helységi jegyzék (1690— 1700.), mely 
Szlivovacz falut említ, Okrugliczáról hallgat, — így tehát léte
zésének adatait csak a X V III. században nyomozhatjuk. Az 
1717. évi összeírás OJcraviza falut Szakalovacz és Szlivovacz 
falu közt 24 házzal a palankai kerületben említi. A  Mercy-féle 
térképen 1723. év táján: Okkroliza, Müller térképén Ogrugliza. 
Az 1734. évi összeírás idején Okrugliza az illadiai járásban 
feküdt. Bél Mátyás kéziratban maradt munkájában az Okrli- 
cze névalakot használja. Az 1761. évi térkép Okrugliza, Kora- 
binszky lexikona Ogruglicza néven említi, t. i. 0  betű alatt. 
Még Vályi András geographiai szótára is Ogrulicza-nak írja. 
Annyi adat nem enged kétséget a helynévre nézve, és el kell 
vetnünk azt a véleményt, mintha Gruglicza lett volna a falu 
neve. *)

Lipszky és Schedius e falut már nem ismerik, mikor 
pusztult el, nem tudjuk.

1753. évben 8 határvidéki század alakíttatott, székhelyük 
volt Franyova, Nagy-Kikinda, Mokrin, Melencze, Idvor, Botos, 
Pofok és Oruglicza (így), az utóbbi kettő kivált az Almás és 
az itteni bányászat védelmére szolgált a rabló bandák ellen.

’) Böhm Lénárt: Weisskirchen története, második kiadás, 85. lap
ján hibáztat engem, hogy én a helynevet egy korábbi munkámban követ
kezetesen Orugliczának írom, noha a hagyomány, és a fehértemplomi 
plébánia anyakönyve szerint »Gruglicz«-nak nevezték, és maga Griselini 
mellékletül kiadott térképe O-Gruglicza nevet jegyez fel. — A hagyo
mányra való hivatkozás itt annyit ér, mintha mondanók, hogy a Grain 
és Kostély közelébe eső Szapáryfalvát nem így hívják, hanem Czipár-nak, 
mert a nép így ferdítette el a nevet. Különben Árva vármegyében van 
Okrulilioza nevű hegy, és ez mutatja, hogy a rokonnév az alsó Duna táján 
nem összetétel az Ó- és Gruglieza nevekből.

KKASSÓ VÁKUEOVe TÖRTÉNETE II. 6
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Ez időben tehát Oruglicza, Potok és Rebenberg legénységgel 
szállattak meg, és katonai lábra állítattak. Az okruliczai a leg
kisebb század volt, és csak 231 főből állt. *)

Oiloság, falu Honoris, Ebendorf, Gavosdia, Szkeus és 
Viszák közt. Gúthi Országh János kánok bírája 1437. évben 
meginti egerszegi Himfy Miklóst, hogy Bagaméri György 
vagyonát, ki Himfy M. Barlefalva nevű birtokáról a terragium 
lefizetése után az olosági kenéz birtokára átköltözött, nevezett 
kenéznek adja ki. Az aradi káptalan 1439. bizonyságlevele 
szerint Ollosági Mihály, Kozma fia, többi rokonai nevében is, 
rokonsági és testvéri vonzalomból, melylyel Bogdán és Mihály, 
Muthnoki Farkas fiai iránt viseltetik, Olohsagh és Dragomér- 
falva (ma Dragomirest) helységek felét örökösödési joggal ado
mányozza, 200 arany forintnyi bírságot róván arra, ki az ado- 
mányosokat e birtokokban zaklatni akarná. E  jószágok akkor 
néptelenek voltak, és a lugasi kerületben (in tenutis oppidi 
Lugas) feküdvén, a zsidovári várhoz tartoztak. A következő 
(1440.) évben a Csanádi esküdt bíró Kiss András a Csanádi 
káptalan előtt megjelenvén, nevezett Muthnoki Farkas fiai: 
Bogdán és Mihály, úgy Olohsági Mihály, Kozma fiának (Cosme 
de Orsagh) nevében is, tiltakozik néhai Albert király és özve
gye Erzsébet királyné ellen, hogy Orsagh és Dragomérfalva 
birtokát (in provincia et pertinendis oppidi Lugas) zynfalvi Zyn 
Fülöpnek adományozhassák, avagy hogy az utóbbi magát 
azokba beigtassa, és jövedelmeit húzza, minthogy e jószágok 
Muthnoki Bogdan és Mihály, valamint Olohsági Mihály jog
szerű tulajdonát képezik. Az erdélyi káptalan requisitorai 
1593. évben Gulia Györgyöt de Olasag mint Olasag praedium 
birtokosát említi; de birtoklásának kora nincs közelebb kije
lölve. Báthory Zsigmond fejedelem 1596. a Szörény megye 
karánsebesi kerületében fekvő Olahsagh birtokot Jósika Ist
vánnak, és esetlegesen testvéreinek: Miklós, Ferenc, György
nek, Lászlónak és Farkasnak adományozza. Az erdélyi diéta 
1650. megállapítván a vita kérdését nem képező fiscalis jószá
gok lajstromát, abba Oláh&ágot is felvette.

A Marsigli-féle összeírás (1690—1700.) említi Szkeus,

*) Pesty Frigyes : A Szörényi bánság története I. 421. 422. lap.
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Dragomirest, Yiszák és más szomszéd falvakat, de Olloságot 
nem. Az 1717. évi összeírás Holoschak néven 22 házzal a karán- 
seljcsi kerületben sorolja fel. A  múlt századi térképek (például 
1723. és 1761.) Alt- és Neu-Oloscbag falut tüntetnek fel. Kora
binszky azonban csak Olloscha faluról szól. Miskey Pál krassó- 
megyei főszolgabíró 1783. a megyének jelentést tesz Lugosbely 
és Olloság elpusztult telkeinek benépesítéséről. Yályi szerint 
Olloság a múlt században a kir. kincstár birtoka volt. E  szá
zad elején Lovrencsics Ignác bírja, és Piacsek Mihály még 
csak 1810. évben kapja azt Herendjest faluval együtt adomá
nyul. Piacsek Pál 1864. évben eladta azt gróf Festetics Gyulá
nak, ez pedig 1870. évben Todoreszku Pálnak és Floare 
Constantinnak.

Területe 3625 hold 140 öl, mintegy 800 lakossal.
Helynevek: Ollosesell, erdő. Rovina, erdő. Kasztavini és 

Lunka erdők. Muharile, szép szántóföldek. Oblase, Sesuka 
szántóföldek. Kukin, kaszáló és szántóföldek. Ogasu Zsurki, 
kaszálók.

Omor, hajdan falu a Karas bal partján, Grebenáczczal 
szemben, Duplajhoz délre. Létezésének első nyomát csak a 
X Y II. század végén találjuk, és pedig Marsigli jegyzetében, 
ki 1690— 1700. évben Omort a palankai kerületben említi; az 
1717. évi összeírásból tudjuk, hogy akkor Duplajnak ugyan e 
kerületben 30, Omornak 20 háza volt. A  múlt századbeli tér
képek (1723. 1761. 1779. Korabinszky és mások) mind a Karas 
bal partján tüntetik fel. Különös, hogy geographiai szótáraik
ban Korabinszky csak a Karas melletti, Yályi csak a Berzava 
melletti Omort említi. Ez lehetett a kor, a melyben e falu 
elenyészett. De dacára, hogy a falu nyoma már rég eltűnt, ez 
mint létező a legújabb időben is felemlítve volt azon rende
letekben, melyekben a volt határvidékből Temes megyéhez 
csatolt községek elősorolva voltak.])

Omor, falu a Berzava mellett, Temes megyében, Szent- 
györgygyel határos. Története a X IY . század elejétől kezdve 
ismeretes, és eredetileg Krassó vármegye határában feküdt. Az 
Omori és Himfy család birtokviszonyai képezik gyakran a

>) Ormós Zsigmond : Temesvári Értesítő. V. köt. 67, lap.
6*
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községi történet tárgyát. A Marsigli-féle jegyzék 1690 —1700. 
évről a bokcsai kerületben Szentgyörgy, Omer és Opatica falut 
sorolja elő. Az 1717. évi összeírás Omor-t a csakovai kerület
hez számítja 60 házzal.

Opath, hajdan falu a Maros bal partja közelében. I. 
Ulászló király 1440. Országb Mihálynak és Jánosnak adomá
nyozza. Mátyás király 1477. évben megerősíti Bánfy Miklóst 
arad megyei jószágaiban; ezek közt említtetik Ovapachy, — 
mely Yapatby alakban is fordul elő. Mind e névalak ugyan egy 
falura vonatkozik, melynek közelebbi fekvése azonban ismeret
len. Még is Lapusnik és Leukusest táján sejthető.

Oláh-Oravicza, falu először említtetik 1780. évben az 
első úrbéri rendezés alkalmával. Még az 1778. évi térképen 
csak egy Oriwiza fordul elő; sőt mégKorabinszky (1785.)csak 
egy Oraviczáról szól, mig Yályi András (1799.) már kettőt 
különböztet meg. E  helység utóbb Cameral- Oraviczá-wak is 
nevezteti mert a kir. kincstár birtoka volt. Yan görög-keleti 
plébániája 1789. év óta. A helység 1855. évben az osztrák
magyar vasúttársaság birtokába ment át. Területe 2764 hold. 
(Lásd Oraviczabánya.)

Dűlőnevek: Korkán ( =  havasi sus). Dumbrava, szép 
erdő, és kövecses szántóföld, Rakasdia mellett. Boruga patak, 
szántó és kaszáló, határos Rakitova községgel. Kotirloni, egy 
Kotirla család bírta. Rambu, haSonuevű család most is bírja. 
Priszaka, kis cserfákkal beültetett kövecses hegy. Padinafuudu, 
mély láp. Óra, vizér a Dumbrava és Gr uniti hegy közt, Tán 
ez is az Oravicza helynév fejtegetésénél tekintetbe jöhet. Kul- 
mia, magasabb fekvésű, nedves szántóföld. Dialu Ripi, szőllő- 
hegy. Rovina legelő. Gabrovia nedves szántóföld Brostyán és 
Rakasdia határánál. Unghia. ( — köröm) szántóföld, neve 
kicsinységét jelenti. Lunka vizenyős legelő. Yezurini ( =  mezei 
patkány). La doua Ogasia ( =  két vizér) szántó, melyen át két 
vizér folyik, a honnan nevét kapta.

Utca nevek: Csikva, Frentzon, Agapie, Boske, Buzonyu, 
Pinoda, Zsivan, Demonilor, Sulta.

A gör. keleti templom magassága 202 -j. méter a tenger
szín fölött.
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Oraviczabánya, Krassó vármegye főbányavárosa. Német 
Oravicza, vagy Montan-Oraviczának is neveztetett. A helynév 
kétségtelenül szláv, a melyet szintúgy a »hora« (hegy) mint az 
»ohra« (dió) szótól lehet származtatni. Vannak, kik itt a római 
Centum puteat, majd, a Caput hubalit keresik, de Torma Károly 
itt nem ismer római coloniát. A bányamívclés itt már őskor
ban folyt. Foglalkoztak vele magyarok és törökök, tán mind
ezeknél korábban szlávok és rómaiak, miről azonban történeti 
evidentiát nyújtó adat nincs. Sőt a város nevét sem ismerik 
régibb történeteink. Még az 1673. évi adólajstromban nem 
fordul elő Oravicza neve. (Delejtű 1859. év 41 szám.) Bolog
nában létezik a Marsigli-féle jegyzék 1690— 1700. évből, mely 
Oraviczát a palankai kerületben tünteti fel. Már 1703. évben, 
tehát még a törökök végleges elűzetése előtt, küldött a kor
mány ide 13 tirolit Brunner Mátyás vezetése alatt, hogy a 
bányászati állapotokot vizsgálják meg, báró Falkenstein Csa
nádi püspök pedig egy lelkészt adott melléjük, ki nekik misét 
olvasott egy fagerendás házban.*) Csak Temesvár visszafogla
lása után lehetett a bányamívoléshez rendesen hozzá fogni, és 
1717. évben ez megtörtént a törökök által elhagyott bányák 
újra mívelósével.2) Ugyan ez évben, a palankai kerületben 
fekvő Oravicza, (melynek hassonnevű társa e vidéken még nem 
volt) 77 házzal van említve az összeírásban.

Ez időben még 105 tiroli bányamunkás szállítatott ide, 
kiket már szomolnoki bányászok előztek meg; 1718. évben 
bányanagyot és erdőmestert alkalmaztak és ugyan ez évben 
kezdték a róm.-kath. templom építését, mely 1722. évben fejez
tetett be.

A cs. kir. főbányahivatal 1723. évben állíttatott fel, és 
mint ilyen, vagy később bánsági bányaigazgatóság cím alatt, 
folytonosan, alig említésre méltó kis megszakadással műkö
dött 1856. évig. E  hatóság levéltára már 1711. évben veszi 
kezdetét.

’) A Csanádi pöspökmegyei tiszti névtár szerint Oraviozán 1703. 
évben alapíttatott a rom. kathol. plébánia a bányakincstár költségén.

*) A szétszórtan talált bányász szerek, a sok helyen emelkedő magas 
halmok bizonyíták, hogy a törökök idején is itt élénk, habár sokszor félbe 
szakított bányamívelés folyt.
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Már 1736. évben létezett itt iskola és bányalegénységi 
társpénztár.

Az újra kitört török háború alkalmával, Oravioza 1738. 
június 4-én oláh bandák által megtámadtatott és a német 
lakosság bátor ellentállása dacára íelperzseltetett és kizsákmá- 
nyoltatott. A  róm.-katk. templomot kirabolták, egyházi köny
veit elégették. A helység védelmében Maier erdőispán (Wald- 
schaffer) agyonlövetett, fejét az oláhok a törököknek szolgál
ták ki.

A belgrádi békekötés után, 1739. a bányamívelés ismét 
munkába vétetett, a Szent-Kereszt felemeltetéséről címzett 
templom a kincstár költségén újra helyreállíttatott. Bachmann 
Bertalan plébános 1740. évben újra kezdte az anyakönyvek 
vezetését és ugyan ez év november 18-án a Szeraficus szent 
Ferenc nevű huttát is beszentelé.

• Az ércbeváltás mindig nagyobb mértékben történvén, 
1746. július 2-án két új olvasztópest gyujtatott meg, ugyan ez 
év július 14-én pedig a csiklovai rézhámor alapköve rakatott le.

Az Oravicza és Csiklova közti út melletti Szentháromsági 
kápolnát 1751. évben építették.

A második olvasztó 1777. évben épült és gróf Mérey 
kamarai elnök tiszteletére neveztetett el.

A  görög-keletiek temploma 1781—1784. évek közt épült 
szabad adakozások segélyével pénzben, építési anyagban, és 
önkéntes munka felajánlásában, és 1784. évben Popovits Vince 
karánsebes-verseczi görög püspök által szenteltetett föl. Tor
nya azonban csak 1805. évben építtetett hozzá. Az építés- ide
jén a görög vallásu község 340 egyénből állt, kik 85 házban 
laktak. Az eredeti építkezéshez a bánya- és erdőszeti személy
zet 452, a kereskedők 2052 forinttal járultak hozzá.

Egy más előadás szerint e templomot bizonyos Hadschia 
Miklós Dimitriu saját vagyonából építette volna, ki 1760. 
évben Kastoriából Macedóniában bevándorolt, a templom fen- 
tartására egy majorságot rendelt, és Jerusalemből hozott 
templomi díszleteket és szereket a jándékozo tt.Á lta lában  
állítják, hogy a görög lakossággal biró bányahelyek templomai-

’) Konstantiny : Denkschrift über die banater Bergwerke 86. lap
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kát többnyire azon görögöknek köszönik, kik a múlt század 
második felében Macedóniából bevándoroltak. Az oraviczai 
gör. n. e. plébánia fiókja Kossovicza (Rogoz), mely a bánya
hely határrészét képezi.

Az 1741. évi egyházi visitatio azt jelenti, hogy a róni. 
kath. templom és plébániai épület Oraviczán és Dognácskán 
roskadozó állapotban vannak, azért mielőbb kijavítandók. A 
püspök ajánlja, hogy Oraviczán plébánusi helyettes neveztes
sék, ki főleg a bányamunkások lelki szükségletéről gondoskod
jék. Az 1766. évi egyházi visitatióról azt jelenti a püspök, 
hogy Or a viz, Dogn ácska, Bogsan és Szászka bányahelyeken, 
az illető plébánosok termesztméuyi illendőség helyett 50 frtnyi 
általánt kapnak.

Az új török háború kitöréséig 1788. a bányamívelés elő- 
haladásban volt, de az ellenség közeledtére a főbányahivatal 
és a német míveltségft lakosok legnagyobb része futásnak 
indult. A békekötés után a bányák újra mívelése fokozott mó
don folytattatott.

1790. évben az ezüstnek a vörösrézből való kiválasztá
sára a Born-féle foncsorítási módot alkalmazták; 1793. évben 
a bányamívelés föld mértanilag, 1798— 1801. években földis- 
meretileg vétetett fel.

1793. évben a német elemi iskola mellett latin 4 osztályú 
algymnasium állíttatott fel, két, az állam által fizetett tanító
val ; — csak 1854. évig állott fenn.

A bányatársaság 1803. évben munkásainak élelmezésére 
gabonaalapot hozott létre; 1809. évben pedig, midőn a franciák 
elleni háború miatt, a katonaság e vidékről is kivonatott,bányai 
védcsapatot.

A bankópénznek értékleszállítása (1811—1812.), az 
éhség 1815— 16. években az oraviczai bányaiparnak érzékeny 
veszteséget okozott, annál is inkább, mert egyúttal az eddigi 
jelentékeny kincstári segélyezések, a pénzszükség következté
ben igen szűk mértékre szorítattak.

1817. évben I. Ferenc király és neje Carolina Augusta 
látogatták meg Oraviczát és pedig október elején.

1846. évben a Steyerdorfra vezető út készült el, és mun
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kába vétetett az oravicza-báziási vasút, moly 1757. évben cl is 
készült.

A kormány, mely a törökök kiűzetése után a bányaműve
lést Oraviczán felkarolta, utóbb a bányákat és hutákat a bánya
társulatoknak engedteát; 1854.!) évben az állam ezeket ismét 
visszavásárolta; minél fogva a hutakezelést beszüntették, és az 
itteni érceket jobb vegyítés érdekében a szászkai ércekkel 
Szászkán olvasztották.

A forradalmi évek (1848—49.) nem lényegesen zavarták 
az itteni bányaviszonyokat, csak az oravicza-báziási vasút 
kiépítését akadályozták. Veszélyben a város csak akkor volt, 
midőn Ivacskovics György 1849. évben az oláhokat arra 
izgatta,2) hogy Oraviczát gyújtsák fel, — de azok, meggondol
ván, hogy e bányabely nekik élelmi foglalkozást nyújt, a taná
csot nem követték.

Még a forradalom után volt Oravicza a bánsági bányász- 
kerületnek, az igazgatóságnak és a kerületi bányatörvényszék 
székhelye. Ezek alatt álltak a dognácskai, moldvai, szászkai, 
rézbányái (Biharban), bányabivatalok és helyettes törvényszé
kek ; továbbá a ruszkbergi törvényszék és vashámorok, vala
mint a bogsáni és resiczai olvasztóházak. Ide tartozott a glad- 
nai vasbányamívelés és a resiczai törvényszék is.

A Jassenova-Oraviczai vasút megnyittatott 1856. novem
ber 1-én.

A bányakincstár 1855. évben a »bánsági« nyolc bánya
kerületet az osztrák-magyar vasúttársaságnak adta el, és így 
Oraviczabánya is került az utóbbinak birtokába.

Az általános bányaérdekek vezetésére áll fenn itt a pénz
ügyminiszternek alárendelt bányakapitányság; a jelenlegi 
bányakapitány Pap Áron.

Oraviczabánya területe 7918 hold, a miből 5839 hold 
erdőség.

Az oraviczai igazgatósági kerülethez tartozik mindkét * •)

*) így Wessely erdőfőfelügyelő jegyzetei. — A temesvári kereske
delmi kamara 1853—56. évekről szóló jelentése szerint a visszavétel 
1851. történt.

•) Krassó megyei főispán lett 1871. évben, és mint ilyen halt 
meg 1876.
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Oravicza, Agadics, Brostyán, Csiklovabánya, Majdan, Rakitova 
és Csudanovecz.

Oraviczabánya szűk völgyben fekszik, és azért csaknem 
egyetlen, de igen hosszú utcából áll, mely Anina irányában 
emelkedik. A predeti fensík talpán ered az Oravicza patak, 
mely a város területét keletről nyugotra átfutja. E  patak 
Greovácz mellett Lissava patakkal egyesül, mely Yaradiánál a 
Karasba folyik.

A határ Oláh-Oravicza és Oraviczabánya közt 2259/. 
méter magasságú a tengerszín fölött. A kis tó zsilip-gátja 2718/. 
a nagy tóé 3002/. méter, a Lup-on levő kereszt 6494/. méter 
magasságú.

A Kossovicza nevű határrészben lévő 10 házból álló 
majorság a városhoz tartozik. A  Cornu Tilfa a rézérc lelhelye.

A múlt század végén Románia nyugot.i hegységeiből 
számos oláh vándorolt he a krassói bányahelyekbe, kik saját 
maguk bufanok-riak nevezték m agukat,') megkülönböztetésül 
a benszülött oláhoktól, kiknek neve fratutii (kicsinyítő szó — 
fratei, testvérkém). A macedói származású kereskedők, kik 
olykor bányatulajdonosok voltak, a bányáin!velősnek is adtak 
lendületet.

Osziak, hajdan úgy látszik Eorotik táján. A .Jerszeg 
vidékén és a Berzava mentén birtokos Himfy család, némely 
tagjai de Ozioag, mások de Remete, de Döbrente, de Egerszeg 
melléknévvel élt. A pápai tizedlajstromban (1332— 1337. év) 
megnevezett Oyczevsagi falu az aradi főesperességben feküdt, 
és azért azt az itt tárgyalt faluval nem lehet azonosítani. Kont 
Miklós nádor 1360. évben közgyűlést tartván Gatal mellett a 
Himfyakat Ozjag, Bokrand stb. falura való jogaik igazolására 
szólítja fel. (L. Deakolcz.) Az Ozyag-ban lakó Lőrinc, Heym 
fia (ki Rach fia volt), azt panaszolja a krassói alispánnál, 
hogy a krassófői alvárnagy két szolgája György és Vybar neve
zett Lőrinc három jobbágyát, midőn ezek a mezősomlyói vásár
ról hazatérni akartak, Lőricnek Ozioag nevű birtokának hatá
rában rabló módra megtámadták, Raduszló jobbágyot megölték,

') Czaranne névvel is éltek, a tiera (a latin terra) avagy tiera 
romanesca névtől.
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Nekcsét és Salamont pedig megsebesítették. Ez iránt a krassói 
alispán és szolgabírák 1364. évben vizsgálatot rendelnek el. 
Még 1363. december havában jelentek meg Ozyag faluban a 
nádor, és az aradi káptalan emberei, és Lőrincet Heym fiát 
megidézték Domokos, gyuluezi Iván fia ellen Szórend, Ozyag, 
Egres stb. birtoka tárgyában. A nádor a következő évben 
halasztást engedélyezett a feleknek. Zsigmond király 1404. 
évben a hűtlen Azyoagbi Miklós, János és Benedek Krassó 
megyei birtokait (Szent-László, Félegyház, Aracs, Szentmik- 
lós stb.) Maróthi Jánosnak adományozza. Keresztesi Sáfár 
Simon 1428-ban szolgájának, Hench Lászlónak Dubrulfalva 
praediumbau, Ozyagpathaka és más Ozyagh praediumban levő 
részbirtokait, melyek az Ozyagli pathaka mentén Krassó, 
megyében fekszenek, örök időre adományozza. Az aradi kápta
lan 1488. évi bizonyító levele szerint bákai Szőlősy Gergely 
összes részbirtokait Palogd, Temes megyei, — és Vissald, Bol- 
dor és Azwaglr Krassó megyei faluban 50 arany forintért Dóczy 
Imrének elzálogosítja. Eorotik falu határában van Oszeak patak, 
mely csak esővíz levezetésére szolgál; ugyan itt van Oszeak 
nevű dűlő is. Ezért, és mert Eorotik nem távol a Himfy család 
egykori birtokaitól fekszik, Osziak fekvését Eorotik közelébe 
helyezem.

Osztrovo, falu a Maros közelében Bakamező és Vörös- 
mart közt, Birkishez nyugotra. Báthory Zsigmond 1596. Jósika 
Istvánnak az akkor Arad megyében fekvő Bulcs, Bakamező, 
Osztoroto, Birkis és Veresmart falut adományozza. (L. Szigetfő.) 
Az 1717. évi összeírás, mely Bakamezőt, Vörösmartot, Birkist 
a lippai kerületben elősorolja, Osztrovról hallgat. De az 1723. 
évi térkép, közvetlenül a Maros bal partján tünteti fel Osztro- 
vot. Meg is maradt a régi fekvésének emléke mai napig, mert 
a falu a múlt században vízáradási veszély miatt tétetett át 
mai helyére. Korabinszky a helynevet Oszíraw-nak írja. Görög
keleti temploma létezik 1779. óta; a plébánus látta el a tanítói 
tisztet is. Mostani iskolája 1840. évben nagyobbíttatott. A falu 
tulajdososa a kir. kincstár. Határa 1848. hold.

Helynevek: IJngiu de josu, szántó. Czeliap, szántó Bulcs 
felé. Csisigu, szántó és rét. Valea Talmadie, mely egy eltűnt 
helység itteni létezésére emlékeztet. Dimpu corbului, erdő.
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Bimpu Gromili, és Dimpu Csóka, erdők. Szatu batrin, szántó 
és rét. E név igazolja, hogy a község hajdan e dűlőben feküdt.

Osztrov, hely a Temes folyó közelében Zsidovár határá
ban. Egy, a Temesből kiszakadt vizér által keletkezett, melyen 
elhagyatott malom állt. Karánsebesi Vajda Bonifác 1590. 
évben tiltakozott, hogy Jósika István e malom birtokába igtat- 
tassék. (Lásd Zsidovár.)

Othie, hajdan falu a monostori kerületben. Midőn V. 
László király 1453. évben a Temes megyei Sugya kerületet 
Hunyadi Jánosnak adományozta, két, egymástól semmi mellék
név által megkülönböztetett Otheefalva említtetik; az aradi 
káptalan 1454. évben teljesítette a beigtatást. Az egész sugdiai 
kerület L514—16. évben brandenburgi György határgróf tulaj
dona lévén, ebben Othe falu 5 jobbágygyal fordul elő. Báthory 
Zsigmond 1597. évben a törököktül visszafoglalt Othe Temes 
megyei falut visszaadja a Thivadar családnak; de nem sokára, 
még ugyan ez évben Otthye falut, Oczekul, Leukusest, Padu- 
ran, Topla stb. faluval együtt enyingi Török Istvánnak adomá
nyozza, ki 1598. itt beigtattatván, azt 1617. évben Bethlen 
( T á b o r n a k  elzálogosítja, — mely alkalommal nevét (Jticze-nak 
irja. Bethlen Grábor 1620. évben, Török István halála után, a 
monostorkerületi Otthie birtokát iíj. Bethlen Istvánnak ado
mányozza.

A fenebbi adatokból kitetszik, hogy Olcze, avagy Ocze
kul falu különbözik Otthye falutól, különben Báthory Zsig
mond 1597. évi adomány levele nem nevezte volna azokat 
egykoruan és egymás mellett. (Lásd Monostor.)

Othie 1597.jan u ár elején Temes vármegyéhez tartozott, 
Báthory Zsigmond adománylevele szerint; ugyan ő május 
24-én Hunyad vármegyéhez számítja. (Oklevéltár II. 489. és 
591. szám.)

V. 0 . Oczekul, és Uliczo.
Othmarest, hajdan falu a monostori kerületben. Majd 

Hunyad, majd Temes vármegyéhez tartozott. Brandenburgi 
György őrgróf 1514-ben a monostori kerülettel, együtt bírja 
Othmarest falut 5 jobbágygyal. Báthory Zsigmond 1597. a 
Hunyad megyei Othmarasty falut enyingi Török Istvánnak 
adományozza, mely az 1598. beigtatás alkalmával Ottmaresty-
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uek neveztetik. Báthory Gábor 1612. évben a monostori kerü
letben Temes megyében fekvő Otmorest praedialis birtokot 
Török Katalinnak visszaadományozza; 1617. évben ugyancsak 
Török István elzálogosítja a Tomes megyei JJthmaresti prae- 
diumot, Dubest, Topla stb. faluval együtt Bethlen Gábornak, 
ki azt 1620. évben ifj. Bethlen Istvánnak adományozta. Akkor 
Othmarastbi-nak írja.

Ozestia, hajdan puszta Szörény vármegye karánsebesi 
kerületében, a mai Ohaba-Mutnik közelében. Mutnoki László, 
István Szörényi bán, és Sandriu 1467. kölcsönös örökösödési 
szerződésre lépnek, a melybe Osesthya, Szederjes, Magúra stb. 
falu birtokát is foglalják. ’) Valkay Miklós és Gáspár 1544. 
évben eladják Zorlencz, Magúra, Ozyey stb. a karánsebesi 
kerületben fekvő falvakat 600 írért, a karánsebesi Simon 
családnak, nevezetesen Simon György és Miklós fiainak. 1581. 
évben 0?:estia már csak telek (czarina) Szák és Morencz közt, 
Bokszanda asszony birtokában. Simon Erzsébet, Mutnoki 
Ferenc özvegye, férje után több falvakat és telkeket örökölt, 
az utóbbiak közt Ozestia, Puszatelek, Szederjes, Nalácz, Szgri- 
best stb. Erzsébet, a rokonokkal 1585. évben kötött egyezség 
értelmében meghagyatik azok birtokában élte fogytáig. Mut
noki János 1642. évben az erdélyi káptalan előtt tiltakozott az 
ellen, hogy a fejedelmi fiscus Mutnoki Mihály magtalan halála 
címén magát Ozestia, Szederjes, Nalácz és Magúra praediumok 
birtokába igtassa.

Ettől különbözött Uzesty, mely hajdan a monostori kerü
letben feküdt. (Lásd Ohaba-Mutnik.)

A  Simon család 1591. új adományt nyert birtokaira, de 
ez alkalommal Ozestia nem említtetik, hanem Erntest, melyről 
az 1544. évi eladásnál nem volt szó. (Lásd Erntest.)

Okörpatak, ma Valeahoul falu Karánsebeshez éjszak- 
nyugotra, más különben Zsupa, Buzsinosz, Buzs, Ohabicza és 
Delinyest faluval határos. A római Caput bubali-t némelyek 
már nevénél fogva Valeaboul területén keresik; de Torma 
Károly azt a határos Delinyest határába utasítja. A magyar 
korszakban még a XV. század is hallgat e helységről, noha ez

') Lásd a Szörényi bánság Oklevéltára I. 80. lap.
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Macskással volt határos, melynek szomszédfalvai igen gyakran 
említtetnek. Mutnoki Mihály özvegye, Moses Borbála 1585. 
évben egyezkedésre lép rokonaival, a Szörény vármegye, karán- 
sebesi tartományában fekvő Ekerpatakra nézve. (Lásd Szák.) 
1586. évben egyezség szerint Patbaki Katalin örököseinek 
engedi át a falut. Megjegyzendő különben, hogy Katalin az ő 
részbirtokait Eokeörpathak és Rúzs faluban már előbb bizo
nyos összegért Laczugb Lászlónak elzálogosította volt, ez azon
ban a keze alatt lévő zálogos telkeket minden fizetés nélkül 
visszabocsátotta, a miért 1591. évben Katalin rokonai Laczugh- 
nak Karánsebes területén többféle házakat, kerteket, kaszáló
kat és malomrészt adományoztak és engedtek á t .J)

Báthory Zsigmond vajda 1588. évben rendeli, hogy K a
ránsebes város határai Rúzs, Eokeorpatak, Macskás és Supa 
felé kiigazíttassanak és megújíttassanak. A  karánsebesi kerü
let 1603. összeírása szerint Eokerpatak faluban Moises Péter, 
Moises Miklós, Jósika Mátyás és Laczugb Miklós egy-egy por
táról adóztak.

A X V II. század végén, a magyar helynév már tünede- 
zőben van. Egy 1673. évi török adókivetés rendeli, hogy Val- 
jm bul 20 aszpert fizessen minden háztól, a midőn Lugos csak 
24 aszpert fizetett minden ház után. A Bolognában talált Mar- 
sigli-féle jegyzék Vallyebouluj falut a karánsebesi kerületben 
sorolja fel. Valaboul 1 699. évben Szörény vármegyéhez tarto
zik. Még a X V III. század elején Valiéból a jentékenyebb fal
vak egyike, az 1717. évi összeírás azt 60 házzal jegyezvén fel. 
A helynév Korabinszkynél Waliapul,

A helység 1803. évben, a Bácskából Suplya községből 
ideköltözött Mibajlovics Márk nyerte 27,000 forintért adomá
nyul, nemesítéssel, és a suplaiszki előnévvel,2) oly kötelezettség 
mellett, hogy a Rúzs felé a dombokon szétszórtan lakó jobbá
gyokat, az akkor napirenden levő sok rablások meggátlására, 
és az Oravicza-Bogsántól Karánsebesre vezető út biztosságá
nak érdekében, az allodialis földeket átvágó, úgynevezett koz-

J) Pesty : A S z ö r é n y i  bánság; története 11. 244. 245. lap.
*) A család utóbb a Suplaiszky praedicatumot családnévül vette fel. 

Nagy Iván írja, liogy Suplaiszky Miliajlyevics Márk 1791. évben II. Leo
pold királytól nyerte címeres levelét.

93
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lári út szélére telepítse le, a hol rendezett községnek öszponto- 
sítása találtatott szükségesnek. A munkát megkezdte 1811. 
évben az adományosnak fia János, és befejezte 1838. évben, a 
kiküldött úrbéri törvényszék hitelesítése mellett. Suplaiszky 
János meghalt 1849. évben; utána örökölte özvegy Suplaiszky 
Ilona; 1878. évben adásvevés címén átment Bősz Hedvig (ez 
a férfi neve) és neje Bősz, előbb férjezett Suplaiszky Ilona bir
tokába ; kik most is bírják.

Görög-keleti plébániája 1791. évben alakult, temploma 
1811. évben a községi rendezéskor; azóta van anyakönyve is.

A határt a Macskás patak futja á t ; hagyomány szerint 
ez választotta el Okörpataka és Macskás falut.

Dűlőnevek: Macskás, legelő. Pagina, kert. Gaunusch 
kert. Porkaretz, erdő. Seszt ( =  lapály). Rúzséi. Prevalye. 
Cserna, hegy. Blagova, dűlő. Mutnik és Toplicza patakok. A 
szláv helynevek ily gyakori előfordulta bizonyítja, hogy nem az 
oláhok voltak e tájék ősi lakosai.

Területe 5177. hold 1003 öl, ebből 3196217 nemesi bir
tok, az úrbéri földből pedig 284 hold mint üres telkek szintén 
a nemes birtokos kezében van.

A lakosok száma megközelíti a 800-at.
Öthalom, hajdan falu Krassó vármegye felső részeiben, 

Petraschko de Ewthahni 1493. kir. ember, midőn dengelegi 
Pongrácz Mátyás a Temes megyei Bankfalvába volt igtátandó. 
1510. év táján Otbalmi (de Ewthalom) István egyike a szereplő 
nemeseknek, midőn Lugas vára brandenburgi György határ
grófra szállt. Lehet, hogy a Szende család Magúra nevű birto
kával azonos, mert Jósika Farkas 1640. évben óvást tett az 
ellen, hogy az ő Magúra, máskép Eöthalom nevű birtokában, 
lakó jobbágya, Murcsan Ferenc nemesíttetett.

Pachach, (tán Patacs) hajdan falu Krassó megyében. 
Himfy István 1408. évben Krassó vármegyénél az ő György 
nevű kenézét, ki Pacliach nevű birtokában örökös kenéziatussal 
volt felruházva, bevádolja, hogy az ő engedélye nélkül maga 
mellé kenéztársat fogadott.

Padina-Matje, falu a moldovai járásban a Moldovicza 
begy déli oldalán, Új-Moldova felé. Máskép Karbunár-nak 
neveztetik, úgy mint a Szászka közelébe eső Kohldorf, mert
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Lakosai szénégetők. Az új moldovai határban telepítetett, az 
úgynevezett Kraku Mészáros táján.

A múlt század vége felé a Radimnavölgyben, és különö
sen annak Vidra Saka nevű kitágulásában azon török és oláh 
szénégetők és szénfuvarosok egy része megtelepedett, melyek 
azelőtt csak nyári munkára jöttek át Oláhországból. Ezek a,z 
úgynevezett radimnai olvasztó számára dolgoztak, szenet éget
tek, és cserfát hoztak oda. Az erdők munkájuk alatt csakha
mar pusztultak, és ennél fogva zavarba jöttek az olvasztó további 
fentarthatására nézve. Akkor az oraviczabányai bányaigazga
tóság azt határozta, hogy az olvasztóhuta Szászkára tétessék át.

.Ugyanakkor Moldvabányán is mindinkább nagyobb lett 
a szénszükséglet, a mi arra vezetett, hogy Radimna és Vidra 
lakói beljebb az őserdőkbe szálitassanak át. E  célra a keleti 
erdőségben a lehetőleg legjobban védett, teknő alakú helyet 
választottak, a mely aztán Padina Matje nevet nyert. A gyar
mat házai 1804. évben a moldovai bányamű költségén építet
tek, és minden előkészület' történt, a lakók átköltöztetésére. 
Azonban ezek nem voltak megelégedve e tervvel, és az átköl
töztetésnek ellenszegültek. Bachinger akkori erdőispán ugyan 
fejük fölött leromboltatta házaik tetejét Rádiumán és Vid
rán : de még ez által is csak egy kis részt vitt reá az átköltö
zésre, a többség inkább Alibegre vonult, és ott új otthonnt 
szerzett magának. Az itteni oláhság még most is szidja Bachin
ger emlékét, és azon emberét, ki Padina Matjén az első ház 
cölöpét beverte. Ez elégedetlenségnek van is alapja, mert a gyar
matosok azelőtt jobb legelővel, jobb éghajlattal bírtak, jobb 
vízzel éltek, házaik pedig a közlekedési utón terültek el.

A helybeli templom, hitvány deszkabódéhoz hasonló, 
bizonyos Petko Simon haszonbérlő által építtetett 1818. évben 
valamely pomana (halotti tor) következtében; nem sokkal jobb 
az iskolai épület, melyet a község vásárolt meg, tanítót is 
alkalmazván benne. Az utóbbi előbb a kir. kincstártól uyert 
fizetést, most pedig az osztrák-magyar vasúttársaságtól kap 
havonkint 10 forintot.

Az isteni tiszteletet itt a moldovai gör. n. e. segédlelkész 
végzi minden vasár- és ünnepnapon, a miért havonkint 8 
forintot vesz.
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Erdészettörténeti szempontból említésre méltó, hogy csak
hamar a gyarmat megalapítása után erdőégés keletkezett, mely 
Karlsdorftól kezdve a Hadim na vidéken át, a radimnai katonai 
őrhelyig terjedt, és mely okozhatta, hogy e vidéken oly sok, 
legszabálytalanabb alakú erdei mezőségek találhatók.

A helységet 1855. évben az osztrák-magyar vasúttársaság 
vette meg, és most Uj-Moldovával, és Karlsdorffal együtt saját 
igazgatósági kerületet képez. Külön határa nem lévén, Padina 
Matje területe be van számítva Moldovabánya határába. Az 
1873. évi helynévtár szerint áll a gyarmat 89 házból és 468 
lakosból.

A helynév jelentése: Mátyásvölgy. A  helynévtár Kohl- 
dorfnak is Írja. Schedius térképén a gyarmat nincs kitüntetve; 
elődje Lipszky sem ismeri, hanem csak a "Bogsán melletti 
Kohldorf falut.

Egy Padina praedium különben létezik, a, volt németbán
sági ezred kerületében.

Padurány, falu Jersnik, Topla, Poversina és Bikis falu 
közt, a facseti járásban. A helynév az oláh padura =  erdő 
szótól ered. György brandenburgi őrgróf 1514— 16. években a 
monostori kerületet bírja, és abban Padurány falut 10 job- 
bágygyal. Báthory Zsigmond 1597. a Hunyad megyei monostori 
kerületben fekvő Padurány falut Török Istvánnak adományozza 
és ugyancsak 1597. évben Kalis Demeter itteni biró Török 
István részén Jósika Istvánnak Maros menti birtokaiba tör
tént beigtatásánál jelen van. Maga Török István és Bálint 
csak 1598-ban statuáltattak Padurányban. Báthory Gábor 
1612. évben aTemes megye monostori kerületében fekvő prae- 
dialis birtokot (melynek neve az eredetiben hibásan majd 
Kadurany, majd Kaderani) Török Katalinnak visszaadomá- 
uyozza. Mint Temes megyei pusztát Bethlen Gábor 1617-ben 
zálogba veszi, és 1620. évben ifjabb Bethlen Istvánnak ado
mányozza. Ennyit tudunk a falu régi koráról. A Marsigli-féle 
jegyzékben nem fordul elő a falu, — de az 1717. évi összeírás 
10 házzal említi Padurány néven. A falu első lakosai (értvén 
az új korban) állítólag cigányok voltak; bizonyos, hogy most: is 
rendkívül sok cigány lakja a falut. Bírja a kir. kincstár.
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Temploma van 1757. év óta. A fain határa 2016 hold és 
1036 öl.

Padushavasa, hajdan falu Ikus közelében, melyhez tar
tozott. Nagy Lajos király 1365. Karaph oláhnak és testvérei
nek adományozza. (L. Ikus.)

Paraz, hajdan falu Krassó megyében. A krassói főespe- 
rességben feküdt, úgy mint Somlyó, Illadia, Denta, Bay, 
Haram, Szentgyörgy stb. Az itteni pap Lőrinc (de villa Paraz) 
a pápai tizedlajstrom szerint 5 banálist fizetett tizedként. 
Péter, a Csanádi püspök helyettese 1405. évben pörhalasztást 
engedélyez azon ügyben, mely gyertyánosi Csép Jakab és 
György de Porazfnlva közt fennforgott. A Paraz és Porazfalva 
helységet azonosnak tartom, és fekvését a Berzava és Karas 
közt sejtem, a megye nyugoti részén. Böhm Lénárt minden ok 
nélkül azt véli, hogy Paraz a mai Bellobreszka; a krassói főes- 
peresség fennebbi leírása, és a Csépi család jogviszonya e falu
hoz ily feltevést kizárnak. Párácznak ejtették-e a helynevet, 
bizonytalan.

Parlagpataka, hajdan patak Krassó megyében. 1368. 
rivulus paria,ijpntnkn Ikus falu határjárásában. (Lásd Ikus.)

Partas, hajdán falu. A Csanádi káptalan 1401. évben azt 
jelentette Zsigmond királynak, hogy a király emberével együtt 
Krassó vármegyében vizsgálatot tett, melyből kitűnt, hogy 
Miklós krassói alispán, Partasi Miklós, Simon fia és Szigethy 
János, Miklós fia, remetei Himfy István mester ellen hivatalo
san eljártak, de hogy hivatalos vizsgálatuk eredményét Himfy 
Istvánnal közölni nem akarták, a miért is a káptalan és az 
ezzel eljáró királyi ember Miklós alispánt Majusfalván, Miklóst, 
Simon fiát Partason, Jánost Miklós fiát Szigetben, t. i. saját 
birtokaikban, felkeresvén őket, a király elé megidézték. Alig 
egy hónappal később kelt az országbíró egy levele, melyben a 
fent említett Miklós de Partas és Szigeti Miklós Krassó megyei 
szolgabiráknak neveztetnek. 1406. évben említtetik Fodor 
János de Partas mint kijelölt kir. ember, egy Egerszegen tör
tént hatalmaskodás megvizsgálására. Gyertyánosi Csép Jakab 
1415. Partasi Pált (de Parthas) az aradi káptalan előtt ügy
védjének vallja; 1418. évben Partasi András kir. ember, mi-

K ttA S SÓ  V Á R H E G Y «  T Ö R T É N E T E . I I .  7
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dőli Remetei István Benke Pétert bevádolja, hogy Kvassó 
megyei Bácstövisse falujából kilenc ökröt elhajtott.

Ez adatokból kiviláglik ugyan, hogy Krassó megyében 
hajdan Partas helység létezett, de hol fekvése nehezen állapít
ható meg. Nem sokat nyerünk, ha a megye nyugoti részeiben 
jelölhetjük ki. (Lásd Adorjánfalva és Berkez cikket.)

Patak. A Szörény megyei Yaleamare a Bisztra folyó mel
lett Szavoj és Vaiszlova közt fekvő falunak eredeti magyar 
neve: Nagypatak. Ennek megfelelő nevű falu \o \t Kin-Patak, 
mely egykor Karánsebes és Ruzsinosz táján feküdt. Ezt a két 
falut együtt értették tán történetforrásaink, midőn mindkét 
Patak faluról szólnak. így történt 1444. évben, midőn I. Ulászló 
király Bizerei Miklósnak és a Patakiaknak új adományt ad a 
karánsebesi kerületben fekvő mindkét Patak birtokára. A dolog 
topográfiái része azonban korántsem bizonyos, mert említtetik 
Szavoj faluval együtt Felső-Patak i s ; az is bizonyos, hogy 
Karánsebes területén Patak nevű, a város tulajdonát képező 
falu létezett. Macskásy Jakab zsidóvári várnagy 1470. körül 
a sebesi kerületben fekvő Macskás, Teus, Tinkova, Perle, Kys- 
patak, Ruzsinosz stb. részbirtokait 300 arany forintért elzálo
gosítja. (Lásd Zsidóvár, Macskás.) Moses Borbála, Mutuoki 
Mihály özvegye 1585-ben rokonaival egyezkedik a Szörény 
vármegye karánsebesi tartományában fekvő mindkét Patak, 
Kuskia, Ulmul stb. telkekre nézve. (Lásd Szákul.) Laczugh 
László egy hosszú pörnek egyezség által véget vetvén, 1586. 
évben mindkét Pathak Lozna, Ökörpatak (Valiaboul) stb. falu
ban levő részbirtokait Pathaki Katalin örököseinek engedi át. 
(Lásd Rúzs.)

A  falu végpusztulásra valószínűleg a X  VII. század elején 
került, midőn Karánsebest oly sok_ viszontagság érte.

Patak, lásd Potok.
Patkova, lásd Rakitova.
Patrik, hajdan két ily nevű falu Krassó megyében. Nagy

laki János ' 1421. évben két Patrygh stb. 'falut Csáky Miklós
nak és Györgynek örökségül Ígéri. (Lásd Szentgyörgy.) 1428. 
évben Patrikfalva. A Csanádi káptalan 1427. évben Nagy- 
mihályi Albert vránai perjelt és fiait Patrikfalva, birtokába
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igtatja. (Lásd Szentgyörgy.) Az igtatást megerősíti a király 
1428. évben.

Paulest, lásd Pavlovecz.
Paun, hajdan telek Szörény megye Karánsebes tartomá

nyában. 1585. egyezkedés tárgya Moses Borbála és rokonai 
közt. (Lásd Szákul.)

Pavlovecz, hajdan falu a megye éjszak-nyugoti részén 
Radmanest körül. I. Ulászló király 1440. Országh Mihálynak 
és Jánosnak Solymos Tárát és tartozandóságait adományozza; 
ezek közt Paulovcz, Bruznik, Lökösfalva, Lapusnik stb. Bánfy 
Miklósnak 1477. évben előszámlált aradmegyei birtokai közt 
előfordul Bruznik, Paulovcze stb. Báthory András bíbornok és 
fejedelem 1599. September 3-án meghagyja Barcsai András 
lugosi és karánsebesi bánnak, hogy noha ő legközelebb több, 
Busor és Ferde kerületben fekvő falut Sarmasághy Zsigmond
iak adományozott, még is Szuszány, Zsupán és Paulest falut 
Balotha Mihálynak, és Török Jakab unokája, Ferencnek kezére 
bocsássa, mert azok jogairól meggyőződött. Ugyan ez év decem
ber 16-án Mihály havasalföldi vajda, Balotha Mihálynak és 
Török Ferencnek a Temes megyei Paulest falut oly módon 
adományozza, mint Szuszány falut. (Lásd azt.) A  Marsigli-féle 
helységi jegyzék a, lippai kerületben újonnan felállított helysé
gek sorában említi Bruznik, Radmanest, Pavlovecz, Dobrest, 
Szpata stb. helységet is, és csak az összeállításból következtet
hető, hogy Pavlovecz a mai Krassó megye területén, nem 
pedig Temes megyében feküdt 1690—1700. táján. Neve többé 
elő nem kerül. Még az 1717. évi összeírásban előfordul a lippai 
kerületben Pauloffzi falu, de már csak 6 házzal. A  helység 
szláv névalakja Pavlovecz, az oláh névalak Paulest.

Pavlovecz és Pavlovczi falu több van a drávántúli hor- 
vát vidéken.

Paznad, hajdan falu Krassó megyében. Az aradi kápta
lan 1400. évben jelentést tesz a királynak, hogy előbb vizsgá
latot tartván Krassó megyében, és igaznak találván Himfy 
Istvánnak a Rafnába történt berontás iránti panaszát, — Got- 
haly Lászlót, és sógorát Pétert Paznad faluban felkeresték, 
mindegyiket saját birtokrészében, és őket törvény elé idézték. 
Az itt említett László más oklevélben így neveztetik: Ladislaus

7 *
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filius Paznad de Gataly (az az : László, gatalyi Paznad fia.) ') 
Tehát a személynévből helynév lett, és a falut tán László apja, 
Paznad, telepítette.

Prantaza, hajdan falu, majd Hunyad, majd Temes megyé
ben, de mai brassói területen. Brandenburgi György őrgrót 
marsinai birtokai közt 1514— 16. említtetik Prantaza 2 job- 
bágygyal. Báthory Zsigmoud 1597. évben Török István hunyad- 
megyei főispánnak adományozta, — ugyan ez oklevélben 
Preiithaza-nak is iratik. Midőn ez évben Jósika István Kapri- 
ora birtokába igtattatik, mint tanú jelen volt Dúsa Miklós job
bágy Preutasa faluból. Báthory Gábor 1612. évben Drantassa 
praediumot visszaadományozza Török Katalinnak; az igtatási 
jelentés másolatában a helynév: Prautaessa. Bethlen Gábor 
fejedelem 1620-ban, Török István halála után, Prenchhaza bir
tokot ifj. Bethlen Istvánnak adományozza. (Lásd Marsina,.)

Peperig, máskép M o c s k a f a lv a ,  hajdan falu, mely a 
bozsuri kerületben feküdt, és 1514—16. Brandenburgi György 
birtokaihoz tartozott. E  faluban négy jobbágya volt, közülök 
háromnak a neve fel van jegyezve. Walkay Miklós és Meny- 
har Gáspár 1544. évben a komiáthi, bozsuri és karánsebesi 
kerületben fekvő jószágaikat, karánsebesi Simon György és 
Miklós fiaira ruházzák. Ezek közt Peperygh más néven Mocb- 
kafalva a komiáti kerületben.2) Bírna falu határában van 
Peperiga nevű uradalmi erdő, és e név az eltűnt falu fekvé
sére utal.

Perde, hajdan falu. Az aradi káptalan 1347. évi levele 
szerint, Himfy Pál fiai, Bodur fiának, Miklósnak I ’erdeve bir
tok iránt támasztott igényei ellen óvást tesznek.3) Zsigmond 
király 1388. évben Miklóst, Lőrinc fiát de Perede, és szintén 
peredei Györgyöt, Balás fiát mint királyi embereket jelöli ki, 
hogy a Himfyek részéről, Himfy Miklós özvegyét illető hozo- 
mányos kielégítésben közbenjárjanak. Remetei Himfy István, 
Péter fia, 1399. évben a Csanádi káptalan előtt maga és fiai, 
és egerszegi Himfy Miklós fiai: Benedek és Hym nevében

’) Krassói Oklevéltár I. 148. és 150. sz.
*) Krassói Oklevéltár II. 898. sz. Csanád egyházmegyei Adattár 

III. 301. lap.
*) Gr. Dessewffy Oklevéltára 252. lap.
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tiltakozik Macedóniai András, Miklós és Simon ellen, kik a 
Himfyek Perdew nevű birtokát és tartozandóságait bitorolják, 
használják és elfoglalva tartják. Krassó vármegye 1404. évben 
remetei Himfy Istvánnak tiltakozó levelet ad Perdei Bertalan 
ellen, Kerestafalva jogtalan elfoglalása ügyében. Egy év nélkül, 
de a XV. század elején Vasváron, kedden, vízkereszt nyolcada 
után kelt levélben, Perdei János Péter fia, és Perdei Miklós 
Jakab fia, szarvasteleki Vasd Lászlót kérik, hogy Perde nevű 
birtokaikat és tartozandóságait Krassó megyében pártfogása 
és őrizete alá vegye, és a pusztákat mívelje meg barátságuk 
tekintetéből. A fennebbi Peredei (de Peredew) Bertalan fia 
Miklós 1414. évben egyik kijelölt kir. ember Balogdy Vadacli 
ellen, ki a Gyertyánosiak (Gertenyes) nyájait fosztogatta. 
Perdei István 1439. évben krassói alispán.

Az eltűnt falu valószínűleg azon vidéken feküdt, a hol a 
Borzává folyó Krassó vármegye területét elhagyván, Temes 
megye határát átlépi.

Perkoszova, lásd Berkez.
Perliszke, hajdan falu Krassó megyében. Pevlyzke 1378. 

évben 8 parasztházból állt, és Vaja területén feküdt, nem 
meszze a Karas folyótól. (L. Vaja.)

Perlő, vagy P e r lő ,  hajdan falu, mely Zsidovárral volt 
határos. I. Ulászló király 1440. évben megerősíti a Macská- 
syakat Macskás, Tiukova, Perlő, ltuzsi nősz stb. birtokában. 
Perlem harmadrészének birtokosai 1447. évben voltak Macs- 
kásy Sorban, László és Demeter. Ezt bizonyítja 1456. akarán- 
sebesi kerület nemessége is. Mátyás király 1464. május 8 -án 
Macskásy Komán fiainak: Jakab és Tamásnak a lugasi kerü
letben fekvő Perlő praediumot, valamint Sidimirpataka, Drago- 
tinest és Tinko praediumokat a benne rejlő királyi jogokkal 
együtt adományozza. A király ez adományt nem nevezi nova 
donationak (új adománynak,) noha megemlíti, hogy az ado- 
mányosok e pusztákat már rég időtiíl fogva bírták, és bírják 
jelenleg is. A nevezett Macskásyakat az aradi káptalan beig- 
tatta május 24-én. Macskásy Jakab 1470. körül zsidóvári vár
nagy Perle, Macskás, Tinkova stb. falvakat 300 arany forintért 
elzálogosítja Macskási Imrének. Ugyan ő (Jakab) 1478. évben 
a Muthnoki Mihálynál, Macskásy Zakár leányának kiválthatá-
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sara elzálogosítva volt macskási, csutai, tövisi, tinkovai és 
perlln részbirtokokat Muthnoki Mihály özvegyétől visszaváltja. 
Ugyan ez évben (1478.) Erzsébet, dengelegi Pongrácz János 
erdélyi vajda özvegye, Diód várából kelt levelével eltiltja Yár- 
allya bíráinak és községnek J) eddigi eljárásukat, mely szerint 
tekintetbe nem vették azt, hogy nemes Macskásy Jakab, az ő 
zsidovári várnagyának Perlew nevű, a lugosi kerületben fekvő 
birtoka, külön határral bírt a zsidovári Yáralyától. Miután azt 
a lugosi kerület nemessége esküvel is megerősítette, meghagyta 
a váralyai községnek, hogy a perlewi lakosokat jogaikban 
védelmezze. 1590. évben egyezség jött létre, mely szerint Duma 
János és István Tinkova stb. falu Perlő (Perew) és Dobrogoszt 
praedium részbirtokában meghagyatnak Macskásy Farkas és 
Mihály által. (Lásd Macskás és Tinkova.) Lugasi Ylád János
nak 1602. évben történt beigtatásánál Drinova és Sztojzest 
birtokába, mint szomszéd jelen van Pereo faluból Magyar 
Zsuzsanna, Cherbicze András özvegye. A  két utóbbi adat a 
Pereo helynév alakot használja ugyan, de azért ezek még sem 
a Maros vidéki Perro falura vonatkoznak.

Perro, hajdan falu Arad megyének Maros balparti részei
ben, melyek most Krassó megyéhez tartoznak. 1337. évben 
Perew falu Filepkeve tartozandósága volt, és a telegdi Csanád 
nemzetségnek ez évben létrehozott birtokosztálya alkalmával, 
Szlatina stb. faluval együtt Csanád esztergomi érsek, és test
vérei fiainak jutott osztályrészül.* 2 3) 1539. és 1540. években 
illyei Dienessy Péter gyermekei az Arad megyei Szlatina, 
Perreo, Szelcsova, Filepkeve stb. birtokába igtattatnak. Bá
thory Zsigmond fejedelem 1592. évben Jósika Istvánnak Arad 
megyében nagy jószágokat adományoz Perro, Posogha, Szel
csova, Filepkeve, Baltha, Szpin és Szlatina faluban.8) A feje
delem 1595. évben Jósikát megerősíti e birtokokban. Midőn 
1597. Jósika több Marosmelléki jószágok birtokába vezettetik, 
Perreo faluból, mely akkor Marsina tartozéka volt, jelen van 
Farkas Tamás. Utolsó hírünk e faluról az, midőn Bethlen 
Gábor 1622. évben új adományt ad Kenderessi Farkasnak

') Communitas suburbii castri nostri Sydowar Warallya vocati.
2) Anjoukori Okmánytár III. 370. lap.
3) Krassói Oklevéltár II. 474. szám.
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Ferro, Filepkeve, Posoga, Szelcsova stb. részbirtokáról. A falu 
fekvése tehát biztosan Posoga és Szelcsova táján jelölhető ki.

Persafalva, hajdan falu Temesmegye azon területén, mely 
ma Krassó vármegyéhez tartozik. Bozvári János 1548. évben 
részbirtokait Temes megyében, Pa,eset vidékén, ezek közt 
Persafalwa, Supanest, Belusfalva stb. birtokot leányának 
hagyományozza. A helynév később Persest-re változott. Sebessy 
Péter 1598-ban, saját és Sebessy Boldizsár, és többi rokonai 
nevében tiltakozik Török István és Bálint statutiója ellen, a 
marsinai kerületben fekvő Kősava, Persest és Porasest birto
kába. Báthory Gábor fejedelem 1612. évben visszaadományozza 
Török Katalinnak a marsinai kerületben Temes megyében 
fekvő Bel uses t, Ungh, Per zest stb. praedi umokat. (L. Marsina, 
Bordzest, Bozvár.)

Perui, falu a Bega mellett, Tergovist, Gruiu, Balincz és 
Nevrincsa falu közt. Marsigli jegyzékében, és az 1717. évi 
összeírásban Perui neve nem fordul elő. Csak az 1723. évi 
térképen találjuk meg először. A visszafoglalás óta Perui min
dig a. kir. kincstár birtoka volt. Plébániája van 1779. óta, tem
ploma Sz. Mária születéséről van címezve. A község, mely 
Krassó megyének újra, szervezése idején a bulcsi járáshoz csa
tolta,tott, 1848. évben pecsétet kapott ily körirással: »Krassó 
vármegye Póréi k. k. helység pecsétje.« E  pecsétet ma is hasz
nálják, de a helynévnek nincs alapja és jogosultsága. A  falu 
határa 2130 hold 819 öl.

A helynév valószinűleg a Peru (oláhul =  körtve) szótól 
származik.

Pervenbelszeg (Peruenbeelzeek) Lásd Belszeg.
Pestere, falu a Temes jobb partján, Karánsebeshez 

éjszakra, Macsova és Istvánhegy közt. Egykor a kalovai Gá- 
mán család birtoka. 1577. évben Gámán György felesége K a
talin, Berta Gáspár leánya közt egy, — másrészről Berta 
Gáspár fiai Miklós és Ferenc közt, Macsova, Pestere, Ohresia 
stb. részbirtokaira nézve egyezség jött létre. 1580 .évben Bartha 
(így) György de Pestere mint szomszéd részt vesz Gámán 
György, Ferenc és Miklós statutiójában Kalova stb. birtokába. 
AzOn egyezségben, mely 1584. évben a Mutnokiak és Kárán 
lakosai közt létrejött, mint közbenjáró neveztetik Michael de
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Pesthjere. Báthory Zsigmond fejedelem 1585. azt rendeli, hogy 
Macsovai Miklós részbirtokainak: Macsova, Pestire, és Obresia 
falu eladása alkalmával, dámán Györgynek elsősége legyen a 
vételben. Ugyan ezen évben por támadt a fent említett 1577. 
évi egyezség meg nem tartásáért. Alsó- és Felső-Pestere rész
birtokát Bartakovics Gáspárné Baranyai Anna elzálogosítja. 
(Lásd Macsova.) 1590. évben Barta Péter de Pestere, Berta 
Miklós özvegyének jobbágya, azt mondja magáról, hogy Tinkova 
határánál lakik. Barta István és György de Pestere, Gámán 
György jobbágyai, Bartha Miklós de Pestere, Mikla János job
bágya. A  falu viszonyait 1593. és 1594. években már másutt 
előadtam. (Lásd Macsova.) Kalovai Gámán György 1603, 
évben zálogjog címén Macsova, Pestere és Alsó-Obresia rész
birtokába igtattatik. Mutnoki János 1642. évben tiltakozik, 
hogy a fejedelmi fiscus a Szörény megyei Macsova, Pestere, 
stb. birtokába igtattassék. E  tiltakozás december 19-én tör
tént; a fejedelem igtatási parancsa már március 6 -án kelt, 
de csak Mutnoki Bogdán magvaszakadtáról szól, Mihályról 
nem tesz említést. Az igtatásra hivatott személyek március 
13-án Pestere-ben gyülekeztek, mint az uradalom főhelyén 
(tauquam scilicet caput et principium alterius possessionis 
Maczova). Az igtatási parancs Mutnoki Bogdánt azért emeli 
ki, mert a beigtatást csak Pestere, Macsova, Felső- és Alsó- 
Obresia faluban és praediumban rendeli el, jele, hogy csak 
ezekben maradtak birtokok Bogdán halála után. A beigtatás- 
nak Pestere és Macsovára nézve azonnal ellent mondott 
Gyurma György, felesége Gámán Margit nevében, és Mutnoki 
János; másnap még Veres Gergely, Kún Gábor és Lázár 
Ferenc. Barcsay Ákos országfeladása óta (1658.) Pestere nem 
említtetik többé; csak 1673. évben éled fel újra emléke, midőn 
Ozmán aga a helységet házankint 11 aszpernyi adóval meg
rótta. A Szörény megyei Pestere 1699. évben Macskásy Péter 
és Gyurma Gábor birtoka.

A Bolognában talált Marsigli-féle jegyzék (1690—1700.) 
Pester falut a karánsebesi kerületben sorolja fel, az 1717. évi 
összeírás ugyanitt, Pestera néven 40 házzal. 1779. évben az 
újra alakított Krassó vármegye karánsebesi járásához csa- 
toltatott.
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A falut, a múlt század óta a kir. kincstár bírta. 1857. év 
táján Theodor György bírja Verseczeu, ki azt 1863. évben báró 
bodies (szül. Theodor) Agathának, Joannovits (szül. Theodor) 
Theodorának és Theodor Katalinnak engedte át örökségképen. 
E  családból való báró Rajasich Sándor, karloviczi lakos. El- 
húnyt neje: Theodor Szultana, ki óvadéki igényt tartott a 
birtokra.

A nemzedéki tábla következő:

Pestyerei Theodor') György
r-------------------------------------------------------- A--------------------------------------------------------- 1

Agatha Theodora Katinka
(1>. Rodicli Gábor tábor- (b. Joannovits István (gróf Geldern N. porosz 

szeriíagy, dalmatiai altábornagy, dalmatiai őrnagy.)
helytartó.) helytartó, 1884.)

Említtetnek még Theodor Constantin és fia György. 
Ezeket, valamint Szultanát nem tudjuk elhelyezni a nemzedéki 
táblán.

A határban előforduló helynevek: Valia Tymkuluj in 
Kopács, Jeruga patak. Szinova rét. Vertopi gyümölcsös és 
szőllő. Kornu maré és mik. Zina patak. Edera, magaslat és 
forrás. Panicisce, Copacele, Körnet, Szelistye, Dumbrava, 
Ealce, Guranics, Zavoj, Codrisiora dűlők. Egyik helyen a 
Holt-Temes.

A község neve szláv eredetű, jelentése annyi, mint bar
lang. Van Pester a nevű falu Bulgáriában, a Rhodope hegység 
táján. De van Pestere, vagy mint többen ejtik Pestyere nevű 
falu Bihar, Hunyad, Pogaras és a volt Zaránd (Pestera) vár
megyében is.

A Krassó megyei falu határa^685 hold, 640 öl. Plébá
niája van 1791. év óta, a görög-keletiek számára, kiknek száma 
1880-ban 701 volt.

Pestes, hajdan falu Arad megyében, a mai Krassó megye 
területén. Midőn a telegdi Csanád nemzetség 1337. ismételve 
birtokosztályra lépett, Csanád esztergomi érsek Eilepkeve, 
Szlatina, Perew stb. falu t; Dénes mester és testvérei pedig 
Pestews, Kapriora, Boncsó stb. falvakat kapják osztályrészül,

') Nem Theodory, sem mint Fényes Éjek írja : Theodorff.
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Pestes fekvésére nézve eligazít az osztálylevél azon kifejezése, 
hogy Osanád érsek egy Ilteuthow nevű halastavat kapott, mely 
Pesteshez éjszakra feküdt. Az Iltheuthow név a mai Arad 
megyei Iltyó nevében ismerhető fel, a Maroson túl, csaknem 
Kapriora irányában. — Báthory Zsigmond 1596. évben Jósika 
Istvánnak Kapriora, Felső- és Alsó-Pestes, Harmadia, Gros, 
Bata, Yaleamare stb. falvakat adományozza. Rákóczy Zsig
mond 1607. június 28-án zalankemeni Rácz Lászlónak és 
Györgynek, az ő lippai tisztjeinek, a kapriorái kerületben fekvő 
Alsó- és Felső-Pestes nevű falut adományozza, melyet azelőtt 
Nagy Pál lippai nemes ember bírt, ki magtalanul meghalt, — 
ezenkívül Kanos falut Nagyvidéke kerületében. Az 1717. évi 
összeírás Bischdischett falut 5 házzal a lippai kerületben sorolja 
fel. Az 1723. évi térképen Pestisei falut Kapriora és Bulza 
közt találjuk.

Kapriora határában van ma is Pestis hegyi patak. Valia 
Pestisül uj, völgy és dűlő.

Van továbbá Hunyad megyében is Alsó-és Felső-Pestes.
Peszér, hajdan falu. Krassó vármegye 1396. évben, meg

bízottja Peszéri László (Ladislaus de Peseri) által megidézteti 
Himfy Istvánt az ornori plébánus ellen. A megye 1400. évben 
azon hatalmaskodás megvizsgálására, melyet Zalai Péter Raf- 
uán Himfy István birtokán elkövetett ( . . . . )  pan Mihályt de 
Pezeri, és Gyalmári Miklóst, Simon fiát küldi ki. A krassói 
alispán és szolgabírák nevezett Himfy Istvánt 1407. évben 
feloldottnak nyilatkoztatják Peszéri Homokos ellen viselt pőré
ben. Peszéri (de Pezery) Benedek és Jakab 1408. évben kije
lölt királyi emberek, midőn a gyertyánosi Csép család néhány 
tagja a Berzava folyót restes medréből eltérítette. Peszéri (de 
Pezery) Domokos 1409. kijelölt kir. ember dobozi Dánfy Deme
ter ellen a gyertyánosi Csép család ügyében. 1414. évben 
ugyancsak Domokos és Peszéri (de Pezer) Benedek kijelölt 
kir. emberek, midőn a gyertyánosi Csépiek panaszolták, hogy 
Wadachi Imre és apja, a Krassó megyei Nyék és Csókái fal
vak jobbágyainak nyájait rabolják. Peszéri László 1416. évben 
Krassó vármegye megbízásából vizsgálatra megy Remetei 
Himfy István bizonyos batalmaskodása tárgyában. Ugyancsak 
Peszéri és Domokos (de Putzer) 1418. kir. emberek, midőn
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Himfy István Benke Pétert vádolja, hogy Bácstövisse Krassó 
megyei faluból kilenc ökröt elhajtott. Peszéri Domokos 1422. 
évben is nyer megbízást a megyétől. 1429. évben rudai Csanádi 
Benedek maga és testvérei nevében nővérének Dorottyának, 
Budai Jankó nejének, a Krassó megyei Diakolcz és Pezecr 
falu negyedének felét leánynegyedként kiadja. (L. Buda.)

Peszér falu létezett egykor Bács megyében, melynek neve 
mint puszta fenmaradt Zenta és Mobol közt. Van Peszér falu 
Bars és Peszér puszta Pest megyében.

Petrilova, falu Fehértemplomhoz keletre, Oraviczához 
délre, fekszik Potok és Rebenberg közt. Legrégibb említését az 
1717. évi összeírásban találjuk, mely e falut Pensilova néven, 
26 házzal a palankai kerületben elősorolja. Az 1723. évi tér
kép Peteryla néven tünteti fel; ebből kitetszik Bél Mátyás 
hibája, ki kéziratban maradt földrajzában azt állítja, hogy 
Petrilova 1724. év augusztus havában telepítetett volna meg. 
Az 1761. évi térkép szintén már Petrilovának nevezi, Kora- 
binszky pedig Petrilo-nak írja. Görög-keleti temploma van 
1794. óta. A falu birtokosa már a múlt század óta a kir. kincs
tár. A járni járáshoz, és csukicsi jegyzőséghez tartozik. H atára 
2526 hold, 1198 öl.

A helységet az oláhok Petrilanak nevezik, mely név a 
Piatra, azaz szikla szótól származik. A helység pecsétje lovas 
embert ábrázol, ki ostorral kezében, vad kecskéket űz sziklá
kon át. A pecsét magyar körirata: »Petrillova helység pecsé- 
tye.« A határban előforduló topográfiái nevek keveset jelente
nek : Dealu =  begy; Ritu =  rét. La Siu. Ogasiu lu szlatinei 
=  szlatinai árok. Ogasiu lu Corovle, =  gyimgyomos árok. A 
Corovle név szláv szó.

A falu 174 házból és közel ezer lakosból áll.
Petrosicza, eső- és hóolvadásokból eredő patak, Boldur 

területén, — a Csernabara-ba folyik. Ily nevű dűlő is van Bol
dur és Hodos faluban.

Petrosnicza, ma Szörény vármegyei falu, de minthogy 
egykor Krassó vármegyéhez tartozott, itt meg kell emlékezni 
róla. Midőn Yályi András az ő földrajzi munkáját írta, Pet
rosnicza a kir. kamara birtoka volt, és Krassó vármegyéhez 
tartozott, mely azonban a falut 1783. évben a megalakult
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katonai végvidéknek, 13 más faluval átengedni kény te le lte 
tett. Régibb sorsát már ismertettem más helyen. (L. Pesty: A 
Szörényi bánság története II. 445—446. lap.) Ozmán aga 
1673. évben a helység lakóitól házanként 14 aszpert szedett 
be adó fejében. A katonai végvidék feloszlásával Petrosuicza 
nem Krassó, hanem Szörény megyéhez csatoltatott vissza.

Petrovacz, lásd Greovacz.
Petroza, falu Marzsinához keletre Kossova, Kurtja és 

Krivina közt. Brandenburgi György őrgróf 1514— 16. évben a 
marsinai kerületet bírja, és abban Petrozát 15 jobbágygyal. 
Báthory Zsigmond 1597. a Hunyad megye marsinai kerületé
ben fekvő Kurtya, Petroza stb. falut enyingi Török Istvánnak 
adományozza, ki, azt 1617. Bethlen Gábornak elzálogosítja, 
— akkor Bijetroza Temes megyei praedium volt. Báthory 
Gábor 1612. évben a Temes megyei Petroza praediumot Török 
Katalinnak adományozza; midőn pedig Török István meghalt, 
Bethlen Gábor 1620. a falut ifj. Bethlen Istvánnak adomá
nyozza.

A Marsigli-féle jegyzék 1690—1700. nem említi Petro
zát, noha szomszéd falvait: Kurtyát, Marzsinát, Kosovát, 
Brazovát hallgatással nem mellőzi. Az 1717. évi összeírás 
Petrovaz néven említi 15 házzal a facseti kerületben.

A múlt században a kir. kincstár birtoka volt; 1819. 
évben Trattner Mátyás pesti nyomdatulajdonos a helységre 
kir. adományt nyert, maga és fia János Tamás, és rokona 
Károly, mérnökkari kapitány, és spalatoi parancsnok számára. 
Újabb időben a Gyika család szerezte meg, mely azt határozat
lan jutalékrészekben bírja. Bírják nevezetesen Gyika Tivadar 
(neje Emmanuel Alexandrina), Gyika Szilárd (neje Jakabffy 
Berta), Gyika György (neje Limmer Luiza), Gyika István és 
Belizar; az utóbbi név 1866. évben Bélára igazittatott ki a 
telekkönyvben. Gyika Tivadar része 1866. évben fiára, Ivánra 
íratott; Gyika György részét 1871. évben fiai Imre és Lajos 
örökölték. Szilárd részét pedig 1880-ban fia Árpád.

Görög-keleti temploma van 1779. év óta (ad S. Paras- 
cevam.)

Petroza területe 10023 hold; a falu áll 124 házból 657 
lakossal. (1873. évben.)
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Dűlők: Slavesty, erdős kegy, egy hajdani falu nevét tartja 
fenn, mely itt feküdt. Gyalu Cserkuluj. Gurguleu, erdős hegy. 
Gyalu Baleszk, erdős, sziklás hegy. Szodolu, völgy erdős hegyek 
közt. Cserbicsa, vagy Cserbicse, sziklás bokros hegy. Komora, 
sziklás erdős hegy. Mucsia Stauriloru. Zbegu, sziklás terméket
len hegyek. Yinye, legelő. Podeu, sziklás hegy. Padina lui 
Angyal, erdős magas hegy.

Petroza, ma Vecseháza. Lásd azt.
Plesesth, hajdan falu a marsinai kerületben egyjobbágy- 

gyal, mint György brandenburgi őr gróf birtoka említve 1514 
—16. (Oktr. I. 504. lap.)

P l e s k Ó G Z ,  hajdan falu Krassó megyében. Nagylaki János 
1421. évben örökségi szerződésben Pleskoch stb. falut Csáky 
Miklósnak és Györgynek Ígéri. A Csanádi káptalan 1427. 
Nagyinikályi Albert vránai perjelt és bait Pleskolcz birtokába, 
igtatja. (L. Sz. György.) Az igtatást megerősíté Zsigmond kir. 
1428-ban (lásd Prekoch.)

Prebul, falu Ezeres, Yaliadéuy, Nagy-Zorlencz és Dezest 
közt. Története a X Y I. században kezdődik. Gámán György 
felesége Katalin, Berta Gáspár leánya 1577. évben egyezségre 
lépett Berta Gáspár baival Miklóssal és Ferenccel Macsova, 
Pestere, (Ibresia, Brebul stb. részjószágokra nézve, oly formán, 
hogy ezek 4 óv múlva Gámán Katalin birtokába bocsátassa- 
nak. E  feltétel meg nem tartatván, 1585. évben pör keletkezett. 
(Lásd Macsova.) Pentes Péter özvegye Simon Anna, ki Hunyad 
megyei Totesd faluban lakott, 1624. évben a Szörény várme
gyei karáüsebesi kerületben, a Poganis folyó közelében fekvő 
Brebul határában levő minden részjószágát ötven forintért 
elzálogosítja Piátb Zsigmondnak. Minthogy azonban a jószág 
akkor puszta volt, ki köttetett, hogy lia Fiátb Zsigmond vagy 
maradéki a jószágba valamit beépítenének vagy jobbágyokat 
oda szállítanának, Fiátb Zs. a jószágot csak akkor tartozzék 
visszaadni, ha Simon Anna az építkezéseket megváltja, és a 
jobbágyok díját megtéríti. A karánsebesi bán 1628. évben azt 
jelentette a fejedelemnek, hogy a múlt esztendőkben nevezett 
Simon Anna asszony, t. i. Fentes Póterné Brebul faluban levő 
részjószágát, melyet Gámán Margittal Mohácsi Istváunéval 
osztatlanul bírt, 29 forintért elzálogosította, a nélkül, hogy
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Margitot vele megkínálta volna. Gámán Margit három ízben 
megkínálta pénzzel Simon Annát a törvényszék elő tt; de ez 
fel nem vette, és annak dacára a jószágot karánsebesi Fiátli 
Zsigmondnak elzálogosította; ki ide jobbágyokat telepitett, és 
ez által pörnek alapját vetette, mely a fejedelem színe elé 
került. Ugyan ez évben (1628.) zálogosította el Grámán Mar
git Kalova, Obresia, Glimboka, Vercserova, Brebiil stb. falu
ban levő részbirtokait, férjének Mohácsi Istvánnak 600 forin
tért. Vanul Ferenc a Szörényi ispánok előtt 1632. évben azt 
vallja, hogy az ő szülei és rokonai, valami brebuli részjószágu
kat, mely 110 forintért Karánsebesen lakó Thoma Lászlónál 
és fiánál Györgynél elzálogosítva volt, az elmúlt esztendőkben 
kiváltották. Most viszonyai őt újra kényszerítik, hogy a jószá
got 165 forintért Fiáth Zsigmondnak zálogba vesse. I. Rákó- 
czy György 1637. több karánsebesi nemesnek meghagyja, hogy 
miután Peligrad Adviga, Peligrad János leánya, és a Vercse- 
rovában lakó nem-nemes Dallya Mátyás neje bizonyos feltéte
lek alatt az ő prebuli jószágrészét Tivadar Gergelynek örök 
időre átengedte, Tivadar Gergelyt Prebul e részébe igtassák be. 
A beigtatás ellen tiltakozott Macskási Miklós, felesége Gámán 
Sára képében, valamint Kun Gábor és Fiáth Zsigmond. Az 
igtatás még is végbe ment Valiadény, Valia Kaluluj, Igazó, 
Apadia, Nagy-Zorlencz és Szkejus falubeli jobbágyok, mint 
szomszédok jelenlétében. Prebul faluból részt vettek: Roska 
Pál, Krassovauul Miklós, Fiáth Zsigmond jobbágyai; Kraczun 
Cziklovan,Olasz,lakab jobbágya; Mathia János,Peknale Péter, 
Gámán Mara asszony, Török János özvegyének jobbágyai; s 
Mikla Ferenc, Simon István jobbágya. Kitűnik ez adatokból, 
hogy Prebul határának sok részbirtokosa volt. Ezek sorát még 
1640. évi adatokból lehet kiegészíteni. így Bobul Mihály Fiáth 
Zsigmondnak falubírája volt, Pekurár ') Mihály annak egy 
más jobbágya. Drágul Béka, Tivadar Gergely jobbágya volt a 
Poganis folyó közelében Prebulon.

Ez évben (1.640.) Fiáth Zsigmond harmincados tiltako
zott Tivadar Gergely beigtatása ellen, ki t. i. tavaly, midőu az 
erdélyi fejedelem Fiátli Zsigmondot Tatárországba akarta

*) Prebulon 1846. évben Pék urai* Demeter volt gür. keleti pl él minis.
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küldeni, és ki ennél fogva urának dolgaiban távol volt, magát 
Sztejkul, Breton (más helyen Birton) és Peligrad részekbe 
beigtatta. I. Bákóczy Györgynek egy 1640. január 16-án kelt 
parancsából kivesszük, hogy Tivadar Gergely egy Dallya 
Mátyás nevű jobbágyát felszabadította, mert ennek felesége 
Peligrad Adviga nemes családból származó leány volt. Adviga 
az 8 prebuli részbirtokait csere útján Tivadar Gergely kezére 
juttatta, kinek e miatt Fiáth Zsigmond barmincadossal pőre 
tám adt; de a felek kiegyezkedtek, és osztályra léptek, kikötvén 
azt, hogy a szerződést meg nem tartó fél 500 arany forintra 
ítéltessék a szerződést megtartó fél javára. Tivadar Gergely a 
szerződést majdnem minden pontjában megszegte, és azért I. 
Rákóczy György meghagyta Szörény vármegyének, hogy Tiva
dar Gergelynek bár hol, nevezetesen Brebul, Yercserova. és 
Borlova nevű birtokain levő vagyonából a kötpénzt megvegyék. 
Fűnek teljesítéséről, és Tivadar Gergelynek e miatti tiltakozá
sáról a vármegye jelentést tett február 2 2 -én Kún Gábor, test
vére István nevében is 1640. évben. Brebul- on hét jobbágy tel
ket ad cserébe Tivadar Gergelynek és nejének Kasztruoz 
Annának, és ugyan annak a következő évben még 110 m aajar 
forintot igér fizetni, és egy ezüst poharat ajándékozni. Ell&n- 
ben Tivadar Gergely az ő részbirtokát Zlakna, Szörény megyei 
faluban átengedi Kém Gábornak. A cserébe adott hét telek 
közül kettő Gámán liész-nek neveztetik, és Kún Gábor magát 
100 magyar forint bírságra kötelezi, ha Tivadar Gergely annak 
birtokában nem védelmezi. A többi öt puszta telek Paligrad 
Rész-nek neveztetett. *)

Macskásy Miklósné Gámán Sára 1641. évben a Szörény 
vármegye Pogonits vidékén, Brebul faluban levő részjószágát.

úgymint a Birtaiak részét, melyet Mohácsi Istvánnal együtt 
eddig árváival birtak, azaz annak fele részét Tivadar Gergely
nek vallja örökül. A jobbágyok felosztására nézve is egyezked
nek. Tivadar Gergely viszont a teusi hegyen bizonyos szőllőket 
vall örökbe Gámán Sárának. Tivadar Gergely 1647. december 
1 -én a fejedelemtől Prebulra nézve kedvező Ítéletet eszközlött 
ki Fiáth Boldizsár, Lajos, Ferenc, János és Izsák ellen ; de ez

J) A kolosmonoHtori convent, levéltárából.
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csakhamar visszavonatott és Szörény vármegye meg ugyan e 
hónapban parancsot vett, hogy az Ítélet végrehajtását gátolja 
meg. 1654. évben Tivadar Gergely özvegye Kasztrucz Anna 
és Fiáth Zsigmond fiai: Gábor, Lajos és Boldizsár közt Floka 
László karánsebesi al-bán, és több szörénymegyei hivatalnok 
előtt, az apáik által viselt pörök megszüntetésére oly egyezség 
jött létre, mely szerint minden föld, melyet Prebul területén 
néhai Tivadar Gergely, és Fiáth Zsigmond bírtak, a szerzemé- 
nyes úgy, mint az ősi föld, további perlekedések kikerülése 
végett, összesítessék, azután két részre osztassák. Beleértető
dik itt Székás helység is, mely — úgy látszik — Prebul hatá
rában feküdt, a stejkuli részen kívül. Egyik felét tehát özvegy 
Tivadar Gergelyné és gyermekei, másikát Fiáth Zsigmond fiai 
nyerik. Az egyezség megtartására a felek magukat ezer arany 
kötpénzzel kötelezték. Szörény vármegyének karánsebesi hiva
talos küldöttjei 1655. évben Brebul faluban megjelentek és ott 
felkért tanuk közbejárásával a stejkuli rész határát megálla
pították és leírták. E  határok következők: a Körtvély völgye, 
avagy Matka véli Peruluj; a Lo völgyének régi réve; a falu 
ere-vagy vena szatuluj, mely a Pogoniczba vezet; a Stejknl 
völgye, mely Rozoré nevű helynél a Sztremba érrel egyesül; és 
a Czelha, nevű völgy, mely a Pogoniczba szakad. Ezt a stejkuli 
részt Tivadar Gábor és Miklós átengedték Fiáth Gábor, Lajos 
és Boldizsárnak. 1699. évben Prebult a kir. üscus birtá.

A Marsigli-féle jegyzék 1690—1700. évekből lirelml 
falut a karánsebesi kerületben sorolja fel; ugyanott az 1717. 
évi összeírás Prebult 82 házzal. Temploma Krisztus mennybe
meneteléről van címezve, és 1791. épült. Krassó megye új 
feléledése idején (1779.) Prebul a lugosi járáshoz csatoltatott.

Prebul ma is a kir. kincstár birtoka. Határa 5725 hold, 
1130 öl. A  marmarosmegyei Bréb, vagy Brebu falu nyelvésze
tileg ide tartozik.

(Lásd Pogancs.)
Prekoch, hajdan falu Krassó megyében. Nagylaki János 

1421. Bozyas, Prekoch, Igrici, Jaam  stb. falut Csáky Miklós
nak és Györgynek örökségül Ígéri. A  csanádi káptalan 1427. 
Nagymihályi Albert vráuai perjelt és fiait Prekohz birtokába, 
igtatja. (Lásd Szent-György.) v. ö. Pleskolch, mely Prekolcz-



1’HKKOTjK AI. VA-----V KI BOJ.

ozal együtt említtetik; tehát két külön falú. A fenebbi igtatást 
megerősíti a király 1428-ban.

Prekolfalva, hajdan falú, Izgar mellett. Midőn 1389. évben 
a Himfy család Egerszegh és Izgár faluban birtokosztályra 
lépett, Himfy Istvánnak, Péter fiának többi közt oly puszta 
földek jutottak osztályrészül, melyek Prekolfalva oldalán feküd
tek, rajta Nexa kenéz alatt öt jobbágy tartózkodott a Vermes 
patak irányában.

Péterfalva, hajdan mezőváros Krassó megyében. Mátyás 
király 1471. opidum Petherfahra és a Kozmafalva, Galanfalva, 
Varasfalva, Hovalfalva, Zidanicza, Nezebér, Végh és Ács nevű, 
Krassó megyében fekvő birtokokat Országh Mihálynak és 
Ongor Jánosnak adományozza, (L. Hodos.)

Pigrics. Ily nevű Krassó megyei falut mutat ki Kora- 
binszky Bogsán és Dognácska közt — a temesi térképen. Való
színűleg a mai Binis falut érti.

Pribilfiamiklósfafva, hajdan falú. a Berzava mellett.. A 
Himfy család 1389. országbírói ítélet folytán az egerszegi ura
dalmat felosztván, Pribifyamyclosfalvát, az ott lakó 24 job- 
bágygyal és a Borzva folyón levő malommal Himfy Basil, Mik
lós fiának birtokába ment. Krassó és Temes megye érintkező 
határainál feküdt. Az ily fajta helynevek származását egy 
korábbi alkalommal magyaráztam. (Lásd Pest.y: A helynevek 
és a történelem 33. 34. lapján.)

Priboj, hajdan falú Krassó megyében. A Csanádi kápta
lan 1427. évben Nagymihályi Albert vránai perjelt és fiait 
Priboy és Kyspriboy birtokába igtatja. Az igtatást a király 
megerŐHÍté 1428-ban. (L. Szentgyörgy.) Himfy Miklós pana
szolja 1437. ápril 27. Krassó megye előtt, hogy Lászlónak, a 
vránai perjel fiának Priboyban lakó jobbágya, Stankó faluban 
lakó Mikula nevű jobbágyát és holmiját elhurczolta. A megye 
ez év július 2 0 -áu kelt memorialéja szerint Kilian, Himfy 
Miklós tisztje, e jobbágyot Priboyban visszakövetelte, de őt ki 
nem adták. Himfy Frank familiárisa Károlyi Mátyás 1437. 
évben urának egy megszöktetett jobbágyát Priboyban a pré
postnál megtalálta, a kit ő Tygvá.n Péter jelenlétében vissza
követelt. A. jobbágyot kiadták ugyan, hanem holmiját (omnia 
bona sua) erővel visszatartották.

1 1 3
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A falú közelebbi fekvése ki nem jelölhető. Peesenoszka 
közelében, hol a Belareka a Csernába szakad ismeretes a 
priboji nagy híd.

Prybrathmagyla, hajdan hegy Székaspatak területén 1358, 
Krassó megyében. (L. Szokás) Székaspatak 13(>3. évi határ
járásában: Peterlahratmagalaia határhely. Ugyanitt l'rler- 
magala határhely.

Priszaka, régen Oyejtb falú a Temos balpartján, Nagy 
Mutnik, Oliaba Mutnik és Zaguseu közt. Priszaka. vagy Pre- 
szaka nevű falvak vannak Bihar, Sopron (Priszika=Peresz- 
nye) megyében, a szluini halárőrezredben (Priszjeka) és H á
nyád megyében hegy. Leukusest falú határában van Priszaka 
nevű erdős dűlő, Oláh Oraviczán pedig ily nevű Kavicsos hegy. 
Klopodia temesi falú határában Priszaka dűlő. Közelebb 
érdekel bennünket a Cserua melletti Priszaka határőri állo
más Meliadiához keletre. (Lásd: Szörényi bánság II. 457. 1.) 
A Gyepű helynév sem ismeretlen, mert ily nevű puszta és falú 
előfordul Vas, Zala és Veszprém megyében. Kisebb topográ
fiái tárgyakra alkalmazva, Arad és Heves megyében. A gyepű 
szót már II. András használja (1228 ) a bors monostori con
ventet pártoló kiváltságlevelében.*) A szó jelentése valamely 
várnak külső bekerítése, gyeppel kirakott árokhányás.2) E 
helynévnek valószínűleg valami vonatkozása volt az elég közel 
eső karánsebesi várra, mert más vár e tájon nem létezett. 
Figyelmet érdemel, hogy hazánk más vidékén is találkozik a 
Priszaka név a Gyepű névvel, mint synonyma,1. így Bihar 
megyében 1607. évben, Prezaka máskép (h/apjú ptttaJea falu
nak neveztetik, mely utóbbi név bizonyosan csak a Gyepű 
elferdítése. 3) A falú legelőször csak a XV. században lép a 
történeti látkörbe. A Csanádi káptalan 1412. évben kiváltság 
alakú levélben bizonyítja, hogy Gyepűi (de Gyepw) Dénes, 
Péter, Pál és Sztan, többi rokonaik nevében is. a Temes vá.r-

') Ne populi ipsorum compellantur ire ad incidendas indagines, 
id est Gépii (Fejér III. 2. k. 191. lap.)

9) A halmágyi vár gyepűiről a. XIII. század elejéről lásd IVsfv : 
Az eltűnt régi vármegyék II. köt. 12«., 127. lap. A szó magyarázatát adja 
Szabó Károly : Székely Oklevéltár I. 2., 3. lap.

3) Tiiber Regius IY\ köt. 8!b lap.
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megye karánsebesi kerületében fekvő Gyepeit- nevű birtokuk 
felét Mutnoki Farkasnak, Bogdán fiának, az ő sokféle és meg
becsülhetetlen segítségéért és támaszáért, fiaik számára is ado
mányozták és bevallák; 200  forintnyi bírságot kötvén ki azon 
félre, ki ezen megállapodást meg nem tartaná. Az adományo
zók családfája ez oklevél szerint, és részint egy 1438 évi okle
vél adatai szerint következő:

[váll Dees Pillcip N.

Dénes. Péter Pál. András. János. Sztan
r----—-----A------------ 1
Péter. Sandrin. Janluis.

Az adományozók c jószágról azt mondják, hogy ez őket 
a királytól nyert örökös keneziatus címen illeti meg.

A káptalani levelet Albert király 1439-évben átírja 
és megerősíti Szegeden kelt levelével. Az aradi káptalan
nak 1443. évi bizonyítványa szerint Gyepei Sztan fia Péter, 
sebesi kerületbeli oláh, maga és testvérei Sándor és Jan- 
kus, továbbá Fülöp fia János és a többi testvérbátyák (patrue
les) nevében egy részről, más részről Mutnoki Farkas fia Bog
dán, maga és testvére Mihály, valamint Miklós fiai Lachko és 
Imre nevében azt vallották, hogy Sztan fia Péter, Mutnoki 
Bogdán sokféle jótéteményeiért, annak és említett rokonainak 
a sebesi kerületben fekvő Gepew harmad részét, tartozandósá- 
gaival együtt, adományozza, 100  arany forintnyi birság lekö
tése mellett. Ez által egyszersmind a Csanádi káptalan előtt 
1412-ben bevallott kötést megváltoztatta. Hunyadi János erdé
lyi vajda és temesi főispán 1445. július 17-én Hunyad városá
ban törvényszéket tartván, Macskásy Iván, Dénes fia ez 
alkalommal Gyepeit--re való jogát I. Ulászló királynak egy 
levelével kívánta igazolni, mely által e falu neki, fiainak és test
véreinek hű szolgálatokért új adománykép adományoztatott, a 
mint hogy a falut jelenleg is bírják. Ez ellen feltámadtak a 
Mutnokiak, kimutatván, bo^r a falunak felét királyi új ado
mányból örökös keneziatus címen bírják Albert királytól; ki 
Gyepő falunak másik felét Gyepei Sztan, Fülöp és Dénes fiai
nak adományozta. Hunyadi János ez ügyben így ítélt: hogy 
Macskásy Istvánnak e birtokra semmi joga, és Albert király 
adománya döntőbb 1. Ulászló király levelénél; azért Gyepew
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falút három részre ítélte osztandónak, úgy hogy a falu egyik 
harmada Mutnoki Bogdánt, és Mutnoki Farkas fiait: Mihályt, 
Lászlót és Imrét illesse, — a másik két részt pedig Gyepei 
Sztan fiainak: Péternek, Sandrin és Jánosnak; Fiilöp fiainak 
Jánosnak és Istvánnak; végre Dénes fiának Istvánnak örök 
időre adományozta.

A Gyepeiek nemzedékrende ez időben így áll : ^

Sztan Fülöj) Dénes

Péter. Sandrin. .Tános. János. István. István.

Zápolyai István nádor 1496. évben megyhagyja a budai 
káptalannak, hogy rudinci Országi, Mihályt és Miklóst, Mut
noki Jánost, Dénes fiát, és mutnoki Farkas Mihály fiait 
Istvánt és Pétert Gyepem máskép Prezaka falú birtokának 
felébe, mint jogszerű tulajdonukba igtassa he. A Priszaka 
név itt először fordul elő. A Mutnokiak nemzedékrende ez idő
ben következő:

Rudinci Országit Miklós.
(Mutnoki Anna, Mutnoki Bogdán János leánya.)

N.

1 1  6

Mutnoki Bogdán János.
i— A— i

Dénes.
i— A— i

János.

mutnoki Farkas Mihály
- r------- A--------1
István. Péter.

Petrovics Péter temesi főispán 1548. évben rendeli, hogy 
Pryzaka és Kárán város (oppidum) közt a. határok kiigazíttas- 
sanak. J ía  ez adat szerint Priszaka. határos volt Karánsebes- 
sel, akkor Gyepű nevében (mely itt glacis értelemben vétetett.) 
semmi helytelenség nincs.

II. János király 1561. évben Petrovics Péternek idézeti 
1548. évi levelét átírja és megerősíti, de ez alkalommal hibá
san azt állítja, hogy Pryzaka Szörény megyében a miháldi 
kerületben fekszik. l) 1582. évben említtetik Nyakazó Tamás 
de Pryzaka nemes. Nyakazó István de Praezalca, 1598. ellent
mond, hogy Barcsay András némely, Krn.ssó város környékén *)

*) Sajátságos hiba, midőn Petrovics Péter 1548. évi leveléből, két
ségtelenül kitűnik, hogy ő a Priszaka és Karánsebes közti határokat 
leírja, és hogy a Mehadiálioz keletre eső Pri szakáról szó sem lehet.
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fekvő puszták birtokába igt.attassék. Gerlistyei János 1599.évben 
Karánsebes vármegyének ispánja, a vármegyénél (districtus) 
panaszt emel Nyakazó Tamás ellen. Gerlistyei dánosnak t. i. 
IVisz,akán malma volt, melyre ő a Temesböl szakaszfotta a 
vizet, E vizen és csapáson Nyakazó Tamás malma is állt, kinek 
halála után a malom fiára Istvánra szállt. Ezen vizcsapást. 
és malomgátakat, igaz, »hogy a Tömös vizének gonosz árja 
gyakran elmosta,« de Nyakazó Tamással ketten ismét meg
építették sok költséggel, fáradsággal és munkával. Mégis egyez

le k  egymással, hogy a. malomgátakat közös erővel ismét felé
pítik, ha felbomlanak. Nevezett időben a Tömös ismét teljesen 
elmosta a malomgátakat, és iszappal töltötte el. Nyakozó Ist
ván ekkor nem akart hozzájárulni az újra építéshez, úgy, hogy 
Gerlistyei dános a munkát egészen maga elvégezte; megidéz
tette azonban Nyakazó Istvánt a karánsebesi kerület élé, mely 
e tárgyban azt ítélte, hogy ha Nyakazó Gerlistyei Jánost a 
költségekre nézve ki nem elégíti, tiltva legyen neki a csapáson 
alól malmát újra felépíteni.

Az 1603. évi összeírásban Gerlistyei János 2 , Nyakazó 
Tamás 1 portával van megróva, Nyakazó István 1604. évben 
az ő priszakai udvarházát, szántó és kaszáló földeivel, erdeivel 
és hasznaival 90 forintért zálogba vetette Karánsebesben lakó 
Gerlistyei Lászlónak és feleségének Tóth Magdolnának oly 
formán, hogy e jószágot hét esztendeig bírhassák, ezek letelté
vel azonban kiváltható legyen. Miután pedig Priszaka faluban 
levő telkei puszták, és azokon egyetlen jobbágy sem tartózko
dik, kijelenti, hogy ha Gerlistyei László a, telkekre jobbágyo
kat telepítene, azokat a mondott határidő múlva más jószá
gokra viheti át, Gerlistyei László annak idején csak a puszta 
telkeket tartozván visszaadni. I. Bákóczy György fejede'em 
1635. évben Pres:;aka részbirtokát, mely azelőtt karánsebesi 
Gerlistyei László tulajdona volt, és midőn ez íimagzat nélkül 
meghalt, a leányágra került, ez utóbbit 2 0 0  császári tallérért 
megvevén, most Jósika Ferencnek és nejének: Gerlistyei Anná
nak, Gerlistyei Katalin leányának Magdolnának, és Peka 
Katalinnak új adománykép adományoz:: i. A török korszak ide
jén Priszaka csak 1673. évben említtetik, midőn Ozmán aga 
itt minden házra egy aszpernyi adót vetett ki.
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A Bolognába, talált Marsigli-féle jegyzék 1690—1700 
Priszaka falut a karáusebesi kerületben sorolja elő; ugyan ott 
az 1717. évi összeírás Prischuk néven 40 házzal. A X V III. 
századvégén Korabiuszky és Vályi egyaránt Prisoszká-ra, fer
dítik a falú nevét. Birta még akkor a kir. kincstár Pi iszaícál . 
Szent Péter és Pálról címzett temploma épült 1791. évben. A 
kincstár állítólag e falut Dobressevitsnek katonai, Andreevit-s- 
nek másnemű érdemeiért eladta e század elején. Bizonyos, hogy 
1813. évben Andreevits Axentie, a királyhoz felterjesztést tett, 
kérvén, hogy Dobressevits Miklós kapitány Priszaka, helységnek 
vele való felosztására kényszeríttessék. ’) Dobressevits mint 
őrnagy meghalálozván, és csak egyetlen leányt Lilát, fér
jezett Dániel N.-t hagyván hátra, Priszakát nádori adomány 
által zsenai Markovits József kapta adományul; most fia Gyula 
bírja, szülei, nevezett Markovics József cs. k. udvari tanácsos, 
és neje Török Clementina után. Nevére 1869. Íratott telek
könyvikig. A jószágrész terjedelme 139 hold. 1 A jószág másik- 
felét (131) hold) Mocsonyi Péter, András, Antal, György és 
Katalin végrehajtás utján szerezték; de azt még 1864. évvégén 
foeni Mocsonyi Antal váltotta, magához. A telekkönyvi teher
kapun előfordulnak 1869. évben Balta Julia, báró Mattendoit 
Natalia, Markovics Vilma és özvegy Markovics Clementina.

A régi Priszaka a uyugoti hegy tövében állt egykor, és 
csak a törökök kiűzetése után épült mostani helyén. A helysé
gen keresztül folyik a. Macskás pa tak ; a, Temes jobb partja 
itt néhutt 10— 15 ölnyi magas.

Dűlőnevek: Lanka és Zavoj. A Bisztra völgyben fekvő 
Szavoj falú nem bir vonatkozással e dűlőre. Nyűgöt felé szá
mos gyümölcskert díszük.

A község határa 2091 hold 1392 öl.
Pobor, hajdan falú Karánsebes vidékén. Ladislaus de 

Pobor neveztetik 1485. mint kir. ember azon törvényes vizs
gálatban, melynek folytán Kinisy Pál több falut a, karáusebesi 
kerületben Rakoviczai Lászlónak oda ítélt. Vájjon melyik 
megye határában feküdt, adatok hiányában meg nem határoz
ható. Szörény megyében létezett Pobora, család, mely a, Ma-

') lírássá vármegye jegyzőkönyvei.
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csóvái, a Berta, a Fiáth és Peyka családdal volt rokonságban. 
( Isaládfáját, közlöt.tem. (A Szörényi bánság története I. 473. 1.)

Podversa, hajdan falú, melyet Zsigmond király 1427. 
évben Lethkas, Belszeg. M ercsim». Szentgyöi’gy stb. faluval 
Nagymiliályi Albert vráuai perjelnek adományozott, a kit a 
Csanádi káptalan 1428. ezekbe beigtatott. Nagymiliályi Sán- 
drin és testvére Gábor 1550. évben tiltakoznak, bogy I. Ferdi
nand király a, nevezett jószágokat Martinuzzi Györgynek, és 
Betrovics Péternek adományozhassa, vagy hogy azok a jószá
gokba. beülhessenek. (Lásd Szent-György.) Podversa akkor az 
Igon folyó mellett Temes megyében feküdt. De az adományo
zottjószágok nagyobb része elpusztult, vagy más név alatt lap
pang; az lgon folyó is ma. ismeretlen. — Podversa fekvését 
tehát általában csak a. Karas folyó és Szentgyörgy közé helyez
hetjük ; a, mi ki nem zárja, hogy Tomes vármegye határába 
eshetett.

Említtetik 1528. évben Posega megyében castellum Pod
versa. (Lásd Poversiua.)

Pogancs, hajdan falu és vidék a. Poganis folyó forrá
sainál. Zsigmond király megjutalmazni akarván vaiszlovai 
Oláh László, Péter fiának hű szolgálatait, annak 1397 évben 
a káráni kerületben fekvő, és Kárán városához tartozó Poganch 
királyi birtokot adományozza, vele együtt rokonainak is, úgymint 
Lászlónak, bisztrói Pető fiának, és nevezett László fiainak, 
valamint Laczk-nak, Kra.gol fiának. Midőn 141 I. évben Ruzsi- 
nosz határai leiratnak, említtetik a. Pogane::-ra vezető út. Az 
aradi káptalannak 1448. évi bizonyító levele szerint a Bizerei 
család oly egyezségre lépett, melynek értelmében, Bizerei 
László Lado fia,, és Péter, Péter fia a, Temes megye karánse- 
besi kerületében fekvő Apadia, Ohabicza Poganchfetc, Szla- 
iua stb. falvaka t kapják, itt Poganch fő azonos mint a Pogancs 
falú. Egy 1 624 évi oklevél szerint Brebul falú Szörény vár

megye karánsebesi kerületében l ’or/rttries vidékén fekszik. Egy 
1 (540. évi oklevél szabatosabban mondja, hogy Brebul falú. a 
közönségesen 1‘ogomcz-nak nevezett területen, Szörény megyé
ben feküdt. I. liákóczy György 1641. évben karánsebesi La- 
ezugb Miklós azon kérelmére, miszerint a, néhai Laczugh Péter 
özvegyénél, Lázár Dorottyánál levő adomány, — igtatási, —

1 1
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és erről való iktatási jelentést tevő. Pogoiiicz Ohalta, Dani lest, 
(ma Delinyest,) Apadia és Igazó falvak birtokéira vonatkozó 
oklevelek neki jogainak megóvására kiadassanak, — meghagyja 
Szörény Vármegyének, hogy ezen okleveleket Lázár Dorottyá
tól Laczugh Miklós részére elkérje, mit ha tenni vonakodnék, 
idézze Dorottyát a fejedelmi táblára. Lázár Dorottya a. vár
megye küldöttjeinek csak annyit mondott: »hogy ő esztendeigb, 
és 3 uapigh nem tartozik senkinek semmiről semmi választ 
adni,« — minél fogva tizenötöd napra, a fejedelmi táblára, 
idéztetett,

A vármegye, az e tárgyban magyar nyelven irt jelentésé
ben »az Potjonic::, Ohaba, Dauilesd, Apagya és Igazé nevíí 
falukról való leveleket« említ, »mely falúk1) ezen Szörény 
vármegyében Pogum'cz vidékén vannak.« A miből kitűnik, hogy 
Pogonicz falu volt, mely egy hasonnevű vidéken feküdt, mint 
Brebul, Ohaba, Delinyest stb. Szintén 1641. évben (lámán 
Sára, és Tivadar Gergely oly jószágcserében egyeztek meg: 
»Gárnán Sára, Macskásy Miklósné adja és vallja Zörin vár
megyében PogoniU vidékén Brebul nevű faluban levő portié 
részjószágát« úgymint a, Birtaiak részének hasonfelét, melyet 
ezek Mohácsi István árvájával, Mohácsi Istókkal egyenlőké
pen bírtak, örökben adja, Tivadar Gergelynek és maradékinak ; 
azonfelül egy Keluicsa.n Jakab nevű jobbágyot, kit neki Fonni 
Gáspár végrendeletileg hagyott. Az örökös jobbágyok közül a, 
hasonfelét neki engedi át, Ebből kitetszik, hogy Poganics falú 
ltuzsiuosz és Brebul táján terült el. Miként az 1647. évben. 
Macskásy Miklós, Kim Gábor, Jósika, Ferenc és Gyuriim. 
Mihály karánsebesi nemesek által kiadott levél bizonyítja, az 
1641. évben említett öt falura nézve az érdekelt felek közt 
megállapodás jött létre : és pedig egy részről Laczugh Miklós 
közt; más részről Domsa Gergely, Laczugh A linók most, 
Magyar Miklósné, Laczugh Madina néhai Nagy, máskép Halász 
Albertné, és karánsebesi Simon Péter közt. Ennek értelmében 
az utóbbi csoport Laczugh Miklósnak három jobbágyot adott 
földestül, gyermekestül, marhástúl, és egy széna rétet Igazéi 
faluban. Végre 2 0 0  magyar forint fizetésére is kötelezte magá t.

') Rákóczy latin levelében : possessiones.
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Kz az egyezség is szél a Pogonicz vidékén fekvő falvakról. Még 
egy 1654. évi egyezség is említi a Brebuli jószágot, mely Karáu- 
sebes vármegyében Pogonys vidékén fekszik; de ezentúl a 
Pogancs falu és vidék neve elvész a Pogányos forrásainál.

Belovar vármegyében vau Nagy és Kis Poganacz falú.
Poganyest, faléi Lúgoshoz éjszakkeletre, Szarazan, Birna, 

Zsurest, és Hezeres közt. Régen Pogányfalva volt neve. 
Y. László király 1453. évben a Temes megyei Sugya. Zsupán, 
és Thewrd oláh kerületet Hunyadi .1 ánosnak adományozta; a 
zsupáni kerülethez tartozott Klicsova, Paganfalva stb., a 
melyekbe 1454. az aradi káptalan Hunyadit beigtatta. Bran
denburgi György őrgróf 1514 — 16. évben a bosuri kerületet 
bírja, melyben Paganesth feküdt 5 jobbágvgyal. Zápolyai János 
király 1529 évben a Hunyod megyében fekvő Kaperlo, Poga- 
nesd, Paeset stb. falut Vajda Györgynek és Miklósnak ado
mányozza. Midőn Báthory Zsigmond 1596. Jósika Istvánnak 
Pogonest falut adományozza, ezt Bosurhoz, és azzal együtt 
Huuyad megyéhez számítja. Ugyan e fejedelem 1598. érj ado
mányt ad Vajda János, Miklós, Mihálynak és Györgynek a 
Hunyad megyében fekvő Pogauesd, Facset, Baja és Kaperlo 
birtokára. Az említett Vajdáék nevezett (1598.) évben Zákán 
Gábor, az erdélyi káptalan requisitorát (ki Temes megyében 
ez időben sok statutiót végzett), a Temesmegyében fekvő Poga- 
nest, Kaperlo, Baja és Facset falvak, és Lewdin praedium 
negyed birtokára nézve osztályos atyafinak ismerik el, és 
fogadják. E bevallást Báthory András bibornok és erdélyi 
fejedelem 1599. átírja és a nevezett birtokokban rejlő királyi 
jogot Zákán Gábornak adományozza. Bethlen Gábor 1617. 
évben Poganiezthi Temes megyei praediumot Török Istvántól 
zálogba veszi.

A Marsigli-féle jegyzék 1690—1700. évekről Pogonis 
falut a facseti kerületben említi; oda számítja az 1717. évi ösz- 
szeirás is Bogone.se néven 30 házzal.

A múlt században Pogunest a kir. kincstár birtoka volt. 
1834. évben Joannovits Uyés címeres levelet, és adományt 
nyert Poganestre; fia András mint özvegy ember, 1860. a 
falú harmad részét Joannovits Bazilra és Mihályra Íratta, 
kinek nemzedéki helyét nem ismerjük. András részét örökölte
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1876. évben Joannovics Tódor, ennek jutalékát örökölte 1877. 
évben doannovics Vazul paucsovai lakos, ki tán azonos And
rás testvérével.

Helynevek: Bya, vagy Búja szántóföldek és kaszálók, de 
esővizet felfogó árok is. Birnyicska, egy része szántóföld, két 
része gödrös, Kejusu, fele szántóföld, fele gödrös. Zseminya, 
olyan mint Birnyicska. Marzsina nagy dűlő, melynek fele 
kaszáló, a többi gödrös, és hasznavehetetlen föld. Gurguleu, 
fele szántóföld, fele erdő. Ornyicza dűlő, szép szilvással, szőlő
vel, erdővel. Murzselu, szép erdő. melyben sok tövis nő. Beke, 
szántóföldek. (Jserbanye, részint erdő, részint gödrös föld.

Van Huuyad vármegyében is, a dévai járásban Poga- 
uesd falú.

A krassói Poganest területe 1463 hold 1191 öl. Temp
loma a Szent Lélekről van címezve,

(Lásd Pogancs, és Pogonis.)
Poganis folyó, a Groposzú éjszak-nyugoti oldalán, Krassó 

megyében, Ohabicza, Apadia, Delinyest és Tirnova környékén, 
nem messze a Temes forrásaitól eredő csermelyekből támad, 
és Krassó és Temes megyék területét, — nevezetesen Yalia- 
dény, Prebul, Nagy Zorlencz, Uezest, Furluk Valeamare, 
Valeapaj, Vermes, Jerszeg, Kádár, Duboz, Blazsova, Beréuy, 
Nagy Sztamora és Ikloda határát átfutván, — miután Je r
szeg alatt két ágra szakadt, azok egyike Unipnál, a másik 
Újlaknál a Temesbe szakad. A magyar forrásokban Paganch, 
Pogancz, Pogonis, Bogonisch, Bugoncs stb. alakban is for
dul elő.

E  folyónál verte meg Szent László király 1092. évben az 
országba törő kúnokat, és seregüket megsemmisítő; a nagy 
győzelem emlékére a folyót Pogányos-nak nevezte, az itt elhult 
sok pogányról. De krónikáink ezen egyhangú állítását elfo
gadván. még is kérdenünk kell, hogy a kún csata előtt, mily 
neve volt a Pogányos folyónak. ? ’)

') A Chronicon monarense azt írja e csatáról: Ouni plurima préda 
ex partibus transilvanis sunt patiti, quos insequens, circa fluvium Temes 
impetum fecit in castra eorum, et contrivit omnes, uno desumpto. Eex 
deo gracias agens, nominavit fhtmum Pagimti, propter paganos, et hodie 
ita vocatur. (Florian Mátyás : Historiae Hungaricae fontes domestici. III.
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Némely tudósok a Bubalus folyót azonosítják a Poganis 
folyóval. De hogy azt kígyjük, előbb be kellene bizonyítani, 
hogy a peutingeri térképen és a ravennai Névtelen Cosmo- 
grapbiájában előforduló Bubalus, vagy Bugalus helynév, folyó
vízre is volt értve. ’) Ha ez eddig nem történt is, még is figyel
met érdemel az a körülmény, hogy a Bubalus név e vidéken 
ma sem ismeretlen. Torma Károly a római kori Caput buba- 
li-t, Delinyest és Valeaboul határára teszi, az utóbbi helység 
neve pedig a magyar korszakban Okörpatak volt. Ez még 
mindig nem annyi, mint Caput Bubali, azaz Ökörfej. De az 
aradi káptalan egy 1448. évi oklevele szerint épen itt feküdt 
a Pogancsfő nevű falú, mely csak onnan kaphatta nevét, mert 
a Poganis, avagy Pogaucs patak forrásainál feküdt; a miből 
tán következtetni szabad, hogy a Caput Bubali nem azt jelenti: 
Okörfej, hanem oly telepet, mely a Bubalus folyó fejénél, az az 
forrásánál fekszik. — Nem akarok azon feltevésben tévelyegni, 
hogy a Bugalus névalak Buganusrais változhatott,— mert erre 
adatunk nincs, — mely esetben a Buganus és Poganis vagy 
Bogonis név azonossága alig volna kétséges; a Szent László 
csatájáról elmondott, és a Poganis folyóra vonatkozó elbeszé
lés nem volna egyéb, mint a helynevekből leszármaztatott 
történet, a milyenek írásával Anonymusunk nagy mesterségre 
vitte fel dolgát.

E  folyótul vette fel nevét egy vidék, és egy falú a folyó 
forrásainál, és melléknevét a Remete-Poganest falú. A Lúgos
hoz éjszakkeletre fekvő Poganest. a Poganis folyótól a Temes 
által elválasztatik, és kivált az élőbbemtől jó távol fekszik. 
Kérdés, hogyan jutott e helység nevéhez? Bizonyos, hogy 
Sz. László kúu csatája nem a hegyes vidéken történhetett,

‘239. lap.) Hasonlókép írja Turóczy : nominavitque fluvium Pay ani [jegy
zetben : Paganti], propter paganos, usque in praesentem diem. Hoc audi
entes Cuni,..........valde contristati sunt. (Libro II. Cap. LYII.) Bonfin e
patakot a Temes folyóval téveszti össze, midőn azt írja, hogy a Temesis 
amnis in hodiernum usque diem, a clara infidelium caede, Paganus cogno
minatus est. (Dec.ad. II. Liber. TV.). A temes mindig megtartá nevét, és 
azért sem Szalay László, sem Horváth Mihály nem elég szabatosan feje
zik ki magukat, midőn írják, hogy Sz. László a Temes folyónál csapott 
össze a kunokkal.

'1 Ortvay Tivadar: Magyarország régi vízrajza I. 157. lap.

1 2 3
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hol a Poganis ered, sem Poganest falú mellett, mely elég télre 
esik a Töméstől, és mely fekvésénél fogva nem alkalmas jelen- 
kenyebb csata színhelyéül, de Remete Poganest mellett sem, 
mely a folyótól csak melléknevét vette, és különben szűk völgy
ben fekszik, hanem inkább a megye azon táján, hol a Poganis 
és Temesvölgye kitágul.

A Csanádi káptalan Nagy Lajos király parancsára 1369. 
évben Egerszeg (ma Jerszeg) falú határait leírja, és azt mondja, 
hogy a Medvispataka a Paganch folyóba ömlik, a Poganch 
folyót átlépvén, éjszakfelé a Dobaz (ma Duboz) faluba érünk. 
Éjszak felé haladván, határjelek léteznek, melyektől délre 
Egerszeg, nyugotra Dobaz esik. E  határvonal közé esik a 
Holthpaganch patak. Ugyan e határjáró levél szerint az Ara
nyos pataka és az Eruság pataka is a Poganch folyóba szakad. 
Egerszeg faluban 1389. évben a Himfy család osztályra lép
vén, ez alkalommal Himfy István, Péter fia a Paganch folyón 
három malmot kapott. Midőn 1559. övben Apadia és Laczkan 
határai leiratnak, ezek közt előfordul a Poganych vize.

Pojen falú Petroza, és Forasest közt, Krassó vármegye 
keleti szélén. Egykor a Hunyadiak bírhatták, mert Bran
denburgi György 1514— 16. a marsinai kerületet bírja, mely
ben Pleyen (értsd Pojen) előfordul hét jobbágygyal. Báthory 
Zsigmond az 1596. évben Hunyod vármegyében fekvő Poyen és 
Lunka falvakat, másokkal, melyek Furdiához tartoztak, Jósika, 
Istvánnak adományozta. Báthory András fejedelem 1599. a H á
nyád megye furdiai kerületében fekvő Hauzest, Bumunyest, 
Poyeni stb. egész falvak birtokát iSarmaságliy Zsigmondnak ado
mányozza, ki 1607. évben Poyeni, Zsold, Bumunyest stb. falut 
nevezett megyében Keresztesy Pálnak zálogosítja el, Bethlen 
Gábor 1617. évben az akkor Temes megyében fekvő Poeni, 
Tömést stb. falut zálogba veszi Török Istvántól. (Lásd Mar
sina.) A helységet nem említi a Marsigli-féle jegyzék 1690 — 
1700. évben, sem az 1717. évi összeírás. A térképek még csak 
a, X V III. század végén tüntetik fel a falut, melyről még Kora- 
binszky tíojin, vagy Pont néven emlékezik, mig igen jól tudja, 
hogy Bihar megyében két Pojen falu létezik; Vályi Pojent 
mint a kir. kincstár birtokát ismeri. 1836. évben Draskovics 
József nyert címeres levelezés adományt Pojen falura,, mely
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halála után fiára Antalra szállt; a ki azt az ötvenes években 
egyedül bírta. Azonban 1861. évben a tulajdonjog kővetkező 
közbirtokosokra jegyeztetett be.

Draskovics István, János, Károly, Antal, Alajos, Mal
vina, Anna (férjezett Pacherné), Francisca (férjezett Meisz- 
nernó), Rosalia (férj. Schönwiesnerné), Karolina (férj. Köké- 
nyesyné), Josefa (férj. Lendvayné), — egyenlő tizenketted 
részben. Továbbá: Krebsz Mihály, Lajos, Ferdinand, és Emi
lia, mint Krebsz Erzsébet, született Draskovicsné örökösei 
közösen egy tizenketted részben. Krebsz Emilia (férj. Vesze- 
lovszky) birtokrésze, négy egyenlő részben 1873. évben Vesze- 
lovszky Gyulára, Yeszelovszky Yidorkára (férj. Kellner), Vesze- 
lovszky Józsefre, és Erzsébetre, továbbá Krebsz Mihály, és 
Krebsz Rákosy Nándor tulajdonára íratott. A Krebsz Emilia 
után nevezett örökösök tulajdona szintén még 1873. évben 
Dr. Mayer Gotthilf Károly, és Fürth Lajos tulajdonára Íratott. 
Dr. Mayer G. K. részét 1874. megvette Goldschmid Salamon 
Benedek mainzi kereskedő 15,000 forintért. Az eddig leírt birtok 
összesen tesz 4725 holdat. — Pojen másik felét (4723 hold) 
bírja Bogdanovits Vilibald és Bogdanovits Virgil, mindegyik 
fele részben. Bogdanovits Vilibaldné született Sztojanovits 
Leopoldiua tulajdonjoga a birtokra 1882. évben kebeleztetett. 
Elválván férjétől, lett Von der Osten Károly felesége, és lakik 
Nürnbergben.

Temploma (ad S. Parascevam) a múlt század végén
épült.

Helynevek: Sopot, patak sziklás, erdős begyek közt. 
Valya Kányánului, patak. Priszaka, tisztás magas, sziklás, 
őserdős hegyen. Zeteronye, magas, sziklás begy őserdővel. Csü- 
csera igen magas hegy őserdőben Erdély határán. Kremenya, 
magas sziklás begy, szántóföldekkel. Ezt az 1761. évi térkép, 
a Bega jobb partján kitünteti. Forasest faluval átellenébeu. 
Sioka Braciszlavului, magas sziklás hegy, őserdővel. Kosztea- 
sza, Sukuleje, Fatza Zsipetului, és Dempu Szeletropului, ugyan 
az, Erdély határán. Gyalú Cserni, magas begy őserdővel. Bra- 
ciszlav, tisztás őserdőben. Fraszena nagy tisztás őserdőben. 
Kurmatura lupului, magas sziklás őserdős begy. Sioka lui 
Szemeim. Sioka Kernitnri, Sioka korholului, sziklás, magas
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hegyek. Fatza Büsi, nagy barlang magas őserdős hegyen. Budza 
kosului, a Buszka hegyláncról a községbe őserdőn át vezető 
út. Budza mutului sziklás hegy, Fiatra Kurpenului, igen magas 
sziklacsúcs. Fatza lui David, sziklás, őserdős hegy. Sioka Baje- 
zatului, tisztás. Lunka larga, kaszáló mély völgyben. Valya 
Urszoniloru. Vervu Hirigyelului. Doszu Pátki. Rupturi. Ezen 
kívül még számos erdőnév.

Pojenicza hajdan falú Szörény megyében, 'Lupák körül. 
Kim Dániel 1598. Nyakazó János, István és Ferenc, valamint 
Országh Borbála, Peyka Miklós nejének nevében ellentmond 
Barcsay András beigtatásának Sterkovecz, Moyselupak, Poye- 
nicza stb. praediumok birtokába. (Lásd Lupák.) Más alkalom
mal nem említtetik.

Pojnicza falú létezik most az egykori Kővár vidéken.
Más szörény-megyei Pojanicza feküdt Örményes körül. 

(Lásd: a Szörényi bánság története II. 459. 1.)
Pokolpatak hajdan falú Facset és Marzsina vidékén, Balo

sest felé. Bozvári János 1548. évben az akkor Temes megyé
ben fekvő Nemesest, Marsina, Zsupanest, Kossova, Belusfalva, 
Pokolpatak, Forasest stb. falut leányának Dorottyának 900 
forintért beiratkozza. (Lásd Bozvár.)

Pokolpatak hajdan praedium, Szörény vármegye karán- 
sebesi kerületében. Valkay Miklós és Gáspár 1544. évben, 11 
faluban levő részbirtokait, e kerületben, ezek közt Gamza, 
Pokolpathaka stb. 600 forintért eladja a Simon családnak. 
Báthory Zsigmond fejedelem 1591. évben idősb és ifj. Simon 
dánosnak és Péternek új adományt ad a Nagy Zorlencz és 
Gamza nevű falvakban, Pokolpathaka, Zelha, Dragobratfalva, 
Ohabicza, Glod, Maczkan, és Fratest praediumokban levő 
részbirtokaira. A praedium tehát Zorlencz és Ohabicza közt 
fekhetett. (Lásd Gamza.)

Szörény és Temes megyében létezett Pokolfalú is. Az 
előbbi a mai Büen.

Pomostieny hajdan falú, mely majd Hunyad, majd Temes 
megyéhez számíttatott, de mai Krassó megyei területen feküdt. 
V. László király 1453. évben Hunyadi Jánosnak a sugyai 
kerületben Temes megyében fekvő Pomestkienfalva falut ado
mányozza. kit 1454. évben az aradi káptalan itt beigtat.
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Hunyadi után Brandenburgi György őrgróf bírta a sugdiai 
kerületet, és ebben 1514—16. évben Pomostheny falut öt job- 
bágygyal. Báthory Zsigmoud 1597. a Huuyad megye monos
tori kerületében fekvő Pomostieny, Leukusest stb. falut enyingi 
Török Istvánnak adományozza, (Lásd Monostor.) Török Ist
ván és Bálint 1598. itteni birtokukba vezettettek. Báthory 
Gábor fejedelem 1612. évben a monostori kerületben Temes- 
megyében fekvő Pomostmy nevű praediális birtokot Török 
Katalinnak visszaadományozza, Török István halála után, 
Bethlen Gábor 1620. évben Pomostieny falut ifjabb Bethlen 
Istvánnak adományozza. Ezentúl elvesz a falú nyoma.

Delinyest falú határában van Vena Pomostului nevű 
dűlő, Oláh-Resiczán Lunka Pomostului nevű dűlő. E helyne
vek távol esuek az egykori. Pomostény falutól.

Popest, 1548. évben nyílt mező Karánsebes és Pri- 
szaka közt.

Posoga falu a Maros közelében Szelcsova és Kapriora 
közt, Erdély szélén. Bebek István országbíró 1366. évi ítélete 
alapján Telegdy Tamás, Lőrinc fia, és Mindszenty Lőrinc, 
dános fia közt birtok-osztály jött létre. Ez osztály alkalmával 
több, a Maros mentén fekvő helységek közt neveztetik Posga 
birtok, mely két részre osztatván, fele részét Telegdy Tamás, 
másik felét Mindszenty Lőrinc kapta. Az osztály tartalmát 
átírta a nagyváradi káptalan. Telegdy Lőrinc, János fia 1455. 
évben az Arad megyei Eilepkeve, és a hozzá tartozó Szacsova, 
Szlatina, Posoga, Hidegfa, Gyozan, Ivánfalva, Sándorfalva, és 
Budafalva helységet 250 arany forintért eladja Hlyei J á 
nosnak, János fiának, ki Dénes fia volt. (Lásd Eilepkeve.) 
II. Ulászló király 1508. évben új adományt ad Telegdy Ist
vánnak az Arad megyében fekvő Szelcsova, Filepkeve, Hasz-, 
nos, Posga, Hidegfa, Baltha stb. falvakra, egyúttal számos 
Bihar és Csanád megyei birtokokra is.

Pozsoga az egész XV I. században, mint aradmegyei 
helység említtetik, nevezetesen 1539. 1540.1592—1597. évek
ben, Báthory Zsigmond 1592. évben, Jósika Istvánnak Bra- 
nyicska várát Huuyad megyében, és nagy részbirtokokat Perro, 
Posogha, Szelcsova, Eilepkeve, Baltha, Szpin és Szlatiua falu
ban adományoz; a fejedelem 1595. évben Jósikát e birtokok-
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ban megerősíti. 1597. évben Jósika posogai jobbágya Pál 
JovaD. Bethlen Gábor fejedelem 1622. évben némethi-i Ken- 
deresi Farkas barmincadosnak új adományt ad az Arad és 
Hunyad megyében fekvő részbirtokairól, miután birtokigazoló 
oklevelei, melyeket Déván tartogatott, villámcsapás következ
tében elégtek. Mint Arad megyei birtokok említtetnek ez alka
lommal Filepkeve, hol Kenderessi benépesített jobbágytelket 
bírt. Nagy Péter és István Péter telkeit, mely utóbbié azelőtt 
puszta lévén, azt Csuhái György szállta meg. Ugyanitt birt 
Kenderessi még két puszta telket; azonkivftl Szpin-ban 3, 
Perroban 5, Poser/dban 1 , Baltában 3, és Szelcsová.ban 3 
telket.

A Marsigli-féle helységjegyzék 1690 -1700. Posogo falut 
a tótváradiai kerületben, az 1717. évi összeirás Boscheka néven 
46 házzal a lippai kerületben. Korabinszky: Boschoga-nak írja.

Posoga határa 4060 hold és 766 öl, mely a kir. kincs
tár birtoka.

Szántói dűlők: La Prund. La Sideaska. La Gardu Tia- 
rini. La Balta. La Yertope. Erdők és hegycsúcsok: Kramana- 
riu. Paru Oltianului. Japane cu Japanese. Barlang: gaura 
scroll.

Poszesena vagy Pozsezsena, vagy Pozazin falú az alsó 
Dunánál, mely 1717. évben a palankai kerületben feküdt 10 
házzal. A katonai végvidék alakításakor az Oláh- illirbánsági 
zászlóalj, utóbb a illirbánsági határőrezred területéhez csa- 
toltatott. Ez időben két részre vált, és lett Oláh-Poszesena, és 
Szerb-Poszesena. Bégen Buthoczin-nak Írták, és ily néven 
említi várát már Oláh Miklós a XVI. század elején Haram és 
Szent László közt. Marsigli (dunai műve II. köt. első részé
nek p. II.) ki Posisie-nelc írja, megjegyzi, hogy itt kitűnő római 
négyszögű erődnek romjai léteznek. Miután ő az erődöt csak 
a Dunáról láthatta, terjedelmét nem mérhette föl. Böhm
Dénárt- az itt talált római régiségek leírását adja a Temesvári / //
Értesítőben VI. folyam 6 6 . 67. lapjain. 0  vizsgálta meg a 
romokat is, azért ezek ismertetésében őt követjük. A négy
szögű torony hasonlít a Drenkovánál levőhöz, csak hogy ennél 
valamivel terjedelmesebb, és ma már csak mintegy 16 méter 
hosszú és 8 méter magas, tömör, de igen rozoga kőfala áll
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fenn, melyet a nép » Zidind«-nak (kőfalnak) nevez. E  torony
nak bizonyos része a helység feletti dombon feküdt; és így a 
vár elég terjedelmes lehetett, kivált ha a szétszórt építési 
anyag tanúságát is igénybe vesszük. A római maradványokat 
felhasználták a középkorban szintén erődítési célokra, és így 
alakult Butlioczín vára. A Rómer által említett római foga
dalmi kőlap a poszesenai templom külső falába van illesztve. 
Poszasin mellett vívtak a magyarok 1476. évben győztes csa
tát Mihalogli testvérek, Ali és Iszkender ellen. A belzavarok 
alatt e vár mindinkább hanyatlásnak indúlt, úgy, hogy midőn 
a törökök utóbb (1552.) itt hatalmuk alapját megvetették, 
ezek a roncsolt állapotban lévő várat egészen enyészetnek 
engedték át.

E helység irányában, a szerb földön, létezik Török Poza- 
zin, a hol 1460. évben Szilágyi Mihály és Lábatlani Gergely 
török fogságba estek.

Potok falú a Nera folyó mellett, Szokolár, Makovistyc. 
és Szlatina közt, Szászkabányához éjszakkeletre. Legrégibb 
emléke 1367. évre visz, a midőn Pathaky királyi birtok, és 
Zagurian faluval határos volt. Thallóczy Frank Szörényi bán 
1437. évben meginti remetei Himfy Imre özvegyét, hogy a 
Mihály és Dunko jobbágyoktól elvett gabonát azoknak adassa 
vissza. A bán ezen jobbágyokat úgy említi: »Pathak-ra való, 
egykori jobbágyaink, kik most császári jobbágyok Csiglóbá- 
uyán.« azaz Pótokról Csiklovára költöztek. Mátyás király 1464. 
évben rendeli, hogy a Vrányiak Csiklova, és más az ilyédi 
kerületben fekvő falvak birtokába vezettessenek; királyi embe
rül kiküldi többi közt Pataki (de patak) Jánost. Az aradi 
káptalan a teljesített igtatásról tevén jelentést, mint jelen 
volt szomszédot nevezi Pribinipathak-i Jánost. Királyi ember 
minőségében jelen volt Maró de Pathak. (Lásd Csiklova.)

Az Illadiához délre eső várat, melynek romjai nem távol 
innen láthatók, sokan a közel fekvő Pofokhoz számítják. A 
környékbeli oláhok ma is Csetatje unguruluj-nak, (magyar 
város) nevezik e romokat. De a történeti források semmit sem 
tudnak potoki, hanem csak illadiai várról. (Lásd Szokolár és 
Illadia.) Potok barbár pénzeknek nevezetes lelhelye, és az itt 
talált érmeket Böhm Lénárt érdekesen irta le. (Lásd a délma
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gyarországi tört. társulat Értesítője I V : 18. 19. Lap.) A vár
rom alatt elmenő út neve: drumu ungureszku, azaz magyar 
út. Más topográfiái nevek: Plesiva, keletre fekvő magas kegy. 
Erdők: doszu Pei, hegyhát. Ezen erdőben létezik a hires 
»Ochi beului«, mely a pisztránggal gazdag szép Béé folyónak 
forrása. Doszu lui Damian, erdő, mely hagyomány szerint egy 
rabló rejtekhelye volt. Cornet. Peste Béé. Az 1690— 1700. évi 
összeírásban Szokolar, Botok, íázaszka, iSzlatina stb. a palán- 
kai kerületben fordul elő. Ugyan abban tünteti fel az 1717. 
évi összeírás 32 házzal. A X V III. század óta mindig a kir. 
kincstár birtoka volt. Területe 5726 hold, 1040 öl.

Potok, hajdan falú, a Krassó folyó partján. Lásd Vaja.
Pofokul, lásd Szpenczuracz.
Poverzsina falú, Facsethez közel éjszakra, egy dombon 

fekszik. A helynevet Korabinszky és Vályi Po vor sinának írják. 
Marsigli, és az 1717. évi összeírás nem említik e falut, az 
1723. évi térkép sem ismeri, de az 1761. évi térkép Boverschina 
néven tünteti fel. Temploma Mihály és Gábor arkangyalok
ról címezve, 1779. évben épült. A falú mindig a kir. kincstár 
birtoka volt. Területe 2329 hold.

Dűlőnevek: Luuka. Grunecza. Zsurmonya. Szimziaska. 
Buzáska. Stonyásza, veres, agyagos föld. Jericza, bokros, ber
kes legelő. Povija erdő, melyben őzek, rókák és vaddisznók 
vannak. Ez erdőben egy patak folyik, mely esős időben kiárad.

A Zágráb vármegyében fekvő Podverb vagy Podorb, és 
a Posega megyei Podverszko falú, a Krassó megyei helynevet 
is magyarázzák.

Plopul hajdan rév Szörény megyében, úgy látszik a, 
Poganis folyón, minthogy 1559. Apadia és Laczkan határjá
rásában említtetik. (L. Laczkan.)

Prodanest hajdan falú majd Temes, majd Hunyad megyé
ben, a mai Krassó megye határában. V. László király 1453. 
évben Hunyadi Jánosnak a Temes megyei Sugya, Zsupán és 
Twerd oláh kerületeket adományozza; a twerdi kerülethez tar
tozott Griadna, Prodanfalva, Zöld, Dragsinest, stb. Az aradi 
káptalan Hunyadit beigtatta 1454. évben. Mátyás király 1464. 
évben temeselyi Désy Péternek és Balbthai Miklósnak a Temes
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megyében fekvő Zöld, Prodanesth, Griadna, Ruinunest stb. falut 
adományozza. A Hunyadi család után a twerdi kerület Bran
denburgi Györgyre származott, ki azt 1514— 16. években 
bírta; abban a,z említett Prodanesth 25 jobbágygyal fordul 
elő. He ugyan e számadás egy más Prodanesth falut a monos
tori kerületben említ 7 jobbágygyal. Báthory Zsigmond 1596. 
évben az akkor Hunyad megyében fekvő Prodeniest, Dragsi- 
nest, Bírna stb. falut Jósika Istvánnak adományozza. Ugyan 
ez a fejedelem 1597. május 24-én a Hunyad megye monostori 
kerületében fekvő Prodaniest falut enyingi Török Istvánnak 
adja birtokúl, ki itt a következő évben bevezettetik. Báthory 
András fejedelem pedig 1599. évben a íurdiai kerületben 
Hunyad megyében fekvő Prodanest, Zsupunest stb. falut Sar- 
masághy Zsigmondra ruházza, (Lásd Furdia, Zsidóvár.) Ezt a 
falut S.armasághy Zs. 1607. évben, Keresztesy Pálnak zálogo
sította él. Báthory Gábor 1612. évben Török Katalinnak visz- 
szaadományozza Pradunest praedialis birtokot, mely most 
megint Temes megye monostori kerületéhez számíttatott. Beth
len Gábor fejedelem 1617. évben e pusztát Török Istvántól 
veszi zálogba, — Prodoniesthy néven akkor ismét két birtok 
különböztetik meg, az egyik a monostori kastélyhoz, a másik 
Furdiához tartozott. Az előbbit Bethlen Gábor 1620. évben, 
Török István halála után, ifj. Bethlen Istvánnak adományozza. 
Ezen túl egyik Prodanest, másiknak emléke is elhangzik.

Valamint a Krassó megyei Prodanest egykor Prodan- 
falvának neveztetett, úgy van ma is Közép-Szolnok megyében 
Prodanest falú, melynek másik neve Prodanfalva.

Púd. . .  . aspataka, folyó Székas területén 1358. A név 
csonka. (L. Székás.)

Puri hajdan falú a mai facseti kerületben Mutnik és 
Dragsinest közt. V. László király 1453. Hunyadi Jánosnak 
Sugya, Zsupán, és Twerd Temes megyei oláh kerületeket ado
mányozza, mely utóbbi kerülethez tartozott Gladna, Zöld, 
Dragsinest, Puryl stb. Hunyadit 1454. évben az aradi kápta
lan igtatta be; mint besztercei örökös gróf 1455. évben ő Felső 
ás Alsó Pwry falut Pantha de Pury nevű embernek, hű szol
gálatai tekintetéből mint szabad községet örökösödési joggal 
adományozza. Mátyás király 1464. évben temeselyi Désy Peter
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nek és Balotka Miklósnak Thwrd falut, és a hozzá, tartozó 
Zöld, Griadna, Rumunest, Pirri, Felső pír rí, Dragsinest stb. 
Temes megyei falvakat adományozza, meghagyván a beigta- 
tást az aradi káptalannak. Báthory Zsigmond 1596. évben a 
Hunyad megyében fekvő és Furdiához tartozó Pury stb. bir
tokot Jósika Istvánnak adományozza. Bethlen Gábor 1617.' 
évben zálogba veszi Török Istvántól, és így az utóbbi főúr 
többi jószágainak sorsára juthatott, noha erről semmi feljegy
zés nem maradt fenn. A Marsigli-féle összeírás (1690—1700) 
e faluról hallgat, de az 1717. évi összeírásban Bure 8 házzal 
van kimutatva,; feltünteti ezt még a Mercy alatt készült térkép 
(1723 — 25.) sőt egy 1761. évi térkép is Szentkláraynál Puri 
néven Bukovetz és Dragsinest mellett.

Pusztatelek hajdan telek Szörény vármegye Karánse- 
besi kerületében. Ezen telek, és más falvak éltefogytáig meg
tartása iránt özvegy Mutnoki Ferencné Erzsébet egyezkedik a 
rokonokkal. (L. Mutnok.)

Rachkfalva, hajdan falú Krassó vagy Temes megyé
ben. A Himfy család 1389. birtokosztályra lépvén, a Remeté
hez tartozó Rachk,falra, 14 jobbágygyal együtt Himfy Ist
vánnak, Péter fiának osztályrészül jutott. (L. Egerszeg.)

Radfalva. Lásd Radmanest.
Radafalva hol feküdt, Temes vagy Krassó vármegyé

ben-e ? bizonytalan. A Himfy család 1389. évben országbírói 
Ítélet következtében birtokosztályra lépett, mely alkalommal 
Radafalva, az ott lakó 15 jobbágygyal Himfy Margitnak, Mik
lós hajadon leányának hagyatott. (Lásd Egerszeg.) Ettől 
különbözőnek tartom a hajdani Temes megyei Radéfalvát. — 
Radafalva van Vas megyében is, Nagy- és Kis-Rada Zala 
megyében.

Radpataka, hajdan erdő Karánsebes vidékén, 1424 Rad- 
pataka erdő Mutnok területén, a Macskásiak tulajdona. Hason
lókép 1464. és 1531. évben ismét mint a Macskásiak tulaj
dona, melyből a Kárániak ki vannak zárva. (Lásd Mutnok.) 
Már a X III . században említtetik a Rád völgy Somogy megyé
ben. Rád falut a szerémi főesperességben említ a pápai tized- 
lajstrom. Rád és Rád puszták vannak Zemplén, Nógrád, 
Szabolcs, Zala és Baranya megyében.
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Radimna. falú, közel a Dunához, Szuszka és Belobreszka 
mellett. A Marsigli-féle összeírás (1690— 1700.) a pore- 
csai kerületbeli falvak közt említi ezeket: Belobi'eszka, Rádi- 
mir, Mudova stb. Az utóbbiak kétségtelenül, a mai Radimna 
és Moldova. Az 1707. évi összeírás Radigna néven 33 házzal 
a palánkai kerületben sorolja fel, de a Mercy korabeli (1723.) 
térkép a Kliszurához csatolja. 174.3. évben Radimna és Suska 
együtt képeztek adóközséget, és mint ilyen fizetett akkor 308 
frt 48 krt. Korabinszky is említi a Clissurában. Schedius tér
képén keletre ide a Radimnaer »Schmelze, Kohldorf alatt. (L. 
Radumlya) Lipszkynól Radimna, falú az oláh-illir ezredben; 
de később az illirbáusági ezred felállításakor annak poszese- 
nai századához kapcsoltatott Már a múlt század végén a 
hánya-kincstár birtoka volt, 1855-ben az osztrák-magyar vasút
társaság tulajdonába ment át.

A gradiskai ezredben van Radina erdő.
Radmanest, falú Krassó megye éjszak-nyugoti szélén, 

Szpata mellett. Régi neve Rádfalva, később Radmanócz és 
Radmanovecz. T. Ulászló király Országh Mihálynak és János
nak Solymos várát és tartozandóságait adományozza, ezek közt 
Leukusest, Szpata, Lapusnik, Radmanócz stb. falut. Akkor 
Arad megyéhez tartozott. Az aradi káptalan Y. László király 
1453. évi adománya folytán Hunyadi Jánost 1454. évben a 
Temes megyei suggyai oláh kerületbe igtatja, a melyhez tar
tozott Leukusfalva, Radfalva stb. Ismét Arad megyéhez tar
tozott 1477. évben, midőn Radcimanovcz, Lapusnik, Szpata stb. 
mint Bánffy Miklós birtokai említtetnek. A X V I. században 
a faluról semmi említés. Rákóczj Zsigmond fejedelem 1607. 
junius 28-án »Száva erdélyi oláh püspöknek Bruzuik, Radma- 
noczit, és Melytkochia egész praediumokat adományozza, 
melyek eddig a lippai várhoz Arad megyében tartoztak. A 
Marsigli-féle helységjegyzékben Rádmanovecz mint a lippai 
vidék új falvainak egyike fordul elő. Az 1717. évi összeírásban 
Radfiianuvsci 22  házzal a lippai kerületben említtetik, ugyan e 
kerületben tünteti fel az 1723. évi térkép, Badmoniest néven. 
Fényes Elek szerint, az ötvenes évek elején, a Halász nemzet
ség volt e helység földes ura, most a kir. kincstár birtoka.

Szántó, és dűlő nevek: Bilili kaszáló, és szántó. Preszka,
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1 3 4 KADOMERFAEVA----EAFNA.

Dibocz, Szatu batrin, Szuszok, Dolnipolnyi, Ovasu, Kolibele, 
Tribezsde, Csotu, Korúba, Dularka, Sztanovetz, Trisztika, 
Yirru, Sztrencs-barra, gyümöcskertek, erdők és kaszálók. Dibo- 
csácza, szántó és erdő.

Radomerfalva, hajdan falú Krassó megyében. Nagylaki 
János 1421. Csáky Miklósnak és Györgynek Patrik, Radomel- 
fa lva  stb. falvakat örökségül Ígéri. A Csanádi káptalan 1427. 
Nagymihályi Albert vránai perjelt és fiait Radamerfalva bir
tokába igtatja, (lásd Szentgyörgy.) A  király 1428-ban megerő
síti a Radamerfalva birtokába való igtatást. A Berzava vidé
kén feküdt.

Radumlya, hajdan falú, és kir. birtok, mely a Nera táján 
feküdt, minthogy 1367. évben Zagurian faluval határosnak 
mondatik, mely pedig Potok határával érintkezett. Névalakja 
Radamlia, Rodomlia, Radumlya, Rudumlia változatban fordul 
elő. László nádor és opuliai herceg 1370. évben a Krassó 
megyében tarto tt nádori gyűlésen Himfy Benedek és Péter 
mesterek Bratiszló és Bucha nevű jobbágyait Radymlya falu
ból, mint a közbiztosság elleni bűnösöket elítéli. Ezentúl 
semmi hire a falunak. (Lásd Bajla, Zagorian.)

Rafna, falú Bogsánhoz éjszak-nyugotra, Temes vármegye 
határán Zsidovin és Barboza közt. Himfy Péter 1364. évben 
azt panaszolta a krassói alispán előtt, hogy Péter, Mihály fia, 
midőn még kövesdi bíró volt, az ő felső Rafna (az oklevélben 
superior Kauna) nevű falujában pusztított, és egy lovat elvitt. 
Midőn a Csanádi káptalan 1369. évben a Temes megyében 
fekvő Egerszeg (ma Jerszeg) határait leírja, azt mondja, hogy 
ahhoz délre fekszik Raima, azaz Rafna, mely, úgy látszik, szin
tén Himfy Benedek birtoka volt, mint Egerszeg. Zsigmond 
király 1400. október 1 0 -én megyhagyja Krassó vármegyének, 
hogy Himfy István azon panaszát, mely szerint gathalyi László, 
Paznad fia, és Zalai Péter az ő nővérének fia, Rafna nevű 
jószágáról két jobbágyot, úgymint Dragulfiaduuka és testvérét 
erővel elhurcolták, vizsgálja meg. Egy más 1400. november 
13-án kelt jelentésben a kérdéses jobbágy egyszerűen Domká- 
nak neveztetik, világos tehát, hogy a Dragulfiadunka sze
mélynév mikép keletkezett. A  helység itt is, mint másutt, Rau- 
na-nek neveztetik. A z idézett napon Krassó megye egyedül
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csak Zalai Péter erőszakoskodásáról tesz jelentést, ki Himiy 
István jobbágyát Domkát, a maga birtokára, úgy látszik 
Samá-ra hurcolta. A két oklevélben említett jobbágyrablás 
azon egy napon történt, tehát ugyanazon egy ténynyel van 
dolgunk. A  hatalmaskodás megvizsgálására mint kir. emberek 
kijelöltettek : Sama, Chechteleke, Wayanmezeje, Csorna, Sarud. 
Bench, Helemba, és Májusfalvárói való birtokosok. E  falvak 
tehát Krassó megyében Rafna körül fekhettek. A káptalan a 
panaszt alaposnak találta (1401.) Később is fordult elő hasonló 
hatalmaskodás, midőn t. i. Brath egresi kenéz 1418. évben 
remetei Himfy Istvánnak egy Ravna falubeli jobbágyát éjjel 
saját birtokára szöktette. Báthory Zsigmond fejedelem 1597. 
évben rendeli, hogy Barcsai András Bokcsa vár, és a Szörény 
vármegyében fekvő Gertenyes, Rauna, Füzes, és Komoristye 
birtokába igtattassék, ■— de a beigtatásnak ellentmondott 
karánsebesi Tóth Miklós, neje Rakoviczai Anna nevében.

A X V II. század végén még mindig Ravna-nak. Írják e 
falú nevét, és a Marsigli-féje jegyzék (1690— 1700) azt a bok- 
csai kerületben sorolja fel. Az 1717. évi összeírás Bogsánt és 
Rahm  helységét a verseczi kerületben említi, az előbbit 82, 
Bafnát 92 lakossal. A verseczi kerületben tünteti fel az 1723. 
évi térkép is.

A görög keleti vallásuak számára itt 1770. évben tem
plom épült.

A múlt század végén folyt török háborúk a lakosságot 
elszélyesztették, a mely csak is a béke helyreállítása után tért 
vissza. A falú 1797. év előtt egymástól távol eső, és egyes hal
mok s magaslatokra épített házakból állott, és csak akkor ren
dezték összefüggő egészszé. Régen a falú Gyalu Sztan és Golo 
nie közt terült el. A Gyalu Petri síkján csekély rom-maradvá
nyok tesznek tanúságot a múltról, — ezeket a nép Gropa 
Katanilor-nak nevezi.

Rafna közelében látható a Versecz felől erre húzódó s 
itt a hegyek közt eltűnő római út, mely körül sok római régi
ség, nevezetesen 1851-ben mintegy 120 darab ezüst s néhány 
római arany pénz találtatott Traján, Diocletian, Gordian, és 
Geta császárok körirataival. E  pénzek most a bécsi múzeumban
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láthatók. Ormós Zsigmoud temesi főispánnak is van e vidék
ről becses péuzgyűjteménye.

Nem ezen leletekre támaszkodva, hanem nyavalyás rornai- 
zálásából merítve állítja Mauiu Bazil, hogy Rafna a római 
colonia Ramnensis, és a Liviusuál említett tribus Ramnensis 
emlékét tartja fenn, onnan is vette nevét.

Ez irodalmi szédelgést már Huufalvy Pál (A rumun 
nyelv 126., 127. lap) szállította le kellő értékére, részünkről 
még hozzáadjuk, hogy Rafna neve régi történetforrásokban 
Ravna, Rawna, Ramna stb. alakban fordul elő, és nagyon való
színű, hogy Ramna, csak a Ra>vna hibás olvasása és leírása. 
Rafna területén soha nem találtak emléket Ramna felírással. 
Karánsebes mellett is létezett egykor falú, melynek neve 
Rawna, Ramna, Rauna, Ramnapatak stb. közt ingadozott. A 
név a szláv ny elvcsaládhoz tartozik, valamint Rafnik és 
Roviua, Colonia Ramnensis tehát Krassó megye területén nem 
létezett; de igen is a »Legio Quarta Flaviana« tanyászott itt, 
mely emléket a helynevekben nem hagyott.

A helység területén a Berzava folyik, melybe a Smida 
hegységben eredő Vuna Rafni, és Vuua Vernjiku patakok a 
falú uyugoti végen történt egyesülésük után ömlenek. Ezen
kívül említendő még a Blokeu vizér, az Izvpru vernikului, az 
Izvoru in Anin forrás. Rafna 1855. évig a kir. kincstár bir
toka volt, mely akkor az osztrák-magyar vasúttársaság kezébe 
ment. Határának területe 8954 hold. Az erdőségek területe 
2405««« hold.

A környékbeli hegyek nevei: Gyalu Parvuluj, Gyalu 
Rafni, Gyalu Petri, és Gyalu Palisony.

Dűlők: Cseusu maré és mik. Dumbrava, Pojen,Stoikone, 
Hibor Garestye, Anin, Szelistye.

Erdők: Dumbrava, Pojen, Stoikone, Silden, vagy Faezia 
Csiklen.

Kaszálók; Hibor Garestye, Anyin.
Czarku Imperatiescu =  császári kerítés. E hely régen 

sánccal volt bekerítve, a hová a : apró marhát, u. m. juhokat, 
bárányokat, kecskéket, melytől tizedet szoktak venni, behajtot
ták. Ide hozták a méheket is e czélból.
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Rafnik, falú Krasső megyében. Dognácskához délre, Kras- 
sovához éj-nyugotra. A Marsigli-jegyzék (1690 —1700) R«v- 
nik falut a verseczi kerületben említi, ugyanott az 1723 évi tér
kép Ra.ffnek néven. Az 1817. évi összeírás e falut nem ismeri. 
A királyi kincstár birtoka, melyet 1855. évben az osztrák
magyar vasut-társaság szerzett meg. A falú területe 2132. 
hold. Az 1761. évi térképen Eefnek. Korabinszkynél Rafnek.

Helynevek; Braian, völgy. Jelen, Sfogyia, Salimbreg, 
Velicsea strona.

Gladesi, halmok.
Rafnik, patak. Gyelug, patak, Goruja és Gerlistyén át a 

Karasba folyik.
Cantariu, halom.
Rafnik szlávul — árkos.
Raka. Ily nevű Temes megyei pusztát zálogba adott 

enyingi Török István, több más, a monostori kerületben fekvő 
pusztákkal Bethlen Gábornak 1617. évben. (Győri tört. és 
régészeti füzetek II. 382. lap.) De minthogy ily nevű puszta a, 
monostori vár történetében soha többé elő nem fordul, hajlandó 
vagyok a Raka nevet olvasási hibának tekinteni; vagy Rakoch 
faluval azonosítani, mely 1597. évben Lippa várához tartozott, 
és a honnan Thorna Sifko jobbágy Jósika István, tótváradiai 
statutiójában részt vett. (Lásd Monostor.)

Rakasdia, falú Oraviczához egy órányira délnyugotra. Mar- 
sigli helységjegyzékében 1690—1700. évben Rakastin falut 
a palánkai kerületben találjuk; 1699. évben Szörény megyé
hez tartozott és a királyi fiscus birtoka volt. Bél Mátyás 
Rakastie-nek csak nevét említi. Az 1717. évi összeírás szerint 
Rakustia 125 házból állt, midőn maga Palánkán csak 37 
ház létezett. Korabinszky és Vályi Rakasztia-nak írják a hely
nevet ; a falut, Krassó megye újra szervezete előtt mindnyájan 
az új palankai kerületbe helyezik. Korabinszky szerint Rakas- 
dián bányászat is volt gyakorlatban. Területe 6719 hold; bir
tokosa a kir. kincstár volt 1855. évig, a midőn az osztrák
magyar vasúttársaság tulajdonába ment át.

Rakitta, falu Leukusest és Pacset közt, a Bega csatorna 
mellett. Y. László király 1453. Hunyadi Jánosnak a Temes 
megyei Sugya, Zsupán és Thewrd oláh kerületeket adoma-
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nyozza. A beigtatást teljesítették 1454. évben Fejéregyházi 
János kir. ember, és az aradi káptalan embere Pankotai Deme
ter. A sugyai kerülethez tartozott akkor Kladova, Grain, 
Eekethyew, azaz Bakita stb. Haraszti Ferenc Szörényi bán és 
aradi főispán 1518. évben a Temes megyei Eekethés jószágot 
más falvakkal együtt 25,000 forintért bevallja lévai Cseh 
Zsigmondnak és nejének: Haraszti Katalinnak, valamint Paksy 
Mihálynak és nejének Haraszti Annának. A Marsigli-jegyzék 
1690 —1700 évben a falut Eekita néven a facseti kerületben 
sorolja elő, az 1717. évi összeírás Bukida-nak írja, mely 30 
házból állt. Korabinszkynél: Bagita. Mindig a kir. kincstár 
birtoka volt, most is az bírjál Területe 4632 hold 128 öl. 
Dűlőnevek: Kotyácza, Gyalu, Antalest erdőrészek. Az utóbbi 
egy hajdani Antalest nevű falutól. Gosztest, Szelistye, Bovina 
szántóföldek: Garestye, Petris kaszálók. Valea negra, Furd- 
gveny patakok.

Az oláhok a falut Bekityenek nevezik, és e név közelebb 
esik a magyar Beketyéshez. Különben régén a rakottya és 
rekettye ugyanazon értelemben használtatott. így Vas megye 
1328. évi levelében előfordúl a Bakottyabokor Kőrös mellett- 
A Eakita, Bakitje, Bakitnica, Bakitovec stb. helynevek Horvát
országban is gyakoriak.

Rakitova, falú Oraviczához éjszaknyugotra. Legrégibb 
tudomásunk e faluról csak a X V II. század végén veszi kezde
tét, a midőn a Marsigli jegyzék Eakitova falut a palánkai 
kerületben említi. Az 1717. évi összeírásból tudjuk, hogy 
Rákiéi,óva akkor 50 házból állt. Bél Mátyás kéziratban maradt 
földrajzában Patkova nevű helységet említ Oravicza és Tik'van 
közt, mely nagy szőlő- és búzatermő népes falú volt a Csu- 
zina hegy tövében. Vályi András szerint is Patkova elegyes 
falú Temes megyében a Csuzina hegy a la tt; a falú határai és 
borai jók. De Patkova hibás olvasás Eakitova helyett, és 
Korabinszky nem ismer Patkovát, hanem Bagittovát. A falú a 
kir. kincstár tulajdona volt, 1855-évben az osztrák-magyarvas- 
úttársaság birtokává lett. Területe 2438 hold.

Rárósziget, hajdan falú Krassó megyében. Nagylaki 
János 1421. évben örökségi szerződéssel Csáky Miklósnak és 
Györgynek Belszeg, Earoszykf/eth, Dupolcz stb. falvakat Ígéri,

1,38
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Zsigmond király 1427. Rarozygeth, Belszeg, Kisded stb. falva
kat Nagymihályi Albert vránai perjelnek adományozza. Nagy
mi hályi Sandrin és Gábor 1550. évben tiltakozik, hogy Frá
ter György és Petrovics Péter itt birtokjogot szerezzen. (Lásd 
iSzentgyörgy.) Úgy látszik, hogy itt a Zichyfalvához éjszakra 
eső Rareus vagy Káros puszta értendő, minthogy Szentgyörgy 
és Bioszeg e vidéken találtatnak.

Rekicze, hajdan falú a Szörényi bánság komjáthi-i kerü
letében. Kalugyereni Bogdán fia, nemes Gabre, felhívja 1503. 
évben Remetei Mártát, Tamás leányát, mint szomszédnőt, hogy 
zálogba fogadja a komiáthi-i kerületben fekvő Magojest, Reky- 
cze, és Sztremtura falvait. Úgy látszik, hogy Mártha nem élt 
szomszédsági jogával, mert Gabre e jószágokat 1505. évben 
bízerei Gámán Györgynek és rokonainak zálogosította el 300 
arany forintért. Báthory Zsigmond fejedelem 1591. idősb 
karánsebesi Simon dánosnak és Simon Péternek uj adományt 
ad Rekettie nevű egész birtokára, továbbá Nagy Zorlencz, Gamza 
falú, és több praediumok részbirtokára, — Szörény megye karán
sebesi kerületében. Rekita falú kenéze 1699. évben tanúvallo
mást tesz Macskási Péter főispán javára. A kijelölt vidéken 
ina ily nevű helység nem létezik.

Remete vagy R e m e t e  l u n g  a falú Facsetbez nyu- 
gotra Kladova, Jersnik és Bikis közt. Korabinszkynél és Yályi- 
nál Remeti, Görög és Scbedius térképén egyszerűen Remete, 
Hatseknél Remete, hanga, így a hivatalos Helynévtár is. Lipszky 
Krassó megyében, két Remete falut ismer, melléknévvel egyi
ket sem különböztet meg. Olykor a hivatalos közegek is Remete
iunka névvel élnek, mintha Remete a Lunkaságban feküdne. 
Egykor a Hunyadiak birtoka lehetett, mert Remete 1514— 
16 években 7 jobbágygyal Brandenburgi György jószágaihoz 
tartozott, a monostori kerületben. Báthory Zsigmond 1597. 
évben az akkor Hunyad megye monostori kerületében fekvő 
Remethe falut enyingi Török Istvánnak adományozza, ki 1598. 
évben testvérével Bálinttal itt beigtattatott. Midőn Báthory 
Gábor 1612. évben Remethe praedialis birtokot Török K ata
linnak adományozta, Remethe és a monostori kerület Temes- 
megyéhez tartozott. így volt ez 1617 évben, midőn Bethlen 
Gábor Remetét zálogba veszi Török Istvántól. A nevezett



1 4 0 R EM ETE— REMETE.

fejedelem 1620. évben Remetét iíj. Bethlen Litvánnak adomá
nyozza (lásd Monostor.) A Marsigli-féle jegyzék 1690- 1700 
Remetét a facseti kerületben sorolja elő. Az 1717. évi össze
írás szerint Remeta 15 házból állt. A falú határa 1392 hold 
874 öl. Birtokosa a kir. kincstár. Dűlőnevek: Gyalu Rakita, 
Czarina de la Valye, tzvaricza, Lanka, Gyalu mosniuk Izlás 
erdő. Kocsacza szántó.

Remete, a Poganis patak mellett, Dnleo és Valeamare 
közelében fekszik, azért HemHe-Fogancst-nek is neveztetik. 
Himfy Benedek 1343. évben a brassói alispánnál panaszol- 
kodik, hogy Braian sósdiai kenéz, és két fia az ő remetei job
bágyaitól 94 disznót elhajtottak. A következő évben Remete 
ismét mint Himfy Benedek jószága említtetik, az alkalommal, 
midőn egyik jobbágyát kifosztogatták. Nagy Lajos király 1369. 
Heem (azaz Himfy) Benedek bolgárországi bánnak, és testvé
reinek Remete és Egerszeg (ma .Jerszeg) Temes megyei fal
vakban a pallosjogot engedélyezi. Ugyan ez évben leírja a Csa
nádi káptalan Egerszeg határait, a mely leírás szerint az Ara
nyospatak, és. Remethee falú három főhatárjele szolgáltak a 
komiáthi kerületben a területek elkülönítésére. (Lásd Eger
szeg.) Bárány Ágoston nem tudta magát elhatározni, hogy 
melyik Remetét tekintse a Himfyek 'birtokául, a mai Königs
hof falut-e, Temes megyében, melynek egykori neve Remete 
volt, vagy a Poganis melletti Remetét. A fennebbi határjárás 
minden kétséget eloszlat. Az Aranyos patak nevét a mai Are
nis hegy Valeamare mellett tartja fenn. A gyertyános:' Csép 
és a Himfy szomszéd családok több nemzedéken át viszályban 
voltak egymással. így Csép István is 1377. évben a mai Ger- 
tenyes felől Remetére betört, és onnan Himfy István szénáját, 
egy jobbágyával együtt, Gyertyánosra elvitte. A kövesdi vár
nagy Szörcsöki Pál is 1381. márczius 1 0 -én Himfy István 
remetei birtokára rontott, és ott egyik jobbágyát kifosztogatta. 
Az alispán ezen hatalmaskodásról már március 16-án állított 
ki bizonyítványt, kapván időközben kiküldött emberétől jelen
tést a dolog valóságáról. Zsigmond király 1387. november 
14-én meghagyja az aradi káptalannak, vizsgálja meg reme
tei Himfy István panaszát, mely szerint gyertyánosi Csép And
rás fiai: László, Pascha, János és Balgar a jelen évben Himfy
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szénáját .Remetén lekaszálták és elhordták, Sztojan uevű reme
tei jobbágya égy ökrét, sasdi jobbágyainak csordáját pedig 
elhajtották. Továbbá, hogy Lőrinc nevű jobbágyát elverték 
és megsebesítették, és a Borza folyót rendes medréből má.s 
irányba vezették. A káptalan jelentést tett, hogy a panasz ala
pos. Remetéhez 1389. évben még Rachkfalva, és Drasanfalva 
tartoztak, melyek ina ismeretlenek. Krassó vármegye 1404. 
ápril 26-án Himfy Istvánt és érméni Hnemet, a gyertyánosi 
András fiai elleni perükben választott bíróság elé utasítja. 
Még ez ügy nem volt elintézve, midőn Himfy István az ország
bírót keresi fel panaszával, hogy gyertyánosi Osép Jakab több 
szolgájával együtt, Hímfynök jobbágyait a remetei erdőből 
nyilazásokkal kiűzte. Az egerszegi Himfyek 1424. évben 
maguk bízták választott bírákra birtok- és hatalma,skodási 
pőréik és viszályaik eldöntését; a bírák Remetén csakugyan 
összeültek. Egy Egerszegben Szt. György napján, de év nélkül 
kelt levelével, döbrentei Himfy Imre, Ányos Mihály ternesi 
főispánt arra kéri barátságosan, engedné meg remetei Himfy 
Imre (ez tehát más személy hasonló családnéven de külön
böző praedicatummal) özvegyének Annának, hogy Beldrére 
négy szekér búzát küldbessen vámmentesen eladásra, mert 
ennek árából Ernie,then az elpusztult templomot akarja újra 
felépíteni. Gabre. kalugyereni nemes 1503. évben, uébai reme
tei (Himfy) Tamás leányát M árthát felhívja mint szomszéd
nőt, hogy a, komié,tbi-i kerületben fekvő Szörény megyei Kalu- 
gyeren Magojest, Rekicze és Sztremtura falvakat zálogba 
fogadja. Dragna György karánsebesi várnagy 1584. évben, 
neje Sara és Fiáth László özvegye Magdolna, valamint Miksa, 
János nevében osztályos atyafiait Tóth Miklóst és Gáspárt, a 
karánsebesi kerületben fekvő Dezest, Valeamare és Remethe 
nevű ősi birtokaik eladásától vagy elzálogosításától eltiltja. 
A X V II. század végén Marsigli Remete, Szkeus, Dragomirest, 
Szgribest falut a karánsebesi kerületben sorolja fel, holott 
akkor Duleo, Furlug, Yaleapaj, Jerszeg stb. a lugosi kerület
hez tartozott. Herceg Metternich 1815. évben Dragomirest, 
Remete, Szkeus, és Szgribest falut kapja adományul, de 1817. 
évben azokat visszaadja a kir. kincstárnak. Az ötvenes évek 
elején, azaz a forradalom után, a, Sehastiani család bírta.
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Később Pattyánszky György tulajdona lett, kitől Pattyáuszky 
Gyula örökölte. Ettől árverés utján vette 1876. évben a bécsi 
cs. kir. szabadalm. általános osztrák földhitelintézet. Ez 1879. 
évi február havában eladta Kerner Augusztának, de ez sem 
tartá meg, hanem október havában eladta Adler Salamon 
Márk bécsi zsidónak 36,000 forintért, ki a birtokot 1883. évben 
egy pesti zsidónak Glauber Fülöpnek, és nejének Taub Anná
nak 70,000 forintért eladta. Ez utóbbi, vétel előtt a birtokot 
nem látván, és tapasztalván, hogy értékét mennyivel túlfizette, 
csaknem elmeháborodásba esett.

Területe 2310 hold 1573 öl.
Remete a Poganis folyó egy szűk völgyében fekszik, és 

azért fel nem tehető, hogy Szent László itt verte volna meg a 
kunokat. (Lásd Poganis.)

A falú határában kis váracs maradványai láthatók.
Oláh Resicza, falú, hol a Domán patak a Berzavába sza

kad. Csak a X V II. század említ legelőször Resitza nevű hely
séget Krassó megyében, és ez alatt a mai Oláh Resitza, vagy 
Kameralis Resitzát kell érteni, mely melléknevét csak akkor 
kapta, midőn mellette egy másik Resitza, a mai Resiczahánya 
keletkezett. Eredetileg magyar telep lehetett, mert Resiczabá- 
nyától félórányira, a Berzaviczán át vezető gyalogösvény mel
lett alapfalak láthatók, melyeket az oláhok valami magyar 
templomtól származtatnak, és azért beszerika unguraszkának 
nevezik. Egy 1673. évi török adókivetés szerint a Krassó megyei 
falvak közt Reszinitza minden ház után 1 aszpert tartozott 
fizetni. I tt  kétségtelenül Resicza értendő. Marsigli jegyzéke 
szerint 1690 — 1700 években Resicza a bogsáni kerülethez tar
tozott, az 1771 évi összeirás Retsiza falut 62 házzal a verse- 
czi kerülethez számítja, 1 734. évben a verseczi közigazgatási 
kerület krassovai járásában feküdt. A törökök 1738. évben 
András, krassovai lmézt főknézzé nevezik ki, még Gerlistye, 
Guruja, Csudanovecz, Zsuzsova, Székas, Reschitza és Doman 
falú kenézei fölött. Krassó megye 1779. évben történt újra 
alakításakor Oláh Resicza a lugosi járáshoz osztatott be.

Az itteni görög keleti hitűek temploma épült 1780. évben. 
A görög katholikus plébánia felállíttatott 1839. évben. Terü
lete 4045 hold; tulajdonosa 1855. évig a kir. kincstár volt,
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azóta az osztrák-magyar vasúttársaság. Resiczabányától csak 
egy szűk utca választja el.

Helynevek: Kamenik kegy (szerb szó =  köves), Gobi 
( =  üres) sziklás kegy, Kokostyer, Berzsavicza, Budmik, Irig- 
lovecz, Arsicza kegy magaslatok. Stirnik, erdő. Arsicza Soa- 
csa katárrész, Ükolistia szorgalmi föld. Csór a ( =  varjú), Facza, 
Beliago, Yaleamare, Bogdan, Lanka Pomostului dűlők. Yan itt 
Csóka cu cseri, vagy Gaura puskata nevű barlang, csépegő 
kővel, és egy kisebbszerű tóval.

A Berzava folyón kivül, vau itt Beusitza patak; jelentése 
=  hideg víz. Ez adta a helységnek nevét. Az oláhok is, a 
szlávok is maguknak vitatják e nevet. Az első esetben a hely
név Rec.itia-i\í\k volna Írandó.

Resicza helynevek vannak a Balkán félszigeten is.
Német Resicza vagy R e s i c z a b á n y a  gyár- és bánya

hely. Mária Terézia idejében és pedig 1757. évben 20-—30 
oláh család telepíttetett ide Olák-Eesiczából, és e kis gyarmat
tal kezdődik a mai Resiczabánya története. Az említett tele- 
pedők közül még ma is élnek a Zsianu, Pocreanu, Baltezanu, 
és Tismanariu stb. oláh családok. A gyarmat népessége csak
hamar szaporodott Bogsánból, főleg Eelső-Ausztria, Stájer- 
ország. és Ausee1 vidékéről jövő lakosokkal. Feladatuk volt, 
hogy a bogsáni olvasztó számára az itteni nagy erdőségekben 
szenet készítsenek.

A gazdag tartalmú vasérc, a rengeteg erdőség, a Ber
zava patak vizereje könnyen ébresztették azt a kívánságot, 
hogy e helyen vasgyár felállíttassék, azért már 1767. évben 
előleges kutatások és felmérések történtek Delius Kristóf 
Traugott, oraviczai bányaigazgatósági másodiilnök által egy 
vízi csatorna létesítésére. Ezek után az oraviczai királyi bánya
igazgatóság, a melynek elnöke akkor gróf Clary volt Temes- 
várott, továbbá reichensteiui Müller Ferenc főbányamester, 
és Redange dognácskai bányamester 1769. évben azt a javas
latot terjesztették föl, hogy Resicza oláh falú mellett olvasztó 
húta és vaspőrölymű építtessék.

Az e javaslat következtében keletkezett helység a mai 
Resiczabánya, —•■ következőleg minden adat, mely korábbi idő
ben Resiczát említ, nem Eesiczabányára, hanem Oláh-Resi-
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czára vonatkozik. Az 1778. évi térképen csak egy Eesicza van 
kitüntetve, Korabinszky is az ő 1 786. megjelent munkájában 
csak egy Kesiczáról szól, azonban Yályi András 1799-ben 
Oláh Repsicza, és Német Repsicza (így) falut külön említi.

A  két olvasztó oly gyorsan készült, hogy azt 1771. év 
iulius 1-én a brassói szerzetház egyik tagja már beszentel
hette, az olvasztást július 8-án megindíthatták.

A gyártelep lakossága akkor 300 lélekre mehetett.
A vasmű megindításának emlékére öntött vasból ma is 

meglevő emléktábla állítatott fel, következő felírással:

1VSSV
AVGYSTAE THERESIAS 

GYRANTE
MILLERO ATQVE REDANCIO 

EXSVREXERAT FVRNVS ISTE.

(J-riselini Ferenc, a »temesi bánság« múlt száza.di mouo- 
graphusa, 1775. évben Resiczát látogatta meg, és kedvező leírást 
ad az itteni vasgyár működéséről, hol szerinte a moraviczai 
vasércet olvasztják, és golyókat, bombákat, gránátokat, kály
hákat öntöttek, kályhákat, katlanokat és ásókat készítettek; 1) 
acélt is termeltek.

Az itteni róm. kath. plébánia 1776. évben állíttatott fel, 
templomának építése megindult 1777. évben.

A lakosok szaporodásával 1847. évben a régi templom 
helyén újat kezdtek építeni, az építést, azonban zavarták az 
1848—49-ki események.

A görög keletiek plébániája 1800. állíttatott fel, tem
ploma épült 1818-ban a kincstár költségén. 1854. évben a 
román templom építése fejeztetett be.

A szép feljődésnek indult vasműtelep fenmnradása lénye
ges biztosítékot nyert 1780-ban az által, hogy a kir. kincstár 
a közel eső erdőségeket és földeket a kincstári jószágok töme
gétől elkülönítvén, a resiczai bányaipar rendelkezésére bocsátó, 
így került Oláh-liesicza, Franzdorf, és a Komorn. nevű hegyi 
praedium a gyártelep rendelkezése alá.

) Griselini : Temeswarer Bmmit II. 84. lap.
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A törökök 1788. évben a Dunán átkelvén. Magyaror
szág déli részeibe hatoltak, és állítólag a félórányira, ide eső 
( 'zéróvá faluig nyomultak, de Resiezát nem érintették.

1790-ik évben a fáusztatást kezdték a Berzaván, de 
1806. évben azt egyelőre abban hagyták. 1793. évben a bog- 
sáni és resiczai vasművek 20 ezer darab 24 és 36 fontos ágyú
golyókat szállítottak Nápolyba. 1830. évben először volt avas
gyár eladásra ajánlgatva. De eredmény nélkül. 1845. évben 
Layer Mihály udvari tanácsos Bécsből jött ide, és G-ränzen- 
stein Gusztávval az egész hegyvonalt Mehadiától, Bogsánig és 
Resiczáig átkutatta, és akkor tervezte a resiczai nagy vasgyá
rak építését.

A Domán mellett talált kőszénfelhasználását csak 1846. 
évben kezdték, midőn Resicza csaknem rögtön rohamos fejlő
désnek indult; akkor bővítették ki a gépműhelyt is.

1847. évben a most álló katbolikus templomot kezdték 
építeni, és Resiezát a Felső-Magyarországból betelepített tótok
kal szaporították meg az elégtelenné vált munkáskezet.

A szabadságharc idején Besiczabánya idegen szárma
zású lakossága híven ragaszkodott az alkotmányos magyar 
ministeriumboz, azért ellenfeleinek boszúját hívta ki maga 
ellen. Resicza csak kevés magyar nemzetőr védelme alatt á ll t ; 
1848. december 24-én a császáriak, oláh felkelők által erdei 
ösvényeken vezettetve rácsaptak a helységre, ezt elpusztíták és 
143 házat felégettek, mely alkalommal a pörölyöző két raktár 
és valamennyi iroda, levéltáraikkal együtt a lángok marta
léka lett.

Ezen csapást csak nehezen heverte ki a bányahely, és 
a, pusztulásnak nyomai közel tíz évig még fennmaradtak.

A magyar kormány által megkezdett ágyúgyártyást, a, 
császáriak utóbb újra felvették, és azt 1851. és 1852. években 
működésbe helyezték. Ezen években épült az új plébániai lak
én az elemi tanoda is.

Korszakalkotó volt Besiczára nézve, hogy 1855. év jan. 
elsejével eladás által az osztrák-magyar vasúttársaság tulaj
donába ment. Minden gyármű bővíttetett, új olvasztók és öntő
művek épültek a legjobb rendszer szerint, a Bessemer acél
gyártás rendeztetett, be, gőzfiirész állítatott fel (később leégett).

KKASSÓ VÁRMEGYE TÖRTÉNETE. I I . 10
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Szekulra a másfél mérföld nyi vicinális vasútat kiépítették, míg 
Domán felé az 1853-ban megindított Ferenc József altárnát. 
Moravicza felé az ipari vasutat vették munkába. A resicza- 
bogsáni vasút 1873. év táján Vojtek-ig hosszabbíttatott, mi 
által Resiczabánva a nagy vasúti vonalba bevétetett, és gyárt
mányait a monarchia minden piaczára elküldheti.

Resicza 1871. július 3-án fennállásának első évszázadát 
ünnepelte.

Az itteni gyártelep Európában az elsőrangúak közé 
tartozik, gyártmányai a londoni (1862.), párisi (1867 ), bécsi 
(1873.) világtárlatokon, valamint a hazában és a monarchia, 
főbb helyein rendezett kiállításokon mindig a legfőbb kitünte
tésekben részesültek. Az egész ipartelep mintaszerű berende
zését és nagyszerű termelő képességét a statisztikusok 1878. 
évi, és az angol vasiparosok (Iron and Stael) 1882. évi kirán
dulása alkalmával is elismerőleg kiemelték.

Mind az csak úgy volt lehetséges, hogy az osztrák-ma
gyar vasúttársaság semmi költséget nem kiméit, hogy a vas- 
gyártást. a legmagasabb tökélyre emelje, és mert sok szellemi 
tőke is állt rendelkezésére.

A bányászattal összekötött itteni gyáripar bővebb leírá
sát a monographia azon részére kell fentartanom, mely a 
bányaiparral különösen foglalkozik.

Resiczabányán van az osztrák-magyar vasúttársaság összes 
vas- és acélművek, az erdőségek és jószágok főigazgatósága, 
melynek alá vannak rendelve a társaságnak minden a bánya- 
iparhoz tartozó hivatalai.

Az itteni lakosság a forradalom után új gyarmatosokkal 
szaporodott, minthogy 1850. évben 10 0  család Cseh-és Morva
országból, 1857. évben 72 család Csehországból hozatott ide. 
A szaporodás azért roppant arányban nőtt. így 1846. évben 
Resiczabányán még csak 700 lakos lévén, ezek száma 1849. 
évig 2772-re; 1858. évig 4650-re emelkedett. Az 1881. évi 
népszámlálás szerint 7915 lakója volt, a kik közűi magyar 
anyanyelvű csak 447, írni-olvasni tudó 3645.

A lakosok származá.sra nézve többnyire németek, vallásra 
nézve túlsúlylyal bír a római katbolika.
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A község területe 10,325 hold. A magaslatok nevei 
ezek: Pojana Groszi, a kuptorei határon, 817 méter; Tilfa 
piatra reu alb, jobbra a franzdorfi út mellett, 794 méter; Kre- 
menis, a kuptorei határon, 592 méter; Pojana Kozia, a nagy 
Liszkov származásánál, 692 méter; Csóka Bálán, a két Lisz- 
kov árok közt, 709 méter.

Besicza leírását adták Brosteanu P. ily cím a la tt: Das 
Eisen- und Stahlwerk Besitza. Megjelent 1877. külön füzet
ben. Továbbá Téglás Gábor magyarul e címen : A Szemenik és 
környéke, a magyar földrajzi társaság által kiadott »Földrajzi 
közlemények« XT. kötetében. Igen becses hivatalos leirás 
jelent meg 1859. évben kőnyomatban.

Récs, hajdan falu, mely 1373. évben Barla faluval ernlít- 
tetik. (Lásd azt.)

Ribischova, hajdan falu az Al-Dunánál, Báziással keletre 
határos. E hely előfordul az 1761. térképen Szentkláraynál, 
továbbá Korabiuszky atlaszában a temesmegyei térképen, s a 
Schedius-féle térképen. De. hallgat róla Korabiuszky az ő 
földrajzi szótárában, így Vályi, Lipszky, Görög és mások. 
Divics faluval azonosnak tartanók, de Schedius mind a kettőt 
tünteti fel. Legbiztosabb bizonyítéka földrajzi külön egyedi
ségének a,z, hogy a szerbbánsági határőrezred fennállásakor 
Divics határában, á vracsevgaji században még Ribischevo 
nevű katonai űrállomás létezett. — ez örökölte az egykori 
falu nevét.

Rikitsch, hajdan falu 3 házzal a facseti kerületben, az 
1717. évi összeírás szerint, mely Bikis falut 10 házzal említi, 
tehát ezzel össze nem téveszthető; mégis Bikis és Bakita köze
lében fekhetett.

Rogosan, hajdan falu Dragsinest közelében. Felváltva 
Hunyad és Temes megyéhez tartozott. Egykor a Hunyadiak 
bírták. Midőn György brandenburgi őrgróf, mint Marsina rész
birtokosa, oláhendrédi Tivadart, Anusa Pétert és másokat 
periette, mert csordájából több ökröt elhajtottak, Perényi 
Imre nádor 1511. évben az aradi káptalant bízta meg a tör
tént hatalmaskodás megvizsgálására, a maga részéről pedig 
Xagy Mihályt, Bogosánból küldte oda e célra. Báthory 
Zsigmond 1597. évben a marsinai kerületben Hunyad megyé-
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ben fekvő Rugósán falut Török Istvánnak adományozza, a 
kinek itteni (Rogozan) birája, Vraga Sztojka, ez évben részt- 
vett, midőn Jósika István marosmelléki jószágainak birtokába 
vezettetett. Báthory Gábor fejedelem 1612. évben , az akkor 
Temes megyéhez és a marsinai várhoz tartozó Rögösein [»mé
diumot visszaadományozza Török Katalinnak; szintén Temes 
megyei helység volt 1617. évben, midőn Bethlen Gábor azt 
zálogba veszi Török István Hunyad megyei főispántól. Beth
len Gábor 1620. évben, Török István, magtalan halála után, 
Rugesana birtokot ifj. Bethlen Istvánnak adományozza. Ezen
túl semmi említés sem történik e jószágról. A  mai Dragsinest 
falu határában van ma is Rogoszanu ( =  sásos) nevű dűlő, mely 
az egykori falu fekvésére nézve tájékoztat. (Lásd Marsina.)

Rogosanpatak, csermely, Rugusnapataka névalakban leg
először 1364. évben említtetik Ikus falu határjárásában, és 
pedig mint Zaad falu egyik határa. Ismét 1368. évben is, szin
tén Ikus falu határjárásában említtetik Rogosnapataka, avagy 
másik nevén Sasuspatak. E magyarázat után nincs kétség, 
hogy e patak az egykori Bogosán falu területét szeldelte, és 
annak nevet adott. (Lásd Ikus,) A patak ma e néven isme
retlen.

Rogoz, máskép Kossovicza, határrész Oravicza területén. 
Az itteni munkástelep egyházilag az oraviczai g. n. e. plébánia 
fiókját képezi.

Rogoz, hajdan falu. A Marsigli-féle 1690— 1800. évi 
összeírás a karánsebesi kerületben Suppa, Zaguzsen, Rogat, 
Rovina, Kavar an stb. falvakat említi. Ennél többet nem is 
mondhatni Rogozról, melynek neve alatt azonban a maiRuzsi- 
nosz gyanítható. (Lásd azt.)

Roskest, hajdan falu. Török István 1598. évben a monos
tori kerület birtokába igtattatván, mint szomszédok resztvettek 
Roskest-ban lakó jobbágyai: Eech Lázár, Yoska Mihály és 
Bothus Márton. (Lásd Monostor és Oki. II. 219. 1.) A jelen 
kor múltjáról és eltűnéséről mit sem tud.

Rovina, hajdan falu. Említtetik a Marsigli-féle 1691) — 
1700. évi összeírásban a karánsebesi kerületben Zagusen, Kő
várán, Suppa stb. faluval. A következő kor forrásaiban már 
semmi nyoma.
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Rumunyest, falu Kurtya, Goízest, Tömést és Branyest 
közt. Mátyás király 1464. évben Gladna, Romanesth, Dragsi- 
ue.st stb. Temes megyei falvakat temeselyi Désy Péternek és 
Balothai Miklósnak adományozza. György brandenburgi határ
gróf birtokai közt 1514—16. években előfordul két Romanesth, 
egyik a marsinai kerületben 10 jobbágygyal, a másik a twerdi 
(furdiai) kerületben 3 jobbágygyal; az utolsóhoz tartozott 
Dragsinest és Hauzest. (Oklevéltár I. 504. lap.) Hogy két 
hasonnevű, egymás közelében fekvő falut meg kell különböz
tetni, kitűnik más adatokból is. Ugyanis Báthory Zsigmond 
1596. december 23-án a furdiai kerületben Hunyad megyében 
fekvő Szárazán, Zöld, Gladna, Hauzest, Rumunest stb. falut 
Jósika Istvánnak, — ugyan ez év december 31-én a Temes 
megye marsinai kerületben fekvő Romoniest és Homosdia falut 
Keresztesi Pálnak az ő lugasi familiárisának adományozza. 
Ezen utóbbi falvak azelőtt a törökök által Lippa várához fog
laltattak, de most Báthory Zs. Lippát visszahódítván, a feje
delem adományozási jogára estek. Érdekes, hogy Keresztesy 
Pál a má.sik, t. i. a furdiai kerületben fekvő Romaniest falu 
birtokába is jött, minthogy Sarmasághy Zsigmond, kinek 
Báthory András fejedelem 1599. évben a furdiai kerületben 
fekvő Romonest, Hauzest, Pojen stb. falvakat adományozta, 
ezeket 1607. évben Keresztesy Pálnak elzálogosítá. Bethlen 
Gábor 1617. évben Rumuniesthi praediumot, t. i. azt, mely 
Temes megye furdiai kerületében feküdt, Török István hunyadi 
főispántól zálogba veszi. A marsinai Bumunestről nincs többé 
szó, és így vagy elpusztult, vagy összeolvadt a mai Rumit nest
le 1. A Marsigli-féle jegyzék 1690—1700. évben nem sorolja 
fel Bumunyestet, de az 1717. évi összeírás a facseti kerületben 
6 házzal emlegeti, Rumunesche néven.

Rumunyest a múlt században a kir. kincstár birtoka volt. 
1633. február 2 1 -én Fábry János nyert reá királyi adományt, 
ki 1858. október 15-én meghalván, a birtokot családjára 
hagyta, mely azt most is bírja. Területe 2651 hold.

Helynevek: Dumbrava, bokros legelő. Ornitza, szántó
föld. Ruscsu, erdős hegy. Magúra, magas erdős hegy, Berszanu, 
erdős hegy. Kukuleu, erdős, sziklás hegy. Tranik, szántóföld. 
Kremenye, erdős hegy. Tejusu, bokros legelő hegyen. Éatza
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joiii, öserdfts sziklás hegy. Stirsi, hegy szilvásokkal. Pupi cie 
Urszvi, magas, sziklás, erdős hegy.

A Rumunest név valószínűleg a Román keresztnévből 
alakult, a milyen a Macskási család őseinél is előfordul. Ru- 
munest tehát annyit jelent, mint Románfalva. Hajdan Tomes 
megye' keleti határain is Románfalva nevű község terült el. 
Van Oláhországban is Rumunyest a Schil folyó mellett.

Russova. vagy némelyeik szerint Russova, Berlistye és 
Nikolincz közt, a Vicsnik patak mellett. Nagylaki János 1421. 
évben Csáky Miklósnak és Györgynek Strezfalva, Busó (eh, 
Mirsinch stb. örökségkép Ígéri. Zsigmoud király 1427. évben 
Nagymihályi Albert, vránai perjelnek, a Krassó megyében a 
Krassó folyó mentén fekvő Vásárhely, daam és B uso lch  falva
kat adományozza; a hová őt a Csanádi káptalan beigtatta. 
1550. évben Nagymihályi Sandrin és Gábor tiltakoznak az 
ellen, hogy Petrovics Péter és Fráter György Rusocz és a többi 
nevezett falvak birtokába lépjenek. (Lásd Szent-György.) Ez a 
Rusolch a mai Russova, mely a Karas és Vicsnik folyó közt 
fekszik; a fekvési bizonyítékon kívül nyelvi okokból is, mert 
Rusolcz ----- Rusócz, =  Rusowcz, Rusovecz, Russova. Báthory 
Gábor fejedelem 1611. évben az akkor Temesmegyébeu fekvő 
Berlistye és Rusova falvakat az ő vitézeinek Rácz Jankónak 
és Mártonnak adományozza. A Marsigli-féle jegyzékben nem 
találjuk Rusova nevét (1690—1700.), pedig ugyanott Jam elő
fordul. Az 1717. évi összeírás sem említi. Csak a Szentkláray 
által közzétett 1723. évi térkép tünteti föl Rusovát, és pedig 
kettőt egymás mellett, a verseczi kerületben. Ez évben a rácok 
közé németek telepíttettek ide. Krassó megye újra szervezése 
idején Rusova az oraviczai járáshoz csatoltatott. Korabinszky, 
noha későbben írt, R u sc h o v a - t még az újpalankai kerülethez 
számítja. Az ő térképén azonban Alt- és Neu-Russovát helye
sen Krassó megye határába helyezi. Vályi csak egy Ruszová- 
ról szól, melyet Batrin Ruszovának (O-Rusova) nevez. Fényes 
Elek O-Russova és Új-Russova falut különböztet meg. Mind a 
két helyen az anyakönyvek megvannak 1794. év óta. O-Rus- 
sova területe 1455 hold, Uj-Russova 1591. hold (avagy a vas
úti társaság adatai szerint 1694. illetőleg 1486 hold). A két
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falu 1855. évben az osztrák-magyar vasúttársaság tulajdonába 
ment át.

Rúzs, falu Karánsebesbez délnyugotra, Apadia és Deli- 
nyest mellett. 1585. évben Moses Borbála, Mutnoki Mihály 
özvegye rokonaival a Szörény vármegye karánsebesi tartomá
nyában fekvő Rucz falura nézve egyezségre lépett. A következő 
évben más egyezség jő létre, mely szerint Laczug László a 
Rwyy, Okörpatak, Ulmul, Gsugaztrul, Alsó- és Feiső-Zavoy, 
Kuskya, mindkét Patak, Lozna faluban, és a Tussy szőlőhegy
ben fekvő, Pathaki Katalin által neki elzálogosított részbirto
kokat, a magvaszakadt Katalin atyafiainak pénz nélkül kezeibe 
bocsátja; ellenben Laczug Lászlónak adassék a Katalin után 
maradt arany és ezüst és egyéb ingó-bingó marha, a lábas 
m arha; végre adassanak neki Karánsebesben némely házak, 
kertek, rétek, malmok stb. Báthory Zsigmönd 1591. évben ezt 
az egyezséget helybenhagyja, mire Katalin rokonai az említett 
javakat Laczug Lászlónak átadták. Az 1603. évi összeírásban 
csak Mikandané említtetik mint itteni birtokos, és ez csak egy 
portáról fizet adót.

Hagyomány szerint a Macskási család bírta Rúzs falut 
is (Báthory Zsigm. 1588. évi levelében Rwchz-uak írva), de 
erről semmi okleveles bizonyítékot nem találtam. A  család 
kastélyát gyanítják a Yarnitza és Osetacsel dombokon, hol 
azonban semmi romok nem látszanak. — A Macskás, patak 
Rúzs területén ered.

A Marsigli-féle jegyzékben említett Rucsi falu a mai 
Rúzs (nem Rüen, mint másutt mondva volt), a karánsebesi 
kerületben feküdt; ott sorolja fel az 1717. évi összeírás is 
Ruscha néven 70 házzal, a mi az akkori időben jelentékenyebb 
falura vall.

A  múlt században a kir. kincstár volt birtokosa. 1803. 
évben Petrovics Tivadar és Mihály nyertek nemességet, és egy
úttal királyi adományt Rúzs birtokára.

A forradalom után nevezett Mihály leánya Sófia, és férje 
Xikolits Sándor voltak Rúzs birtokosai, de 1859. évben a 
rokonok perrel megtámadták, a melyet ezek, t. i. II. Petrovics 
Tivadar fiai: Milos, Vazul, Iván és Mihály 1867. évben meg is 
nyerték, és így Rúzs tulajdonosai lettek. Ezek 1873. évben a
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birtok harmad részét eladták Prepeliczay Gyulának, ki azt 
azonban II. Tivadar fiának ismét visszabocsátotta rövid idei 
múlva. Rúzs másik két harmada Petrovics Tivadar nejének, 
Angelina tulajdona. Ez 1865. évben tulajdonát árverésen 
eladta szredistyei Lazarevics Vazulnak, ki azt 1869. évben 
szintén-eladta a már nevezett Petrovics Milos, Iván, Mihály és 
Vazulnak.

A falu határa 3938 hold, 549 öl. A község 450 ház
ból áll.

Említendő a Vallisora, egy mély völgyben tekervényesen 
csergedező, és rákokkal bővelkedő patak. A helybeli görög 
plébánia régi, az auyakönyvek 1791. évben veszik kezdetőket.

Ruzsinósz, falu Karánsebeshez éjszaknyugatra, Ohaba 
Mutnik és Valeaboul közt. A falut birták 1411. évben Macs- 
kási Dénes, András, ‘Farkas, Koszta és Iván, Macskási Mihály 
fiai; valamint más Macskási Mihály fia László. Ezek kérel
mére Zsigmond király ez évben meghagyta aZ aradi káptalan
nak, hogy a sebesi kerületben fekvő Rugyinolcz, Toplicza, 
Leordis és Tinkova határait járja be, és a hol szükséges, iga
zítsa ki, a mi megtörtént. A  király később tekintetbe véve, 
hogy kettő a Macskásiak közül, t. i. Roman Koszta fia és Mi
hály Farkas fia, a galambóczi táborozás alatt (1428. ápril és 
május havában), midőn a király seregét a Dunán átszállítani 
akarták, a törökök által megölettek, a Macskásiaknak új ado
mányt ad a sebesi kerületben, a két Mutlmok forrásánál fekvő 
Rugsiuotz és Leurdis faluról, valamint az e két falu területén 
épült Toplicza faluról, megjegyezvén, hogy e falvakat az ado
mányozottak szülei Nagy Lajos királytól kapták adományul, 
és azóta annak békés birtokában van a család mai napig. A 
beigtatást 1429. évben az aradi káptalan teljesítette, és azt 
megerősítette a király 1431. évben. I. Ulászló király 1440- 
évben megerősíti a Macskásiakat Macskás, Tinkova, Perlő, 
Ruginocz stb. birtokában. 1447. évben Macskási Sorban, De
meter és László említtetnek mint Roginosz, Toplicza stb. har
mad részének birtokosai. Macskási Jakab, zsidovári várnagy, 
1470. körűi Macskás, Tinkova, Csuta, Riiyinoz, Toplicza, 
Leurgiz stb. részbirtokait 300 arany forintért elzálogosítja. 
Izabella királyné 1559. évben rendeli, hogy Macskási István
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és Anna, Macskási Péter özvegyének birtokai a karáusebesi 
kerületben, nevezetesen Macskás, Tinkova, Zagusen és Ru-gy- 
noz határaik szerint elkülöníttessenek. 1569. évben Bachuli 
Dorottya 51 forintért Tinkova, Zagusen, Macskás és Rwchinos 
faluban levő részbirtokait Duma Jánosnak és Istvánnak elzá
logosítja. B példa ismétlődött, mert 1571. évben Macskási 
Péter és Miklós Zagusen, Macskás és Ruzsinosz faluban levő 
földjeiket Miksa Miklósnak és Jánosnak,— 1572. évben pedig 
Macskási Péter és Mihály Delar, Macskás, Rugsinocz-ban levő 
részbirtokaikat Tóth Miklósnak és Gáspárnak adják zálogba. 
Báthory Zsigmond vajda 1584. évben rendeli, hogy Cziklan 
János- és a Macskásiak (Péter, Mihály és Orsolya) részbirto
kai Ruginocz, Zagusen, Tinkova, Delar és Macskás faluban 
újra felosztassanak, és egymástól elkülönítessenek. 1590. évben 
egyezkedés jött létre Duma János és István közt egy, Macs
kási Farkas, Péter és Mihály közt másfelől, mely szerint neve
zett Dumáék Tinkova, Rugánolcz, Zagusen stb. birtokában 
hagyatnak. Simon Erzsébet, Mutnoki Ferenc özvegye, 1599. 
évi végrendeletében Ruzsinószon levő jegyajándékát Simon 
Annának hagyományozza. Tinkovai Ágoston és Gáspár 1600. 
évben a Tinkova, Delar, Zagusen, Rugsinoz és Toplicza falu
ban levő részjószágaikat 600 arany forintban beiratkozzák 
Tóth Miklósnak, kinek ugyanezen falvakban a magtalan meg
halt Macskási Péter és Mihály, a maguk részbirtokát végren- 
deletileg hagyományozzák. (Lásd Tinkova, Macskás, Leurdis, 
Morencz.) A karánsebesi kerület 1603. évi összeírása szerint 
Ruginosz-han Tinkovai Gáspár 1 , Macskási Farkas 1 , Tinko
vai János 1ji portáról adózott. Macskási Miklós 1642. évben 
600 forinton kiváltani akarja Rugsinocz, Dombrovicza, Macs
kás stb. részbirtokait, melyeket 1572. november 14-én Tóth 
Miklósnak és Gáspárnak hasonló összegért elzálogosított. — 
A Marsigli-féle jegyzék (1690— 1700.) nem sorolja fel Ruzsi
nosz falut, de igenis az 1717. évi összeírás Kosinosch ferdített 
névalakban és 18 házzal. Különben gyaníthatólag a Marsigli 
jegyzékben előforduló Rogoz, szintén csak a Ruzsinosz elferdí
tése. Az 1723. évi térképen két Ruzsinosz van feltüntetve egy
más mellett. De a különválás soká nem tarthatott. A múlt 
században a kir. kincstár volt a falu birtokosa, később a Petro-
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vies család szerzett reá adományt, melynek kezében ugyanazon 
sorson ment keresztül, mint Okaba Mutnik. A család most is 
bírja. Területe 2545 hold, 883 öl.

A  helység Gyalu Kremen és Bencza erdős hegységek 
közt fekszik.

Ruzsinosa, hajdan falú Zsupunest és Rumunest táján. 
Báthory Zsigmynd 1596. évben a Furdiához tartozó, és Hnnyad 
megyében fekvő Ruginos stb. falut Jósika Istvánnak adomá
nyozza, kinek bukása után a fejedelem 1598. december 10-én 
az akkor Temes megyében fekvő Szurdok és Ruchynoz falva
kat. Kerlie és Szpin máskép Tövis praediumokat szurdoki 
Bosury Farkas, Gáspár, Jánosnak, és Péternek adományozza. 
A statutio végbement 1599. február 4-én, de mindjárt az első 
napon karmadiai Pokol László Szurdok és Ruchinoz egyes 
területeire, az úgynevezett »Pokol rész«-re nézve ellentmon
dott. A második napon Gyerbecki György maga és apja Gás
pár nevében Ruchynoz felére nézve ellentmondott. Mint szom
szédok részt vettek a beigtatásban többi közt Trippa György 
és István, •— botinesdi Sztanko András özvegye pedig ellent 
mondott a szurdoki malomra nézve. Ez adatok bennünket tájé
koznak, hogy az itt említett Ruzsinpsz falut Furdia, Bozsur, 
Kis Szurduk és Botinest táján kell keresni.

Bethlen Gábor 1617. évben a furdiai kerületben Temes 
megyében fekvő Ruczinom, Rumunyest stb. praediumot, Török 
István hunyad megyei főispántól zálogba veszi. A praedium 
talán más időben részt vett Török István jószágainak sorsában. 
(Lásd Furdia, Marsina, Monostor.) Zsupunest falú határában 
van Ruginosa nevű dűlő, mely legelő és erdőből áll, — ez 
mutatja az említett praedium egykori fekvését. Yan Botyest 
falú határában is Ruzsinosa szántóföld, de ez távolabb feküd
vén, nem azonosítható Török István említett birtokával.

Saka, hajdan falú Krassó megyében Pozsoga alatt. Még 
a Mercy-féle, és egy 1761. évi térképen ott fordul elő. Bél 
Mátyás kézirata, Posoga és Zám közt Sakczera néven említi. 
Már nem létezett többé Krassó megye újra alakítása idején.

Salhausen, hajdan falú Russova, Krusitza, és Szuboti- 
cza közt. E  falvak az 1717. évi összeírásban már felsoroltat
nak, de Saalhausen még nem; jele, hogy még akkor nem volt
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megtelepítve. Bél Mátyás kézirata szerint csakugyan 1724. 
évben kezdték benépesíteni, és a németek régi hazájuk vala
mely vidékének emlékére nevezték el. A  helység neve a Mercy 
alatt (1723-—1725.) készült térképen előfordul, de még 1761. 
évben, és Müller térképen is; elenyészett akkor, midőn a 
»temesi bánság« három vármegyére osztatott fel. BöhmLénárt 
szerint 1734. évben a falunak 198 lakosa volt.

Sarmaspataka, hajdan patak Temes- vagy Krassó megyé
ben. Egerszeg Temes megyei falú 1369. évi határjárásába^! 
caput rivuli Sarmaspathalcafeu mint határhely. ÍL. Jerszeg.)

Sarud, hajdan falú Gattaja és Ráírni táján, valószínűleg 
Krassó megye hatarában. 1400. évben Jakab de Sarud kije
lölt. kir. ember, midőn Himfy István egy rafnai jobbágya elvi
tetett. Ugyan ő kijelölt kir. ember 1404. évben, midőn a.Gyer- 
tyánosiak Himfy Sasd (Sosdia nevű birtokában hatalmaskod
tak. 1405. évben Temes vármegyénél port nyert Himfy István 
ellen; 1406. megint kir. embernek van kijelölve egy Himfy Heem 
ellen. Egerszegeu elkövetett erőszakoskodás ügyében; 1409. 
évben szintily minőségben említtetik a dobozi Dánfy Demeter 
elleni vizsgálatban. Ugyan ő, és Fodor János 1410. évben kije
lölt kir. emberek a Sasdon történt hatalmaskodás tárgyában. 
A királyi rendelet Sarud és Sama falut együtt említi, tehát 
két külön falut kell érteni.

Sarud azonban nem említtetik többé, és így tán már a 
XV. században pusztult el.

Standincz, hajdan falú Arad megyében. I. Ulászló király 
1440. Országh Mihálynak és Jánosnak adományozza, mint 
Solymos tartozandóságát. Ma Krassó megyei terület.

Stanko, hajdan falú Krassó megyében. 1437. Himfy Mik
lós birtoka. Ottani jobbágya Mikula három forint adót (dacias) 
űzetett. — kit egy priboji kenéz, holmijával együtt lefoglalt és 
elvitt. (L. Priboj.)

Ság, hajdan tán Krassó megyei falú. 1362. évben Sági 
László (Ladislaus de Sag) Krassó vármegyének küldöttje 
Főtelek faluban végzett ügyében. 1387. évben Joannes de 
Saagh királyi ember Krassó és Temes megyében végzendő 
dolgokban. (Oklevéltár I. 48. és 175. lap.)
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Sándorfalva, hajdan falú Arad megyében. Telegdy Lőrinc 
1455. évben Pilepkevét és a hozzá tartozó Posoga, Szelesova, 
S á n d o r fa lv a , Budafalva stb. aradmegyei falvakat 250 arany 
forintért elzálogosítja. (L. Posoga.)

Sándorpataka, hajdan falú Krassó megyében. Zsigmond 
király 1436. megyhagyja Krassó vármegyének, vizsgálja meg 
meg a Mychki János, Lőrinc fia elleni panaszt, mely szerint 
Sándor pataka területén szőllőket, szántókat, erdőket, kaszáito
kat, — és pedig a falú déli részén erőszakosan elfoglalt, és a 
maga Wrocz nevű birtokához csatolt. A vádlók, és Sándor - 
pataka birtokosai egyszersmind ezek: ttethey Imre és Pel- 
bart István fiai; Bajtonyi László, István fia, és Kragolfalvai 
László és Miklós, Miklós fiai. Kitűnik ebből, hogy Sándorpa- 
taka és Wrocz falú határos volt, tehát Szokolár és Illadia táján 
feküdt.

Sárga, hajdan falú, úgy látszik Zsidóvár vagy Tinkova 
táján. Midőn 1464. Macskásy Jakab és Perlői Tamás Perlő. 
Sidimirpataka, Dragotenest, és Tinko praediumokba lett beig- 
tatandó, mint szomszéd neveztetik Oprisa de Sarga. Az orodi 
káptalan egy 1487. évi okmányában említtetik a lugasi kerü
letben fekvő Topsafalva, melynek felét, bírta Topsa Pál, másik 
felét Sárga Bálint és Miklós. Vájjon ezen családnév össze 
függ-e a fenebbi helynévvel ?

Sásospatak, máskép R o g o s a n p a t a k. (L. az utóbbi 
nevet.)

Sáturus, hajdan valami vidéknek neve Krassó megyében. 
A Hímfyek birtokosztálya alkalmával említve possessio Janús- 
keuezfalva in Saturus existens. (Okit. I. 189. lap) azaz: a 
Sátorosban fekvő Jánoskenézfalva.

Seile, hajdan falú a Maros táján. Arad megyei Zadya 
várának tartozéka volt, melyet Garai Job 1479-ben Bánfy 
Miklósnak és Jakabnak eladott. (Lásd Czella.) Az eladást 
1483. évben Mátyás király megerősítette. Seile nem azonos 
Czella faluval, mert 1596. évben mindkettő együtt emlittetik.

Serked, hajdan falú. 1452. évben Bodor Péter de Serlced 
a lugosi oláh kerületből mint tanú bizonyítja, hogy Albert 
király a Csornaiaknak Dranko várát adományozta. Mátyás 
királynak 1469. évi Karlyafalva és Thewfalú Temes megyei
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falvakról szóló új adományozásban előfordúl György de Ser- 
l:ech királyi ember, és itteni birtokos vagy mint az aradi káp
talan igtatási jelentésében ír ja : Sugár György de Serked. 
Ugyan e király 1479. évben Haraszti Ferenc Szörényi bánnak 
a lugasi kerületben Temes megyében fekvő Serged, Kulduest, 
Butyin, Zela, Benedekest, Hezeres, és két Binis falut adomá
nyozza. A. csanádi káptalanhoz 1480-ban intézett igtatási 
parancsban: Serked. Eddig mindig possessio, birtoknak nevez
tetett ; de 1488. évben praedium Serked, midőn t. i. Haraszti 
Ferenc, Haraszti Gergelyt, Imre fiát, birtokjogainak részesévé 
teszi. A nevezett Haraszti Ferenc aradi főispán 1510. évben 
leányát Annát, Paksi Mibálynét, és Katalint, Lévay Zsig- 
mondnét Zalha, (ma Szilba) várában, továbbá Hosszupatka 
(ma Valealung'a), Felső és Alsó Bines, Megyeres (ma Heze
res), Serked stb. faluban a lugosi kerületben fiusítja. 1560. 
évben Pásztói János és gbimesi Forgách János Serked és más 
a lugosi kerületben fekvő Haraszti féle jószágokért perleked
nek. Lugos városának 1570. évi kiadványában a város terü
letén a Serked nevű begyfokon levő szőllők, és a Serkeod nevű 
szántóföldek említtetnek. Már nem ismerik mint lakott helyet. 
Az erdélyi diéta 1650. évben Serge praediumot, továbbá Szilha, 
Bényes stb. falut kétségtelen fiscalis jószágoknak nyilatkoz
tatja. Ezentúl semmi hire. Ez adatok bizonyítják, hogy Serked 
hajdan a lugasi területen feküdt.

Serpest, hajdan falú a Temes és Béga közt. Báthory Zsig- 
mond 1596-ban Jósika Istvánnak a Bosurboz tartozó, akkor 
Hunyad megyében fekvő Zsupán, Szurdok, Poganyest. Serpest 
stli. falvakat adományozza.

Sesaagh, hajdan Krassó megyében, két ilyen nevű puszta. 
A csanádi káptalan 1427. évben .Nagymihályi Albert vránai 
perjelt és fiait mindkét Sesaagh puszta birtokába igtatja. (L. 
Szt. György.) Az igtatást a király 1428. évben megerősíté.

Steepkfalva, hajdan falú tán Krassó megyében 1343. 
Steepkfnlva mint Ersomlyó várának birtoka, de akkor Lukács, 
Rájk űa bitorolta. (L. É r Somlyó.)

Steyerdorf, újabb időben S t á j e r  l ak,  nagy bányahely 
12 mérföldnyire Temesvárhoz és 7 mérföldnyire Orsováboz. 
3 órányira Oraviczáboz. Azon terület, melyen ma S te y e r d o r f
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A n  ina  fekszik, 1773. évben még az oraviczai bányakinestár 
csak nem áthatlan erdősége volt, mely emberek által csak 
legritkább esetekben kerestetett föl.

Midőn az Oravicza környékén levő erdők előre láthatólag 
az olvasztók szükségletének csak meghatárolt ideig fognak 
megfelelni, és a robotkényszer bajai mindinkább érezhetők 
voltak, a bányakincstár elhatározta, hogy az őserdők belsején 
favágókat fog telepíteni. E  célból a stajorországi születésű 
Kastel Péter, oraviczai számtisztet hazájába küldte, hogy ott 
favágókat szerződtessen e vidékre. Kiküldetése sikkerrel járt. 
mert 34 családot fogadott Ischl és a gmundeni tó vidékén, 
és azokat dunai hajókon hozta Orsovára, a honnan azok 1773. 
jnnius 24-én érkeztek meg rendeltetésük helyére. Az új tele
pedek lakhelyüket Steirerdorf-nak nevezték cl, melyből később 
»Steierdorf« lett.

Ezen első telepedők a Gfaiswinkler, Schmaranzer, Rah
ner, Lichtnauer, Zanziger, Moser, Zierler, Denz, Stocker, 
Schönner, Berger és Brandstätter családokból álltak több
nyire, és utódjaik még ma is erősen vannak képviselve a lakos
ságban.

A következő 1774. évben ismét újabb családokat hoztak 
Németországból, a Rajna melletti Schladingból, kik különösen 
a szénégetésben bírtak ügyességgel. Ezeknek utódjai a Bido, 
Korueth, Lakas, Malditth, Rettenbacher és Schmidtberger 
családok nevén ismeretesek. Ily módon a lakosság az első esz
tendőben 300 emberre szaporodott fel. És feladatuk nem köny- 
nvű volt, mert az áthatlan őserdőben sem út, sem gyalogösvény 
nem létezett, és a medvék, farkasok és hiúzok közelségé a 
lakályosságnak nem szolgált előnyére. A mostani plébániai 
ház közelében egy óriási régi biikfa állt, a mely lefürészeltet- 
vén, megmaradt törzse első oltárul szolgált, a melyen az oravi- 
cziai segédlelkész, Sommer Ferenc, az első szent misét olvasta. 
Ezen bük körül irtották legelőször az erdőt, és emelkedtek az 
első faházak. Már 1774. augusztus 1 0 -én ide költözött Kinater 
Angelus ferencrendi szerzetes, mint plébánosi helyettes, és azt 
1816. évi december 1 0 -ig hasonló minőségben különféle lelké
szek váltották fel. E  napon jelent meg Juhász András mint
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első valóságos plébánus, ki 1856. ápril 21-én történt haláláig 
ezen lelkészi hivatalában működött.

Az első rendes építkezések 1786. évben vétettek mun
kába, úgymint a most is fennálló róm. kath. plébániai lak, az 
orvos háza, és a rom. kath. templom, mely utóbbi 1787. decem
ber 1 9-én szenteltetett be.

A szorgalmas gyarmat fejlődését a törökök betörése 
zavarta meg 1788. évben; a lakosok rémülten futottak el mun
kásságuk színhelyéről, és hat hétig Dognácskán kerestek mene
déket. Ezen idő alatt fáradsággal emelt házaikat, valamint 
Oraviczán is, az oláhok elpusztították és kiprédálták.

- Hammer Mátyás, idevaló lakos, 1790. évben véletlenül 
a köszönt fedezte fe l; és ez által hatalmas iparos fejlődésnek 
adott lökést. Magánosok a kutatást 1792. évben folytatták, mi 
által a kőszéntelep tömege és jelessége felfedeztetvén, a kincs
tár elhatározta, hogy a kőszénbányászatot maga vegye művelés 
alá. A. steierdorfi favágó- és szénégető telep így bányahelylyé 
emelkedett.

A gyarmatosok földjüknek csak haszonélvezői, és nem 
tulajdonosai lévén azt az 1809. évi rendeletet, hogy Steyerdorí 
az ország védelmére egy fél századból álló bánya-őrséget állít
son, nagy tehernek tekintették; — ez a fél század 1817.évben, 
midőn I. Ferenc király Uraviczán járt, a felség engedőimével 
fel is oszlattatott. Hasonló részvétlenség a közügyek iránt 
okozhatta, hogy az 1848—49. évi nemzeti nagy mozgalom Stey- 
erdorf hegyzúgait és magaslatait nem érintette.

Nagy és pedig üdvös fordulat állt be, midőn a bánya
kincstár a krassói bányahelyeket az osztrák-magyar vasúttár
saságnak eladta, mely eladás által Steyerdorf is az utóbbinak 
birtokába jött, a mi 1855. január 1-én történt. Ez időben a 
a gyarmatosok haszonélvezetül birt földjeik örökös tulajdono
saivá, lettek. Következés volt egy községi képviselet alakítása, 
a községi vagyonnak elkülönítése az egykori földesúri vagyon
tól, a rendőri jogok gyakorlása, a községi adók kivetése, és 
beszedése, az ujoncozási ügy kezelése, — mind erre, és a 
hivatalos levelezések elvégzésére pedig egy jegyzői hivatal fel
állítása. Megtörténvén ez irányban már I860, évben a várme
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gyénél kellő lépések, a község 1861 év végén Schilde Constan
ti nt választotta első jegyzőjéül.

A község már a század elején, mostoha gazdasági viszo
nyok miatt látott egyes családokat elköltözködni. így távozott 
1801-ben hat család Temes megyei Bukoveczre, 1804. évben 
nyolc család Karánsebesre; 1819. évben húsz család Königs- 
gnadra' Bogsán mellett; 1826. évben 14 család Euszkabá- 
nyára Hofmann bányatulajdonos szolgálatába. De a kőszénbá
nyászat mind nagyobb kifejlődése, és az új kornak átalakító 
vívmányai Steyerdorf lakosságát annyira emelték, hogy 1880. 
évben Steyerdorf 5239 

Anina 2997 
8236

számra ment, és igy Lugos után a legnépesebb községet képezi 
a megyében.

A steyerdorfii új rom. kath. templom építése 1872. év 
végén készült el, és azt 1873. évben Bonnaz Sándor Csanádi 
püspök szentháromság vasárnapján szentelte föl. Az ünnepé
lyen, jelen volt Schlauch Lőrinc szatmári püspök is.

Az evangelicus egyház bánsági senioratusa, tekintetbe 
véve, hogy Temes, Krassó és Torontál megyében, és a volt 
határőrvidéken a protestánsok apró csoportokban vannak szét
szórva, arra határozta el magát, hogy utazó prédikátort nevez 
ki. E  terv 1858. évben a lieblingi senioratusi eonventben tár
gyaltatott is, de eredmény nélkül, mert a kellő pénz nem állt 
rendelkezésre. Midőn Székács József superintendens 1862. évben 
egyházi visitatióját tartotta, az említett tervet felkarolta, és a 
Gusztáv Adolf egylethez fordulván, az utazó prédikátori állo
mást megalapította, kinek székhelye Yersecz volt; a második 
prédikátor az ő székhelyét Steyerdorfra tette át. Az ő közbe
járására épült Steyerdorfon az evangelicus templom, iskola és 
plébániai épülettel 9000 forintnyi költséggel, melyhez a vasúti 
társaság 2000 forinttal hozzájárult, és az építő telket is aján
dékozta.

Az 1881. évi népszámlálás szerint Steyerdorf (ma Sta- 
jerlak) és Anina 9239. lakói közül magyar anyanyelvű csak 
206, írni olvasni tud 4132.

A szorgalmas, és az ipari fejlettség magas fokán álló
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községet 1884. év végén nagy csapás érte; ugyanis december 
11-én a kőszénbánya a Kübeck és Kolonie bányamenetekben 
kigyuladt, s a fojtó légben 47 ember vesztette életét. Gróf 
Apponyi György az országgyűlésen december 15-én a keres
kedelmi ministert interpellálta; őt vizsgálatra és segélnyúj- 
tásra szólítván fel. A katastropha országszerte nagy részvé
tet keltett.

Steyerdorf-Anina határa összesen 24965 hold.
Arán a maga vasgyártelep Steyerdorf határában. Az ani- 

nai völgy Steyerdőrfhoz éjszakra fekszik, és attól csak egy kis 
emelkedés választja el.

Az aninai vidéken, a Predet közelében emelkedik a Pólóm 
nevű hegymagaslat 796 méternyire. A  csudanoveczi határnál 
a Oulme negru 661., méter magas. Steyerdorf közelében fek
szik a Tilfa Purkar 817 méter magas, és a Plesiva maré, 1147 
méternyi magas hegycsúcs, hol a határvidék, Steyerdorf és 
Potok községe összeszögellenek.

Említésre méltó a Predet nevű fensík, melynek terje
delme 1000 hold, fele kaszáló, fele erdő, — tengerszín fölötti 
magassága 2170 láb. A Ponormező 500 hold terjedelmű és 
1895 lábnyi magasságban fekszik.

Patakok: 1. A Steyerpatak, mely a helység területén a 
róka völgyben ered; 2. a Panor patak, a Reitzakna közelében 
ered; 3. a Minis patak, mely a Rakasdiana és a Panorhegy 
közt ered, és Bosovicsnál a Nerába szakad; 4. az Anina patak, 
mely a vasgyárakat vízzel látja el, és Gerlistye és Goruja közt 
a Karassal egyesül. — Hegymagaslatok a fennebbieken kivűl 
még: Tilfa-Ponor, Tilfa-Sina, Uterisch, Rakasdiana, Preboi, 
Kirscha, Rosch, Predilkova, Collonovecz. Említendő még a 
pompás vizű Schumanka forrás, a Plopa nevű csepegőköves 
barlang, és az Indina nevű fűrészmalom. A Gosna-Golumba 
vidéke egykor áthatlan hegyzúg volt, melyen csak a Minis 
patak törhetett keresztül. A Segradia vidékét is, hol a, Coro- 
nini forrás található, a Minis szegi át. A  Csellnik nevű tájon 
még néhány évvel azelőtt fa-telizítő intézet létezett.

A  helység egyik főnevezetessége az Anináról Oraviczára 
vezető vasút, mely roppant nehézséggel mély hegyszakadásokon 
át 180 ölnyi magasságban épült. Számos csavargásai és 14

KRASSÓ VÁRMEGYE TÖ RTÉN ETE.  If . 11
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alagútja teszik nevezetessé. Hosszasága 4.5 mértföld, avagy 34 
kilométer, és 1863. évi ősszel robogott rajta az első mozdony 
Oraviczáról Aninára.

Midőn 1873. évben a község alapításának százados évfor
dulóját tartotta, két alkalmi munka jelent meg, mely múltjával 
és fejlődésével foglalkozik, és pedig: Historischer-, naturhisto
rischer.- und technischer Almanach der Entstehung und Ent
wickelung der Gemeinde Steyerdorf-Anina von 1773-—1873; 
írta Schilde Constantin. A másik: Geschichte von Steyerdorf- 
Anina vom Jahre 1773—1873 ; írta Kracher József. Bőven és 
alaposan értekezik Stajerlakról és a vidék bányászatáról Tég
lás Gábor, a magyar földrajzi Közlemények X II. kötetében.

Steyerdorf, lásd Karlsdorf.
Stempeldorf, lásd Mária-Schnee.
Sterkovecz, hajdan falu Arad megyében. Nagylaki J á 

nos 1421. évben örökösödési szerződésre lép Csáky Miklóssal és 
Györgygyel, Sterkolch és más Krassó megyei birtokokra nézve. 
A Csanádi káptalan 1427. évben Nagymihályi Albert, vránai 
perjelt, Stredolcz, Sterkolcz és más Krassó megyei falvak bir
tokába igtatja, a beigtatást megerősíti a király 1428-ban. 
Ugyanezen 1427. évi igtatási jelentésben és 1428. évi megerő
sítésben egy Temes megyei Sterkolcs nevű falu is fordul elő.

1477. évben Stherlcoivecz, Lapusnik, Bata stb. Bánfy 
Miklós birtokai. Ily nevű falu 1598. évben is említtetik Szö
rény megyében. (Lásd Pojenicza). Az előbbi Sterkovecz falú 
Badmanest, Szpata, Bata, Bruznik stb. környékén fekhetett.

Stredócz, hajdan falu Krassó megyében. A Csanádi káp
talan 1427. Nagymihályi Albert, vránai perjelt és fiait Strc- 
dolcz birtokába igtatja. (Lásd Szentgyörgy.) A Stredolcz stb. 
birtokába igtatást megerősíti a király 1428. évben. I. Ulászló 
király 1440. évben Országh Mihálynak és Jánosnak Solymos 
várát és tartozandóságait adományozza, azok közt Kutina, 
Bruznik, Stregolcz, Leukusest stb. (Lásd Vizma.) Akkor Arad 
megyében feküdt.

Strezfalva, hajdan falu Krassó megyében. 1421. Nagy
laki Jáuos és a Csákyak kölcsönös örökösödési szerződésre 
lépnek, melynek tárgyai Krassó megyében Strezfalra, Vásár
hely, Unsold). Stryzfalva stb. (L. Szentgyörgy és Stryzfalva.)
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Sidilest, hajdan falu a marsinai kerületben. Sidile Már
ton, Békés István jobbágya, Sidilest faluban 1598. mint szom
széd jelen van Marsinán Török István és Bálint beigtatásá- 
nál. E  helynév a Sidilc személynévből lett.

Sidimirpatak, Sidimirfalva, vagy Sidimir falu, hajdan 
falu Krassó megyében, Zsidovár közelében. Mátyás király 
1464. évben a lugasi kerületben fekvő Perlő és Sidimirpataka 
praediumot Macskási Jakabnak és Perlói Tamásnak adomá
nyozza. Isabella királyné 1548. évben Petrovits Péter temesi 
főispánnak több Arad és Temes megyei részbirtokon kívül a 
Szörény megyében fekvő Nadrág és Zydimir részbirtokait ado
mányozza; ezek azelőtt Haraszti Ferencz és borsai Csorba 
Ferenc birtokai lévén, — de az elsőtől hamis pénzverésért 
elvétettek, az utóbbi pedig magtalan meghalt. Báthory Zsig- 
mond fejedelem 1590. február 8-án Sidomerfalvát, mint Zsi
dovár tartozékát, Jósika Istvánnak adományozza. A  statutio 
harmadik napján, azaz március 22-én, tinkovai Duma János 
maga, valamint Duma István és Macskási Farkas nevében, a 
Sidomerfalvában történendő beigtatásnak ellentmondott, sőt 
még a statutio tizenötödik napján karánsebesi Tóth Miklós és 
Gáspár a beigtatásnak szintén ellentmondottak. Jósika István 
tehát egyelőre Szederjes és Nadrág faluba, és Zsidováros azon 
részeibe beigtattatott, melyek tiltakozás alá nem estek. De 
még ugyan ez év május 3-án kiegyezett Duma János és Jósika 
István, olyformán, hogy az utóbbi megmaradjon a Zsidovárhoz 
tartozó Sidomerfalva birtokában, ellenben ő élte fogytáig meg
engedi, hogy Duma János sertéseit a Zsidovárhoz tartozó 
erdőkben makkoltassa. Tóth Miklós és Gáspár a tiltakozást 
visszavonták. Ez időben Kall Péter, Prucz András, Petink 
Péter, Symor Miklós, és Komán Mihály neveztetnek, mint 
Jósika sidimiri jobbágyai. Báthory András fejedelem 1599. 
évben a Zsidovárhoz szolgáló egész Sidomir falut, mely akkor 
Hunyad megyében feküdt, Sarmaságby Zsigmondnak • adomá
nyozza, ki 1607. évben Zsidovárt, a hasonnevű faluval, Nadrág, 
Sidemir és Szederjes falut Hunyad megyében Keresztesy Pál
nak ezer magyar forintért elzálogosítja. A X V III. század ele
jén Jósika Mózes alezredes özvegye Mária, fia Dániel számára 
Mária Teréziától kérte Zsidovár és a környékbeli falvak,

í i *
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közte Tinkova adományozását, mely utóbbi, a folyamodó véle
ménye szerint, azonos Sidomerfalvával; de ez téves vélemény, 
mert Mátyás király 1464. évi adomány levelében Sidimirpataka 
és Tinko együtt neveztetnek, a mi azt mutatja, bogy két külön 
faluról van szó. (Lásd Zsidovár, Tergovistye, Perlő.)

Kőrös megyében is létezett 1470. év körül Sidimir 
nevű falu.

Simonócz, hajdan falu Krassó megyében. Nagylaki 
János 1421. Osáky Miklósnak és Györgynek örökségül Ígéri 
Symonoch stb. falut, (1. Szentgyörgy.) Más falu Szimonócz, mely 
a X V I. században Szörény megyében a miháldi kerület egyik 
falva volt. (Lásd a Szörényi bánság tört. II. 511. 1.)

Sinka, talán Csinga v. Csinosa, — patak, mely a Remete 
Poganyesti határban ered, és az Uleuba szakad. E pataktól 
kapta nevét Hodos területén egy keskeny völgy és egy dűlő.

Sinkova, hajdan falu Szöréuv megyében. Báthory Zsig- 
mond 1597. a most legközelebb a törököktől visszafoglalt Tir. 
nova, Bratova, Synlcowa stb., Szörény megye borzafői kerületé
ben fekvő falvakat, — megerősítvén Hunyadi János kormányzó 
és Mátyás király ide vonatkozó leveleit, — Czerovay Mihály
nak és Péternek, és czerovai Pető Mihálynak adományozza. A 
mai Resicza vidékén fekhetett.

Sirög. Ily határhely említtetik a Karas folyó mellett. 
1285. St/reug. (L. Karas, és Széplak.)

Sithe, hajdan falu Krassó megyében. Nagylaki János 
1421. évben örökségi szerződésben Sythe stb. falvakat Osáky 
Miklósnak és Györgynek Ígéri. Zsigmond király 1427. Sythe, 
Gerech, Igrioy stb. falvakat Nagymihályi Albert vránai per
jelnek adományozza. A beigtatást a Csanádi káptalan minden 
adományozott falvakban teljesítette, Sithe, Garab és a két Igrici 
kivételével, hol ellenmondás történt. Nagymihályi Sandrin és 
Gábor tiltakoznak 1550. évben Sythe, Gerech, Igricy stb. P rá 
ter György és Petrovics Péter javára történendő adományozása 
ellen. Az Igon folyó mellett feküdt. (Lásd Szent György.)

Smikócz, hajdan falu Temes megyében. Először említte
tik 1495. évben midőn Gámán György és fiai, valamint Bizerei 
János jószágaikra nézve egyezségre lépnek, melyek közt Smy- 
kolcz is fordul elő.
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.1500. Mykohz ti borzafői kerületben a, Szörényi bánság
ban fekvőnek mondatik, azon hozzáadással, hogy a birtok 
(dámán Györgyre és fiaira átszállt.

II. János király 1561. évben Apadia, Bolvasnitza, (Dha
bi cza, Smijkolcz stb. falubeli részbirtokokat Temes megye 
karánsebesi kerületében az ő kancellárjának: Csáky Mihálynak 
adományozza, előbbi birtokosa Bizerei János magtalan meg
halván. (Csáky ltár.)

Csak a borzafői kerületre való hivatkozás biztosít arról, 
hogy e falut a mai Krassó megye területén kereshetjük. (Lásd 
a Bizere cikket, a Szörényi bánság története. II. 20., 21. lap.)

. Stryzfalva, hajdan falu Krassó megyében. Nagylaki János 
1421. ezt, miként Strezfalvát Csáky Miklósnak és Györgynek 
örökségül ígéri. (L. Szentgyörgy) Strezfalvával együtt említte- 
tik, tehát két faluról van szó.

Sóhordóút, hajdan országút Krassó megyében. 1368. mag
na via Sohordovich, Ikus falu határjárásában.

Solob. Ily nevű falut említ Bél Mátyás kézirata ily sor
ban : Rúzs, Valiaboul, Priszaka, Mutnik, Solob, Zsena, Zgri
llest. Vájjon névferdítés-e ez? és mily falut értett alatta az 
érdemes geographus ? bizonytalan.

Solymos, hajdan falu Krassó megyében. Solumus követi 
1361-ben Ikus sorsát, a mely közelében feküdt. Néha Temes 
megyéhez számíttatott. (L. Ikus.)

Ér-Somlyó vagy É r d  S o m l y ó ,  hajdan vár és falu 
Krassó megyében. Első említése a X III . század végére esik. IV. 
László király e tájon járt, és egy levele kelt érd sumlio-ban 
Szent Gál napján, azaz október 16-án. A  levél nem említi a 
keltezés esztendejét, és így azt csak sejthetőleg 1290. évre 
tehetjük, mert ez évben — noha az év elején, —• járt Mező- 
somlyón és Karánsehesen. És miután forrásaink más Ér- 
Somlyót nem ismernek, mint a krassóit, erről vélem, hogy 
a király itt tartózkodott a fennebbi napon.

Miklós mester de Erdsomloiv és de Krassó, és az ő test
vérei, Dénes comes fiai 1323. évben Bács megyében fekvő Csi- 
reg falujokat, rokonuknak Miklósnak, Tamás fiának adomá
nyozzák. Bobért Károly 1335. évi levele szerint, Thouka mes
ter a kalocsai érseknek várnagya és bírája volt Ersumlya és
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Krassófő várában. De nem sokára mint királyi vár tűnik fel 
Er-Somlyó. így Pósa krassói főispán szolgája Bök Péter 1343. 
évben az aradi káptalan előtt azt bizonyítá, hogy Lukács, Ttajk 
fia, Ersomlyó királyi vár némely birtokait, nevezetesen Steepk- 
tálva, Lukaja, Bikesd, Harasztóut, Brankfalva, Pekete-Izvor, 
Ne vek telek falvakat, hegyeivel, tartózandóságaival, és hasz
naival bitorolja, és azokat most is jogtalanul elfoglalva tartja.1) 
1357. és 1358. évben volt Bessenyő János érsomlyói várnagy, 
ugyan ő azonban 1361. évben comes és castellanus Óváron.

A Csanádi káptalan 1363. évben elkülöníti Ersomlia 
határát Bachtövisse határától. László nádor és opuliai herceg 
1370. évhen Mező-Somlyó mellett nádori közgyűlést tart a 
tolvajok kiirtására. Az elítéltek közt előfordul Drugan nevű 
királyi jobbágy az érdsomlyói várhoz tartozó Basta faluból. 
Ugyan ezen ítélő levél szerint Soma falu is tartozott a neve
zett várhoz. Egy 1378. évi adat szerint Vaja falut a Karas 
folyó választotta el Ersumplyó területétől. (L- Barsa, Bács- 
tövisse, Vaja, Székás.) Demeter mester kévéi várnagy és Ger
gely érdsomlyói várnagy,mint a nádor által megbízott bírák 1382. 
évben meghagyják az ilyédi várnagynak, hogy bizonyos három 
elorzott ökör visszaadását eszközölje ki. A vár itt Erdsumplin- 
nak iratik. Zsigmond király 1386. évben, midőn Losonczy 
Lászlót és Istvánt Temes és Csanád megyei főispánokká kine
vezi, egyúttal Lugas, Sebes, Somlyó és Ersomlya várnagyainak, 
kiket még Garai Miklós nádor kinevezett, meghagyja, hogy e 
várakat, — melyeknek hol fekvését nem említi, -— a nevezett 
Losonczyaknak adják át, miután azokat nekik tisztségükhez 
(pro honore) adományozta. A következő évben (1387.) a király 
Losonczy László érdemeit sorolja elő, melyek közt, hogy a 
lázadó Horváti és Palisnai párt kezébe került Temesvár, Becse, 
Ersomlya, Sidovár, Sebes, Miháld, Orsóvá stb. várakat vissza
foglalta. Mikor történt ez ? nincs feljegyezve. (Lásd: A Szöré
nyi bánság története II. 119. 327. 394. lap.) Szintén Zsigmond 
király 1390. évben Száva Szent Demeterben december 12-éti 
kelt levelével új adományt ad Perényi Miklós Szörényi bánnak 
a Krassó megyében fekvő Erdsomlio várról, és a hozzá tartozó

’) Az oklevelet kiadtam : A szörény-vármegyei hajdani oláh kerü
letek című értekezésein 51. lapján.
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Érdsouilio, Krassófö, Cseruőcz, Jaboluok, Varadia, és Yizvár 
falvakról, meghagyván a Csanádi káptalannak, hogy őt beik
tassa. A heigtatáshan, mint királyi ember résztvett Gereben- 
chi János, László fia, A király 1392. julius 12-én újra elismeri 
herényi Miklósnak, kivált Rácországban szerzett érdemeit, 
és kitüntetett vitézségét, de azt is találta egyszersmind, hogy 
Ersomlyó vára, és annak tartozékai a király czéljaira nézve 
különösen hasznosak, azért e jószágokat Perényi Miklóstól 
átveszi, és neki cserében Zemplén megyében Patak kir. várat és 
a hozzá tartozó Patak és Ujhely oppidumokat, valamint Abauj 
megyében Szína kir. helységet adományozza. Zsigmond király 
beismeri, hogy e jószágok nem érnek annyit, mint az érsomlyói, 
azért ígéri Perényinek, hogy őt később bőven fogja kárpótolni.

Benedek mester brassói alispán 1404. évben egyszers
mind érdsomlyói várnagy volt. Azon időben fő- és alispánok 
többnyire valamely vár parancsnokai is voltak. Ozorai Pipo 
temesi főispán nemes gyertyánosi Csép Jakabnak, az ő érsom
lyói várnagyának, 1408. évben megyhagyja, hogy a mennyiben 
Dobraviczai Péter panasza való, mely szerint Szalay Péter 
Dobravicza területén igazságtalan határjeleket felállított, ezeD 
visszaélést azonnal orvosolja. Benke Miklós alispán és a kras- 
sói szolgabirák 1431. ápril 28-án bizonyítják, hogy Dya Dénes, 
remetei László, Hímfy István fiának vajai jobbágya, Novak és 
Miklós dragalyolczi Márton despota fiai ellen igazságot kere
sett az érdsomlyai várnagy László, Mihály fiának tisztviselői
nél, kik Péternek és Simonnak neveztetnek. Említés történik 
még ez évben arról, hogy Thalloczy Matkó de Ragusa, krassói, 
Csanádi és kévéi főispán, augusztus 5-én Mezősomlyóban kelt 
levelével Er-Somlyó várnagyainak, kik remetei Hímfy László
nak egy jobbágyát láncra verték, és azt Ersomlyón máskép is 
megkárosították, oly meghagyást adott, hogy — miután tettü
ket tagadják, — tizenkét más nemes társukkal együtt, az emlí
tett jobbágy pedig harmad magával esküt tegyenek le. Krassó 
vármegye ez év augusztus 16-án bizonyítá, hogy Dya vajai 
jobbágy Fejér Péter érdsomlyai alvárnagy ellen esküvel erő
sítette azt, hogy ez tőle fegyvert és pénzt elfoglalt. Az érsomlyói 
várnagyok mikép védekeztek a vád ellen, arról nem értesülünk.
I. Ulászló király 1440. december 9-én azt vallja, hogy ő Ersom-
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ly a várat örök jogon ugyan átadta gáti Országh Mihály kincs
tárnoknak, és Országh Jánosnak, de miután a királynak e 
várra bizonyos tervei számára szüksége vau, Országh Mihály 
és János Ersomlyót a királynak visszaadták, ki nekik cserében 
az Arad megyében fekvő Solymos várát adta, elvevéu azt 
beregszói Hagymási László, néhai temesi főispántól, a ki azt 
zálogjog címén birta. Elvette pedig, mert László fia Solymos 
várából rabló kirohanásokat tesz, maga László pedig a német 
és cseh párthoz szít.

György rác despota, és Hunyadi János kormányzó közt 
1451. évben oly egyezség jött létre, melylyel György despota 
liütlenségi bűn és becstelenség bélyegzése alatt Hunyadinak 
örök barátságot fogad, — az egyezséget Athanaz szendrői met- 
ropolita az okmányra függesztett pecséttel is megerősítette. A 
barátság megerősítésére a despota Hunyadi János fiának 
Mátyásnak nőöl Ígéri unokahugát Erzsébetet, Oilley Ulriknak, 
a despota Katalin nevű leányával nemzett leányát. A házas
ságra 1453. évi Sz. Miklós napja tűzetett ki, György despota 
erre magát oly formán kötelezte, hogy ha ezen fogadását nem 
teljesítené, avagy halála után özvegye, és fiai teljesíteni elmu
lasztanák, Hunyadi Jánosnak joga legyen Munkács várát 
Bereg megyében, Kulpin, Száva-Szént-Demeter, Zalankemen, 
és Zemlint Szerem megyében, Becse és Becsekerekit. Toron tál 
megyében, Érd-Somlyót, Krassó megyében, Világosvárt Záránd 
megyében, Nempti, Szatmár, Asszonypataka városokat Szat- 
már megyében, Debreczen és Böszörményt Bihar megyében, 
a szószegés gyalázatának megtorlásául magának elfoglalni. (11. 
Pesty : Brankovics György rác despota 36—37. lap.)

A  mi Ér-Somlyó várát illeti, az 1431. év táján még kirá
lyi vár volt, de később az, nem tudni, mily jogcímen, a Hunya
diak birtokába jött. Midőn Hunyadi János 1448. évben Murát 
zultánnal szerencsétlenül hadakozott, Brankovics őt Szendrőn 
elfogatta, és felszabadítása árául tőle Er Somlyó várát és min
den ezt, és más birtokait illető leveleit kicsikarta. Ebből kitű- 
uik, hogy Er-Somlyó nem tartozott Brankovics azon birtokai 
közé, melyek Zsigmond király első adományán alapszanak.

Mily tárgyilagosan köttetett a fenebbi egyezség a magya
rok részéről Brankovicscsal, tanúsítja az, hogy a despotának
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ígérték Kvd-Somlyó visszaadását, mintha joggal és nem erő
szakkal helyezkedett volna annak birtokába.

Braukovics Szilágyi Lászlót, nándorfehérvári kapitányt. 
Szilágyi Mihály öcscsét, Nándorfehérvár mellett lesbe csalta, 
és orozva meggyilkoltatta. Szilágyi Mihály e gyalázatos tettért, 
boszut akart állani, és 1455. év végén a despotára rácsap, azt 
megsebesíti és fogolylyá teszi.

Kiszabadításáért Braukovics György Torontál megyei 
becsei, és Krassóban Somlyói uradalmát ajánlotta fel Szilágyi
nak, — de ez a Mátyással való terveit magasabbra becsülvén 
a személyes boszunál, a despotát nemcsak váltságdíj nélkül sza
badon bocsátá, hanem vele egyezségre is lépett.

Ezen egyezséghez Mátyás király hozzájárult 1458. augusz
tus 20-án. A király ez alkalommal elismeri, hogy Braukovics 
György despota és ti a Lázár, Szilágyi Mihályt öcscso méltat
lan megöletéseért Becse, és a Krassó megyei Somlyó várának 
átengedésével megbékéltették, hogy azonban Szilágyi Mihály 
e két várat a despotának és fiának visszaadta. A király ennél 
fogva oly módon hozzájárul az egyezséghez, hogy ha a despota 
fiai örökös nélkül meghalnak, vagy felségsértést elkövetnének, 
vagy a galambóci várat a törökök kezére bocsátanák, Szilágyi 
azonnal fel legyen jogosítva a nevezett két várat és Becskerek 
városát magának elfoglalni.

Mátyás király fenebbi, Becsére és Somlyóra vonatkozó 
levelét vingárti Geréb Péter kir. főajtónálló, és testvére, Mátyás 
1492. évben Zápolyai István nádor előtt Geréb László erdélyi 
püspöktől kérték. Ez azonban azt állítván, hogy az eredetire 
saját magának szüksége van, a kérelmezőknek csak a levél 
átiratát adta ki.

Er-Somlyó sorsáról ezentúl nem tudunk semmit, hogy 
azonban még a X V I. század elején fennállt, bizonyítják a fize
tési lajstromok 1504. évből, melyekből kitűnik, hogy az itteni 
várnagy évenkinti fizetése 100 írtból készpénzben, és'ugyan
annyi értékből sóban állt.

Ezek után Er-Somlyó fekvésével foglalkozhatunk, Oláh 
Miklós az ő Hungáriájában azt írja, hogy a Temes és Duna 
közt elterül a Maxons mező, melynek közepében fekszik az 
Er-Somlyó nevű erdős vár, egy másik, a síkságra nyíló vár a
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Temesvár felé eső Somlyó. I t t  a tapogatózásnak még tág tere 
van. Bizonyos csak annyi, hogy az itt említett másik vár, a 
Krassó megyei történetben szereplő Mező Somlyó.

Enter Mártonnak 1684. Nürnbergijén megjelent térké
pén a Karas folyónál fekszik Tockel falu, ehez keletre Erso- 
mello és Metzosemlo, azaz Mezősomlyó, Kreckwitz, a Donau- 
strom című munkájához, (1686) mellékelt térképén, a Maxons 
mezők keleti oldalán vannak feltüntetve Mezősomlyó és Er- 
Somló, az utóbbi Karánsebeshez délre. Ugyan ezt látjuk Orte- 
lius térképén is.

Azon térképeken, melyek a Bukarestben 1881. évben 
kiadott Analele Akademiei Romane mellékleteit képezik (Seria 
II, Tomulu II), Ersomlyó mindig Mebadia táján van feltün
tetve. Nevezetesen:

1. Griacomo Cantelli da Viguola térképén Moldavia és 
Valachiáról 1686. évről, Ersomló az erdélyi vaskapu és 
a Zula (Szil) folyó közt fekszik. Mehadiáhóz éjszakra. Az 
alsó Duna balpartján ki van tüntetve Haron, Butotzin, Szent- 
László, Pedt, Petice, Zewerin stb. A Duna túlsó oldalán 
Peticével szemben : Taubenberg. A  mai Mehádia Michaldnak 
van írva.

2. Következik Ukrania vagy terra Cosacorum, továbbá 
Transilvania, Moldavia és Valachia mappája nürnbergi Ho- 
mann Jánostól. E  térképen Luga, (Lugos)-tól kezdve délkeleti 
irányban találjuk Karansebes Túrnia (Domasnia ?) Ersomelo, 
Meadia, Orsóvá helységeket. Ersomló jobban fekszik keletre 
mint Túrnia és Meadia.

3. A már nevezett Homann Jánostól van egy nagyobb 
térkép, mely Bessarabiától Bulgáriáig minden tartományt fog
lal magában. E  térképen a Temes folyótól kiindulva találjuk 
Kavaran, Karansebes, (keletre innét Marga) Karassova (innét 
keletre Tomasna) Mehadia, Alma, Orsóvá helységeket. Er
somló nem fordul elő. Ujpalankáboz éjszakra van Oervena Sto- 
tissa, továbbá Petrovitz.. A Duna mellett Drinko, azaz Drenkova.

4. Imperium turcicum című térképen Homann dános
nem elég pontos. Karansebes inkább éjszakra fekszik itt mint /
Lugas. Ersomlyót találjuk Erjomelo néven, — Meadia nincs
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kitüntetve. De azon tájon említ Torsul* helységet, mely hihető
leg Domasnia.

5. Hasius tanár 1744. évi térképén Carte <T Hongric 
Karansebes alatt említi Tomasina, Almás, Meadia helységet,— 
de Ersomlyót nem.

6. Az 1766. évi térkép, mely a Duna országait mutatja, 
Ersomlyót szintén nem ismeri. Domasnia itt Tornasina néven 
található. Említi Almást, Orsovát.

Homaun Jánosnak Nürnherghen külön kiadott térképén 
Ersomolb Bochia (Bogsán) és Mezősomlyó közt van feltün
tetve. Ugyan ő a vaskapú benyílásánál Metzosemló helységet 
jegyez- fel.

Böhm Dénárt Ersomlyót Bogsán helyén keresi, sőt ezzel 
azonosítja. (Weiszkirchen története, második kiadás 14. lap.)

Mint már fent láttuk, Ersomlyót Vaja falutól a Karas 
folyó választotta e l ; azt is tudjuk, hogy a már nem létező Bács- 
tövisse falu az érsomlyói vár közelében feküdt. Tekintvén a 
vár tartozandóságait (lásd 1343. és 1390. év alatt,) azt vélem, 
hogy az érsomlyói vár egykor Yaradia vidékén emelkedett föl 
a síkságra siető Karas partjai mellett.

Az Érd-Somlyó várához tartozó helységek Krassófő 
cikk alatt soroltatnak elő. (Krassó megye története, 1. 265. 
266. lap.)

Mezö-Somlyó, vár és város Krassó megyében. A X III . 
század elején egy hasonnevű kis megye központja volt. Y. Is t
ván király 1270. évben a szentágostai remetéket, kiknek aBer- 
zava folyón egy malmot ajándékoz, a Comes de Mező Somlyó 
hatósága alól kiveszi; a mi azt mutatja, hogy az említett 
Comes nem várispán, hanem megyei ispán volt. A névalak itt 
Mezenmmloiv. (Knauz: Monumenta Eccles. Strigon. I. 583. 
lap és Pesty: Az eltűnt régi vármegyék 1.425. lap.) IY. László 
király 1277. évben Lőrincnek, Lőrinc vajda fiának a Somlyó 
megyében (in comitatu de Sumplio) fekvő Woya és Keresszeg 
falukat adományozza. (Dessewffy Oklevéltár 7 9. lap.) A király
nak egy levele Mezö-Sumlo-ban kelt 1290. év március 15-én, 
sokáig tartózkodhatott e vidéken, mert ápril végén Karánsebe- 
sen találjuk.
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i:419. óv bo ii Simon mester, Mihály fia, Somlyó és Krassó 
vármegyék főispánjának neveztetik; 1323. évben pedig Dénes 
Erdsomlyó és Krassó főispánja.

A pápai tizedlajstroinban 1332—1337, a krassói főes- 
peresség plébánusai közt előfordul Michael de Somion-, ki 12 
banálist fizet. Ugyan e lajstromban előfordul Benedek pap, kit 
Theinér de Mezew-Somlio nevez, azonban az eredeti forrás a 
helynevet nem említi. (Theiner Monumenta I. 564.1.) A Csa
nádi káptalan azt írja 1343. évben, hogy Felső és Alsó Gatal 
falu Mezeiosomlyó város (civitas) és a Berzava folyó közt fek
szik, •— a mi a mai Gatája fekvésére utal. (Lásd Gatal.) Lőrinc 
mester harami várnagy és Krassó megyei alispán 1364. junius 
29-én Mezew-SomUow-bím kelt levelével vizsgálatot rendel Dor- 
man János krassófői alvárnagy szolgái által, a Lőrinc Heym 
fiának három jobbágyán elkövetett rablás és gyilkolásért, midőn 
ezek a mezősomlyói vásárról hazatérni akartak. Kont Miklós 
nádor ugyanez óv julius 22-én Mezeusomlow város mellett 
Krassó vármegye összes nemzetségével és más sorsú és álla
potú lakókkal közgyűlést tartott, mely több napon át folyt. 
A  nádor még ötödnapra a megnyitás után ad ki Ítéleteket. 
Nagy Lajos király itt időzött 1366. november 9-én és ez alka
lommal a nádor által hatalmaskodásért elítélt szatmármegyei 
nemesnek, Panyla Lászlónak megkegyelmezett. A Temesvári 
tört. és rég. Értesítő (II. folyam 133. lap) azt véli, hogy ez 
Mező Somlyónak legrégibb említése. A Csanádi káptalan, 
midőn 1369. évben Egerszeg (ma Jerszeg) Temes megyei falu 
határait leírja, megemlíti azt az utat, mely Egerszegről Mező- 
somlyóra vezet. László nádor opuliai herceg 1370. évben hét
főn Fülöp és Jakab apostolok napja után Mező-Somlyó köze
lében Krassó vármegye nemességével közgyűlést tart a tolva
jok és rablók kiirtására, (prope Civitatem Mezeusumplyo). Az 
ott elítélt bűnösök közt előfordul Röth Tamás, Mezősomlyón 
lakó királyi jobbágy, Sztojau Bratiszló fia, Karalus faluból, 
mely Mezősomlyóhoz tartozott, és Mekenye mezősomlyói lakos. 
Hímfy Miklós és Péter 1371. évben a Csanádi káptalan előtt 
tiltakoznak, hogy Ivánka, Péter fia, ki Kelemenes fia volt, 
Krassó megyében fekvő bármely részbirtokait valakinek, de 
kivált Péternek, a mezősomlyói bírónak el ne adhassák, el ne
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zálogosíthassák, vagy bár mi módon átengedhessék, Garai Mik
lós nádor 1378. augusztus 30-án közgyűlést tart Krassó vár
megye nemességével Mezousomplou város mellett. Mezewsom- 
lio polgára (civis) volt 1385. évben István, Benedek fia. Ennek 
neje volt Bagó, bernálthi Nagy János leánya. Ezen házasság 
által a Himfyekkel jö tt rokonságba, (lásd Nagy-Érmen.) Civi
tas Mezősomlyó 1389. évben határos Ermen faluval, a Hím- 
fyek birtokával. Temes vármegye 1409. évben a Dánfy és 
Gyertyánosi család közt fenforgó- pör tárgyalását Mező-Som- 
lyő városba halasztja és hívja meg, mert nehány perlekedő fél 
a folyók áradása miatt a kitűzött tárgyalási helyen meg nem 
jelenhetett. Ez év augusztus 19-én Ozorai Pipo Krassó vár
megye összes nemességével közgyűlést tart Mező-Somlyó város 
— civitas — mellett.

Mező-Somlyó, mely eddig többször civitas-nak nevezte
tett, 1424. évben oppidum-nak jeleztetik. Baranyai Imre temesi 
alispán 1425. évben megtiltja Mező-Somlyó birájának és esküdt 
polgárainak, hogy vámot szedjenek egy hordó borért, melyet 
felesége hozat az egerszegi jobbágyok által. 1437. évben Mező- 
Somlyó birája és esküdtei Hímfy Frank egy jobbágyát erővel 
elköltöztették.

Némelykor Mező-Somlyó Nagy Somlyó néven fordul elő. 
így Thallóczy Frank Szörényi bán 1437. évben felhívja Hímfy 
Miklós és Frank krassói alispánokat, hogy Nagy Somlyó pol
gárait (Cives et hospites de Somlou maiori) intsék meg a legel
tetési és makkoltatási díj megfizetésére, melylyel Horváth Is t
ván szentlászlói várnagynak tartoznak. Thallóczy levele kelt 
Nagy Somlyóban november 11-én. 1454. évben Szentmiklósi 
Pongráczi Jakab Comes Zsidovariensis et de Sumlow címet 
visel, és a Zsidóvárhoz és Lúgoshoz tartozó erdőispánságot ela
dományozza. Hogy az itt említett Sumlow alatt Mező Somlyó 
értendő, kitetszik onnan, hogy Hunyadi János ez évben Szent
miklósi Pongrácnak némely várak átadásáért Mező Somlyót, 
Maxondot stb. Temes megyei helységeket cserébe adta. (Lásd 
Zsidóvár.) Hosszú hallgatás környezi Somlyót, míg a törökök 
által okozott válságok nevét újra felszínre vetik. A Somlyói 
várda 1552. évben, Temesvár eleste után, miután, sem ele
gendő helyőrséggel nem bírt, s kellően felszerelve nem volt,
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szintén a törökök kezébe került. A sok viszontagság egészen 
el nem torié, mert még az Ortelius által 1665. évben kiadott 
térképen Mező-Somlyó mint tornyos hely van feltüntetve.

Említésre méltó, hogy Mező Somlyó már a XIV. század 
közepében szerepel mint Krassó megye törvénykezési helye és 
hogy idővel mind inkább a megye székhelyévé fejlődött. Olyan
nak kell azt elismernünk az egész XV I. század folyamában.

Bárány A goston, midőn Temes vármegye történeti emlé
kével foglalkozik, Mezősomlyó vára leirását egy pár sorral 
intézi el, melyből a történet nem sokat nyer. Szerinte csak 
1536. évben merül föl a várnak léte először, — holott a már a 
X III . században jelentékeny szerepre volt hivatva, sőt csak
nem egész ismert története épen az 1536. előtti korra esik. 
Fekvéséről azt írja Bárány, hogy Omor és Versecz közt egy 
magányos begyecske emelkedik, melyet ma az oláh Sumlics- 
nak, vagy mint a Böhm Lenárt (Temesvarer Banat I. 33. lap) 
állítja, Sumiga-nnk nevez. Azt veti hozzá, hogy ennek csúcsán 
villogának hajdan a derék mezősomlyai vár tornyai. A dél
magyarországi tört. és rég. társaság közlönye, a temesvári 
Értesítő (II. folyam) azt Írja, hogy Nagy Semlak szomszédsá
gában, egy magányos halmon, Mező-Somló vára fekszik, és bár 
falait majdnem a földdel egyenlővé tarolták a felette elvonult 
század viharai, romjai még mindig jelölik azt a várat, mely a 
megye történetében nem csekély szerepre volt hivatva. A Sum- 
lics név alig van használatban, de Nagy Semlak és Kis Sem
lak falut ma mindenki ismeri Temes megyében; az első Morava 
a másik Monastir nevet is visel.

Ortvay Tivadar (Magyarország régi vízrajza I. 146 lap) 
nem osztja azt a nézetet, hogy a mező-somlyai vár a mai Sem
lak határában elterült, mert ez a Mező Somlyó a mai Krassó 
megyében feküdt. De az érdemes tudós nem vette tekintetbe, 
hogy sok falu, mely ma Temes megye nyugoti szélein fekszik, 
régi időben még Krassó megyéhez tartozott.

Birda és Sósdia falut még 1699. évben Szörény megyé
hez számították.

Növeli Ortvay kételyeit még azon körülmény is, hogy 
V. István 1270. évi levele szerint is, a király a szentágostai 
barátoknak egy, a Berzava mellett fekvő malmot ajándékozott
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Mezősomlyón. Ezen helységnek tehát — mondja Ortvay — a 
Berzava partján kellett léteznie, holott a temesmegyei Nagy 
Semlak messze esik délre a Berzavától. Még ez sem elegendő 
.ok, hogy a mező-somlyai várat, illetőleg magát Mező-Somlyőt 
ne a semlaki határban keressük, mert a mező-somlyai határ 
régen igen könnyen a Berzaváig terjedhetett.

Moriczfeld község csak újabb keletű, és határának egy 
része, mely a Berzaváig terjed, egykor könnyen Mező-Somlyó- 
hoz tartozhatott.

Egyes helységeknek milyen tágas határai voltak olykor 
a régi időben, erre például szolgálhat Egerszeg (Jerszeg) Nagy 
Lajos korában.

A felhozott nevek azonosságát bizonyítja egy 1597. évi 
oklevél, mely Gerteuyes, Kafna, (Ja táj a, Omor, Denta, Gaj, 
Füzes, Binis stb. faluval együtt Somlyng falut is említi, mely
nek másik neve, az oklevél szerint, Murawa, (Krassói Oklevél
tár II. 193. lap.)

Említettem a Csanádi káptalan 1343. évi levelét, mely 
szerint Gataja a Berzava, és Mező-Somlyó közt fekszik. Egy 
1389. évi levél pedig Mező-Somlyót határosnak mondja Ermen 
faluval, mely azonos a mai German faluval. Tudjuk, hogy 
Karalus falu Mező Somlyó tartozéka volt, és ennél fogva közel 
oda fekhetett; de maga Karalus fekvését nem ismerjük.

Bél Mátyás (Adparatus 31. lap) Ersomlyót a Temes és 
Duna közé helyezi, a másik Somlyót mellék név nélkül említi. 
Mind ez ugyan nem nyújt mathematikai bizonyítékot, de még 
is a legfőbb valószínűséget arra, hogy Mező Somlyó, — mely a 
Himfy családot is szomszédjául ismerte, — a mai Semlakkal 
azonos.

Stier Márton 1683. évben Nürnbergben kiadott térképén 
Mező-Somlyó keletre esik Ersomlyóhoz,— Bardockhoz (isme
retlen) — tán a Mehadia melletti Bárkánhoz délre. Az ilyen 
régi térképek térmérete azonban nagyon hibás szokott, lenni, 
mint Érd Somlyó alatt példákkal kimutattam.

A Marsigli-féle helységjegyzék 1690—1700. évből Sem- 
lyung falut Gataja és Butyin közt a bokcsai kerületben sorolja 
elő. A névalak tehát közel áll ahhoz, mely az idézett 1597. évi 
oklevélben előfordul. Azonban az 1717. évi összeírás Morava
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néven említi a falut, mely akkor ‘30 házból állt, és a verseczi 
kerületben feküdt. A Semlak név csak a X V III. század elején 
jött használatba, és a Mercy alatt kiadott térkép 1723. év 
táján már ezt a nevet tünteti fel, mely — noha értelme 
nincs, — ma is érvényben maradt, és a Somlyó nevet kiszo
rította.

Éz a Semlak csak a X V III. század végén került Temes 
megye határába, midőn ezt a megyét újra szervezték.

Nagy Somlyó, lásd Mező-Somlyó.
Kis Somlyó, hajdan vár. Ozorai Pipo ternesi főispán, és 

a kir. sókamarák grófja 1404. évben meghagyja Kis Somlya 
nemes várnagyainak és a krassói alispánoknak, hogy gyertyá- 
nosi Csép Jakabot és Miklóst ne gátolják Gyertyánoson (ma 
Gertenyes) vára építésében. Ebből kitűnik, hogy Kis Somlyó 
Krassó megyében feküdt. Ma e helyet Kis Semlak-nak nevez
zük, máskép Monastir.

Sorilla, hajdan falu, mely az 1690—1700. évi összeírás 
szerint Rakitával stb. együtt a facseti kerületben fekdüt. A 
Szentkláray által közzétett 1723. évi térképen is Surilla falut 
Rakitához éjszakra találjuk. Már az 1761. évi térképen nincs 
nyoma.

Sósd, vagy S a s d, a mai Sósdia Temes megyében, a 
Berzava folyó jobb partján. A X IV . és XV. században több
nyire Krassó vármegyéhez tartozott. Himfy Benedek 1343. 
évben a krassói alispán előtt panaszt emelt, hogy Braian sós
diai kenéz 94 disznót elhajtott remetei jobbágyaitól. A Csanádi 
káptalan bizonyítványa szerint sósdi Heem, fiai András és 
János a Berzava folyón lévő malmukat 40 forintért elzálogosí
tották sósdi Péternek, Egyed fiának. Ez az egyetleni adat, 
melyet Bárány Ágoston Sósdia múltjából közöl. Egy 1369. évi 
határjárás szerint Eger szeg délre határos Sosd faluval, a mely 
ez évben Temes megyéhez tartozott. Említtetik ez évben Ist
ván, Hench de Sosd fia. Tán itteni birtokostárs a Himfyekkel. 
Liptói Miklós, Alexi fia, maga és fiai: Gergely és László, és 
leánya Anna nevében 1377. évben azt panaszolja, hogy Himfy 
Benedek őket Sosd birtokából kihajtotta; a király ezért vizs
gálatot rendel. Himfy István, Péter fia 1387. évben Sasd nevű 
birtokában tartózkodott, midőn Szent Mihály nyolcadára, tör
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vény elé idéztetett Benedek bán özvegye ellen. Ugyan ez évben 
panaszolja Himfy István, bogy gyertyánosi Csép András fiai 
Hasd nevű birtokából a csordát elhajtották és három jobbágyát 
megsebesítették. A  két falu szomszédos volt. Sósdiát és Gerte- 
uyes falut ma is csak a Berzava választja el egymástól. Az 
aradi káptalan 1387. november 14-én jelentést tesz Zsigmond 
királynak, hogy remetei Himfy István panasza gyertyánosi 
Csép András fiai ellen teljesen igazolt. Ez utóbbiak ugyanis a 
Remetén történt hatalmaskodáson kívül Sósd faluban a job- 
ágyok csordáját elhajtották, a Himfyek egy jobbágyát kemé
nyen megverték, és a Borza (Berzava) folyót rendes medréből 
más irány felé elterelték, a Himfyek nagy kárára. Sósdi birto
kán (Sasd) tartózkodó Himfy István, Péter fia, 1388. kedden 
Szentkereszt felemelése ünnepe előtt megidéztetik Himfy Be
nedek bán özvegye ellen, birtokigazoló oklevelek ki nem adása 
végett. Gyertyánosi Csép András fiai 1404. évben remetei 
Himfy István Sasdy nevű birtokára fegyveres kézzel betörtek, 
és a jobbágyság minden gabonáját elvitték és disznait elhajtot
ták. Krassó vármegye, az országbíró megkeresésére október 
25-én vizsgálatot rendelt a hatalmaskodók ellen és Himfy Is t
ván panaszát alaposnak találta. De ily erőszaknak Himfy bir
tokai gyakran voltak kitéve. 1410. évben Básthai Eülöp és 
Halimbai Tamás, Imre fia, Haasd faluból, szintén e birtokba 
betörtek, Himfy István jobbágyainak kisebb-nagyobb barmait 
elhajtották, és Hera nevű ottani jobbágyát megölték. Zsigmond 
király azért meghagyta az aradi káptalannak, hogy az ügyet 
vizsgálja meg. Halimbai Sáridéin, a Himfy Lászlóval 1424. 
évben kötött egyezség szerint, kötelezte magát, hogy a király
tava nevű folyónak zsilipjét, és pedig annak Saasd felé eső 
felét jó karban tartani és elzárni fogja. A  történet sokáig 
szeme elől téveszti Sosd sorsát, még a Marsigli helységjegy- 
zókben Sosda újra előfordul, mint a bokcsai kerület helysége; 
de 1699. évben Szörény vármegyéhez tartozott. Az 1717. évi 
összeírásban Sosdia száz házzal a csákovai kerületben fordul 
elő. Csak a század végén került végleg Temes vármegye ható
sága alá.

A község területe 9003331 hold, ebből a földesuraságó 
4144 hold. Birtokosa újabb időben volt báró Lopresty Árpád.

KRASSÓ VÁRMEGYE TÖRTÉNETE II. 12
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Srta, hajdan falu a Poganis pataknál Egris (--Ezeres) 
mellett. (Homann múlt századi térképén.)

Sugya, hajdan kerület és falu Ternes megyében, a mai 
Krassó megye területén. Zsigmond király 1427. évben a néhai 
temesi főispánnak Garai Jánosnak és nejének Hedvignek a 
Temes megyében fekvő Twrd (Eurdia), Bosar, Monostor és 
Swgya nevű királyi birtokokat, valamint a Zaad és Yaradya 
arad megyei várakat 15,400 arany forinton elzálogosítja. Az 
oklevélben alább a helynév Zwgyn alakban' ismétlődik. (Orszá
gos levéltár N. R. A. 650. csőm. 16. sz. Fejér is Tom. X. 6. 
köt. 867. lap, és utána Bárány: Temes vármegye Emléke, 
mindkettő hibásan.) Y. László király Pozsonyban 1453. január 
30-án Hunyadi János besztercei grófnak, és általa fiainak 
Görgény várát, Torda és Déva várát Hunyad megyében, 
továbbá a Temes vármegyében, fekvő Swgdya, Monostor, Bo
sar és Zsupán nevű oláh kerületeket adományozza, az ország- 
gyűlés hozzájárulásával is. Ugyan ez év szeptember 14-én meg- 
hagyá a király az aradi káptalannak, hogy Hunyadi Jánost 
Suggya, Supan és Thwerd Temes megyei oláh kerületek bir
tokába igtassa a királyi adomány alapján. A káptalan a követ
kező (1454.) évben jelenti, hogy az igtatást teljesítette és 
megjegyzi, hogy a sugyai kerülethez következő falvak tartoz
tak, úgymint: Lökösfalva (ma Leukusest), Pomostienfalva, 
Radfalva (Radmanest), Sztarnik, Thamadia, Otheefalva, Alsó-, 
Felső- és Közép-Jersnik, Kladova, Gruin, Reketyő (Rakita) és 
Iswarecz. Különös, hogy itt épen Sugya falu nem említtetik, 
mely a kerületnek nevet adott. Meg van az oklevél Telekinél 
(Hunyadiak kora X. 409—411. lap.), de többféle hibákkal. Y. 
íjászló király 1454. évben Hunyadi János kérelmére az oláh 
kerületek adományozására vonatkozó múlt évi kir. levelet és a 
káptalan igtatási jelentését átírja és megerősíti. (Teleki X. 
422. lap.) Sugdiai kenéz 1453. évben volt Luca Román. Sugdya 
kerületéhez, mely 1514—16. években Brandenburgi György 
őrgróf birtoka volt, Pomosteny, Radest, Leukusest, Swgdye. 
(ebben 11 jobbágy), Sztarnik, Thalmadia, Alsó és Felső-Jers
nik és Othe falvak tartoztak. Az 1454. évi állapothoz képest 
Gruin, Kladova, Rakita és Tzvarecz falvak hiányoznak. A job
bágyok közűi csak kilencen vaunak névszerinti felsorolva, mind
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oláh nevűek. Báthory Zsigmond fejedelem 1597. évben a 
Hunyad megye monostori kerületében fekvő Sugdia stb. falut 
enyingi Török Istvánnak adományozza. A  következő évben ő 
és testvére Bálint Sugdia birtokába vezettettek. Török István 
sok temes-megyei jószága 1617. elzálogosíttatott; — nincs 
tudomásunk arról, hogy ez Sugdiával is történt volna. Bethlen 
Gábor 1620. évben, Török István magtalan halála után, Jers- 
nik, Sugdia stb. falut ifj. Bethlen Istvánnak adományozta. 
(Lásd Marsina.) A X V II. század végén Sugya nevének már 
semmi nyoma Krassó megye határai közt.

A leleszi conventnek egy 1492. évi határjáró levele sze
rint-Kővár várának területén egy Sugya- Kápolnak falu léte
zett. E körülmény annyiban érdekes jelen tárgyunkra nézve, 
mert abból megtudjuk, hogyan hangzott azon kerület neve, 
melyet Hunyadi János V. László király adományából szerzett 
a mai Krassó határai közt.

Supan, hajdan patak Krassó mqgyében, (Lásd Zsupán 
és Székás.)

Supan falu. Lásd Zsupán.
Surán, hajdan falu, úgy látszik Rafua közelében. A 

brassói alispán küldötte, Zagatagi Benedek, Péter fia 1364. 
évben azt jelenti, hogy Péter, Mihály fia, volt kövesdi biró, 
Suran falut tökéletesen megsemmisítő és a házakat szétrom
bolta. A Himfy család birtoka lehetett. (Lásd Kövesd, a 
Krassó megyei történet II. köt. 297. lapján.)

A  Temes megyei Surjánfal várói más alkalommal.
Ettől különbözik a krassői Zoran és Torontál megyei 

Surján.
Styuka, lásd Ebendorf.
Szajár-BÖ. Korabinszky szerint Scajar-Bő falu, az uj-pa- 

lánkai kerületben fekszik. Másutt sehol nem találtam említé
sét. Hogy ejtették nevét ? bizonytalan.

Szaka, hajdan falu Arad megyében. 1540. évbén illyei 
Dieuessy Péter gyermekei Szpin, Gyozan, Posoga, Szlatiúa, 
Pilepkeve, Szelcsova, Zaka, Hasznos stb. arad-megyei falvak 
birtokába vezettetnek. (Lásd Gyozan.)

Az 1723. és 1761. évi térképeken Saka Posogához délre 
fordul elő, a krassó-erdélyi határon.

12 *
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Szakalovacz, falu a Nera patak mellett, Fehértemplom- 
lioz délre. Bél Mátyás kézirata szerint 1722. november hóban 
szállták meg német gyarmatosok. Bél Szakallovitzuak írja, 
Hatsek térképe Szokollovácz, az 1723. térkép Sakallovecz.

1717. évben Szakalovacz palánkai kerületben 26 házzal. 
Az 1743. évi adólajstrom sz. Szakaloviz fizetett 200 forintot.

Korabinszkynél Schokolovecz. Lakosai új-oláhoknak ne
veztetnek. Temes vármegye közgyűlése 1883. ápril 11-én kérte, 
hogy Fehértemplom környékén némely helységek, ezek közt 
Szakalovacz, Temes megyébe átkapcsoltassanak. Egykor a 
szerb-bánsági határőrezred területéhez tartozott.

E  falunak 1734. évben 244 lakosa volt, 1873. év táján 
1042. Területe 42 7 6157 hold.

Szalokfalva, hajdan falu Krassó megyében. Nagylaki 
János 1421. Zalokfalva, Kuzaak, Ligorocz stb. falut örökségül 
ígéri Csáky Miklósnak és Györgynek. (L. Szentgyörgy.)

Szaniszló-Kenézfalva, hajdan falu Krassó megyében. 
1389. évben a Himfy család az egerszegi uradalmat ország
bírói Ítélet folytán felosztván, Zanyslokenezfalva Himfy Basil- 
nak jutott osztályrészül, nyolc johbágygyal. (L. Egerszeg.)

Szapanos, hajdan folyó Krassó. megyében. 1358. Székás- 
patak területén Zapanus. (L. azt.) 1363. rivulus sapanus és 
Székáspatak területén Ketsapanuskuzy határhely. (Azaz: Két 
Szapanos köze.)

Szarazan, falu Furdia, Poganest, Szécsen, Valealunga és 
Hezeres közt. Egykor a Hunyadiak birtoka lehetett, mert a 
bosuri kerület 1514— 16. évben Brandenburgi György őrgróf 
birtoka, és abban Zaraz falu négy johbágygyal és Felsö-Zaraz 
három johbágygyal fordul elő. Az adólerovásban a helység 
Zarazel néven említtetik. Egy 1585. évi oklevélben Szarazani 
Minka Ferencné, a mutnoki jószágokban részbirtokosnak ne
veztetik. Báthory Zsigmond 1596. évben a Hunyad megyéhez 
tartozó Furdia, Gladna, Zöld, Szirb, Kosoniest, Zarazany stb. 
falut Jósika Istvánnak adományozza. (Lásd Furdia.) Báthory 
András fejedelem 1599. szeptember 1-én a Hunyad vármegye 
bozsuri kerületében fekvő Szécsán, Botinest, Zarazany stb. 
falut Sarmasághy Zsigmondnak adományozza. A fejedelem 
még ugyanez év október 31-én halálát találta és legyőzője
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Mihály oláh vajda már 1600. január 1-én egy hívét, Borozun 
György, máskép Pithar karánsebesi embert, kit ő gy.-fehérvári 
provisorának nevez, jószággal jutalmaz és pedig Szarazan falu
val, mely Mihály vajda szerint, Busor oppidum tartozékaiban, 
Tömös megyében fekszik. Mihály vajda megbukván, Sarma- 
sághy Zsigmond 1607. évben Szarazan és a többi 1599. évben 
adományul nyert falvakat Keresztesy Pálnak elzálogosítja. 
(Lásd Zsidóvár,)

Az 1717. évi összeírás e falut Saresaing néven 20 házzal 
a facseti kerületben sorolja fel. A  X V III. század végén még a 
kir. kincstár bírta. A forradalom után a Malenitza családot 
találjuk e faluban; 1859. évben pör utáni Ítélettel özvegy Ma
lenitza Ilona, máskép Juliana, Malenitza Miklós és János, 
mint tulajdonosok bekebleztettek e jószágra. Özvegy Malenitza 
Juliana 1861. évben Malenitza János jószágrészére örökség 
címén bekebleztetett.

Juliana e birtokot 1861. évben eladta May Albertnek, 
Stokinger Mórnak és nejének Ilkának, kiknek tulajdonjoga 
egyúttal be is jegyeztetett. Malenitza Miklós a maga jutalékát 
kikapta, erre 1866. évben Malenitza György és Sándor aján
dékozás alapján egyenlő részben mint tulajdonosok bekeblez
tettek ; ismételtetett a bekeblezés 1867. évben Malenitza 
György, Sándor és Mária, férjezett báró Dőryné részére, öz
vegy Malenitza Juliana élvezeti jogának fentartása mellett. 
Nevezett esztendőben Stokinger Ilka és May Albert jutaléka 
adásvevés útján átment említett Malenitza György, Sándor és 
Mária tulajdonába. Mind háromnak jutalékát 1871. évben 
osztályos szerződés alapján Malenitza Péter, János és Miklós 
szerezték meg.

Szarazan területe 155 1 200 hold. Lakosa mintegy 600. 
Helynevek: Obrezsu, szántó és legelő. Muntjen, szántóföld, 
ltogaza, szántó és legelő. Oblozsáá és Girnyirzik, kősziklás 
szántóföldek. Szelistye, Lebgyie szántóföldek. Kraku, nagy 
erdő. Ogarele, erdő és kaszáló. Lazurile, legelő, szántó és erdő. 
Murcselu, erdő, szántó és szilvás. Szarazu, patak, melyet az 
esővíz táp lál; rajta két kis malom. Beszerika batriua ( =  régi 
templom), régen községi legelő, most uradalmi szántó és 
szilvás.
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Szarvastelek, hajdan falu, gyanítliatólag Furdia táján. 
A krassói alispán Csupor Tamás 13.82. bizonyítja, hogy 
szarvasteleki Székely István, Istvánt, Péter bán fiát és Csorna 
nevű jobbágyát, az utóbbinak letartóztatása miatt, pór alól 
felmenti, Perde (Furdia) birtokosai: János Péter fia, és Miklós 
Jakab fia, egy évnélküli, de valószínűleg 1400. évben Yas- 
várott kelt levelet intéznek szarvasteleki Yasky Lászlóhoz, 
kérvén őt, hogy említett birtokukat pártfogása alá vegye, 
oltalmazza és a pusztákat mívelje meg. Yasky László tehát 
Krassó megyében lakott és Szarvastelek közel fekbetett Fur- 
diához. Himfy István, Péter fia, 1404. évben szarvasteleki 
Yasky Lászlót Krassó vármegyénél eltiltja Kerestafalva elsa
játításától. Szarvasteleki Yasky János 1453. évben kijelölt kir. 
ember, midőn Hunyadi János Sugyar Zsupán és Twerd oláh 
kerületek birtokába volt igtatandó. Később a falu emléke 
eltűnik.

Szatumik, falu Krassó megyében, Lugos mellett. A Mar- 
sigli-jegyzék még nem ismeri. Az 1717. évi összeírás azonban 
Satulmuk falut 30 házzal a karáusebesi kerületben sorolja elő. 
Az 1723—25. évi térképen: Salamick, az 1761. térképen 
Satulmik. Korabinszky és Yályi: Satulnik. Azt jelenti, hogy 
Kisfalu. A múlt század végén a kir. kincstár birtoka volt.

1811. szeptember 11-én a spanyol eredetű gróf Soro 
János Ferencz altábornagy, 13,400 frtnyi beiratással Szatumik 
falu adományát nyeri. (Liber Donationum Budán.) Nagy Iván 
szerint az adományba Trautenberg Ferdinánd is be van fog
lalva. 1848. év május havában Trautenberg Miklós előter
jeszti, hogy szatumiki jószágocskája eddig a megye által ren
delt gondnokság alatt haszonbérlésileg kezeltetett, de most, 
miután az új törvények következtében minden úri tartozások 
és szolgálmányok megszűntek, a haszonbérlő is felmondott. 
Trautenberg azért kérte, hogy a jószágocska átvétele és keze
lése neki megengedtessék. A megye azt megengedte, azonban 
a bírói zár fentartása m ellett; azaz : Trautenberg a jószágot 
sem el nem adhatja, sem meg nem terhelheti. Trautenberg 
Miklós 1849-ben mint közbonvéd meghalt Paulison.

A forradalom után a Jakabffy, Trautenberg, Asbótb és 
Borngaesser családok voltak Szatumik közbirtokai. A falu
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földjei azonban mindinkább a Pattyánszky család tulajdonába 
mentek, úgy bogy újabb időben bárom részre oszlik.

I. Rész. Jakabffy István az ő részjószágát eladta Pat- 
tyánszky Mihálynak és nejének báró Forgách Szeraűnának. 
Az állomány 297 hold.

II. Rész. Birtokosa báró Trautenberg Frigyes, lovas
sági százados a német testőrségnél, ki jószágát 1868-ban 
eladta Pattyáuszky Istvánnak. Ettől 1876. évben árverésen 
vette meg a bécsi cs. kir. szabadalmazott osztrák földhitelinté
zet, attól pedig 1879. évben megvették Pattyánszky Olga és 
Margit, István gyermekei. Az egész állomány 618 hold.

- III . Rész. Birtokosa özvegy Pattyánszky Györgyné, ki 
1859. évben Tiszák, Remete, Poganest és Bírna falut is bírta. 
Az egész álladók 859 hold.

Szatumik határa 3214209 hold. Helynevek: Potaraga 
vagy Potaranga, Kotul, Szetyeszk.

Szkradina, hajdan falu, majd Hunyad, majd T’ernes me
gyében, a mai Krassó területén. Báthory Zsigmoud 1597. 
évben a Hunyad megyei monostori kerületben fekvő Zlcradina 
falut enyingi Török Istvánnak adományozza. Ugyanez évben 
Nikola György, Hcradna falu bírája és Török István jobbágya 
Magyar Szádon jelen vau Jósika István ottani beigtatásán. 
Maga Török István és Bálint beigtatása Szkradou történt 
1598-ban. Török István 1617. évben az akkor Temes megyei 
busori kerületben fekvő Szkrac/ina falut Bethlen Gábornak 
zálogosítja e l ; ez utóbbi pedig 1620. évben Török István halála 
után a falut ifj. Bethlen Istvánnak adományozza.

Szlatina, hajdan falu Arad megyében, a Maros balpart
ján, mai Krassó megyei területen. Telegdy Lőrinc 1455. évben 
Posoga, Zlathana, Szelcsova stb. arad-megyei falvakat elzálo
gosítja. (Lásd Posoga.) II. Ulászló király 1508. évben új ado
mányt ad Telegdy Istvánnak az Arad megyében fekvő ZJa- 
thyna, Szelcsova, Posoga, Baltha stb. falura. Báthory Zsigmoud 
fejedelem 1592. évben az arad-megyei Perro, Posoga, Szelcsova, 
Filepkeve, Boltba, Szpic és Zlatina faluban nagy részbirtoko
kat adományoz Jósika Istvánnak. A fejedelem 1595. évben 
megerősíti Jósikát e jószágokban, csak Szlatinát és Szpint
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nem említi ez alkalommal. Az 1717. évi összeírás Sladina falut 
Posega és Szelcsova után említi 10 házzal; a mi már közel 
enyészetére mutat. Ma nem létezik.

Szlatina, hajdan falu Zsidóvár közelében. Midőn Mátyás 
király 1464. évben az aradi káptalannak meghagyja, hogy 
Macskási Jakabot és Tamást Perlő, Sidimirpataka stb. birto
kába igtassa, királyi embernek kijelöltetik Zlatina-i László; 
és midőn II. Ulászló király 1498. évben rendelé, hogy denge- 
legi Pongrácz Mátyást Temes megyei Bankfalvába, mely 
Zsidóvárhoz tartozott, beigtassa, mint kijelölt szomszédok ne
veztetnek Krivinai Osula György és Zlathyna-i Péter. Bran
denburgi György őrgróf, ki 1510. évben Zsidóvárt bírta, határ- 
rendezést eszközölt, melyben Krivináról részt vettek Csula 
György és Mihály és Zlathináról Lado Péter nemesek. (Okit. 
I. 377.) Ezen Szlatináról lehetett az a Chykman Mátyás, ki 
1542. évben királyi embernek rendeltetett, hogy Bosorán 
Andrást és Pétert a dragomiresti völgyben levő földek birto
kába igtassa. A dragomiresti völgy sokkal közelebb fekszik 
Zsidóvárhoz, mint a Karánsebes és Terregova közti Szlatina, 
azért ez utóbbi itt nem jöhet tekintetbe. A szörény-megyei 
Szlatináról 1464. év alatt elmondottak (Szörény vármegye tör
ténete II. 495. lap.) a Zsidóvár közelében létezett Szlatinára 
vonatkoznak, melynek nyomát csak a XV I. század közepéig 
vihetjük fel.

Szlatinik. Ily nevft folyó említtetik 1376. Mutnik és Ká
rán határjárásában. Kárán és Priszaka közt feküdtek 1548. 
évben a mutnoki nemesek Zlathinik nevft földjei. (Lásd e hely
nevet a Szörényi bánság történetében II. 506. lap.)

Szlavest, hajdan falu Petroza és Homosdia mellett. Bran
denburgi György őrgróf marsinai birtokai közt 1514— 16. 
években előfordul Zlanesth hét jobbágygyal. Báthory Zsigmoud 
1597. évben a marsinai kerületben fekvő Zlanesty falut Török 
Istvánnak adományozza; az ő halála után, 1620-ban Bethlen 
Gábor azt ifj. Bethlen Istvánnak adományozza. Az 1717. évi 
összeírás, mely Kossova, Petroza, Homosdia, Kiirtja falut 
említi, Szlavestről hallgat; azonban a Mercy korábban készült, 
Szent-Kláray által kiadott térképen (1723.) Slavest még a
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Kieseti kerületben, Hoiuosdiához keletre van feltüntetve. Kosso- 
vicza határában van Slavesti nevű erdő és kaszáló, Petroza 
területén Slaveste erdős hegy. Ezek tartják fenn az egykori 
falu nevét.

Szlavkocz, hajdan falu Krassó megyében. A Csanádi káp
talan 1427. évben Zsigmond király igtatási parancsa folytán 
Nagyraihályi Albert vránai perjelt és fiait Zlawholcz birtokába 
igtatja (1. Szentgyörgy.) Az igtatást megerősíti a király 1428. 
évben.

Szpata, falu Radmanest mellett, Krassó megye nyugoti 
szélén. I. Ulászló király 1440. évben gúti Országh Mihálynak 
és Jánosnak Solymos várát és tartózandóságait, ezek közt Szé
kás, Kékes. Bara, Zpata, stb. adományozza, elvevén azokat 
Hagymási László temesi főispántól; 1477. évben Zpatha, Yizma, 
Kutiua stb. Arad megyében Bánfy Miklós pozsonyi főispán 
birtokai. 1597. évben enyingi Török István birta, kinek job
bágya Lazarovits Miklós jelen van Jósika István beigtatásán 
Magyar Szádon. Rákóczy - Zsigmond 1607. évben az eddig a 
lippai várhoz tartozott arad megyei Zpata, más helyen Zpatele 
praediumot, Kragovith Péter lippai rácnak adományozza. Kive
szőben volt mint lakóhely, és ezért a Marsigli-féle jegyzék 
1690—1700. évben a Lippához tartozó újonnan épült falvak
hoz számítja.

Az 1717. évi összeírásban még csak hét házzal fordul 
elő á lippai kerületben, melyben az 1723. évi térképen is 
találjuk.

A falu határa 1292100 hold. Helynevek ezek'• Dragoracz, 
Csőt legelő és gyümölcs-kertek, Perselye, szántó, erdő, gyümöl
csös. Dubisztrovicz, Dombicz, Szpatieza, szántók, kaszálók. 
Ornicsa, Osvasiczu, legelők, erdők, gyümölcsös. Markulaz, Szu
szokig Grornya-Szpata. A falu neve Korabinszkynél Spada. A 
községhez délre folyik a Minis patak.

A XVIII. század végén Szpata a kir. kincstár birtoka' 
volt. Ennek kezéből szerezte Szpata és Lapusnik falut D’Elle- 
veaux Fülöp Károly udvari kamarai tanácsos, I. Ferenc király
nak 1808. december 16-án kelt adomány levele által. Fülöp után 
az ő fiai: János, Ferenc és László örökölték a két helységet, 
de birtokába egyelőre nem léptek, mert mind hárman a nemesi
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felkelő sereghez csatlakoztak, és részt vettek a Napoleon elleni 
harcokban. Azok befejezése után János Szpattat, László Lapus- 
nikot vette át.

A forradalom után, nevezetesen 1851. évben a nevezett 
D’Ellevaux János özvegyét, szendrői gróf Török Máriát talál
juk Szpata birtokában, és -e jószágra Epstein László mint 
haszonélvező, zálogjogot szerzett. A grófnő meghalván, a jószág 
fele bírói Ítélet alapján, D’Ellevaux Frigyesre örökségképeu 
Íratott. Epstein a maga részét 1863. évben eladta Deutsch 
Ignácunk. Ez utóbbinak D’Ellevaux Frigyes a maga részét is 
eladván, Deutsch Ignác 1868. évben az egész jószág egyedüli 
tulajdonosául bejegyeztetett. Szpata falut 1876. évben Deutsch 
József és Bernát örökölték egyenlő részben.

Sztainocz, hajdan falu. I. Elászló király 1440. Országli 
Mihály és Jánosnak adományozza, Ztainocz stb. Fekvése isme
retlen. A Temes megyei Yizma faluval együtt említtetik.

Sztanfalva, hajdan falu a mai Krassó megye területén. 
V. László király 1453. Stanfalva-1 és más Twerd Temes 
megyei oláh kerülethez tartozó falvakat Hunyadi Jánosnak 
adományozza, kit az aradi káptalan 1454. beigtat. Griadna 
vidékén keresendő. (Lásd Furdia.)

Gyalu Sztan dűlő van Baffna területén.
Sztaniszlóháza, lásd Gyertyános, a helységek sorában és 

a Függelékben.
Sztanko, hajdan falu Krassó megyében. Ztankfolua és 

Patak Bob. Károly által bizonyos Jánosnak adományoztattak. 
A falu (villa) 1378. évben Vaja területén állt, és az ilyédi vár
hoz tartozott. (Lásd Vaja, és Patak) (Okltár I. 134. 135. lap.)

Krassó megye bizonyítja 1437., hogy remetei Hímfy Mik
lós panaszára vizsgálatot tett bizonyos kenéz ellen, ki László 
mester fia (László a vránai perjel fia) volt, és ki a panaszló 
egy Mykola nevű jobbágyát Stanko nevli possessiájából, Hímfy 
minden jogaival és vagyonával magával elhurcolt.

Sztarnik, hajdan falu Kladova közelében. Y. László király 
1453. a Temes megyei sugyai kerületben és az abban fekvő 
Ztharnik falut Hunyadi Jánosnak adományozza, kit az aradi 
káptalan 1454. évben annak birtokába vezetett. A sugyai kerü
letet György brandenburgi őrgróf örökölte, birtokai közt 1514—
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16. évben előfordul Ztharnyk 10. jobbágygyal. Az adó lerovás
ban a falu neve Ztrinka-ra van ferdítve. Báthory Zsigmond 
1597. évben az akkor Huuyad megye monostori kerületében 
fekvő Zternik, Kladova stb. falut enyingi Török Istvánnak 
adományozza, kinek beigtatása a következő évben történt. 
Báthory Gábor fejedelem 1612. évben a Temes megyei monos
tori kerületben fekvő Sterniku praedialis birtokot visszaado
mányozza Török Katalinnak. A már nevezett Török István 
1617. évben az akkor még Temes megyéhez tartozó Stimikul 
(így Sternik helyett) Kladova stb. falut Bethlen Gábornak 
elzálogosítja, ki azokat 1620. évben, Török István halála után 
ifj. Bethlen Istvánnak adományozza. A falu neve itt Zternik.

A X V III. században végkép elpusztulhatott, a Marsigli- 
féle helységjegyzék már nem ismeri. Nevét csak a Kladová- 
hoz nyugatra eső Szterniku kaszáló és szántó tartotta fenn.

Dognácska mellett a stirniki barlang csak névhasonla
tossága által érdemel itt említést.

Szád, hajdan falu, mely csak egyetlen egyszer említtetik, 
és pedig Ikus falu 1364. évi határjárásában, mely szerint villa 
Zaad közel feküdt a Bogosán patakhoz. (Lásd azt, és Ikus.) 
E falu tehát a Bega és Temes közt, valószínűleg Gladua táján 
feküdt, és így Szád várától megkülönböztetendő, mely a Maros 
balpartja felé, Arad megyében feküdt.

Szád, később S z á d i a, hajdan vár és mezőváros Arad 
megyében, a mai Krassó megye területén, a Maros bal partja 
közelében. Garai Job Arad megyében 1479. év táján Zadya és 
Varadia várakat bírta. Az előbbihez tartoztak oppidum Zadya, 
Eelső- és Alsó Kápolnás, Thys (másutt: Thyvys), Bogorfalva, 
Zumarinfalva, Baltanagra, Csernecz, Zabolatli, Keczefalva, 
Alsó- és Felső Thalmagh, Veresmarth, Szigetfő, Seile és 
Marian. Az említett Varadia, a Maros túlsó partján fekvő mai 
Tót-Varadia. E  két várat és tartozékait Garai Job 1479. 
évben eladta Bánfy Miklós pozsonyi főispánnak és testvérének 
Jakabnak 4000 aranyforinton örök áron, — más Arad, Temes, 
Csongrád, Csauád és Hunyad megyei birtokokkal együtt. 
Mátyás király 1483. évben az eladásról, és a beigtatásról szóló 
levelét kiváltság alakjában kiadta.

Báthory Zsigmond fejedelem 1596. évben Jósika 1st-
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vannak az Arad megyében fekvő oppidum Magyarzad, és a 
liozzá tartozó Felső- és Alsó Kápolnás, Szpin (a fenebbi Tyvis) 
Selye, Száldobágy, Szentmarinest, Szigetfő, Talmadia, és Vörös
mart falvakat adományozza. A beigtatás történt 1597. évben, 
melyben Facset, Batyest, Bunya, Vizes, Padurány, Rogozan 
és más szomszéd helységekből jelentek meg jobbágyok.

Nem foroghat fenn tehát semmi kétség az iránt, hogy 
míg Varadia tartózandóságai a Maros jobb partján elterültek, 
a szadi, vagy szádiai váré a Maros déli részén léteztek. Az egy 
Thalmagh (nem =  Kelmak) kivételével, a többi nagyrészt ma 
is Krassó megye határában nyomozható és feltalálható. így: 
Kápolnás, Vörösmart ma is e néven Krassó megyében isme
retles. Baltanagra, 1622. évben Balta; ma Batta. Seile 1596. 
évben Cellával együtt említtetik.

Zalobath, ma dűlő Birkis határában. Szigetfő, nem azo
nos Osztrovo faluval, de azzal együtt említtetik 1596. Zurna- 
rinfalva =  Szumarinócz, mely 1440. évben mint aradmegyei 
falu a Maros bal partján feküdt, és azonos az 1596. évi Zent- 
marinest faluval.

A helynevet illetőleg úgy látszik, hogy az oláh nép ebben 
is régi szokását követte, és a mint a magyar Váradból Vara- 
diát úgy a magyar Zail =  Szád névből Zadya nevet csinált.

Szákos. A mai Szakul, 1589. évben Szákos néven fordul 
elő, — kivételesen, (lásd Szakul.)

Magyar-Szákos, ma Temes megyei falu a Marsigli-féle 
helység jegyzékben már e néven fordul elő a lugosi kerület
ben ; a mely kerülethez azt Bél Mátyás is számítja. Különben 
története Temes megyéhez tartozik.

Szákul, falu, a X V III. közepéig mindig S'zdfc-uak nevez
tetett. Nagyon elterjedt tévvélemény történetíróinknál, hogy 
Krassó megyei Szákulon V. István király alatt 1262. évben 
országgyűlés tartatott volna. Fessler (Geschichte der Ungern 
II. köt. 609. lap) az első, ki a krassói Szákult tekinté az ország- 
gyűlés helyéül, hol szerinte akkor monostor állt. Követte őt 
Bárány Ágoston (Torontói vármegye hajdana 17. lap.) Preyer 
(Monographie der k. Fr. Temesvár 5. 1.) Böhm (Geschichte 
der Temeser Banats I. 32. 1. és a T. Bánság külön történelme 
I, 109. 1.) Schwicker (Gesch. d. T. Banats 56. 1.) Midőn a neve
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zott írók Fussier által tévedésbe ejtettek, viszont ők Fesslert 
félre értik a clironologiában, mert ő távol sem állítja, bogy a 
szákuli országgyűlés 1262. december 5-én tartatott volna, hanem 
azt, hogy e napon a poroszlói egyezség köttetett, határozottan 
írván, hogy a kővetkező évben tartatott a szakuli országgyűlés. 
Fessler kissé önkényesen já rt el, mert a békeokmány, mely a 
poroszlói egyezséget kibővítette, IV. Béla és fia István közt 
megállapíttatott, kelt 1263. év május 3-án a zokoli monostor 
(prope monasterium Zokol) mellett, és e szavakból senki sem 
meríthet jogot azon állításra, hogy az országgyűlés a Krassó 
megyei Szákulon tartatott volna (ha még országgyűlésről lehet 
szó.)]) A hazánkban fekvő több Szokol közűi, melyik volt a 
gyülekezet helye, azt vizsgálni nem a jelen alkalom feladata. 
Ráth Károly (Uj Magyar Muzeum 1854. év II. k. 99. 1.) a 
Sáros megye déli részén fekvő Szokolyra gondol, de e vélemé
nyét többé nem ismétli; (lásd: A magyár királyok hadjáratai.) 
azért csak helyeselni lehet Szalay László óvatos eljárását, ki 
szokolyi egyezségről szól, és Zokol holfekvését nem fejtegeti, 
nem létezvén legkisebb adat sem egy alapos vizsgálatra. Bizo
nyos csak az, hogy az említett egyezkedés történetében a Krassó 
megyei Szákul nem szerepelhet, miután e falut csak a XVI. 
században kezdjük ismerni, nem is Szákul, hanem Szák néven; 
és miután a Zokol névből nem lett sem Szák, sem Szákul.2)

Márton váradfoki prépost 1315. évben bizonyítja mikép 
rendelkezett Iné gróf övegye Zakul nevű birtokáról atyafiai 
javára. E  közlés nem a krassói Szakidra vonatkozik. A többi 
már a Temes partja mellett történik.

Petrovics Péter temesi főispán 1548. évben Zaak falu 
Líráit és jobbágyságát tudósítja, hogy miután ő Mutnoky 
Jánosnak, Mutnoky Ferencnek, Farkas Mihálynak, Jankul 
Farkasnak, továbbá Mutnoky Balázs özvegyének Musának és 
fiának: Mutnoky Jánosnak és Tivadar László özvegyének, a

!) A zokoli béke levél szövegét lásd Fejér. cod. diplom. IV. 3. k. 
1 00. lap Katona, hist. erit. VI. köt. Pray : Annales I. 314 — 316. Bél: Noti
tia Hungáriáé I. 122. lap és Hevenesi kéziratait,.

2) Budapesti Szemle, szerk. Csengery A. XIV. köt. 44. és 45. füzet 
‘226. ‘227. lapon írt bírálatom. Csanád egyház megyei Tört. Adattár I. 
köt. 360. láp. Pesty Frigyes : A világtörténelem napjai I. 470. lap.
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törökök elleni lázadásért megkegyelmezett, kötelességüknek 
tartsák ezentúl őket földes urukul tisztelni és nekik engedel
meskedni. Sándor István és fia Péter 1549. évben Tyukvai 
Péterrel és Csépfy Boldizsárral, Petrovics Péter volt titkárá
val egyezségre lép, mely szerint az utóbbiaknak a kiváltási 
jogot átengedik a karánsebesi kerületben fekvő Muthnik, 
Zaalc, Morencz, Csernota stb. részbirtokaira nézve, a melyek 
ugyan is részint Tivadar Anna és fia Jánosnál, részint Tivadar 
Lászlóné Magdolna és fia Miklósnál elzálogosítva vannak. Pet
rovics Péter, a munkácsi vár ura, 1555. szeptember havában 
Lúgoson kelt levelével a Ferdinánd hívétől, Farkas Györgytől 
Almafa, Zaak, Mutnok, Csernota stb. falvakban elkobzott rész
jószágokat Isabella királyné beleegyezésével Hagymásy Kris- 
tofornak adományozza. Isabella királyné 1559. évben meg
parancsolja nemes Priszaka Péternek, Macskásy Mihálynak, 
Kárány Andrásnak és Mona Istvánnak, hogy almafái Mut- 
noky Jánosnak, valamint Farkas László, Jánosnak és Péter
nek, a Zaak, Mutnok és Morencz falvakban levő szántót, 
kaszálóit, erdeit és minden nemű földjeit határaik szerint elkü
lönítsék.

1581. évben Bokzanda asszony, Farkas Péter leánya, 
néhai Zeiko felesége, vallja, hogy Zak-on és Morenczen levő 
csekély joszágocskáját, melyet anyja Farkas Péterné idegen 
kézből kiváltott, Mutnoky Farkasnak 25 forintban elzálogosí
totta, oly feltétel alatt, hogy Mutnoky »bírja és tartsa azt, 
addig, míg a felső czarina elvégzendik, mely vagyon Zak és 
Morencz közt.« Ha akkor Bokzanda asszony ki nem váltja, 
Mutnoky Farkas addig tarthatja, és bírhatja,« míg az alsó 
czárina Ozestia nevű, végzendik.« (Okltr. II. 443. sz.)

Macsovay Mihályné Katalin leányai Veronica és Mag
dolna, Pobora László maguk személyében, Gámán György 
felesége Katalin, és Anna, Macsovay máskép Bírta Miklós 
leánya nevében, 1584. évben az ellen tiltakoznak Szörény vár
megyénél, hogy némely Karánsebes megyebeli emberek Mut
noky Ferenc, és Mihály Szaak, Morencz, Zgribest, Mutnok, 
Ohaba, Csernota, Almafa, Mészfalva és Czyklen falubeli rész
birtokait uj adomány címén megszerezzék, minthogy ők maguk 
ezen jószágokra igényt tartanak. Tiltakoznak nevezetesen, hogy
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Báthory István lengyel király és Báthory Zsigmond erdélyi 
vajda ezen jószágokat valakinek adományozhassák. Az 1585. 
év sokfélekép befoly Szák sorsára. Ez évben t. i. Mutnoky 
Ferenc özvegye Erzsébet, ki azelőtt rokonai beigtatása ellen 
tiltakozott, azokkal úgy egyezkedett, hogy élte fogytáig Morencz, 
Ohaba, Zaak, Csernota stb. falu birtokában maradhasson.

Midőn még ez évben Zagyvái Boldizsár magát Mutnoky 
Mihály és Ferenc birtokaiba vezettetni akarta, ennek ellent
mondott karánsebesi Brathovan László, Mutnoky Mihály húgai 
képében, másnap Mutnoky Farkas maga képében. Az ellen
mondás Zaak-ra is szól, Szörény vármegye karánsebesi tarto- 

. máuyában.
Ugyan ez évben, Moses Borbála, Mutnoky Mihály 

özvegye ellentmondott annak, hogy Zagyvái Boldizsár, Mut
noky Péter, és György, Groza Farkas, továbbá Farkas Péter, 
Miklós, János és Mihály, valamint Mutnoky Farkas, Zeyko 
Sándor, és Zeyko Lajos néhai Mutnoky Mihály részjószágaiba 
Almafa, Mutnok, Belyes, • Morencz, Ohaba, Zaak, Csernota 
faluban, és Ozestia, Pusztatelek, Szederjes, Nalácz, Magúra, 
Slanapatak és Zgribest telkekben, beigtatást nyerjenek. Ellent 
mondott pedig azért, mert ura neki ezen jószágokat 800 forin
ton beiratkozta. Mutnoky Mihály ugyan is a nevezett Mózes 
Borbála ősi jószágait: Rúzs, Ökörpatak, Domasnia, Kanisa, 
Konyorova, Mészfalu helységekben, valamint Alsó- és Felső 
Szavoj, Patak, Kuskia, Ulmul, Gyugasztru, Theus, Ohaba,, és 
Paun telkekben — szintén mint amazok Szörény vármegye 
karánsebesi kerületében, •— eladta, és a rajta vett pénzen saját, 
fent nevezett jószágait váltotta ki idegen kézből. A rokonok 
kérelmére azonban Moses Borbála az ellenmondástól elállt, és 
azokkal kiegyezkedett. Kitetszik ez oklevélből, hogy a moren- 
czi jobbágyok a száki határban bírtak földeket. Említtetik 
abban az alsó- és felső száki tilalmas. A száki jobbágyok min
denütt jártatkatták barmaikat, a hol a szomszéd falubeliek 
legeltették a magukét. — Groza Farkas, Zaak egyik birtoko
sának jobbágyai, Dada Péter és Bassa Tamás 1585. évben 
mint szomszédok részt vettek Apafy István zsidóvári beigtatá- 
sában. Modlina Ferenc magtalan halála után, 158(5. évben az 
erdélyi kir. fiscus akart Hegyeres, Gavosdia, Záhony, Mutnok,
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Óimba stb. részbirtokába lépni. A beigtatás ellenmondás nél
kül mégis történt.

Ma Sopron megyében létezik Alsó- és Felső-Szakony, 
Vas megyében Szakony falu. Feltűnő, bogy Szákul ezen Sza- 
kony néven fordul elő — noba kivételesen.

Mutnoky Ferencné azon panaszára, hogy a Karánsebes- 
ben lakó Mutnoky Farkas Zakos nevű falu határán Ohabicza 
nevű helyen földeket foglalt el, Báthory Zsigmond azt rendeli 
1589. évben, hogy ezen földek az illetőknek visszaadassanak.

Grámán Jánosnak 1590. évben ily nevű jobbágyai vannak 
Zaak (alább Szaak) faluban: Brussa Jankul, Bassa István, 
Popa György, Beik János, Stepbenasza János, Popa János. 
Ugyanitt Mynka Gáspár jobbágya: Laczkó Péter, Zagyvay 
Boldizsár jobbágyai: Opra Bassa, Bankul Jankul, Köpczes 
Mihály és N. Adám. Ezek, valamint a száki részbirtokos neme
sek: Sztanchal, Tinkovai István, Zagyvay Boldizsár, Gróza 
Farkas, tinkovai Duma István, Gámán János és György tanú
vallomásban oda nyilatkoztak, hogy Lázár Ferenc és Mutnoki 
Farkas, magukat tavaly Tinkován be nem igtatták. Szák falu 
területét Tinkovától a Temes folyó választotta el, — a mi a mai 
Szakidra is illik. Báthory Zsigmond, erdélyi vajda, 1593. évben 
meghagyja az erdélyi káptalan levéltári requisitoroknak, hogy 
Mutnoky Farkasnak a Zakfalw (értsd a mai Szakult), Macs
kás, Mutnok, Zgribest, Nalácztelek, Ohaba, Csernota, Almafa 
és Rüen egész birtokára vonatkozó oklevelek másolatjait adják 
ki. Báthory Zsigmond fejedelem 1597. Török Advigának, 
Macskásy Péter nejének uj adományt ad Obresia, KaLova, 
Glimboka, és Vercserova birtokára; a beigtatásra ki volt 
küldve, és arról jelentést is tett Groza Farkas, de Szaak, Mut
noky Ferencné, Simon Erzsébet 1599. végrendeletben intéz
kedik Zak-on levő részbirtokáról. (Lásd Morencz.) Midőn 
Zagyvay Miklós magtalan meghalt, Rákóczy Zsigmond 1607- 
évbén az ő részbirtokait Almafa, Morencz, Zakh, Mutnok, 
Ohaba és Csernota faluban, Déési Mihály diáknak, kivált 
Lúgoson tanúsított hű szolgálataiért, adományozza. A  követ
kező évben (1608.) Mutnoki Gábor tiz telket elzálogosít Mut- 
nokon Berla Radulnak 40 esztendőre, úgy, hogy ha őt annak 
birtokában meg nem oltalmazná, Berla Radul Zokni-ra, Mo-
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renczre, vagy más jószágára mehessen, hogy ott hasonló értékű 
jószágot magának foglalhasson. (Lásd Mutnok.)

Bethlen Gábor fejedelem 1624. évben Groza Ferencnek 
(máskép Farkassi), Groza Farkas fiának új adományt ad a 
Szörény megyében fekvő népes Szák, Morencz, Mutnok, Almafa, 
és puszta Belien és Csernota részbirtokokra. Ezeket azelőtt 
Zagyvái Boldizsár hirta, magszakadtával azonban Groza, más
kép Farkassi Ferencre szállottak. A fejedelem elrendelte a 
beigtatást, de harmadnapra Buda Péter, morenczi jobbágy 
megjelenvén, a beigtatás ellen Mutnoky Farkas özvegye és 
Mutnoky János nevében tiltakozott. Az utóbbi, ki azt állítá, 
hogy Zakuly, Morencz, Mutnok, Obaba, Zgribest és Almafa 
birtoka rokonsági jognál fogva őt illeti, Kricsovay Annát, 
monokfalvai Zagyvay Miklósnét 1635. évben azért perelte, 
mert jegyajándékát az említett részbirtokokból ki nem veszi. 
A karánsebesi törvényszék Kricsovay Anna ellen sérelmes 
ítéletet hozott, és midőn ez a fejedelemhez felebbezni akart, a 
pör felterjesztését megtagadta. Kákóczy György ezért néhány 
karánsebesi nemesnek meghagyta, hogy a fő- és albánt, és az 
egész törvényszéket intsék meg, a pörnek hozzá leendő fölter
jesztésére. Kricsovay Anna, Groza Ferencné 1639. évben 
tagadja, hogy előbbi urától Zagyvay Miklóstól Zaak, Morencz 
stb. faluban részbirtokok rámaradtak volna. Ugyan ez évben 
(1639.) Groza Ferenc karánsebesi Fiátb Zsigmondnak, a gyula- 
fehérvári káptalan előtt, a Szakul, Morencz, Belyen, Mutnok, 
Obaba, Csernota és Almafa helységek részét a kiváltás idejéig 
ezer magyar forintért beírja. 1641. február 15-én Mutnoki 
János karánsebesi házában találkoztak Gyurma György, 
Gyurma János, Zgriba, máskép Albai János és Szilvási An
drás, szabad akaratból oly egyezségre lépvén a Farkassi rész
jószágra nézve, hogy Mutnoki János a többi nevezett társak
nak a Mutnok, Almafa, Morencz, Obaba, Csernota és Beiben 
nevű falvakban és praediumokban levő Groza, máskép F ar
kassi Ferenczről származó részjószágokat örök időre átengedi; 
viszont a többi egyezkedő felek Mutnoki Jánosnak és maradé
kinak átengedik Szakidban Groza (Farkassi) Ferencnek min
den más részjószágait. Ezen jószágrészek az úgynevezett Zagy- 
vay-részt képezték, mert Zagyvay Miklós halála után, rokonsági
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jognál fogva, Mutnoki Jánosra néztek; de pör tárgyává lettek, 
mert a kir. fiscus is emelt azokra igényt. Azért Mutnoki János 
1641. június 7-én a kolosmonostori convent előtt tiltakozott az 
ellen, hogy az erdélyi fejedelem ezen részjószágokat elkoboz
hassa, mielőtt a kezén levő irományokat megvizsgálta volna. 
(Lásd Oklevéltár II. köt. 531., 542., 552., 557., 559. számait.)

Mutnoki János más oldalról is támadtatott meg; ez 
okból 1642. március 3-án az erdélyi káptalan előtt az ellen 
tiltakozott, hogy váradi Yirginás István, a kir. jószágügyek 
igazgatója a fejedelmi fiscus nevében Szörény megyei Almafa, 
Mutnok, Belien, Morencz, Zak, Csernota, Obresia, Szederjes, 
Nalácz, Magúra, Zlanapatak, Macsova és Pestere falu birto
kába magát vezettesse, karánsebesi Mutnoki Mihály és Bogdán 
férfiutód nélküli haláluk címén. Macsovát és Pesterét Mutnoki 
Bogdán, a többi jószágokat Mihály bírta. (Lásd Mutnok.) Mi
dőn 1646. márczius 11-én az erdélyi gyűlés Gyulafehérvárra 
összebivatott, Yirginás István, a magyarországi részek ügyésze, 
procuratora, Henossi Ferencz által vádat emelt Mutnoki János, 
morenczi Farkas János és Farkas Borbála, karánsebesi Ma- 
czesdi István felesége ellen, hogy a fennebbi jószágokban a 
fiscus beigtatását gátolták. A  fiscus azzal indokolta vádját, 
hogy azon jószágokban a defectus kihirdetve van, ennél fogva, 
ha a vádlottak igényeiket nem igazolhatják, a diéta a fiscus- 
nak ítélje oda a jószágokat. De a vádlottak Báthory Zsigmond- 
nak 1594. évi nyílt levelét mutatták elő, melyben kijelenti, 
hogy az említett jószágokban a defectus nincs kihirdetve, mert 
különben ő maga foglalta volna le a jószágokat és a vádlottak 
elődjeinek, mint valódi örökösöknek, kezére bocsátotta volna. 
A fejedelmi curia ennél fogva a vádlottaknak ítélte oda a 
jószágokat, a fiscust elutasítván. Bákóczy György 1646. már
cius 2 0 -án meghagyja az erdélyi requisitoroknak, adják ki 
Mutnoki Jánosnak tiltakozó oklevelének mását, melylyel 
birtokjogát Almafa, Mutnok, Belin, Morencz, Zlanapatak, 
Ohaba, Szák, Csernota falura, Ozestia, Szederjes, Nalácz, Ma
gúra praediumokra fentartani akarja. Maczesdi István özvegye 
Groza Borka asszony, 1650. évben a Farkassi részjószágot, 
melyet neki Szákulon nagybátyja, Groza Ferenc hagyományo
zott, Mutnoki János özvegyének, Vajda Katalin asszonynak és
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örököseinek 105 magyar forintért, mely összegért nála elzálo
gosítva volt, örök időre visszabocsátja.

A Marsigli-féle helységjegyzék 1690—1700. Szakuly 
falut a karánsebesi kerületben sorolja elő; de azért még egy 
1709. évi térképen neve Szák  Az 1717. évi összeírás Szakult 
csak 28 házzal említi, szint ezen kerületben. Jósika Mózesné 
Szaku falut adományul kéri Mária Teréziától, fia Jósika Dá
niel számára. (Lásd Zsidóvár.)

II. József császár 1788. szeptember 14-én balszerencsé
vel harczolván a törökökkel, hadseregét Szakul vidékére húzta 
vissza, és itt történt az a végzetes tévedés és zavar, hogy szep
tember 20-ka és 21-ke közti éjjel a császáriak egyes szakaszai 
egymásra tüzeltek és az egész hadsereget rémülés elfogta. (L .: 
A Szörényi bánság tört. I. köt. 191. lap.)

A  múlt század végén Szákul a kir. kincstár birtoka volt. 
Házy János cs. kir. alezredes 1802. július 22-én királyi ado
mányt szerzett Szakul, Tinkova és Kavaran birtokára; 1815. 
évben Szakul mezővárossá, emeltetett, hol évenkint két orszá
gos vásár tartandó.

Szakult most is bírja a Házy család, és újabb időben 
három birtokrészre oszlik.

. I. Házy Mária, szül. Bittó része, 1419 hold. E  birtokot 
1860. évben átengedte Házy Rozáliának, a ki 1861-ben vízbe 
ugrott. Ettől örökölte Házy Margit és M ária; 1867. évben 
pedig apjuk Házy Mihály.

II. Házy István lovas százados része 1178 hold. Tőle 
örökölték 1874. évben Házy Mihály x/4 részben, Házy-Pon- 
grácz Eleonora x/4 részben, Herveg Csapó Carolina, Csapó 
Gusztáv és Sándor közösen x/4 részben. Báró Mattencloit 
Csapó Antónia, B. Mattencloit Gyula, valamint néhai B. 
Mattencloit Gottfried hátramaradt kiskorú gyermekei: Jenő 
és János szintén közösen x/4 részben. — Miska részét 
1883. évben végrehajtáson Deutsch Ignácz és fia budapesti 
kereskedő cég vette meg. Ez még ugyan ez évben eladta Eoga- 
rassy Margitnak és Házy Máriának. — Pongrácz Eleonora 
jutaléka 1882. évben árverésen hat kisbirtokosnak adatott el. 
— B. Mattencloit Gyula jutalékát 1881. évben Spitzer Márk

13*



1 9 6 SZÁKÜL.

vette meg. — B. Mattencloit Gyula jutalékát örökölte Mat- 
tencloit Eugenia, férjezett báró Appel és a kiskorú Mattencloit 
János.

I II . Házy Mihály (neje Török Rozália) része, 38 hold. 
Árverésen eladatott 1882. évben Házy, férjezett Fogarassy 
Margitnak és Házy Máriának.

Az egész falu határa 44531068 kát. hold.
Helynevek: Morenczu, 2 holdnyi szántó, Bucsumi, Bele- 

nye, Ozestja, Szatu batrin. Ezek mind az I-ső számú birtok- 
részben fordulnak elő, és többnyire történeti emlékeket tarta
nak fenn. A  falu keleti végén van egy agyagos domb, melynek 
neve Ripa, az alatta fekvő völgy : Yalea Ungurului, azaz ma
gyar völgy.

A falu közepén, hol most az uradalmi kert van, egykor 
vashámor létezett. Olykor most is salakok ásatnak ki. A helyet 
Kuzintza batrinának, azaz régi műhelynek nevezik.

Az éjszakkeleti végén 20  házból álló cigánytelep szerény
kedik ; neve Yalea Radu, és az erdő széléig terjed. A  völgyen 
át a Yalea Radu patak folyik, mely Tinkovánál a Temes 
folyóval egyesül.

A  helység keleti oldalán Kuku Jova nevű hegymái léte
zik. E  hely és a Gyalu Kaselor hegy közt fekszik a Valea- 
mare nevű völgy, ott csörög a hason nevű patak, melyen több 
kanalos malom áll. Éjszakra fekszik a Tinkovitza völgy. A 
közlegelő és némely szilvások a Gyalu Kutye magaslaton 
vannak.

A  falu éj szaki végén fekszik a Vir topele nevű hegyhát, 
e mögött a Faurele hegy. Szántók nevei ezek: Yirtopele,'Ri- 
pele, Ruzsinosza, Kőtől mik, Herbatonyu, Lunka, Kimpu, 
Drum el maré. Említendő még a Yale perio, nádat és kákát 
termő mocsár. A  falu délkeleti .végén a Temes átkelője van, 
csónakok segítségével. Neve Luntra. Egy negyed órányira a 
helységtől fekszik az uradalmi szőlő és 'szilváskert, neve Bra- 
tiska. Ezen hegyoldal alatt mészkemence áll, de nem műkö
dik többé.

A falu lakosai közt vannak magyar nevűek, mint Tol
mács, Botos, Istók, István stb. Közvélemény szerint Szakul ősi 
lakosairól származtak jelen korunkra.
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Száldobágy, hajdan falu Arad megyében, a mai Krassó 
megyei Birkis közelében. Grarai Job 1479. évben Szád és Va- 
radia arad-megyei várakat és tartozandóságait, más Csongrád, 
Temes és Csanád megyei jószágokkal eladta Bánfy Miklósnak 
és Jakabnak. Szád vagy Zadya várához tartozott Vörösmart, 
Czella, Kápolnás és egy helység, mely az erdélyi káptalan 
igtatási jelentésében kétszer Zaldobagh-nak iratik, Mátyás 
király 1483. évi megerősítő kiváltságlevelében pedig Zabolath, 
Zaldobagh és Zalobath névalakban említtetik. — Báthory 
Zsigmond 1596. évben Jósika Istvánnak számos jószágokat 
adományoz a Maros mindkét partján. E  zek közt Kápolnás, 
Szpiü, Vörösmart, Zaldobagy, Bulcs stb. A  következő évben 
Jósika ezekbe beigtattatván, mint tanú megjelent Syfko 
Ztoychy, krainik Sabacz (ma Zabálcs) faluból. E  birtokfog
lalási adatok tehát megkülönböztetik Száldobágy és Sabacz 
(azaz Zabálcs) falut. A Száldobágy falu neve máig is fenma- 
radt a Birkis határában levő Szilibagy szántó nevében, és 
abból következik, hogy e falu a mai Vörösmart, Kápolnás és 
Birkis községgel volt határos. (Oklevéltári. 337., 338., 342. sz.)

Szabolcs ősvezér neve Zoboloth-nak van írva a Chronicon 
monacense-ben (Elorian kiadása). I t t  tehát a névalak nem a 
Száldobágy kiejtést feltételezte.

Száldobos, hajdan erdő Karánsebes vidékén. Zaldobos 
erdő 1424. évben Muthnok területén említtetik és ekkor, vala
mint 1464. és 1531. években a muthnoki nemesek tulajdona 
volt, melynek használatából a Kárániak ki voltak zárva.

Száldobpataka vagy Z á l d o b p o t o k a  helynév (locus), 
előfordul az aradi káptalannak 1411. évi jelentésében, a Tin- 
kova és Ruzsinosz falvakról szóló határjárásról. A  Muthnok- 
pataka mellett feküdt.

Szápáryfalva, új telep Krassó megyében, Lugos közelé
ben, Nagy-Kostélyhoz éjszakra fekszik. Nevét a pénzügyminisz
ter Szapáry Gyula tiszteletére kapta. 1882. évi június elején a 
telep veszélyben forgott, a patak kiáradása miatt. 1884. év 
közepén önálló nagy községgé emeltetett.

Oláh-Szászka. A X V II. század végén biztos nyoma van 
Szászka létezésének. A  Marsigli-féle helységjegyzék 1690— 
1700. évben azt a palánkai kerületben sorolja elő. Az 1717.
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évi összeírás e néven nem ismeri, azonban valószínű, hogy a 
Bogoldin Szlatina és Potok közt feljegyzett Janska falu 28 
házzal Szászkára vonatkozik, nem létezvén e vidéken Janska 
nevű helység. A  Mercy alatt (1723.) készült térképen Szászka 
a kliszurai kerületben fordul elő, a palánkai kerület szélén. 
Az anyakönyvek az itteni görög-keleti egyházban 1778. évben 
veszik kezdetöket.

Oláh-Szászka fekszik a Nera völgyében. Szászkabányától 
egy kis domb és patak választja el. E  helység határában vezet 
magas kősziklákon át egy remek országút az Almás völgybe. 
A  régi út a kameniczi hegyen át a Nera bal partján vezetett.

Helynevek: La Turnu, toronyalakú hegység. Karaula, 
tar, sziklás hegység a Nera jobb partján. Erdőségek: Puriariu. 
Kraku Soimului. Kirschia ree. Almilu. La Paltan, tájék. 
Lunka.

A helység területe 2642987 hold. A  kir. bányakiucstár 
birtoka volt 1855., azért olykor Kameralis Szászkának nevez
tetett.

Szászkabánya máskép N é m e t - S z á s z k a ,  bányaváros. 
A  római korszak régi bányamívelési helye volt, a mit eléggé 
igazolnak az itt előforduló római pénzek és érmek.]) A bar
bárok előnyomulása megsemmisítő ezen ős culturát, annyira, 
hogy emléke is elveszett. A  bányahely még csak 1710 — 1740. 
évek közt kezdett újra épülni, és bányászokkal, nevezetesen 
favágókkal Stájer, Karniolia, Tirol és Magyarországból tele
píttetett. A  régibb Oláh-Szászkától csak a közlegelő választja 
el. A  csanád-egyházmegyei névtár szerint a megtelepedés Í740. 
év körül történt. A  bányakincstár 1750. évben építette a plé
bánialakot, 1751. évben a kathol. templomot. Ebből kitűnik 
Konstantiny János tévedése, ki azt Írja (Denkschrift über die 
banater Bergwerke, 104. lap), hogy Szászka bányahely 1754. 
évben épült. Népsége 1788. évben a török háború miatt szét
futván, csak a következő évben tért vissza a bányászat folyta
tására. Midőn 1817. évben Ferenc király a katonai végvidék
ből jővén, Oraviczára való útjában egy pár napig Szászkán 
pihent, a bányaközség mezővárosi kiváltságért folyamodott, a

■) Temesvári Értesítő IV. folyam, 19. lap.
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mire a király 1834-ben adta meg az engedélyt; azonban a 
bányaigazgatóság azt ki nem hirdette, és a kiváltság csak 
akkor került napvilágra, midőn a bányahelyek az osztrák
magyar vasúttársaságnak átadattak.

Az eddig figyelemre nem méltatott vasérceket 1845 — 
1847. években egy hannoverai vállalkozó technikus Marquart 
Frigyes vette által, ki sok akadálylyal küzdvén, végre 1848. 
évben a mostani Neravölgyi kohó alapkövét lerakta, 1850. 
évben az építés befejeztetvén, a torokkemencze meggyujtatott.

. A magán bányatulajdonosok 1851. évben Oraviczán, 
Szászkán és Dognácskán egész báuyabirtokukat eladták a 
bányakincstárnak; 1855. évben pedig e bányahelyek a nevezett 
vasúttársaság tulajdonába mentek át. 1877. évben az itteni igaz
gatóság feloszlattatott, és az ügykezelés legnagyobb része a 
moldvai, kisebb része az oraviczai igazgatóságra ruháztatott.

A bányabely az 1761. évi térképen Sóska néven fordul 
elő. Területe 14,776 hold.. A város két részben V alakban fek
szik, mely betű alsó részében a Nera folyó kanyarodik. A  város 
egyik része, melynek jobbatalaji minősége, Vericzá-nak nevez
tetik, és itt oláhok avagy bufánok laknak. A  másik részén job
badán németek laknak, és itt keresztül visz az országút a 
regényes Almás völgybe. Német Szászka két hegy közt fekszik, 
a déli hegy neve Dragoj, az éjszakié Csokanalta. A Dragoj 
hegyen van egy szikla, mely Kálvária hegyül is szolgál. Alatta 
kelet felé emelkedvén a hegy, jobbra a György völgyébe vezet 
az országút Almásnak, felfelé Mária Schnee és Kohldorfnak 
kanyarodik. A Györgyvölgyben most is Szentgyörgy bánya 
van. Említendő a Teklahegy, melyben elhagyatott bányák van
nak, ennek lejtőjén van a Szent Tódor rézbánya. Tovább lee
reszkedve a malom-völgy nyílik meg, mely 1848. év előtt gyö
nyörű szép volt, és zuhanyfürdővel volt ellátva, melyet azon
ban a vasúttársaság elhanyagolt. Asbóth Lajos e völgyet uta
zási könyvében leírta.

Helynevek: Reichenspitz hegy, csúcscsal a város felett, 
mely hegyben gazdag bányák vannak. Komora hegy, Padina 
száka (száraz völgy). Gaura Zsurki, barlang. Bittfüruns. Szpo- 
reszkán. Izvoru Radului. Ogasu Ungurianu. Izvoru Fundat.
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Badina Dúsa források. Pindza Draginyi, kőszikla, melynek 
felső kiálló része alatt 100  ember fér el.

Magaslati mérések: A  Nera vízszíne a N.-Szászkai lód
nál 145.4. Csóka n’alta, keletre 587.7. Krucs n’alt, Mária 
Schueehoz éjszakra 634.g. Tilfa Bálán, Kohldorfkoz keletre 
719.8. Yalea Tresti, a sztancsilovai úthoz éjszakra 018.,. Ursi- 
kar ugyanott 634.8. Facsa Bojestje mező, a Kremenicza forrá
sánál 578.3. Buncsa, magaslat, melyen a katonai végvidéki, a 
szászkai és a moldvai határ találkozik, 729.6. méter.

Szebenitz, hajdan falu Zsidóvár mellett. Müller 1709. évi 
térképe Zehenitz néven tünteti fe l; hasonlókép Homann múlt 
századi térképe Schidova (így) mellett.

Szederjes, lásd Szudriás.
- Szederjes, hajdan falu Szákulboz nyugotra, Dragomirest 

és Ebendorf közt. Örményesi Lado, Mutnoki Zayk László, Ist
ván Szörényi bán és testvére Sandrin 1467. évben kölcsönös 
örökségi szerződésre lépnek, melynek tárgyai Mutnok, Malom
falu, Zederyes, Csernota, Almafa, Magúra, Örményes stb. (Szö
rényi bánság története I II . 80. lap.) 1503. évben Zgriba 
Mihály de Zederyes választott biró a Macskási Miklós és két 
karánsebesi lakos közt fenforgott pörben 1585. évben Brat- 
hovan László, Mutnoki Mihály húgainak képében és Mutnoki 
Farkas ellentmondanak, hogy Zagyvái Boldizsár Szederjes, 
Zgribest, Nalácz stb. birtokába igtattassék. Ugyan ez évben 
karánsebesi Vajda Bonifác, lugasi Dési János és Dogan Mik
lós tiltakoznak, hogy a zsidóvári uradalomba igtatott Apafy 
István jobbágyai, t. i. a Zsidóvár várához tartozó Zederyes más
kép Zeldebacz falu lakosai földeket és erdőket bitoroljanak 
Dombovitza és Dragomirest területén. Ez évben Mutnoki 
Ferenc özvegyének öröksége is a rokonok egyezségi tárgyává téte
tik. Báthory Zsigmond fejedelem 1590. évben Zsidóvár várát 
és várost, Zederies, Sidomirfalva, és Nadrág falut Jósika Ist
vánnak adományozza. (Lásd Zsidóvár) Ezek Szörény megye 
karánsebesi kerületében feküdtek. A  beigtatás csak Szederjes 
és Nadrág faluban ment ellenmondás nélkül végbe. Báthory 
András fejedelem 1599. szeptember 1-én a Zsidóvárhoz szol
gáló Zederies egész falut, és a bozsuri kerületben Hunyad 
megyében fekvő egész Zederies, Sziget, Szecsán, Botinest, Szu-
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száuy, Bírna stb. falut Sarmaságliy Zsigmondnak adományozza. 
I tt  tehát világosan két Szederjes megkülönböztetik; az utóbbi 
a mai Szudriás. (Krassói Okltár II. 226. lap.) Sarmasághy 
Zsigmond 1607. évben a Szörény megyében fekvő Zsidóvár 
várát és hasonnevű oppidumot, Nadrág, Sidomir, és Zederiea 
egész faluval, más Hunyad megyei falvakkal együtt, a milye
nek Zederies, Szécsán, Botinest, stb. 12  esztendőre Keresz- 
tesy Pálnak elzálogosítja. I tt  hasonlókép két Szederjes említ- 
tetik. Branyicskói Jósika Zsigmond 1627. évben az erdélyi 
káptalannál bevallja a Szörény megyében fekvő Zsidóvárt és 
Zederjes falut a raguzai eredetű Kestys Jakabnak 1400. magyar 
forintért. (Lásd Zsidóvár.) 1642. évben Mutnoki Mihály mag
szakadtával, a fejedelmi fiscus tartott igényt Zederjes praedium, 
Nalácz, Magúra stb. birtokára, de Mutnoki János tiltakozott 
az ellen, hogy a fiscus azokba beigtattassék. És ez a Zsidó
várhoz tartozó Szederjes utolsó említésé. (V. ö. Szudriás.)

Szegszárd, lásd Bunya-Szegszárd.
Szelcsova, falu a Maros és az erdélyi határ közelében, 

Posogához éjszakra, Telegdy Lőrinc János fia (ez Miklós fia) 
1455. évben az ő részbirtokait Pilepkeve, a körülötte fekvő 
Zaczva, Szlatina, Posega, Hidegfa stb. falvakkal 250 arany 
forintért eladja Hlyei Jánosnak. (Lásd Filepkeve.) II. Ulászló 
király 1508. évben uj adományt ad Telegdy Istvánnak Bihar 
és Csanád megyei birtokaira, Mohol Bács megyei, és Pilep
keve, Salchua, Hasznos, Posoga, Hidegfa, Gozan, Thyvis és 
Baltha arad-megyei birtokaira. E  falvak mind a mai Krassó 
megye határában terültek el, részben ma is léteznek. Zelchova 
1539. 1540. években Pereo falu sorsában osztozott. (Lásd azt.) 
Báthory Zsigmond fejedelem 1592. évben Jósika Istvánnak 
nagy birtokokat adományoz Perro, Posoga, Zelchova, Pilepkeve) 
Baltha, Szpin, és Szlatina faluban Arad megyében. A fejede
lem 1595. évben Jósikát e birtokokban megerősíti. Bethlen 
Gábor 1622. évben uj adományt ad Kenderessi Parkashak az 
Arad megyében fekvő Posoga, Zalcsova, Zpin stb. részbirto
káról. Marsigli szerint Posoga, Szalcsova, Kapolnás, Bata stb. 
1690—1700. években a tótváradiai kerülethez tartoztak. Az 
1717. évi összeírás, Salscheva néven 25 házzal, de az 1723. évi 
térkép is a lippai kerületben tünteti fel.
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A mult század óta bírja a királyi kincstár. Határa 
2925871 hold.

A dűlőnevek sok tekintetben érdekesek. Lunka, Posogával 
határos. Balta Gyigyi, és La Brand, Petris várossal határos. 
Ungiu, a Maros partján, Z ám mai határos. Padina, Toltisu 
(töltés ?), La Szat, La Primi, La Sideasca, La Troasi, Ritt, 
P iatra Filipului a Maros partján, magas sziklák közt. (Tán a 
régi Filepkeő neve rejlik benne.) Erdők és hegycsúcsok: Padina 
popi, erdei tisztás, Fintóággal határos. Szirbu, Kostej és Bul- 
zával határos.

Dimpu lui Laz Fanca, Posogával határos. Padina urszu- 
lui, nagy mélység, Tiszával Erdélyben határos. Padina Chia- 
pului, Coliba lui Marian, Padina Tucacului, Kostejnál. 
Padina Serbanului, Dragoe. Sperlita hegyi patak, mely Szel- 
csovát Posogától elválasztja.

A lakosság száma a 700-at felülmúlja. A görögkeleti 
egyház anyakönyve 1779. évben veszi kezdetét.

Más ily nevű hely nincs hazánkban.

Szelistye, hajdan falu, mely egykor a marsinai kerület
hez, és Temes megyéhez is tartozott.

1548. évben Bozvári János birtokrészeit Facset környé
kén, ezek közt Zelysthye, Forasfalva, Nemesest stb. falut leá
nyának hagyományozza. (Lásd Bozvár.)

Török István itteni jobbágyai: Lupe Opra és Kozmán 
János 1597. évben jelen vannak Jósika István statutiójánál 
Magyar Szád birtokába.

Báthory Zsigmond 1597. évben a Hunyad megyei mar
sinai kerületben fekvő Zeleste falut enyingi Török Istvánnak 
adományozza. (Lásd Marsina.) A statutio napján, 1598. junius 
2-án Bozváry Miklós Marsinán, maga és dési Pán János nevé
ben a beigtatásnak ellentmondott Zeliste, Kostéj, Belosest, 
Kossova stb. falura nézve. Bethlen Gábor 1617. évben Zelis- 
the praediumot, mely akkor Temes vármegyéhez tartozott, 
zálogba veszi, 1620. évben Török István magtalan halála után 
ifj. Bethlen Istvánnak adományozza.

E falu területe Szintest határába olvadt; ma is van Szin
test határában Szelistye nevű dűlő.
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Szelistye falu vau Arad megyében a Maros jobb partján, 
és Hunyad megyében, közel a Krassó megyei keleti határhoz.

Szelistye, hajdan falu. 1507. Georgius, Bartholomeus, et 
Michael Besan de Zelesthe. (Hazai Okm. Y. 402.) Melyik Sze
listye? A Besan család Belinczen volt birtokos.

Szemenik, hegy Franzdorfhoz délkeletre. Magassága 
Hunfalvy János szerint 4584—4900 láb, Hatsek térképe sze
rint 1455 méter, a vasúti társaság General-Statistikája sze
rint 1455'8 méter. A név szláv eredetű. Némely szláv népszo
kásban mythologiai maradványok ismerhetők fel. Ilyen a lefe
jezés, heran a stinati; a kacsaütés, kácera zabiti; a fekete 
baknak a toronyról való lelökése, — szokások, melyek csak 
újabb időben eltöröltettek, azon hekatombákra emlékeztetnek, 
melyek Zembuch-nak, avagy Zeménik-nek hozattak. (Dudik: 
Mährens allgemeine Geschichte. I. 392. lap.) A föld, Zemina 
néven, lengyelek és sléziaiak által tiszteltetett.

A jeles fiivész, Eocliel Antal 1815. év junius havában 
mászta meg a hegyet.

Szendelak, falu a Temes mellett Magúra és Tápia közt. 
A Szende család gavosdiai és magurai földjein két külön elöl
járóval biró contractualis községet telepített: Szendelakot és 
Fülöpházát. Szende Béla nevezetesen 1853. évben a Tapia- 
felé eső magurai földjein magyarokat telepített, szőllőmíve- 
lésre. 1859. évben a katholicus imaház és iskola emeltetett 
föl. A helység Tapia felőli részen egy nagy vízmosás szakítja 
ketté a Lugos-zsidóvári utat, a rajta átvezető nagy hidat az 
oláhok Podu turkului-nak nevezik. A  nép azt véli, hogy e 
hidat a törökök rakták ide először; minthogy azonban az 
utolsó török háború alkalmával a törökök idáig nem hatoltak, 
azt kell következtetni, hogy e híd, vagy egy hasonló a török 
foglalás alatti időben emelkedett itt. Figyelmet érdemel, hogy 
egy 1557. évi határjárás szerint, mely a Lugos és Gavosdia 
közti vidékre vonatkozik, az országút Lúgosról GaVosdiára 
Magurán át, tehát a magurai földön telepített Szendelak terü
letén keresztül vezetett.

Szendelak és Magúra területe még nincs elkülönítve.
Szent-András, hajdan fulu Szudriás mellett. Gergely 

diák fia János de Cherneuch a falu nyugoti részét Zedechi
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Borza Péter és Benedektől vétel által szerezte meg; ugyan ő
1362. évben Omori László mesternek, Gál kir. jegyző fiának a 
Krassó megyében fekvő Zenthandras nyugoti részbirtokainak 
felét 120 márkáért eladja. Még ez évben Cherneuchi János 
Zenthandras részbirtokainak keleti felét is, továbbá Markteleke 
és Parkad szintén Krassó megyei részbirtokokat, megint csak 
a tituli káptalan előtt 101 márkáért Omori Lászlónak elzálo
gosítja. Ez utóbbinak fia, Bertalan, 1383. évben a királyné 
előtt panaszt emelt Hanko kassai polgár és fia Mihály ellen, 
mint a kik Szederjes és Zenthandras krassómegyei falvakat 
bitorolják. Bertalan halála után nővére Katalin folytatta a 
port több éven át Hanko ellen. Bubek Imre országbíró 1390. 
évben Katalin javára, Hanko fia Mihály ellen ítéletet hozott, 
mely Szederjes és Szentandrás falvakat Katalin tulajdonának 
nyilatkoztatja, melynél fogva a Csanádi káptalan őt azok bir
tokába beigtatta. 1407. évben Szentandrás Szederjeshez, a mai 
Szudriáshoz tartozott. (Lásd Szudriás.)

Szent-Benedek. Vaja falu egyik része 1378. évben Zent- 
beneduk (1. Vaja) (lásd róla krassói Okltár I. 147. 148. lapot.) 
Bessenyő János birtoka volt, a miért is, midőn itt Hímfy 
Benedeket beigtatni akarták, Bessenyő Mátyás tettlegesen 
ellenszegült.

Szent-György, falu a Berzava folyó mellett Temes megyé
ben, hajdan Krassó megyéhez tartozott. Omori Gál 1319-ben 
azt panaszolja, hogy Gergely mester tőle 16 kepe szénát jog
talanul Szent Györgyre (in villam Sancti Georgii) elhordatott. 
Szent György és Omor határos falvak. A  pápai tizedlajstfom 
szerint 1333. évben a szentgyörgyi pap — ki a krassói főes- 
perességhez tartozott, — 22  garast fizetett.

Jám  és Borzascenth gyurgy mint Jánky Miklós birtokai 
említtetnek 1335. évben, melyeket a kalocsai érsek érsomlyói 
várnagya adóval nagyon megterhelt. (Lásd Jám.)

A váradi káptalan 1421. évi bizonyítványa szerint Csáky 
Miklós erdélyi vajda, és testvére György volt székely gróf közt,— 
más részről Nagylaki János Mihály fia közt kölcsönös osztá
lyos atyafivá fogadtatás jött létre, oly módon, hogy ha Csáky 
Miklós és György férfi örökös nélkül meghalnának, akkor 
Haroch, Gyungh, Gyres falvak, a részbirtok Akusban, és
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Nagyszántó felénekkét része Közép-Szolnok megyében Nagylaki 
Jánosra szállj anak. Ellenben ba az utóbbi férfimagzat nélkül 
meghalna, akkor Krassó vármegyei birtokai, nevezetesen Zenth- 
gyiorgh, az ottani vámszedéssel, Alchy, Kerepche, Gyopa, W ath, 
Császártető, Keresztyénfalva, Pleskoch, Nagybélszeg, Obélszeg, 
Kylynis, Rárossziget, Dupolch (=Duplay), Sithe, Debelch, Bel- 
zek, Ugrinocli, Gerech, Bokchincs, Harka, Bozyas, Prekoch, 
három Igricy, Jaam, Bazna, Kuzmincb, két Patrygh, Radoinel- 
falva, Strezfalva, Busolch ( =  Ruszova) Sterkolch, Myrsinch 
(=Mercsina), Neogochfalva, Stryzfalva, Vásárhely, Szalókfalva, 
Kuzaak, Kyvys, Garab, Lethkas, Simonoch, Ligoroch, a Duna 
folyóban való halászattal, Nenchtelek, és Kőszegh, más három 
faluval együtt, — továbbá két Igazó nevű falu Temes megyében 
Csáky Miklósra és Györgyre szálljanak. Nagylaki János leányai 
Anko, Agatha és Dorottya a Csanád vármegyei Nagylak, Rét- 
kerth, Demengh, Palota, Mezőhegyes, Bozyas, Tamásháza, 
Kenez, Jenő és Oly ved birtokában maradjanak, és ott fiusít- 
tassanak, de ha férfimagzat nélkül meghalnának, ezen csa- 
nád-megyei birtokok is Csáky Miklósra és Györgyre vala
mint utódjaikra szálljanak. De noha Nagylaki János, Jánk 
fia magtalan meghalt, ezen jószágok mégis a királyra szálltak, 
és Zsigmond király 1427. évben azok nagyobb részét Nagy- 
mihályi Albert vránai perjelnek adományozta. Ez alkalommal 
érdemei közül kiemeli, hogy az eretnek csehek ellen, a horvát
országi lázadók ellen, és Havasalföldön mindig saját költsé
gén harcolt. Horvátországba 250 lándsás vitézt, Havasalföldre 
225 lándsás vitézt küldött, és Ott Dán vajdát visszahelyezte 
uradalmába, kit vetélytársa Hadul, máskép Praznaglava, török 
segítséggel leszorított volt. Mind ezen érdemeknél fogva a 
király Nagymihályi Albertnek, és általa fiainak Jánosnak. 
Lászlónak és Györgynek Csanád vármegyében Nagylak, Pa- 
latha, Mezőhegyes, Rétkert, Tamásháza, Kenéz, Derékegyház, 
Ácsa és Eiged falvakat, — Krassó vármegyében Zenthgewrgh, 
Alchy, Kerepche falvakat a Borza (Berzava) folyó mellett, a 
Szentgyörgyön szedendő vámmal, és az ottani kastélylyal, 
továbbá Podversa, Dupolcz, Vaad, Köles, Rárósziget, Nagybél
szeg, Kisdéd, Belszegh, Sithe, Gerech, Igriczi, más két faluval 
az Igon folyó mellett, továbbá Vásárhely, Jaam, Rusolch, más
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egyéb falvakkal a Krassó és Witelnek folyó mellett, — Temes 
vármegyében Felső és Alsó Igazó falvakat adományozza, 
melyekbe a Csanádi káptalan Nagymihályi Albertet és fiait 
még ugyan ez évben beigtatta, kivévén Sitbe, Garab és két 
Igrici falut, melyekre nézve ellenmondás történt. A beigtatás 
azonban nemcsak a királyi igtatási parancsban megnevezett 
falvakra terjeszkedett, hanem azokra is, melyek abban külön 
megnevezve nem voltak, minthogy a király adománya általá
ban Nagylaki Jánosnak minden bármely vármegyében fekvő 
birtokaira szól. A Csanádi káptalan tehát 1427. évben Nagy
mihályi Albertet még Csanád vármegyei Jenő, Demengh, Boz- 
yas, Olyved falura, Ujfaluteleke, és Tojnpaegyház pusztára — 
Krassó vármegyei Gyopa, OsászártetŐ, Keresztyénfalva, Ples- 
kolcz, Obelszék, Debölcz, Gradoch, Boksincs, Reruen-Bél- 
szeg, Prekolcz, Ugrinolcz, Harkinch, Bozyas, Mylotinolcb, Let- 
kas, Kuzak, Zlawkolcz, Zoboticza, Patrikfalva, Radamerfalva, 
Stredolcz, Sterkolcz, Draguzlofalva, Priboy, Kis-Priboy falvak; 
Kalanteleke, Drennye, Ligorovacz, Bozna, Nempche, Turba- 
sewcb, Mirsincb, mindkét Sesaagh és Dobranycznyk, — és 
Temes vármegyei Igazow, Közép Igazo, Sterkolcz, Mikoles, Kri- 
vinabogdan, és Mézespataka falvak birtokába igtatja. Mind saját 
igtatási parancsát, mind a csanádi káptalan igtatási jelentését 
1427. évről Zsigmond király 1428. évben átírja, megerősíti, 
és uj adománykép kiváltság alakjában kiadja. Nagymihályi 
Sandrin és testvére Gábor 1550. évben tiltakoznak az ellen, 
hogy petrovinai (így) Petrovics Péter és Fráter György kincs
tárnok birtokjogaikat Nagylak, Palatha, Mezőhegyes, Rétkert, 
Tamásháza faluban, Derékegyház, Ácsa, Figed praediúm- 
ban Csanád megyében, Szentgergh (az itteni vámszedéssel és 
kastélylyal), Achy, Kerepcze, a Berzava 'folyó mellett, Pod- 
versa, Dupocz, Vaath, Kyolcs, Rárósziget, Kisded, Bélszeg, 
Sí the, Gerech, Igricy, Vásárhely, Jám  és Rusocz faluban 
Krassó megyében; és Igazó Temes megyei faluban megszerez
zék. (Oklevéltár II. 405. sz.) (Lásd Jám  és Igazó.)

A  Marsigli-jegyzék 1690 —1700. évekről Sz.-György 
falut a bokcsai (bogsáni) kerületben sorolja elő. Az 1717. évi 
összeírás szerint St.-Georg 30 házzal a csákóvai kerületben 
feküdt. Ma Temes vármegyéhez tartozik.
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Szent-Helena, falu az alsó Duna mellett, Coroniní faluval 
határos. Ez Krassó megyének utolsó falva délen, kelet felé-

A katonai határvidék szerbbánsági ezred kerületében 
feküdt. Ma a moldvai járáshoz tartozik. Területe 18 391024 hold.

Temploma 1851. évben épült.
Szent-lstván. Volt-e ily nevű falu Krassóban? alig szen

ved kétséget. Péter krassói főispán 1343. és 1344. évi levele 
kelt juxta ecclesiam beati Stephani regis, azaz, Szent István 
király temploma mellett. így szoktak némelykor falvakat is 
nevezni. 1347. itt kelt Rymai Mihály alispán levele. (Lásd az 
Okltárt) V. ö. Szentkirály.

Szentkirály, hajdan majorság Krassó megyében. 1516. 
allodium Zenthkyrali, György brandenburgi őrgrof birtoka 
volt, — Corvin János özvegye után, a melyből 80 köböl búzát 
bevett. (Oktr. I. 502. lap) V. ö. Szent István.

Szent-László, hajdan falu a Berzava folyó mellett. A falu 
majd Krassó, majd Temes megyéhez tartozott, és a Duua mel
lett fekvő hasonnevű várral nem tévesztendő össze. Zsigmond 
király 1404. évben az akkor Krassó megyében fekvő Zenth- 
lazlo, Eélegyház, Szentmihály, Gyurgő, Sziget, Aracs, és két 
Szentmiklós falvakat Maróti János macsói bánnak adomá
nyozza, kit ezekbe a Csanádi káptalan beigtat. Az adomány
levél szerint ezen jószágokat eddig Demetrius de Azyoagh fiai: 
Miklós, János és Benedek bírták, de a király azokat tőlük 
hűtlenségük miatt elvette. E  szerint Szent László létezését 
bizton lehet a X IV . századdal kezdeni. Zsigmond király 1437. 
évben megjutalmazni akarván néhai Maróti János bán fiának 
Lászlónak hű szolgálatait, annak Pökry István, Demeter fiá
nak részbirtokait adományozza, melyek Kőrös megyei Pukur és 
Azyagh (possessiones seu districtus) nevű jószágban, és a 
Krassó megyei Szentlászlóbán léteztek. Pökry István magta
lanul halt meg, és így a nevezett birtokok a király kezére vol
tak szállandók, de az akkori országos zavargásokat felhasznál
ván, nevezett Pökry Demeter fiai: Benedek, Miklós és János 
hűtlenségbe esvén, e jószágokat maguknak foglalák el, a nél
kül, hogy a király beegyezését kérték volna. Pökry Demeter 
fiai: Benedek, Miklós és János, e jószágokat maguk közt meg- 
oszták, és Benedek azokat, az adományozás idején, még keze
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a la tt tartotta. (Oklevéltár I. 268. sz.) Az ügy még csak 1444. 
évben nyert megoldást, oly formán, hogy Maróti László és fiai 
Pökry Domokos és Mihálylyal egyezségre léptek, mely szerint 
az utóbbiak a Marótiaknak a Temes vármegyében, a Berzava 
folyó mentén fekvő Zenthlazlov, Szentmiklós, Aracs, Félegyház, 
Gergető (Gyurgő) és Szentmihály falvakban minden részjó
szágaikat átengedik és cserébe adják.

E  falu ezentúl nem szerepel Krassó megye történetében ; 
de neve még visszhangzik a megyei családnevekben; 1438. és 
1439. években Balás de Zenlazb (így) volt krassói alispán; 
1471. Tamás de Zenthlazló kijelölt kir. ember volt, midőn az 
Országh és Ongor családot Krassó és Temes megyei birtokokba 
igtatták.

Szent-László-vár, hajdan vár az Alsó-Duna balpartján 
Galambóczczal (Golubacz) szemben, a Babakay dunai szirt 
közelében.

Történeteinkben sokszor egyszerűen Lászlóvárnak nevez
tetik. Az ó-moldovai szigeten túl, és pedig Krassó megye legdé
libb pontján emelkednek a magas fekvésű Lászlóvár, vagy 
mint a nép nevezi »Kula« (torony) romjai. E  vár nem IY. 
Béla alatt, 1244. évben keletkezett, mint azt egy történettár
sulati közlönyben olvasom ’), hanem építette azt Zsigmond 
király, mint ő maga mondja egy alább említendő 1430. évi 
levelében2), éspedig, mint a körülményekből kitűnik, 1427. 
évben. A  vár építésével a királynak közvetlen célja volt. Laza- 
revits István szerb despota halálával, mely 1427. év nyarán 
történt, szerződés szerint, 17 vára Zsigmond király birtokába 
volt átadandó. De mielőtt az átadás megtörtént, Galambócz 
várát annak hűtlen szerb kapitánya 12  ezer aranyért a török
nek elárulta. Galambócz visszavételére tehát egyik előkészülete 
volt a királynak az, hogy azzal szemben Sz.-László várát emel
tette lombardi és genuai munkások által, és az uj várat ágyuk
kal és olasz tüzérekkel látta el. A  vár a következő évben már 
szereplésre volt hivatva. Zsigmond király már 1428. april

J) Temesvári........Értesítő 1878. folyam 22. lap.
E) Castrum nostrum Zenthlazlowara vocatum, ex ista parte Danubii 

per nos aedificatum, mondja az eredeti oklevél.
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havában táborozott Galambócz alatt. A  nevezett hó végén 
Galambócz várát szárazon és vizen megtámadták a magyarok. 
A Moravából a Dunába érkezett hajókat Lászlóvár oltalma 
alatt felgyújtották, amely alkalommal Eozgonyi István temesi 
gróf neje, Szentgyörgyi Cacilia, halhatatlan nevet szerzett 
magának. Gályáról, melyet maga vezérlett, több török hajót 
felgyújtott és elsülyesztett, és férjének oldala mellett nevezetes 
részt vett az erősség ostromában. A  galambóczi vár falai már 
düledezni kezdtek, és közel volt a vár feladásának pillanata, a 
midőn május végén Murad zultán roppant sereggel közeledett 
Galambócz felé.

, Zsigmond király a háromszorta erősebb ellenséggel meg
ütközni nem bátorkodván, a zultánnal fegyverszünetet kötött, 
melynek értelmében, Galambócz átadásáért, szabad visszavo
nulás igértetett neki. De a törökök az átkelő magyar hadsere
get megrohanták és zavarba hozták, úgy hogy maga Zsigmond 
király élete is veszélyben forgott, míg nem Eozgonyi Cacilia 
őt a maga csolnakába ragadta, és a Duna jobb partján biztos
ságba helyezte. Szent-Lászlóvár ügyesen kezelt ágyúi a törö
köket nem igen engedték a Dunához közeledni. Lászlóvár a 
királyt és környezetét oltalmába vette, és így rendeltetésének 
dicsőén megfelelt.,

Zsigmond király Eozgonyi Caciliát kitüntetett vitézsé
géért 1430. évben több Tolna megyei falu adományozásával 
jutalmazta meg, és ismét más Somogy és Fehér megyékben 
fekvő jószágokkal 1435. évben, a midőn azt, hogy ő, Zsigmond 
király, Lászlóvárat építette, ugyan azon szavakkal elmondja, 
mint öt évvel korábban.x)

Csendesebben folyik le ezentúl Lászlóvár története. Thal- 
lóczy Frank, Csanád, Keve, és Krassó vármegyék főispánja, 
1432. augusztus 5-én Kovin-ban kelt levelével megtiltja szé
kely i Horvát György Székelyben lakó jobbágyainak, hogy 
Szent-László várába menjenek, míg a hadsereg ott tartóz
kodik. 1433. évben Eberhardus Sax. lászlóvári kapitány (Capi- 
taneus de Zenthlazlovara) bíráskodik a borzafői kenézek közt 
támadt bíráskodási ügyben.

') Fejér Codex diplom. X. 7. köt. 629. lap.
X R A SSÓ  V Á R M E G Y E  T Ö R T É N E T E . I I . 1 4
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Ugyancsak Tallóczy Frank 1437. évben, akkor Szörényi bán, 
felhívja Hímfy Miklós és Frank krassói alispánokat, hogy 
Horváth István lászlóvári várkapitány (castellani de Zenth- 
lachlow) kérelme értelmében intsék meg Nagy-Somlyó lako
sait a legelőpénz és makkoltatási bér megfizetésére, mely- 
lyel Horváth Istvánnak- tartoznak. Ismerünk tehát két lászló
vári várparancsnokot. r)

Midőn a törökök hazánk déli vidékein előnyomultak, 
Szent László vára is az ő hatalmukba került. Ez minden 
nagyobb actio nélkül történhetett, mert az esemény sehol sincs 
feljegyezve. Oláh Miklós, ki Magyarországról szóló munkáját 
1536. évben megirta, az alsó dunai várakat ily rendben sorolja 
elő : Kevi, Dombó, Haram, Butoczin, Sanctus Ladislaus =  az
az Szentlászló, és Peth, megjegyezvén, hogy e várak »már sok 
év óta« a török hatalmában vannak.

Ma e várak romjai vonják magukra a vizsgáló figyelmét.
Lászlóvárát, 1879. május 23-án Böhm Lenárt, e vidék 

szorgalmas tanulmányozója, látogatta meg, s erről azt irja ,* 2) 
hogy a Duna mellett fekvő, kúpalaku hegy tetején épült,melynek 
tövében az 1858-ban alapított Ooronini falva fekszik, és mely
ből jelenleg kocsiút vezet a hegyre. A  fensík, melyen a romok 
állanak, mintegy 500 lépésnyi kerületű és gyönyörű kilátást 
nyújt. A várból ma csak egy, még köríilbelöl 12 méter magas 
torony negyedrésze magaslik ki, melynek 2 méter, vastag fala 
faragatlan mészkő darabokból hanyagul van építve. Tégla
maradványok csak szórványosan fordulnak elő, mi annak bizo
nyítéka, hogy ezen építmény annak idején hevenyében készült. 
A vár többi része teljesen romok közt hever: csak egy helyen 
vehető ki a kőomladék közt egy bolthajtás, valószínűleg valami 
pincehelyiség lejárata. A hegycsúcs éjszaki oldalán létezett a 
vár egyetlen feljárata, hol is egy rekeszték alapvonalaiban 
még felismerhető. Egy ásatás alkalmával a romok közt régi

’) Hunyadi János a várnai csata után a laszlovcei révnél szállt át 
a Dunán 1444. november 13-án. De ez nem a mi Lászlóvárunk, mert 
Hunyadi a Dunán átkelvén, Oláhországba ért.

2) A délmagyarországi tört. és régészeti Értesítőben VI. évfolyam 
70 lapján.



vizvezető vascső darabot találtak, mely most a temesvári régé
szeti muzeum gyűjteményében van. Nemsokára az idő vasfoga 
Lászlóvár utolsó, csekély maradványait is el fogja pusztítani a 
föld sziliéről.

Szentmarinest, lásd Zumarinfalva.
Szent-Mihály, hajdan falu Krassó megyében. Zsigmond 

király 1404. Maróti János macsói bánnak Aracs, Zenthmylial 
stb. falvakat adományozza. (L. Szentlászló.)

Krassó-Szent-Miklós, hajdan falu, úgy látszik Krassó 
megyében. Zsigmond király 1404. évben Maróti János macsói 
bánnak a Krassó megyében fekvő Aracs, két Zenthmyklos, Fél
egyház stb. falvakat adományozza. (Lásd Szent-László alatt 
többet.)

Thallóczy Frank volt Szörényi bán 1440. évben az ő, 
Crasso Szent-MiJclősban és tartozandóságaiban lakó jobbágyai
nak azt írja, bogy neki Nándorfehérvár védelmére nagyobb 
pénzösszegre lévén szüksége, Doczy Mihályt, a maga tisztjét 
küldi hozzájuk; bizik bennök, hogy az ő becsületét és saját 
érdeküket jól felfogván, teljesíteni fogják készséggel, amit tőle 
kíván; felszólíttatnak pedig, hogy azonnal minden háztelek után 
egy aranyat fizessenek Dóczy Mihálynak.

Szentpéter, falu. 1438. és 1439. említtetik Albertus de 
Zenthpether, vagy de Zenpeter Krassó megyei nemes. Váj
jon a megyében volt-e ily nevű helység ? sehol ki nem tűnik.

Szerdahely, hajdan falu Csorda táján. Már 1355. évben 
említtetik Zerdahel, mint Csorto, Bajla és Guluez faluval 
szomszédos. (Lásd Guluez.) 1362. évben Antal szerdahelyi 
kovács egyezségre lépett Lőrinc krassói alispán előtt, hengi 
(de Eng, de Heng) Mihály, János szűcs, és Miklós Chazmaz 
fiával, az utóbbiak házainak felperzselése m ia tt; oly formán, 
hogy minden viszály megszűnjék, az egyezségbontó pedig három 
márkával büntettessék. Krassó vármegye alispánja és szolga- 
birái 1411. évben bizonyítják, hogy remetei Hímfy István 
Zeredahel lakosságát (universos cives et hospites), és minden 
szomszédjait eltiltotta az ő Bácstövisse nevű faluban levő rész
birtokainak elfoglalásától, vagy bár mi módoni elsajátításától, 
Krassó megyei alispán 1425. évben volt Szerdahelyi (de Zer
dahel) Imre, János fia.

SZENT-LÁ8ZLÓ-VÁR—  SZERDAHELY. 2 1 1
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Szericse, hajdan falú Temes megyében a mai Krassó 
határában 1548. Bozvári János a Facset vidékén levő részbir
tokait, ezek közt Zeryche, leányának hagyományozza. (Lásd 
Bozvár.)

Szkeus, falu Remete Poganest, Dragomirest és Szgribest 
közt. Tivadar Gergely 1637. évben Prebul peligradi részébe 
beigtattatván, Zkeusból a beigtatásban részt vettek Mara 
Mihály, Romonicza János, Mara Péter, Mara Miklós, Romo- 
uicza Márton, és Burbuz Bálint nemes személyek. Zlceus 1640. 
évben mint Szörény megyei falu említtetik. 1673. évben Oz
mán aga, e vidék török igazgatója Aszkius helységben házankiut 
10  aszpert követelt adó fejében.

A Marsigli-féle jegyzékben 1690—1700. évekből Szka- 
us a karánsebesi kerületben fordul elő. Ugyan ott említi az 

1717. évi összeírás Sigajusch néven és 80 házzal. A múlt szá
zad végén a kir. kincstár birtoka volt. I. Ferenc király 1815. 
évben herceg Metternich miniszternek adományozta a falut, ki 
azt 1811. évben ismét visszaadta a kamarának (Lásd Drago
mirest.). Ma is bírja a kir. kincstár. Területe 23 1 0 1578 hold.

Mercy térképén (1723.) a helynév Kajus-nak van írva, 
1761. évi térképen Skajusch, már Korahinszkynél Skeusch. 
Botiest falu területén van. Szkeus erdő, Birkis határában 
Szkejus szántó. Mind két falu távol esik Szkeustól. A helynév 
magyarázatául több mód kínálkozik. Szkeusa annyi mint szárí
tani, azért Szkeus lehet Szárító. A bolgárok az albanusoknál 
Skjau, maga Bulgaria Skjenia-nak, a immunoknál Skiéji nevez
tetnek. (Jireoek: Geschichte der Bulgaren 115. lap.) Ezen 
a nyomon jár Hunfalvy Pál is, midőn azt mondja, hogy Bras
sónak egyik külvárosát az oláhok Skei, Skja-nak, a magyarok 
Bolgárszegnek nevezik, mert ott behívott bolgárok telepedtek 
meg, kik most oláhok. Oláhországban sok ily nevű helység 
létezik, lakosai mind bolgár származásúak. A Skja, Skeu szó 
tán a görög ay.Xaßog sclavus, olasz schiavo szóból ered, az olá
hok azt mindenesetre az albánoktól kapták. (Die Rumänen 
und ihre Ansprüche 2 1 0 — 21 1  lap.) Nincs semmi adatunk arra 
nézve, hogy Szkeus lakosai bolgár származásúak lennének, a 
falu is a krassován falvaktól 'elég távol esik; azért nem 'lehet
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figyelem nélkül hagyni, hogy az oláh szkeju, vagy szkejette szó 
»bojtorjánost« jelent, — oly szó, mely mint a természeti fek
vésnek megfelelő helynévnek igen jól beillik.

Szpenczuracz, hajdan praedium Szörény megyében. 
Karánsebesi Peyka Miklós, László, János, Péter, Ferenc, másik 
Péter — ésifj. Miklós, valamint Kaztrucz Miklós 1598. ellent
mondanak, hogy Barcsai András Potokul máskép Zpenczw- 
racz, Gorwicza és Jelhovecz praediumokba igtattassék. (Okltr. 
II. 215. sz.) Bizonytalan vájjon a mai Krassó megyei terüle
ten, vagy a Szörényi bánság karánsebesi kerületében feküdt-e ? 
(Lásd: A Szörényi bánság II. 465. lap. Potokul cikket.)

Sierkovecz, hajdan praedium Szörény megyében, Krassó 
város körül. Nagylaki János 1421. évben Osáky Miklósnak és 
Györgynek Busolck, Sterkolch, Mirsincb stb. falvakat öröksé
gül Ígéri. A Csanádi káptalan 1427. évben Nagymihályi Albert 
vránái perjelt, a . Krassó megyei, valamint a Temes megyei 
Sterkolcz birtokába beigtatja., (L. Szent-György.) Karánsebesi 
Kún Dániel 1598. évben Krassó városban megjelent, és Nyakazó 
János István és Ferenc, valamint Országb Borbála — Peyka 
Miklós nejének — nevében ellentmondott, hogy Barcsay And
rás Sterkowecz, Moyselupak stb. praediumok birtokába igtat
tassék.

Bruznik falu határában van Yalea Sterchovitiu nevű 
szántó és kaszáló.

Sztremtura, hajdan falu a Szörényi bánság komiátbi kerü
letében. 1503. évben Gabre, nemes Bogdán fia, Zremturai 
részbirtokát elakarja zálogosítani. (L. Kalugyeren) Strimtura 
vidék van a Temes partján Szlatina területén.

Hunfalvy Pál azt írja valahol, hogy e helynév jelentése 
=  Szurdok. A marmaros megyei Szurdok máskép Strimtura.

Szécsen, Szécsény, vagy Szécsen falu Bozsur és Szárazán 
közt. Vályi és Fényes az utóbbi nevet használják.

Báthory Zsigmond 1596. évben a Bozsurboz tartozó 
Zochien falut, mely akkor Huny ad vármegyében feküdt, Jósika 
Istvánnak adományozza. Az utóbbinak bukása után, Báthory 
András fejedelem 1599. évben a Hunyad megyei bozsuri kerü
letben fekvő Zechten, Szarazan, Bírna stb. falut Sarmaságby
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Zsigmondnak adományozza, a ki 1607. évben Z%hyen, és a 
többi falvakat Keresztesy Pálnak elzálogosította.

A Marsigli-jegyzék 1690— 1700. évekből Szudriás, 
Bozsur, Zsupán, Szurdok, Bírna és más szomszéd falvakat 
elősorol ugyan, de Szécsent magát nem nevezi. Az 1717. évi 
összeírásban Sezschany néven találjuk 15 házzal a facseti kerü
letben.

Szécsen a múlt század végén a kir. kincstár birtoka volt. 
Területe 17 6 8 1200 hold. Ebből az allodialis földek két részre 
oszolnak. Az első állomány 728 holdat tesz, melynek birtokosa 
a forradalom ptán Eirich Antal és neje, és Eirich született 
Balogh Hermina. Ezt a jószágot 1865. évben árverésen meg
vették felében Kengyelácz Kristóf és neje Mária egyenlő rész
ben, — másik felében báró Barkó Eduárd. Mindkét félbirtok 
egész árát az illetők kifizetni nem tudván, az egész egykori 
Eirich birtokot 1872. évben Weisz Ignác vette meg, ki mint 
egyedüli tulajdonos bejegyeztetett.

Szécsen második állománya 729 holdat tesz, mely Male- 
nitza András lovag és neje közös, továbbá Malenitza, született 
Darvan Anna birtoka volt. Ajándék utján kapták 1866. évben 
Malenitza György és Sándor egyenlő részben. Malenitza György 
birtokrészét 1871-ben örökölték kiskorú Malenitza Péter, 
János és Milos. Ugyanazok örökölték akkor Malenitza Sándor 
részét is.

Dűlőnevek: Bovina, Dajest, Szugyila, Groszu, Szako.
Szécsénpataka, csermely Krassó megye déli részeiben. 

Vaja 1378. évi határjárásában: Zecenpataka vagy Zeéhenpa- 
faka (Okltár I. 147.'1.). A  Karas folyóba szakadt. Ma nem 
tudhatni, hogy e név melyik csermelyre vonatkozik.

Székás, falu Dognácskához délre, Zsurzsova és Nagy- 
Tikván közt. Bégi nevén Székáspataka. A Csanádi káptalan 
1357. évben bizonyítja, hogy Zokul fiai Farkas, Gergely és 
Miklós, Bessenyő János érsomlyói várnagygyal oly egyezségre 
léptek, mely szerint ők az utóbbinak Zekaspataka krassó-me- 
gyei falut minden tartozékaival átadják. Ezért Bessenyő János 
mester tartozzék Zokul fiainak ugyanott telket, melyen 50 ház 
épülhet, a hozzá való szántókkal és kaszálókkal azon ideig 
átengedni, a midőn Zokul fiai a királytól valami más alkalmas
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földet nem nyernek. Hu ez megtörténik, Zokul fiai az említett 
földet Béssenyő Jánosnak visszaadni tartozzanak. Szécsy Mik
lós országbíró 1358. évi levele szerint, a nevezett Bessenyő 
János várnagy hű szolgálataira hivatkozván, arra kérte a 
királyt, hogy neki a Székásvölgyet (Zekuswelgh), a melyben a 
Zekuspatak folyik a Karas folyó mentén és mely azelőtt Zekul 
(így) fiainak: Farkas és Gergely kenézek tulajdona volt, ado
mányozza. E  birtok kezdetét veszi a Székásbánya (Zekus- 
bánya) királyi bányabelytől, és a krassói kir. vár földjeinek 
határáig ér. Kérte egyúttal azt a völgyet, melyben a Köves
patak foly, e patak forrásától egészen annak a Nyárág folyóba 
szakadásáig. A király erre meghagyta a Csanádi káptalannak, 
tegyen vizsgálatot, vájjon a Székásvölgy (Zykaswelgh), mely
ben a Zykaspatak folyik, a király adományozási jogához tarto
zik-e ? A meghívott nemesek és szomszédok közűi, sokan gaz
dasági munkájuk miatt, meg nem jelentek, a megjelenők 
azonban erősítők, hogy a Székásvölgy királyi birtok, és hogy a 
király jogosan eladományozhatja e földet. Midőn azonban a 
káptalau és a király küldöttjei Bessenyő Jánost beigtatni 
akarták, Zekul fiai Gergely, Farkas és Miklós e szándéknak 
ellentmondottak. Ellenmondásukat azzal indokolták, hogy 
Bobért Károly király a tiltakozók apjának, Zekulnak, a neve
zett völgyben két birtokot — duas possessiones Zekas nomina
tas, — adományozott tartozandóságaival együtt. Az illető 
okleveleket azonban, melyek bizonyítják, hogy a király a neve
zett két Zykas birtokot Zekulnak adományozta, előmutatni 
nem képesek, mert Bozorad nagykarassói kenéz több cinkos
társaival együtt, Májé utáni hétfőn éjjel a tiltakozók házát 
fegyveresen megrohanták és őket okvetetlenűl megölik, ha szö
kés által nem menekülnek. Házaikat azonban felperzselték és 
ez által 40 márkánál nagyobb kárt szenvedtek. E  tűzvészben 
a Kethzykas-ra vonatkozó oklevelek is elvesztek. Zekul fiai 
kértek határidőt, mely alatt a királyi adománylevél átiratát 
megszerezhessék. Újévre következő nyolczadán, a kitűzött 
határnapon, a két perlekedő fél, és pedig Bessenyő János nevé
ben ügyvéde Domokos, Yida fia és Zokul fia Gergely, testvérei 
nevében is, kijelentették, hogy Zekaszoelgh birtokára nézve 
egyezségre és békére akarnak lépni, egyszersmind a Csanádi
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káptalannak fent idézett 1357. évi levelét mutatták be. Mint
hogy a felek, az országbíró háromszori felszólítására, odanyilat
koztak, hogy ők az egyezséget változatlanul oly értelemben 
akarják megkötni és megtartani, a mikép az a Csanádi kápta
lan levelében foglaltatik, 'Ítéltetett, hogy Bessenyő János hus- 
vét után egy héttel a Zekaspatak nevű birtokokba beigtattas- 
sék, Zokul fiai pedig ugyanott 50 ház építésére elegendő telket 
kapjanak, a két fél birtokainak határai elkülöníttessenek. 
Azonban husvét idején a határjárás a nagy hó miatt meg nem 
történhetvén,1) a felek beleegyezésével a határjárás a jövő 
pünkösd utáni nyolcadára halasztatott, a midőn is az minden 
ellenmondás nélkül végrehajtatott. Bessenyő János birtokának 
határai következő tárgyak voltak: A Ladomérhegy. Ez nevét 
egy ottani birtokostól vette, mert a határjárásban oly tó említ- 
tetik, melynél Ladomér fiainak földje végződik. A Zapanus- 
folyó, a Péterhegye, a Plybrathmagyla hegy, a P ú d .. .  aspa- 
taka, innét Zekasbánya határáig érnek. Kelet felé következik: 
a Zalathnuk-patakfő; délre: a Ohremaspatakfő, a Supan patak, 
mely a Karasba folyik; nyugatra: erdőség, aztán a Kuma- 
pataka forrása, és némely szántóföldeken túl a Nyaraztya és 
Kumánpataka forrásai. Továbbá a második Nyaraztya folyó 
melletti hegy, onnét Gregeuch felől és a Karas folyó oldalán 
egy új határjel. Zokul fiainak 50 házhelyre szolgáló területét 
szintén a Ladomérhegy ismerteti, továbbá keletre a Karachun- 
pataka, egy más a Szekásba eső csermely, egy bérc, melyről 
Pradad kenéz házához juthatni. Az egyezségben az erdők 
közös használata állapíttatott meg. A határjárásban két Ízben 
említtetnek mocsáros helyek, de bércek és völgyek is. — Zo
kul fiainak fentartott részen kívül tehát Bessenyő János e 
beigtatás által mindkét Székáspatak birtokát szerezte.

Bessenyő János mester, akkor óvári várnagy 1361. évben 
a Krassó megyében fekvő Kövespataka, Vaja, Zekaspataka 
falvait és Bácstövisse felét, Nagy Lajos királynak 3400 forint
ért eladja, ki azokat Himfy Benedek szatmári, mármarosi és 
ugocsai főispánnak és testvéreinek új adomány címén adomá
nyozza, mely kelt 1361. november 18-án. Ezt a király, miután

0 Husvét 1358. évben ápril 1-jére esett.
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időközben a kir. pecsét Ozorában elveszett, 1364. évben 
megerősíti, és kiváltság alakjában kiadja. A király már 
1361-ben meghagyta a Csanádi káptalannak, hogy a Hímfyeket 
Kövespataka, Székáspataka, Vaja egész, és Bácstövisse fél bir
tokába bevezesse. E  célra a király és káptalan emberei 1363. 
hétfőn post Dominicam Oculi Zekaspataka faluban megjelen
tek és a beigtatást ellenmondás nélkül teljesítették. A már 
ismert határjelek fordulnak elő újra. Zekaspataka határa, 
ugyanis keletről Zekasbania, és a Nyárastyafő nevű patak; 
nyugotra a Kétszapanosköze, a Szapanos csermely, Krassófő ; 
nyugotra az említett Szekas. Említtetik még Pétermagala és 
Péterlabrat magalaia nevű határhely, Székásbánya éjszakra 
fekszik. (Lásd Kövespataka.) Zekas falu, a Himfy család bir
toka 1368. évben határosnak mondatik Belényes krassó-inegyei 
faluval. Himfy Benedek és Miklós 1376. évben azt panaszol
ják, hogy a kövesdi alcastellanus és az ottani kenéz, Golonya 
(ma Kalina) faluból egy székási (de Zeekas) jobbágyukat elvit
ték. Az aradi káptatan 1391. évben bizonyítja, hogy Macedó
niai András, Himfy Katalin férje, előtte megjelenvén, Himfy 
Istvánnak, Péter fiának, bizonyos okleveleket adott vissza, 
melyeket ő Himfy Miklós bán özvegyétől kapott. Ezen okleve
lek Schekas, Vaja, Kövesd. Ermen, Akasztó és Bácstövisse 
birtokára vonatkoznak. Ez alkalommal Himfy István fogadta, 
hogy Miklós bán özvegyének és leányainak Margitnak és K a
talinnak Moyafalva birtokát és az ottani malmot használatul 
átengedi, míg a Miklós bánt illető birtokok ki nem nyomoztat
ván, Himfy István a bán özvegyének és leányainak valamennyi 
birtokok harmadrészéből a negyedrész kiadására nem lesz 
kötelezve. Erre Himfy István ezer nehéz márka ezüstben sza
vatosságot vállal. Ugyan e Himfy István 1418. évben Sekas 
faluból egy jobbágyát átbocsátotta a despota Garabolch nevű 
birtokára. Ez évben Torma Egyed vagy István, vagy Zekas-i 
Miklós kijelölt kir. emberek voltak, midőn Himfy István és 
fiai Benke Pétert bevádolják, hogy Bácstövisse faluból 9 ökröt 
elhajtott. Zccas-i Lőrincz 1427. évben Krassó vármegye által 
vizsgálatra küldetett ki, a Himfyek földjein történt erőszakos 
foglalás ügyében.

Csaknem háromszáz év némán vonult keresztül e hely
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ségen, míg nevét újra a Marsigli-féle jegyzékben találjuk, mely 
1690—1700 közt a falut a verseczi kerületben említi. Az 
1717. évi összeírás is e kerületben találja Székást 84 házzal. 
A törökök 1738. évben András krassovai knézt nyolc falu 
felett főknéznek nevezik ki, e 8 falu közt említtetik Székás is. 
(A dolog magyarázatát lásd e munkas második kötetének 261. 
lapján!)

Székás a kir. kincstár birtoka volt, mely 1855. évben 
Dognácskával együtt az osztrák-magyar vasúttársaság tulaj
donába ment át. E  társaság statistikai kimutatása szerint 
Székás területe 5088 hold, a hivatalos Helynévtár szerint 
4978580 hold.

Helynevek: Pozarina, Gaunusia mare, Lationia, Wuconia, 
Susirile, Hoponisiu, Smidosu, Padina Ansului, Raunistia, 
Ragazu, Cotorosian dűlők. Karas, Szekás, mely Dognácska 
fölött ered, Nendrés, Krecsunuova, folyók és patakok. Hirban, 
Maniu, Petrina, Dosu Krecsunuova, Dosu Ciorobarei, Dialu 
Krivai és Nendresiu, Dialu Surai, Capraru halmok. Ezenkívül 
számos Ogasie, melyek személynevekkel vannak összetéve és 
így nyelvészeti vagy történelmi érdekkel nem birnak.

(Lásd Belényes, Omor, Kövesd, Nyáraztya.)
Székás, hajdan falu a karánsebesi kerületben. I. Ulászló 

király 1440. évben a Macskásyakat Macskás, Tövis, Alsó- 
Tinkova, Perlő, Dobrogoszt, Ruzsinosz, Toplicza, Leordis, 
Csuta, Alsó-Székás, Felsö-Székds és Zazesth birtokában meg
erősíti. 1447. évben Zekas, Leurdis, Tinkova stb. harmad részé
nek birtokosai voltak Macskásy Sorban, Demeter és László.— 
1467. évben Örményesi Lado Zekas, Szadova, Gyúró, Örmé
nyes, Masztakon, és fél Szlatina falut a Mutnokiak birtokaival 
egyesíti, mindkét rész kölcsönös örökösödése céljából. 1470. év 
körül Macskásy Jakab zsidóvári várnagy a sebesi kerületben 
fekvő Csuta, Ruzsinosz, Toplicza, Zekas stb. részbirtokait 300 
arany forintért elzálogosítja. 1501. évben Piáth Lajos és László 
Zekas; Valeamare stb. birtokára nézve egyezségre lépnek. 
Eiáth Ferenc 1531. évben tiltakozik, hogy János király Zekas 
stb. falut eladományozhassa. Macskásy Péter és Mihály 1572. 
évben a Szörény vármegye karánsebesi kerületében fekvő 
Dombrovitza, Zekas, Gerüste stb. praediumok részbirtokait



SZÉKÁS— SZÉPMEZÖ. 2 1 9

600 magyar forintért elzálogosítják Tóth Miklósnak és Gás
párnak, 1578. évben Gyúró, Nagypatak (ma Valeamare) és 
Zekesthelek-en fekvő részbirtokok; az utóbbi alatt hihetőleg 
Székás értendő. Kik bírták, ki nem világlik; tán por mellett a 
Fiáth-ék. Fiáth Zsigmond, Miklós és János 1613. évben 
Báthory Gábor ellen tiltakoznak, hogy a sebesi kerületben 
fekvő Bukin, Petrosnicza, Golecz, Szlatina, Zekns stb. falvakat 
eladományozhassa. Macskásy Miklós 1642. évben az 1572. év 
óta elzálogosított Delar, Szekas és Gerüste (hajdan Karánse- 
bes város határában levő) praediumot vissza akarja váltani 
Tóth Miklós és Gáspár utódjaitól. Özvegye Tivadar Gergelyné 
és néhai Fiáth Zsigmond fiai: Gábor,Lajos és Boldizsár 1654. 
évben egyezség folytán Prebul birtokot megosztották és úgy 
látszik, hogy a prebuli határban feküdt Székás, később 
eltűnt, azaz a prebuli határba olvadt. (Lásd Macskás, Tinkova, 
Prebul.)

Székásbánya, hajdan bányahely a mai Székás mellett. 
(Lásd azt.)

Székely, hajdan falu Keve vagy Krassó megyében. Tal- 
lóczy Frank, Csanádi, kévéi és krassói főispán 1432. évben 
székelyi Horváth György Zekéi-ben tartózkodó jobbágyainak 
komolyan meghagyja, hogy senki közülök félelemből házát el 
ne hagyja. Ami alkalmasint az akkori török vészre vonatkozik.

Nagy-Székes, a mai Magyar-Szákos, Temes megyében. 
Egerszeg 1369. évi határjárásában előfordul éjszakra Nogze- 
kes, mely alább: Zeekus királyi birtoknak neveztetik és előfor
dul a Nagyszékespatalca. Akkor még Krassó megyéhez tarto
zott. Részletes leírása más helyre való.

Széplak, hajdan hely a Karas folyó mellett, melynek 
felét a Csanádi káptalan 1285. évi bizonyítványa szerint Egyed, 
Germen fia, egész Syreug-ig Filepnek, Jakab fiának ajándé
kozta. Zeploc másik felét Simon mester, Simon fia megvette, 
valami Miklóstól, ki Egyed rokona és Sena fia volt.- (Krassói 
Okltr. I. 4. 1.)

Szépmező, hajdan falu a lugosi kerületben. Már 1440. 
évben említtetik Dobrotha Péter -mint Zypmezew birtokosa. 
(Lásd Nevrincsa.) Ez a Dobrota Péter a lugasi oláh kerület
ből 1452. évben bizonyítja, hogy Albert király Dranko várát a
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Csornaiaknak adományozta. Mátyás király 1482. évben, Aus- 
triában Lichenwerd alatti táborából kelt levelével, a lugasi 
kerületben fekvő Zepmezew praediumot, melyet azelőtt Dob- 
rotba János de Zepmezew bírt, de mely az ő magtalan halála 
következtében, a király rendelkezési jogára visszaszállt, Mátyás
nak, Pongrácz János erdélyi vajda fiának adományozza.

Szépteleke, hajdan falu Krassó megyében. László nádor 
1370. a Krassó megyei közgyűlésen Lászlót, Brata fiát, a 
Zcepteleky faluban lakó királyi jobbágyot és kenézt, mint tol
vajok orgazdáját elitéli.

Szidanicza, hajdan falu Krassó megyében. 1471. Sző- 
nyes oppidum, Zydanycza, mindkét Nezebér stb. mint Hodos. 
(Lásd azt.)

Sziget, hajdan falu a Berzava mellett. A csanádi kápta
lan 1401. évben megidézi Szigeti (de Zygeth) Jánost, Miklós 
fiát, kinek itt részbirtoka volt, remetei Hímfy István ellen, a 
kir. kúriára. Zsigmond király 1404. évben Maróti János macsói 
bánnak Szent-László, Zygeth, Aracs stb, Krassó megyei falva
kat adományozza, melyek azelőtt Azyowaghi Miklós, János és 
Benedek birtokai voltak. (Lásd Szentlászló, és Félegyháza.) 
1406. évben Szigeti János, Miklós fia, krassómegyei nemes, 
a vármegye által Hímfy István panaszának megvizsgálására 
kiküldetett, mely szerint Csép Jakab az ő jobbágyait a reme
tei erdőből kiűzte. 1407. évben Kis Miklós de Scigeth Krassó 
megyei tisztviselő volt. A megye 1411. évben a már nevezett 
Szigeti Jánost gyertyánosi Csép Jakab elleni vizsgálatra 
kiküldi; 1414. évben pedig Szigeti Miklós (de Zyged) kir. 
ember volt a Gyertyánosiak pőrében.

Ez a Sziget falu a Hímfy-jószágok közelében, a Berzava- 
mellett feküdt, és azért össze nem tévesztendő azon Sziget falu
val, mely a bozsuri kerületben feküdt. (Lásd azt.)

Sziget, hajdan falu Bozsur, Bírna és Zsurest közt. Bran
denburgi György őrgróf. 1514—16. években bírja a bozsuri 
kerületet, melyben Zygeth falu 7 jobbágygyal. A  bozsuri kerü
let a Hunyadiakról származott reá ennél fogva Sziget létezé
sét már a XV. században lehet feltenni. Báthory Zsigmond 
fejedelem az akkor Hunyad vármegye bozsuri kerületében 
fekvő Sziget falut 1596. évben Jósika Istvánnak adományozz^.
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Az utóbbinak bukása után Báthory András 1599. évben a még 
mindig Hunyad megyéhez tartozó Ziged, Szarazan, Bírna, Zsu- 
rest stb. falut Sarmasághy Zsigmondnak adományozza; ki azo
kat 1607. évben Keresztesy Pálnak elzálogosítja. (L. Bozsur.) 
V. ö. Sziget, a Berzava mellett.

Szigetfő, hajdan falu Arad megyében. Garai Jób 1479. 
a Zadya várához, és avval együtt Arad megyéhez tartozó Thal- 
magh, Yeresmarth, Zygethfew, Seile stb. falvakat Bánfy Mik
lósnak és Jakabnak eladta.

Báthory Zsigmond 1596. évben Jósika Istvánnak az 
Arad megyében fekvő oppidum Magyar Zad, és a hozzá tar
tozó Kápolnás, Szpin, Sellie, Yeresmart, Talmadia, Szigetfeü 
falvakat adományozza, valamint Bulcs, Inics, Gzela, Baka
mező, Oztorow, Birkis stb. falvakat. Tehát Szigetfő és Osztrov 
nem azonos község, mert az idézett adománylevél mind a ket
tőt nevezi. A  Maros bal partján mai Krassó megyei területen 
feküdt.

Szilha falu, hajdan vár, Lugos és a Béga folyó közt, Nagy- 
Kostilhoz éjszakra. Mátyás király 1479. évben Haraszti Ferenc 
Szörényi bánnak a lugasi kerületben Temes megyében fekvő 
Zela, Hegeres (ma Hezeris), két Binis stb. falvakat adomá
nyozza. Az igtatási parancsban a helynév kétszer Zehla-nak 
van írva. A király 1488. évben beleegyezik, hogy Haraszti 
Ferenc, Haraszti Gergelyt, Imre fiát, a lugasi erületben lévő 
jószágaiban és így Zehla kastély birtokában is jogrésze
sévé és örökösévé tegye. II. Ulászló király 1504. évben meg
hagyja a Csanádi káptalannak, hogy miután Haraszti Ferenc 
a Temes megyei Serked, Kolduest, Buchinfalva, Zehla, Bene- 
dekest, Hegyeres, felső és alsó Binis birtokára vonatkozó 
okleveleket elvesztette, azokat neki átiratban adják ki. Ez 
a többször nevezett Haraszti Ferenc, 1510. évben aradi főis
pán, leányát Annát Paksy Mihálynét, és KatalintLévai Zsig- 
mondnét, Zalha kastélyban, valamint Hosszupatak (— Yale- 
lunga), Felső-Bines, Alsó-Bines, Megyeres, jerked a lugosi 
kerületben fekvő falvakban, továbbá több Temes, Arad, Pest, 
Nyitra és Posega megyei birtokokban fiusítja. A  budai káp
talan 1511. év május 3-án beigtatja Haraszti Ferenc neve
zett leányait a lugosi kerületben fekvő Zalha kastély stb. bir
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tokába. Nagy Iván (Magyarország családai V. köt. 51. 52. lap) 
egy 1518. évi intézkedésről beszél, melylyel Haraszti Ferenc 
az ő számos birtokait 25,000 forintért két nejének, illetőleg 
feleségeiknek bevallja. Ez alkalommal a fenebbi kastély neve 
hibásan Zacha-nak van írva. 1553. évben gbimesi Forgách 
János, Ferenc fia, kit ez Lévai Zsigmond leányávalx) Sófiá
val nemzett, azon jószágokat akarja visszaszerezni, melyeket 
Haraszti Ferenc Lévai Zsigmondnak és nejének Katalinnak 
elzálogosított. Ezek ugyanis Csálya vára Arad megyében, 
Vásárhely Temes megyében, Zalka Szörény megyében, Páni llia 
Arad megyében, Békás Temes megyében, Zsidóvár és Lugas 
Szörény megyében,' Sárfő, Karthócz, Kis-Sarló, Nyitra megyé
ben és Nagy-és Kis-Guthor Pozsony megyében. Nevezett For
gách Jánost Pásztói János pörrel támadta meg a Haraszti 
Ferencről származó jószágokra nézve. Az alperes fél, Forgách 
János csakugyan elismerte, hogy a jószágok őt Pásztói János
sal közösen illetik, azért Ferdinand király 1560. évi rendele
tére a budai káptalan átíratta és kiadatta a birtokigazoló 
oklevelet. A jószágok közt említtetnek: Zalka kastély, és a 
Hosszupatak (ma Vallelunga), Felső-Bynes, Alsó-Bynes, Megye- 
res (helyesebb Hegyeres =  Hezeris), Serked a lugasi kerület
ben, és részbirtokok Kuldofalva, Kulboest, máskép Lugas, 
végre a Bánk falva és Balincz nevű praediumok (Okltr. 1 .425. 
sz.) Báthory Zsigmond 1597. évi parancsára, 1598. év második 
napján a Bésán család Belincz stb. falu birtokába igtattatott, 
mint szomszédok részt vettek Kapita Sebestyén Zalka bírája, 
valamint Kaczuga Miklós és Jankulovecz ottani lakosok. Zalha 
akkor a fejedelem birtoka volt. 1650. évben az erdélyi diétaSzelka, 
Bényes stb. falut kétségtelen fiscalis jószágnak nyilatkoztatta.

A Marsigli-féle jegyzékben 1690—1700. években Szilha 
a lugosi lunkaságban említtetik. Az 1717. évi összeírás Schilla 
néven 63 házzal a karánsebesi kerületben sorolja elő.

Szilha a XVIII. század óta a kir. kincstár birtoka. Terü
lete 45691090 hold.

A magyar helytartótanács 1783. augusztus 4-én Szilha 
görög-keleti vallásu községnek engedélyezte a kért oratorium 
építését.

’) Sófia Lévai Zsigmond és Haraszti Katalin leánya volt.
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Van 1834. évből ily magyar köriratu pecsétje: Szilha
Krassó vármegyei kir. kam arai...................helység pecsétje. A
pecsét rajza szilaj lovat mutat, a pecsét elrendelője tehát azt 
'hitte, hogy a Szilha helynév a »szilaj« szótól származik.

Szilha, hajdan falu Zorlencz és Szákul táján. Yalkay 
Miklós és Gáspár 1544. évben a karánsehesi kerületben fekvő 
11 faluban, közte Zelha, Zorlencz stb. faluban levő részbirto
kait eladja a karánsebesi Simon családnak. (Lásd Gamza.) 
Báthory Zsigmond 1591. évben karánsebesi idősb Simon János
nak és ifj. Simon Jánosnak és Simon Péternek, uj adományt 
ad a Szörény megye karánsebesi kerületében fekvő Nagy-Zor- 
lencz, Gamza falvak és Pokolpataka, Zelha, Dragobratfalva, 
Ohabicza stb. praediumok részbirtokaira. Ugyan ez évben 
Laczuga Márton, Miklós fia, Dragomirest, és más birtokok 
felét eladja Ilosvay Mártonnak. (Lásd Dragomirest.) Ezek a 
birtokviszonyok, és a Zelha társaságában nevezett falvak nevei 
mutatják, hogy itt más Zelha ( =  Szilha) faluról van sző, 
mint az', melyet Haraszti birt Lugos közelében. Ezt bizonyítja 
Müller 1709. évi térképe is, hol Syla falu Egris (ma Ezeres) 
mellett, nem messzire Bogsántól, a Bogonis folyó mellett van 
kitüntetve. Ezt sem lehet a Lúgoshoz éjszakra fekvő Szilhára 
magyarázni.

A rra nincs elég adatunk, hogy a hajdani Szilha helysé
ge t a mai Szilváshely faluval azonosítani lehessen.

Yan Zólyom megyében Szihla nevű tót falu.
Szilváshely, oláhul Selbagelu falú. Szákulhoznyugotra hatá

ros; Szákul és Dragomireste közt. 1411. évben említtetik Iván fia 
Miháy de Zylwas, mint a Macskásiakkal együtt csutai rész
birtokos. Yalószínüleg a mai Szilváshelyre vonatkozik. A Mar- 
sigli-féle jegyzék 1690 — 1700. évekről Szlibacsel falut a karán
sebesi kerületben sorolja fel. E  névalakból következtetem, hogy 
a helynév eredetileg Szilvás volt, miből az oláh nyelvjá
rás diminutivumot csinált, a Lúgoséi, Békáséi, Pestesel stb. 
módjára.

Az 1717. évi összeírás Sylbagie néven említi 54 házzal, 
szintén a karánsebesi kerületben. Az 1723. évi térképen már 
Sylbasbel. A  X V III. század első felében báró Jósika Mózes 
alezredes özvegye Mária Teréziát kéri, hogy Dragomirest, Szá



2 2 4 SZILVASHELY —  SZINTIEST.

kul, Szílbasel stb. falut, fiának Dánielnek adományozza. (Lásd 
Zsidóvár.) Szilváskely a múlt század végén kir. kincstári bir
tok volt.

I. Ferenc király 1801. évben báró Bruckenthal Mihály
nak és fiörököseinek adományozta.

1840. év körül ifjabb báró Bruckenthal József erdélyi 
kormányszéki tanácsos bírja Szilváshelyt és még egy falut. 
Báró Bruckenthal Mihály meghalt 1855. február 5-én, tőle 
örökölték Szilváshelyt az ő fiai Gyula és Ákos. Ezekből 1874. 
évben árverésen vette meg Zeyk József.

Helynevek: Szutriás patak, Urszoniu szántó, Grindasu 
Bovinyora, és Bureu szántók, Hodea vizenyős dűlő, Ceretu 
részint erdő, részint szántó. Bovina ( =  lapály) dűlő, Mlostina 
( =  malaszt), gödrös, vizenyős rét. Dialu lui Porzsioru ( =  nagy 
kazal), Dialu Moisoniu, jó legelő. Strigoanea ( =  boszorká
nyos), legelő. Grindrin, és Barcea jobbágy szántó. Grindasielu, 
közös dűlő. Jebereanu, szántó, Dialu Siargi, rét. Szeleste, rét. 
Sedisiu ( =  ültetvény), szántó.

Szilváshely területe 33351409 hold.
Szín, lásd Zyn.
Szintiest, régen S z e n t e s  falu Facset mellett éjszak

keletre. Perényi Imre nádor 1511. évben az aradi káptalant 
vizsgálattal bízta meg György brandenburgi őrgróf pőrében 
Tivadar Pál és mások ellen. A nádor a maga részéről a Sen- 
ihes-ről való emberét, Dragulya Lajost küldé ki. Ugyan ő Dra- 
kulya Lajos de Senthesd mint Marsina vár szomszédja.

Báthory Zsigmond fejedelem 1597. évben a Hunyad 
megye marsinai kerületében fekvő Sentest falut enyingi Török 
István Hunyad megyei főispánnak adományozza. A következő 
évben Ztanissa Mátyás diák a maga, farkádini Maczesdy Uyés, 
Batizfalvy Gábor a maga és neje Pithár Borbála nevében 
ellentmond Török István beigtatásának Sentest, Zoran, Din- 
gan és Temerest birtokába.

Báthory Gábor 1612. évben visszaadományozza a marsi
nai kerületben Temes megyében fekvő Zintest praediumot 
Török Katalinnak. Bethlen Gábor 1617. évben zálogba veszi' 
e birtokot, melynek névalakja akkor Czylnieczesthi, és 1620. 
évben (Sentest) ifj. Bethlen Istvánnak adományozza. (Lásd
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Marsina.) Miliőn Bethlen Gábor 1616. évben alippai vár ellen 
intézte hadiműveleteit, Szentesei várát is elfoglalta. Ennek rom
jai most is felismerhetők a falu határában.

A Marsigli helységjegyzék 1690 — 0700. e falut Csin- 
tyesti néven a facseti kerületben sorolja elő. Nem említi az 
1717. évi összeírás, de kitünteti az 1723. térkép Zintiest 
néven.

Yályi és Schedius Szintiest név mellett a Szentes nevet 
is használják. Lipszkynél Sziutiesty és Szentesd.

A falu a múlt század óta a kir. kincstár birtoka. Terü
lete 2 6 3 8 791 hold.

■Dűlő nevek: Szelistye, Gyingan, — mindkettő hason 
nevű falvak emlékét tartják fenn. Rovina, Sopota, Komora, 
Gurman, Tirselye, Zekitora, Vuna Carpenului, Yalia Retzi. 
Izvoru din valia szatuluj, és Izvoru din valia Farkasie. A  falu 
szélén folyik a Béga. (Lásd Facset, Gyertyános, Szelistye.)

Szirb, hajdan falu Dragsinest, Furdia és Gladna vidé
kén. Báthory Zsigmond 1596.aHunyad megyében fekvő Ferde 
(ma Furdia, Krassó megyében) mezővárost, és a hozzá tartozó 
Gladna, Zöld, Zerl stb. falut Jósika Istvánnak adományozza. 
Báthory Gábor 1599. évben ugyan ezt a Zerh, Dragsinest, 
Zsupunest, stb. falut Sarmaságky Zsigmondnak adományozza, 
Sarmasághy pedig 1607. évben Keresztesy Pálnak elzálogo
sítja. Bethlen Gábor 1617. évben zálogba veszi a Szijvbi Temés 
megyei praediumot, — ezentúl pedig hírét elveszítjük. (Lásd 
Zsidóvár, Furdia.)

Szirb falu van jelenleg is Hunyad megyében, Hlyéhez 
keletre.

Szpin, máskép Tövis, hajdan a karánsebesi kerületben. 
(Lásd Tövis.)

Szpin, máskép T ö v i s, hajdan Arad, vagy Hunyad 
megyében, a bozsuri kerületben. (Lásd Tövis.)

Szocsán, falu Bogsánhoz keletre. Marsigli jegyzéke a 
X Y II. század végéről még nem ismeri. Az 1717. évi össze
írásban Soschen néven 56 házzal a verseczi kerületben fordul 
elő. Ott tünteti fel a Mercy-féle térkép is 1723. évről Sotsclian 
néven. A falu a kir. kincstár birtoka volt 1855. évig, akkor az 
osztrák-magyar vasúttársaság vette meg. A  resiczai igazgató-
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sági kerülethez tartozik. Területe 4800 hold. A Helynévtár 
szerint 44801200 hold.

Nyitra megyében van Szolcsán falu.
Szodol, patak Kuptore falu területén, a Szemenik lejtő

ségén ered, és Dománon át folyván, Resicza fölött a Berza- 
vába folyik. Kuptore területén van a Szodol árok, és Gura Szo
dol mészkő barlang. A  helynév nem más mint a Szohodol ösz- 
szevonása.

Szohodol, hajdan falu a monostori kerületben, Hunyad 
megyében. Brandenburgi György őrgróf 1514—16. évben a 
monostori kerületet birta, a melyhez tartozott Zuhodol falu 4 
jobbágygyal. Báthory Zsigmond 1597. évbeD a Hunyad megye 
monostori kerületében fekvő Zobodol falut enyingi Török Ist
vánnak adományozta, ki itt 1598-ban Bálinttal együtt beigtat- 
tatott. Török István 1617. a monostori kerületben levő birto
kait Bethlen Gábornak zálogosította el, de Zobodol nem említ- 
tetik e jószágok közt, — a mi csak elnézés lehet, mert 1620. 
évben Bethlen Gábor Zobodol (az "oklevélben Zebedel) prae- 
diumot ifj. Bethlen Istvánnak adományozta.

Van Hunyad megyében, közel Krassó megye keleti hatá
rához Szohodol falu, de ez nem tartozott a monostori kerület
hez. Ellenben mutatja fekvését a Petroza falu határában levő 
Szodolu nevű völgy, erdős begyek közt. Hasonlókép Dimpu 
Szodolului a Petroza fuluval határos Kurtya falu határában. 
Az eltűnt Szohodol falu tehát e vidéken terült el.

Van Szohodol falu Bihar megyében, és Krassova város 
területén Szohodol nevű hegymagaslat.

Szokolár, falu Illadia és Potok közt. Nagy Lajos király
1363. évben kelt levele szerint Mykcb, Einta de Zakalar fia, 
maga és testvére Balás, valamint Balás fiainak: Mihály, Lukács 
és Miklós nevében panaszt emelt az iránt, hogy László kévéi 
főispán, Zubunya fia, és annak ilyédi alcastellanusai, a panasz
lók kövesdi jobbágyait Gergelyt és Mihályt Ilyédre hurcolták, 
hogy továbbá Kövesd szántóinak egy nagy részét és a legelőt, 
valamint Zakalaron egy kaszálót elfoglaltak, melyeknek tulaj
donában már nemzetségek óta élnek a panaszlók. A király 
meghagyja Szeri Lászlónak, Pósa fiának, hogy a dolgot meg
vizsgálván, a Csanádi káptalannal együtt jelentést tegyen.

2 2 6  SZODOL— SZOKOLÁR.



SZOKOLÁR— SONTHAL. 2 2 7

A nemzedékrend ez időben következő:
l'inta de Zakalar

Mykch. Balás.
r- - - - - - - - - - - - - - - - A- - - - - - - - - - - - - - - - i
Mihály. Lukács. Miklós.

Az aradi káptalan 1428-ban, Zsigmond király paran
csára, Muronyi Jakabot, Péter fiát, úgyszintén Muronyi Mik
lóst és Tamást, János fiait, a Krassó megyei Zakolar felének, 
és a Wrolcz nevű birtok harmad részének tulajdonába igtatja.

A  Marsigli-jegyzék 1690 — 1700. közt Szokolár falut a 
palankai kerületben sorolja fel. Ugyan ott az 1717. évi össze
írás 55 házzal.

Múlt század óta Szokolár a kir. kincstár birtoka volt, 
melyet 1855. évben az osztrák-magyar vasúttársaság szerzett 
meg. Területe 5 64 1 742 hold a Helynévtár szerint, vagy 6728 
hold a vasúttársaság statistikája szerint. Nagyobb része erdőség.

Fényes Elek az ő geographiai szótárában, Szokolár cikk 
alatt azt adja elő: Van itt egy régi hegyi váromladék, mely 
közönségesen Potoki várnak hivatik, de eredete bizonytalan. 
Találnak itt néha régi pénzeket is.

A délmagyarországi tört. és régészeti társulat közlö
nye (Értesítő IV. 18. lap) azt Írja még 1878-ban: »Uladiától 
délnek Szokolártól nem nagy távolságra régi váromladvá- 
nyok láthatók. Ezen vár múltja s szereplése még felderítésre 
vár, sokan az ide közel fekvő Potok-hoz számítják.« Az Ort- 
vay és Szentkláray által szerkesztett Adattár (II. k. 335. 1.) 
csak a szokolár-potoki vár nevét említi; és még arra sem mond 
véleményt, vájjon potoki vagy szokolári váryól kell-e szólnunk. 
Történetforrásaink mit sem tudnak szokolári várról, azért az 
itteni romokat csak az illadiai vár maradványainak tekinthet
jük. (Lásd Illadia, Potok.)

A Szokolár név szláv eredetű. Sokolare annyi mint soly
márok, Falkner. Szokolár szerbül =  solymár, der Falkonier. 
E vidéken van sok szláv helynév, mint: Oravicza, Szlatina, 
Kusich, Bosovics, Szemenik, Tikván, Bogodincz, Tirnova stb.

Sonthal nevű helységet említ Bél Mátyás kézirata Dolnia 
Lupkova és Berszaszka közt. Másutt nem láttam nyomát.

15*
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S z o p l a k o r U G Z ,  hajdan falu Krassó megyében. Mátyás 
király 1471. oppidum Zewnyes és a hozzá tartozó Zoplalionncz 
stb. falut Országh Mihálynak stb. adományozza. (L. Hodos.)

Sztojcsest, hajdan falu Bírna és Drinova közelében. 
Brandenburgi György őrgróf birtokai közt 1514—16. évben 
előfordul Ztoynesth falu 2 jobbágygyal. E  névalak többé elő 
nem kerül, és igy azt azonosnak tartom Ztoychest helynévvel. 
Báthory Zsigmond fejedelem 1596. a Hunyad megye bozsuri 
kerületében fekvő Klicsova, Zsupunest, Ztocyhcst stb. falvakat 
Jósika Istvánnak adományozza. Ugyan e fejedelem rendeli 
1601. évben, hogy lugasi Ylád János a Temes vármegyében 
fekvő Driíiova és Ztojchest egész birtokába igtattassék. A meg
hagyás szól Zákán Gábor erdélyi káptalani requisitornak, a 
fejedelmi cancellária több tisztjeinek és Lugas vidéki neme
seknek. A  beigtatás történt 1602. évben uj adomány címén. 
Mint szomszédok részt vettek Máté János lugasi nemes, Peika 
Miklós de Ilhova, és Magyar Susanna de Bereo, Ylád János 
leánya Sofia 1607. évben a facseti kerületben fekvő Ztoychest 
(Ztoychiest) és Drinova falvak harmad részét Palovina Mik
lósnak, az ő mostoha atyjának 400 forintban bevallja.

Bethlen Gábor 1617. évben a marsinai, monostori, furdiai 
és a busori kerületet, és az utóbbiban Ztoiczesthi falut Török 
Istvántól zálogba veszi.

Sztojzest és Goizest, melyek elég közel feküdtek egymás
hoz, nem lehet azonos helységeknek tekinteni, mert a branden
burgi őrgróf jószágai közt mind kettő van megemlítve. Ma 
Stojzest nem létezik. (Lásd Facset, Bozsur, Goizest.)

Szöllős, hajdan falu Grebenacz mellett. János, Luka fia 
azt állítá, hogy a Krassó megyei Zewles helység az ő Gere- 
bencb nevű örökös birtokához tartozik. Róbert Károly az ő 
kérelmére 1341. évben meghagyta a tituli káptalannak, hogy 
Zewles falu határait bejárja, és Jánost, Luka fiát, annak birto
kába igtassa be, minthogy haliinbai Both János e birtokot 
elfoglalva tarja. Azonban a beigtatásnak nevezett Halimbai 
János, és fia Imre ellenszegült. A pör 1346. évig húzódott, a 
midőn a király végre Zewles falut Jánosnak, Luka fiának oda
ítélte, mire aztán a Csanádi káptalan őt annak birtokába beve
zette, a határok kiigazítását is megejtvén. A határjárási bízott-
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ság Szőllős értékét 50 márkára becsülte. — Szőllős Grebe- 
nacz közelében feküdt. (Lásd Igon.)

Szönyes, hajdan oppidum Krassó megyében. Mátyás 
király 1471. oppidum Zewnyes (alább Zewnes), valamint Eros- 
megli, Chythorowcz, másik Ckytharowcz, és Zoplakorwcz falva
kat, a tartozékokkal együtt, Országh Mihálynak és.Ongor János
nak adományozza. (L. Hodos.)

Szőrösök. Vájjon Krassó megyei helység volt-e? arra 
semmi biztos jel nem mutat. Azonban figyelmet érdemel, hogy 
1381. Pál de Zurchuk kövesdi várnagy, (Okltár. I. 97. sz.) és 
1391. évben János, de Zurchuk, Lumpért fia, a Himfy birtok
viszonyokban részes. (Okltr. I. 132. sz.) Az egyik perlő fél a 
veszprémi káptalan igazoló leveleivel jelent meg.

Veszprém vármegyében ma három Szörcsök van, külön 
melléknév alatt.

Szörény, hajdan falu, valószinűleg a Berzava folyó azon 
vidékén, hol az Temes megye területére nyomul. E  falut a 
Hímfyek bírták jogtalanul, azért 1360. évbenZeuren stb. bir
tokaikra való joguk igazolására szólítattak fel. (Lásd Bok- 
rand.) 1363. évben megidéztetett Domokos, Gyulvezi Iván fia, 
Lőrinc Ozyag fia ellen, Zeurend birtoka tárgyában. Torma Ist
ván de Zercnd egyik kijelölt kir. ember Vadasi Balogd és fia 
ellen, kik a gyertyáuosi Csépiek birtokait pusztították. (Lásd 
Nyék és Csókái.)

Van Somogy megyében is Szörény nevű falu.
Szuboticza, falu a Karas folyó partján, az oravicz-jasze- 

novai vasút mellett. Böhm Lénárt (Weiszkirchen története 2-ik 
kiadás) azt véli, hogy a pápai tizedláj síromban említett Zom- 
bathel a mai Szuboticza falu; nem vevén észre, hogy a hivatko
zott Zombothel az aradi főesperességben fekszik, a miért alatta 
a Maros jobb partján fekvő mai Szabadhegy értendő. A Csa
nádi káptalan 1427. évben Zsigmond király parancsára Nagy- 
mihályi Albert vránai perjelt és fiait Zobotycha birtokába 
igtatja. A beigtatást megerősíti a király 1428-ban. Nagymi- 
hályi Albertnek tudvalevőleg több jószága volt a Vitelnek (ma 
Vicsnik) patak mentén. (Lásd Szentgyörgy.) A Marsigli-féle 
jegyzékben 1690—1700 Szuboticza mint a palankai kerület 
helysége fordul elő. Ugyan ott említi Subodiza falut 24 házzal
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az 1717. évi összeírás, valamint Sobotiza néven az 1761. évi 
térkép. Korabinszky Suboticze-nék írja. Tehát a névalak nem 
sokat változott, mióta történeti nyomát ismerjük.

Kis András I. Ferenctől kir. adományt nyert és nemes
séget, mely 1827. évben a Krassó megyei közgyűlésen kihir- 
dettetett. F ia András 1845. évben krassói főispáni helyettes. 
Bírta a Kiss család — mely innen vette előnevét, — még a 
forradalom után is. A helyszínelés idején gróf Bissingen Nip
penburg Ernő, Nándor, Antal és Miksa lettek telekkönyvezett 
tulajdonosok. Ezek után 1S65. évben tárgyalás és gyámható- 
ságilag helybenhagyott nyilatkozat alapján gróf Bissingen Ala
jos, Miksa, Károly és Mária jegyeztettek be mint tulajdono
sok. Mária jutalékát 1870. évben gróf Bissingen Alajos, Miksa 
és Károly örökölték. Ezeknek egész birtokát 1875. évben gróf 
Bissingen, szül. Meraviglia Mária vette meg.

A falu területe 1658680 hold.
Van Szuboticza falu Kőrös, és Szubotiste Szerém me

gyében.
Szudriás, falu egyenlő távolságban Lugos és Facset közt, 

Bozsur, Zsupán, Szuszány, Szurduk és Szécsen falu által körül 
határolva. Régi neve Szederjes, a melynek elferdítése a mai 
Szudriás. Omori László fia Bertalan 1383. évben a királyné 
törvényszékénél panaszkép adja elő, hogy Hankó kassai pol
gár, és fia Mihály, az ő, Krassó megyében fekvő Scederyes és 
Szentandrás nevű falvait minden jog ellenére, birtokolja. A 
vádlottak azonban személyesen azt felelték, hogy joggal ülnek 
ezen birtokokban, melynek bizonyítására okleveleiket Ígérték 
előmutatni. — Mielőtt az e célra kitűzött határidő, t. i. 
1384. évi Szent György utáni nyolcad napja bekövetkezett, 
Hanko meghalt; fia pörhalasztást nyert, de meg nem jelenvén, 
elmarasztaltatott. Bertalan halála után a felperesség átment 
nővérére, Katalinra, ki a port folytatta, miért is Hanko fia 
Mihály, 1388 évben a birtok jogát kitüntető oklevelek előmu- 
tatására megidéztetett, és pedig saját Zederyes nevű birtoká
ban Szent Márton napján Wassanyi Soldos Miklós királyi 
ember, és Pál Csanádi kanonok által, legközelebbi Szentandrás 
nyolcadára. Mihály azonban akkor sem jelent meg az ország
bíró előtt, sem a kettős bírságot meg nem fizette. Az ország



bíró ennélfogva felszólítá a Csanádi káptalant, hogy Hankó fiát 
Mihályt három országos vásáron kiáltassa ki, és ott intse meg, 
hogy jövő Hamvazó Szerda utáni nyolcadán, a már 21 már
káira felszaporodott bírságot fizesse meg, és az okleveleket Omori 
Katalin ellen mutassa be. A Csanádi káptalan, és a királyi 
ember a hármas vásáros kikiáltást Kenezrekeze, Berekszó és 
Ütvén faluban végezték. A vádlott mind a mellett most sem 
jelent meg, sem ügyvédét nem küldte, a miért Katalin Szeder
jes és Szentandrás Krassó megyei falvakat magának újra köve
telvén, jogainak igazolására okleveleket terjesztett elő.

Mind ezeknél fogva, és midőn ez ügy még 1384. évben 
Széchy Miklós országbíró, és 1388-ban Bubek Imre országbíró 
előtt megfordult, végre az utóbbi 1390. évben Katalin javára 
Ítéletet mondott, meghagyván a Csanádi káptalannak, hogy 
nevezett Omori Katalint Zederyes és Szentandrás birtokába 
vezesse be. A káptalan 1390. évben jelentést is tett Zsigmond 
királynak, hogy a beigtatást teljesítette. Katalin ügyvéde kimu
tatta, hogy Szederjes Dench falu határában fekszik.

A pör folyamából említést érdemel,hogy Hanko Szederjesre 
való jogát azzal kívánta igazolni, hogy Yejtehi Miklós, Tivadar 
fia, 1329. évben Újudvar, Dench és Geur nevű örökös birto
kait, Omori Grál mesternek, Miklós fiának, tehát a panaszló 
Omori Katalin nagyapjának 1000 márka finom ezüstért örökre 
eladta. Bubek Imre országbíró 1390. évben, épen azon körül
ményre támaszkodván, hogy Zederyes Dench falu határában 
fekszik, e Szederjest Omori Katalinnak, Bertalan jogörökösé
nek ítéli oda.

Zsigmond király 1407. évben, Hanko fiának Mihály 
halála után a Krassó megyében fekvő Bay és Zederyes falva
kat, az utóbbihoz tartozó Szent András nevű földdel és a 
Temes megyei Berény falut Ozorai Pipo temesi főispánnak 
adományozza.

Krassó vármegye 1437. évben bizonyítja, hogy egy sze- 
derjesi ember, t. i. a székely ispán fiainak jobbágya, egy mező- 
somlyói királyi jobbágyot megölvén, ezért törvényes homa- 
giumra Ítéltetett. — Brandenburgi György őrgróf 1514— 16. 
birja a bozsuri kerületet, melyhez Zederyes tartozott 9 jobbágy- 
gyal. Báthory Zsigmond 1596. évben a Hunyad megyei bozsuri

s z u D R t ^ a .  2 3 1



2 3 2 SZU DIU ÁS— SZUHOK.

kerületbeu fekvő Zederyes, Kaperlo, Sziget, Zsupán, Szurdok 
stb. falut Jósika Istvánnak adományozza; ki már 159U. évbon 
a Szörény megyei Szederjest kapta.

A  két Szederjes az által különböztethető, hogy a Bozsur 
melletti Krassó, utóbb Hunyad megyében; a másik Zsidovár 
mellett, Szörény megyében fekvőnek mondatik. Báthory András 
1599. évben mind a két Szederjest Sarmasághy Zsigmondinak 
adományozza, ki azokat 1607. évben Keresztesy Pálnak elzá
logosítja. (Lásd Szederjes.)

Lutsch János a maga diariumjában 1658. óv alatt azt 
írja, hogy a Barcsai Ákos-féle követség szeptember 19-én ezen 
helyre érkezett útjában: bey Szudre, einen kleinen Markt. 
(Kemény: Fundgruben I. 304. lap.)

Marsigli helységjegyzéke 1690— 1700. évekből Szudrujas 
falut a facseti kerületben sorolja elő. Kern lehet tudni, mióta 
változott át a régi Szederjes ily névalakká. Az 1717. évi össze
írás hallgat e faluról, de az 1723. évi térkép még is feltünteti 
Sudriasch falut.

A múlt század óta Szudriás a kir. kincstár birtoka. 
H atára 23 5 5470 hold.

Helynevek: Yalia Kirliei és Masztakane, erdőrészek. 
Szelistye, Lunka, Rovina dűlők. Patakok : Kirlia, mely csak 
esős időben tart vizet. Szaraz patak. A Reu patak. Csak az 
utóbbi forgat nehány malmot, és határt képez a zsupáni állo
mányi földek felé.

Szuginull, mint temes-megyei praedium 1617-ben Beth
len Gábor zálogbirtokába megy. Zsupunest és Kaperlo közt 
említtetik és így a mai Szécsen és Kis-Szurduk táján feküdt. 
Más alkalommal e falu szóba nem kerül.

Szuhatya, hajdan folyó Krassó megyében. Himfy István 
Krassó vármegye előtt 1404. eltiltja Csépi András fiait: 
Andrást, Jakabot és Miklóst, nehogy az ő szántóföldéit, kaszá
lóit és erdeit a Borzova és Zuhatja folyó közt elfoglalják avagy 
használják.

Szuhor, hajdan falu Krassó megyében. László nádor az 
1370. évi Krassó megyei közgyűlésen Hranoya kenézt, királyi 
jobbágyot Znhor faluban mint orgazdát és tolvjat elitéli.
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SzumuCS. Lippa, várához tartozott. 1597-ben Zwmiich 
faluból Petrovics Sifko jelen volt Jósika Istvánnak tótváradiai 
statutióján. Zoran, Szpata, Balincz faluval eínlíttetik.

Szumarinocz, lásd Zumarinfalva és Szentmarinest.
Szurdok vagy N a g y - S z u rd o k ,  falu Dognácskához 

nyugotra, Temes-megye szélén, a Csornovetz vagy Sornovetz 
patak mellett. Krassó vármegye 1406. évben vizsgálatot ren
del Domokos de Zurduk ellen, ki 70 juhot elvett remetei 
Himfy István jobbágyaitól. István de Zivrdoh 1436. kijelölt 
kir. ember a Mychk János, Lőrinc fia által Sándorpatakán 
elkövetett erőszakos foglalások tárgyában. 1490. évben Zurduki 
Péter és László Csornai Mihály ellen vallanak. Úgy látszik, 
akkor temes-megyei birtokosok voltak.

Feltűnő, hogy a Marsigli-féle jegyzék Nagy-Szurdokot 
nem említi; — beosztása szerint a bogsáni vagy verseczi kerü
letben kellene előfordulni. Az 1717. évi összeírás Surduk falut 
Dokién és Ferendiával együtt 46 házzal a verseczi kerületben 
sorolja elő.

A  múlt században Szurdok a kir. kincstár birtoka volt. 
A forradalom után a Csiky családot találjuk a falu birtoká
ban. A helyszínelés alkalmával 1866. évben Csiky Mihály 
bírta Nagy-Szurdokot, kitől 1881. évben Keil Gyula bécsi 
lakos vette meg.

Nagy-Szurdok területe 8‘823318 hold. A falu hegyes- 
völgyes határában vannak Rovina, Yalya afunda, Yalya Na- 
novistye és Bokorondia nevű dűlők. Ez utóbbi egy eltűnt falu 
nevét tartja fenn. (Lásd a Deákolcz cikket.) A falu mellett 
négyszögü magos sánc tűnik fel.

Némely irók ide helyezik a Centum putea nevű római 
mansiot (Böhm Temesvári Értesítő IX . 56. és 58. lap.), ezek 
közé tartozik Torma Károly is. Mások e mansiot Germánra 
teszik. (Értesítő u. o. 51. lap.) Bizonyos, hogy Nagy-Szurdok 
vidéke most is vízforrásai sokaságától nevezetes.

KÍS-Szurdok, falu Szudriáshoz keletre, Furdiához éjszakra. 
A  falu egész környéke, nevezetesen az egész bozsuri kerület 
György brandenburgi őrgróf tulajdona volt a X Y I. század 
elején, de Szurdok az ő itteni birtokai közt nem említtetik. 
Busary György de Zwrdok 1511. évben a nevezett határgróf
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által pereltetik, hogy csordájából több ökröt elbajtatott fegy
veres jobbágyai által. Busory Gáspár de Zwrdok 1590. évben 
szomszédnak neveztetik, midőn Jósika István a zsidóvári ura
dalomba volt igtatandó. Báthory Zsigmond fejedelem 1596. 
évben Szurdokot Jósika Istvánnak adományozza, megjegyez
vén, hogy e falu Hunyad vármegye bozsuri kerületében fekszik. 
Jósika megbukván, a fejedelem 1595. december 10-én szurdoki 
Busory Farkas, Gáspár Jánosnak és Péternek a Temes megyé
ben fekvő Zwrdok és Kuzsinosz egész falvakat, valamint Kerlie 
és Szpin, máskép Tövis temes-megyei praediumokat adomá
nyozza hű szolgálataikért, annál is inkább, miután a fejedelem 
meggyőződött, hogy az adományzottak ősei is már bírták e 
jószágokat; de ezek később török hatalom alá kerültek és azok 
tartották, míg Báthory Zsigmond győztes fegyverei ezekből ki 
nem űzték. A beigtatás történt 1599. február 4-én Bagossy 
Jakab, kir. ember és Zákán Gábor az erdélyi káptalan kül
döttjének közbenjöttével. Mindjárt a statutió első napján har- 
madiai Pokol László ellentmondott a beigtatásnak Zwrdok és 
Buzsinosz részbirtokára, az úgynevezett »Pokol rész«-re nézve. 
Ugyanakkor a Botinesden lakó Sztanko Mihály, a fejedelem 
jobbágya, a maga és Sztanko István, János és Farkas nevében 
ellentmondott egy Szurdokon levő malomra nézve. Ugyanezen 
malomra nézve ellentmondott Sztanko András özvegye Euphro- 
sina. A  már nevezett szurdoki Busory Gáspár 1602. évben 
mint királyi ember szerepel. (Lásd Dajest.) Bethlen Gábor 
1617. évben zálogba veszi, és akkor Szurdukul néven a bozsuri 
kerülethez számíttatik.

A  Marsigli jegyzék Sorduk falut, melléknév nélkül, 
Bírna stb. faluval együtt a facseti kerületben sorolja elő. 
Ugyan ott az 1717. évi összeírás 15 házzal. (Lásd Marzsina, 
Oláh-Endréd.)

E falut Görög a térképeihez kapcsolt névlajstromában 
Oláh-Szurdok-nak nevezi.

Területe 18511200 hold. Birtokosa a kir. kincstár.
Dűlőnevek: Sessu, Szlatina, Ozepari, Szurippe, Dialu 

Sabenlui, Valia Pai. Van egy csermelye: Valia szatului, mely 
a közlegelőn és a Vena mika nevű helyen folyik.
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Szuszány, falu a Béga mellett, Monostor Bozsur és Zsu
pán közelében. Báthory Zsigmond fejedelem 1596. Bozsur 
mezővárost és a hozzá tartozó Hunyad megyei falvakat: Kli- 
csova, Zuzany, Sztojzest sth. adományozza. A Zwzanyhwa. lakó 
jobbágyok: Ztepan Benedek, Czigul Lupej és Jovicza Lajkul 
1598. mint szomszédok jelen vannak, midőn Török István a 
monostori kerület számos falvai birtokába igtattatik. Báthory 
András fejedelem a Hunyad megyében, a bozsuri kerületben 
fekvő Zuzany, Zsupán és Paulest falut Sarmasághy Zsigmond- 
nak adományozza; kevéssel utóbb szeptember 3-án meghagyja 
Barcsai András lugosi és karánsebesi bánnak, hogy ezen 
bárom falut Balotha Mihálynak és Török Ferencnek, Jakab 
unokájának kezére bocsássa, megértvén ezeknek e jószágokra 
való jogukat. Mihály havasalföldi vajda, ki 1599. október 
28-án a szenterzsébeti csata folytán Báthory András biborno- 
kot az erdélyi fejedelemségtől megfosztá, és magát sok hitsze- 
géssel hatalmába behelyezte, Gfyulafehérvárott 1599. december 
16-án kelt levelével Balotha Mihálynak és Török Ferencnek, 
Jakab unokájának, további hűséges szolgálatok reményében, a 
Temes megyében fekvő Zúzán, Supan, Paulest és Klicsova 
falvakat adományozza, megjegyezvén, hogy az első három 
nevezett falut már Báthory András adományozta Balotha 
Mihálynak és Török Ferencnek, kik is azóta azokat békésen 
bírják. Miután azonban az erdélyi országgyűlés november 
20-án Báthory Zsigmondnak minden adományát érvénytelen
nek nyilvánítja és megsemmisíti, de különben is Mihály vajda 
hadi jognál fogva birja Erdélyt, az adományozási jog reászállt, 
miért e falvakat kir. joggal nekik adományozza. Mihály vajda 
azt is mondja, hogy már Balotha Mihály és Török Ferenc ősei 
birták ezen falvakat a hódítás ideje alatt, utóbb aztán a törö
köktől visszafoglaltattak és Erdély kormányzása alá jöttek. 
(Lásd: Klicsova, Monostor, Bozsur, Zsidóvár.)

A Mar sigli jegyzék 1690—1700. évben Susaynj falut a 
facseti kerületben említi. Ugyanott az 1717. évi összeírás 
Susanne falut 20 házzal. Korabinszky Suschan-nak írja. A 
múlt század óta mindig a kir. kincstár birtoka volt.

Területe 1975754 hold.
Szuszány falu v a n A ^ d  megyében. Szusanj házcsoport
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Konszko községben a likkai végezredben, és az ogulini ezred 
területén. Szuszény falu Hunyad megyében, Borgo-Szuszéuy 
Naszód vidékén.

Szuska, falu a radimnai jegyzőségben. Az 1717. össze
írás Sieska 11 házzal. A  katonai határőrvidék felállításakor 
az olák-illir ezredhez csatoltatott, később a szerb-bánsági 
őrezred és pedig szerb-poszesenai századához. O-Moldova köze
lében fekszik. H atára 1419144 hold.

Szuteszká, hajdan két ily falu a krassói kerületben. 
Bokosnitza Miklós 1535. tiltakozott az ellen, hogy Zápolyai 
János király Gerlistye, Zwthezka és Krassowcz praediumokat 
Peyka János, György és Péternek adományozta. Mindkét fél 
vitatta, hogy elődjeik azokat Nagy Lajos királytól kapták ado
mányban. Az igazolványok megvizsgálására János király 1536. 
évben határnapot tűzött ki. A  helynév itt Kethezwthezka alak
ban is fordul elő, a mi 1535-ben csak kevés változással Kethc- 
zwthwzta. (Lásd a krassói Gerlistyét.) (Oklevéltár II. 390. 
393. sz.)

Volt ily helység Bosniában is. Twartko István bosniai 
király egy levele 1340-ben kelt in aula nostra regali Suteska. 
A  slavoniai tartományi gyűlés 1538-ban Joannem Golecz de 
Zotezka egyik adóbeszedőül kinevezi. (Corp. Jur. 369. lap.) 
Létezett Varasd megyében 1547. évben Zotheszka falu; (tán 
a mai Szutinszka) és vau Bars megyében Szutecska diver
sorium.

Sutescha — más oklevélben: Soteske — 139». évben 
Twartko István bosniai király székhelye.

-Thalmadia, hajdan falu a Maros balpartja táján Dubest- 
hez éjszakra. Majd Temes, majd Hunyad megyéhez tartozott. 
Y. László király 1453. évben Hunyadi Jánosnak a sugyai kerü
letet adományozza, melyben Thamadia falu feküdt; az aradi 
káptalan 1454-ben Hunyadit beigtatja. G araiJob 1479. évben 
több Temes, Csanád, Csongrád és Arad megyei falut elad 
Bánfy Miklósnak és testvérének Jakabnak. Az arad-megyei 
falvak közt van Kápolnás, Alsó- és Felsö-Thalmag, Veresmart 
stb. Az erdélyi káptalan ez évi igtatási jelentésében a helysé
gek Felső- és Alsó- Thalmonya-nak vannak írva. Brandenburgi 
György őrgróf 1514 —16. év táján a gugyai kerületet és abban
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Thamadia falut 11 jobbágygyiil bírja. Báthory Zsigmond
1597. évben a Hunyad megyei monostori kerületben fekvő 
Thalmadia, Dubest, Prodauest stb. falut Török Istvánnak ado
mányozza, a ki 1598. Bálinttal együtt beigtattatott. Báthory 
Gábor fejedelem 1612. évben az akkor Temes megye monos
tori kerületében fekvő Talmagie (m ásutt: Talmage) praedialis 
birtokot Török Katalinnak visszaadományozza. E  praedium 
Telmar/e-nak van írva. 1617-ben, midőn Bethlen Gábor zálogba 
veszi, a ki Tlialmadiát 1620. Török István halála után, a mo
nostori kerületben fekvő Jersnik, Dubest, Sugdia, Kladova 
stb. praediummal együtt ifj. Bethlen Istvánnak adományozta. 
(Lásd: Szád, Monostor, Marsina.)

Krassó vármegye Yörösmart határában van Yale Tal- 
madia nevű szántó, rét és csermely, és a vele határos Osztrov 
határában Valea Talmadie erdő. Az említett Talmadia falu 
tehát kétségtelenül e két falu közelében feküdt.

Talyánfalva, hajdan falu Krassó megyében. László nádor 
és opuliai herceg 1370. Krassó megyével közgyűlést tartván, 
ott Wolha, Zemerének Talganfahcá-ban lakó jobbágyát, mint 
nyilvános gonosztevőt elitéli.

Taraszlopatak, hajdan patak Temes és Krassó megye 
szélén. Egerszeg (ma Jerszeg) 1369. évi határjárásában Ta- 
razlopathakafeu mint határhely.

Tapia, falu Lúgoshoz keletre határos. A Dió Cassiusnál 
említett Tapae, Cluverius szerint Erdélyben feküdt, mások azt 
Severinummal azonosítják. Böhm Lénárt szerint Trajan Tapae 
(szerinte a Lugos melletti Tapia) mellett verte meg Decebált, 
és a Temes mentén Karánsebesre vonult. (Lásd: Mittheilungen 
der k. k. Central-Commission für kunst- und historische Denk
male in Wien. Jahrgang Y III. 1882. év, 4. füzet. Továbbá 
Böhm: A Bánság külön történelme 1 .15. és 23. lap. és Temes
vári Értesítő IY. 9. lap.) E  kis falunak klasszikus múltat adni 
nagyon kétséges becsű vállalkozás. Az ókori adatok érthetetle
nek és az erőszakos magyarázatokkal nem nyerünk semmit. 
A helynév folytonossága a római kortól kezdve annál kétsége
sebb, minél feltűnőbb, hogy a középkorban Tapia-nak semmi 
említése nincs történetforrásainkban. Még a X Y III. század 
végén hiában keressük Tapia nevét helységeink sorában, pedig
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Lúgosról egy meglehetősen részletes határjárásunk van 1557. 
évből, mely a vidéknek csaknem Gavosdiáig terjedő, topogra- 
phiai leírását adja. Nem ismeri Tapia falut sem az 1717. évi 
összeirás, sem az 1723. évi térkép. Az 1734. évi földrajzi és 
közigazgatási beosztás szintén hallgat Tapiáról, csak az 1761. 
évi térkép tünteti fel azt, és így ezen időközben épülhetett a 
ma is kicsiny község, melynek területe 1098U27 hold. Bírja a 
kir. kincstár. Anyakönyvek vannak 1776. év óta.

Tarnicza, hajdan falu Forazest táján. Brandenburgi 
György őrgróf 1514— 16. évi birtokai közt a marsinai kerület
ben előfordul Felső- Tharnycza 10 jobbágygyal. Báthory Zsig- 
mond 1597. évben a marsinai kerületben fekvő Tarnicza falut 
Török Istvánnak adományozza. Az ő halála után Bethlen Gá
bor 1620. évben Tarnicbát ifj. Bethlen Istvánnak adományozza. 
(Lásd Marsina.) Némely oklevélben a helynév Farniczának 
van írva, de hogy ez hibás, mutatja, hogy Forazest határában 
ma is van Tarnicza völgy, ez tehát a helyes kiejtés. Fara és 
Tbarnicza együtt említtetnek, tehát különféle helységek. Fara 
a mai Forazest.

Thomai, hajdan falu az egykori Majusfalva és Bodofalva 
vidékén. A  Himfy István-féle pörben 1401. évben János, 
László de Thamay (alább Thomay) mint kir. ember szerepel.

Theberpataka, hajdan patakTemes és Krassó megye szélén. 
A  Csanádi káptalan 1369. évben leírja Egerszeg határait és 
mondja, hogy a ThehcrpathaJca a Médiáspatakába ömlik, mely 
utóbbi a Poganisba szakad. Ma Krassó megye területén ke
resendő.

Tegen, hajdan falu a mai Jerszeg vidékén. 1390. évben 
Egyed, István de Tegen fia kir. ember. (Krassói Okltár I. 
129. 132. sz.)

Tejed, hajdan falu. Farkasfalvi Pető 1364. évben arról 
vádolá sógornéját Klárát, hogy férje Farkas halála után, min
den vagyont, — 4 jó lovat, 6 ökröt, 4 tehenet, 60 bárányt és 
40 koczát, továbbá ékszereket, egy szekrényt, ágyakat stb. 
összeszedett — és Teyed-re Miklós fiának birtokára vitte, hol 
Jánossal, Yalase fiával római törvényes szokás szerint — lege 
romana — összekelt. Kont Miklós nádor azért a mezősomlyói 
nádori közgyűlésen Klárának meghagyta, hogy Szent Mihály
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utáni nyolcadán Gay faluban, a Boldogasszony templomában 
megjelenjék, és a tituli káptalan küldöttje előtt igazolja magát 
e vád ellen. 1370. évben László nádor és opelni herceg a 
Krassó megyében tartott közgyűlésen egy Gozcyn nevű csavar
gót és Dobrát, György vajdai! jobbágyát, ki Teyed faluban 
lakik, mint a közbiztosság veszélyeztetőit elitéli. Ugyanez évbeu 
neveztetik Simon, Heym de Teyed fia, Krassó megyei szolga- 
birónak. 1378. évben Mihály Dienes de Teyed fia, kir. ember 
Krassó megyében.

Az aradi káptalan, Csuta 1411. évi határjárásában, a 
hegyháton át Teid-re vezető utat említ. Hogy e név a fentebbi 
falura vonatkozik, nem lehet állítani.

K'lS-Telek. 1370. Tamás, Miklós de Kistelük fia, a Krassó 
megyei alispán küldöttje.

Telest, hajdan falu. Báthory Gábor fejedelem 1612. a 
temes-megyei marsinai kerületben fekvő Telist (másutt Telest) 
falut Török Katalinnak visszaadományozza. (L. Marsina.) 
Vájjon más időben is osztózott-e a marsinai kerület sorsában ? 
nincs feljegyezve. Telest falu csak ez egy ecetben említtetik.

Temerest, falu a Bega mellett, Facsettel éjszakra hatá
ros. György brandenburgi őrgróf 1514— 16. évben a monostori 
kerületben bírja ThyJinmeresth falut 3 jobbágygyal. Báthory 
Zsigmond fejedelem 1597. a Hunyad megye marsinai kerüle
tében fekvő Thihomercst, Zoran, Szintiest stb. falut enyingi 
Török Istvánnak adományozza; ’) a beigtatásnak e falvakba 
1598-ban ellentmondottak Ztanissa Mátyás diák maga és neje 
Pithar Borbála, továbbá Maczesdy Ilyés és Batizfalvi Gábor 
nevében. Báthory Gábor 1612. évben az akkor Temes megyé
ben fekvő Monostort és a hozzá tartozó Thehomirest prae- 
diumot Török Katalinnak visszaadományozza, Bethlen Gábor 
1617. évben a monostori kerület falvait zálogba veszi, köztük 
Tyhemeresthi. 1620. évben a fejedelem a marsinai Tihemerest 
és a monostori Prodanest, Sugdia, Kladova, Thilomerest stb. 
praediumokat ifj. Bethlen Istvánnak adományozza. (L. Tilo- 
merest.)

>) Az adománylevél ismételve a marsinai kerületben Thiliomerest, 
a monostoriban Thilomerest falut említ.
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A Marsigli-jegyzék 1690—1700. évből Tomerestj, Szin
tiest stb. falut a facseti kerületben sorolja elő. Ugyanitt az 
1717. évi összeírás Tomereschke néven 17 házzal. A X V III- 
század óta a kir. kincstár birtoka. Területe 2 2 9 6 908 hold.

Helynevek: Regina, Sopotu, Garestye, Magúra, Sioka, 
Lugosana, Gurmenu, Gyalu Zsigyilestye, Ornitza, Fontina 
mosului. Rapu saszi.

Temesely, ma fíega folyó. Az 1723. évi térképen Teme- 
selynek van írva az a folyó, mely az 1761. évi térképen Begha- 
nak neveztetik. A lunkányi vasolvasztónál a Padies hegyről 
lejövő Topla víz tűnik elő, és itt a Reu patak nevét veszi fel. 
Az a lunkányi Reu egy másik Reu-val, mely Pojen felől jő, 
egyesül Kurtja falunál és itt Temesel-nek kezdik nevezni. Már 
1766. évben hivatalos indítvány tétetett, hogy a Reu patakból 
szakadó Temisely egész Facsetig egy csatornába vezettessék és 
egyesíttessék.

De létezett Temesely helység is. Hunyadi János 1444. 
évben adott ki »protectionales pro possessione Themesel.« (N. 
R. A. fasc. 51. Nr. 28. vel Transiivanica fasc. 9. Nr. 32.) 
(Lásd erről Szörényi Bánság II. 543. lap.)

A Désy család a temeselyi előnevet viselte.
Teremtő, hajdan Krassó megyében. László nádor, opu- 

liai herceg 1370. évben a csavargó Kychynt, Xogyhna fiát és 
Radost Tj'seu fiát, Teremfeu királyi faluban lakó jobbágyot, a 
Krassó megyével tartott nádori közgyűlésen tolvajlásért elitéli.

Tergovistie, falu Krassó megyében, Balincz mellett és a 
Béga csatornánál. Első említését Marsigli-nél találjuk, ki azt 
1690—1700. a lippai lunkaság falvai közé sorolja. Az 1717. 
évi összeírás a facseti kerületben említi 10 házzal. Az 1761. 
térképen van egymás mellett Tergovistie és Tergovista. Kora- 
binszky-nél: Tergowi. Területe 24 1 2875 hold. Birtokosa a kir. 
kincstár.

Terjén, hajdan majorság Krassó vármegye nyugoti szé
lén, tán a Berzava vidékén. Ghurei Mihály, Péter fia a Krassó 
vármegyében fekvő Teryen részbirtokát tíz márkáért elzálogo
sította Jakabnak, János fiának. y) A  kiváltás idején Jakabnak

') Jakab András veje volt, András pedig Nigas fia.
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szabadságában áll az időközben odatelepített jobbágyokat 
elvinni. E  bevallás történt Lőrinc mester krassói alispán előtt 
Ez időben Terjén csak két házból állt. Krassó vármegye 1421. 
évi bizonyítványa szerint Csép Miklós eltiltotta Himfy István 
bait, bogy a Berzava folyását más irányba vezessék; a tilta
kozás történt Terieni Demeter előtt, ki utóbb (1428. évben) 
mint kir. ember szerepel Szokoláron a  Muronyiak beigtatásá- 
nál. E  beigtatásra még ki volt jelölve Erne fia Jakab, szintén 
Teryen-ből.

Ters, hajdan falu Krassó megyében. László nádor, opu- 
liai herceg, 1370. évben a Krassó megyei közgyűlésen Ztoyk-ot 
és fiát Woyk-ot, néhai Konyabán fiának Ferencnek, Ters falu
ban lakó jobbágyait (in Ters commorantes), tolvajlásért elitéli. 
Széchenyi Frank és Simon, Zólyom és Trencsén vármegye 
főispánjai, néhai Konyabán fiai, 1388. évben Krassó megyében 
fekvő Haam, Lőrincfalva és Teers nevűi falvaikat cserébe 
adják Zsigmond királynak a Bars megyében fekvő Zsarnocza 
és más falvakért. (L. Orosz, és Haam.) Mária királyné ugyan e 
tárgyú adománya kelt 1389. decemb. 28-án. (Okltr. I. 126. sz.)

Teu, patak, mely Ezeres-en keresztül folyik. Esővízből 
táplálkozik. Ebbe folyik Szocsánból a Valea szatului és az 
lírvíz nevű viz.

Téd, hajdan falu tán Krassó megyében. 1418-ban János, 
Mihály de Teed fia, mint kir. ember szerepel, midőn Benke 
Péter (a Krassó megyei) Bastvisse faluból 9 ökröt elhajtott.

Téglavár, hajdan határhely Krassó megyében. Említve 
Ikus falu 1364. határjárásában: locus Teglamr vocatus. (Okit. 
I. 110.1.) V. ö. Csaramida.

Tihó, Osuta, és a Krassó megyei Pestere közti határok 
1411. évben megigazíitatván, ez alkalommal említtetik mons 
Tihóhegye és Kis-Tihóhgye ; rivulus Kis- Tihópataka..

Tihomerest, lásd Temerest.
Nagy-Tikván, falu Krassó megyében a Karas folyó mellett, 

a, Temes megyei határon. Tikfan Szörény megyéhez tartozott, 
midőn 1699-ben annak kenéze Macskási Péter érdemei mellett 
vallomást tett. Marsigli helységjegyzéke Tikván falut 1690— 
1700. év táján a verseczi kerületben sorolja elő. Az 1717. évi 
összeírás is ugyanott Dikvan falut 122 házzal említi, a mi

K HASSÓ VÁHMEOYE T ÍiltT É N E T E . [I. ] (1



2 4 2 NAGY-T1KVAN— T IL O M E R E S T , '

népességi jelentőségét tanúsítja. Még Korabinszky (1785.) 
csak egy Tikván falut ismer, de Yályi (1799.) Nagy- és Kis- 
Tikván falut különböztet meg; mindkettőt akkor a kir. kincs
tár bírta.

A  nagy-tikváni templom épült 1795. évben, beszentelte 
Szakaként püspök 1806. évben; anyakönyvek léteznek 1777. 
év óta. Fából épült iskolája volt 1800-ban.

Nagy-Tikván területe 4685140 bold. Helynevek: Culmea 
Nendrasiului, Culmea lui Oprian, Culmea Szerbiloru, Nandros 
patak, Tikván és Székas határán. Nendres halom. Nandras 
forrás, mely a Karasba siet. Berkas völgy és patak, Gyalu 
Domnedieu ( =  istenhegy). Csóka, Komoristye oldalán. A Tik
ván névről az a vélemény, hogy ez szláv eredetű. A törökök 
nevezték el így a falut, mert területén roppant nagyságú 
tökök nőttek.

Különben említtetik 1437. évben Tygvan Péter nevű 
Krassó megyei nemes, és így lehetséges, hogy személynévből 
lett-e helynév.

Kis-Tikván, falu, Nagy-Tikvánhoz délre, Kakova, Greo- 
vacz és Agadics közt. E falut a kir. kincstár telepítette a 
múlt század második felében. Plébániája felállíttatott 1779. 
évben. Iskolája épült 1805. évben.

Határában folyik a ragadozó Potop hegyi patak, mely 
az agadicsi hegyekben ered, és nyugotra a Karasba szakad. 
A Valea Szatului csermely, Kis-Tikván éjszaki részén ered, 
és rövid folyás után szintén a Karasba vegyül. Van a határ
ban malomcsatorna, a falutól nyugotra, vizét a Karasból kapja, 
hoszsza. egy mérföld, szélessége 3 öl.

Kis-Tikván területe 3699lr’62 höld. Bírja a kir. kincstár. 
Helynevek: Gyalu B álán; egykori birtokosától. Fatza Podo- 
vitza. Djalu lupului ( =  farkasvölgy). Valea Mik. — Osiklovan 
és Bálán utca. Piaira móri, hol malomkövek fejtetnek. (Lásd 
Nagy-Tikván.)

Tilomerest, hajdan falu a monostori kerületben. A mai 
Temerest falu mindig a marsinai, Tilomerest a monostori 
kerülethez tartozott. Ugyan azon sorsban részesült mindkettő 
1597. és 1620. évben; t  i. hogy előbb Báthory Zsigmond 
Török Istvának, utóbb Bethlen Gábor ifj. Bethlen Istvánnak
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adományozta, üsak azon jószágok közt, melyeket Bethlen 
Gábor 1617. évben zálogba vett, fordul elő Tihamerest (Te- 
merest), Tilomerest pedig nem; a mi különben csak a kancel
lária hibája lehet. Minden esetre Tihomerest és Tilomerest a 
megkülönböztetésre nézve veszélyes közelségben feküdtek. (L. 
Tem erest.)

Tinkova, falu a Temes jobb partján, Szakul irányában, 
Zsidóvár és Istvánhegy közt. Évszázadokon át a Macskási 
család bírta, mely innen vette előnevét. Zsigmond király ezen 
család kérelmére 1411. évben rendeli, hogy az aradi káptalan 
a sebesi kerületben fekvő Ruzsinosz, Toplicza, Leurdis és 
Tinkova határait körüljárja és kiigazítsa, a mi meg is történt. 
A Macskásiak tehát már előbb is bírták e jószágokat. A 
király 1.429. évben Ruzsinosz, Leurdis és Toplicza falu birto
kát új adománynyal ruházza a Macskási családra, — Tinkova 
ez alkalommal nem említtetik. I. Ulászló király Macskási 
Miklóst, Dénes fiát és osztályos atyafiait megerősíti Macskás, 
Alsó-Tinko, Ruzsinosz stb. birtokában. 1447. évben bizonyítja 
a karánsebesi kerület nemessége, hogy Macskási Sorban, 
Demeter és László a Macská'si-féle jószágok harmad részének 
jogos birtokosai, és hogy nevük mint ilyenek T. Ulászló úi 
adományából csak tévedésből maradt ki. Mátyás király 1464. 
évben TynJco praediumot Macskási Jakabnak, és Perlői 
Tamásnak adományozza. A praedium ez időben a lugasi 
kerületben fekvőnek mondatik, holott ezelőtt (még 1456. évben) 
a karánsebesihez tartozott. (Lásd Perlő.) Az aradi káptalan 
nevezett Jakabot és Tamást a Tinko praediumban rejlő királyi 
.jog birtokába igtatja. Macskási Jakab zsidóvári várnagy 1470 
körül. Macskás, Tinkova, Zazest, Leurgis, Ruzsinosz stb. birto
kát 300 arany forintért elzálogosítja. (Lásd Zsidóvár, Macs
kás.) Ugyan ő 1478. évben a Muthnoki Mihálynál elzálogosítva 
volt macskási, csutai, tövisi, tinkovai és perlői részbirtokot 
annak özvegyétől, Angalittól, 20 arany forintért visszaváltja. 
(Lásd Macskás.) János király 1531. Váradon kelt levelében 
a Temes vármegyében fekvő Thjnkowa falu részbirtokát Tin
kovai Pétoi'től elvevén, valamint annak minden . egyéb jószá
gait is Temesmegyében, azokat Bekényi Benedek mesternek, 
királyi személynöknek, Balassii. Gyarmatin Imrének és Kas
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fonó Máté kir. udvarnoknak adományozza. Tinkovai Péter 
azért fosztatott meg birtokától, és ez azért esett királyi collatio 
alá, mert Bizerei Gáspárt, ki Tinkovai nejét valami haragból 
egész annak házáig üldözte, utóbb megölte. Midőn Petrovics 
Péter temesi főispán, 1548. évben Zsidóvár, Sidimir, Nadrág 
stb. falvak részbirtokába igtattatik, mint szomszéd részt vesz 
tinkovai Macskási Péter és Balkő Miklós. Isabella királyné 
1559. évben rendeli, hogy Macskási István és Anna, Macskási 
Péter özvegyének Macskás, Thynköva, Zagusen és Ruzsinosz 
faluban fekvő birtokainak határai elkülöníttessenek. 1568. évben 
Tinkovai Duma János II. János király által Hegyeresbe 
birtokosztályra kiküldetik. 1569. évben karánsebesi Bachuli 
Dorottya Thinkotca, Zagusen, Macskás és Ruzsinosz faluban 
levő részbirtokait Duma Jánosnak és Istvánnak 51 forintért 
elzálogosítja. Tinkovai Macskási Péter és Mihály 1572. évben 
november 14-én Tynlcova. Delar, Macskás stb. falu részbirto
kait 600 magyar forintért elzálogosítják karánsebesi Tóth 
Miklósnak és Gáspárnak. Tinkováu 1574. évben felső Oharina 
és alsó Oharina, máskép »tilalmas« nevű, szántó földekből 
álló határrész volt, melyet Macskási Miklós, egy Maykul 
György nevű jobbágyával együtt Duma Jánosnak elzálogosí
tott. 1582. évben tinkovai Macskási Péter 40 forintért Tin- 
kova és Delar falubeli .részbirtokait Macskási István övegyé
nek Borbálának elzálogosítja, kikötvén, hogy aző jobbágyának 
Györgynek »minden Czarinában« egy hold szántóföldet adja
nak. Báthory Zsigmond vajda, karánsebesi Oziklán János 
kérelmére, azt rendeli 1584. évben, hogy az ő és Macskási 
István gyermekeinek (Péter, Mihály és Orsolya) részbirtokai 
Ruzsinosz, Zagusen, Tinkova, Delar és Macskás faluban. 
Szörény vármegye karánsebesi kerületében új osztály alá 
vétessenek, és egymástól elkülöníttessenek. Ez időtájban Bokos- 
nitza István, György és Miklós részbirtokukat Tinkováu 32 
forintért tinkovai Macskási Farkasnak zálogosítják el.

Tinkovai Macskási Farkas és Mihály egyezkedésük értel
mében beleegyeznek abba, hogy Duma János és István 
részbirtokait Tinkova, Ruzsinosz, Alsó-Zagusen faluban, vala
mint Perlő és Dobrogoszt pusztában megtarthassa, még akkor 
is, ha ezekre a leányágnak joga nem volna, ellenben Duma,
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.János és István kiadják a Macskásiaknak a Tinkova, liuzsinosz, 
Alsó-Zagusen, Macskás és Delar falura vonatkozó okleveleket, 
kikötvén egyszersmind a felek, hogy a mely javakat törvényes 
úton vissza szerezhetnének, azokat felezni tartozzanak egymás 
közt. — Egy tanúvallomás szerint ugyan ez évből (1590.) 
Macskási Mihály bírta Tinkova részjószágát, halála után 
özvegye Csikva Erzsébet használta, míg élt. Ez is meghalván, 
Macskási Péter és Farkas bírták kevés ideig; de az erdélyi 
vajda tőlük elvette, és karánsebcsi vajda Bonifácnak adta seque- 
strumba. Ez évből még következő adatok böngészhetők: Panta 
György tinkovai nemes; Óznia Jovan, Tinkovai János özve
gyének jobbágya Tinkován; Belgh Demeter, Macskási Péter 
embere, és Banczo Péter, Macskási Farkas embere Tinkováról 
részt vettek Jósika István statutiójában Zsidóvár' birtokába.

Tinkovai Ágoston és Gáspár 1000. évben karánsebesi 
Tóth Miklósnak, és fiainak Lázárnak és Ilyésnek, részjószá
gaikat Tinkován, Delaron, Zagusenben, Macskáson, Ruzsinó- 
szon és Toplicán <500 araiiy forintban beiratkozzak. Ezen felül 
megemlékezvén Tóth Miklós jótéteményeiről, ki őket tartotta 
és nevelte, Tinkovai Borbálát kiházasították és az ő részét 
Zaguseuből, Ruzsinószból stb. kiadták. Erre nevezett Ágoston 
és Gáspár az által érezték magukat indíttatva, hogy két 
bátyjuk, Macskási Péter és Mihály, az említett falvakban bírt 
jószágaikat, magtalan haláluk alkalmával végrendeletileg Tóth 
Miklósnak hagyományozták. — Duma János és István tin
kovai nemesek, valamint Zimul Péter, Jósika Ferenc tinkovai 
jobbágya és Péter András, karánsebesi Tóth Miklós tinkovai 
jobbágya 1603. évben részt vesznek Gámán György beigtatá- 
sában Macsova részbirtokába. Ugyan ez évben említtetik 
Ztanchul nevű birtokos, ki 1/4 portával van megróva. Mihucza 
István, Duma Gáspár tinkovai jobbágya 1624. évben részt vett 
Groza Ferencnek Szakulon történt beigtatásában. Duma 
Gáspár, Báthory Gábor fejedelemtől új adománykép rész
jószágot nyert Tinkován, melyet neje, Török Adviga 1635. év 
körül húgának kezére bocsátá. Ez évben (1635.) már mint 
özvegy Ti,nlio és Alsó-Zagusen, szörénymegyei falvakban levő 
részjószágait végrendeletileg fiának, Macskási Miklósnak hagyo
mányozza, a haszonélvezetet magának fentartván. Neki hagyó-
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mányozta minden arany és ezüst ékszereit, ingó és ingatlan 
javait, élte fogytiglan való kitartás feltétele alatt. Erről a 
gyulafehérvári káptalan 1636. évben bizonyítványt állított ki. 
I. Rákóczi György fejedelem, Macskási Ferenc és Miklós 
folyamodására, 1636. évben meghagyja nehány karáusebesi 
nemesnek, hogy a lugosi és karánsebesi fő- és albánokat, vala
mint Szörény vármegye alispánjait és szolgabíráit intsék meg, 
és tartóztassák vissza attól, nehogy ezek Fiáth Zsigmond karán
sebesi harminczadost a fejedelmi missilis levél alapján a 
Szörény vármegyei Tinkova és Álsó-Zagusen birtokába igtas- 
sák. Egy kisebb ügyet azonban Fiáth javára döntött el. Fiáth 
Zsigmond t. i. néhai Duma Gáspárnak Tinko faluban egy kis 
telket vett, oly feltétellel, hogy holta után Fiáthra szálljon. 
De noha Duma neki e telket bevallá, felesége azt még sem 
adta ki. F iáth azért a fejedelemhez fordulván, az utóbbi a 
lugosi és karánsebesi bánnak meghagyta, hogy a tinkovai 
porciót Fiáthnak adja át. Ugyan ez a fejedelem 1638. meg
hagyja kanczelláriája jegyzőinek, Szörény vármegye alispán
jainak és szolgabíráinak, és nehány karánsebesi nemesnek, 
hogy miután Duma Gáspár gyermektelenül meghalt, tinkovai 
részbirtokába a fejedelmi fiscust, Virginás Istvánt igtassák be.

A beigtatásnak azonban ellent mondottak Macskási 
Miklós és Ferenc maga, Jósika Ferenc pedig Jósika Miklós 
árváinak, János és István nevében. Virginás István 1640. 
évben is megkísérté a beigtatást, mire Macskási Miklós, Duma 
Gáspár mostoha fia ismét ellentmondott, bizonyítván, hogy e 
birtokok mindig a Macskásiaké voltak, hogy tehát Duma után 
a fiscus nem örökölhet. Jogai igazolására előmutatta Mátyás 
királynak 1464. évi igtatási parancsát, és az aradi káptalannak 
igtatási jelentését. Rákoczy György fejedelem csakugyan Macs
kási Miklós javára hozta az ítéletet. Ez utóbbi 1642. évben 
Veres Ferenc, Szörény vármegye szolgabíráját azon megbízás
sal küldte ki, hogy nevében Tóth Miklósnak és Péternek, és 
Jósika Ferencnek, továbbá Tóth Magdolnának, néhai Gerlis- 
tyei László özvegyének 600 forintot ajánljon fel Tinkova, Alsó- 
Zagusen, Alsó- és Felső-Macskás, Ruzsinosz, Dombrovicza 
falu, Delar, és Valje . . ., Szekas és Gradista részbirtokáért, 
minthogy ezeket Macskási Péter és Mihály 1572. évben
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ugyan ily öszvegért Tóth Miklósnak és Gáspárnak elzálogo
sították. Meghízta továbbá a szolgabírót, hogy ugyan ilyen 
ajánlatot tegyen Tóth Borbálának, Lankaviczay Péter-felesé
gének. Veres Ferenc szolgabíró az előbb nevezetteket augusztus 
13-án Karán sebesben, Tóth Borbálá t pedig augusztus 14-én 
Prisciánban találván, őket a 600 forinttal megkínálta. Mind
nyájan oda nyilatkoztak, hogy előbb a rokonokkal akarnak 
tanácskozni. Azért őket a szolgabíró, a pénz fel nem vétele 
miatt, tizenötöd napra Szörényvármegye székére idézte. Az 
ügy tovább fejlődéséről hallgatnak adataink. Még 1699. évben 
Macskási Péter, Szörényi főispán bírta e falut,

- A falu kenéze vagy bírája volt Czarasul Márton, Macs
kási jobbágya,

Az 1717. évi összeírásban Tinkova 35 házzal fordul elő; 
Korabinszky itt várromokat említ. Krassó vármegye újra 
szervezésekor, 1779. évben, Tinkova ennek karánsebesi járásá
hoz tartozott. Tinkova elöljárósága 1848. évben a megyének 
azt jelentette, hogy a földesuraság 1837. évben a Csurila nevű 
legelőt, 1826. évben a szorgalomföldeket, ezenkívül a Temes 
ágyát elfoglalta, és hogy ennél fogva a községnek nincs elég 
legelője a marha tartására, A megye a községet a rendes per 
útjára utasító,

A múlt század végén Tinkova a kir. kincstár birtoka volt.
I, Ferenc király 1812. év szeptember 27-én Heusel 

János alezredesnek, ki egyszersmind nevét Házvra változtatta, 
adományozta Szakul, Kavaran és Tinkova falvakat. A  Házy 
család Krassó megye legelőkelőbbjei közé tartozik, és e jószá
gokat az újabb korban is bírta. A birtokálladékban három 
részt lehet megkülönböztetni:

I. Kész 628 hold. Ezt 1882. évben Házy, férjezett 
Fogarassy Margit és Házy Mária árverésen szerezték.

II. Eész 617 hold, bírta Házy István százados. Halála 
után birtokát 1874. évben örökölték azok, kik Szákul alatt 
elősoroltattak, csak hogy Tiukován még Csapó Gusztáv és 
Sándor is fordulnak elő örökösökül.

III . Kész, Házy Mihály negyed részét, 1883. évben 
megvette Deutsch Ignác, a ki e részt Fogarassy Margitnak és 
Házv Máriának eladta.
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Tinkova összes határa 20648M hold. Helynevek: Osurila, 
Burlan, Fanri, Berdacska, Mortarecz, YaleaUungurului völgy, 
Virtopele hegyhát a falu végén, mögötte a Faurele hegy. 
Szántóföldek: Virtopele, Ripele, Buzsinosza, Kőtől mik, Her- 
batsugu. Negyedórányira a községtől van az uradalmi szőllő 
és szilvás, neve: Bratiska. Valia Perio, nádas mocsár; Valia 
Radu völgy és patak, a cigányok tanyája. A falu végén levő 
sajka átszálló Luntrá-nak neveztetik.

A határban nyomai vannak régi ércbányászatnak. A 
tinkovai határ egy része 1839. évben kihasíttatott az istván- 
hegyi gyártelep alapítására. (Lásd Istvánhegy.)

Tirneny, hajdan falu, úgy látszik Krassó megyében, 
Temes megye szélén. Barcsay András 1597. Temes megyei 
Semlak, Omor, Gat aj, Denta és Gaj birtokába igta itatván, 
mint egyik szomszéd részt vesz karánsebesi Fodor Ferenc 
jobbágya, a Tirneny-hen lakó Rakowytt Miklós.

Tirnova, falu, Resicához éjszakra. Biterei János 1495. 
évben a karánsebesi és borzafői kerületben fekvő Bizerc, 
Glimboka, Ohaba, Bolvasnicza, Apadia, Themova, Brathova 
stb. részbirtokait 250 arany forintért elzálogosítja Gámán 
Györgynek. Ugyan ez évben Gámán György és János az 
aradi káptalan előtt egyezségre lépnek, melynek tárgyai 
Bizere, Apadia, Themova, Glimboka stb. birtoka. Bizerei 
Miklós leánya Krisztina, Török János neje, miután hozo
mányt nem kapott, 1500. évben a Bizerei jószágokból kielé
gítést kért, nevezetesen Apadia, Ternova stb. faluból, — és 
azt meg is nyerte. (Lásd Szörényi bánság története II. köt. 
Bizere czikk.) II. János király 1561. évben az ő kancellárjá
nak, Csáky Mihálynak, néhai Bizerei János részbirtokait 
Kalova, Apadia, Ternova, Ohabicza stb. faluban, Temes vár
megye karánsebesi kerületében adományozza. Ugyan csak II. 
János király 1563. Apadia, Laczkan, Ternova, Brathova stb. 
Temes vármegye karánsebesi kerületében fekvő falvakat Bize
rei Katalintól elvétetni akarja, azon osztályos atyafiak javára, 
kik Bizerei János magtalan halála után örökölnek. 1597. évi 
julius 24-én Pető Mihály de Ternova részt vesz a Dokiin és 
Binis faluban történt statutióban. Ez a Pető előbb de Karán- 
sebes és de Czerova néven is fordult elő. Báthory Zsigmond
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fejedelem 1597. junius 20-án megerősítvén Hunyadi János 
kormányzó és Mátyás királynak Ternova, Bratova, Sinkova, 
Fejérvíz, Czerovicza, mind két Czerova, Borza és Valié birto
kára vonatkozó leveleit, e jószágokat, melyek a fejedelem 
idejében Szörény megyében feküdtek, Czerovay Mihálynak és 
Péternek, valamint Czerovai Pető Mihálynak adományozza, és 
beigtatásukat az erdélyi káptalannak meghagyja.

A Marsigli-jegyzékben 1690—1700. Ternova a bogsáni 
kerületben fordul elő. Az 1717. évi összeírás Tirnova néven 
említi 76 házzal.

A falu birtokosa volt 1855. évig a kir. kincstár, ez idő
től -fogva az osztrák-magyar vasúttársaság tulajdonába ment. 
Területe 8002 hold.

Tivadarbara, patak Krassó megyei Vaja határában 
1363. E  patak a Karasba szakad.

Trifest, hajdan falu a marsinai kerületben, Forazest 
mellett. Brandenburgi György őrgróf 1514—16. évben a mar
sinai kerületet bírja, és abban Tyryfesth falut négy jobbágy- 
gyal. Báthory Zsigmond 1597. a Hunyad megyei marsínai 
kerületben fekvő Thrisest falut Török Istvánnak adományozza, 
1612. évben Báthory Gábor visszaadományozza Török K ata
linnak Trifest falut, mely akkor Temes megyében feküdt a 
nevezett faluval. Bethlen Gábor 1620. évben Thresest falut 
ifj. Bethlen Istvánnak adományozza. Később minden emléke 
elvész.

Forazest határában van ma is Trifest nevű fensík 
kaszáitokkal, erdők közt.

Az 1717. évi összeírás a facseti kerületben Trivineste 
falut 6 házzal említ, mely véleményem szerint a régi Trifest 
elrontott neve.

Tömést, falu a Bega forrásainak közelében, Krassó 
megye keleti határán. Báthory Zsigmond 1597. évben az 
akkor Hunyad megye marsinai kerületében fekvő Thomest 
falut enyingi Török István hunyadmegyei főispánnak adomá
nyozza. Beigtatása történt 1598. évben, melynek negyedik 
napján Thomest, máskép Zapodia, Goychfalva, Ungiul és 
Urszul falura nézve Bélán Albert ellentmondott Monostoron 
Jófői Péter és lugosi Thoma Mihály nevében. Báthory Gábor
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1612. évben Thornirest (így) praediumot visszaadományozza 
Török Katalinnak; a praedium akkor Temes megyében feküdt, 
és a marsinai várhoz tartozott. Temes megyéhez számíttatott 
1617. évben is, midőn Török István zálogba adta Bethlen Gá
bornak, ki azt 1620. évben Török magtalan halála után, ifj. 
Bethlen Istvánnak adományozta, Urszul, Balozest, IJngyul stb. 
praediummal együtt. A káptalani átírat a praedium nevét 
Fumest-re ferdítette.

A  Marsigli-féle jegyzékben 1690—1700. Tömést a facseti 
kerületben fordul elő.

A múlt században Tömést a kir. kincstár birtoka volt.
Az első újabb adományozásról nincsenek adataim. A 

forradalom után a Pánczély család neveztetik egyedüli bir
tokosnak. A  helyszínelés idejekor már több a, közbirtokos, 
úgymint: Hugonay Teréz grófnő, özvegy Bánczélv Katalin, 
Kosztics Adolf, Házy Zsigmond, Bauer Ágost, Losch József. 
Ezek közül Pánczély Katalin, szül. Csajko jutalékát örökölte 
fia Károly honvéd kapitány és leányai Amalia és Mária. Az 
utóbbi kettő apáca lett Temesváron. A nevezett örökösök 
jutalékát 1875. évben megvette Losch Adolf. — Házy Zsig
mond jutaléka 1873. évben, osztályszerződés alapján, Bauer 
Ágost és Kosztics Adolf birtokába ment. Kosztits Adolf 1875. 
évben a maga részét eladta Kosztits Adolfnak. Bauer Adolf 
pedig 1875. évben a magáét Házy Zsigmondnak. Gróf Hugo- 
nai Teréz jutalékát 1875. évben . örökölte gróf Hugonai 
Kálmán, Hugonai Irma, Hugonai, szül. Szilassy Vilma; 
Hugonai Josefina és gr. Hugonai Béla. Ezek, ugyancsak 
1875. évben, részeiket Losch Adolfnak eladták.

A tomes ti határterület 5127 hold. A  birtok, melyen az 
üveghuta áll, 5 hold. A határban számos az erdő, legelő, és 
sziklanév. Említjük következőket: Vervu Boldovinyi. Vervu 
Stinyisori. Mucsia Benyi, begyek. Glodja, tisztás legelővel. 
iStirku. hegy, melynek déli részén vasérc található. Blidu 
Druzsi, hegy őserdővel. Kolnicselele, sziklás magaslat legelő
vel. Buzeika barlang. Vervului Dobrota. Vervu Bunkului. 
Vervu Glodi. Vervu Higyului. Vervu Balanului. Vervu Druzsi. 
Vervu Kremeni stb. erdős, sziklás hegyek, gyakran őserdőkkel. 
Tejusu, fensík, erdővel és kaszálóval. Eatza Sioki, magaslat
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bokros legelővel. SzkoTus, fensík erdők közt, szántóföldekkel. 
'Bánya, völgy, szántóföldekkel. Yalya Alimanului, patak erdős 
hegyek közt. Riu, patak. Yervu Magnri, magas hegy erdővel. 
Dumbrava, dombos, bokros legelő. Yalya Lesu, terméketlen 
völgy. Benyesului. Szelestyuika. Cseteczaua, mind erdős 
hegyek. Macsuka, hegygerinc. Szeku, hegylánc. Gelkacs, szik
lás árok. Jászu, lapályos erdő, tisztásokkal. Rogyezsele, magas
lat. Yalya Urszului, völgy. Yervu Muncselului, erdős hegy. 
Yervu Goruneüloru, magas hegy. Yervu Plajului, hegy. Lunka 
Szálásului, völgy szántóföldekkel, erdőben. Mucsia Benyi, 
hegy. Gerdoniu, hegygerinc erdővel. Gyalu Petri hegy kaszá
lókkal és 40 ölnyi magasságú kőszikla fallal. Michaila, hegy. 
Grunu naltu, magas sziklás hegy. Moga, magaslat. Lutu, 
tisztás. Grunyu Merului, erdős magaslat. Láz, domb szilvá
sokkal. Yalya Izvorului, patak, erdők közt. Pontana lui 
Michaila. Fontana din Valya Urszului. Izvoru la Blidu Druzs, 
szép nagy források.

Tomesd falu létezik a volt Zaránd megyében is. Müller 
térképén egy eltűnt Tömést falu van feljegyezve Ohaba és 
Dubest közt.

Topilile, eső és hóvizeket levezető patak, mely Bolduron 
a Csernabarába folyik.

Topta, falu Jersnik, Dubest és Bunya közt. Branden
burgi György őrgróf 1514—16. a monostori kerületben bírja 
Thopla, falut 10 jobbágygyal. Báthory Zsigmond 1597. évben 
a Hunyad megye monostori kerületében fekvő Dubest, 7 hopla. 
Thoplicza. Leukusest stb. falut enyingi Török Istvánnak ado
mányozza; a k i  1598-ban beigtattatott. Báhory Gábor 1612. 
a monostori kerületben, de akkor Temes megyében fekvő 
Topla praedialis birtokot visszaadományozza Török Katalin
nak, 1617-ben pedig Bethlen Gábor zálogba veszi, ki azt 
Török István halála után 1620. évben ifj Bethlen Istvánnak 
adományozza.

Marsigli jegyzékében nem fordul elő Topla falú. Az 
1717. évi összeírás Dobla néven 10 házzal a facseti kerületben 
említi.

Toplát a múlt században a kir. kincstár bírta. Ezután 
1810-ig báró Vécsey Zsigmond hirta, ki azt a nevezett évben
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beodrai Karácsonyi Lázárnak eladta. Jelenlegi birtokosa gróf 
Karácsonyi Guido, kinek jószága itt 1159 holdból áll. Az 
egész falu határa 1345600 hold.

Helynevek: Spunzarator, legelő. Polyaszka, dűlő.
Toplafő, hajdan folyó Krassó megyében. 1364. évben mint 

határhely említtetik két folyó forrásánál, úgymint a Tnplaf en
nél és Borsafeunél, — Ikus falu határjárásában.

Toplicza, hajdan falu majd Hunyad. majdTemes megyé
ben, a mai Krassó megyei Topla közelében. Brandenburgi 
György őrgróf birtokai közt 1514 —16. években előfordul 
Thoplycza 5 jobbágygyal a marsinai, és egy másik Thoplycza 
9 jobbágygyal a monostori kerületben. Báthory Zsigmond 
fejedelem 1597. május 24-én a marsinai kerületben fekvő 
Thopliczel, és a monostori kerületben fekvő Thopla és Thop- 
licza falut Török Istvánnak adományozza, — a miből kétség
telenül kitűnik, hogy itt három különféle helységgel van 
dolgunk, a mely akkor Hunyad megyében feküdt. Török 
István és testvére Bálint 1598. a birtokba vezettettek. 
Báthory Gábor 1612. évben Toplicza praedialis birtokot, mely 
akkor Temes megye monostori kerületéhez tartozott, Török 
Katalinnak visszaadományozza. Török István 1617. évben 
több más helységgel két Topliez nevű falut elzálogosít Bethlen 
Gábornak, melynek egyike Hunyad vármegyében fekszik, és 
Hunyadmegyei helységek társaságában említtetik, a másik a 
marsinai kerülethez tartozott Temes megyében. Ez az utóbbi 
Topliez valószínűleg az, mely más alkalommal a monostori 
kerülethez számíttatott. Az elzálogosítási oklevél monostori 
Topliczot nem említ. Bethlen Gábor 1620. évben számos más 
jószággal együtt Toplicza falut adományozza ifj. Bethlen 
Istvánnak. Topla és Toplicza akkor Hunyad megye monostori 
kerületéhez tartoztak. Ma Toplicza különléte csak a múlt 
emlékeiben él.

Toplicza, hajdan falu Ruzsinosz és Zagusen közelében. 
Az aradi káptalan már 1411. évben leírja a Macskási féle 
birtokok: Ruzsinosz, Toplicza, Leurdis és Tinkova határait. 
Zsigmond király 1428. évben a Macskásiakuak a Mutnok 
patak forrásánál fekvő Ruzsinosz, Leurdis és Toplitza falva
kat új adománykép adományozza, megemlítvén ezúttal, hogy
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Toplicza a másik két falu területén telepíttetett. I. Ulászló 
király 1440. évben a Macskásiakat Toplicza birtokában meg
erősíti. 1447. évben harmad részének birtokosai Macskási 
Sorban, Demeter és László. Macskási Jakab zsidóvári várnagy 
] 47 0. évben Toplicza és a többi falvak részbirtokait 300 arany 
forintért elzálogosítja. Macskási Péter és Mihály magtalanul 
meghalván, Tinkova, Pelar, Zagusen, Macskás, Euzsinosz és 
Toplicza falubeli részjószágukat karánsebesi Tóth Miklósnak 
hagyományozzák, — ugyan ezen falvakban részeket bírván 
Tiukovai Ágoston és Gáspár, a kik 1600. évben részjószágai
kat Tóth Miklósnak 600 forintért beiratkozzák. Az 1603. évi 
összeírás szerint Topliczán Gyurka Jósa 1j4 és Bakocziné 
szintén 1 4 portáról adózott. 1641. évben Gámán Sára, Macs
kási Miklósné bizonyos prebuli részjószágát cserébe adja 
Tivadar Gergelynek, ki viszont többi közt Toplicza határában 
Szörény vármegyében két földet adott az asszonynak, a mely 
földeket Groza Ferenctől cserélt el örökösen.

A topliczai praedialis'részt 1563. évben Tiukovai István 
fiai: Gáspár, László és Mihály által Rákóczi Ferencnek és 
unokáinak, néhai Bakoczi Jánosnak, Annának és Marinának 
elzálogosították. Utódjaik voltak: Simon István karánsebesi 
biró, Simon László, György, dános és Mikauda Magdolna 
asszony, kik 1648. évben még tettleges birtokában voltak a 
topliczai résznek. Ezeknek Macskási Miklós, mint a Tinko- 
vaiak osztályos atyafia, hivatalosan jelentette, hogy a topliczai 
részbirtokot kiváltani akarja. I t t  megszűnik a helység további 
története. (Lásd Macskás, Ruzsinosz, Prebul, Tinkova.)

Topliczel, hajdan falu a marsinai kerületben, majd 
Hunyad majd Temes megyében. Báthory Zsigmond 1597. 
évben Török isvánnak adományozta: és 1612. és 1620. években 
Topla és Toplicza sorsában osztozkodott. (Lásd Toplicza.)

Topsa, hajdan falu a lugasi kerületben. Az aradi kápta
lan bizonyítja, hogy Topsa Pál de Topsafalva, a lugasi 
kerületben fekvő Thopsafalva falút felében bírta, másik felét 
Sárga Bálint és Miklós; mind a mellett Thopsa Pál a királyi 
Ouriánál folyt port saját fáradságával és költségével viselő e 
falu ügyében és azt egyedül fentartá. Most Sárga Bálint és 
Miklós a jószág felére eső költségét Thopsa Pálnak megtérít
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vén, ez utóbbi Thopsafalva felét 1487. évben visszabocsátja 
Sárga Bálintnak és Miklósnak, és magát kielégítettnek nyilat
koztatja. Topsa Miklós 1628. lugosi nemes.

Thotfalva, hajdan falu Temes megyében. Mátyás király 
1464. ezt Temesely Désy Péternek adományozza, Rumunyest, 
Gladna, Zöld stb. faluval. (Lásd Furdia.) Ezt a falut érti 
Brandenburgi György birtokainak lajstroma 1514— 16. évben, 
melyben Thothfalw 6 jobbágygyal előfordul a twerdi kerü
letben.

Tronk, hajdan a kapriorai uradalomhoz tartozó helység, 
melyet Báthory Zsigmond 1596-ban Jósika Istvánnak adomá
nyozott ; akkor Arad megye határában feküdt.

Tövis, gyakran S z p i n, hajdan falu a Maros bal part
ján. (farai Jób 1479. évben Arad megyében Kápolnás, Vörös- 
mart, Thys (alább: Thvvys) stb. a szádiai várhoz tartozó 
falvakat bírta, melyeket ő Bánfy Miklósnak eladott. (Lásd 
Szád.) II. Ulászló király 1508. évben Telegdy Istvánnak új 
adományt ad az Arad megyében fekvő Filepkeve, Szelcsova, 
Hasznos, Posega, Thywys, Baltha stb. falvakra. 1510. évben 
Cherbycha Péter de Thewys Monostor vár szomszédja, a bran
denburgi őrgróf ügyében egyik végrehajtó. 1540. évben néhai 
illyei Dienessy Péter gyermekei áz Arad megyében fekvő 
Zpyn, Gyozan, Posoga, Szlatina, Szelcsova, Filepkeve, Zaka, 
Hasznos stb. falvak birtokába vezettetnek. (Lásd Gyozan.) Az 
1508. és 1540. évi helységek neveit összehasonlítva, meggyőző
dünk róla, hogy a magyar Tövis név már az oláh Szpin-ra 
változott át. Báthory István fejedelem 1576. iktári Bethlen 
Farkas hűségét Hunyad és Arad megyei jószágokkal jutal
mazza ; az utóbbiak közt előfordul Zám, G-lod, Izpin stb. Ez 
utóbbiról azt tartom, hogy a Maros jobb partján feküdt és 
nem a mai Krassó területén Báthory Zsigmond fejedelem 
1592. évben Jósika Istvánnak Arad megyében nagy részbirto
kokat adományoz Perro, Posega, Szelcsova, Filepkeve, Baltha, 
Zpin és Szlatina faluban. Az 1595. évi megerősítő levélben 
Szpin és Szlatina nem fordulnak elő. Ugyan ez a fejedelem 
rendeli 1596. évben, hogy Jósika István a bozsuri kerülethez 
lartozó Zpyn, Kerle, Herczest, Balozina és Bnkovecz prae- 
diumok birtokába vezettessék. A nevezett fejedelem 1598.



december 10-én a Temes megyében fekvő Szurdok és Ruzsi- 
nosz falut (nem azt, mely most is Karánsebes mellett létezik, 
hanem mely hajdan Zsnpunest és Rumunest táján feküdt), 
valamint Kerlie »és Zpyn máskép Theoiois, nevű praediumo- 
kat« szurdoki Busory Farkas, Gáspár, Jánosnak és Péternek 
adományozza. A beigtatás történt 1599. február 4-én, de 
másodnapra Kerlie és Zpin praediumra nézve Gyerbeclh 
György, maga és apja Gáspár nevében ellentmondott. Bethlen 
Gábor 1622. évben Kenderessy Farkasnak új adományt ad az 
Arad megyében fekvő Filepkeve, Zpin, Posega, Szelcsova stb. 
részbirtokaira. A Marsigli-jegyzék 1690— 1700. évekről Szpin 
praediumot már nem ismeri.

(Lásd Szurdok, Filepkeve, Bozsur, Furdia.)
A pápai tizedlajstromban is a tövisi pap Erdélyben Do

minicus de Spinis neveztetik.
Tövis, hajdan falu a karánsebesi kerületben. I. Ulászló 

király 1440. évben Macskásy Miklóst, Dénes fiát, valamint 
testvéreit és rokonait megerősíti Macskás, Tyvhk, Tinkova, 
Csuta stb. falu birtokában. A karánsebesi nemesek 1447. 
évben bizonyítják, hogy Macskásy Miklós, Koszta és másik 
Miklós osztályos atyafiak Macskás, Tyivs, Tinkova, Székás 
stb. falut mindegyik harmad részében bírják. Hunyadi János 
besztercei örökös gróf, és az ország főkapitánya 1453. évben a 
Macskásiakat Alsó-Macskás és Alsó-Tövis faluban a bánoknak 
járó minden kenézi adó alól felmenti; — tekintve Macskási 
Jakab, Sorban, íjászló és Jantsul érdemeit. A karánsebesi 
nemesek 1454. évben ítélik, hogy Alsó-Macskás és Alsotheuis 
(más oklevélben: Alsothys) jobbágyai a kenézi adó fizetése alól 
felmentvék. Macskási Jakab zsidóvári castellanus 1470. körül, 
birtokait, ezek közt Tews falut, elzálogosítja. Ugyanő 1478. 
évben a Mutnoki Mihálynál elzálogosítva volt macskási, csutai, 
tövisi, tinkovai és perlői részbirtokait annak özvegyétől vissza
váltja. A karánsebesi kerület szolgabirái 1532. évben Zagu- 
sen határában fekvő Oboras és Spijn nevű földek tárgyában 
Ítéletet hozott. Ezen földeket Bakoviczay László és Péter 
zálogban bírták Macskási Jánostól, mégis ez utóbbi a nevezett 
Bakoviczayakat zálogos földjeiken megtámadta, megsebesí
tette. A szolgabiró a Bakoviczay testvérek ügyét találta igaz
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ságosnak és Macskáéi Jánost a kiváltás idejéig béketartásra 
kötelezte. Ez a Spyn nevű föld az, melyet azelőtt Tövis nevű falu 
alatt ismertünk, mely falunak határa tehát most a zagusenival 
egyesült. Nem is találunk többé sem Tövis falut, sem meg
felelő nevű praediumot Zagusen közelében.

Az erdélyi Tövis mezőváros oláh neve Tyius, a mi nem 
más mint a Tövis hangutánzása. Előfordul e kiejtés fent 1447. 
év alatt.

Turbarőcz, hajdan puszta Krassó megyében. A csanádi 
káptalan 1427. évben Nagymihályi Albert vránai perjelt és 
fiait Tiorbareicch stb. puszta birtokába igtatja. (L. Sz.-Györgv.) 
Az igtatást megerősítő a király 1428. évben.

Twrd, Thwrd vagy Therd. Lásd Furdia.
Tyuko, hajdan falu Krassó megyében, az ilyédi kerület

ben. Az aradi káptalan 1464. évben Mátyás király parancsára 
beigtatja a Yrányiakat Werbolcz, Thywko, Cseglo stb. birto
kába. (Lásd Osiklova.) Tyuko a ma'i Csukics, Tlladia, ( ’siklóvá, 
Vrany stb. közelében. (Lásd azt.) Más Tyuko feküdt a hal- 
mosi kerületben.

Udvarhely, hajdan falu a marsinai kerületben. Branden
burgi György őrgróf birtoka volt 1514— 16. évben, 22 job- 
bágygyal. (Okltár I. 504. 1.)

Udvarszállás, puszta Jám  és Szuboticza közt. A gróf 
Bissingen család tulajdona, mely 1819. évben adományt kapott 
Jám  és Mercsina birtokára. A puszta még csak a negyvenes 
években telepíttetett és még csak akkor nyerte mai nevét. A 
helyszínelés idejekor gróf Bissingeu Nippenburg Ernő, Nándor, 
Antal és Miklós voltak telekkönyvezett tulajdonosok.

A puszta ezután több részre oszlott.
I. Rész. A  már nevezett gr. Bissingen Ernő és e részt 

1881. évben beszavazás folytán unokája gr. Bissingen Ernő 
örökölte.

II. Rész. Tulajdonosok: gróf Bissingen Alajos, Miksa, 
Károly és Mária. Az utóbbinak jutalékát 1870. évben besza
vazás folytán, a nevezett három birtokostárs: Alajos, Miksa 
és Károly örökölte. Ezek összes jutaléka adásvevés folytán gróf 
Bissingen, szül. Meraviglia Mária nevére íratott át.

III . Rész. Tulajdonosa gróf Bissingen Antal.
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IY. Rész. Tulajdonosa gróf Bissingen Nándor.
Y. Rész. Tulajdonosok gr. Bissingen Ernő, Antal, Nán

dor, Alajos, Miksa, Károly és Mária. Idősb Ernő jutalékát 
1881. évben unokája Ernő örökölte. Mária jutalékát beszava- 
zás folytán Alajos, Miksa és Károly örökölték. Ezek összes 
jutalékát adásvevés útján szerezte gr. Bissingen szül. Meravig- 
lia Mária.

Az egész puszta terjedelme 2939 hold, 440 öl.
Ugliarpataka, hajdan patak Krassó megyében. 1367. 

évben Zagurian határjárásában: Wgliarpataka.
UgrinóCZ, hajdan falu Krassó megyében. Nagylaki János 

1421. Belszeg, Vgrinoch, Gerech stb. falut Csáky Miklósnak 
és Györgynek örökségül Ígéri. A Csanádi káptalan 1427. évben 
Nagymihályi Albert vránai perjelt és fiait Vgrinolcz birtokába 
igtatja. (L. Sz. György.) Az igtatást megerősíti a király 
1428-ban.

Uleu, patak, mely a, Boldur melletti forrásokból táplál
kozik. Neve magyar eredetű: Ülő. így lett bíróból bireu, 
dülőbiíl duleu. E  patak még az 1863. évi szárazságban sem 
apadt el. A Yina Hodos, és a Bogas patak az ITleuba folynak.

Ulicza, hajdan falu a monostori kerületben majd Hunyad, 
majd Temes megyében. Báthory Zsigmond 1597. Vliczo falut 
Hunyad megyében enyingi Török Istvánnak adományozza. 
Báthory Gábor fejedelem 1612. az akkor Temes megyéhez 
tartozó Olcze (másutt Olchie) praedialis birtokot visszaado
mányozza Török Katalinnak. Bethlen Gábor 1620. évben 
Ulicza birtokát ifj. Bethlen Istvánnak adományozza,. — 
Különbözik ettől Othie és Oczekul falu. (Lásd Monostor.)

Ulmul, hajdan telek, Szörény vármegye Karánsebes 
tartományában. 1585. egyezkedés tárgya Mózes Borbála és 
rokonai közt. (L. Szákul.) Laczugh László 1586. egyezkedés 
szerint itteni részbirtokait Pathaky Katalin örököseinek áten
gedi. (L. Rúzs.)

Ung, hajdan falu a lugosi kerületben, Korabinszky föld
rajzi szótára szerint. E forrásból átveszi Yályi is e falu nevét; 
de ennél többetnrem is tudunk róla; azt sem, merre álltak 
szerény viskói.

KRASSÓ VÁRMEGYE TÖ RTÉNETE I I.
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Ungiul. Ma Branyest mellett kellene keresni, ha el nem 
pusztult volna. — Brandenburgi György őrgróf egyik birtoka 
1514;—16. évben Wngli, két jobbágygyal'. Báthory Zsigmond 
1597. a Hunyad megye marsinai kerületében fekvő Vngiul 
falut Török Istvánnak adományozza. (L. Marsina.) Midőn 
Török István 1598. június havában Marsina oppidum és a 
hozzá tartozó falvak bii'tokába igtattatott, a statutio negyedik 
napján Bélán Albert Monostoron megjelenvén, maga, valamint 
Jófői Péter és lugasi Thoma Mihály nevében ellentmondott, 
hogy Török István a marsinai kerületben fekvő Tömést, 
Goychfalva (ma Goizest). Vngiul és Urzul birtokába igtat- 
tassék. Báthory Gábor fejedelem 1612. évben Török Katalin
nak visszaadományozza a marsinai kerületben Tcmes megyé
ben fekvő Urszu, Beluzest, Ungh stb. praediumokat. Bethlen 
Gábor 1617. évben mint temesi praediumot zálogba veszi, 
1620. évben Tömést, ITrszul, Balozest, XJngyul stb. birtokot 
Török István halála után, ifj. Bethlen Istvánnak adományozza. 
(L. Marsina.) Branyest határában van Dealulu ungiulului nevű 
nagy erdőben.

Ungurest, Hunyad megyei falunak mondatik, midőn 
1596. évben Báthory Zsigmond fejedelem Jósika Istvánnak 
adományozza. (L. Bozsur.) Ma Krassó megyéhez számítanék. 
Báthory András 1599. a Hunyad megye bozsuri kerületében 
fekvő Birna, Zsurest, Szarazan, Botest, Ungurest stb. falut 
Sarmasághy Zsigmondnak adományozza. (L. Zsidovár.) Midőn 
a szurdoki Bosury család 1599. a Tömös (ma Krassó) megyé
ben fekvő Szurdok és Ruzsinosz birtokába igtattatik, mint, 
szomszéd részt vett Vngur Tamás Unguresth-ból. Ezen falva
kat 1607. Sarmasághy Zs. Keresztesy Pálnak adományozza. 
(U. o.) Mercy térképén Sz.-Kláraynál Ungerest, Bukovetz és 
Szudriás közt, a facseti kerületben.

Urkuta, hajdan a kapriorai uradalomhoz tartozó helység, 
melyet 1596. Báthory Zsigmond Jósika Istvánnak adomá
nyozott.

Már 1337. említtetik Kadrassou és Wrkuta, valamint 
Kapriora, Pestes stb. mint birtokok, melyek -a telegdi Gsanád 
nemzetség birtokosztálya alkalmával Csanád esztergomi érsek,
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és unokatestvéreinek osztályrészekül kiadattak. (Anjoukori 
Okm. III. 370.1.)

Urocz vagy W  r o 1 c z, hajdan falu Krassó megyében. 
A. Muronyi család 1428-ban az itteni részbirtok harmad
részébe beigtattatik az aradi káptalan által. (Lásd Szokolár.) 
Zsigmond kir. 1436. Krassó megyében vizsgálatot rendel a 
Sándorpataki birtokosok azon panaszáért, mely szerint Micbki 
Mihály, Lőrinc fia Sándorpataka déli részét az ottani szőlők
kel, szántókkal, kaszálókkal stb. Wrocz nevű birtokához kap
csolta, minden jog ellenére. (L. Sándorpataka.)

Urszul, hajdan falu vagy praedium Balosest mellett. 
György brandenburgi őrgróf 1514. évben a marsinai kerület
ben Wadul falut bírja 6 jobbágygyal. Báthory Zsigmond 1597. 
évben a Hunyad megyei marsinai kerületben fekvő Vrzul stb. 
falut enyingi Török Istvánnak adományozza. Bélán Albert
1598. junius havában, midőn nevezett Török István a monos
tori kerület falvai birtokába volt igtatandó, a maga és Jófői 
Péter és lugasi Thoma Mihály nevében Monostoron ellentmon
dott annak, hogy Török István és Bálint a marsinai kei'ületben 
fekvő Tömést, Goizest, Vrzul máskép Vadul stb. falu birtokába 
igtattassék. Báthory Gábor fejedelem 1612. évben Török Ka
talinnak visszaadományozza a marsinai kerületben fekvő Temes 
megyében fekvő Vrzu praediumot. 1617. évben zálogba veszi 
Bethlen Gábor, ki 1620. évben, Török István halála után 
Ursznl-t ifj. Bethlen Istvánnak adományozza. Urszu falu a 
facseti kerületben még a Mercy-féle térképen (1723.) ki van 
tüntetve Balosest alatt, Szentkláraynál. De van Urszu nevű 
dűlő Groz falu határában is.

Urvístapataka, hajdan csermely Zlawotynch területén.
1364. wrwystapataka.

Urvíz, vízér, mely Bzeres körül a Teu patakba folyik.
IJrvíz szántó, kaszáló és legelő Szocsán falu területén; 

határos Kölnik és Resiczával. Urvíz szántó Kölnik területén.
Urzonie, hajdan Krassó megyei Facset vidékén terült el. 

A monostori kerületben feküdt. — Báthory Zsigmond 1597. 
május 24. a Hunyad megye monostori kerületében fekvő 
Yozonw falut enyingi Török Istvánnak adományozza. (Lásd
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Monostor.) Török István és Bálint 1598-ben Yozoanie stb. 
birtokába vezettettek. (Okit. II. 219. 1.) Báthory Gábor 1612. 
évben a Temes megye monostori kerületében fekvő Vrzumc 
(így, két forrásban), praedialis birtokot visszaadományozza Tö
rök Katalinnak. (L. Monostor.) Bethlen Gábor, mint Temes 
megyei praedinmot 1617. évben zálogba veszi, és 1620. Török 
István magtalan halála után Wozvanie falut ifj. Bethlen István
nak adományozza. (L. Marsina,) Groz falu határában van 
TJrszu és Urszonia nevű dűlő.

Bukovinában vau Ursoje falu.
Uszte, hajdan falu Temes megyében. Báthory Gábor 

1612. a Temes megye monostori kerületében fekvő Uszte 
(másutt: Yszre) nevű praediális birtokot visszaadományozza 
Török Katalinnak. (L. Monostor.) Ezen helynév a marsinai és 
monostori kerület helynevei közt csak egyszer fordul elő; és 
így névalakja bajosan meghatározható. V. ö. Uzesty.

Üstje helység van Szerbiában, a Duna jobb partján, 
Ó-Moldva irányában.

Uzesty, hajdan falu Hauzest táján. Brandenburgi György 
őrgróf 1510. évben a monostori kastély birtokát követelvén, e 
tárgyban Wza Mihály de Wzesth egyik kiküldött nemes. Bá
thory Zsigmond 1597. a Hunyad megyei monostori kerületben 
fekvő Vzesthy falut enyingi Török Istvánnak adományozza, 
kinek beigtatása 1598. történt. Bethlen Gábor 1620. évben 
Uzesthi birtokát itj. Bethlen Istvánra ruházza. E  falu bűutevő 
halállal múlt ki, mert a császári katonaság, mely a rablók 
kiirtására portyázott, 1739. évben január végén Usi-cz gonosz 
viseletű falut ') felperzselték, nem is épült fel többé.

Y. ö. Ozestia.
Vadad, hajdan falu. A pápai tizedlajstrom szerint Wodad 

falu 1333. évben ̂ a krassói - főesperességben fekszik, melynek 
papja négy garast űzetett. Krassó vármegye 1411. évben reme
tei Himfy István kérelmére, Jachiam de Badad kiküldi a 
gyertyánosi Csép Jakab elleni vizsgálatra. 1414. évben Balogdy *)
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*) A katonaság kivonult die bösen Dörfer irn Facseter Bezirk : 
Hauzest, Drinova und Usecz zu züchtigen, — mondja egy akkori hadi 
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Mátyás (dictus) de Wadach és fia Imre, mint Nyék és Csókái 
falu nyájának pusztítói bepereltetnek a gyertyánosi Csép csa
lád által. (Lásd Nyék.)

Vadany, hajdan falu a marsinai kerületben. Báthory 
Zsigmond fejedelem 1597. a Hunyad megye marsinai kerüle
tében fekvő Vadany falut enyingi Török István hunyad-megyei 
főispánnak adományozza..Báthory Gábor 1612. évben Vadan 
praediumot, mely akkor Tenws megye marsinai kerületében 
feküdt,Török Katalinnak visszaadományozza. 1617. évben Beth
len Gábor zálogba veszi, ki azt 1620. évben Braniest, Kossova. 
Kurtya stb. faluval együtt ifj. Bethlen Istvánnak adományozza. 
(Lásd Marsina.)

Batyest falu határában vau a Yalea Yadanei patak és 
Yadana szántóföld. E  nevek kétségtelenül a fennebbi prae- 
diumra vonatkoznak. A Yadana patak Branyest területén át 
Batyest felé folyik. Német-Facset határában is vau Yadana 
szántóföld. E  három község területe határos egymással.

E praediumtól különböző a monostori kerületben fekvő 
Vladany. (Lásd azt.)

Vadul, máskép U r s z u l  (lásd azt.)
Vaja, máskép P  a t a le, hajdan falu a Székás pataknak 

a Karasba ömlésőnél. Már IV. László király 1277. évben 
Lőrinc mesternek, Lőrinc vajda fiának hű szolgálataiért két 
és pedig Woya és Keresszeg nevű birtokot adományozott, 
melyekről azt mondja, hogy Somlyó megyében (in Comitatu 
de Sumplio) fekszenek.*) Yaja tehát és Keresszeg azon kevés 
községek közé tartoznak, melyek létezése Krassó megyében 
már a X III. században kimutatható, — mert a nevezett 
Somlyó vármegye a mai Krassó megyének egy részét képezte. 
A legközelebbi alkalommal a helység már két néven fordul 
elő. Robert Károly király ugyanis 1342. évben Timan vagy 
Ti van, fia Péter utáni unokáinak: Mihály, János és Miklós
nak hűséges szolgálataikért az ilyédi (illadiai) kerületben 
Patakon, a hol laktak, egy telket adományozott, melynek neve 
Patak, máskép Woya. Az aradi káptalan őket ide minden

*) Desewffy Ok levéltár 79. lap. E levelet átírta Szepesi Jakab 
országbíró 1378. évben a Vaja, máskép Patak falura vonatkozó pörben, 
a melyből kitűnik Vaja azonossága.

26 I
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ellenmondás nélkül beigtatta. 1358. évbeii Vajai Jáuos, Péter 
iia, mint kir. ember szerepel Székáspatak statutiójában.

Az itt említett Jánosnak (Péter fiának) két fia volt 
György és Benedek, kik de Vaya iratnak. Ezek pörben álltak 
Himfy Benedek, Péterrel és Miklóssal, és Benedek fiával, Mik
lóssal Vaja birtokáért. A  felek, miután a beigtatás ellen tilta
kozás történt, a királyi curia elé idéztettek, de 1372. évben 
Szepesi Jakab országbíró halasztást engedett a Himfyeknek a 
Yajaiak ellen.

E pör elejét már a budai káptalannak 1361. óv novem
ber 2 0 -án kelt kiváltságlevelében lehet nyomozni. Akkor 
ugyanis Bessenyő János mester a káptalannál bevallá, hogy ő 
Krassó megyében Kövespataka, Woya és Székáspataka nevű 
birtokait és Bácstövisse birtokának felét Hagy Lajos királynak 
3400 forintért eladta. A király 1364. évben a nevezett birto
kokat, Kövespataka kivételével, Himfy Benedeknek és általa 
testvéreinek Miklósnak és Péternek, és Lászlónak az ő unoka- 
öcscsének bű szolgálatokért új adománykép adományozza. Sze
pesi Jakab országbíró 1378. évi Ítélete pedig mutatja, hogy 
1361. évben a birtokviszály Bessenyő János és Himfy Bene
dek közt már élénken kitört. János szolgája t. i. Búr Tamás 
Vaja határába fegyveresen berontott, Vajai Jakabot és Bene
deket házaikból kiűzte, mindkettőnek anyját bajánál fogva 
kihurcolta, a nővérek egyikének lábszárát eltörte, a másikat 
képében sértette meg, és elvitt, a mit elvibetett. A sokszor 
említett Bessenyő Jánosnak András és Mátyás nevű testvérei 
voltak, kik szintén Woya birtokba vételétől eltiltattak. ,Ezeu 
erőszak után a Vajaiak 1363. évben tiltakoztak, hogy ők Bes
senyő János által Vaja birtokából kizáratnak. A következő 
évben (1364.) Vajai György a tituli káptalan előtt a királyt 
Vaja eladományozásától, a Himfyeket (Benedek és testvérei 
Miklós és Péter, és Benedek fia Miklós) pedig Vajának bir
tokba vételétől eltiltja. A pör folyamában Bessenyő János 
kijelenté, hogy ő Himfy Benedeket Vaja birtokában meg nem 
védheti, mert birtokát a királynak eladta, — a mi, mint lát
tuk, 1361. évben történt. A  király meghagyta a Csanádi káp
talannak, hogy a Himfyeket Kövespataka, Székáspataka, Voya 
és Bácstövise birtokába igtassa be. A káptalan küldöttjei és
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kir. emberek Krassó megyei Voya faluba megérkezvén, az 
Oculi vasárnapot követő szerdán és némi határsurlódás után a 
beigtatá'st elvégezték. A  határokat így írták le : Éjszakon a 
Szechenpatak (helyesebben Székáspatak) szakad a Karassó 
folyóba, hol a Dobokapatak is egyesül a Zechen (Székás) 
patakkal. A Dobokapatak keletre Pósafi földjeinek határát 
képezi. Egy cseresen keresztül Voya, onnan Iliad vár határáig 
érnek. I tt  az oláh kenézek nehézséget csináltak. Említtetik a 
Eoktalan nevű erdő, a Tivadarbara nevű patak, mely a Kara- 
sóba szakad. (Lásd Kövespatak). Miután több rendbeli adat 
bizonyítja, hogy Vaja a Karas folyó mellett feküdt, a határjá
rás azon kifejezését, hogy Voja területe az illadiai váréval 
érintkezett, csak úgy lehet érteni, hogy Vaja nem épen az 
illadiai várral, hanem az illadiai oláh kerülettel érintkezett. 
Kont Miklós nádor 1365. évben Himfy Péternek, Pál fiának 
Vajai Benedek ellen, a Vaja birtokára nézve folyó pőrében 
halasztást engedélyez.

A  titeli káptalan 1372. évben jelentést tesz arról, hogy 
midőn királyi parancs következtében a káptalani és a királyi 
emberek Péter-Pál napján a Krassó megyei Voya faluba men
tek, hogy Vajai János (lei Péter fia) fiait: Györgyöt és Bene
deket Vaja és a hozzá tartozó falvak birtokába igtassák, és a 
jószág határait megállapítsák, akkor Himfy Benedek, Péter és 
Miklós mind ennek ellentmondottak. Ez évben Jakab ország
bíró Himfy Benedeknek és rokonainak pörhalasztást enged 
Vajai János fiai elleni pöriikben. A pör soha sem nyugodott.. 
Vajai György és Benedek 1374. évben a királyt eltilták, hogy 
Vaját a Himfiyeknek adományozhassa. És valóban Kagy Lajos 
király 1377. évben ismét meghagyja az országbírónak, hogy 
Vajai János nevezett fiait llV/a és a hozzá tartozó öt posses
sio birtokába bevezesse; egyúttal elégítse ki Himfy Benedeket 
Bessenyő János részéből, nem tekintve azt, ha az utóbbi tán 
már tovább eladományozta vagy elosztotta volna birtokát. 
Hasonló rendeletet intézett a király pár héttel későbben és 
pedig július 3-án az országbíróhoz, parancsolván, hogy Vagut 
Péter fiait a Krassó megyében fekvő Woya falu és tartozandó- 
ságai birtokából zárja ki és az illető földeket Himfy Benedek 
néhai bánnak adja vissza, a kitől ezek elvétettek. Vagut Péter
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fiai és Besseuyő János Vaja birtokát por útján keresték a 
Himfyek' ellen.

Sűrűén követték egymást a rendeletek. Nagy Lajos király 
1378. évben Diósgyőrből Pál Csanádi püspököt, berekszói Do
mokos mesternek Deső fiát, Maczedoniai Pétert, és Bubal 
Mihály udvari lovagot a nevezett birtokokra nézve jelentésté
telre utasítja, mert noha Woya, mely máskép Faiak-mik nevez
tetik és Krassó megyében fekszik, egyrészt Himfy Benedek 
néhai bolgár bán, másrészt Vajai János fiai, György és Bene
dek közt, pör tárgyát képezvén, az országbíró és a Csanádi 
káptalan küldöttje által meghatárolva, megvizsgálva és meg
becsülve volt, mégis ezen jószág minőségéről bővebb tudomást 
akar szerezni, és minden kételyt megszüntetni. Meghagyja 
azért a nevezett férfiaknak, hogy a hely színére kimenvéu, az 
összes szomszédokat és határos lakókat, de különösen Szeri, 
Pósafi Istvánt, ki e megyének főispánja, hívják meg és Robert 
Károly levelének alapján, melyet János fiai ugyanott előmu
tatni tartoznak, járják be mindenütt a jószág határait, vizsgál
ják meg és írják le termőképességét, jövedelmeit, a, hozzá tar
tozó falvak számát, a népesség mennyiségét, becsüljék meg, 
hány falut lehet oda telepíteni, hány paraszt lakhat ott, és 
azon időben, midőn Robert Károly Woya possessiot néhai 
Jánosnak adományozta, hány falu létezett itt, hány azelőtt, — 
mielőtt t. i. Robert Károly azt Jánosnak adományozta, és váj
jon a határok, a minők ezek Robert Károly levelében leirat
nak, magukba foglalják-e a királynak valamely földjét és 
királyi jogokat, valamely nemesi földeket; a mi, ha úgy volna, 
az illető nemeseket idézzék meg a legközelebbi hamvazó szerda 
nyolcadára, a királyi curiára, hogy ott okleveleiket előmu
tassák.

Nagy Lajos azt is tudni akarja, vájjon Robert Károly 
levelében Vaja határai hanyagságból vagy kedvezményből 
hasítattak-é ki oly tág térségre. Ebből érdekes azt kihoznunk, 
hogy a possessio nem csak egyetlen falut jelentett, hanem több 
falut foglalhatott magában, mint a modern uradalom. A  király 
kiküldetésében mindazok resztvettek, a kiket a király erre 
kijelölt, az egyedüli Csanádi püspök kivételével. Az ügy fontos
ságát nagyon jellemzi az a ritka körülmény, hogy a teendőkre
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a püspök és főispáu is utasíttattak. A  Csanádi káptalan az 
eljárásról megtette a szokásos jelentést, megjegyezvén, hogy a 
kiküldöttek megegyező leírásukat a dolog állásáról regestrumba 
foglalva, a káptalannak elhozták, mely regestrum Maczedoniai 
Péter pecsétjével le volt pecsételve, mert ő a káptalanhoz sze
mélyesen el nem jöhetett.

Vaja falu tehát már 1342. év előtt adományoztatott el, 
de az adomány évét közelebb meg nem határozhatjuk. A határ
járó küldöttség világosan jelenti, hogy Robert Károly csak a 
ráták, máskép Woya possessiót adományozta Jánosnak, György 
és Benedek apjának, hűséges szolgálatokért, a másik két falut 
azonban: Sztankofalvát és Patakot, nevezett János csak 
kenézi minőségben tartotta, és azok jövedelmeit mindig az 
ilyédi várnak szolgáltatta át, a hová ezek tartoztak. Midőn 
Tamás, néhai erdélyi vajda, lett krassói főispán (1347—1348.), 
nevezett János még több területet foglalt előbbi birtokához. 
Nem lehet tudni, hogy János hány falut gyűjtött így össze, 
vagy népesített, de akár hányat telepített az említett földek 
színén, bizonyos, hogy azoknak jövedelmeit mindig csak kenézi 
minőségben kezelte és az ilyédi várnak átszolgáltatta. Szeri 
István azt nyilatkoztatta ki, hogy sem ő, sem testvérei, sem 
apja Pósa nem tudják azt, vájjon János mikor állította fel 
Vaya birtokának határjeleit; a küldöttség azonban úgy találta, 
hogy a kérdéses földön 300 paraszt igen kényelmesen ellak
hat, a hozzá való erdők, vizek, kaszálók és más javadalmak 
mellett. Azt is jelentették, hogy nevezett János birtokának 
azon határai, melyek R. Károly levelében említtetnek, valóban 
körülfoglalják a király földjeit és királyi jogokat, valamint 
Posa fiainak földjeit. A fennebbi terra nobilium alatt tehát a 
Szeri család birtoka Vaja területén értetődik és ez lehetett 
oka, hogy Szeri István meghívása a statisztikai felvételre 
különösen megkivántatott.

E jelentésben Vaja határai következőleg iratnak le: Az 
első határhely ott kezdődik, hol a Szécsénpataka a Karasba 
(in fluvium Krassou) szakad. E  helyen van egy Guden neve
zetű possessio és keneziatus, melyben öt paraszt lakik, ki 
KrassófŐhöz tartozik. Kelet felé jól távol van földhányás 
határjelkép. Délfelé van a Voyapatáka nevű mocsár; minél



2 6 6 V A JA .

tovább baladva, a Foktalanfeye nevű mezőre jutunk, jól távo
labb pedig Pál kenéz, Bogdán fiának falujára (villa) érünk, 
mely az ilyédi várhoz tartozik. E  falucska Yaya határával be 
van kerítve és öt paraszt lakosa van. Nyugotra István kenéz 
villája vagy possessiója van négy parasztházzal, azt is Yaja 
határai bekerítik. Tovább haladva Szeri István, Pósa' fiának 
Foktalan nevű possessiójára érünk, mely 9 parasztházat foglal 
magában. A határvonal innét Perlyzke possessióra ér és 8 

parasztházat zár magába. Végre ismét a Krassó folyóhoz 
érünk, hol a határvonal bezáródik.

Ebből kitetszik, hogy Yaja területén hét keneziatus léte
zett és pedig Guderi, Foktalan, Perliszke, Sztaukfalva és Patak, 
kettőnek nevét nem ismerjük. Azok közűi egy Krassófőhöz, 
három az ilyédi várhoz tartozott. A  parasztlakók száma vál
tozott 4-—9 közt. Tehát igen apró telepek voltak, és mégis 
külön kenézük volt.

Az országbíró is felhivá 1378. a Csanádi káptalant, 
hogy Sz. Márton nyolcadán Woya, máskép Patak határait 
járja be azon kiterjedésben, a mely annak II. Károly levelében 
adatott és statuálja abba Yajai János fiait. Megbízta egy
szersmind, hogy Bessenyő János birtokrészét is tekintsék meg, 
írják le és becsüljék meg, és annak' részében Himfy Benedek 
bánt igtassa be. A határjárásból érdekes tudni, hogy a Krassó 
folyó választotta el Woya fa lu t Er Somlyótól. Különben említ- 
tetnek a Zechenpataka, a Krassou, Woyapataka,— mind fluvius, 
csak a foktalanpataka rivulus. A határjáró bizottság jelenti, 
hogy Yajai Benedek és György birtokrészén 108 jobbágy és 
részint fából, részint köböl épült templom található. A földek 
álladéka 111j2 hold (aratrum) szántóföld, 4 hold (aratrum) 
erdő, az erdő alatt pedig egy holdnyi kaszáló. A Karas folyón 
egy alulcsapó malom állt. A Foktalanpatak mentén egy hold
nyi területet kihasítottak Benedek bán javára. — Vaja terü
letébe bekerítve kellett lenni Bessenyő Jánosnak egy Szent- 
benedek nevű falucskájának, mert a határjáró bizottság közvet
lenül a fennebbiek után jelenti, hogy Mária Magdolna napján 
Bessenyő János mesternek Zenthbeneduk nevű falujába meg
érkezett, oda meghívta a szomszédokat és határosokat, de 
midőn e birtok határait bejárni és az országbírói Ítélet értei-
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méhen Benedek bánnak statuálni akarta, Bessenyő Mátyás, 
János testvére mindennek ellenére feltámadt és a szándéknak 
ténylegesen ellenszegült, azt sem engedte meg, hogy a küldött
ség Jánosnak más birtokaira is elmenjen.

Az országbíró egy újabbi intézkedésével a Csanádi káp
talan megbizatik, hogy a királyi emberrel Vajára men vén, 
abba Himfy Benedeket igtassa be, kivévén az ottani curiát, 
melyben Vajai János fiainak anyja és nővére laknak. Az ifjabb 
királyné ugyanis, megkönyörülvén ez asszonyok szegénységén, 
az országbírót személyesen odautasította, hogy Sz. Márton 
nyolcadáig ez asszonyokat szabadon engedje lakni a curiában. 
Azonban Vaja és tartozandóságainak javadalmaiból semmi 
egyebet ne húzhassanak.

A pör oly módon fejeztetett be, hogy az országbíró utol
jára is 1378. év, Szent György nyolcada után 2 0  nappal, a 
Csanádi káptalannak meghagyta, igtassa be Himfy Benedeket 
Vaja és tartozékai birtokába. Tiván unokái, avagy János fiai 
ez által Vaján levő birtokrészüktől megfosztattak, csalárd per- 
lekedésük'megbüntetésére, a mennyiben t. i. ők az aradi káp
talan és vele működő királyi ember által végzett határjárás 
idején, oly határokat foglaltak el hamisan a királyi földekből 
és villákból, melyek nem csak egy telkes gazdaságra, hanem 
több község telepítésére is voltak elegendők. A Csanádi kápta
lan 1378. év július 24-én azt jelenti a királynak, hogy Himfy 
Benedeket Waja, máskép Patak nevű birtokába beigtatta, 
vajai János fiai Benedek és György, valamint oláh Tiván fia, 
Péter ellen.

Himfy István, Péter bán fia 1382. évben Krassó várme
gyének panaszlá, hogy Jánky Miklós fiai Miklós és László a 
Karas folyót rendes medréből, Vaja felé elterelték, és így 
Himfy István ezen birtokának egy részét elfoglalták, most is 
elfoglalva tartják. A megye küldöttje e tényállást valónak 
találta. Ez is bizonyítja, hogy Vaja a Karas folyó mellett 
feküdt; de erre van több adat is. Himfy Péter bán özvegye azt 
panaszolta, hogy Jánky László mester 1383. év elején Vajára 
jött, és onnan az özvegy jó lovát erőszakkal elvette, sőt a Karas 
folyón álló malomzsilipet is elrontotta, mire Mária királyné az 
aradi káptalannak a vizsgálattételt meghagyta. A Vaja birtok
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jogára vonatkozó oklevelek a Himfy családnak 1391-ben adat
tak át. (Lásd Székás.) Himfy István birtoka Vaja 1392. évben 
nagy kárt. szenvedett, mert Krassófői Péter tisztje Antal, rab- 
lási célból ide fegyveresen betört és a jobbágyok birkanyáját 
elhajtotta, és egyéb erőszakot is elkövetett. Vajai János diák 
kérelmére, a krassói alispán a tényállás valódiságát bizonyítá. 
Ugyan ez évben Gferebenchi Szemere mester is pusztította 
Vaját, úgy hogy a Csanádi káptalan 1393. évi jelentése szerint, 
a falu egészen lakhatlanná lett. 1421. évben remetei Himfy 
László, István fia, volt Vaja birtokosa.

Még 1431. évben említtetik Krassó megyében Vajai 
Dénes avagy Dya, Remetei István, László fiának jobbágya. 
Tudjuk, hogy a Remethei család egy törzsről szakadt a Him- 
fyekkal. Ezentúl minden hír hallgat Vajáról.

A Krassó megyei Vaja falun- kívül létezett 'fernes me
gyében is Vaja falu a XIV. században. A Xagy Lajos király 
1347. évi levelében említett Woya és Bachanad falvak Heves 
megye határában feküdtek. Ezen hevesi Woya mellett feküdt 
Jenőtelek, Tamás krassói főispánnak és néhai erdélyi vajdának 
birtoka.

Vajaga, patak. Doman területén ered és Oláh-Resiczán 
át folyik.

Vajánmezeje, hajdan falu. Fekvése bizonytalan. 1400. 
évben Michael Wayanmv'zeye mint kijelölt királyi ember, mi
dőn Himfy Istvánnak egy rafnai jobbágya elhurcoltatott. (L. 
Rafna.)

Valeaboul, lásd Ökörpatak.
Valealunga, falu Lúgoshoz éjszakra, Nevrincsa, Hezeres, 

Szarazan és Kostély közt. Régi neve Hosszú-patak. Haraszti 
Ferenc aradi főispán 1510. évben leányait Annát és Katalint 
Zalha kastélyban, Hozzywpathak, Felső-Bines, Alsó-Bines, 
Megyeres (ma Hezeris), Serked stb. faluban a lugasi kerület
ben fiusitja. Hozzyiopathak és más Haraszti jószágokról 1560. 
évben per folyik Pásztói János és Forgách János közt. (Lásd 
Szilha.) A X V II. században a magyar helynevet kiszorítja 
a mai Valealunga név. Az erdélyi diéta 1650. évben Szilha, 
Binis, Berincz, Valya Lunya stb. falut kétségtelen fiscalis 
jószágoknak nyilatkoztatja. — A falut a Marsigli-jegyzék
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nem említi, de igen is az 1717. évi összeírás 4 házzal a karán- 
sebesi kerületben Valle longa néven. Korabinszky Walie- 
Lunka-uak, Vályi Vallungá-n&k Írja a helynevet. Nem a 
lnnkaságtól vette nevét a helység, mert ez csak a magyar 
Hosszupatak oláh fordítása, t. i. Valea lunga.

A boldogságos szűz születéséhez címzett temploma 
épült 1794. évben. A falu a kir. kincstár birtoka. Területe 2582 
hold, 826 öl. A falu határát a Ligetyis nevű mély völgy hasítja, 
csekély víztartalommal, melyet csak nagy záporok hoznak 
folyásba, és akkor a viz a dombosabb helyeket veszi körül.

Dűlő nevek: Ungurencse, Noasu, Paure.
Valeamare, falu a Poganis folyónál, Furluk és Duleo 

közt. Régen Nagy-patalc volt a neve. Dragna György karán- 
sebesi várnagy 1584. évben neje Sára és Magdolna, Fiáth 
László özvegye és Miksa János nevében tiltakozik az ellen, 
hogy osztályos atyafiai Tóth Miklós és Gáspár a karánsebesi 
kerületben fekvő Dezest, Nagypatak máskép Valemare és 
Remethe falut, a komiáthi birtok tartozandóságait eladhassák, 
elzálogosítsák, vagy bármiként más birtokba bocsássák. Nagy
patak falut 1590. évben, midőn azt még Tóth Miklós és 
Gáspár bírták, a törökök hatalmukba akarták keríteni, de az 
ellen Báthory Zsigmond fejedelem tiltakozott. Az 1717. évi 
összeírás Valhmaret 32 házzal említi, — akkor a karánsebesi 
kerületben, Dezest, Remete, Viszák stb. faluval. Görög keleti 
plébániája alapíttatott 1769. évben. A múlt században a kir. 
kincstár bírta a falut, melyre 1801.. évben királyi adományt 
nyert Joannovits Pál; mostani tulajdonosa fia Joannovits 
György. Területe 2087 hold. 1436 öl. Helynevek: Kornyet, 
domb. Coasta lui Serban, hegyoldal, mely ott tartózkodó hírhedt 
rablóiul kapta nevét. —  Fényes Elek a falut Uj- Valemare- 
nak nevezi. (Lásd Duleo.)

Valeamare, falu a Maros balpartján Soborsin irányában, 
Bulcs és Kapriora közt. Báthory Zsigmond 1596. évben ezt a' 
falut más Maros melléki jószágokkal Jósika Istvánnak ado
mányozza. Az 1717. évi összeírás Vdlemare falut 15 házzal a 
lippai kerületben említi. Evek előtt sóhivatal állt itt fenn, és 
volt itt a vidék betegápoló intézete. Görög-keleti plébániája. 
1,779. keletkezett; van iskolája is. A  falu Területe 1239 hold,
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740 öl. Birtokosa a kir. kincstár. Dűlőnevek: Kérna. Balta. 
Djálu Seres. Bonteu. Schikeu. Gyalu Petkonlui. Pojan Oarna. 
Lazu lui Trandu. — A falu homokdomb alján gyönyörű tágas 
völgyben fekszik, éjszakról az Inaros folyócska, keletről a 
kapriorai erdőségek, nyugatról és délről a kápolnáéi ét birkisi 
területekkel határolva. E  falu neve Fényesnél: Ó-Valemare.

Valeamare, lásd Nagy-Tikván.
Valeapaj, falu a Poganis mellett, Barboza, Dulleo, 

Valeamare és Jerszeg közt. Midőn Barcsay András 1597-ben 
Báthory Zsigmond adománya folytán a Temes megyében 
fekvő Denta, Semlak, Gataja, Omor és Gaj birtokába igtat- 
tatik, mint szomszédok részt vettek karánsebesi Jósika Mik
lósnak Valepaie faluban lakó jobbágyai, úgymint Ztepan 
Péter biró, Kolikoye Mihály és Vlád János. Egy Vlád János 
1601. évben Drinova és Stoizest falut kapta adományban. 
Rákóczy Zsigmond fejedelem 1607. évben Valapay egész 
falut, és az Izgar, Duboz és Kádár Temes megyei falvakban 
fekvő részjószágokat, melyeket előbb Tábor Benedek és Ztepan 
Péter bírtak, lippai katonáinak: Radichy Mártonnak és lugosi 
Pribék Jánosnak adományozza. Tábor Benedek magtalanul 
meghalt és Radichy Márton testvére volt.

A  falu Vallyepaj néven Marsigli-jegyzéke szerint 1690 
—1700. a lugosi kerülethez tartozott. Az 1717. évi összeírás 
a csalcovai kerületben 80 házzal említi Walle Pay néven; az 
1723. évi térképen is fordul elő, — a csakovai kerületben. 
Korabinszky (1780.) Valiepa néven említi.

A múlt században Valeapaj a kir. kincstár birtoka volt. 
Plébániája a görögkeleti hitiiek számára 1725. évben alapít- 
tatott. Athanazievics Jeftimie újvidéki biró már 1797—1799. 
közt folyamodott Valeapaj, vagy más jószágok adományozásá
ért, és hihetőleg már ez időben nyerte a donatiót. A forra
dalom előtti időben a család e birtokában volt. A helyszinelés 
•alkalmával a jószág Athanazievics János nevére telekkönyvez- 
tetett,ettől örökölték 1858.évben ajelenlegi tulajdonosok: Baich, 
szül. Athanazievics Johanna, Athanazievics Emil és Marcel.

Az 1848. évi mozgalmak itt a birtok biztosságát ingat
ták meg és Athanazievics János a vármegyéhez fordult azon 
panaszszal, hogy a lakosok az urasági földeket felosztották.
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Ugyan ez évben a vármegye Valeapaj és Jerszeg községnek 
és Athanazievics János táblabirónak azt a rendeletét küldte, 
hogy a vermesi malomgáton és zsilipen változtatásokat tegye
nek, mert ezek vizáradásokat okoznak.

Valeapaj területe 3884 hold, 420 öl. Az nrasági parkot, 
melyet Athanazievics János ültetett és gondosan ápolt, szép 
és ritka fák díszítik.

Valle, hajdan falu Szörény megyében. Báthory Zsigmond 
1597. a Szörény megye borzafői kerületében fekvő Tirnova, 
Fejérviz, Czerova, V alle  stb. falukat Czerovai Pető Mihálynak 
és Czerovay Mihálynak és Péternek adományozza. — Hunyadi 
■János gubernator és Mátyás király ezekre vonatkozó levelei
nek megerősítésével. A statutió meghagyatott az erdélyi káp
talannak. Valle tán azonos Valyliga faluval. (Lásd Franzdorf.)

Valekaluluj, hajdan falu Szörény megyében, Prebul 
mellett. Vallia Kaluluj falu bírája 1637. Tóth Illés; itteni 
birtokosa ifj. Tivadar László nemes, ki mint ilyen 1640. évben 
is többször említtetik.

Valelupa. Báthory Zsigmond 1596. Jósika Istvánnak az 
akkor Hunvad megyében fekvő Hauzest, Valelupa, Bumunyest 
stb. falut adományozza. (L. Furdia.) Lunkány fürdőhelyen van 
Valelupa nevű völgy.

Valen, hajdan falu Kricsova közelében. Kricsovay Péter 
jobbágyai Valery faluból 1602. részt vettek, midőn lugosi 
Vlád János a Temes megyei Drinova és Sztojzest birtokába 
igtattatott. A karánsebesí kerület 1603. évi összeírásában 
Valen, Fiko, Oziresul és Kricsova, mint a Kricsovayak birtoka 
említtetik, kiknek e falvakban 5 portája van. — Cserestemes 
területén van Valen nevű patak.

Valiadény, falu Karánsebesliez nyugotra, Prebul, Deli- 
nyest és Ohabicza közt. Azok közt, kik 1548. évben részt 
vettek, midőn Annoka Miklós, Zséna birtokába igtattatik, 
neveztetik Demetrius (latba, nemes Wladan István jobbágya, 
Vladan faluból. Macskási Péter és Mihály 1572. a Szörény 
megye karánsebesí kerületében fekvő Tinkova, Delar stb. falu, 
Szekás, VaUdeamin stb. praedium részbirtokait 600 forintért 
elzálogosítja Tót Miklósnak és Gáspárnak. Midőn 1637. évben 
Tivadar Gergely Prebulon a Pelegradi részbe igtattatott,
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Vallia Denye és Vallia Kaliilui faluból részt vettek ifjúbbik 
Tivadar László jobbágya és Tóth Illés birája, Mihály Babon 
és Pyrvul Rumunul, Lunkavicza Péter jobbágya. 1640. évben 
is Tót Miklós több jobbágya Vallia Denye faluból említtetik, 
— mind oláhok. Még a török igazgatás utolsó idejében, t. i. 
1670. évben Ozmán aga Valedin helységben 4 aszpernyi adót 
vetett ki házankint. Marsigli-jegyzékében 1690—1700. Vallyc- 
deni néven fordul elő a karánsebesi kerületben, ott említi az 
1717. évi összeírás is Vagliaden néven 112 házzal. Krassó 
megye karánsebesi kerületéhez tartozott 1779. évben is a 
megye újra alakításakor. Temploma 1790. épült és a boldog- 
ságos szűzhöz van címezve. A falu birtokosa a kir. kincstár. 
Területe 2933 hold, 130 öl.

Helynevek: Tilva nalta. Komorille. Pelliesch. Lazsu 
lunka. Kozlariu. Kozar. Vadu Tomi. Az utóbbinak elnevezése 
a gázlótól származik, mely itt a Poganis patakon át vezetett 
egykor.

Valyero vagy V a 1 i a r e h, hajdan puszta. Báthory Zsig- 
mond 1597. a Hunyad megye marsinai kerületében fekvő 
Valiareh falut enyingi Török Istvánnak adományozza. (L. 

Marsina.) Bethlen Gábor 1617. évben mint Temes megyei 
praediumot zálogba veszi Török Istvántól, kinek halála után 
a fejedelem 1620. évben Valliareh falut a marsinai kerületben, 
ifj. Bethlen Istvánnak adományozza, (L. Marsina.) Forazest 
közelében feküdt.

Valyuga máskép F r a n z d o r f ,  falu Krassó megyében. 
Resiczához délkeletre. (Lásd Franzdorf.)

Vapina, dűlő Duleo faluban, Krassó megyében.
Varadia, most Temes megyei falu a Karas folyó mellett. 

Már 1390. és 1392. években mint Erdsomlyó tartozandósága 
említtetik és ennél fogva Krassó megyéhez tartozott. Az utóbbi 
évben Perényi Miklós Szörényi bán Varadia birtokába igtat- 
tatik. Midőn Karánsebes 1688. évben a törököktül visszafoglal
tatott, Varadia Szörény vármegyéhez tartozott. A Marsigli-féle 
jegyzék 1690—1700. évben a versed kerületben sorolja fel. 
Mint Szörényi falu említtetik 1699. évben, midőn az itteni 
kenéz tanúvallomást tett Macskád Péter főispán érdemeiről a 
közbiztosság ügyében. Bárány Ágoston is, de minden bizonyí
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ték nélkül állítja, hogy Varadia egykor Krassó megyéhez 
tartozott. Az 1717. évi összeírás Yaradiát 180 házzal a 
versed kerületben sorolja fel, a mi a község akkori nagy 
terjedelmét tanúsítja. Temes megyéhez akkor került, midőn 
1779. évben e megyét újra szervezték. >— Területe 10586 
hold, 145 öl.

E falu határában találtak Nero korabeli római pénzeket. 
Ugyan itt ástak ki egy házat három szobával, e mellett két 
kövezett utcát, több erős falat és egy fél ölnyi magas oszlopot 
fedeztek föl. A Kilia nevű hegyből egy épségben lévő templom 
bontatott ki. (V. ö. Várad.)

. Varasd, hajdan falu Krassó megyében. Possessio Wovosd 
1323. évben határos a két Ermen faluval.

Varasfalva, hajdan falu Krassó megyében. 1471. évben 
Szőnyes, Warasfalva, Szidanicza stb. mint Hodos. (L. azt.)

Vasziova, falu Oláh- és Német-Bogsán közt. Valkay 
Miklós és Menybár Gáspár 1544. évben a komjáti, bozsuri és 
karánsebesi kerületbeu fekvő birtokait 600 forintért eladják 
karánsebesi Simon György és Miklós fiainak. Az utóbbiak 
közt van Whezyowa falu. Mind e jószágok azelőtt néhai Wassa 
István de Vid, máskép de Wassilio birtokai voltak. Alkalmasint 
több mint véletlen, hogy Whezyowa egykori birtokosát Vassn- 
nak hívták, birtoka pedig Wassilio. A Balás név szlávul Vászá, 
és ebből lett a helynév Vasziova. Az 1591. évi új adományban 
Whezyowá-ról nincs többé szó. (Lásd Gamza.) Barcsay András 
1597. évben Temes megyei Semlak, Gattaja, Omor, Denta és 
Gaj birtokába vezettetvén, mint szomszédok részt vettek karán
sebesi Laczug László és Miklós Alsó- Vasziován lakó jobbágyai, 
úgymint a biró Bogdán János, Cbolone Miklós és Előre Deme
ter. Ugyan ez évben Petronye István vasziovai lakos részt vett 
mint szomszéd, midőn Negul Miklós Binis és Dokién birtokába 
igtattatott.

Marsigli jegyzéke szerint Vasziova 1690— 1700. évek
ben a bokcsai kerülethez tartozott. Az 1717. évi összeírásban 
Vasziova a verseci kerületben fordul elő 36 házzal.

Vasziova a múlt század óta a kir. kincstár birtoka; de 
1855. kezdetével az osztrák-magyar vasúttársaság tulajdonába 
ment. A község területe 2286 hold. (A Helynévtár szerint

é KRASSÓ VÁRMEGYE TÖRTÉNETE. í r .  1 8
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2264 hold, 1094 öl.) Vasziova négy részre osztatik, ezek: 
Szelistye, Gogyinova, Gyalu Csetati és Talabi. A falu határát 
a Berzava mossa. Helynevek: Vranisiora halom. Medresiu, 
Gavadyinu. Djalu lui Truliku. Tepiu. Yan a határban várrom, 
melyet török eredetűnek tartanak; neve Budia turkuluj.

Az oláhok Bogsánhányát is Yasziovának nevezik, mert 
a bányahely házai Vasziova faluval összeépültek. (Konstan- 
tiny : Denkschrift 104 lap.)

Vath, a mai Vatina Temes megyében, Moraviczához 
délre. Hajdan Krassó megyéhez tartozott. Nagylaki János 
1421. évben Wath stb. falut, magtalan halála esetére, szerző
désileg Csáky Miklósnak és Györgynek Ígéri. Zsigmoml király 
1427. évben Dupolcz, Waad stb. falvakat Nagymihályi Albert 
vránai perjelnek adományozza. (Lásd Szentgyörgy.) Nagy
mihályi Sandrin és testvére Gábor 1550. évben tiltakoznak 
az ellen, hogy Fráter György és Petrovics Péter Vaatli stb. 
falura birtokjogot szerezzenek. Barcsay Audrás 1597. évi 
beigtatására Bokcsa és némely Szörény és Temes megyei 
birtokokba meghivatott, többi közt Pagan Rowinaczul feje
delmi jobbágy Vatin faluból. Az 1717. évi összeírás Ocdino 
néven 27 házzal a verseczi kerületben sorolja fel. 1779. évben 
Temes megyéhez csatoltatott. Területe 2831 hold, 519 öl.

viadeny, hajdan praedium a monostori kerületben. Bá
thory Zsigmod 1597. a Hunyad megyei monostori kerületben 
fekvő Wladány, Padurány stb. falut Török Istvánnak adomá
nyozza, a beigtatás Wladanyba 1598. történt. Egyébaránt 
Vladány sorsa 1612., 1617. és 1620. évben a marsinai kerü
letben fekvő Yadany praediuméval azonos. Az illető évek 
oklevelei mindkét praediumot egyidejűleg említik. (Lásd 
Yadany és Monostor.)

Vladan, lásd Valiadény.
Vlasolch, hajdan falu Krassó megyében. 1367. mint 

Zagurian faluval határos említtetik. (Lásd azt.)
Vracha, kőszikla Krassó megyében a Nyárágh folyó 

közelében, említve 1367. Zagurian falu határjárásában.
Vrány, falu a Karas folyó mellett. 1402. évben Michael 

de W ran a sebesi várnagyok egyike. Mátyás király 1464. 
évben Wrani János, György és Mihály és másik György
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hűséges szolgálatait új adománynyal a Krassó megyében fekvő 
"Werbolcz, Marinkolcz, Dichyn ( =  Zsitin), Tyuko ( =  Csukits), 
Lugoth és Cseglo falvakra jutalmazza, e falvakat már őseik is 
birván, mint ők. A beigtatást az aradi káptalan teljesítette.

Az utolsó török háborúk alkalmával a törökök az oláho
kat a maguk részére akarták megnyerni. E  célból Memisch 
basa 1788. évben egy oltalomlevelet (bujuruldu) adott ki 
Vrány falu számára, mely magyar fordításban így hangzik: 
»Te, ki jelenleg Vranik (?) falu knéze vagy, és ti, kik ugyanott 
raják vagytok, értsétek meg üdvözletem mellett a következő 
tudósításomat: Ti ráják elémben járulván, oly értelmű buju- 
ruldú-t kértetek, hogy engedelmesek lesztek a magas porta 
iránt, a törvényes fejadót megfizetitek s bánkódva könyörögtök 
kegyelemért és bocsánatért. És mivel a magas porta dicsősé
géhez és igazságosságához méltatlan lenne, az akként kegyele
mért esedező ráják seregétől, kik a fejadó fizetésére is hajlan
dók és az alárendeltség kötelékébe belépnek, megtagadni a 
kegyelmet; ezennel megadatik nektek a bocsánat oly föltétel 
alatt, hogy csak becsületetek, jószágaitok és családjaitokért 
fogtok gondoskodni. Ezen bujuruldu csak is oly föltevéssel 
íratott és adományoztatott nektek általam, hogy lakhelyeitek
ben békességben maradtok, és a rend ellen véteni nem fogtok, 
nem különben azért, hogy gazdaságaitokba és közbiztossági 
dolgaitokba sem a katonaság, sem senki más bele nem avatkoz
zék. Ha Istennek úgy tetszik, és e bujuruldu-t kézhez veszitek, 
a fent előirt módon cselekedjetek és az ellenkezőtől tartózkod
jatok. Muharrem 4-dikén 1203. (1788.) Mehmed Memisch 
Isten szolgája.« Mehemed neve körül vannak az alamusztiak és 
Kitir kutyájok aláírásai: Jamliha, Masliha stb. J)

A Marsigli-féle jegyzék e falut Fr any evő néven a palán- 
kai kerületben sorolja elő, 1699. évben Vranya-naik iratik. Az 
1723. évi térképen Vraniova. Az egyházi anyákönyvek 1778. 
évvel kezdődnek. A falu a kir. kincstár birtoka volt a múlt 
század végén, — akkor szabályozták utcáit egyenesre. A forra
dalom lezajlása után Yrányi Constantin pesti nagykereskedő

') A hártyára írt eredeti a zágrábi Múzeumban őriztetik. Magyar 
fordításban közli Szentkláray : Száz év Dél-Magyarország történetéből. I. 
497. 1. Németül : Böhm Lénart: Weiszkirclien, második kiadás 76 —77. 1.

18*



2 7 0 VRÁNY— VÁRALJA.

volt a falu birtokosa. A telekkönyvezés idején Vrányi Theo- 
fania, Ilona, György, Sándor, Nina és Zsófia írattak be mint 
tulajdonosok. Ezek után a belyszinelési bizottság, hivatkozás
sal az 1858. március 30-án kelt adásvevési szerződésre, 
Gerubel Hermannt és nejét Máriát jegyezte be tulajdono
sokul.

A  falu területe 3505 bold, 1140 öl. Van Trencsén 
megyében is Yranye nevű falu.

Vranyucz, falu Heuerdorf, Ruszova és Rakasdia közt. 
A  Marsigli-jegyzék 1690—1700. évben Vranyucz falut a 
palánkai kerületben említi, — ennél régibb emlékét nem 
ismerjük. Ugyan e kerületben sorolja fel az 1717. évi össze
írás Wrangez néven 40 házzal. Az 1723. évi térkép Vranjocz, 
Korabinszky és Yályi Wranjucza névalakban tartja fenn emlé
két. Görögkeleti temploma épült 1794. évben. E  falut a kincstár 
1855. évben az osztrák-magyar vasúttársaságnak adta el. 
Területe 3794 hold.

Várad. Régi emlékeink e helységről nincsenek, még is 
fekvésénél és nevénél fogva régi erődített hely lehetett. Még 
az 1723. évi térkép War at helyet Moldovához délre tüntet fel, 
más múlt századi térképek is ismerik e helyen Warold vagy 
Warth névalakban. Bél Mátyás kézirata említést tesz Macse- 
vics, Várad, Saczovicza, Lubkova, Berszaszka falvakról a 
Duna közelében. Ma sem veszett ki emléke egészen. Az új 
telepítésű Coronini falu táján, jobbra az úttól és közel a 
hídhoz sáncolatok faltörmelékekkel láthatók, melyeket a nép 
maiglan Warad-wak nevez.

Várad ia, lásd Yaradia.
Várhegy. Midőn 1411. évben a Macskásiak birtokainak, 

nevezetesen Ruzsinosz, Toplicza, Leurdis és Tinkova határai 
leiratnak és az aradi káptalan által igazittatnak, a jelentés 
két helyen Várhegyet említ, mely úgy látszik Mutnik és 
Ruzsinosz közelében létezett. Ugyan e határjáró jelentés egy 
erdőt említ, melyen keresztül Várhely nevű dűlőre juthatni, és 
ez határjelül is vétetett.

Váralja, hajdan falu Illadia vár alatt. Említtetnek 1382. 
évben királyi jobbágyok Yáralya faluból, mely Ellyed (azaz 
Illadia) várához tartozik. E  jobbágyok ménesi Szeri István
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jobbágyaitól bárom ökröt raboltak el. Nevét e falu tehát Illatba 
alatti fekvésétől kapta. I. Bákóczy György fejedelem 1646. évben 
beleegyezik abba, hogy Barcsay Ákos, lugosi és karánsebesi 
bán a Szörény megyében fekvő Várallya egész birtokát cserébe 
adja Bukur Borbálának, karánsebesi Vajda Mihály nejének, 
ennek Hunyad megyében fekvő Várallya, Szentpéterfalva, 
ITncsukfalva, Kernyesd, Vallia Osztrovellie, Gureny, Palan, 
Bukova és Paczesd nevű falvaiért. Ezek mind Hátszeghez 
délre fekszenek. De vájjon a Szörény megyei Váralja azonos-e 
azzal, mely Illadia alatt feküdt, bizonytalan.

Váralja, hajdan Zsidovár alatt fekvő helység, mely 1478. 
évben mint suburbium castri Zsidovár említtetik. (L. Zsidovár.)

Vásárhely, hajdan falu Krassó megyében. Nagylaki 
János 1421. Stryzfalva, Vasakéi (így), Zalokfalva stb. falut 
Csáky Miklósnak és Györgynek örökségül Ígéri. Zsigmond 
király 1427. évben Vasarhcl, Jaam  és Busolch falvakat a 
Krassó folyó mentén Nagymihályi Albert vránai perjelnek 
adományozza. (L. Szentgyörgy.) Nagymihályi Sandrin és 
Gábor tiltakoznak 1550. évben, nehogy P rater György és 
Pctrovics Péter Vásárhely, Jaam  stb. birtokát megszerezzék. 
Ennél fogva Vásárhely Krassó déli részein Jám  körül kere
sendő.

Vecseháza, falu Szatumik, Viszák, Magyar Szákos, 
Daruvár, Herendjest és Hodos faluval határos, — és ezeknek 
határából szakíttatott ki a vecseházai kerület II. József császár 
idejében. Az öregek hagyománya és a Historia parochiae 
Vecseháza szerint a falu eredetileg Morgenstern-nak nevez
tetett, alkalmasint az első telepedők á lta l; de a kir. kincstár 
PecseMza-nak nevezte. Görög és Schedius térképei szerint a 
falu régi neve Petroza, melyet az oláhok használtak, és mely 
a határon folyó Petroza nevű pataktól származik. Most egye
dül a Vecseháza helynév van divatban. Az egész vidék azelőtt 
lakatlan és erdőkkel borítva volt és az első telepedők — felső 
magyarországiak — azok irtásával készítették elő a község 
helyét; később csehek, morvák és bajorok vándoroltak be. De 
az első telepedők nemsokára elszélyedtek, részint az erdő
irtással járó nagy fáradság, részint vízhiány és a veszélyezte
tett közbiztosság miatt. Csak szegények és tehetetlenek marad
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tak vissza. Paugott a földmivelés is, és azért a község 1805. 
év táján csaknem feloszlóban volt.

A birtokviszonyokat illetőleg 1799. vagy 1800. táján 
Jakabffy János szamosujvári tanácsnok kérte a kincstártól 
Vecseháza adományát, de Ferenc király 1809. március 31-én 
Leitner Józsefnek és Jánosnak adományozta Wécseház falut, 
melybe őket 1810. évben Lovrencsics Ignác főbíró mint kir. 
ember, Jakabffy Miklós szolgabiró és Bossányi János eskütt, 
mint közönséges bizonyságok jelenlétében beigtatta. — A 
Leitner család következő nemzedékrendet m uta t:

N.i---------------- -—
Dávid.

(Groszkopf Krisztina, utóbb 
Latzelsberger tanácsosné 

Bécsben, kitől szintén özve
gyül maradt.)

A vecsebázi határt két részre lehet osztani.
Első rész: 503 hold; bírja Leitner József II. és neje 

Szolterer Jozefa közösen. Ezektől 1871-ben örökölték gyerme
kei : Emil, Gyula és Mária, Trandafi Györgyné. 1873. évben 
osztozkodtak, mire Leitner Gyula lett az egyedüli birtokos.

Második rész: 518 hold; bírja Leitner Dávid és neje 
Groszkopf Krisztina, a ki 1857. évben e birtokot Leitner Jó 
zsefnek, férje testvérének, vagy korábbi elhunyta esetére tör
vényes gyermekeinek hagyományozza. Dávid részét kapta Emil.

A falu egész határa 4440 lánc. Az uradalmi földekhez 
nem tartozó rész 110 fél telkekre vau felosztva és a lakosok 
kezén van. Ezek nemzetiségre nézve magyarok, németek, tótok, 
— de arányuk folytonosan változik; vallásra nézve többnyire 
katholikusok.

A plébánia, a katholikus lakosokkal együtt 1791. decem
ber havában Rittbergből ide átszállíttatott; a plébánia itt 
1817. évig működött; ez időtől fogva részint Lugos, de több
nyire Daruvárról kapott lelkészi ellátást. Azonban a vecsebázi 
lakosok kérelmére 1863. évben ismét önálló plébániát nyert. 
Anyakönyve kezdődik 1786. évben. Temploma 1870. évben 
Bonnaz Sándor püspök költségén és a község hozzájárulásával 
kezdődött épülni, 1871. év október 23-án pedig beszenteltetett.

József, Vecseháza szerzője. 1809.

József, szolgabiró 
(Szolterer Jozefa).

i------------------------- A------------------------------------- 1
Emil. Gyula. Mária

(Trandafi György).



V EC SE H Á Z A ---- V E L CS EST . 2 7 9

A dűlőnevek mind német nyelvűek és jelentőségükre 
nézve semmi érdekkel nem bírnak, mint az minden újabb 
német községnél szokott lenni. Az vecsebázai határban van 
tehát: Kurze Wiesen, Lange Wiesen. Pfarrüberlandsgrund. 
Teufelsberg. Lelimherg.

Vecsepataka, hajdan falu Marzsina táján. Már 1364. 
évben említtetnek Ikusfalu határjárásában a Galadna patak, 
és Vechefeu azaz Vecsefő, — alább a Kisvecsefő és Kisga- 
ladnafő, továbbá a Vecse vagy Vecsepatak és Muthnok, 1368. 
évben a Vechnrcuc, azaz Vecseréve csermely.

Nagy Lajos király 1365. évben Wechepataka stb. falut 
Karapch oláhnak adományozza. Vecse falu 1511. évben Mar
zsina körül nyomozható. Ez évben t. i. György brandenburgi 
határgróf, mint Marzsina részbirtokosa panaszolja, hogy midőn 
az ő jobbágyai azon barmaikat, melyeket a szomszéd Fesdan- 
falva és Wechr falu területére legeltetésre küldtek, a téli szál
lásról haza hajtani akarák, az oláh-endrédi jobbágyok a csor
dára erőszakos megrohanást tevén, abból 20 ökröt elhajtottak.

A község történetében ismét hosszabb hézag áll be. A 
Marsigli-féle jegyzékben 1690—1700. évek táján a facseti 
kerületben Bozsur, Veza, Busiest, Szudriás stb. falvak soroltat
nak elő. Ugyanitt említi az 1717. évi összeírás 18 házzal Véka 
ferdített néven. Az 1723. évi térképen megint Vesza néven 
Batyest faluhoz nyugotra. Az 1743. évi adólajstrom szerint 
Wefza falu a lugosi kerületben 27 lakossal b ir ; ezek képeznek 
1 043/60 Facultiitsköpfe és ezek után adóznak 200 forint 21/2 
krral, a mi aránylagosan sok, fizetvén akkor Fehértemplom 
e címen 318 forintot.

Alig kételkedhetni, hogy a Vecsepataka, Vecse, Veza, 
Vesza, Wetza helynevek ugyanazon egy falura vonatkoznak, 
mely a X V III. század közepén elenyészett, a Bega mellett, 
Basziest és Batyest közt elterült és 1761. évben már többé 
nem említtetik.

Vejth, hajdan tán Krassó megyei falu. 1363. évben Mi
hály dictus Bobal de Veyth királyi emher Krassó megyei bir
tokok statutiójánál. (Okltr I. 51. 1.)

Velcsest, hajdan falu a Bega folyó vonalán, neve Vel- 
chesdfalu, Velchest, Velchyk, Velezcst, Velche, Velkocz, Volk-
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falva, Yelkfalva közt változik. Rades György de Welchesdfalva 
1480. évben kijelölt kir. ember Haraszti Ferenc beigtatására 
bizonyos lugosi kerületbeli falvakba. Sysman Sandrin de Wel- 
kocz mint szomszéd részt vesz, midőn gersei Pető János és 
Gergely Krassó megyei Agyagos és Ménes, és több Temes és 
Arad megyei birtokokba igtattatik. János király 1539. évben 
a Temes és Szörény megyében fekvő Wclchych, Lewrincke, 
Csura, Obaba és Ligetbis falvakat lippai Sebessy Pálnak ado
mányozza, — azelőtt Sysman István és László birtokai voltak, 
kik azonban magtalan meghaltak. Midőn az aradi káptalan 
Sebessy Pált beigtatni akará, Sztojan Péter és Mihály, Zalan- 
kemeni Gergelyné Zsófia és testvérei: Désy Ferenc és Gábor 
nevében a Welchych, Ohaba és Lewriuckében történendő igta- 
tásnak ellentmondott. Ugyan ez évben Fodor Ferenc de Welk- 
falva  Korniareva és Domasnia részbirtokába vezettetnek 
Mehadia vidékén. Fodor utóbb de Wdkoivch-nak neveztetik, 
nevezetesen 1544. évben, midőn Petrovics Péter temesi gróf őt 
védelme alá vevén, rendelé, hogy ba valakinek ellene panasza 
van, Fodor Ferencet a lugosi biró előtt keressék, a honnan a 
felebbvitel Petrovicsboz történjék. Midőn 1548. évben az aradi 
káptalan Petrovics Pétert több Arad és Temes megyei birto
kokon kívül, a Szörény megyében fekvő Zsidovár, Sidimir és 
Nadrág részbirtokába igtatja, mint szomszéd részt vesz Désy 
Gábor és Fodor János, mindketten de Welche. Zalankemeni 
Gergely diák magtalan halála folytán Isabella királyné a Szö
rény vármegye karánsebesi kerületében fekvő Nevrinosa és 
mindkét Volkfalvct egész részbirtokát a Lippáról származó 
Tkorma Dénes diáknak adományozza, ki azonban az illető 
leveleket a háborús időben elvesztvén, II. János király neki 
azokról új adománylevelet állít ki. Báthory István erdélyi 
vajda 1573. évben néhai kolosvári Thorma Dénes diák rész
birtokait Nevrincze és Velchest (másutt Welchiest és Wel- 
chezd) faluban a karánsebesi kerületben, lippai számvevőjének 
Balásfy Mihálynak adományozza. A  beigtatásnak, egy a mon
dott évben kelt magyar jelentés szerint, ellentmondottak Fodor 
Mihály és Désy János. A  nevezett Fodor Mihály még ugyan 
ez évben az említett faluban levő részbirtokát 65 forintért 
eladta Balásfy Mihálynak.
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Midőn 1598. évben karánsebesi Eördögh György a Temes 
megyei Körtvélyfalva stb. birtokába igtattatik, a beigtatásban 
mint szomszéd részt vett Plora Péter mint Fodor Ferenc 
jobbágya és Ferkez Nagul, karánsebesi Simon Jánosnak Vele- 
zest-ben lakó jobbágya.' Simon János nevezett jobbágyai Vel- 
chestről jelen vannak ugyan ez évben Török István beigtatásán 
a monostori kerületbe. Ugyan ezen jobbágyok részt vesznek 
1598., midőn Kálmándy Mihály a Temes megyei Alsó-Tergo- 
vistye birtokába vezettetik.

A Szörényi bánság történetében említett Yelkfalva a 
karánsebesi kerületben feküdt ugyan, de az itt leirt faluval 
azonos lévén, fekvése a mai Krassó megye határában a Béga 
mentén kijelölendő.

Yan Hunyad megyében Vulcsesd falu a Maros közelé
ben ; Yelcsics nevű falvak Trencsén és Bars megyében.

Verbolcz, hajdan falu Krassó megyében, az ilyédi kerü
letben. Mátyás király 1464. egy új adománylevél kiadása mel
lett meghagyja az aradi káptalannak, hogy Wrányai Jánost, 
Györgyöt, Mihályt és másik Györgyöt a Krassó vármegye 
ilyédi kerületében fekvő Werbolcz, Marinkolcz, Diohyn, Tywko, 
Lwgoth és Cseglo birtokába igtassa. (L. Ilyéd.)

Veresmart, falu a Maros bal pai-tján, Bakamező, Birkis 
és Kápolnás közt. Hajdan Arad megyéhez tartozott. Garai 
dob 1479. évben az Arad megyében fekvő Zadya várát és az 
ahhoz tartozó Alsó- és Felső-Kápolnás, Alsó- és Felső-Thal- 
magh, Weresmarth stb. falvakat Bánfy Miklósnak és Jakabnak 
eladja. (Lásd Szád.) Báthory Zsigmond fejedelem 1596. évben 
Jósika Istvánnak Arad megyében Wetesmart, Szpin, Kápol
nás, Bulcs, Kapriora stb. falvakat adományozza. Az 1717. évi 
összeírás e falut Wismurthi néven és 6 házzal a lippai kerü
letben sorolja fel. Úgy látszik, akkor enyésző félben volt, — az 
1723. évi térképen nevét nem találhatni; 1761. évben újra 
feléledt.

A falu birtokosa a kir. kincstár. Területe 1493 hold. Dűlők: 
Tirsele, berek és legelő Osztrov felé. Bukoviste, szántó és rét. 
Yale Silibágy, rét és kis folyóvíz. Dimpu Danila, erdő. Yale 
Talmadia, szántó és rét. Dimpu Zacatori, erdő Bunya közeié
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ben. Pareu Vezurimi, erdő Birkis felé. Csóka, erdő. Csoreu, 
völgy és víz. Lunka, rét. Podului István, erdő Osztrov mellett.

A XIV. és XY. században a Maros jobb partján, Csa- 
uád megyében is létezett Veresmart fain. Vörösmart és Veres
mart falu ma is létezik Heves, Mármaros, Baranya, Szabolcs, 
Ugocsa, Szatmár, Brassó, Szeben és Aranyos megyében.

Vermes, falu a Pogouis patak mellett, Jerszeg és Izgár 
közt. Egerszeg (ma Jerszeg) falu 1369. évi határjárásában a 
Vermes patak forrása: Vermispatakafö, mint katárliely fordul 
elő. Ismét 1389. évben Wermespataha csermely Egerszeg terü
letén, — azon kitétel, hogy Himfy István, Péter ha és Basil, 
Miklós ha, az osztály alkalmával a Vermespataka mellett 
bizonyos számú kenézeket és jobbágyokat kapott, még nem 
jogosít azon állításra, hogy a nevezett időben itt község léte
zett. Az erdélyi diéta 1650. évben Vermes falut kétségtelen 
hscalis jószágnak nyilatkoztatta; 1699. évben is mint Szörény 
megyei hely és hscusi birtok említtetik.

Marsigli 1690—1700. jegyzéke szerint Vermes a lugosi 
kerületben feküdt. Az 1717. évi összeírás itt 100 házat talált 
és azt a csakovai kerülethez számítja.

A  község 1835— 36. évben a felvidékről magyar és tót 
lakosokkal gyarapodott, a lakosok többsége oláh.

Vermes kir. alapítványi birtok; területe 8266 hold, 
377 öl.

Helynevek: Blianka, barlanguyilás Magyar-Szákos hatá
rán. Orgonya, szántóföld. In  Peretu, Lunka riu, Ogasu butri, 
legelő. Pojenele Birtyei. Doszu. Van szép erdeje, mely Valea- 
paj, Duleo és M.-Szákossal határos. •— Vermes falu van Besz
terce vidékén i s ; és hasonnevű puszta Heves megyében.

Vesza, lásd Vecsepataka.
Végh, hajdan falu Krassó megyében. 1471. Szőnyes, 

Wegh és Acs, mint Hodos (1. azt).
Víaderitz, hajdan falu a verseci kerületben Cerovg, és 

Nermeth szomszédságában. Csak az 1723. és 1761. térkép 
tünteti fel. Emléke még a dűlőnevekben sem maradt fenn.

Vicsnik, patak, mely Makovistye táján ered, és Csukics, 
Nikolince, Ruszova, Berlistye, Mirkovacz mellett elhaladván, 
Jámtól délre a Karasba szakad. Régi neve Vitelnek. Zsigmond
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király 1427. évben Nagymihályi Albert, vránai perjelnek 
jószágokat adományoz a Krassó és Wytelnek folyó mentén. A 
Csanádi káptalan átiratában a folyó neve Vythelnyk. Az 1761. 
évi térképen a folyó névalakja Widomnik. (Lásd Szentgyörgy.)

Visald, hajdan falu. Bakai Szőllősy Gergely 1488. évben 
részbirtokait Palogd temesi és Wyssald, Boldur és Azuagk 
Krassó megyei faluban Dóczy Imrének 50 arany forintért 
elzálogosítja. Ez az egyetlen adat, mely e falut említi, de fek
vésére nézve nem tájékoztat. Volt Temes megyében Yisád falu, 
melyről több adat szól a XY. és X V III. század közti korban.

Visszafolyópatak, hajdan patak Temes vagy Krassó me
gyében. A csauádi káptalan 1369. Egerszeg, a Himfyek birto
kának határait leírja, — említtetnek két csermely forrásai, 
úgymint a Yizak és Vizzafuloupathaka; ehhez éjszakra esnek 
Hodos határai. Tehát Jerszeg vidékén, keletre keresendő.

Viszák, falu Duleo, Dragomirest, Szákos és Olloság közt. 
Midőn a csauádi káptalan ] 369. évben a Temes megyei Eger
szeg (ma Jerszeg) határait leírja, a Vizák és Visszafolyópatak 
forrásai említtetnek mint határjelek. Viszák falu létezését ezeu 
korban még nem lehet kimutatni; de igen már a XV I. század
ban. Murad zultán ugyanis 1578. év elején Báthory Kristóf 
vajdának meghagyja, hogy a lugosi bánt megtirtassa azért, 
mert az ő emberei, köztük egy lteteza nevű, a Lúgoshoz tar
tozó Vizák faluból, az ordiai hídnál K urth nevű temesvári 
cming feleségét szolgájával együtt megölték, rabját pedig és a 
rableányt elvitték, drágaságait zsákmányul megtartván. A zul
tán követeli a bűnösök megbüntetését és a kár megtérítését. 
— Az erdélyi diéta 1650-ben megállapítván a kétségtelen 
fiscalis jószágok lajstromát, abba Vizágh, Szákos stb. falut is 
felvette.

A török világ nem pusztította el e falut, mert a Marsigli- 
főle jegyzék 1690—1700. évekből azt még a lugosi kerületben 
felsorolja. Az 1717. évi összeírásban Viszák neve Vischui-ra 
van ferdítve, akkor 54 házból állt, és a karánsebesi kerülethez 
tartozott, valamint Lugos is. Korabinszky a helynevet Wischak- 
nak ejti. A múlt században a kir. kincstár birtoka volt. 1810. 
július 27-én I. Ferenc király Milankovits, máskép Patyánszky
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Bazilnak Yiszák falut adományozza1) és ez által egyszersmind 
nemességet nyer. A  jószágszerző Bazil vagy Balásról a birtok 
fiára, Györgyre származott; ez meghalván, két fia Elek és 
Szilárd örökölte. Szilárd jutaléka 1875. évben nyilvános árve
résen eladatván, azt az egyesült lugosi-, karánsebesi- és orsovai 
takarékpénztár csődtömege vette meg és most is bírja. A jó
szág többi részét bírja Patyánszky Elek, az 1883. évi krassói 
főispán. A falu határa 7260 hold, 1114 öl.

A helység területe Szatumiktól kezdve miudig emelke
dik, azért némelyek úgy vélekednek, hogy a helynév a szerb 
Bicak szótól, mely magasabban fekvőt jelent, származik. Azon
ban van Yiszák falu Yas megyében is, és hasonló nevű puszta 
Somogy megyében. Azok bizonyára nem lehetnek szerb szár
mazásúak. Nevének értelmezését megkisérlette Maniu Bazil is, 
és pedig a román nyelvből.2)

A falu határában előforduló dűlőnevek: Toráuy. Szu- 
doma. Suttá. Ogasela. Oborsia.

Vitelnik, lásd Yicsuik.
Vizes, hajdan falu majd Huuyad, majd Temes megyében, 

a mai Krassó megye határában. Brandenburgi György őrgróf 
1514—16. években bírja a monpstori kerületet, melyben 
Wyses falu 13 jobbágygyal; az adólerovás a jobbágyokat 
névszerint sorolja elő ;— mind oláh nevűnk. Báthory Zsig- 
mond 1597. a Huny ad megyei monostori kerületben fekvő 
Vizesül falut enyingi Török Istvánnak adományozza, — az ő 
jobbágya Fatul Thoma Wises faluból ez évben jelen volt 
Magyar Szádon Jósika István ottani beigtatásáu. Báthory 
Gábor 1612. évben a Temes vármegye monostori kerületében 
fekvő Vises praedialis birtokot visszaadományozza Török 
Katalinnak, Bethlen Gábor pedig Török István halála után 
Vizessul praediumot ifj. Bethlen Istvánnak adományozza. (L. 
Monostor és Marsina.) Még az 1761. évi térképen találhatni 
Visescht falut Bunyához éjszakra, Hübest felé.

Vizespatak, hajdan patak Krassó megyében. 1411. évben

’) N agy Iván  h ib ásan  írja , hogy  az aclománylevél 18*2. jú lius 
2 7-ón kelt.

2) Maniu : Disertatione . . . din Jlacia Trajaua 1. köt. 468. lap.
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Ruzsinosz, Tinkova stb. határjárásában. A Mutnok patakba 
szakad.

Vízvár, hajdan falu Krassó megyében. 1370. évben 
vádoltatik Nagy János szolgája Mathias de Vizuar, hogy 
Csepe Andrásnak jobbágyától egy lovat elvett, midőn ez a 
boldogasszonyfalvai vásárra ment. Vízvár és más falvak, melyek 
Erdsomlyó tartozandóságai voltak, 1390. évben új adományul 
Percnyi Miklós Szörényi bánra ruháztatváu, ezekbe őt a Csa
nádi káptalan beigtatja. 1392. évben Vízvár Er-Somlyóhoz 
tartozott. (Lásd azt.)

Vodnik, falu Krassó megyében Dognácskához délre. 
Mercy térképén: AVadneck. Vodnik jelentése szlávul =  vizes. 
A Marsigli-féle jegyzék 1690—1700. évben a falut a versed 
kerületben említi, az 1723. évi térképen is Wadneck néven e 
kerületben fordul elő. A falu a kir. kincstár birtoka volt, mely 
azt 1855. évben az osztrák-magyar vasúttársaság tulajdonába 
bocsátá. Azóta a társaság resicai igazgatósági kerületébe 
tartozik. A  helység területe a társaság statistikája szerint 
1273 hold, vagy a hivatalos Helynévtár szerint 1287 hold, 
199 öl.

Vojla, hajdan a krassói várispánság földe. II. András 
király 1230. évben megbízván Béla ifjabb magyar királyt a 
várföldek visszaszerzésére, Miklós comes, néhai Ugrin eszter
gomi érsek testvérének birtokjogát is vizsgálat alá vette, a 
melynek eredménye volt, hogy Béla ifjabb király Miklós 
comest némely birtokokban benhagyta, más birtokokat pedig 
tőle elvett. Miklós comes meghagyatott a Krassó megyei 
Woyla birtokában. lj Még itt semmi célzás nincs arra, hogy 
AVoyla valaha várföld lett volna, csak Béla eljárása tételezi 
azt fel. A következő évben (1231.) Miklós comes, utóbb a 
király által jóváhagyott végrendeleti intézkedéseket tesz, mely 
alkalommal az ő AVoyla nevű praediumját feleségének hagyo
mányozta. IV. Béla király 1247. évben az egész Szörényi 
bánságot a Jánosvitézeknek adományozta, ezzel különösen a 
a Duna mellett közel Zemilenhez fekvő AVoyla nevű földet,.

]) Fejér: Cod. diplorn. III. 2. köt.. 206. 1. és Katona VT, köt. 100. 
la]), hibásan írják : In Comitatu Orodiensi : Alsu Woyla.
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melyet azelőtt Miklós, Ugrin érsek testvére örök tulajdonul 
birt és mely ez alkalommal a krassói vár tartozandósága alól 
kivétetik. Ebből kitetszik, hogy Woyla Miklós comes, illetőleg 
felesége kezéből a király birtokába került, ki azt a krassói 
várispánsághoz kapcsolta. IY. Ince pápa a király ezen, a János- 
vitézek javára tett adományát 1251. év julius 19-én megerősíti 
és szintén azt mondja, hogy Woyla föld a Duna mellett 
Zenilen-liez nem távol fekszik, hogy a krassói vár köteléke 
alól felmentetett, és hogy a vitéz rendnek oly módon adomá- 
nyoztatott, a milyennel azt Miklós, Ugolin érsek testvére bírta. 
Későbbi időben már nincs nyoma a Yoyla nevű földnek. 
Azonosságának kimutatása sok nehézséggel jár., Igaz hogy a 
várföldek nem mindig azon megyében feküdtek, mely a vár- 
ispánsági székhelytől vette nevét, de az 1230. évi oklevél 
eléggé megnyugtat, hogy Yoyla valóban Krassó megye 
határában feküdt. De ennél többet alig mondhatunk. Bár- 
dossy Yojla alatt a Pancsova közelébe eső Yojloviczát érti, de 
e mellett csak a névhasonlatosság szól, és még azt sem állít
hatni, vájjon az oklevélben említett Zemilen valóban azonos-e 
Zemlinnel, azaz Zimonynyal. Létezett Krassó megyében Yojla 
nevű falu, mely Potok néven ismeretes, de ez azért sem jöhet 
tekintetbe, mert arról nem mondhatni, hogy a Duna közelé
ben feküdt. Yojla azonosítása tehát egyelőre nyílt, kérdés 
marad. (Lásd Pesty: A magyarországi várispánságok története 
304—305. lap. Theiner: Monumenta hist. Hungar. spectantia 
I. 210. lap. Krassói Oklevéltár I. 3. lap, továbbá a Yaja, Bajla 
és Somlyó cikket.)

Woynche, hajdan falu tán Krassó megyében. 1539. évben 
Nicolaus Klepchyn de Woynche, Dezy Ferenc jobbágya mint 
tanú szerepel, egy Domasniáért folyó pörben.

viogecz, hajdan falu tán a karánsebesi kerületben. Midőn 
1440. I. Ulászló király a Macskásyakat Macskás, Tinkova, 
Csuta stb. birtokaiban megerősíti, az aradi káptalant meg
bízza a beigtatással, királyi emberül kijelölvén Bakos Mihályt 
de Vlogeesh.

Vukova, hajdan falu Szörény megyében. Valiaboul, Yer- 
cserova, Borlova faluval említtetik. 1699. évben possessio 
Vukuva. Ez a Temes megyei Yukova, mely Krassó me-
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gye szélén, a Poganis pataknál fekszik. A Marsigli-jegyzék 
1690—1700. évben Vukovo néven a lugosi kerülethez számítja, 
az 1717. évi összeírás 63 házzal a esakovai kerületben sorolja 
elő. Területe 3311 hold, 1165 öl. Tulajdonosa a magyar 
királyi alapítvány.

Zabálcz, némelyek szerint Zabálcs, falu Bruznik, Lala- 
sincz és Temes megyei Petirs közt. Midőn Jósika István 1597. 
évben a Maros menti jószágok birtokába vezettetik, melyet 
Báthory Zsigmond neki a múlt évben adományozott, mint 
tanú megjelent Syfko Ztoychy, krainik és Sabacz, azaz 
Zabálcz faluból. (Lásd Száldobágy.) Egy ideig a falu nyoma 
eltűnt, mert sem Marsigli jegyzékében, sem a X V III. század 
térképein soká nem találni annak nevét. Zabálcz már a múlt 
században volt a kir. kincstár birtoka. Egyházi anyakönyvek 
vannak 1779. óta. Területe 5758 hold, 1140 öl.

Helynevek: Dialu Doman, erdős hely Batta és Lalasincz 
felé. Valea Beleacova, erdős hely. Szatu batrin (azaz O-Ealu), 
szántó, kaszáló és legelő, határos Ohaba Szerbaszka és Bruz
nik faluval. Hagyomány szerint Bruznikból jött nép telepítette 
e dűlőt. Valeamare patak, mely Dorgos falun át Hosszúszónál 
a Marosba folyik. Dialu Magúra. Valea Nirisolui, erdő, szántó 
és kaszáló, Dorgos és Belotincz felé. A hasonnevű csermely a 
Valeamaréba folyik. Kozacu szántó, legelő és erdő. Dealu 
Poleana. Valea Sztumuikul. Dealu Paitasiu. Határa felette 
hegyes és sziklás.

Zacho, hajdan falu Krassó és Temes megye szélén. 
Borzlyukhoz tartozott. A Himfy család 1389. évi birtokosz
tálya alkalmával Zacho falu Himfy Margitnak, Miklós leányá
nak jutott osztályrészül 13 jobbágygyal együtt. (L. Egerszeg 
és Borzlyuk.)

Zadya, lásd Szád.
Zagurian, hajdan falu Krassó megyében. Névalakja 

Zagoryon, Zeguryan, Zegurian, Zegerien, Zagoryam. Nagy 
Lajos király 1366. évben meghagyja Himfy Benedek bolgár 
bánnak, hogy miután bizonyos Krassó megyei nemesek, t. i. 
János és Mihály, Vaguch de Zagaryan Péter fiai panaszt 
emeltek, hogy Benedek bán elődjei a panaszlók Zagarian
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nevű birtokok egy részét elfoglalták, vizsgálja meg a dolgot 
és elégítse ki a panaszlók jogos igényeit.

Nagy Lajos király 1367. évi parancsa folytán a Csanádi 
káptalan Zagurian falu határjárását eszközli Zagurjáni Janos, 
Péter fia és testvére Mihály mint törvényes birtokosok részére. 
A káptalani jelentés szerint Zagurian falu határos volt Hlev- 
nvberch hegycsúcscsal, Radumlia faluval, Lizkovize patakkal, 
(mely keletre esik Zagurianlioz) mely egy másik Mikuvize 
nevű patakkal egyesül Dragodol faluval, Nyáragh folyóval, 
Wlasolch faluval, Ugliarpataka csermelylyel, Pataky királyi 
faluval, Goronoyberch hegygyei, Kakaréth faluval, Beyle (vagy 
Bajla) folyóval, Kvvesd birtokkal. Nagy Lajos király a határ
járási jelentést átírván, ezt kiváltság alakjában kiadta.

Zagorian mint családnév is haszuáltatik. Zegoriauul 
Péter említtetik 1579.

N. Lajos király 1367. September 16-án megerősítette 
Zegurian határjárását, a mint azt a Csanádi káptalan végezte. 
(Oki. 63.)

Lásd Bajla patak.
Zagurincz, hajdan falu. I. Ulászló király 1440. évben 

Solymos várát és tartozandóságait Arad megyében Hagymási 
László temesi főispántól elvevén, azokat gáti Országh Mihály
nak és Jánosnak adományozza. E tartozandóságok közt vau 
Zagurincz, mely Lapusnik, Radmanest, Bruznik stb. faluval 
említtetik, tehát Krassó megye éjszaknyugati szélén felehetett.

Zaguzsen, falu a Lugos-Karánsebesi utón, Priszaka és 
Zsupa közt. Macskási János 1532. évben bizonyos földekért 
Rakoviczay Lászlóval és Péterrel pörben állt, melyben Zegwsen 
mint az utóbbiak birtoka említtetik. Ennek eredménye nem 
volt más, mint hogy Macskási János, Zegwsen részbirtokosa, 
Rakoviczay Péternének Annának 10 hold szántóföldet adott 
zálogba. E  földek névszerint Oborás és Szpin nevű határre- 
szekben feküdtek, a melyekkel együtt Vlaykul nevű jobbágyát 
is zálogba adta, hat telkével együtt. Midőn Petrovics Péter 
temesi főispán rendeletére Kárán mezőváros és Priszaka falu 
közt a határok megigazíttatnak, a határvonal kelet felé egy 
erdőségen át a Zagwzan mocsárhoz (lacus) vezetett; és onnan 
Priszaka felé visszafordult. Ha az oklevélben lacus helyett
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locus (hely) állana is, a határigazítás mégis csak Zagusen 
falura illik. Ugyan ez évben Zlathna Benedek nemes, anyai 
jogon igényt tartott Zagusen, — alább Zagusan, — és Macs
kás birtokára; azonban a per megindulása előtt Vajda György 
és Gergely őt kielégítették, a miért is a karánsebesi kerület 
várnagyai kijelentették, hogy Zlathna Benedek semmi féle 
jogot nem tarthat a nevezett két falura. Isabella királyné 
1559. évben rendelé, hogy a karánsebesi kerületben fekvő 
Macskás, Tinkova, Zagusen és Buzsinosz nevű falvakban levő, 
Macskási Istvánt és Anna, Macskási Péter özvegyét illető 
birtokok határilag elkülönítessenek. Bachuli Dorottya 1569. 
évben részbirtokait Tinkova, Zagwsan, Macskás és Buzsinosz 
faluban Duma Jánosnak és Istvánnak 51 forintért elzálogo
sítja. Macskási Péter és Miklós 1571. évben nemcsak földjeiket 
Macskás, Zaguzsen és Buzsinosz faluban, hanem nehány job
bágyukat is elzálogosíták Miksa Miklósnak és Jánosnak. Neve
zett Macskási Péter és Miklós Tinkova, Delar, Buzsinosz, 
Zagusen stb. részbirtokait .Szörény megyében Tóth Miklósnak 
és Gáspárnak 600 forintért elzálogosítják.

Báthory Zsigmond erdélyi vajda 1584. évben rendeli, 
hogy Cziklan János és a Macskásiak részbirtokai Buzsinosz, 
Tinkova, Zagusen, Delar és Macskás faluban újra felosztas
sanak és egymástól elkülönítessenek. 1590. évben Duma János 
és István közt egyezség jött létre, mely szerint ők Macskási 
Farkas és Mihály által Tinkova, Alsó-Zaguseny stb. részbir
tokában meghagyatnak. Macskásy Péter és Miklós meghalván, 
Tinkova, Delar, Zagusen, Macskás, Buzsinosz és Toplicza 
falvakban levő részjószágaikat vérséges rokonuknak, karán
sebesi Tóth Miklósnak hagyományozzák. Ez által indíttatva, 
és megemlékezvén a Tóth Miklóstól vett jótéteményekről, ki 
őket tartotta és nevelte, Tinkovai Ágoston és Gáspár is, 1600. 
évben a fent nevezett falvakban lévő részjószágaikat Tóth 
Miklósnak 600 arany forintban beiratkozzák. A  karánsebesi 
kerület 1603. évi összeirásában, Zagusenben Tóth Gáspár 1/4, 
Tóth Miklós lj4, Jankucsoné 1 portával van bejegyezve.

Ivuly Miklós 1632. évben Zegusen és Alsó-Zegusen 
falvakban Macskási Miklós részjószágának felét követelte, de 
az osztályra felszólított Macskási a hivatalos személyeknek azt

BRASSÓ VÁRMEGYE TÖ RTÉN ETE.  TI. 19
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válaszolta, hogy ő nem osztozik, mert Ivuly neki nem atyafia. 
Ismét egy év nélküli oklevél említi, hogy Macskási Gáspár és 
Sztojka István közt csere jött létre, a Szörény megye karán- 
sebesi kerületében fekvő Macskás, Zagusan és Meel falvak 
fele része és Drynko oppidum részbirtokára nézve. Nem csak 
a karánsebesi kerületben való fekvés, hanem a Macskási csa
ládra való hivatkozás is bizonyossá tesz bennünket, hogy itt a 
Temes melletti Zagusenról van szó.

Török Adviga Duma Gáspár özvegye 1635. évben fiának, 
Macskási Miklósnak a Szörény megyei Tinko és Alsó-Zaguseny 
faluban levő részbirtokait élte fogytáig hagyományozza, csak 
a haszonélvezetet tartván fenn magának. E  birtokszerzésről a 
fehérvári káptalan a következő évben bizonyítványt állít ki. 
Szintén- 1636. évben intézkedik Rákóczy György fejedelem, 
nehogy saját missilis levele alapján Eiátb Zsigmond karán
sebesi barmincados Tinkova és Alsó-Zagusen birtokába igtat- 
tassék. — Macskási Miklós 1642. évben Veres Ferenc szolga- 
biró által 600 forintot felajánl Tóth Miklósnak és Péternek és 
másoknak Alsó-Zagusen stb. birtokáért, mely 1572. óta náluk 
el van zálogosítva. (Lásd Tinkova.)

Marsigli jegyzéke 1690—1700. években Sagusen falut a 
karánsebesi kerületben sorolja elő; ugyanott az 1717. évi 
összeírás Sakosciani ferdített névalakban, 30 házzal. A múlt 
század végén a falu a kir. kincstár birtoka volt.

Ettől szerezte a jószágot Jakabffy Miklós, ki első fele
ségének Kopal Erzsébetnek gyermekeit felfogadván, ezek, úgy
mint Imre és Gyula, a jószágot örökölték, és 1841. évben abba 
beigtattattak. Gyula az ő részét 1860. évben eladta báró von 
der Heydte Herminának, ez utóbbi pedig 1875. évben eladta 
Gartenheimer (szül. .Juhos) Evelinának. Az Imre utáni juta
lékot örökölte 1874. évben fia Miklós.

Zaguzsen területe 1888 hold, 951 öl. Helynevek: Karpin, 
Sztupin, Lunka lapályos földek. A helység a Gyalu Kokolova 
begy nyugoti oldalán épült; területét a Temes választja el a 
szomszéd Csuta falutól. — Azok véleményét, kik azt állítják, 
hogy Zagusen török név, cáfolja azon körülmény, hogy a falu 
már a török foglalás előtt létezett.

A magyar forradalom idején a Wallmoden hadtest erő-
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sítésére rendelt segédhad 1849. augusztus 21-éu Simbschen 
tábornok alatt Zaguzsenba jött.

Létezett hajdan Zaguzsen falu Mehadia közelében is. 
(Lásd Szörényi bánság története II. 570—571. lap.)

Zaydrugháza, hajdan falu Krassó megyében, a mai 
Füzes és German táján. Kiejtése tán Zaydorogháza lehetett. 
Magyar Pál, a ghimesi várnagy, és a kir. tárnoki nép nagyja, 
1334. évben a Krassó megyében fekvő Nagy- és Kis-Ermen, 
Kétkúnfalu, Füzestó, Lászlóbáza, Czunloka és Zaydrughaza 
nevű birtokait testvére Tamás fiainak: István, Miklós és 
Jánosnak adományozza. (Eredeti oklevél az iharos-herényi 
Inkey család ltárában.)

A Magyar család nemzedékrendd ez :

N.
I-----------------■* ^  " 1
P á l d Tam ás.

1 3 2 7 -1 3 3 4 . ghim esi várnagy . .T á n ^

Zakadag. Már egy 1364. évi levélben neveztetik Benedek, 
Zagatag-i Péter fia, mint vizsgálatra kiküldött megyei ember. 
A  Krassó megyei alispán és szolgabirák 1370. évben ismét 
Benedeket (Zakadag-i Péter fiát) kiküldik egy erőszakos széna
foglalás tárgyában. Vájjon krassó-megyei falu volt-e ? adatok 
hiányában el nem dönthető.

Zakony, lásd Szákul.
Zala, hajdan tán Krassó megyei falu ? 1400. évi okleve

lekben neveztetik Petrus de Zala, Paznadi László sógora. 
Péter kétségkívül krassói birtokos volt, mert arról vádoltatik, 
hogy Himfy István Rafna nevű jószágából egy jobbágyot 
elhurcolt és saját Sa . . . (nem egészen olvasható) nevű jószá
gára telepített. Ez a Sa . . . talán azonos Zala névvel és Rafna 
környékén keresendő. (Okit, I. 148., 151., 152. sz.) Az, hogy 
Zalai Péter krassói birtokos volt, kitűnik abból is, mert 1404. 
évben a temesi főispánok megvizsgáltatni rendelik, vájjon a 
krassófői castellanusok csakugyan öt lovat vettek-e el Himfy 
Istvántól és Zalai Pétertől. (U. o. 160. sz.)

Zalathnukpatakfew, hajdan folyó Krassó megyében. 1358. 
Székáspatak területén. (Lásd az utóbbit.)

Zapodia, ma Tömést Krassó megyében. (Lásd azt.)
19*
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Zazesth, hajdan falu a karánsebesi kerületben. I. Ulászló 
király 1440. a Macskásiakat Tinkova, Perlő, Ruzsinosz, Csuta. 
Zazesth stb. birtokában megerősíti. (L. Macskás.) Ugyan ez 
évben bizonyítja a sebesi kerület összes nemessége, bogy Csuta 
és Zazest nevű falvak Macskási Iwan, Sorban, Demeter és 
testvéreik birtoka, kikre ezek nagyapjukról és ősükről szár
maztak. (L. Okltár I. 283. sz.) 1447. évben Macskásy Sorban, 
Demeter és László Zazszest.es (így) harmad részének birtokosai. 
Macskási Jakab 1470. körül a sebesi kerületben fekvő Macs
kás, Tinkova, Csuta, Zazesth, ítuzsinosz stb. részbirtokait 300 
arany forinton elzálogosítja. (L. Zsidovár, Macskás.) Hogy 
Dazest, a mai Dezest más falu, mint Zazest, mutatja, hogy 
mindegyiknek más birtokosai voltak. Zazest közelebb feklie- 
tett a Temes partjához.

Zlaticza vagy Szlat icza,  falu Fehértemplomhoz délre, 
Ujpalankáboz másfél mérföldnyire. A Marsigli jegyzék e falut 
nem ismeri. Az 1717. évi összeírás 32 házzal a palánkai kerü
letben említi. Yályi Szlatiszá-nak írja. A határőrvidék fenn
állásakor az illirbánsági ezred kusicsi századához tartozott. 
Területe 3161 hold, 420 öl. Áll itt kalugyerzárda is.

Zlavotincz, hajdan falu Krassó megyében. Már 1363. 
évben Zlatincb-i János fia Miklós, mint kir. ember szerepel 
Krassó megyei falvakba történt statutióknál. Midőn Kont 
Miklós nádor 1364. Mezősomlyó közelében nádori közgyűlést 
tartott, Zlaicotynchi Já n o s1) fiai: Miklós, János és András 
tiltakoztak az ellen, hogy Súlyúk István, valamint János, Ta
más és Demeter Máté fiai, komiáni kenézek Zlawotynchban 
az wrwyspatak által elválasztott földterületet használják. 
Ugyan ezen nádori közgyűlésen Andreas dictus Torma, Zlano- 
tynch-i János fia, a fent már említett Demetert, Máté fiát, 
komyáni kenézt arról vádolá, hogy négy évvel azelőtt Zlano- 
tynchra néhány cinkosával betört és Andrást megölni akarta, 
egyúttal annak egyik lovát, mely 40 forintot ért, lenyilazta. A 
nádor a meg nem jelent kenézt makacsságból elitélte. Mikor 
enyészett el e falu, bizonytalan. .

’) János maga György fia volt.



ZI.AVOTINCZ—  ZGR1 BESTIE, 2 9 3

György de Zlawotynch.

1364.

János.

János. András
dictus Torma.

Zerénd. 1414. évben, lásd Szörény.
Zernyest, lásd Czernest.
Zez, hajdan falu tán Hunyad megyében, Krassó megye 

szélén. A fejedelem itteni jobbágyai Faras János, Antal 
György és Dia Péter 1597. Marsinán jelen vannak Török Ist
ván beigtatásánál. Furdia határában van Setz (lapály) nevű 
dűlő, Zsurest határában Seszu szántóföld és kaszáló, Kis-Szur- 
dukon Sessu dűlő. Az egykori Zez falu — mely úgy látszik 
rövid életű volt — e három helység közt terült el.

Zicipataka, csermely, melyről olvassuk, hogy 1363. Vaja 
területén a Karasba folyt; előbb maga a Dobokapatakát fel
vevőn. Ez hibás névalak, mert 1378. évben olvassuk: Zecen- 
pataka, mely a Krassóba folyik. (Lásd Doboka és Szécsén- 
pataka.)

Zyn, hajdan falu. Mutnoki Bogdán és Mihály 1440. a 
Csanádi káptalan előtt eltiltják néhai Albert királyt és özvegyét 
Erzsébet királynét, hogy Fülöpöt Zyn de Zynfalwa András 
fiát Olohságh és Dragumerfalva birtokával megadományozza. 
Paulus Zeny de Lugos, a szereplő nemesek egyike, midőn a 
lugosi vár Brandenburgi György birtokába ment. Bethlen 
Gábor 1628. évbeu Loncza György házát és háztelkét Lúgoson 
adómentessé teszi. Ez a Loncza György azelőtt néhai Szini 
Klára udvarában számvevő volt, most azonban Lugas városá
nak számvevője és jegyzője. Nevezett Szini Klára utóbb K á
rolyi László özvegye. (Okit. II. 290. lap.) A Szin helynév 
tehát Krassó megyében is volt otthonos. Van Sziu helység 
Torna és Szinfalu Szatmár megyében.

Zinkad, hajdan falu tán Krassó megyében. Zagorian 
Krassó megyei falu, határjárásához 1367. kijelöltetik, Mihály 
Zynkad-i Péter ha, mint kir. ember.

Zgribestie, falu Szakul, Kavaran, Dragomirest és Kis- 
Zorlencz közt. Macsovay Mihályné leányai Veronica és Mag
dolna más érdektársakkal 1584. évben tiltakoznak az ellen,
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hogy Báthory István lengyel király és Báthory Zsigmoml 
erdélyi vajda Zgribest, Mutnok, Ohaba stb. falvakat valakinek 
adományozhassák. (Lásd Szákul.) Mint Szörény vármegye 
karánsebesi kerületéhez tartozó telek említtetik 1585. évben, 
midőn Mutnoki Ferenc özvegye Erzsébet, a férje után reá 
maradt falvak és telkek iránt rokonaival egyezkedik; a telkek 
közt előfordul Zgribest. Ugyan ez évben Zagyvái Boldizsár 
'(Mutnoki) magát a Mutnoky Mihály és Ferenc féle jószágok, 
úgymint Szederjes, Zgribest, Nalácz stb. birtokába igtattatni 
akarván, ezen beigtatásnak Brathovan László és Mutnoky 
Farkas ellenmondtak. (Lásd Mutnok.) Báthory Zsigmond 
fejedelem meghagyja az erdélyi káptalan requisitorainak, 
hogy Somlyai Gergelyt, a fejedelmi jószágok igazgatóját, a 
lugosi Modlina Ferenc fimagzat nélküli halála folytán a fis- 
cusra szállt és Szörény megye karánsebesi kerületében fekvő 
Gavosdia, Mutnok, Morencz, Ohaba, Zgribesd stb. részjószágok 
birtokába igtassák. (Lásd Lugos.) Szintén Báthory Zsigmond 
meghagyja 1593. évben az erdélyi requisitoroknak, hogy Mut
noky Farkasnak a Mutnok, Macskás, Zgribesd stb. falvak 
birtokára vonatkozó oklevelek másolatait adják ki. 1599. 
évben Simon Erzsébet, Mutnoky Ferenc özvegye Szgribestm 
levő részbirtokairól végrendeletileg Simon Anna Mutnoky 
Farkasné javára intézkedik, Mutnoky Farkas birtoka azonban 
m‘ég ez évben hevesen megtámadtatott. A  pörben, mely a 
birtokért folyt, mint tanúk kihallgattattak nemes Zgriba 
Mihály de Zgribest, nemes Pobora János, nemes Lajos Miklós 
és nemes Keran János, mindnyájan de Zgribest.

A karánsebesi kerület 1603. évi portalis összeírása szerint 
a zgribesti nemesek csak 2 portával Szerepelnek. Kricsovai 
Anna 1635. évben Rákóczy György fejedelemhez feljebb ter
jeszti Szörény vármegyének Ítéletét Szakul, Zgribest stb. rész
birtokok tárgyában. (Lásd Szákul.) 1638. évben említtetik 
Zgriba János morenczi nemes. 1673. évben Ozmán aga török 
kormányzó Zgarbeslje faluban házankint 14 aszpert szedett be 
adó fejében. 1699. évben egy alszolgabiró székelt itt. Marsigli 
jegyzéke 1690—1700. években Zgirbes falut a karánsebesi 
kerületben említi. Az 1717. évi összeírás Sureveste-re ferdíti 
a helység nevét, — a falu akkor 66 házból állt. Temploma
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épült 1789. óvbeu. Zgribest :i múlt században a kír. kincstár 
birtoka volt. I. Ferenc király 1815. évben herceg Metternich 
ministernek adományozta Szkeus, Remete, Dragomirest és 
Zgribest falut Krassó megyében, Magyar Szákos és Daruvár 
falut Temes megyében, de a herceg 1817. évben e jószágokat 
ismét visszaadta a kincstárnak. 1837. évben Rigyicsky Pál és 
Izidor kapnak kir. adományt Zgribestje falura, melytől a 
család előnevét is vette. Rigyicsky Páltól 1883. évben a szerb 
nemzeti alap vette meg a jószágot.

Az egész helység határa 7129 hold, 1586 öl.
Helynevek: Boutiariu, Dialu Rogazi, Dialu Panganilor, 

Dialu mormintilor halmok. Urszoniu, Marginea Rovinii si 
Rovina. Purkaretiu. Rosiesci. Slaveniu. Sierbanu. Petrosu. 
Oltaniu. Selistea. Grindü. Redina. Banesia, Obersia Banesci. 
Merii. Sulitia. Yalea lupului cu Prapurile. Teusiele. Cosurile 
si Ornicutia. Gorunu. Teiusiu. Rogoza. Yalea negra, Inisciu. 
Valea Batii. Olarisiu. Curpenisiu. Yalea ripelor. Yalea Szla- 
tina si Batia.

A helynév aZgriba személynévből keletkezett oly módon, 
mint Torna Tömései; Romanu Romanesci; Bota Botesci; 
Branu Branesci helynevet adott. Zgribestre nézve azt a fent 
idézett oklevelek is bizonyítják.

Zöld, falu Gladna, Dragsinest, Balosest és Tömést közt. 
V. László király Hunyadi Jánosnak a Temes megyei Sugya, 
Zsupán és Twerd oláh kerületet adományozza. Az utóbbi 
kerülethez tartozott Gladna, Zolthur, Dragsinest stb. Az 
aradi káptalan 1454. Hunyadit beigtatta. Mátyás király 1464. 
évben temeselyi Désy Péternek és Balothay Miklósnak az 
akkor Temes megyében fekvő Thwerd és a hozzá tartozó 
Zolth, Rumunyest, Gladna, Prodanest stb. falvakat adomá
nyozza, meghagyván az aradi káptalannak azok beigtatását. 
Zolthi László 1504. évben Bélái Barnabás Szörényi bánnal 
együtt II. Ulászló királytól bizonyos jószágokat kap ado
mányul Hunyad megyében. Brandenburgi György őrgróf bir
tokai közt a twerdi kerületben előfordul 1514— 16. években 
Zolth 16 jobbágygyal. Báthory Zsigmond 1596. évben a 
Hunyad megyében fekvő Furdia, Ruzsinósz, Gladna, Zolth, 
Rumunyest stb. falut Jósika Istvánnak adományozza. Báthory
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András 1599. évben a Hunyad megyei furdiai kerületben fekvő 
Zolt, Eumunyest stb. egész falut Sarmasághy Zsigmondnak 
adományozza, a ki 1607. évben e jószágokat Keresztesy Pál
nak elzálogosítja. Bethlen Gábor fejedelem 1617. évben Zolthul 
Temes megyei praediumot Török István Hunyad megyei főis
pántól zálogba veszi. Az oklevél e zálogba vételt két Zolthul 
praediumról állítja, melynek egyike a marsinai, a másik a 
furdiai kerületben feküdt Temes megyében. Az első Braniest, 
Lunka, Balosest, Forazest, Petroza stb. faluval, — a másik 
Gladna, Prodanest, Csaramida, Zupunest stb. faluval említ- 
tetik. Peljegyezzük a két Zolthul előfordultát, de azon hozzá
adással, hogy semmi más forrás két Zolthul faluról nem szól. 
Mi a helynevet illeti, a Zolt úgy vette fel az ul kihangzást, 
mint Szurdokul, Mutnikul, Jersnikul, Baniasul stb.

Az 1717. évi összeírásban a falu Zoloda néven 10 házzal 
a facseti kerületben említtetik. (Lásd Purdia, Zsidóvár.) A 
falu birtokosa a kir. kincstár volt, csak 1845. év július 17-én 
kapott Zoldy Simon adományt Zöld falura, azon engedelem- 
mel, hogy előbbi Pranges család nevét Zoldyra változtathassa. 
Nemessége és adománylevele kihirdettetett Krassó vármegye 
gyűlésén 1845. december 10 -én. Zoldy Simon és neje, született 
Andrejkovics Bozália 1860. évben eladták Zöldöt báró Billot 
Károlynak. Területe 2705 hold.

Helynevek: Gyalu Mosta. Gyalu Lunkanyilor, mert a 
hegy Lunkány felé esik. Bagyuleszk, dűlő. Kimpul maré. • 
Igony, hegy és szántóföld. Gyalu Gladna, mert Gladna felé 
esik. Yalia Cseremida. Gyalu Cseremida, egy hajdani ilynevű 
falutól. Budorony, kaszáló. Gyalu Bumbi. Masztakeny, a nyir- 
fáktól. Maga a helység neve a kincstári hivatal irományaiban 
Zsold vagy Szottnak van írva és az utóbbi név a község pecsét
jén is használtatik.

Zomovarest, hajdan falu Hunyad megye marsinai kerü
letében, melyet 1597. Báthory Zsigmond Török Istvánnak 
adományozott. Az oklevél más helyén Zomonovarcst. Bethlen 
Gábor 1620. évben Török István magtalan halála után Zeme- 
narest falut ifj. Bethlen Istvánnak adományozza. (L. Marsiua.)

Zoran, falu Facsethez keletre, Marsina és Szintiest közt. 
A XV I. század elején a morsynai kastélyban végrehajtásra
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megjelenik Zorbol János de Zoran nevű nemes. 1597. évben 
ifj. Török Bálint jobbágya, Zoran Miklós, Zoran faluból jelen 
vau Tótváradián, midőn Jósika István ennek birtokába vezet
tetik. Báthory Zsigmond 1597-ben a Hunyad megyei marsinai 
kerületben fekvő Zorany, Szintiest stb. falut, enyingi Török 
Istvánnak adományozza; azonban Ztanissa Mátyás diák, a 
maga és neje P ithar Borbála, továbbá farkadini Maczesdy 
Illyés és Batizfalvi Gábor nevében 1598. évben ellentmon
dott Török István beigtatásának Szintiest, Zoran, Dingan és 
Temerest birtokába. Báthory Gábor fejedelem 1612. évben a 
Temes megyei Marsina várához tartozó Zoran praediumot 
visszaadományozza Török Katalinnak. Két 1612. évi forrásban 
Zoraclinie, a monostori várhoz tartozó falu említtetik. Bethlen 
Gábor 1620. évben Török István halála után Soranyi falut ifj. 
Bethlen Istvánnak adományozza. A helység neve a Marsigli- 
féle jegyzékben, 1690— 1700. nem fordul elő, de az 1717. évi 
összeírás Zogrange néven 10 házzal a facseti kerületben említi. 
Az 1723. évi térkép Sorarhgy az 1761. évi Során alakban tün
teti fel.

A  helység a kir. kincstár birtoka, területe 927 hold 
1565 öl.

Helynevek: Dialu vinilor, Panisiste, Zecetare, Pojaua 
stravina, legelők. La Persa kaszáló. Fontana la persa, fontana 
rece források. Valia lugosului, patak. Sesetina, régi vár- 
omladék.

A Zoran helynév magyarázatát közlém a Delejtű 1859. 
évi 24. számában.

Kis-Zorlencz, falu Kuzsinosz, Ohaba-Mutnik és Nagy- 
Zorlencz közt. Kis-Zorlencz keletkezését a XVI. század végére 
lehet tenni, mert .Vâ y-Zorlencz 1591. évben említtetik először. 
A karánsebesi kerület 1603. évi összeírása szerint Kis-Zorlencz 
faluban Dogán János egy portáról adózott. A Nagy-Zorlencz 
alatt említett Ozmán aga 1673. évben Kis-Azorlunga faluban 
házaukint 40 aszpert szedett be adóul. A Marsigli-jegyzékben 
1690—1700. Kis-Zorlencz a karánsebesi kerületben fordul 
elő; az 1717. évi összeírás pedig Mali Sár lény néven 30 ház
zal említi.

A forradalom korszakában Rigyitsky Pál bírta a hely
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séget; ettől nyilvános árverésen vette Rigyitsky Miklós, zágrábi 
pénzügyi fogalmazó.

A helység határa 2532 hold, 1260 öl. Helynevük: Flot- 
vanea. Valea Hugin osa. Floronea. Cin vasa. Voinicesci. Teusiele. 
Yalea Stefi. Magúra.

Nagy-Zorlencz, falu Dezestye, Zgribestje és Kis-Zorlencz 
közt. A  XV. században csak egy Zorlencz létezett a komiáthi 
kerületben, a Szörényi bánságban, a mai Nagy-Zorlencz. Az 
itteni birtokviszonyokról már 1499. évből van hírünk. Néhai 
Halgas Fülpösnek ugyanis részbirtokai voltak Zorilenczben, 
kinek leánya Dorottya, bizerei Gámán György felesége, miután 
férjhez menetele alkalmával hozományt nem kapott, a Szörényi 
bánoktól kért igazságszolgáltatást. Floka László és Rakoviczay 
László a két részről meghitt bizalmi férfiak Dorottya hozomá
nyát 2 0  arany forintban állapították meg, a mivel ez meg volt 
elégedve. De miután Halgas Fülöp részbirtokai az ő fimagzat 
nélküli halála következtében Alb Miklós és Jánosra és Dogán 
Jánosra gvoltak szállandók, ezek pedig nagy szegénységük 
miatt a 20  arany forintot Dorottyának kifizetni képesek nem 
voltak, néhai Halgas Fülöp egész részbirtokát Zorilmcz-baw. 
Dorottyának 20 arany forintért elzálogosították, a visszaváltás 
jogát fentartván. 1503. év körül iklodiDésy Péter ésMuthnoki 
Balás nemesek pöi’ben. álltak Batbko János de Zorlencz és 
Dobravitzai János ellen. 1544. évben Valkay Miklós és Gáspár 
11 karánsebesi kerületbeli faluban levő részbirtokait, ezek
közt Zelba, Zorlyencz, Dragobratfalva stb. a Simon családnak 
eladja. Báthory Zsigmond vajda 1584. évben rendeli, hogy ifj. 
Simon János, Simon Miklós fia, ki már a domasniai, bogoldini, 
korniarevai, zaguseni stb. részbirtokokat Simon Annának, Mut- 
noki Farkas nejének, Simon Mihály leányának átadta, de az 
ősi részbirtokokat Zorlincz-ben még visszatartja, ezt is Anná
nak kiadja. Mind e falvak Szörény vármegye karánsebesi 
kerületében feküdtek. Plesko Magdolna asszony Karánsebes- 
ben, Nagy László özvegye, most pedig Opra felesége, 1585. 
évben részbirtokait Zörilencz és Gamza nevű falvakban, Szö
rény vármegye karánsebesi kerületében, karánsebesi Simon 
Jánosnak 90 forintért elzálogosítja. Báthory Zsigmond fejede
lem 1591. évben idősb és ifjabb karánsebesi Simon Jánosnak
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és Simon Péternek új adományt ad Nagy-Zorlencz és Garnza 
falvakban, továbbá Pokolpatbaka, Zelba, Dragobratfalva, Oha- 
bicza, Glod, Maczkan és Pratest stb. praediumokban levő rész
birtokaira. (Lásd Garnza.) Tehát ez időben Kis-Zorlencz-nek 
kellett már létezni. Gámán Miklós 1626. évben erőszakkal 
tiltotta ki Simon Zsigmondot Nagy-Zorlencz birtoklásából. 
Úgy látszik, Piáth Zsigmond is birt itt, mert az ő jobbágya is 
hallgattatott ki. Midőn Tivadar Gergely 1637. évben Prebul 
Pelgradi részébe igtattatott, Nagy-Zorlencz faluból jelen vol
tak : Drágán Péter, máskép Olt, Simon László jobbágya és 
Opra Mesziu Simon István jobbágya. Nagy-Zorlenczen 1640. 
évben Plesko István és Mixa Miklós voltak birtokosok, vala
mint ifjabb Simon István, kinek egy Moros István nevű job
bágya, mint szomszéd szerepel Tivadar Gergely beigtatásánál. 
Volt ugyan ott Miksa Miklósnak egy Popecz M árton; idősb 
Simon Istvánnak egy Trullia János és Plesko Istvánnak egy 
Popa György nevű jobbágya. A  lugosi bánsággal Zorlencz 
1658. török hatalom alá került; 1673. évben Ozmán aga, e 
vidék török igazgatója, Azorlonga helységben házankint 3 
aszpert szedett adóul. 1699. évben Zorlencz Simon Zsigmond 
birtoka; az itteni kenéz és esküdtje tanúvallomást tesznek 
Macskási Péter érdemeiről. A  Marsigli-féle jegyzékben 1690— 
1700. mindkét Zorlencz a karánsebesi kerületben fordul elő* 
Az 1717. évi összeírás ugyanott Velliki Sorleanzki néven 150 
házzal említi, tehát a tartomány nagyobb községei közé tar
tozott.

Nagy-Zorlencz a kir. kincstár birtoka volt 1855. évig, 
mely év első napjától kezdve az osztrák-magyar állam vasút
társaság birtokába ment. Területe 8446 hold.

1884. év február közepén biróválasztás alkalmával zene
bona támadt, mert a szolgabiró egyik embert, kinek pártja 
volt, a bírói állásra nem vett fel a kijelölésbe. A község ez 
eljárás ellen nagy ellenzéket támasztott, a csendőrök többeket 
megsebesítettek és a szolgabirót, hogy bántalmak ellen meg
védjék, fedezet alatt a faluból elkísérték.

Nagy-Zorlencz legrégibb pecsétje 1784. évben készült. 
A pecsét felső harmadában bárány van; alatta ily irá s : Sor- 
lens mare. D. S. A körirás ez: D. K. K. Oaran. Dis. Bogonis.
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1800. évben más pecsét készült, képe: a sárkányt ölő Szent- 
György. Felírása: Zorlencz maré. Az 1824. évben készült 
pecsét ez: Sigillum possessionis Nagy Zorlencz.

A község néhány mondát tartott fenn. Ilyen, hogy egy 
török beütés alkalmával a lakosság minden kincseit és ingó
ságait egy mély kútban rejtette el és azt behányta. A lakosság 
fogságba hurcoltatván, egy része leöletvén, a fogságból későbben 
visszakerülök nem találták fel többé a kút helyét, és így a köz
ség kincse most is föld alá van temetve. — Egy másik monda 
szerint, Czappu Márton, egy jelenleg is magát jól biró és 
tekintélyesebb család őse, és volt lxelységi elöljáró, többször 
látogatta meg Lúgoson saját vallásu esperessét. Ennél egy 
bojár család két fi-ivadéka tartózkodott tanulási célból, és 
ezeknek a biró többször hozott apróbb ajándékokat. Egy török 
berohanás alkalmával, a nevezett biró a falu vénebbjeivel együtt 
a török hadparancsnok eleibe ment, hogy kegyelmet kérjen a 
helység számára. De a törökök a küldöttséget foglyul tartották 
vissza és Viddinbe hurcolták, hol mint rabszolgák elárvereztet- 
tek. Czappu Mártont az ottani pasa vette meg, ki egy oláh 
renegát és a Lúgoson iskolázott két fiú atyja volt. A fiúk 
Czapput azonnal felismerték és az ő közbenjárásukra szabadon 
bocsáttatott.
> Zumarinfalva, hajdan falu Arad megyében. 1479. év 
táján Garai Job birtoka volt, mely Zadya várához tartozott és 
eladás által Bánfy Miklós pozsonyi főispán birtokába került. 
Báthory Zsigmond 1596. évben a Magyar-Szádhoz tartozó 
Szentmar inest, Vörösmart stb. falvakat Jósika Istvánnak ado
mányozza. Később a falu nyoma elveszett; annyi bizonyos, 
hogy a Maros bal partján, Krassó megye mai határában 
feküdt. (Lásd Kápolnás és Szád.)

A  helynév a Zumarin személynévvel való összetételből 
alakult. Zumarin személynév 1482. évben fordul elő. Szerbia 
krajnai kerületében, mely 1734. évben osztrák uralom alatt 
állt, Samamarinovacz falu létezett.

Zsábár, falu Lúgoshoz nyugotra, Boldur mellett, Temes 
megye szélén. A XV I. század végén még Temes megyéhez tarto
zott. Báthory Zsigmond fejedelem 1597. évben az akkor Temes 
megyéhez tartozó Ohaba, Belincz, Sabar, Feketar stb. falvakat
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a Bésan nemzetségnek adományozza, mely azokat már Zsig
mond király korában bírta. A  beigtatást 1598. január 2 -án az 
erdélyi káptalan teljesítette, de harmadnapra a helyszínén 
épen Sabar falura nézve lugasi Bogár Lőrinc ellentmondott, 
hogy a beigtatás néhai Bésán Ferenc és Bogár Mihály bir
tokain végbe menjen. Midőn ez évben Báthory Zsigmond 
parancsára Bethlen Péter, Gábor és István az iktári ura
dalom birtokába igtattatik, az igtatásban részt vettek, Ztanissa 
Mátyás diák és Rumon Márton birák, és Kurta Raful szintén 
Habar faluból. Az erdélyi diéta 1650. évben, Kostil, Zábor, 
Belincz, Fikatar stb. falut a kétségtelen fiscalis jószágok 
lajstromába vette fel. Marsigli jegyzéke 1690—1700. évben 
Habar falut a lugasi lunkaságban sorolja fel. Az 1717. évi 
összeírás 33 házzal említi a facseti kerületben. Korabinszky 
Hmhar-n‘,\k írja.

Már a forradalom előtt a Milenkovics család bírja a 
jószágot. Egyik felét bírta Milenkovics György, a kitől 1878. 
évben az ő özvegye Milenkovics Luiza örökölte. Másik felét 
bírták Milenkovics István és Szilárd — kik mindketten meg
halván, az ő részük árverés alatt áll.

A helység határa 1402 hold, 39 öl. Helynevek: Bizan, 
Zábrán; az előbbi diilő tán a Besan családnévvel áll kap
csolatban.

Zsaborest, hajdan falu, melyet Báthory Zsigmond 1596. 
Jósika Istvánnak adományozott; 1597. évben mint Bulcs tai-- 
tozandósága említtetik. Okleveles névalakja: Saborest.

Zsena, falu a Temes bal partján, Gavosdia mellett. Isa
bella királyné 1548. évben karánsebesi Annoka Miklósnak és 
nejének Thorsok Katalinnak a karánsebesi kerületben fekvő 
egész Clizena falut új adomány címén adományozza, minthogy 
már azelőtt a jószág békés birtokában voltak, de a birtokjogot 
igazoló okleveleket a háborús időben elvesztették. A  királyné 
meghagyta az aradi káptalannak, hogy Annoka Miklóst és 
nejét Chzma birtokába igtassa, netáni ellentmondókat Petro- 
vics Péter temesi főispán széke elé utasítván. A  káptalan 
jelenti, hogy a helyszínén senki ellent nem mondott, és így a 
beigtatás megtörtént, azonban 15-öd napra reá, midőn a kápta
lan Annoka Miklósnak a beigtatási levelet kiadni akarta,
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Irsay Mihály zsidóvári tiszt, a temesi főispán két Írnoka: 
Ferenc és Boldizsár nevében a beigtatásnak ellentmondott, 
békéltetők közbenjárására még is az ellentmondók lépésüktől 
elálltak, és Annokának a kezüknél lévő leveleket átadták. 
Midőn Zagyvái Boldizsár 1585. évben hiteles személyek által 
Szák, Morencz, Zgribest, Almafa stb. birtokába volt igtatandó, 
mint szomszéd Dsenáról Annoka László volt meghíva. Ugyan 
ez évben Raja Tamás jobbágyai Gsena faluból: Sztengh László 
és Hachiagh Péter mint szomszédok részt vettek Apafy Ist
vánnak zsidóvári beigtatásában. 1586. évben Annoka Miklós 
és László, és Annoka Katalin Raja Tamás neje, Flore Borbá
lától, néhai Fodor Mihály özvegyétől 312 forintot vettek 
kölcsön, elzálogosítván neki 8 évre a Chena területén fekvő 
Pesztelzty nevű puszta felét. Borbálának megengedtetett, hogy 
saját területén malmot építhessen. 1590. évben Sztengh László 
kenéz Görög Jorge nevében, Haczagan Péter karánsebesi Raya 
Tamás nevében Gsena faluból részt vettek, midőn Jósika Ist
ván a zsidóvári uradalom birtokába igtattatik.

Ez évben Annoka László de Dsena tanúvallomást tesz, 
melynek különben ránk nézve érdeke nincs. Marko Péter Je 
Dsena, Gerlistyei Miklós jobbágya 1624. évben részt vett 
Groza Ferenc beigtatásában Szákul stb. falu birtokába. I. 
Rákóczy György 1635. március 20-án karánsebesi Fiátb Zsig- 
mondnak egész Dsena falut 1000 magyar forintban beirat
kozza. E  falunak egyik fele 400 forintért már Fiátb Zsigmond 
kezén volt zálogjog címén; másik felét pedig szintén 400 
forintért Margay Sára, Gerlistyei Miklós özvegye és fiai bír
ták zálogul. A fejedelem a két zálogösszeget még 2 0 0  arauy 
forinttal toldotta meg, és így az egész jószágot 1 0 0 0  forintban 
beiratkozza a kiváltás idejéig, és a beigtatást elrendeli. Barcsay 
Ákos lugosi és karánsebesi bán 1646. évben Czyena falut 
mint csere tárgyát átengedi Bukur Borbálának, Vajda Mihály- 
nénak. A  Marsigli-féle jegyzék szerint 1690—1700. Gyena a 
karánsebesi kerületben fekszik, hol Jenna néven az 1717. évi 
összeírás is elősorolja 33 házzal. A  X V III. század elején 
Jósika Mózes özvegye folyamodott Zsena stb. adományozásáért 
fia Dániel számára.

1803. ápril 1-én Frommer Fülöp aradmegyei táblabiró
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adományt nyert egész Gavosdiára és Zsena kétharmadára.
A becsár Gavosdiáért v o l t ..................... 30,540 frt 24 kr.
Zsena két h a r m a d á é r t .......................... 8774 frt KfVg kr.

Összesen: 39,314 frt 37x/3 kr. 
de Frummer ezenfelül még önként fizetett 2698 frt 502/8 krt. 
és így összesen ..........................................42,012 frt 88  krt.

(Az adományban a hármas összeg hibásan 4213 frt 28 krral 
van kitéve.) Ugyan ez időben Markovics József temesi kama
rai ügyész adományt kap Zsena egy harmadára, melyért a 
becsárt, t. i. 4688 frt 16 krt fizette. Markovics József utóbb 
Frummer részét is megvette és így 1869. évben az egész jószá
got fia Markovics Gyula örökölte.

1848-ban a falu panaszt emelt a megyénél, hogy Mar
kovics József a falu határát a község tudta és hozzájárulása 
nélkül szabályozta és megváltoztatta, a község szorgalomföld
jeit egy mocsáros helyre .tette át, saját majorsági földjeit a 
legtermékenyebb részen mérette ki, a templom földjeit is 
elfoglalta és majorságához csatolta. A  megye a pör útjára 
utasította a községet.

Az egész zsenai határ 2084 hold, 1585 öl. Helynevek: 
Oampu móri, Zavoi mik, Vena mare, Vena mik.

A Zsena helynevet illetőleg megjegyzem, hogy 1285. 
évben Miklós, Sena fia említtetik, ki a Karas folyó közelében 
birtokos volt és így lehet, hogy a Zsena helynév ilyen személy
névből eredt. Mindenesetre elvetendő azon vélemény, mintha 
a szerb zsena (asszony) szó adta volna a helynevet.

Zsena határában 1876. évben egy római manipulus talál
tatott, — a legritkább régiségek egyike, mely Szende Béla 
adományából a magyar nemzeti Múzeumba került.

Zsidóvár, most falu, híres váromladékkal, egy meredek 
magaslaton. A helynevet az oláhok Sidiora-nak ejtik, mi nem 
egyéb, mint a magyar helynév rongálása. Oláh irók, mint 
Maniu Bazil homályos hagyományok után indulva, azt állít
ják, hogy a zsidók a római uralom ellen Aurelián és Commo
dus alatt Kis-Azsiában fellázadván, országuk feldúlatott és a
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zsidók egy része Zsidováron telepíttetett meg '). Kőváry László 
pedig azt Írja, hogy a dákok Decebal korában még oly meré
szek, hogy mint történeti hagyományaink gyaníttatják, Róma 
üldözöttjeit, a Jeruzsálemből felkeltettt zsidókat befogadják2 3). 
Azt nem mondja, hogy Zsidovárra telepítettek, sőt inkább 
hiszi, hogy a Veres toronynál álltak meg, a hol Thalmist, 
a mai Talmácsot alapíták. De egy korábbi munkájában (E r
dély régiségei 53. 54. lap) a nyugati havasok városát, Zalath- 
nát, Erdély főbányászhelyét veszi figyelembe és azt mondja, 
hogy a várostól délre fekhetett magas hegycsúcson az a vár, 
melyet állítólag a zsidók építettek a dákok korában, a mely 
csúcsot ma is Zsidóvárnak nevez a nép. Selig Cassel munkájá
ban : Magyarische Alterthümer semmit sem találunk e zsidó 
bevándorlásról Magyarország valamely vidékére. Székely Sán
dor azonban némi nyomozásokat tett a gyanított zsidó gyar
matok felett. (Unitaria vallás története 4—8 . lap.)

Tudományos szempontból az ilyen tapogatózásoknak, 
melyekben a névhasonlatosság játsza a főszerepet, semmi érté
kük. Ipolyi Arnold is, nem tagadván az ősmagyarok érintke
zését zsidó valláséi népekkel, a decebali zsidó gyarmatokat, 
ha ilyenek csak ugyan alakultak, sokkal jelentéktelenebi) 
minőségüeknek tartja, mintsem hogy földrajzi nyomokat hagy
tak volna8).

H a Zsidovár, Zsidovin stb. helynevet a zsidók vándor
lásával hozzuk kapcsolatba, akkor a fennebbi történetet a, 
stájerországi Judenburgra is kell alkalmazni. Különben van- 
Kis-Bárnál Hátszeg vidékén is a nép által Zsidóvárnak neve
zett várhely, melyet Ackner római őrtoronynak ta r t4 *). A 
szentgyörgyi határőrezredben Zsidováros nevű apró helység 
létezik.

Komolyabb figyelmet érdemel az a kis felekezet, mely a

’) Disertatiune istorico-critica sí literara, tractanda despre Origi- 
nea romaniloru din Dacia-Trajana 67. 162. .141. lap. — Július Capitolinus 
in Antonio cap. 3.

ä) Erdély történelme 'I. köt. 8. lap.
3) Lásd Uj Magyar Múzeum IS“ /««- év I. köt. 366. lap és Ipolyi :

Magyar Mytliologia 471. lap.
*) Archiv des Vereins, I. B. 2. fiiz, 12. 1.
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XVI. században hazánkban keletkezett és judaizantes, zsidó- 
zóknak neveztetetett. Leghíresebb és egyetlen történeti neve
zetességű férfiúk Péchy Simon erdélyi kancellár volt. A  tudós 
Lugossy József e felekezetet, mely szombatosnak is neveztetik, 
ismertetvén, írja, hogy a felekezetbeliek igaz magyarok, nem 
pedig, mint talán némelyek hinnék, zsidók voltak. Aztán hozzá 
teszi: Mi szükség tehát zsidózóink, s másfelől Thalmis, Zsidovár, 
J  enő, Toroczkó stb. követelt ősizraelita lakosai, vagy Decebal 
zsidó bányászai közt szőni az egybefüggés fonalát ? Mi szükség 
ott képtelenül keresni vérrokonságot, hol a kérdéses tünemény 
lélektanilag is megfejthető ? De közgyarlóság: óvilági feneket 
keríteni a legegyszerűbb tárgyaknak 1).

Sok helyest mpnd Lugossy József a fenebbi szavakkal, 
de ha a Krassó megyei Zsidóvárt is a szombatosok feleke ze- 
tével akarja származási viszonyba hozni, akkor ez értelme
zésnek már csak azért kell ellene mondanom, mert Zsidóvár 
eredete sokkal régibb mint a nevezett felekezet.

El lehet tekinteni attól, hogy már a romaiak ismerték a 
Sido személynevet2). Fontosabb az, hogy e név már nemzeti 
őstörténelmünkben fordul elő. A 108 nemzetség egyike Zydoy, 
azaz Zsidó. Mint személynév 1215. 1289. 1301, évi oklevelek
ben van fentartva. (Jerney.)

A  Osáky család egyik ága de Sydow melléknévvel él. 
Ez a birtok ma is Pest megyében fekszik és a gödöllői urada
lomhoz tartozik. A X III. században többször említtetik a 
Zsidópataka Sáros megyében. 1247. évben ily nevű praedium 
is létezett, melynek mai neve Magyarfalu. IV. Béla idejében 
Xyitra mellett épen egy castrum, Judaeorum említtetik, mely 
köznyelven kétségtelenül Zsidóvárnak hangzott. A helynevek
ben oly gyakran fordul elő a Zsidó mint összetétel, hogy mi 
bizony a zsidó népnek ezekre való befolyását nem egészen 
akarjuk tagadni, mert azon neveknek a Sydov személynévtől 
való kirekesztő származását sem lehetne okadatolni. D r Kohn 
Samu a zsidóság nyomairól a magyarok őstörténetében irt

') Uj Magyar Muzeum 18S0/61. év ií. köt. 106. lap.
2) Tacitus azt Írja, hogy Vangio és Sido elűzték a svevusok kirá

lyát országából és azt maguk közt feloszták. (Annál Libr. XII. Cap. 
119. 30.)

KBASSÓ VÁRMEGYE TÖRTÉNETE. II. 20
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munkájában az érintett csoporthoz tartozó sok helynevet a 
zsidó vallású kazároktól és magyaroktól származtatja.

Az előzményekből tehát következtetem, hogy a hazánk
ban előforduló helynevek: Zsidó, Zsidód, Zsidóhegy, Zsidókő, 
Zsidóvár stb. és hasonló összetételek részint a zsidó nép nevé
ből, részint a Sydo személynévből alakultak, de arra nincs 
elegendő ok, hogy keletkezésüket a római korban keressük.

A mi nevezetesen a krassói Zsidóvárt illeti, — miután 
múltját semmikép nem hozhatjuk össze a zsidó nép történe
tével, — nevét csak a Sydo személynévből lehet származtatni, 
valószínűleg a Csáky nemzetség valamely Sydo nevű tagjától; 
— a Osákyak már a XIV. században voltak birtokosok 
Krassó megyében és ez a körülmény némi figyelmet érdemel, 
habár arról, hogy valaha épen Zsidóvárt bírták volna, tudo
másunk nincs. (Lásd Dench, Szederjes, Szt. András, Kőszegh.)

Vájjon volt-e Zsidóvár a római korban hadi figyelő 
pont ? nem vitatom. Távol minden közlekedési úttól e rejtek
hely nehezen lett volna arra alkalmatos. Igaz azonban, hogy 
Zsidóvár környékén római és magyarkori pénzeket találtak 1).

Zsidóvár biztos története a XIV. század elején kezdődik. 
Már 1320., 1322., 1323. és 1329. években említtetik Dénes 
kir. étekfogó mester, mint Sydovar várnagya, — ki utóbb 
éveken át a Szörényi bánság méltóságát viselte. Nagy Lajos 
király 1368. március 1-én tudósítja Temesvár, Sydovár, Sebus- 
vár, Miháld és Orsóvá várnagyjait, hogy Himfy Benedeket 
bolgár bánná kinevezte, kötelezvén őket, hogy a nevezett vára
kat neki átadják. Zsigmond király Losonczy Lászlónak érde
meit egy 1387. évi adománylevelóben hosszasan elősorolván, 
különösen kiemeli, hogy a lázadó Horváthi és Palisnai párt 
kezébe esett Temesvárt, Becsét, Érsomlyót, Sebest, Miháldot, 
Orsovát és Sydoioart azoktól visszafoglalta. Jutalmul a sza- 
lánczi várat neki adományozza. A visszafoglalt várakat Loson
czy még 1419. évben tartá  keze alatt. Ez év május 30-án mint 
e várak várnagya törvényszéket tartott Kárán városban és 
Zsigmond király az ő Ítéletét megerősítette 1421. évben. 
Ozoray Pipo korában Losonczy Zsigmond volt Orsóvá, Sebes

J) Temesvári tört. és rég. Értesítő IV. k. lu. lap.
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és Sidovár királyi várak parancsnoka, — ez tehát 1424. év 
előtti időre esett. Zsigmond király 1432. évben Pármából 
parancsot intéz Zsidovár népeihez, hogy azon adózásokat, 
melyekkel neki tartoznak, jeleleg Chap László volt alkancel- 
lárnak és testvérének Istvánnak fizessék, mert a nevezett vár 
tisztségül az ő kezükön van. Egy 1439. évi adat szerint Olloság 
és Dragomérfalva a zsidovári vár tartozandóságai voltak és a 
lugosi kerületben feküdtek. I. Ulászló király 1440. évben 
Katalin napján, vagy ez ünnep táján Kis Ferenc és János 
diák zsidovári várnagyoknak, kik királyi parancsot vettek, 
hogy Sydovar várát Pósafi Gaborkon és Istvánnak adják visz- 
sza, dé ezen parancsot mindeddig nem teljesítették, ismételve 
megparancsolja, hogy a várat átadván, a parancsnokságot 
tegyék le. Szentmiklósi Pongrác Jakab, Zsidóvár és Somlyó 
comese, 1454. évben a zsidovári várhoz és Lúgoshoz tartozó 
erdőispánságot Sugár Mihálynak és testvérének Istvánnak 
adományozza, azon jogkörrel, a melylyel ők ezt a magyar 
királyoktól birták. Ez a Pongrác Jakab 1457. évben említ- 
tetik a Szilágyiakkal kötött szövetség levelében. Nagy Iván 
megjegyzi, hogy ennél többet róla nem lehet tudni. Hunyadi 
János kormányzó 1454. évben Szentmiklósi Pongráccal, az 
itt említett Jakab bátyjával, a király nevében egyezségre lép 
és neki Berencs, Ovár, Sztrecsno és Zsolna várának átadásáért 
cserébe adja Temes megyében Zsidóvárt, Mezősomlyót, Maxon- 
dot, Fruzsinkazaart és Sasvár mezővárosát, minden tartozékai
val. Megegyeztek, hogy Neboysza Miklós a turóci prépostság 
békés élvezetében maradhasson, de az annak szomszédságában 
épített erősséget alapjából szétrombolni köteles, mihelyest 
Sidovár Pongrác kezében lesz. Zsidovár történetében egy más, 
a szentmiklósiakkal semmi rokonságban nem álló Pongrácz 
család is szerepel. Ugyanis Mátyás király 1464. évben denge- 
legi Pongrácz János erdélyi vajdának és székely ispánnak (ki 
1462. évben főispán volt) és testvérének Andrásnak, kir. 
pohárnok mesternek hadi érdemeik tekintetéből Sydowar kirá
lyi várat és Lugos oppidumot Temes megyében, tartozandósá- 
gaival együtt örökségi joggal adományozza. Az aradi káptalan 
1464. évben Mátyás király parancsára temeselyi Désy Pétert 
és Balothai Miklóst, több Temes megyei (a mai furdiai kerü-

20*
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letben fekvő) falvak birtokába igtatván, Bethlen Gergely zsidó- 
vári várnagy mint szomszéd jelent meg. Macskásy Jakab és 
Móré János zsidovári várnagyok 1470. évben a lugasi szék 
nemeseivel törvényszéket tartottak, melyben Margai Jakab 
panaszában Sysman Sandrin ellen, 22 arany forint tárgyában 
ítéletet hoztak. Ez év táján Macskásy Jakab zsidovári vár
nagy, a sebesi kerületben fekvő Dragotenfalva, Chynte, Perlő 
és Dobrogeste egész birtokát, valamint Macskás, Tövis, Tin- 
kova, Perle, Kispatak, Csala, Zazest, Ruzsinosz, Toplica, 
Leurgis, Székás stb. részbirtokát, mostoha fiának Macskási 
Imrének, Jakab fiának 300 arany forintért elzálogosítja a 
kiváltás idejéig. Macskásy Jakab zsidóvári várnagy 1476. 
évben fontos ügyben Bethlen Domokos erdélyi alvajda kül
döttje volt a szebeni tanácshoz. 1478. évben, Erzsébetet denge- 
legi Pongrácz János özvegye Diód várából kelt levelet intéz 
Zsidovár-Várallya községhez (circumspectis et providis Judi
cibus Juratisque civibus ac toti communitati suburbii Castri 
nostri Sydowar Váralya vocati,) melyben parancsolja, hogy 
miután a Lugos kerületbeli nemesek eskü tétele szerint, Per- 
lew falunak, Macskásy Jakab zsidóvári várnagy birtokának 
határai, soha sem voltak közösek. Váraljával (suburbium castri 
nostri Sydowar), hanem Perlew mindig elkülönített határral 
bírt, ennél fogva meghagyatik nekik, hogy a perlői lakosok 
minden eddigi zaklatását megszüntetvén, őket igaz jogaikban 
védelmezzék. A már nevezett Móré János 1485. évben még 
mindig zsidovári várnagy. György brandenburgi őrgróf 1510. 
évben Zachali (de Zachal) Dánt, Sydovar és a lugasi' kastély 
és oppidum várnagyának kinevezi, -— és pedig azok fele részére. 
Kitűnik, hogy Zsidóvárt előbb Corvin János (meghalt 1504. 
október 12-én) bírhatta, mert ennek özvegye kezével kapta a 
magyarországi jószágokat. És itt megjegyzendő, hogy a fent 
említett dengelegi Pongrácz János a Hunyadi házzal vérséges 
rokonságban állt.

Azon időben, midőn I. Ferdinand király, Isabella király
néval Erdély és a korona átadásáért alkudozott, nevezetesen 
1542. évben, Kendi Ferenc a királyné nevében arra kérte fel 
Seredy Gáspárt, eszközölje ki I. Ferdinandnál, hogy Petrovics 
Péter temesi főispánt nyerje meg az ügynek. Petrovics haj
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landó volna Temesvárt átadni, ha neki Zsidovár és Csálya 
várakat élethossziglan tulajdonul átengedik. Az utóbbi két 
vár és tartozékaiban nincs is több 300 jobbágynál. Ez időtáj
ban Haraszti Ferenc volt Zsidovár két részének birtokosa. 
Forrásaink nem említik a szerzés idejét. Isabella királyné 
1548. évben Haraszti zsidovári birtokát elvette és azt Petro
vics Péternek adományozta, kit ide, valamint Nadrág és Sidi- 
mir részébe az aradi káptalan beigtatott Szent László király 
ünnepe előtt krivinai Gulya Ferenc királynéi ember és Irsay 
Mihály zsidovári tiszt jelenlétében. Az említett birtokok múlt
járól azt mondja a királyné, hogy azok azelőtt Haraszti Ferenc 
és borsai Csorba Ferenc birtokrészei voltak, de minthogy az 
előbbi hamis pénz készítése miatt hűtlenségbe esett, a másik 
pedig fimagzat nélkül meghalt, ezek a királynéi adományozási 
jogra visszaszálltak. Midőn I. Ferdinand pár évvel utóbb 
Zsidóvár sorsáról intézkedik, azt Írja, hogy ezt a király iránt 
tanúsított hűségéért v e ttü  el előbbi birtokosától a Zápolyai 
pártiak.

Petrovics Péter Lippáról 1551. julius 14-én Isabella 
királynéhoz intézett levelében Csálya, Sydovar és Cseri várá
ról, mint tulajdonáról szól, de mint láttuk, nem Ferdinandtól 
bírta azokat. '

A Ferdinand pártiak nem hagyták Petrovicsot Zsidovár 
békés birtokában és Eakovszky György, ki Munkács várát 
Petrovicsnak szerződésileg átadta, az ottani vártiszteket bujto- 
gatta, hogy »a temesvári részekben« fekvő Zydowar várát, 
mely bizonyos adomány címén Petrovics kezén van, az utóbbi
tól elpártoltassák és Ferdinand király hatalmába adják, mert 
e várra a királynak szüksége van, ez alkalmas, hogy a sebesi 
bán székhelye legyen és így azt Lösonczy Istvánnak, vagy 
annak kellene átadni, a kit a király a vár átvételére kijelöl1).

Azonban Ferdinand király már előbb intézkedett a vár
ról, mert 1552. márczius 28-án Lévai Jánosnak, Forgács 
Jánosnak és Pásztói Jánosnak Csálya, Lugas, Sydowar és 
liékás várakat visszaadja, melyeket már őseik, szüleik és 
testvéreik bírtak és melyek most a törököktül foglaltattak visz-

9 Bukovszky György levele Pozsonyból Ferdinand királyhoz 
1552. junius 4-éröl.
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sza. Egyúttal meghagyja a temesi főispánnak a megadoiúá- 
nyozottak beigtatását. Ez azonban csak virtuális birtoklás 
lehetett, mert tudjuk, hogy Forgács János 1553. évben a por 
útjára lépett, hogy az akkor Szörény megyéhez tartozó Zsidó- 
várt és Lugast, más őt illető jószágokkal együtt visszaszerezze, 
melyeket Haraszti Ferenc Lévai Zsigmondnak és nejének 
elzálogosított. (Lásd Szilba, I I . 222. lap.)

II . János király 1566. évben a zsidovári jószágnak 
adóját 20 forinttal leszállítá, egyúttal ottani várkapitányát 
Endrédi Jánost utasítván, hogy ezentúl csak 60 forintnyi adót 
szedjen be a lakosoktól. Endrédi János Zsidovár tulajdonosá
nak neveztetik, ki midőn magtalanul meghalt Báthory Kristóf 
erdélyi vajda 1578. évben, a Temes folyón Sydowar területén 
álló két kerekes malmot karánsebesi Vajda Bonának és Miklós
nak adományozza. Ugyan csak Báthory Kristóf Zsidovár várát 
néhai Tompa Istvánnak karánsebesi bánnak beírta, de később 
bizonyos okokból a várat és tartozékait tőle visszavette, és a 
helyett Tompa Istvánnak Korod és Papfalva helységeket Kolos 
megyében 1800 forintban elzálogosítja. Tompa István és egyet
len örököse fia Tompa Miklós meghalván, Báthory Zsigmond 
vajda törvényszéke Tompa Miklós összes ingóságait Apafi 
István fiainak és leányainak mint örökösöknek odaítélte. De a 
nevezett örökösök elmulasztották magukat a kiváltság értel
mében a birtokokba beigtatni, azért a beiratás és az 1800 
forintnyi összeg a vajdai fiscusra szállt, az említett birtokokat 
pedig Báthory István lengyel király és erdélyi fejedelem, az 
ő hívének Havaselyi Balásnak örök időre adományozta- Tekin
tetbe vevén azonban Apafi István érdemeit, annak 1584. évben 
Sydovár várát és tartozékait 2000 magyar forintért elzálogo
sítja a visszaváltás idejéig oly formán, hogy Apafi vagy örökö
sei a 2000 forint visszafizetése után a várat minden hadi 
felszerelésével, fegyvereivel és élelmezésével a leltár szerint át 
adni tartozzanak. Az erdélyi káptalan requisitorai, társukat 
kolosvári Lippay Pétert, 1585. évben mint hites tanút kikül
dik, hogy Yajda Ivaczko (de Bozy) fejedelmi emberrel apa- 
nagyfalvi Apafi Istvánt a zsidóvári vár és tartozékai birtokába 
igtassa, melyeket neki Báthory István király és Báthory 
Zsigmond fejedelem inscribáltak. A beigtatás második napján
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Lippay Farkas, karáusebesi vajda Bonifác szolgája ennek 
nevében tiltakozott bizonyos romladozó és a Temes partján 
majdnem elhagyatottan álló malomra nézve, mely azelőtt néhai 
Endrődy János zsidóvári várkapitány tulajdona volt. Nevezett 
Vajda Bonifác, de vele együtt lugasi Dési János és Drago- 
miresti Dogan Miklós, megbízott nemes emberük, zsidovári 
Tivadar Boldizsár által ez évben még az ellen is tiltakozott, 
hogy Apafi István már a zsidóvári vár és jószága tulajdo
nába beigtatva lévén, tizenötöd napra reá bizonyos Stukath 
nevű, Dombovicza falu területén levő, Vajda Bonifác és Dési 
János tulajdonát képező földet, —- továbbá egy erdőt Drago- 
mirest határában, mely Vajda Bonifác és Dogan Miklós tulaj
dona, szederjesi jobbágyai által bitorolni kezdte. Ez alkalom
mal is mondatik, hogy Sydowar (castrum) Szörény megye 
karáusebesi kerületében fekszik.

Az 1586. évi erdélyi országgyűlés Enyeden az elhara
pódzott rablások és gyilkolások megszüntetésére a gonosztevők 
erélyes kergetését rendelte el, kivánván, hogy a kergetés végez
tével Déva, Grörgény és Sidovár kiváltságai épségben tartassa
nak. Az illető törvénycikk ide vonathozó helye így szól: hogy 
minden helyeken az latrokat szabadon kergethessék az nagy
ságod birodalmában, sehol semmi exemptio ebben ne legyen, 
hanem mind Sajó, Grörgény, Déva, Sidovár, Lugos tartomá
nyában és egyéb nagyságod jószágában is, és az urakéba 
azonképpen, az tiszttartók velek lévén, szabadon kergethessék 
azokat, kik ez mostani casusokban részeseknek találtatnak. 
De ennek utánna az elébbi három várnak, Dévának, tíör- 
génynek és Sidovárnak szabadsága megtartassák, azonké- 
pen az vármegyéken és ennek utána a régi mód megtar
tassák !).

Ismét az erdélyi országgyűlés Enyeden rendelte el 1589. 
évben, hogy a cirkálások pontosan eszközöltessenek az ispánok 
által. A gonosztevőket a székelyek és nemesek is büntessék, 
valamint Miháld és Zsidovár vidéke is cirkáltassanak meg. Az 
illető cikk így szól: Végeztük ezt is: Miháldot és Sidovár 
tartományát az ispánok megcirkáltassák, az gonosztevőknek

. ') Erdélyi Országgyűlési Emlékek III. 221. lap.
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ott is ne legyen megmaradások 1). Az a kifejezés: Sidovdrban 
és tartományában, Miháldon is,« előfordul a gyulafehérvári 
országgyűlésnek 1594. évi határozatában is.

Báthory Zsigmond fejedelem 1590. évben az ő kamará
sának Jósika Istvánnak a Szörény vármegye karánsebesi 
kerületében fekvő Sidowar várat, a benne levő ágyukkal és 
egyéb hadiszerekkel, továbbá Sidowáros oppidumot, egy házzal 
és nemesi kúriával, Sidomirfalva, Szederjes és Nadrágh falvak
kal együtt örökségi joggal adományozza, — örökösök nem 
létében az adomány az ő testvérei Miklós, Ferenc, György, 
László és Farkas javára szólván. A fejedelem által azzal meg
bízott emberek, Gergely pápa ünnepét követő pénteken a 
helyszínén megjelentek a beigtatás teljesítésére.

De már az igtatás első napján karánsebesi Vajda Boni
fác ellentmondott a Zsidováros oppidum határában fekvő házra 
nézve, mely Mikla István és Voyko (András háza közt fekszik, 
valamint ugyanott a Temes partján, az Osztrov nevű helyen 
fekvő elhagyatott malomra nézve. Azonban Vajda Bonifác 
Jósika Istvánnal még ugyan ez évben kiegyezett oly feltétel 
alatt, hogy Jósika őt más földekkel, avagy készpénzzel elégítse 
ki. Thivadar Boldizsár fiai János és Miklós szintén ellent- 
mondtak Jósika István beigtatásának, Sidováros oppidumbau 
levő házuk érdekében, mely Miklucza Márton és Fotun János
háza közt feküdt. A tiltakozók nevében azoban nemes Illia /
Adám de Berzeus lemondott a tiltakozásról, a mire Jósika 
István Thivadar Miklóst és Jánost az említett zsidovárosi ház 
birtokában meghagyni ígérte, csak azt kívánván tőlük,-hogy 
neki tiszteletből (honoris saltem gratia) szolgáljanak. A  Thi
vadar család de Sidovár melléknévvel élt. Ugyan ez évben 
(1590.) tinkovai Duma János és István testvérek és Macskásy 
Farkas, lemondtak a március 22-én Sidováros oppidumbau 
emelt tiltakozásról Jósika Istvánnak a zsidovári várba és a 
hozzátartozó Sidimirfalvába történendő beigtatására vonatko
zólag. Kijelentik, hogy a tiltakozás érvénytelen; Jósika ellen
ben megengedi, hogy Duma János és örökösei a zsidovári erdő 
azon részében, mely Tinkova felé esik, sertéseket makkoltat-

9 Erdélyi Országgyűlési Emlékek III. 269. 369. lap. Hasonló 
törvényeket a gonosztevők ellen ismételve hoztak az országgyűlések.
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hassanak, végre karáusebesi Tóth Miklós és Gáspár egész 
Sidoinirfalvára nézve. Jósika István tehát csak Szederjes és 
Nadrágh falu és Zsidováros azon részeibe igtattatott, melyekre 
ellenmondás nem történt.

Ez évből (1590.) Jósika István következő jobbágyait 
ismerjük: Mikauda István, Peikonye Mihály, Mikanda Dragoj, 
Rézpupor Márton, Czokyme Kerzte.

Báthory Zsigmond fejedelem küldöttei: Szikszay Imre 
adószedő és Zoltai János törvényszéki ülnök 1590. január 
22-én Apanagyfalván Küküllő megyében megjelentek Perne- 
szi Anna, előbb Losonczy-Bánfi György, aztán Apafi István 
özvegyének házában, megkínálván őt 2000 magyar forinttal, 
mély összegért Zsidóvár várát és tartozékait zálogban tartá, 
és felszólíták, hogy a várat a fejedelem birtokába bocsássa 
vissza. De Perneszi Anna a várat nem adta át, azért a feje
delmi biztosok tiltakozásuk mellett a 2000 forintot az erdélyi 
káptalannál letették.

A m ár elősorolt jószágokon kívül, még az egész bozsuri 
és furdiai kerület tartozott a zsidó vári várhoz, mint Jósika 
István birtoka. Jósika 1597. márczius 25-ke körül Báthory 
Zsigmond által elfogatott és Szatmárra vitetett, hol azon 
gyanúból, mintha a fejedelemségre törekedett volna, kivégez
tetett. Ezen idő kitűnik Eüzy Borbálának, Jósika özvegyének 
panaszából, melylyel férje elkobzott jószagait visszakéri1). 
Eüzy Borbálát utóbb Sarmasághy Zsigmond vette nőül.

Báthory András fejedelem 1599. évben nevezett Sarma
sághy Zsigmondnak Sidovár egész birtokát és a várhoz tartozó 
Sidowar, Nadrág, Sidomir és Szederjes helységet, továbbá a 
furdiai kerületben fekvő Eerde ( =  Furdia), Bechest (1464. 
ében Begyest), Hewgest (Haüzest), Rumunyest, Pojen, Lunka 
rivuluj, Bogest (Bottiest), Zöld, Cheremida, Csokonest, Drag- 
sinest, Bannya (Baniasul), Szirb, Mutnik, Zsupunest, Prodanest 
egész birtokát, ezenkívül Gladna faluban és Bassa havason 
egy részbirtokot, végre a bozsuri kerületben fekvő Bozsur 
mezővárost és a hozzá tartozó Szederjes, Sziget, Dajest, Bója, 
Kitest, Szécsán, Botinest, Szarazan, Bírna, Zsurest, Kelcsest

“) Nagy Iván: Magyaroszág családai Y. 357. lap azt írja, hogy 
Jósika 1598. évben tétetett fogságba.



3 1 4 ZSIDÓVÁR.

(Klitest), Botest, Balozina, (másutt Baloyna), Ungurest, Szu- 
száuy és Zsupán egész falvakat Sarmasághy Zsigmoudnak 
akkori tordai főispánnak adományozza, a Báthory Zsigmond 
iránt tanúsított hűségéért. Mind e falvak Hunyad megyében 
fekvőknek mondatnak és azokat a fejedelem, testvére Somlyói 
Báthory István tanácsára adományozta Sarmasághynak x).

Bocskay István fejedelem 1605. évben Megyésről kelt 
levelével bizonyítja, hogy kövesdi Sarmasághy Zsigmond har- 
madiai Harmadiai Miklósnak, az ő tisztjének Sidoioar várában 
a Szörény vármegyében fekvő egész Hauzest falut örökre adomá
nyozta. Kién; éltetik Harmadiai érdemei közül különösen, hogy 
néhány évvel azelőtt, midőn Mihály havasalföldi vajda, Erdély
nek ellensége, Zsídovár várát 29 napig folytonosan ostromolta, 
a várat erélyesen védelmezte. Két évvel utóbb, úgymint 1607. 
évben Sarmasághy Zsigmond, — ki itt nem kövesdi, hanem 
de eadem melléknévvel fordul elő, — nagymegyeri Keresztessy 
Pálnak a Szörény megyében fekvő Sidowar várát és a hozzá 
tartozó Sidovár, Nadrágh, Sidimir és Szederjes szörénymegyei 
falvakat, továbbá a Hunyad vármegye furdiai kerületében fekvő 
Ferde, Becbest, Hewgest, ítumunyest, Pojen, Lunka rivuluj, 
Bogest, Zöld, Cheremida, Csokonest, Dragsinest, Bannya, Szirb, 
Mutnik, Zsupunest, Prodanest egész falvakat, úgy szintén a 
Griadna faluban és a Bassa havason levő részbirtokot, végre a 
bozsuri kerületben fekvő Bosur oppidum és Szederjes, Sziget, 
Dajest, Bója, Kitest, Szecsán, Botinest, Szarazan, Bírna, Zsu- 
rest, Kelcbest, Botest, Balozina, Ungurest, Szuszány és Zsuppán 
egész falvakat, melyeket ő Báthory András adományából bir, 
ezer magyar forintért 12 esztendőre minden tartozandóságaival, 
hasznaival és jogaival elzálogosítja. Ezen összeget Sarmasághy 
részint aranyokban kapta meg, minden aranyat két magyar 
forintba számítva, részint ékszerekben, marhákban és fegyve
rekben. Sarmasághy lemondott, hogy jószágait 12 év előtt 
kiválthassa. Ezen időn túl, az ezer forint letétele után Keresz- 
tesy Pál a jószágokat Sarmasághynak, vagy Füzy Borbálának 
visszaadni tartozzék. Mindennemű ágyú és más fegyver, lőszer, 
golyókészlet, felszerelés, hordók, asztalok stb. melyek Zsidovár

') Az ü jellemzését lásd Szamusközynél II. köt. 115. lap.
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várában és tartozékaiban találtatnak, leltárilag felvétettek és 
mindkét fél a hiveinek jelenlétében készített leltárt a gyula- 
fehérvári káptalan levéltárába teendi le. Keresztesy Pál köte
lezi magát, hogy a kiváltás idején ezen ingóságokat Sarma- 
sághynak vagy örököseinek pontosan viszaadja. H a Keresztesy 
annak idején bárm i szín alatt vonakodnék a jószágokat vissza
adni, a legközelebb tartandó erdélyi országgyűlés első napjára 
megidéztessék és ott a kiadásra kényszeríttessék, megengedtet
vén Sarmasághynak, Keresztesy vonakodásának esetére, hogy 
annak Erdélyben és a magyar részekben bár hol levő jószágait 
elfoglalhassa, a nélkül, hogy azért erőszakoskodás bűnébe esnék. 
Viszont Sarmasághy is kötelezi magát, hogy Keresztesyt a neki 
elzálogosított jószágokban a kiváltás idejéig védelmezi és fen- 
tartja; mit ha nem tenne, és Keresztesy azért a zsidóvári 
urodalmat elvesztené, ő Sarmasághynak bár hol létező jószá
gait, nevezetesen Sarmaságh és Kövesd nevű ősi birtokait 
elfoglalhatja és zálogban tarthatja az ezer forint visszafize
téséig. Ha Keresztesy a zsidóvári várban és tartozékaiban 
építkezéseket tenne a zálogtartás ideje alatt, ezen építkezések 
megbecstiltetvén, Sarmasághy azok értékét megtéríteni tartoz
zék. — Megjegyzendő, hogy Zsidóvár, Nadrágh, Sidomir és 
Szederjes ezen szerződési okiratban Szörény megyében, a többi 
helységek Hunyad megyében fekvőknek mondatnak.

A Szörény vármegye és a fejedelem által kiküldött 
nemesek 1609. évben Keresztesy Pált az említett jószágok 
zálogos birtokába vezették, miről Gerlistyei László és Eiáth 
Zsigmond a fejedelemnek még ez év junius 7-én jelentést 
tettek. Mint szomszédok részt vettek karánsebesi Vajda Boni
fác, Zgribesti András, Lugosi István, Pribék János, Herczeg 
János, lugosi Huhér János, továbbá Vajda Istvánnak néhány 
kárányi és berzeusi jobbágya.

Nem sokára Zsidóvárt a törökök foglalták el, mit Sar
masághy Zsigmond 1613. szeptember 2-án következő szavakkal 
jelenti a nádornak: Karánsebes, Lugos és az én váram már 
török kezében van 1).

Bethlen Gábor 1615. évben beleegyezését adja, midőn

J) Történelmi Tár, 1879. évi folyam 3ö2. lap,
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zsidovári Jósika Zsigmond és somlyai Báthory Auna Félegy
házán Bihar megyében egy házhelyet 200 forintért zálogba 
vetnek Vajdai Márton diáknak. Miután ez időben a Jósika 
család Zsidovárt már nem hirta, a család egy része csak 
melléknévül használhatta annak nevét. A nevezett fejedelem 
1618. évben Keresztesy Pálnak Malaesd, Haczasel, és Zsido- 
vár várát adományozta, sőt inkább, eddigi jószágait bizonyos 
bűn miatt tőle elvevén, csak az utóbbiakat hagyta meg neki. 
Keresztesy egyúttal reversalist állít ki hűségéről a fejede
lem iránt.

Branyicskói Jósika Zsigmond 1627. évben a fent ismer
tetett 1609. évi szerződés alapján Zsidóvár várát, valamint 
Busort és tartozandóságait Szörény és Hunyad megyében, Ke
resztesy Páltól visszakövetelte, és ennek az ezer forintnyi 
zálogpénz visszafizetését felajánlotta. Keresztesy kész volt a 
jószágok visszaadására, hanem az ezer forinton felül még az 
általa tett építkezések megtérítését is követelte, mire mint 
láttuk, Sarmasághy magát kötelezte 1). A  fejedelmi kancel
lária küldöttei Szigeti Miklós és Dengeleghy Balás e választ 
tagadásnak vették. Keresztesy ezen vonakodásáért, Bethlen 
Gábor fejedelem meghagyása folytán, a legközelebbi erdélyi 
országgyűlésre megidéztetett jogainak igazolására. A jószágot 
visszaváltani akaró Jósika Zsigmond Sarmasághynak mostoha 
fia volt, ki, úgy látszik, célját elérte, mert még ugyan ez évben 
augusztus 16-án Sidovár várát valamint Zsidovárost és Szeder
jest a ragusai eredetű Restys Jakabnak 1400 magyar forintért 
hat esztendőre elzálogosítá. A zsidovári vár átadása alkalmával 
felsoroltatnak a benne talált hadi felszerelések, a falvakkal 
együtt névszerint az ott lakó jobbágyok is. Restys Jakabnak 
megengedtetik, hogy a várban építhessen, a jószágokba pedig 
idegen, jobbágyokat telepíthessen, kik, ha a visszaváltás idején 
maradni akarnának, Jósika tartozzék azokat fejenkint 16 forint
tal visszaváltani. Az említett jobbágyok mind oláh nevűek.

I. Rákóczy György 1633. október 12-én Fiáth Zsigmond •)

•) Keresztesy Pál válasza így szól: Oörömest jó szivvel felveszem 
a summát, de elsőben mind ő kegyelmek, s minden menjünk alá, s az 
mit az váron építettem, estimálják meg, és azzal aztán együtt az summát 
felvevőn, ő kegyelmeknek megadom azt a várat.
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karánsebesi harmincadosnak írja, jusson eszébe, mennyire szor
galmazta Désen, hogy a fejedelem neki Sidovárat adja, kit noha 
másoknak is eladhatta volna, az ő könyörgésére neki 200 fo
rinttal alább engedte át, mint magának a fejedelemnek került. 
A  fejedelemnek azonban értésére esvén, hogy Fiáth őt meg
akarja tréfálni és a pénzt le nem fizetni, meginti, és parancsolja 
neki, az 1400 forintot azonnal letegye, különben szájában marad 
annak az íze, ha urával tréfálni akar. Ugyan ez év október 
21-én Béli Farkas Gyulafehérvárott bizonyítja, hogy Fiátli 
Zsigmond, ki 1400 forintot tartozott volna letenni, fizetett 600 
rhenusi forintot, 600 gréci tallért, 176 szeges tallérral együtt, 
és' 16 pallosos tallért; a többivel hátralékban maradt.

I. Eákóczy György fejedelem a Karánsebesben lakó 
Horváth Fülöp és Jósika Gábor közt fenforgó viszályt ki 
akarván egyenlíteni, megparancsolja Jósika Gábornak, bogy a 
pör megvizsgálására Szörény vármegyét hívja meg Zsidóvárba. 
A  vármegyének is meghagyta, hogy ott megjelenjék. — Jósika 
Gábor és Farkas 1634. évben a Fiáth Zsigmondnak elzálogo
sított Zsidóvárt ki akarták váltani, mibe Fiáth is beleegyezett. 
Ez elhatározását később, úgy látszik, megbánta és I. Eákóczy 
György junius 14-én kelt parancsára volt szükség, hogy Fiáth 
a zálogösszeget felvegye és a jószágot kiadja. De Fiáth még 
mindig halogatván a dolgot, Eákóczy Gy. október 24-én újra 
parancsolja Fiáthnak, vegye fel Jósika Gábortól a pénzt, mert 
ha e dolog pörre kerül, megtörténhetik, hogy a jószágot is 
elveszti, a pénzt sem kapja meg, és azt csak engedetlenségének 
fogja tulajdoníthatni.

A  fejedelem 1636. március 16-án inti Fiáth Zsigmondot, 
hogy miután Fiáth akkor, midőn Sidovárt Jósika Gábor kezébe 
bocsátotta, a várból néhány szerszámot és holmit elvitt, azokat 
további parancs nélkül adja vissza. Ugyan ez év junius 29-én 
kérte meg a Branyicskón lakó Jósika Gábor Veres Ferenc 
Szörény vármegyei szolgabirót, intené és kérné meg Fiáth 
Zsigmondot, ki vallató parancsolattal idézte meg Jósika zsidó
vári jobbágyait, tiszttartóját és falubeli biráját Karánsebesre, 
hogy nevezett Fiáth inkább maga jöjjön Zsidóvárra, vagy a 
szomszéd Zsénára, mert Jósika Zsidovárt pusztán nem hagy
hatja, félvén a véletlen történhetőktől. De Fiáth nem tágított.
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A vár ezután hanyatlásnak indult. Sándor Pál azt Írja 
1687. évben naplójában mikor Karánsebes vidékén átutazott, 
hogy látta Sidóvárát egy begyecskén a Tömösön túl, de puszta 
állapotban fog lenni, azt mondják felőle, hogy régentén Jósika 
famíliáé volt, de most török bírja 1).

Midőn Caraffa 1688. évben Lippáról hadseregével Belgrád 
felé vonult, Veteranit a nem rég, t. i. junius 19-én elfoglalt 
Lippáról Osanádra rendelte. Onnan láppára visszajővén, elha
tározta Erdély határának biztosítását, és pedig az által, hogy 
az ellenséget Schidoiva és Karánsebesből kikergette; — mind
kettő, teszi hozzá, nyomorult fészek.

Antonio alezredes, ki Bolland alatt Lugos bevételében 
részt vett, Uj-Palankáról Lúgosra visszatérvén, 1691. év nya
rán a szomszéd Zsidóvárt véglegesen visszafoglalta. Veterani 
Frigyes tábornok 1693. január 24-én Zsidovárat Jósika Gábor
nak adományozta azon feltétel alatt, hogy az udvari kamara 
ezen adományt megerősítse. A Zsidovárboz tartozó falvak 
lakosai felmentetnek, hogy a lugosi vagy karánsebesi várnak 
szolgáljanak. Jósika Gábor csak 1697. évben folyamodott Lipót 
királyhoz ezen adomány megerősítésére, — a folyamodásnak 
nincs keletje, de az udvari kancelláriánál azt ápril 10-én vették 
át. Mondva van abban, hogy folyamodó a neki adományozott 
várat bárom év óta bírja, saját fogadott őrségével védelmezi, 
nemzetségének birtoka volt azelőtt is, ő az osztrák uralkodó 
háznak sok szolgálatot tett, hitét mindig sértetlenül megtar
totta és ama vidék visszanyerésében nagy befolyást gyakorolt. 
Mi módon intézték el Bécsben a kérvényt, arról nincs hírünk. 
A  karloviczi béke következtében azonban Zsidovár vára lerom
boltatott. Az 1717. évi összeírásban Zsidóvár 60 házzal említ- 
tetik. 1739. évben Lentulus cs. tábornok január 26-án a 
főrablófészeknek bélyegzett Zsidóvárt megszállja, 50 em
bert agyonlövet, aztán a helységet Kricsovával együtt fel
gyújtja 2)-

A XVIII. század közepén Jósika Mózes alezredes özvegye *)

*) M. Történelmi Tár XIX. köt. 165. lap.
*) Zsidovárra nézve V. 0. Pesty Frigyes : A S z ö r é n y i  bánság törté

nete I. 150. és II. 220. lap.
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Mária 1), született báró Wesselényi bárónő, Mária Teréziához 
folyamodik, hogy fiának Dánielnek 12 falut és két pusztát 
adományozzon. Kérte nevezetesen Zsidóvárt és a körülfekvő 
Tinkova, (melynek hajdani neve Sidomérfalva, — mondja a 
folyamodónő), Szákul, Zséna, Zgribest, Dragomirest, Szilbasel, 
Gravosdia, Maguri, Cserestemes, vagy Cs.ires, Kricsova, Krivina 
(melynek hajdani neve Nadrág) falut. A  család hadi érdemein 
kívül az özvegy folyamodónő azon tekintetből is várja a kért 
kedvezményt, mert a Jósika-család 115 helységet és 16 pusztát 
birt a »Bánságban«, mielőtt a török azt elfoglalta, miről az 
okiratok fia Dániel kezénél vannak. Ezen uradalomért a becs
árnak fele részét ajánlja fel Jósika Mózesné. — Bizonyos, hogy 
Jósikáék számos jószágot bírtak a Temes vidékén, de a család 
levéltárában nem találtam adatokat annak igazolására, hogy a 
török foglalás előtt 115 falut birt volna e vidéken.

A folyamodásnak nem volt eredménye és Zsidóvár a kir. 
kincstár birtoka maradt, és csak a jelen század közepén került 
magánkézre. Ugyanis 1830.évben adta el a kamara Zsidóvárt 
Fogarassy Basilnak, Jurkovics Jánosnak, Mayer János, Ferdi
nand és Ferenc testvéreknek, valamint Trandaphil Andrásnak 
és Sándornak, kik 1831. és 1832. évben helyezkedtek a birtokba. 
Trandaphilek részét Schmidt Ferenc bécsi ügyvéd vette meg, 
ki azt 1847. évben királyi jóváhagyással a nadrági vasgyár 
társaságnak adta el. E  szerint módosulnak némileg Fényes 
Elek adatai, melyek szerint a forradalom előtt Fogarassy, 
Jurkovics, Trandafil, Mayer, Klein, Bipl, Schidl, Busböck 
neveztetnek mint birtokosok. A telekkönyvezés idején a birtok- 
viszonyok következők voltak:

Első állomány 360 hold, bírja Mayer János és neje Aloizia 
született Bats de Neuhof. Ezek jutalékát 1870. évben nyilvános 
árverésen Deutsch Miksa, Bernát és Lungu Lázár vette meg. 
Deutsch Miksa és Bernát jutaléka Popovits Szilárd és Bossu 
Demeter nevére Íratott. Helynevek ez állományban: Malajistye, 
Valia Urszului, Valia Kapra, Szlatina.

Második állomány 293 hold, bírja özvegy Mayer Erzsébet

0 Nagy Iván őt Magyarország családai V. köt. 359. lapján Katának 
a XII. köt. 159. lapján Máriának nevezi.
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és fiai Gusztáv és Adolf; — az utóbbi örökölte a birtokot 
Erzsébet és Gusztáv halála után.

Harmadik állomány 277 hold, bírja Trandaffy György 
egyedül, utána neje Leitner Mária.

Negyedik állomány 386 hold, bírja Schevits Mihály 
Temesváron. Tőle vette meg 1860. évben báró Sina Simon, a 
bárótól pedig 1868. évben vette meg Trandaffy György. Hely
nevek ez állományban: Kitsora gyümölcsös, Zsembran, Yalia 
Zabroni, Valia Kapra, ítovina, Sklifi vagy Sclifa gyümölcsös, 
Szlatina, Yalia Zsidimir, mely az egykori Sidimir falu emlékét 
tartja fenn.

Ötödik állomány 80 hold, bírja Jankovich Anaztasz 
egyedül, (neje Predrakovich Agatha), tőle örökölték gyermekei 
Katalin és László.

Hatodik állomány 82 hold, melyet Jankovics János most 
is bir. I t t  van a Valia ítumului völgy.

Hetedik állomány 79 hold, bírja a nőtelen Jankovics 
Demeter Lúgoson.

Különben még említendők a Padesiu és Cetate határ
részek és a Barzeusa nevű tájék, melyet a Berzava patak 
gyakran elönt. Már egy 1499. évi oklevél mondja, hogy a 
glimbokai erdő, mely a Bizerei család tulajdona volt, a Pades 
hegyen a zsidóvári területtel érintkezik.

Zsidóvár területe a hivatalos Helynévtár szerint 3622 
hold, 655 öl. Azonban Vályi és Eényes egyaránt írja, hogy 
erdősége a legszebb Krassó megyében és 20,000 holdat foglal 
magában.

A bányamívelés itt 1845. évben vette kezdetét, melyről 
azonban más helyen bővebben. Csak az erdőnevek: »Dimbu 
cu fer« és »Eatza aurar« engedik sejtetni, hogy itt régi korban 
is ismertek érctelepeket.

Zsidovár várának régi tartozékai a következők:
Az egész bozsuri és furdiai kerület. 1597.
Olohság 1439.
Dragomir falva 1439.
Sidováros 1590. 1599. 1607.
Nadrág 1590. 1599. 1607.
Sidimir 1590. 1599. 1607.
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Szederjes 1585. 1590. 1599. 1607.
Bánkfalva, Temes megyében 1493.
Zsidovin, falu a Berzava folyó mellett, Gtertenyes, Rafna 

és Bogsán közt. I t t  vannak a régi Bersovia nagyszerű marad
ványai, melyek több ízben leírattak *). Római régiségek még 
ma is találtatnak. A  Valia popi nevű dűlőn keresztül megy 
a 2 öl széles római út, mely a vár-omladékig vezet. Az utat 
ma Jerinának nevezi a nép. A magyar korszakban csak a 
X V II. század végén találjuk Zsidovin nevét, a Marsigli- 
jegyzék 1690—1700-ban Sidovinról, mint a bokcsai kerület 
helységéről szólván. Sidovina 1699. évben a kir. fiscus birtoka; 
az itteni kenéz vallomást tesz Macskási Péter érdemeiről. Az 
1717. évi összeírás Schidovina falut 57 házzal a verseci kerü
letben említi.

Még a múlt században is a kir. kincstár birtoka volt, 
azonban a jelen század első tizedében, Zsidovin csere útján a 
közalapítványi jószágok birtokába ment át a csakovai és köve- 
resi uradalmak többi községeivel együtt.

E  község már a forradalom előtt mint rakoncátlan volt 
a megyének bejelentve. 1848. September havában a biróválasz- 
tásnál nagyobb kihágások történtek. A község nem vevén 
tekintetbe a hivatalos kijelölést, oly embert választott bírónak, 
a ki nem volt kijelölve. A megye, hogy saját és a törvény 
tekintélyének eleget tegyen, a bogsáni szolgabirót: Faur Jánost 
küldte Zsidovinba új választás eszközlésére. De a község nem 
tágított és a rend ellenére választott biró a községi pecsétet 
nem akarta kiadni. Ily körülmények közt Faur János, ki a 
magával hozott két honvéd századot a falun kivűl állította fel, 
nem akarván erőszakhoz nyúlni, a község embereiből 12 egyént 
nevezett ki azon meghagyással, hogy jöjjenek Bogsánba és ott 
válasszanak bírót a hivatalos három jelölt közül. Ezek a 
kitűzött határnapon Bogsánban megjelenvén, ott új bírót 
választottak, a község megintetvén, hogy ez utóbbinak enge
delmeskedjék. A rendellenes módon megválasztott biró a 
pecsét átadása után három évi börtönre ítéltetett.

’) Zsidovin régiségeit leirta Ormós Zsigmond a Rómer-féle Régé
szeti Közleményekben 1871. évben ; az Archaeologiai Közlemények VIIT. 
köt. 6. füzet, 146—148. lap. Temesvári Értesítő IY. köt. 12—14. Cap.

K KASSÚ VÁHMKOVH TÖRTÉNRTK. II . 21
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- Zsidovin határa 4523 hold, 1454 öl. Dűlőnevek: Matka, 
Kolih, Kulmi, Valia popi.

Megemlítendő, hogy a zsidók is igénybe veszik őstörté
netük számára Zsidovin múltját. Midőn az ötvenes években itt 
jártam, egy a zsidovini hídba befalazva volt kőről tettek emlí
tést, melynek ilyen felírása volt rpy-IÜ IX

az az : Ad lean ba Joav Ben Zeruja, magyarul: Idáig jött 
Joab, Ben Zoruja fia. Bettelheim tanító ennek alapján a Zeit
schrift für Judenthum 1857. évi folyamában megtámadta az 
én közlésemet, melyben a temesvári német lapban Zsidovint a 
római Sidoviától származtattam. Azonban minden nyomozásom 
dacára nem találtam embert, a ki e zsidó feliratú követ látta 
volna. Mindnyájan más emberekre hivatkoztak, a kik azt
állítólag 40— 50 évvel azelőtt olvasták. A  zsidovini pap és/ '
biró sem hallották hírét. Al-műnek kell tehát lenni, ha általá
ban ily készítmény létezett.

Zsittin, falu a Karas folyó és Csudanovecz közt. Az aradi 
káptalan 1464. évben a Vrányiakat beigtatja az ilyédi kerület
ben fekvő Dichyn (a mai Zsitin) birtokába. (Lásd Csiklova.) 
Zápolyai János király 1535. évben GJ-erlistye, Csudanovecz, 
Felső- és Alsó-Zythyn stb. birtokot karánsebesi Peyka János
nak, György és Péternek adományozza. A helynév 1536-ban 
a királyi levélben Felső- és Alső-Sythyn alakban említtetik. A 
Peyka család már II. Lajos korában bírta Zsittint. Marsigli 
jegyzékében 1690—1700. Sitin a palankai kerületben fordul 
elő. Ugyanott említi az 1717. évi összeírás Sedin néven 37 
házzal. Múlt században a kir. kincstár birtoka volt, most a 
Liebenberg családé. A  telekkönyvezés idején lovag Liebenberg 
Jenő; Angelica, Emil, Leopold, Rudolf és Leopoldina jegyez
tettek be. Ezek 1862. évben Schmidt Jenőnek adták el a 
birtokot; 1865. évben ez Krayer, szül. Rochlitz Mária, kiskorú 
Krayer József, Vilma, Magdolna; Asboth, özvegyült Győrfy 
Comélia, Asboth, férjezett Leitner Hona, ifj. Asboth Mór, 
Géza, kiskorú Andorin, Aranka, Aladár és Jenő tulajdonába 
ment; 1870. évben Fitz József és Katalin lettek tulajdonosok; 
1882. évben pedig Dr. Fitz Sándor és Pál, Papházy Gabriella, 
Fitz Hermina, Hofmann Antónia és Ortmayer Franciska. Ezen
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nemesi birtoknak egy részét 1883. évben Zsittin politikai 
község szerezte meg.

Az egész falu határa 2961 hold, 432 öl.
A Nyitra megyei Nagy-Bossán faluban 1436. évben 

említtetik Zitin nevű halastó. Szintén ezen megyében Czétény 
folyónak egyik kiágazása Sitin-nek neveztetik.

Zsúppá, falu Karánsebeshez éjszak-nyugotra, 'Ruzsinosz. 
Zagusen és Yaliaboul közt. Báthory Zsigmond 1588. évben 
Karánsebes határának igazítását elrendelvén, azt mondja, hogy 
Macskás, Siopa, Jász stb, falvak Karánsebes várossal határosak. 
Gámán Sára Macskási Miklósné 1641. évben bizonyos prebuli 
részjószágot adott cserébe Tivadar Gergelynek, ki viszont többi 
közt adott Supan faluban, Szörény vármegye karánsebesi 
kerületében, egy telket, mely Dumitru Hatzeganulx) telke volt, 
azelőtt pedig Macskásy Péteré, Macskásy Miklós uram atyáé 
volt. (Lásd Prebul.) I t t  nem a Pacset közelébe eső Zsupán, 
hanem a Karánsebes melletti Zsúppá értendő. Zsúppá a 
medinai alapítványi telkek egyike volt, mint egy 1673. évi 
török magánlevélből kitűnik, mely azt is tanúsítja, hogy Oberd, 
Dimcse Márton fia, zsuppai lakos, feleségétől egyszerűen el
vá lt2). Marsigli-jegyzékében Supa 1690-—1700. években mint 
a karánsebesi kerület helysége fordul elő; ugyanott említi az 
1717. évi összeirás 36 házzal.

1807. évben Frummer József volt e falu birtokosa, ki 
erre kir. adományt nyert, de magtalanul meghalván, ez megint 
a koronára szállt. 1821. augusztus 23-án Salzburgban kelt, 
kir. adománynyal Kapra Konstantin nyeri Zsúppá helységet és 
vele a nemességet. A  jószágot ma is bírja fia Sándor. 1851. év 
julius 12-én a magyar akadémia kis gyűlésén bemutatta Erdy 
János Antoninus Piús, nőm tudni mikor kelt, rézlapjainak (t. 
i. a római császároknak becsülettel elbocsátó diplomáinak, — 
tabulae honestae missionis) azon töredékeit, melyek Zsúppá 
területén találtattak és melyeket nevezett Kapra Sándor a 
magyar n. múzeum régiség tárának ajándékozott.

Még nevezetesebb e hely, hogy a Bisztra—Temes torko

9 Ilyen nevű föklmívelűk ma is élnek Zsúppá határában és ők élű 
tvaditióból tudják, hogy ők a falu legrégibb lakosai.

2) Delejtű, 18O9. év ÍS:t+. lap.

21*
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laton alul Jász és Zsúppá közt, különöseu a zsuppai malom 
körül a Tibiscum nevű római municipium maradványai feksze
nek, a melynek belyszinelése Ortvay Tivadar tudós archaeolo- 
gusunk érdeme J).

Zsúppá területe 1943 hold, 912 öl. A helynevek közül 
említendő a Campu fomi (éhség mezeje). Ily nevű dűlő van 
Szlatina és Illova falvak közt is Szörény megyében.

Vájjon maga a falu neve a szláv zsupa (azaz oly vidék, 
melyet ugyanazon törzs emberei lakják) szótul származik-e, 
kétséges.

Zsupán, hajdan patak Krassó megyében. 1358. flumen 
Supan a Krassóba folyik. (L. Székás határjárását.)

Zsupán, falu Lúgoshoz éjszak-keletre Szuszány, Bozsur, 
Klicsova ésSzudriás közt. Hunyadi János 1446. évben Bozsurt 
és kerületét, Suppan falut és kerületét cserébe adja Országit 
Mihálynak és Jánosnak, valamint Hagymási Lászlónak és 
Miklósnak, Solymosvár és Lippa birtokáért, melyet ez utób
biak egyezség útján a Hunyadiaknak engedtek át. A következő 
évben a kormányzó a két Suppan lakóit a kamarai nyereség 
című adó alól felmenti, megjegyezvén, hogy ezek már eddig is 
annak fizetése alól voltak felmentve. V. László király 1453. 
évben a Temes megyében fekvő Sugya, Monostor, Bosar és 
Swpan oláh kerületet Hunyadi Jánosnak nagy érdemei elő- 
sorolása után adományozza, — ki tehát cserébe adott jószágai 
birtokába visszakerült. Ugyan ez év September 14-én meg
hagyja a király az aradi káptalannak, hogy Hunyadi Jánost 
Sugya, Supan és Thwerd Temes megyei oláh kerületek birto
kába beigtassa. Szintén 1453. évben meghagyja a király az 
aradi káptalannak, hogy temeselyi Désy Pétert és Balothai 
Miklóst a Temes megyében fekvő Felsö-Supan, Paulest és 
Varadia egész birtokába igtassa; a mi ellenmondás nélkül 
történt. Részt vettek a bozsuri kenéz Dénes és a sugdiai kenéz 
Luka Roman. Az aradi káptalannak 1454. évi igtatási levele 
szerint a supani kerülethez tartoztak Alsó-Supan, Farkasesthe)

') Ortvay: Tibiscum helyfekvése. Budapest, 1876. Ugyanő az 
Archaeologiai Értesítő IX. köt. 298—300. lap. Utána a .temesvári Tört. 
és régészeti Értesítő V. köt. 18. 19. lap.
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Pogányfalva ésKlicsova falvak. Midőn az aradi káptalan 1470. 
évben a Temes megyei Karlyafalván beigtatást teljesített, mint 
egyik szomszéd részt vett Désy Péter de Siopaan. Zupani Török 
János özvegye 1539. évben mint tanú szerepel a Fodor Ferenc 
és a Vajda család közt fenforgó birtokpörben. Báthory Zsig- 
moud 1596. évben az akkor Hunyad-megyéhez és Bozsurhoz 
tartozó Supan falut Jósika Istvánnak adományozza. Báthory 
András fejedelem 1599. a Hunyad megye bozsuri kerületében 
fekvő Supan, Szuszány stb. falut Sarmasághy Zsigmondnak 
adományozza; már ez év September 3-án a bibornok-fejedelem 
Barcsay András lugosi és karánsebesi bánnak meghagyja, hogy 
Szuszány, Supan és Paulest falut, melyet imént Sarmasághy- 
nak adományozott, Balothai Mihály és Török Ferenc kezére 
bocsássa. Mihály havasalföldi vajda 1599. december 16-án a 
Temes megyei Supan és Paulest falut nevezett Balothai Mihály
nak és Török Ferencnek adományozza, mint Szuszányt. (Lásd 
azt.) E  falvakat végre 1607. évben Sarmasághy Zsigmond 
Keresztesy Pálnak elzálogosítja.

A Marsigli-féle jegyzék e falut 1690—1700. Gyupagnj 
néven a facseti kerületben említi. 1717. évi összeírás szerint, 
hol Sapang-nak van Írva, csak 10 házból állt.

Krassó vármegye 1779. évi újra szervezése alkalmával 
Zsupán a bulcsi járáshoz csatoltatott. A  falu területe 2559 
hold, 1520 öl, vagy Kollerfy és Jekelfalussy helynévtára szerint 
2563 hold. Birtokosa a magyar kir. kincstár.

Zsupunest, falu a Krassó megye éjszakkeleti részében 
Branyest, Bukovecz, Goizest és Balozest közt. A  marsinai ke
rület és vele Swpanesth falu, melyben öt jobbágy, 1514—16. 
években György brandenburgi őrgróf birtoka. 1548. évben Boz- 
váry János a Temes megyei Facset vidékén fekvő részbirtokait, 
köztük Nemesest, Morsina, Supanesth, Belewsfalva stb. leányá
nak hagyományozza. (Lásd Bozvár.) Báthory Zsigmond 1596. 
évben az akkor Hunyad megyében fekvő, Bozsurhoz tartozó 
Suponiest falut Jósika Istvánnak adományozza. 1599. évben 
Báthory András fejedelem a Hunyad-megyei furdiai kerületben 
fekvő Suponest falut Sarmasághy Zsigmondnak adományozza; 
ki e falut 1607. évben másokkal együtt Keresztesy Pálnak 12 
esztendőre elzálogosítja. Mint Temes megyei praediumot zá
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logba veszi 1617. évben Bethlen Gábor, és hihetőleg Török 
István birtokainak sorsában osztozott, noha forrásaink ez időn 
túl a falut nem említik. (Lásd Marsina, Zsidóvár.)

Az 1717. évi összeirás Subuneste falut 10 házzal a faeseti 
kerületben sorolja fel. Földrajzi íróink és térképeink a helynevet 

'kétfélekép Írják. így Korabinszky, Yályi, Fényes, Schedius, 
Lipszky, Hatsek, Görög, Kollerffy és Jekelfalussy stb. a Zsu- 
punest helynevet használják; míg a hivatalos Helynévtárnak a 
Zsupanest alak tetszik, mely mellett csak az hozható fel, hogy 
a régi okleveles Írásmódot megközelíti; de nem ezt használják 
közönségesen.

A falu területe, a hivatalos Helynévtár szerint 2198 
hold, 920 öl; Kollerffy és Jekelfalussy szerint 1260 hold. 
Birtokosa a kir. kincstár.

Helynevek: Pagina, dombos szántóföldek. Gostesci, szán
tóföld. Cania. Buginosa, erdő és legelő. Egy hasonnevű egykori 
falu emlékét tartja fenn. Magúra, magaslat és erdő, Tömést és 
Balozest közt. Dialu Parului régi erdő Zöld felé. Yirvu fusului, 
legelő és erdő. Seiubeiu csermely, mely Braniest felé folyik.

Zsurest, falu Furdia, Bírna, Bottiest és Poganest közt. 
Báthory Zsigmond 1596. évben az akkor Hunyad megyében 
fekvő Prodainest, Botest, Giurest, Bírna stb. falvakat Jósika 
Istvánnak adományozza. (L.Furdia.) Báthory András fejedelem
1599. évben a Hunyad megye bozsuri kerületében fekvő Szá
razán, Bírna, Giurest, Bottiest stb. falut Sarmaságliy Zsigmond- 
nak adományozta, ki azokat 1607. évben Keresztesy Pálnak 
elzálogosította.

A  Marsigli-jegyzékben nem találjuk Zsurest nevét. Az 
1717. évi összeirás Schuresche falut 18 házzal a facseti kerü
letben sorolja elő.

A helység területe 1518 hold, 900 öl; birtokosa a kir. 
kincstár.

Helynevek: Japa, részint szántó, részint kaszáló és erdő. 
Lunka, szántóföld. Seszu szántó és kaszáló. Glodu legelő és 
tövises. Kukujeva ugyanaz, Csernesty szántó és kaszáló. Kosz- 
ticza, erdő és kevés legelő. Kicsora, nagy erdő. Cserbonya, 
nagy erdő. Szkurta erdő és legelő. Islazu miku, részint szilvás, 
részint legelő, Száraza, patak, melyen két kis malom áll.
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Zsurzsova, falu Krassóhoz nyugotra, Székás és Gorája 
közt a Karas patak mellett. Korabinszky Scburscbova, Müller 
Scaurajva-nak írja. A falu múltjáról mit sem tudunk, nevét 
sem a Marsigli jegyzékben, sem az 1717. évi összeírásban nem 
találjuk. 1738. évben török hatóság alatt állt. (L. Krassova.) 
Temploma épült 1781. évben. Területe 2913 hold, 1532 öl. 
Birtokosa a kir. kincstár.

Helynevek. Izlas mik, Nerestia mika, és maré, cu Bo- 
réti. Lunca cu ogasiu Zsurzsu, si Babisiu. Oampu Izvorului. 
Zsurzsu. Halmok: Pojeni. Cica Oprisioniloru. Cioca maré. 
Tilva. Tardiu. Patakok: a Karas Narastia, Narastiora. (Lásd 
erről-a Nyáraztya patak leirását II. 2 . köt. 70. lap.) Zsurzsu. 
Branovetz. Hegyszakadások: ogasiu Babisiu, ogasiu Zsurzsu- 
lui, ogasio Narastia, Narastiora és Branovetz. B etek: Bem- 
nestie, Ficu, Szelistye, Djalu babéi, Zbegu, Obirsia, Nyagului, 
Tilva, Ceiusiu Pribagu, Ceretu, Padini, Oustura, Gruniu 
ursului.

A helység pecsétje á sárkányölő Sz. Györgyöt mutatja, 
ily körirással: Zsurzsova helység pecsétje. Tehát a helység Sz. 
Györgytől vette elnevezését.
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Apadia. Helynevek keleten: Gyalu Maldu. Ogasiu Maliin. 
Lőrintiu. D élre: Szpatar. Doszu. Stredesci. Gruniu lung. Cor- 
canu. Valealunga. Éjszakra: Poganisi. Ili tu Faronilor. Gombu. 
Nyugotra: Luka. Igazeu. Bistie. Mukia Igazeu. Obersia Frau- 
kului. Gruniu Lotrului. Cioca Turkului. Kraku Sutilla. Ober
sia Theuliu. Gruniu Zsurkonilor. Frapsena. Stredesti patak. 
Mizescu csermely. Igazeu patak, Tirnova felől jő.

Aranyospatak, a Poganis folyóba szakad. Neve a mai Are
nis hegynek nevében maradt fenn.

Arenis, hegy, régen Aranyos. (Lásd azt.) Magaslata az 
Obirsa Muszkathoz éjszakra 554 méter. '

Baba, lásd Krivina.
Baja, már 1529. évben említtetik, mint Huuyad-megyeí 

helység. (Lásd Kaperlö.)
Barboza. Régi geographusaink tévedésben voltak e hely

ségre nézve. Korabinszky Parbosch néven említi azon megjegy
zéssel, hogy Dognácskához l */4 mérföldnyire fekszik éjszakke
leti irányban. De felhozza Barbossa falut is a »Bánátban«, 
mely szerinte Szinerszeghez D/g mérföldnyire fekszik. Yályi 
András, ki őt sokban követi szintén. Parbos bánátbeli faluról 
szól, mely — mint mondja — Dognácskához egy mérföldnyire 
fekszik, aztán eltér Korabinszky felfogásától és azt írja, hogy 
Barbocza Krassó, Barboscha pedig Ternes megyében fekszik, 
holott ez az utóbbi soha sem létezett. Barboza nem Dognácska, 
hanem Bogsán közelében fekszik, és Pavvoss néven az 1717. 
évi összeírásban is fordul elő 44 házzal.

Beleny. Kavaran falu határában vau ily nevű rét és 
kaszáló. Az egykor Beleny falu nevét örökölte.
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Berzavos vagy Berzews, (I. köt. első rész 42. lap.) Ide 
tartoznak az e falu legrégibb történetére vonatkozó adatok, 
úgymint a Borzas cikk (u. o. 73. lap) azon szövege, mely az 
1442. és 1470. évekről szól. Borzas sorsát csak II . Ulászló 
király óta ismerjük.

Borzas. (I. köt. I. rész 7 3. lapján.) A mi e cikkben 1442. 
ős 1470. évi adatok foglaltatnak, nem ide, hanem a Berzavos 
cikk alá tartoznak. T. i. az I. Ulászló szótól a II. Ulászló szóig.

Bidis, hajdan mocsár Boldur falu alatt.
Bogas vagy Bogács, oláhul Boges, hegyi patak Boldur 

falu területén, hol egy dűlőnek is adott nevet.
Boncsó, 1337. évben Bonchou, hajdan falu. (Lásd Du- 

burdun.)
Bunya-Szegszárd, új telepítvényi község, mely Bunya 

község határából kihasított 908 hold 1.188 öl területén alapít- 
tatott. Ezt a területet Sivó Béla és Hermina 1866. év novem
ber 30-án kötött adásvevési szerződéssel 12,000 forintért 46 
szegszárdi tősgyökeres magyar családnak adták el, és ezek 
kizárólagos tulajdonát képezi. A telepítvény területén tehát 
sem a Sivó, sem a Draskovich családnak birtoka nincs. A lako
sok helvét hitvallásúak, kiknek itt templomuk és iskolájuk 
van. A határban nem laknak oláhok, tehát templomuk sincs. 
A helynévtár a telepítvény területét hibásan teszi 996 hold, 
809 ölre.

Az eladott bunyai nemesi birtok, a bunyai határnak 
negyed részét képezte, mely a telekkönyvezés idején özvegy 
Sivó Sándorné, született Szép Erzsébet nevére volt írva. Azon
ban az általa 1856. november 16-án kelt, a volt aradi cs. kir. 
megyei törvényszék mint gyámhatóság előtt kiállított nyilat
kozat alapján, a telekkönyvi állapot kiigazításául, a lugosi volt 
cs. kir. telekkönyi hatóságnak 1860. évi meghagyása folytán, 
kiskorú gyermekei: Sivó Béla és Hermina nevére Íratott át.

A  vevő szegszárdi magyarokra 1871. évben íratott át a 
birtok, a kik közül ezeket említjük: Székely György, Yági 
Mihály, Acsádi Mihály, Pesti István, Gyéri Péter, Hajnis 
Perenc, Hollósy István, Galambos János, Yaszari István 
Yonyó Mihály stb.
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A monographia II. 1. köt. 96. lapján Buuya-Szegszárdra 
vonatkozó sorok ily értelemben kiigazítandók.

Buthoczin, lásd Poszesena.
Brusest, hajdan falu, Hauzest, Furdia, Bírna, Szarassan 

és Poganest közt. Csak a Mercy-féle térkép Szentklárainál 
tünteti fel, más forrás nem említi.

Csiklova. Az itteni rézhámor alapkövét 1746. julius 14-én 
rakták le. A német csiklovai plébániát a kir. kincstár alapí
totta 1767. évben, regényesen fekvő kápolnáját pedig 1777. 
évben építtette; ez búcsujáró helylyé lett idővel, melyet még a 
görög-keleti hitüek is szorgalmasan látogatják.

Csirov, hajdan falu, a Maros melletti Yaleamare faluval 
keletre határos. (Térkép, múlt század közepéről, Bécs Wink- 
lernél.)

Csukics, lásd Tyuko.
Czunlaka, hajdan falu Krassó megyében. Magyar Pál, 

ghimesi várnagy, 1334. évben azt más szomszéd falvakkal 
együtt, testvére fiainak adományozza. A  helynév tán az Asz- 
szonylaka ferdítése. (Lásd Zaydrugháza.)

Dragomirest, Dűlőnevek: Ogasu cu liorda. Schiudri. 
Rosia. Alunu. Fojofiu. Alunelu. Serezanu. Puskin. Yalja ra. 
Yalja szak. Tesitura. Javu. Jepurile. Solovanu. Doganu. Galyja. 
Ogasu szatului. Mohorele. Ogasu urszului.

Delinyest. Helynevek: Gyalu és Muntele Sutilla. Ogasiu 
Dragota. Muntjele Kalota. Obersia Mutnikul. Ylasca, Then 
mare. Fabrica seu Mehala. Yalia urszului. Yertope. Stredesti. 
Smida D aii; máskép Strada Crinolinoru.

Yizek: Yalea ferului; a Poganestbe folyik. Gemenc forrás. 
Mezescu és Stregesti az Igazó patakba folyik.

Valami Krina Constantin a határban vasérceket fede
zett fel, de azok olvasztását abban hagyta, mert nem járt 
nyereséggel.

Dobrest, falu, az 1723. évi térképen még Dobrova. Bél 
Mátyásnak kéziratban maradt munkájában: Dobrovicz.

Dokora, hajdan falu Boldurhoz éjszakra. (1734. évi térkép.)
Duburdun, hajdan falu a Maros mentén. A telegdi Csanád 

nemzetség 1256. évben birtok-osztályra lépett, melynek tárgya 
többi közt Filepkeve és Duburdun »az erdélyi részekben.« A
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forrás nem mondja, hogy Duburdun mily vármegyében feküdt, 
de miután Eilepkeve faluval említtetik, melynek fekvése a 
Maros balpartján, a mai Krassó éjszakkeleti szélén bizonyos, 
Duburdun falut is ennek szomszédságában és nem Erdélyben 
kell keresni. Az idézett oklevél azt írja, hogy Duburdum hatá
rában több más falu létezettJ). Midőn a Csanád nemzetség 
1337. évben újra birtokosztályra lépett, Eilepkeve, Szlatina, 
Perew, Gyertyános stb. Csanád esztergomi érsek és unokatest
véreinek, Pestes, Kapriora, Boncsó, mely máskép Duburdun- 
nak neveztetik, Kadrassó stb. Dénes mester és testvéreinek 
osztályrészül adatott k i2).

'Helyes-e a helynevet Döbördönnek ejteni, mint K ará
csonyi János véli, nem vitatom. (Lásd Pestes, Kapriora, 
Eilepkeve.)

Ebendorf alatt előadám, hogy Vályi András 1796. évben 
megjelent munkájában a falut e néven nem ismeri. Igaz is, 
hogy leírásának nem szánt cikket a betűk sorában. De mun
kájának második kötetében, mely 1799. jelent meg, Olloság 
leírásában azt mondja, hogy e falu Ebendorf, Honoris stb. 
faluval határos. Tehát e név mégis már a múlt század végén 
volt ismeretes.

Ermen. Már 1334. évben említtetik Nagy-Érmen és Kis- 
Ermen Krassó megyében, mint ghimesi Magyar Pál várnagy 
birtoka, ki ezt a két falut, valamint a szintén Krassó megyében 
fekvő Kétkunfalu, Füzestó, Lászlóháza, Czunloka és Zaydrug- 
liáza falut, testvére Tamás fiainak; István, Miklós és Jánosnak 
adományozza.

Facset, Zápolyai János király 1529. Budán kelt levelé
vel Vajda Györgynek és Miklósnak a Hunyad vármegyében 
fekvő Kaporlo, Poganesd, Fagyath, Baya és Lewdin falvakat 
adományozta; az aradi káptalan azokat beigtatta. Ezen ado
mányozásra hivatkozik Báthory Zsigmond fejedelem 1598. 
évben, midőn fegyvereinek szerencsés előnyomulása következ
tében, a felső Temes és Maros közti vidéket újra elfoglalván, a 
fenebbi falvakat lugosi Vajda Mihály, János, Miklósnak és

3.31

!) W enzel, Á rpáilkori Új O km ánytár. V II. 430 1.
2) Nagy Imre : Anjoukon Okmánytár III. 370. lap.
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Györgynek újból adományozza. E  birtokok akkor is Gúnyád 
vármegyéhez szám íttattak; Baya és Leurdin azonban csak 
praedium volt.

Franzdorf. Téglás Gábor szerint*) a kir. kincstár 1757. 
évben telepítette Franzdorfot a Szemenik alján. A lielységi 
történetben elmondott egyházi adatoktól eltérőleg, a franzdorfi 
plébános azt közli, hogy az itteni templom építése 1861. évben 
fejeztetett be és hogy ugyanez évi október 23-án szenteltetett föl.

1802. évben Eranzdorfon felállítandó vaspörölymü fel
állítására való javaslat dolgoztatott ki, és 1803. május 3-án 
két készelő tűzhely és a hozzátartozó pörölyözők indíttattak 
meg. A környező hegyek és völgyek nevei: Brazova, Kuka, 
Krainik, Pojana, Wasilie stb. V. ö. Valle.

Forgács vidék, melyben Boldur, Zsábár, Ohaba, Fikatar 
és Dragojest fekszik. Mielőtt a Temes folyó Kostiltól kezdve 
Dragojeston át szabályoztatott és mind két részről töltésekkel 
erősíttetett volna, az egész Forgács mindig víz alatt állt és a 
benne termő fákat csak olyan téli szakokon lehetett kihasz
nálni és kihozni, midőn az állóvizek fenékig befagytak. A 
Temes megyében, Krassó megye szélén fekvő Ohaba falut ren
desen Ohaba-Forgácsnak nevezik. Forgács, mint az említett 
vidéknek elnevezése, a múlt század közepén volt használatban, 
A hivatalos iratok »iu der Forgatsh« fekvő falvakról beszél
nek. Ezek, mint láttuk, nemcsak Krassó, hanem Temes megye 
határába is estek.

Fundata. Dűlő Kapriora falu határában.
Füzes falu, Magyar Pál ghimesi várnagy és a kir. tárnoki 

nép főnöke 1334. évben testvére Tamás fiainak István, Miklós 
és dánosnak Hagy és Kis-Ermen, Fyzestov stb. Krassó megyei 
falvakat adományozza. Ez, úgy látszik, a mai Füzes, Bogsáu 
mellett. (Lásd Zaydrugháza.)

Gariste, dűlő Boldur, Hodos, Temerest és Bakitta faluban.
Gavosdia. Helynevek: Boruzilla. Zavoy mare. Bovina. 

Gezafeld. Antonfeld. Az utóbbi kettő a Frummer család tag
jainak birtokrésze volt.

Gingan, Szintyest falu határában van Gyingauy nevű dűlő.

j  Földrajzi Közlemények, szerk. Bereez Antal. XII. kötet 411. lap.
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Gyalmár. Valószínűleg egykor Krassó megyei falu. Krassó 
megye 1400. évben Miklóst, Gyalmári Simon (de Gialmar) fiát 
kiküldi egy birtoksértés megvizsgálására. (Oklevéltár I. 151. 
sz.) Gyalmár falu van ma Hunyad megyében.

Gyertyános, máskép S z t a n i s z l ó h á z a .  A Telegdy- 
Csanád nemzetség 1337-ben új birtokosztályra lépvén, Csanád 
esztergomi érsek és testvéreinek fiai kapják Filepkő, Szlatina, 
Perew, Stanisbhaza, mely máskép Gyurthyanus nak nevez
tetik, Feketetó, máskép Mikcseháza és a Pestős falu feletti 
Iltőtó nevű halásztavat; Dénes mester pedig kapja Pestős, 
Krapriora, Boncsó máskép Duburdun stb. falut. (Lásd Kap- 
riora.) (Anjoukon Ok. III . 370. 1.) Többet e helységről o 
monographia II. köt. 200. lapján.)

Halimba. Esztergom mellett volt 1234. évben Helumba- 
Szigete, az esztergomi érsek birtoka. (Fejér I II . 2. k. 408. lap.)

Karlsdorf-nak nincs saját határa, hanem az új moldovai 
területen fekszik, és pedig áz úgynevezett Streinyak táján.

Kavaran. Házy János a kir. adományt Kavaran, Szakul 
és Tinkova falura 1802. július 2 2 -én nyerte, nem 1812. év 
szeptember 27-én. Az utóbbi napon a királyi engedély kelt, 
mely szerint Heusel család nevét Házyra változtatta.

Kétkurfalu, vagy tán helyesebben Kétkúnfalu, hajdan falu 
Krassó megyében, melyet Magyar Pál ghimesi várnagy 1334. 
évben testvére Tamás fiainak adományozott. (Lásd Zaydrug- 
háza.) A Kétkúnfalu helynév valószínűleg az Arkikúnfalva 
helynévhez viszonylik. A Himfyek jószágai közt fordul elő ily 
nevű birtok. (Lásd azt.)

Kula. Lásd Szent-Lászlóvár. Az itteni romokat leírta 
Böhm Lénárt; Temesvári Értesítő 1880. folyam 70. lap.

Kutina. Bél Mátyásnak kéziratban maradt földrajzában 
Fadimak és Klicsova közt Rudna nevű falu említtetik. Ezt a 
Szentkláray által közlött 1723. évi térkép Rudina-nak, az 
1761. évi térkép Rutina-nak Írja, pedig nem más, mint a mai 
Kutina, a régi Gotonya. Érdekes tanúság, mi módon terjednek 
el a névrontások.

Lászlóháza, hajdan falu Krassó megyében Füzes és 
Germán közt. Magyar Pál ghimesi várnagy 1334. évben test

3 3 3
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vére Tamás fiainak, István, Miklós és Jánosnak Lászlóháza 
stb. falvakat adományozza. (Lásd Zaydrugliáza.)

Lugas, mint személynév. 1300. évben Lugas fia Mihály 
(Michael filius Lugas.) Wenzel V. 253. lap. De már 1274. 
évben Mihály, Luguos fia. (Hazai Okm. V. 51. lap.) Zoran falu 
határában van Valia lugosului nevű patak. Ezt a nevet bizo
nyosan senki sem fogja a latin locus szótul, sem Lugos város 
nevétől származtatni.

Manihom falu, ma Monio. Lásd azt.
Ó-Moldova, hatái-ának Sz. Helena felé eső részét a nép 

Kralievacznak nevezi. A rómaiak idején Moldován nemcsak 
valami castrum létezhetett, hanem egyszersmind tekintélyes 
colonia is virágzott, mert csak így magyarázható meg az 
érmek, ékszerek és az antik építészi maradványok oly gyakori 
előfordulása. Különösen számos hamvveder találtatott a malom
csatornán túl a folyam felé néző agyagföldben. I t t  valószínűleg 
egykor temetkezési hely volt. Böhm Lénárt 1879. év nyarán a 
Moldova melletti Duna partot megvizsgálván, mindenütt római 
téglamaradványokat talált. A nép ajkán azon monda tartotta 
fenn magát, hogy e vidéken hajdan nagy város létezett, mely az 
egész völgyet Moldovától egész Qoronini faluig és a hegyekig 
magában foglalá, de ennek alapítását a nép nem a rómaiaknak, 
hanem a magyaroknak tulajdonítja.

A  A múlt század elején Mercy Elorimund katonai kor
mányzó Moldován kis erődöt emelt és kath. vallású németekkel 
népesítette be; de ez a belgrádi béke után 1739. évben lerom
boltatván, ma csak alig felismerhető nyomokat hagyott 'hátra. 
Böhm Lénárt szerint ez erődítés kétségkívül a Duna partján 
római alapokon emelkedett, még pedig a mostani magyar kir. 
vámház helyén egészen odáig, hol a malomcsatorna a Dunába, 
ömlik; következőleg úgy a gőzhajózási ügyvivőség épületeit, 
mint a vaspálya-társaság terjedelmes fa-raktári helyiségét fog
lalta magában.

^ Midőn a törökök 1738. évben e vidékre betörtek, Mol
dova német lakossága úgy szólván teljesen elpusztult. Az 
ellenség felgyújtotta házaikat és templomukat feldúlta; azon 
kevesek, kik jókor menekültek, soha többé vissza nem tértek. 
(Temesvári Értesítő 1880. folyam, 2-ik füzet.)
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Sztanislovich akkori Csanádi püspök, 1741. évi egyházi 
jelentésében ezen szánandó vértanúkról röviden jelzi az idők 
súlyát: A Kliszura pedig teljesen elpusztult. Később szerbek 
telepedtek ide, kik most is főrészét képezik az itteni lakosság
nak. Az egyházi névtár azon állítását, hogy az itteni anyaköny
vek 1704. óta vezettetnek, az előadott események cáfolják.

Nátra, patak. Az oraviczai Tilfa mögül veszi származását 
és a Dobra patakba szakad, mely Majdan-nak rohan le. Az 
oraviczai-aninai hegyipálya a Nátra hidján vezet át.

Vapathy, lásd Opath.
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>) A megcsillagozott városok-, várak, helységek stb. ma már nem 
léteznek. Hegyek, patakok, dűlők nevet mellett ezen minőségük meg
említhetik.
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Heuerdorf 212.
Heuerdorf 212.
Hezeres 212.'

♦Hidegfa 214.
Hodos 214.

*Hom 216.
Homosdia 216.
Honoris 216.
Hosszupatak 218.

-Hord 218.

*Ibazó 218.
♦Igaz 218.
Igazó, patak 219.

♦Igazó 219.
*Igon 220.
♦Igrici 220.
*Ikus 220.
*Ikusfő, patak 224.
Illadia 224;

♦Illoncs 228.
♦Illuk 228.
♦Inics 228.
Istvánliegy 229. 

♦Ivánfalva 229.
♦Izbay 230.
Izgar 230.
Izgarpataka, csermely 231 

♦Izlás, liatárrész 231. 
♦Izvaricza 231. 
♦Heves-Izvor 232. 
♦Fekete-Izvor 232.
♦ízvor 232.

Jabalcsa 232.
•Tabuinak 233.
Jamsorovics 233.



♦Jara 233.
♦Jardebitz 233.
♦Jasabnik 233.
Jaszenova 233.

♦Jatasch 233.
♦Java, erdő 233.
Jám 234.

♦Jánk 235.
* Jáuosfalva 236. 
*Jánoskenezfalva 236.
♦Jenő 236.
Jevsnik 236.
Jerszeg 238.

♦Jeszenovácz 242.
♦Jotics 243.
*Jovanesti 243.

♦Kadrassó 243.
♦Kakarétli 243.
Kakova 243.

♦Kalanteleke 244.
Kallina 244.

♦Kalitgyeren 245. 
♦Kamerlocz 245.
♦Kaperlo 245.
Kapriora 246.

♦Karalus 248.
Karas, folyó 248. 

♦Karancsonpatak, patak 250. 
♦Kariakesza 250.
Karlsdorf 250. II. 333. 

*Alsó-Kava 253.
Kavarau 253. II. 333. 

♦Kladaniestlii 255.
Kladova 255.

♦Kragolfalva 256. 
♦Kragunfalva 256. 
♦Kraynytesth 256.
♦Krajova 256.
Krassó 256.

♦Krassófö, vár 262.
Krassó vármegye 2 6 6 . 
Kápolnás 266.

♦Keczefalva 267.
♦Kenes 267.
♦Kengyeltó 268.

3-12

♦Kerepeze 268. 
♦Kerestafalva 268. 
♦Keresztes 268. 
♦Keresztyénfalva 260. 
♦Kerliezel 269. »
♦Kerlie 270.
Kernécse 270.

♦Keve 273.
♦Kremelócz 273. 
♦Kremena 273. 
♦Kétkunfalu II. 333. 
♦Kigyós 273.
♦Kika 273.
♦Ki lesest 273. 
♦Alsó-Királymezeje 274 
♦Királytava, folyó 274. 
♦Kirtliwa 274.
♦Kistelek 274.
♦Kitest 274.
♦Kyvys 275.
Klicsova 275.
Kricsova 276.
Kriviiia 278.
Krivilla 270.
Kolildorf 280. 
Kalildorf 281.

♦Kójas 281.
♦Kolosfok 281.
♦Komiáu 281.
♦Komiáth 281.
Koinora 284. 
Komoristye 284. 
Komornik, patak 284. 

♦Konyerito 284. 
♦Kopoyoch, patak 284. 
♦Komét 284.
♦Körnet 286. 

i  ♦Kosoniest 286.
Kossova 287. 
Kossovicza 288.

♦Koste 288.
Kostej 288.
Kostil 280.
Kozlar, út 201.

I ♦Kozmafalva 201. 
Klokotics 201.

TARTALOM.
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♦Köles 292.
♦Kölesfok 292.
Kölnik 292.

♦Königsegg 293.
Königsgnad 293.

♦Köre 294.
♦Kőrösköz 294.

^♦Körösszeg 295.
♦Kőrösvölgy 295. 
♦Körtvélypatak, csermely 295. 
♦Kőszegit 295.
♦Kövespatak, csermely 295. 
♦Kövesd, vár 295. 
♦Kövespataka 299.
Kudvicz 300.

♦Kuké 301'
♦Kula TI. 333.
♦Kulboest 301.
♦Kuldofalva ,301. 
♦Kumanpataka, csermely .302. 
♦Kumanfalva 302.
♦Kunkul 302.
Kuptore 302.

♦Kurjasicza .30.3.
Kurtya 303.
Kusics 304.

♦Kusztus 305.
Kutas 305.
Kutina 305. II. 333.

♦Kuzaak 30(1.
♦Kuzik 306.
♦Kuzminc 306.
Krusicza 306.

♦Kruska 307. •

♦Laczkán ,307. 
♦Ladomerhegye, hegy 309. 
Lalasincz 309.
Langenfeld 310.
Lapusnik 310.
Lapusnik 311.

♦Lazo 311.
♦Lászlóháza II. 333. 
♦Lászlövár 311.
♦Leordis 311. .
♦Lesdie 312.

Leskovicz 312. 
♦Lespataka, csermely 313. 
♦Lethkas 313.
♦Leudin 313.
Leukusest 313.

♦Liberas 314.
♦Ligetyis, völgy .314. 
♦Ligorócz 314. 
♦Liszkovize, patak 315. 
♦Lörincfalva 315.

.♦Lugas II. 3.34.
Lugos .315.

♦Lugos (Kulboest) 409. 
♦Lúgosán, völgy 409. 
Lugosliely 410.

♦Lugoth 410.
Lukacsest 410.

♦Lukakoli 410.
♦Lukaya 410.
♦Luki 410.
Lunka 410.

♦Lnnka rivuluj 411. 
Lunkaság, vidék 412. 
Lunkány 412.
Lupák 414.

(MÁSODIK RÉSZ.) 

♦Machesest 3.
♦Macho 3.
Macsevics .3.

♦Macskás 3.
Macsova 8.

♦Maczas 14.
♦Maczkan 14.
♦Madrest, 14.
♦Magojafalva 15.
♦Magur, határrész 15.
Magúra 15.

♦Magúra 15.
♦Magurest 16.
Maguri 16.

♦Maycho 17.
Majdan 18. 

♦Majlatlimaycho 18. 
♦Majosfalva 18. 
Makovist.ye 2 0 .
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♦Maldest 20.
Manihom. 21. IT. 884. 

♦Mardest 21.
Yama Marga 21.

♦Marian 22.
Maria-Schnee 22. 
Marillavölgy 22. 

♦Marinkolcz 23.
♦Markteleke 23.
*Marovics 23.
Marzaina 23.

♦Mátyáz 32.
♦Medvepataka, csermely 33. 
♦Medves 33.
♦Medvispataka, csermely 83. 
♦Melytkochia 33.
Mercsina 33.

♦Ménes 34.
♦Mihajest 34.
'■“Mikes 34.
♦Mikcseháza 35.
♦Mikefalva 35.
♦Miklósiakra 35.
♦Mikulest 35.
♦Mikusvize, patak 35.
♦Milos 35.
♦Milotinócz 35.
♦Minisest 36.
Mirkovatz 36.
Mirsincz 36.

♦Misest 36.
♦Mochyr 36.
♦Mochyas 36.
♦Mochkafalva 37.
*Mochkan 37.
*Mogyolicza, hegy 37. 
♦Moisest 37.
♦Moldest 37.
Ó-Moldova 37. II. 334. 
Új-Moldova 38.
Monio 42.
Monostor 42.

*Monyorodia 46.
♦Monyoros 46.
Morava 46.
Moravicza 46.

♦Morencz 47.
Morgenstern 50. 

*Morova 50.
*Mos 50.
♦Muron 50.
♦Mustest 50. 
Kis-Mutnik 51. 
Yagy-Mutnik 51.

♦BJacza 60.
Nadrág 61.

♦Nagoje 64.
Nagypatak 64. 

♦Nalácz 64.
♦Nandrest 65.
Nádas 65.

♦Nátra 335.
Negrilest 65.
Nemesest 65.

*Nenchtelek 67. 
♦Nendraz 67. 
*Neniczevölgye 67. 
*Neogochfalva 67. 
♦Nergase 67.
Nermet 67.

♦Neudorf 68.
Nevrincsa 68. 

♦Nexefalva 69.
♦Nezde 69.
*Nezebér 69.
Nikolincz 69. 

*Niristhe 70.
♦Novak 70. 
♦Nyaraztya, patak 70. 
♦Nyárág, folyó 70. 
*Nvék 71.

♦©ezekül 71.
Ohaba 72.
Oliaba 72. 

♦Csév-Ohaba 72.
Ohaba lunga 72. 
Ohaba-Mutnik 74. 
Ohaba szerbaszka 78. 
Ohabicza 78. 

♦Oliahicza 80. 
♦Ohabicza 80.
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♦Oliabicza 81.
*( ikruglicza 81.

< Illőség  8 2 .
♦ O n m r  88.

Ómul- 88.
♦Opath 84.
Oláh-Oravicza 84.
Oraviczabánya 85.

♦Osziak 89.
Osztrovo 90.

♦Osztrov, lint,árrész 91.
♦Otliie 91.
♦Otlimarest, 91.
♦Ozestia 92.

Ökörpatak 92.
♦Öthalom 94.

*l*arliacli 94.
Padina-Matje 94.
Padurány 96.

♦Padusliavasa 97.
♦Paraz 97.
♦Parlagpatak, cswinely 97.
♦Partas 97.

P a ta k  98.
Patak  98.

♦Patkóra 98.
♦Patrik 98.
♦Paulest 99.
♦Pavlovecz 99.
♦Pazoad 99.
♦Praiitaza 100.
*P eperig; 100.
♦Percle 100.

Perkoszova 101.
♦Perliszke 101.
♦Perlő 101.
♦P erro  102.

♦Persafalva 108.
Perui 108.

♦Pervenbelszeg 103.
Pestere 103.

♦Pestes 105.
♦Peszér 100.
Pefrilova 107.

1.1ÍAS-Ó V i l l U K O I E  TÖ ltT lÍN HTE.  I I .

Petrosicza, patak 107. 
Petrosnicza 107.

♦Petrovacz 108.
Petroza 108.
Petroza 109.

♦Plesestli 109.
♦Pleskócz 109.
Preliul 109.

♦Prekocli 112.
♦Prekolt’alva 113.
♦Pétertálva 113.
♦Pigrios 113.
♦Prihilfiamiklúsfalva 113.
♦Priboj 118.
♦Prybratlimagyla 114. .
Priszaka 114.

♦Pobor 118.
♦Poclversa 119.
♦Poganes, falu és vidék 119. 
Poganyest 121.
Pogauis folyó 122.
Pojen 124.

♦Pojenieza 126.
♦Pokolpatak 126.
♦Pomostieny 126.
♦Popest, mező 127.
Posoga 127.
Poszesena 128.
Potok 129.

♦Potok 130.
♦Pútokul 180.
Poverzsina 130.

♦Plopul, rév 1.80.
♦Prodanest 130.'
♦Púd . . . .  aspataka, csermely 131. 
♦Puri 131.
♦Pusztatelek 132.

ssRachkfalva 132.
Radt'alva 132-.

♦Radafalva 132.
♦Rádpataka, erdő 132.
Radimna- 1.33.
Radmanest 133.

♦Radomerfalva 134.
♦Radumlya 134,

22*
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Halna 134.
Rafnik 137.

’•'Kaka 137.
Kakasdia 137.
Rakitta 137.
Rakitova 138.

♦Rárósziget 138.
♦Rekicze 139.

Remete luuga 139. 
Remete-Poganest 140. 
Üláli-Resieza 142. 
Kémet-Resieza 143.

♦Rées 147.
*Ribisoliova 147.
♦Rikitsch 147.
♦Rogosan 147.
♦Rogosanpatak. csermely 148. 
Roge«, határrész 148.

♦Rogoz 148.
♦Roskest 148.
♦Rovina 148.
Rumunyest 149.
Russova 130.
Rúzs 151.
Ruzsinósz 152.

♦Rnzsmósza 154. *

*Saka 154.
♦Salliausen 154. 
♦Sarmaspataka, csermely 155. 
♦Sarud 155.
♦Standincz 155.
♦Stanko 155.
♦Ság 155.
♦Sándorfalva 156.
♦Sárga 156.
♦Sásospatak. csermely 156. 
♦Sáturus 156.
♦Seile 156.
♦Sarkod 156.
♦Serpest 157.
♦Sesaagli 157.
♦Steepkfalva 157.

Steyerdovf 157.
Steyerdorf (Karlsdorf) 1 6 2 . 

♦Stempeldorf 162.

♦Stredócz 162.
♦Strezfalva 162.
♦Sidilest 163.
♦Sidimirpatak 163. 
♦Simouócz 164.
♦Sinka, patak 164. 
♦Sinkova 164.
♦Sirög, liatárhely 164. 
♦Sitiié 164.
♦Smikócz 164.
♦Stryzfalva 165. 
♦Sóhordóút, országút 165. 
♦Soloh 165.
♦Solymos 165.
♦Ür-Somlvó, vár 163 
Mezű-Somlyú, vár 171. 
Nagy-Somlyó 176. 

♦Kis-Somlyó, vár 176. 
♦Sorilla 176.

Só ad 176.
♦Srta 178.
♦Sugya, kerület és falu 17 
♦Supan, patak 179.
Supan 179.

♦Siirán 179.
Styuka 179.

*Szajár-Bő 179.
Szakalovacz 180. 

♦Szalokfalva 180.
♦Szanisz ló kenéz falva 18 0 . 
♦Szapanos, folyó 180.
Szárazán 180. 

♦Szarvastelek 182. 
Szatumik 182.

♦Szkradina 183.
♦Szlátina 183.
♦Szlatina 184.
♦Szlatinik, patak 184. 
♦Szia vest 184.
♦Szlavkocz 185.
Szpata 185.

♦Sztainocz 186. 
♦Sztanfalva 186.
* Sztaniszlóliáza 186. 
♦Sztanko 186.
♦Sztarnik 186.



TARTALOM. 3 4 7

♦Szád 187.
♦Szád, vár 187.
♦Szakos 188.
Magyar-Szakos 188.
Szákul 188.

♦Száldobágy 187.
♦Száldobos, erdő 197. 
♦Száldobpataka, terület 197. 
Szápárvfalva 197. 
Oláh-Szászka 197.
Szász kabánya 198.
Szebenitz 200.
Szederjes 200.

♦Szederjes 200.
Szegszárd 201.
Szelcsova 201.

♦Szelistye 202.
♦Szelistye 20».
Szemeink, liegy 203. 
Szendelak 203.

♦Szent,-András 203. 
♦Szent-Benedek 204. 

Saent-György 204. 
Szent-Helena 207.

♦Szent-1st váll 207. 
♦Szent-Király 207. 
♦Szent-László 207. 
♦Szent-Lászlóvár, vár 208. 
♦Szentmarinest 211. 
♦Szent-Mihálv 211. 
♦Krassó-Szent-Miklós 211. 
♦Szent-I’éter 211.
♦Szerdahely 211.
♦Szerioae 212.
Szkeus 212.

♦Szpenczuracz 213. 
♦Sterkovecz 213.
♦Sztremtura 213.

Szécsen 218.
♦Szecsenpataka, csermely 214.

Székás 214.
♦Székás 218.
♦Székáshánya 219.
♦Székely 219.
Nagy-Székes 219.

♦Széplak 219.

♦Szépmezü 219. 
♦Szépteleke 220. 
♦Szidonicza 220.

I ♦Sziget 220.
♦Szigetfő 221.
Szilha 221.

♦Szilha 223.
Szilváshely 228.

♦Szin 224.
Szintiest 224.

♦Szpin 225.
♦Szpin 225.
Szocsán 225.
Szedői, patak 2211. 

♦Szoliodol 226.
Szokolár 226.

♦Bonthat 227. 
♦Szoplakoruez 228. 
♦Stojcsest 228.
♦Szöllős 228.
♦Szőnyes 229.
♦Szörcsök 229.
♦Szörény 229.
Szuhoticza 229.
Szudriás 230.

♦Sznginul 232.
♦Sznliatya, folyó 282. 
♦Szuhor 232.
♦Szumucs 233. 
♦Szunmrinocz 233. 
Nagy-Szurdok 233. 
Kis-Szurdok 233.
Szuszány 335.
Szuska 236.

♦Szuteszka 236.

♦Thalmadia 236. 
♦Talyánfalva 237. 
♦Taraszlopatak, patak 237.

Tapia 237.
♦Tarnicza 238.
♦Thomai 238. 
♦Theberpataka, patak 238. 
♦Tegen 238.
♦Tejed 238.
♦Kis-Telek 239.
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♦Telest 239.
Temerent 239.
Temesely (Bega) 240. 

♦Teremfő 240.
Tergovistie 240.

♦Terjén 240.
♦Ters 241.
Ten, patak 241.

♦Téd 241.
♦Téglavár 241.
♦Tihó, liegy 241.

Tiliomerest 241. 
Nagy-Tikváit 241. 
Kis-Tikván 242.

♦Tilomerest 242.
Tinkova 243.

♦Tirneny 248.
Tirnova 248.

♦Tivadarbara 249.
♦Trifest 249.
Tömést 249.

♦Topilile, patak 251.
Topla 251.

♦Toplafő, csermely 252. 
♦Toplicza 252.
♦Toplicza 252.
♦Topliczel 253.
♦Topsa 253.
♦Thottálva 254.
♦Tronk 254.
♦Tövis 254.
♦Tövis 255.
* Tnrbarőcz 2 5 (5.

Twrd 256.
♦Tyuko 250.

♦Udvarhely 256.
Udvarszállás 256. 

♦Ugliarpataka, csermely 257. 
♦Ugrinócz 257.

Illeti, patak 257.
♦TTlicza 257.
♦Ulmul 257.
♦Ung 257.
♦Ungiul 258.
♦Ungurest 258.

♦Urkuta 258.
♦Urocz 259.
♦Urszul 259.
♦Urvispataka, csermely 259. 
Urvíz, vízér 259.
Urviz, szántó 259. 

♦Urzonie 259.
♦Tiszte 260.
♦ITzesty 260.

♦Vadad, 260.
♦Vadany 261.
♦Vadul 261.
♦Vaja 261.

fajaga, patak 268. 
♦Vajánmezeje 268. 
Valeabonl 268.
Valealunga 268.
Valeamare 269.
Valeamare 269.
Valeamare 270..
Valeapaj 270.

♦Valle 271.
♦Valekal nluj 271.
♦Valelupa 271.
♦'Valen 271.
Valiadény 271.

♦Valyero 272.
Valynga 272.

♦Vapathy 335.
Vapina, dűlő 272.
Varadia 272.

♦Várasd 273.
♦Varasfalva 273.
Vasziova 27.3.
Vatli 274.

♦Vladeny 274.
♦Vladan 274.
♦Vlasolclt 274.
♦Vraclia 274.

Vrány 274. ,
Vranyucz 276.

♦Várad, vár 276.
Váradia 276.

♦Várhegy 276.
♦Váralja 276.
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‘Váralja 277.
‘Vásárhely 277.
Vecseháza 277.

‘Vecsepataka 279.
‘Vejth 279.
‘Velcsest 279.
‘Verbolcz 281.
Veresmart 281.
Vermes 282.

‘Vesza 282.
*Végh 282.
‘Viaderitz 282.
VÍQsnik, patak 282.

*Visald 283.
‘Visszafolyópatak, csermely 283. 
Viszák 283.
Vitelnik 284.

‘Vizes 284.
‘Vizespatak, csermely 284. 
‘Vizvár 285.
Vodnik 285.

‘Vojla 285.
‘Voynche 286.
‘Vlogecz 286.
‘ Vukova 286.

Zabálcz 287.
‘Zaclio 287.
‘Zadya 287.
‘Zagurian 287.
‘Zagurincz 288.
Zaguzsen 288.

‘Zaydrughaza 291.

‘Zakadag 291.
Zakony 291.

‘Zala 291.
‘Zalathnukpatakfő, patak 291.
Zapodia 291.

‘Zazesth 292.
‘Zlaticza 292.
‘Zlavotincz 292.
‘Zerénd 293.
‘Zernyest 293.
‘Zicipataka, csermely 293. 
*Zyn 293.
‘Zinkad 293.
Zgribestie 293.
Zöld 295.

‘Zomovarest 296.
Zoran 296.
Kis-Zorlencz 297. 
Nagy-Zorlencz 298. 

‘Zumarinfalva 300.
Zsábár 300.

‘Zsaborest 301.
Zsena 301.
Zsidó vár 303.
Zsidovin 321.
Zsittin 822.
Zsúppá 323.

‘Zsupán, patak 324 
Zsupán 324.
Zsupunest 325.
Zsurest 326.
Zsurzsova 327.

K R A S S Ó  v A r m e g v e  t ö r t é n e t e ,  i t . 2 2 * * *


