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XV. SZAKASZ.

AZ ÚJ IDŐK ÉS A VÁRMEGYE.

TIZENKILENCZEDIK FEJEZET.

A reformkor és a legújabb idők.

I. A XVIII. század, jóllehet a hanyatlás korának neve
zik, sok tekintetben a restauratio százada. Az a mélységes, 
sokszor megdöbbentő nyugalom, mely már-már az elfásult- 
ság színében mutatkozik, épen nem a gyáva lemondás, 
hanem a jövőbe tekintés követelte nyugalom.

Az újjászervezés tervét előbb az uralkodók kísérlik meg, 
főleg Mária Terézia és II. József; utóbb az egyéniségének 
tudatára ébredt nemzet maga veszi kezébe az államalkotás 
nagy munkáját. 1790-ben ő is még csak kísérletezik, mert 
rendi alapon áll s az alkotmányát sértő, gyökeres újítások
nak ellensége.

II. A majtényi síkon elbukott a független Magyarország 
ügye. A csatavesztés csak szomorú zárópontja már vagy tíz 
éves hadi nyomorúsággal, pestissel zaklatott életünknek. 
Országdulásról, nagy katasztrófákról beszél a balsorsú magyar, 
kit nálunk még a megrázkodó föld s a medrükből kikelő vizek 
is rémítenek. Mégis a kurucz világ nem viharzolt el eredmény
telenül : az új megalkuvás Bées és a magyar nemzet között a 
«Systematica commissio» jószándékú tervezetének elkészíté
sére vezetett. Abban sokirányú és gyökeres újítások lépnek 
az országgyűlés rendei elé, kik azonban a rendi alkotmány 
szellemében inkább a régi törvényt és igazságszolgáltatást

Tóth Sándor : Sáros vármegye monográfiája. III. 1
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óhajtják vissza. Hiányzik a nemzetnek anyagi ereje, szellemi 
és erkölcsi emelkedettsége ahhoz, hogy a nagyobb változáso
kat elfogadja. Csak a dinasztia nagyhatalmi állását meg az 
ország biztosításának tervét respektálja s foglalja törvénybe 
a rendes hadsereg intézményét. Az új adóalap kérdése
1728-ig vajúdik, s végül is a nemesség diadalmasan elüti.

Nem csoda; mindenfelé nagy a nyomor. Sáros várme
gyének igen terhes az adóbeli adminisztráeziója s ezért könnyí
teni 1 kell rajta, ép úgy mint Eperjesen, melynek polgárai 
már csak a ház és föld jövedelméből élnek s el vannak adó
sodva; mint Bártfán, hol kicsiny és terméketlen a határ; 
mint Kisszebenben, mely aránylag még leginkább megbírja a 
repartitiót. A megye maga egyre ritkul: a jobbágysága szö
kik. Másutt sem mennek jobban a dolgok. A nemesi adó- 
mentesség kiváltsága a politikai élet főtényezője, melyen a 
kormányszék nem bír erőt venni.

1741 szeptember 11-ike közelebb hozta egymáshoz az 
uralkodót és nemzetet. A király a magyarnak a leikéhez 
szólt; maga fordult a bajában-bújában hozzá. Abban a heroi
kus elhatározásban Sáros is kivette a részét. így a magyar 
nemzet fellépése világtörténeti jelentőségűvé válik a nagy 
európai háborúban, a mennyiben a nagyhatalmi kérdésnek 
áldozta fel az erejét. Meg is tartani azonban azt a nagy
hatalmi állást nem volt már elégséges ereje.

Utóbb a lengyel dolgok bonyolítják a monarkia ügyeit. 
1772-ig húzódik el a lengyel kérdés, melynek Sáros vár
megye s főleg Eperjes az egyik színtere. A korábbi 1758. és 
1762. évi tatár és lengyel betörések után 1764-től itt szövőd
nek a bari-szövetség tagjainak, Radzivil Károly lithván her
ezegnek és emigráns társainak tervei. (L. XXI. szakasz.)

III. II. József ellenében a nemzeti renaissance segíthetett:

1 1733-ban a vármegye felír a HT-hoz, hogy ritkul a lakosság ; az 1730-iki 
lengyel pénzdevalváczió csapás a borkereskedő vármegyére, de meg a téli 
adóért 39 végrehajtó erőszakoskodik; 1740-ben óriási a drágaság.
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a nemzeti hagyományok teljes megújítása. A jelszó belga és 
franczia ugyan, de maga a visszahatás az idegen hatalom 
ellen irányul. A mozgalom ideálja a múlt: azt keresi a jövő
ben s annak megtagadását gyűlöli a jelenben. A nemzet most 
is a történeti vezetőire hallgat: a papságra és nemességre. 
A régi intézmények ekkor válnak igazán nemzetiekké. Első
nek a német ruha ellenében a magyar viselet1 divatja. Ha 
valaki nem hajlik, addig mulatoznak nála a hazafiak, a míg 
szabót nem hivat. A császár maga mondja, hogy nem a ruha 
itt a lényeg, hanem az, hog}i eltitkolják a forrongó érzést, a 
mely közös az országban s a melyet a temérdek atyafiságos 
összejövetel, levelezés és sok helyt a szabadkőmívesség egyre 
szít. Második vívmánya a mozgalomnak a magyar nyelv álta
lános használata.

Hogy így szembe kerül az uralkodó és nemzet, az első 
a vármegyei kongregáczióban akarja a rendi felfogással meg
vívni a csatát. Nem tart országgyűlést: az eleségszállítást és 
ujonczozást ott tárgyaltatja. A főrend enged, beadja a köteles 
részt, s azzal a vezető szerep, Werbőczi óta másodszor, ki
siklik a kezéből. A győztes köznemesség megtagadja a sub- 
sidiumot. A kormány nem is kapja meg az adó nagyobbik 
felét.

II. Józsefet azonban nemcsak a passzív ellenállás bé
nítja meg. Az országon segít az európai helyzet is. 1789 
deczember 8-án teszi meg az uralkodó az első visszavonuló 
lépést: beszünteti a földmérést és házösszeírást s először 
válaszol a rendeknek. Deczember 18-iki leiratában pedig tar
talmilag már egészen alkotmányos alapon nyilatkozik.

Az 1790. év elején tartott kongregácziókban a nemzeti 
szellem tehát diadalát ülte. «Valaki csak a száját táthatta. 
mind assessornak tették.» A központi hatalom túlságos erő

1 A vármegyék aprólékos gondossággal tárgyalják a magyar ruha for
máit (vitézi lovas öltözeti.

1*



4 XV. A/. ÚJ IDŐK ÉS A VÁRMEGYE.

feszítésének ez a visszahatás lett az eredménye. «A jegy
gyűrű1 a nemzet és király közt» visszaérkezett Budára. Megyei 
bandériumok jönnek-mennek a szent koronát őrizni; verse- 
zetek kísérik lépteiket; a szép díszruhákkal feléled a feudá
lis világ.

Minden erő visszaszállt a nemzetre. Csakhogy a múlt 
már nem elég; szilárdabb alapokra van szükség. A mint a 
történeti jog bebizonyította hatalmát, figyelem tárgya lesz 
minden, a mi azt erősítheti. A Névtelen ekkor megy át a 
köztudatba, sőt a hatalmas hűn birodalom emléke is. «Kíván 
ország régi, ősi, nagy Attilát» hirdeti a nagyváradi diadal
kapu a szent korona visszaérkezésekor.

De a nemzet, mint legista nevelésű, tovább is megy. Az 
uralkodó-ház uralmi kérdését is vizsgálni kezdi, még pedig 
a törvények meg a nemzeti jog szempontjaiból. Nyilvánvaló, 
hogy II. József az 1723. kétoldalú kötést megszegte: tehát az 
örökösödés törvényes fonala megszakadt. Új királyválasztást 
vitatnak az országban; addig pedig a nemzeti jogok biztosí- 
tandók. E czélból fegyverzik a nemességet; a vármegye, 
melyre a végrehajtó hatalom visszaszállt, eltörli minden emlé
két a korábbi rendszernek: a földmérési iratokat hivatalosan 
elégeti, a német tanítást beszünteti. Annyira úr volt köztünk 
ugyanis az idegen, hogy a nemzetiséget kellett első sorban 
megvédeni. Ezért hirdetik, hogy a régi szittya magyarság 
erkölcseihez kell visszatérnünk. A lelkesedés tüze áthatja a 
nőket is. S mindenfelé felhangzanak a humanitás szólamai;

Nem idegenkedünk már a reformoktól, csak nem értjük 
meg a reformokat. Az úrbéri és adózó viszonyok kérdése 
pl. meggondolás tárgya, bár az országgyűlés idejére odázzuk 
el a megoldását; valamint a vallásszabadság ügye is kiváltja 
jobb érzéseinket, bár a tolerantia szóba mégis illőnek tart
juk belekötni.

1 Sz. korona.
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Az 1790/1. országgyűlésre készülődő időnek bőven van 
lelkesedése, csak államalkotó energiája nincsen. A népet ki
zárjuk a közügyekből; legfeljebb, mint Szabolcs várme
gye, a bizalmára számítunk. A vármegye, a mennyiben szer
vezett pártjai nincsenek, a hitlevél szerkesztése előtt ki
zárólag az ősi alkotmány álláspontjára illeszkedik. A fele
kezeti ellentétek elnémulnak. Ha nincsenek pártok, kizárólag 
személyi: nemesi az érdek. A tisztújításon erősen kidom
borodik az 1722/3-iki törvény: az alispáni állásra a főispán 
négy jelöltet nevez; az alispán és a tisztviselők az igazi bir
tokos nemesek sorából valók, «disinteressatusok», kik a föl
desuraknak semmikép sincsenek lekötelezve.

A tisztújítás hű kifejezője a társadalmi állapotoknak, de 
a követválasztás és a diétái utasítás is.

IV. A trónöröklés ügye erősen foglalkoztatja a közvéle
ményt. Európában ezideig az egyensúly politikája uralkodik, 
melyet szövetségekkel biztosítanak. A porosz és orosz azon
ban folyton bolygatja a kérdést, főleg az osztrák és magyar 
monarkia külső politikáját, melynek Kaunitz a vezetője. 
A porosz diplomaczia különös erővel 1789-ben mozog, a 
mikor a vármegyék ellenállása fejtekezik ki. II. József fel is 
ismeri a veszélyt, egy tollvonással visszavonja a sértő ren
deletéit. S országunk, a kibékülés által, jelentékeny tényezője 
az európai politikának.

A porosz mindazáltal felkarolja a magyar nemzet ügyét, 
a mely mindig is idegen hatalomnál keresett támogatást. 
1788 elején még csak egyesek tapogatóznak nálunk a külföld 
segítsége után; Berzeviczy János pl. a belgrádi pasához küld 
bizalmas embert; ugyanakkor Lengyelországban nemzeti moz
galom támad, mely felvidékünkre is kihat. Majd a porosz 
udvar ügynökökkel izgat köztünk; Hompesch gróf megjele
nik a felvidéken. A nemesség fegyverkezik, királyválasztásról 
beszélget. Felveti a szászweimári herczeg nevét, bár a protes
tánsok nem feledik II. József érdemeit, a katholikusok pedig
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nem óhajtanak protestáns uralkodót és legkevésbbé óhajtják 
a porosz despotizmust. Abban mindnyájan egyek, hogy csak 
a független magyar állam biztosíthatja a nemzet jogait. A «De 
Dominio Austriae in Hungária» czímű, Berzeviezy Gergelynek 
tulajdonított irat ekkor hangoztatja a kétséget, ha váljon 
Ausztria teljesítené-e a nemzet kívánalmait? Onnan folyik 
a bátor következtetése is, hogy mivel II. József nyílt erőszak
kal játszotta el az 1723. jogot, itt az idő, hogy új dinasz
tiáról gondoskodjék a nemzet. A Habsburgoktól való elszaka
dásra jó segítség a porosz, de a további befolyása nem volna 
nyereség. Lipót, a ki következnék, mivel a helyzete kény
szeríti, ópiumot kínál, de nem alkotmány-biztosítást. így 
legczélirányosabb az angol összeköttetésre gondolni, mert 
hiszen mindig is az első dinasztiák jutottak nálunk uralomra. 
Ez az irat tehát a vajúdó eszmék egyéni, de hű kifeje
zője: sokak gondolatát tolmácsolja.

Ily hangulatban nyúlik át közénk a porosznak keze. 
Izgat, veszteget. Lipót előtt pedig felveti, ép az országgyűlés 
összeillésekor, az alternatívát, hogy belemegy-e a tervébe, 
mely Lengyel- és Törökország rovására megy, vagy kardélre 
bízza a döntést?

Sajátságos, hogy a legista magyar a Corpus Jurisban 
keres és talál a kérdésre jogalapot. Kitalálja, hogy a magyar 
szabadságnak II. Frigyes Vilmos a kezese, kinek őse jelen 
volt a bécsi béke megkötésénél. Az 1789-iki megyei felira
tok hangsúlyozzák a felfogást, majd a követi utasítások is erő
sen vitatják. Szervezet alakul, mely a porosz udvarral össze
köttetésbe lépjen, főleg a Tisza vidékén, hol a nemesi ban
dérium katonai gyakorlatokban fáradozik. Szabolcs vármegye 
népsereget is állít. S összeírják mindenfelé a nemeseket s 
magyar katonai kommandó-szavakat közölnek. Erő mindez, 
de a legnagyobb erő mégis a porosz biztosíték hite. S meg
világítja a helyzetet a lengyel rokonszenv tudása. Gácsország- 
ban erős az osztrák bürokracziától való szabadulás vágya;
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hangoztatják, hogy országukat Mária Terézia a magyar korona 
jogán foglalta el. Az ottani Gyulay-ezred 400 embere átszö
kik, s 1789-ben híre szárnyal a lengyel betörésnek.

V. Az 1790 jun. elején megnyíló országgyűlésen készül 
a nemzet újra megindítani a százados pert a királyival szem
ben. «A hazaszeretet vezeti», hirdeti magáról; «látja hona 
dúlt állapotát.» A történeti háttérben tényleg ott áll a koro
názatlan király, a ki felrúgta az ország törvényeit s ott a 
rendiség, mely a «fdum successionis interruptum» elvét hir
deti. A tisztújítást eldöntő társadalmi hangulat szerint alakul 
a követválasztás. A vármegye a köz- és magánsérelmek ösz- 
szeírásával foglalkozik, a melveknek orvoslását kéri a diétán, 
fontos kérdések is merülnek fel azok sorában: a közjogi és 
felekezeti álláspont, az alkotmány új biztosítékai és a nem
zeti élet újjáalkotása. Az elsőnek a tisztázása a fődolog
II. József után: az alkotmány megszilárdítása, a constitutio. 
Ennek a feladatnak fontosságát valamennyi vármegye vallja, 
bár mindegyik magáért beszél. S egyek a rendek még az 
ellenmondó kívánalmakban is. így az adómentességet min
denki óhajtja biztosítani, de a katonaság fizetésére egyik sem 
gondol; a felekezeti kérdésben is nagyok az ellentétek. Sáros 
vármegye pl. előre sejteti azt a támadást, mely 1791-iki fel
iratában a protestantizmus leszorítására tör.

Nem is lehetett másképen. A magyar közélet nem ala
kult még ki. Egy tekintetben találkoznak a nézetek; abban, 
hogy mit nem akarnak. A saját jogon túl nem néznek. A vá
rosi polgárság meg lanyhán fogja fel a dolgokat: érzi ide
gen voltát s a királyra bízza magát. «Körültekintő és okos.» 
A paraszt úgy egészben együtt érez a nemességgel, bár a 
Tiszán túl a «paraszt decretum» ellene irányul s II. József 
rendeletéit óhajtja vissza, a melyeket az urak visszavonattak.

Az országgyűlésen készülő Diploma egyik kiküldöttje 
Szmicsek József, eperjesi követ. A bizottságban kitör a fele
kezeti kérdés; a kiváltságok elismertetése, a birtokos és
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armálista nemesség adómentessége meg egyenlőjogúsága a 
vita tárgyai. A magyar nyelv joga is előtérbe lép: magyarul 
tárgyalnak s azt javasolják, hogy a latin nyelv csak a tör
vénykezésben és bányaügyben maradjon meg. Lassankint 
tisztulnak a felfogások: a felekezeti ügyet általános szabad
ságivá teszik, a nevelés függetlenségét hangsúlyozzák, sőt a 
nemzeti nevelés fontosságát is kiemelik.

Ismeretes dolog, hogy a Diploma, mint századokon át, 
ezúttal is a kölcsönös leszerelés eredménye lett. Sem a nem
zet nem bírta megszerezni a teljes függetlenséget, sem a 
dinasztia keresztülvinni azt, a mit az országgal akart. A szél
sőség és szertelenség ezúttal sem ért czélt, hanem compromis- 
sumokba fűlt. Az alkotmányos küzdelem ismét nem a nem- 
zetegésznek, hanem csak a rendiségnek harcza, mely felfelé 
is, lefelé is a saját jogok biztosításán túl nem tekint. S maga 
a rendiség sem egységes; a kath. klérus csak látszat szerint 
tart a nemességgel, mert a szabadkőművesség forradalmi 
tanaitól s a parasztlázadás veszedelmeitől tart, az arisztok- 
raczia féltékenykedik, a köznemesség pedig pártokra oszlik 
s a visszavonás üszkeit éleszti a szívekben.

1790 junius—julius hónapjaiban Budán forradalmi még 
a hangulat. A külső politikai viszonyok, főleg a porosz háború 
lehetősége, forrongásba hozzák a belsőket. A király azonban 
bölcsen egyengeti az engesztelődés útjait s nov. 15-ére koro
názó ünnepre hívja meg a nemzetet. A sok hűhó e szerint 
megalkuvásban végződik; a sok reform-igéret alig a vallás
felekezetek kibékülésében valósul meg. Legalább annyi az 
eredmény, hogy a hazafias együvétartozás érzése erősebbé 
válik a felekezeti érdeknél.

A dinasztiát folytatólag a franczia forradalom eszméi 
túlontúl foglalkoztatják. Legközelebbről érdeklik ezek az ural
kodót, még pedig a Mária Antónia vértanuságán kívül mint 
római császárt, mint az európai államrendszer vezetőjét. 
1790 végén valószínű a franczia háború. II. Lipót 1791-ben
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fel is hívja egyesülésre Európa uralkodóit, 1792-ben pedig 
szövetkezik a porosz királylyal. Hirtelen halála után gyenge 
utód, I. Ferencz követi a trónon és az európai politikában. 
Az új király tudja, hogy a magyarságban rejlik a főereje s 
azért kedveskedni óhajt neki. De mégsem az Ígéretei ragad
tak el bennünket, hogy fegyvert fogjunk a francziák ellen, 
hanem a régi közjoggal 1790 óta megszilárdult társadalmi 
rend meggyőződése, melyet a forradalmi eszmék a kiváltsá
gaiban fenyegettek. A rendiség ennek a demokratikus áram
latnak, arisztokratikus elvénél fogva, ellensége. így érthető az, 
hogy az 1792. országgyűlésen az új király nyájas szavai varázs- 
hatásúak. Hiszen tüntetőleg s első sorban magyar királynak 
tartja és hirdeti — kifelé is — magát!1

De a franczia viszonyok alakulása igazolja azok felfogá
sát, a kik minden reformban a forradalom veszedelmét sej
tik. S bizonyos, hogy nem az egész magyarság osztozik 1750/1 
lelkesedésében. Sokan kívánják Magyarország függetlenségét, 
de azt is látják, hogy a reformokat sem a király, sem az 
ország nem veszi munkába: tehát a teljes rezignáczió vagy 
erőszak közt kell választani. A királyt el is ijesztik a fejlő 
viszonyok az alkotmány megváltoztatásától, holott az örök
ségül maradt reá. így tér át az abszolutizmusra, mely a kir. 
hatalom s az 1791-ben még monstruózusnak mondott magyar 
alkotmány belső szövetségéből fakadt. A konszervativ érdek 
nyomban sorakozik a trón körül, beáll a szellemi reakczió 
s megkezdődik a czenzura.

Az abszolutizmus ellenében támad a Martinouics-íéle 
összeesküvés, melynek tanai kifakadások a fennálló közjog

1 1804-ben I. Ferenc/, osztrák császársága tiszteletére Sáros vármegye 
nagy ünnepet ül. Hivatalos misét, Te Deum-ot, kivilágítást rendez; Dessewffy 
József feliratban és versben hirdeti az örömöt; Péehy eperjesi plébános ma
gyar templomi szónoklatot tart; a vármegyei kongregáczión a jegyző beszé
dét jegyzőkönyvre veszik; a kassai katonabandának 150 Irtot, kivilágításra 
200 frtot szavaznak meg. Az összes költségeket a rendek fedezik.
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és társadalmi rend ellen, de azért veszélyt sem a királyságra,

oem a t ó r a d r c  nem rejtenek n if o f f ia n .  A magyar rendi
társadalom mégis ellenségeit látta a tagjaiban, mint a demo
kratizmus szószólóiban.

A szabadkőművesség munkássága ez idő szerint igen je
lentékeny volt nálunk, mert elméletet kellett előbb népszerű
síteni, hogy a tettek ideje következzék. A szabadkőműves- 
intézmény az 1790/1. országgyűlésnek határozottan mozgató 
eleme, mert akkorra már nemzeti, a nemzet továbbfejlődésé
nek igazi szerve lett. Szervezeti szabályai közt az egyenlőség 
és szabadság elvén kívül figyelemreméltó, hogy a társadalmi 
rendet nem óhajtja bolygatni,1 a legjobb alkotmány és kormány
forma elméletét vitatja, a valláshoz és hazához való viszonyt 
körvonalozza. Nevezetes tanai, hogy: vallástalan nem bocsát
ható a rendbe; a haza megköveteli az egyéni jó alárendelé
sét; a hazaszerető egyúttal királyszerető. Ep a magyaros czél- 
zat hívja ki ellene az 1795. Pátenst, mely rövidesen leszorítja.

Sáros vármegye főbb pontjain is sűrűn érintkeznek a 
páholy tagjai. így Fejérváry Károly eperjesi házánál meg 
Potthornyay birtokain, legállandóbban Felsővízközön, Girál- 
ton. Vonzották őket a rend titokzatossága meg az úgyneve
zett királyi művészetek: valami újnak, megkapónak a kere
sése. Hitték, hogy a mit a világ boldogítására keresnek, azt 
a régi intézményekben nem találhatják meg.

Az volt általánosságban a páholy, a mi később a Szé
chenyi István gróf Casinója: a művelt eszmecserék otthona. 
Nagy közjogi és nemzeti kérdések is vetődtek fel a mágia 
mellett benne. Egészben azonban az eredménye alig meg
felelő : a sok írást, szép szavakat a tett nem fedezte.

VI. Míg tehát az 1790/1. országgyűlés szónoklataiban a 
reformok hiveinek lázassága beszél; az országgyűlés szinte 
konvent, mely az intézmények átalakítását követeli, a vár

1 Tényleg azonban az egyenlőség, közadózás stb. hirdetésével bolygatta.
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megye pedig a szent korona körül pompázik: addig a tíz éu 
után eső korszak mély álomba merül. Szabad utat nyer a 
reakczió, mely elnyom minden lendületet. A magyarnak szel
lemi, irodalmi élete pangás; maga «rút szibarita váz». Csoda-e, 
hogy a hirtelen való változás után a napóleoni kor együtt 
látja Magyarországot és a királyt, hogy a magyar lojálitás 
újra kitesz magáért, hogy a dinasztia érdeke és az ő ősi 
alkotmánya egy neki? S csoda-e, hogy ez az alkotmány való
sággal megcsontosodik? Pedig mellette hamarosan sejteti a 
veszedelmes csírákat, melyek országunk függetlenségét kocz- 
káztatják: az osztrák császári czím.

A II. József keltette mozgalomnak bizonyára nem volt 
igazi nemzeti tartalma. A paszománt divatjában alig nyilat
kozott meg több, mint formaság: az is hamarosan nekires- 
teli magát s tékete szőrzsinórrá zsugorodik össze. De a nem
zetiség eszméje igazán megébredt-e a magyarban? Vagy inkább 
nem idegenedelt-e el tőle s nem olvadt-e bele a többi nem
zetiségbe s nem adta-e fel inkább a nemzeti felsőbbség tuda
tát? Mert a nemzetiség nagy politikai és kulturális munkás
ság eredménye: ilyesmiről pedig nálunk, a hol a rendi ki
váltság és a nemzeti egység kizárták egymást, beszélni sem 
lehetett. Volt közjogi egységünk, a melyből nemzetegységünk 
majdan ki fog alakulni, ha ugyan kialakul. A mint a rendi 
szellem az újkori állam szervezése ellen visszahatásul szol
gált, szövetségeséül elfogadta a nemzeti aspirácziókat, de 
czélt érve, nem törődött többé velők. 1790-ben diadalmámor 
töltötte el a magyart, hogy elnémította a németesítés szelle
mét; fogadkozott, hogy a felségjogokat fogja ezután megnyir
bálni s mégis meghunyászkodott. A köznemesség maga egy 
ideig követelődzik ugyan, de ő sem a géniuszért berzenke
dik, hanem a jobbágyain nyert szocziális hatalmát védelmezi. 
S ebben a szocziális világban konszervativ ő maga, a helyi 
érdeken nem lát túl; az általános eszmék meg sem közelít
hetik. Költőink mondják, hogy: «Jól vagyunk»; Berzsenyi
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«Köztünk Perikies napjai nyiltanak — Dicső szabadság tem
ploma lett hazánk» — szóval álomba ringatja a nemzetet. 
Pedig a nemzetiség eszméje benn csírázott a nép lelkében; 
a magyar nyelv érdekében szót is emel, de már 1805-ben 
leszavazza; 1807-ben a deák nyelv mellett helyet ad ugyan 
neki, de úgy, hogy: «kényszerítés ne legyen.» F. Nagy Pál 
szónoklatának nemzeti heve száraz deák kivonatban szorul 
meg, holott «a nemzetiség fontosabb az alkotmánynál»: az 
ő kijelentése volt.

A fennálló jogrend mindennek a megölője. A rendi al
kotmány csak jelképe s nem valósága a nemzeti életnek. 
Széchenyi Ferencz gróf ezért gyászolja nemzetünk «alacsony 
létét.»

Mankó-szerepre jutott a rendiség, mely béna államot 
vezet.

Az 1807. diétán kezdődik a patrióták és aulikusok küz
delme. A vármegyék igen ellenzéki szellemű utasításokat kül
denek, pl. hogy a király csak a nemzet beleegyezésével viseljen 
háborút. Magyarország jelentősége nőtt a dinasztia hatalmi 
állására nézve. Reformokat hangoztatnak az országgyűlésen, 
sőt 1807 jul. 20-án először kelnek a nép védelmére. Elő
tör a nemzeti irány is: az elemi iskolában kívánják a ma
gyar nyelv tanítását, s a nemzetiség demokratikus alapra 
való helyezésének elve is megszólal. Hasztalan: a reformok 
leszorulnak s Napoleon kiáltványa, mint zsarnoké, pendül el.

Napóleon azonban 1810-ben letöri Ausztriát. Arra a nem
zet ismét sürgeti a reformokat, József nádor pedig Magyar- 
országban jelöli meg a monarchia erejét. A kiráhr mégis az 
abszolutisztikus uralomra tér át s a magyar alkotmánynak az 
örökös tartományok kormányzata szerint való átalakítását 
sürgeti, sőt az 1812. eredménytelen országgyűlés után tény
leg már abszolutisztikusán uralkodik hazánkban is.

Mialatt 1815— 20 körül a nagy nemzeti önérzet, mely 
sohasem szunnyadt, a többi nemzetekben lázassá tette a
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függetlenség vágyát: Metternich elszigeteli a magyar államot, 
hogy az osztrák konszervativizmus visszafojtsa a világforron
gás közösségében megfogant minden jobb érzést és gondola
tot. Az olasz ég szabadságnapja lesüt a fiihellének közé, a 
pyrenaei félszigeten a eortez küzd a jezsuitizmussal, a nagy 
német egység eszméje diákok lelkében ébredezik, a lipcsei 
csata győzőinek mellkeresztjén ott van az «Europa libertati 
asserta» és «Grati princeps et patria», az orosz ifjúság alkot
mányról álmodozik: ugyanakkor a magyar nemesség bol
dogan fogadja az országgyűlésben a király szavait, amelyek 
másfél évtizedes elzárkózás után újabb, édesen altató dalul 
hangzottak neki.

VII. Az 1823. év rázza fel a nemzetet. A főrend azonban 
már nem tud magyarul s nem is bír vezetni, a középosztály
nak pedig egy kis részecskéje szabadelvű eszmékkel szatu
rálva tör ugyan elő, de győzni nincs reménye. így az egyre 
terjeszkedő pesszimizmus ront el mindent. A magyar már 
csak «sírva vigad». Míg Európa rohan előre, mi tespedünk. 
Jól dolgozott tehát I. Ferencz és az udvara: a középszerű
ség világa.

Az 1824. politikai fordulat a mi vármegyénkben is érez
hető. A spanyol felfogás hódít a rendekben, főleg a cortezé. 
Dessewffv József gróf sokat politizál s politizál mindenki és 
szidja a királyi resolutiókért Almássy gróf alkanczellárt. 
A kongregáczió is erősen nyilatkozik, mire kir. biztost kap. 
Előbb óvást emelnek ellene, majd beadják a derekukat. Az 
igaz, hogy nincs is kitartó vezetőjük; a «Kolomposok»-nak 
csak a híre jut el közéjük vagy épen annak torz-alakja, 
mely a német «Lasterorden» formájában szerencsejátékot űz 
s nőcsábítással kérkedik.

Lassan mégis feléled az alkotmányos élet az országban. 
Új főispánok jönnek. Hozzánk Péchy János jön adminisz
trátorul, a kit bandériummal várunk; mert félünk tőle, 
hogy Dessewffyvel szemben a viczispánságból csak az imént
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buktattuk ki. Atyjafia, a sóvári esperes üdvözli, hogy vala
mint Józsefet a testvérei eladták, de úr lett Egyptom földjén 
s ajándékkal fizetett meg: Sáros vármegye is bár eladta őt. 
de hiszi, hogy követni fogja a József példáját.

1825-ig, a hosszú szünet alatt, a Reichsgesetzblatt on
totta a Pátenseket; viszont a népszellem, melyet az írók 
élesztgettek, bár alig tudta, mit kíván, de hozta a kívánságo- 

at. S új nemzedék bontakozott ki. Széchenyi Istvánt is ez 
az idő avatta fel: új eszménynyel és új gondolattal, hogy 
életét a hazának és az emberiségnek szenteli. Majd a lemon
dás költészete aranyozza be a lelkét s megtagadja a multat. 
Hinni akar egy oltárképben, melyért le kellett a hajdaniakat 
mind rombolnia.

Alapjában véve nehéz dologra vállalkozott. A kibékii- 
lősdi-politika járta ekkor is a magyarnál. Pedig nagy ellen
tétek kerültek szembe az országgyűlésen: a jozefinisták s a 
franczia szellem kialakuló pártjai meg az ó-konszervativok, a 
békés megnyugvás képviselői. Azonban rövid időre rá, az 
1827. évi záró országgyűlésen1, már ismét «jól viselik» mago
kat a rendek, s a politikai fegyverszünet meddő napjai fojt
ják el a felbuzdulást.

Még az új világjáró eszmék sem elegendőképen hatnak. 
Széchenyi, az 1830. országgyűlés készülődése közben, nagy 
kérdést bolygat meg a «Hitel»-ben. Elve, hogy higyjünk s 
hihessünk egymásnak; aztán lehet egységes nemzetiséget te
remteni, a melynek főkisérője a magyar nyelv; az egységes 
nemzeti elemmel dőlnek meg a kiváltságok korcs kinövései; 
s ha felemeljük a népet, új kormányformát alkotunk és új 
intézményeket: megszületik majd az új Magyarország. Az ő 
divinatiója mellé sorakozik az 1830. júliusi forradalom hire.

1 Az 1825—6. diétán lévő «Urak»-at Szontagh Vilmos a «Magyar Köz
mondások» ez. kéziratában jellemzi. uSaaros. Bornemisza: Sárosi Vitéz soh’se 
tett Bővséget az Országban. Szinyeij : Nem minden nagy testben van nagy 
Lélek is.» Mindkettő rojálista parti.
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«Talán megkövezik érte» — mondta a czenzor a Hitel 
kéziratára. «Diadal-útján mi tartóztathatná vissza országunk
ban a szabadság géniuszát?» bizakodtak köztünk a reformok 
hívei.

Széchenyi tényleg nagy kavarodást idéz fel. A búsma
gyarok és a reformerek, a tőle «Sohamozdók»-nak hivott 
táblabirák és az izgatott fiatalság szólnak a «Hitel»-hez; 
amazok «Feszítsd meg»-et kiáltanak az íróra, emezek a haza 
megváltójának köszöntik őt. 7

A forradalom hire felvillamozza a sárosvármegyei tábla- 
birákat is, kik eddig a választáson kívül csak kártyázni 
szoktak. Az újságolvasás, kivált a mióta a lengyel forrada
lom kitöréséről hallunk, divatossá válik. S divat, főleg Eper
jesen. a megyei székhelyen a politika. De hogy alig több 
divatnál, jellemzőleg gúnyolja a röpke fölizgulást Greguss 
Mihály, az eperjesi kollégium professzora a Metternich gon
dolkozására írt distyehonban. A magyar lojalitás daczol a 
félvilág forradalmával. A sok lengyel menekülő keltette moz
galom így hamar lelohad, mikor a Haller gróf sebesi kasté
lyának vendége, Osztrowszky ellenében a viczispán prsesi- 
diálist kap, hogy őrizet alatt Ausztriába vitesse ki; a többi 
emigráns pedig vagy Felső-Magyarország közel-távol pontjain 
némul el, vagy a falusi nemességünk udvarházaiban keres 
szerény alkalmazást.

A «Hiteh-t alig olvasta nálunk valaki. A ki hallott róla, 
az a Dessewffy József gróf «Taglalat»-át várta. Hallani pedig 
sokat lehetett, mert a támadó örömest olvasta fel baráti kör
ben a munkája részleteit. A régi iskola támadása a modern 
ellen ősi fringyiákkal és mordályokkal, az alkotmány érint
hetetlen szentségével és klasszikus idézetekkel vonult ki 
benne a nagy reformátor ellen, a kinek ugyancsak nehéz 
dolog volt belemarkolni az eszméi szövedékébe. A tiszteletre
méltó veterán író, a ki öt évvel előbb «levéve szögéről por
lepte lantját». «A szép példa» ez. hosszú alkaikus költemény
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ben magasztalta ifjú írótársának «majom kar- és kortársaid 
megszégyenítő hazafiságát, áldozatkészségét», most az ősi jog 
és szokások nevében mondott a Hitel-ről Ítéletet. A nemzet 
palládiumául állította oda a megtámadt ősiséget, a mely le
kötve tartja a birtokot, a helyett hogy maholnap földön
futóvá tenné a magyart; s szemére lobbantotta ellenfelének 
a robot és dézsma ellen való izgatást s a méltányosság 
hiányát, a melylyel az úrbéri jog törlését kívánja, de a ne
messég kárpótlásáról nem gondoskodik. S kesernyés felsőbb- 
séggel szólítgatta fel a «proximus ardet Ucalegon»-t, a jó 
Horatiust és Vergiliust s velők a hagyomány és kegyelet 
egyre kétesebb becsű szólamait.

A «Taglalat» így lett az elfogultságába és balhitébe sze
relmes középnemesség tiltakozó válasza: az a szózat, mely 
a nemzet nevében örökre el akarta némítani Széchenyit.

Az 1833. év májusa a legszebb tavaszt hozta. Szerencse- 
jelnek vették a reformpártiak. Mintha a virágnyitás perczei erő
sebben megrezegtették volna a szíveket. Nagyidők sejtelme 
szólalt meg az elmékben: ujjáteremteni készültünk a korhadt 
államot. Az országgyűlésen kilencz reformmunkálatból kel
lett törvényt alkotni; úgy, a mint az 1791. 67. t.-cz. rendelte 
s az 1827. 8. t.-cz. körvonalozta. Az ekkor utasított országos 
bizottság tervezete azóta megjárta a vármegyéket. Merész vá
gyak és remények támadtak a hatásuk alatt. Hozzájuk járult 
a királyi kedvező szó. Igaz azonban, hogy a kormánynak el
odázó, ha nem: megsemmisítő szándékáról is suttogott a 
közvélemény. Tényleg formakérdést lök a kormány a forma
litások emberei közé: a sorrendi vitát. Az ellenzék a propo- 
zicziók közül a commerciale-t követeli elsőnek. Nem is lett 
1836-ig egyéb eredmény, mint az az elv, bog}7 «a jobbágyok 
felett is mindenekben törvény s ne önkény uralkodjék» meg 
a «Polgári törvénykönyv». Majd az 1832—6. országgyűlés után 
az adózás kérdése s a nem-adózók küzdelme következett. A tit
kos kéz ott is sikerrel dolgozott.
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Aztán, az 1836: 3. t.-cz. diadalával, mely nagy nemzeti át
alakulásunknak megnyitója, mint a szinképváltó tarkaságai, 
a fordulatok egymásra tolulnak. Metternich a fokost küldi le 
a vármegyékbe, meg a konszervativ mágnás-főispánokat; az 
1836. országgyűlésben a nemzeti aspirácziók egyenkint meg
valósulnak, de párvonalosan kialakul a nemzetiségi eszme 
is a pánszlávizmusban, a nagyillirizmusban, a horvát álmok
ban; az 1839—40. sérelmi országgyűlés feltámasztja a pecsovics- 
világot a «Záradéks-kal;1 majd mozgolódik a lengyel, s arra 
1840 május 13-án új kibékülési jelenet következik a király és 
a nemzet között.

VIII. A sárosvármegyei nemesi élet a reform-mozgalmak 
idejében szakasztott olyan, mint a másvidéki. A társadalmi 
felfogás középkori még. Tisztes állása csak a birtokos nemes
nek van, a ki hivatalt nem visel. Igazi úr, a ki azonban jobbára 
kerüli a főúri kasztot, melynek tagjai kizárólag tegezik egymást. 
A kormányhivatalnok is úr, de a kamarai tag, mivel idegen és 
nem nemes, nem igen megy úrszámba. Emez egyúttal nem 
is jó hazafi. Az ügyvéd, az orvos a honoratiorok rendje, de 
mint függő ember, éppen nincs egy sorban a birtokos ne
messel. Kivételt az tesz, ha tiszteleti táblabiró. A kereskedő, 
még ha nemes is, csak polgár. A főbb polgári társaságot a 
tanár, a pap és a városi háziúr teszik; a czéhbeli: a majsz- 
tram. Ha nemes leány nemnemeshez megy feleségül, megbot
ránkozás tárgya. A katonatiszt minden irányban kivétel: az 
úr. Fertálymágnás az, aki mágnással társalog, mágnásleányt 
vesz el vagy kamarásságot szerez. Az élesen elkülönzött tár
sadalmi osztályoktól legerősebben a mágnások szigetelik el 
magokat: a Dessewffy- Szirmay-, Haller- és Klobusiczky- 
családok, a kik bár a megyegyűlésre járnak, egyáltalában 
nem folynak be a közügyekbe. A főbb birtokosság is igen

1 Záradék-utasítások a megyéktől a Wesselényi-féle nótaperben, hogy 
ujonczot addig nem adnak, amíg a sérelem kellő orvoslást nem nyer.

T óth Sándor : Sáros vármegye monográfiája. III.
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büszke a származására, noha a birtoka nem tarthat már 
lépés a követelményekkel. Általában fényűzés, vendégeske
dés, kártyázás és tánczvigalom napirenden van a megyében, 
s még a legszegényebb nemes is kapaszkodik a vármegye 
szerényebb állásai után, csakhogy három évig urat mutat
hasson. Pulszky Ferencz az 1833. évi eperjesi életet nvárs- 
polgári és svihák-életnek nevezi. Volt azonban azért a bir
tokosság nem egy részében igen tiszteletreméltó, régi patriar
chális vonás. Szinte mindenfelé nyilt házat tart a vármegyé
ben, de a városokban is a módosabb nemes. Összeverődnek 
az elemek: rokonok, barátok, ritkábban a politikai ellen
felek. Pulszky Ivárolynak eperjesi házában állandóan él egy
két atyafi, különösen fiatal ember és leány. A vásárra érkező 
barátnak a nagy asztalnál mindig terítve van a helye. Nagy 
névnapok, új esztendő-kívánások járják. Tömegesen keresik 
fel ily alkalommal a viczispánt, a kér. tábla elnökét. A falusi 
élet is tele van barátsággal, szeretettel. így Berzeviczén, a hol 
vagy kilencz udvarházban fogadnak, Daróczon meg a tapolyi 
járás protestáns családjai körében, hol még a vármegye el- 
tótosodása után is erősen tartja magát a magyarság géniusza. 
A Fejérváryak, Bánók, Körtvélyessyek, Dessewílyek, Küké 
mezeyek, Bothok mindvégig kemény magyarok még a magyar 
nyelv használatában is. A magyar érzés melege megvan kü- 
lömben mindegyik vidéki udvarházban, sőt a német beszédű 
Eperjes urai között is. A Pulszky-család magyar pesztrát tart 
a gyermek mellett, bár maga csak Mádon beszél következe
tesen magyarul, ha szüretel. Az eperjesi társaságnak, főleg 
nőknek német a nyelve, mert az iskolájok is az. Valamennyi 
leány a Szenovits ev. tanító hires leányiskolájában tanul, 
így nem csoda, hogy a szegény magyar nyelv csenevész álla
potra jut, még a tudós emberek szájában is. Nem az egyet
len a Csupka András eperjesi jogtanár szavajárása: «Molitor 
(Molnár), propter Wassermangel, habuit baj».

Ilyen családias jellegű — a harminczas évek körül —
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a komlóskeresztesi nyári élet. Az udvarháznak nagy a külső
sége, de szűkös a belseje. Van három nagy szoba és ebédlő 
benne. Az ablak vasrácsos. Az úrasszonyhoz a papné látogat 
el, s mialatt a házi dolgokról tanakodnak, az ablaknál a 
szobaleány varrogat. Mert sok minden, főleg a ruhanemű, 
hazulról telik. Udvari vendégszobák is vannak, sőt nagy napo
kon a melléképületben is helyet szorítanak a vendégségnek. 
A birtokos Fejérváry-család, mely a község felét kapta I. Fer- 
dinándtól donáczióban, 257 év óta egyszer sem osztozkodott. 
Valamennyi családtag együtt gazdálkodott a várszerű kas
télyban. Csak a leányágról való öreg Semsey gondol ez idő 
szerint arra, hogy a három fia közt fel kellene már osztania 
a vagyont. Csakhogy késő a gondolat: a vendégszerető élet
ben mindene elúszott. Ruhát ad hát a fiúknak meg 30—30 
máriást; egyéb nem telik, mert zálogba adta a birtokot Des- 
sewffy ezredesnek s csak annyija maradt, hogy él. Egyik fia 
Prileszky pozsonyi viczispán leányával óhajt boldogulni. Oda 
is Ígérik neki, ha visszaszerzi az ősei birtokát. A fogas kér
dést megfejti azonban az okos apa: megy Dessewffyhez, a ki 
hajlandó visszaengedni a birtokot, ha egy év alatt leteszi az 
1000 arany zálogot. Prileszky arra hozományul adja a pénzt, 
a birtok pedig a családra visszaszáll.

Elénk a politikai élet a vármegyében. Az álláspont több
nyire maradi. Sok a konszervativ gondolkozású ember. Az 
öreg Dessewffy József gróf erős hangadó eszmék irányításá
ban, külömben hires a szórakozottságáról. A sánta Okolicsá- 
nyi consiliarius hasonlókép, a ki nyíltan ellene van minden 
reformnak, mert «a magyar constitutio a becsületes emberek 
számára készült.» Nem szereti a zsidókat sem s dühösen ki
fakad, hogy a Casino beveszi őket, sőt a viczispán kártyázik 
velők. «A türelmesség — mondja — az új divatú alkotmá
nyosságnak az ártalmas kigőzölgése.» A sárosi urak több
nyire kormánypártiak; ezért aztán a kir. Kanczelláriára, a 
Helytartó-tanácshoz, a kir. Kamarához, a kir. Kúriába, a kér.

2*
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Táblához sok is jut belőlük. Ellenzéki ember kevés akad: 
ezek élén Ujházy László, a későbbi főispán s Kossuth barátja 
és Sárossy Tamás főjegyző állanak. A kongregáczión az időt 
az öreg urak latin dikcziókkal húzzák k i; ha fiatal szólal fel, 
a ki természetesen a reformok híve, azt a táblabirói rend 
hamar letorkolja. A fiatalság azonban nem igen hagyja ma
gát, hosszú beszédekkel igyekszik kihúzni a gyűlést, d. u. 
1 óráig, a mikor ebédre mennek az öregek. Akkor egyszerre 
liberális a többség. Ezen a bajon viszont Péchy István viczis- 
pán avval kiván segíteni, hogy ebédre tartja magánál a tábla- 
biró urakat, ha ugyan az ármányos fiatalok el nem szöktetik.

A megyei pártok (1835.) tulajdonkép két vezető család: 
a gazdag Szinyei Mersék és a nagyszámú Péchyek körül sorakoz
nak. Amazok a haladás emberei; emezek hosszú idő óta, a 
mióta csak a XVII. sz. végétől átvették a vármegye vezetését, 
aulikusok. A harmadik nagy család: a Berzeviczyeké hol ide, 
hol oda csatlakozik, a szerint, a mint az idők járása sugallja. 
Többnyire szabadelvű irányúak, vagy megoszlanak. A pro
testáns családok mind ellenzékiek: a Rákóczi-kor hagyo
mányai élnek a soraikban. Egyébiránt az ellenzéki párt nem 
sokra megy nálunk, a hol túlnyomólag szegény a nemes s 
minden áron valaminő állást keres. Ehhez járul az a körül
mény is, hogy a vezető eperjesi társaság igen konszervativ 
természetű; továbbá, hogy az uralkodó-párt katholikus és 
orosz papjainak szavazata mindenkor nagyot nyom. A protes
táns papságnak tudvalevőleg nincsen szavazata.

Kossuth Lajos «Törvényhatósági Tudósítások »-ja kiéle
síti az ellentéteket. A szabadelvűbb táblabirák nagyon olvas
sák, míg az idősb konszervativok dühöngenek. Bárt fán, a 
fürdőben, hol ősi szokás szerint az egyik kis (nyári) gyűlést 
tartja a vármegye, vívják meg a háromnapos gyűlés elején 
a harczot, de azután összesimulnak: a saturnáliákban. Mert, 
noha már pusztulóban vannak az ottani palota-villák s a ven
dég inkább a lengyelségből kerül, fényes a bál, melyet ren
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deznek és szemvesztő a sokadalom, mely a fáraó-asztal körül 
tolong. Grassalkovich, Ceniceo és Lo-Presti báró a bankadók.

Az 1839-iki politikai fordulatot a szabadelvüség tér
foglalása készíti elő. A kormány megijed s a megyét a városi 
szavazatokkal akarja ellensúlyozni. (Eddig ugyanis a városok 
a magok egy szavazatával nem számítottak.) Az arravaló 
utasítások készítése nagyban folyik. Külömben Sáros vár
megyéből nemes ember nem igen szivesen megy követnek, 
s a megye örül, ha megbízottul kormányhivatalnokot foghat 
magának. Podhorányi eperjesi rendőrkapitány rendezi a kor
mánypárti választásokat, a mi azt jelenti, hogy hiába eről
ködik az ellenzék, kisebbségben marad. Az 1839—40-iki 
országgyűlésre kivételesen mégis szabadelvű követek: Pillér 
László és Pulszky Ferencz kerülnek fel, a kiket Fejérváry 
Gábor, az utóbbinak nagybátyja azzal a fogással segít dia
dalra, hogy 1000 frt fogadással ugratja be a kormánypárt kor
tesét. Az ellenzék arra sűrűn tömörül; a protestáns nemes
séggel tartanak a Szinyeiek és Berzeviczyek; lefoglalnak 100 
bocskoros nemest s megbuktatják Dessewffy Aurél grófot, az 
eddigi követet.

Ez az országgyűlés teljes mértékben mutatja a kormány 
gyámoltalanságát s a nemzeti erőt. S a nemzeti erő azontúl 
rohamosan tör előbbre; most már mindent akar. Az 1843/4- 
iki országgyűlés ugyan nem felel meg a közbizalomnak, 
kiélesíti az ellentétet a kormány és nemzet között, de nagy 
visszahatás támad utána mindkét részen. Amaz úgy segít 
magán, hogy miután a vármegye már előbb bevette a hono- 
rácziorokat szavazóknak, most a birtokos polgárra és a czéh- 
mesterre is kiterjeszted a jogot s nagy itatásokat, vesztegeté
seket rendez a nemesség soraiban. (Főleg a főrend költ sokat 
a nemadózás elvének győzelméért.) Emez viszont (1844/5.), 
mivel az adminisztrátorok erőszakoskodásában látja boldo
gulásának főakadályát, a vármegyék nagy többségében el
fogadja a népképviselet és kormányi felelősség elvét, mely
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nek a pesti gyűlésben Eötvös József báró a szószólója. 
1847-ben a pártok erősen szervezkednek, még pedig a fon
tolva haladók a Gyüldében, az ellenzék pedig — Deák Ferencz 
programmja alapján — a Kőiben. A főrendnek is van már 
40 tagú ellenzéke. De a reform-országgyűlés idejére Széchenyi 
a Politikai Programmtöredékekben már hirdeti a sejtelmes 
jövőt; Kossuth neve «Flagellum Dei» neki; a szárnyaló szen
vedelmek elébe vágnak a rohanó időnek s a nagy nemzeti 
tragédiának kezdetét veszi a megrázó expositiója.

IX. Káprázatos idők következtek. Az Új-Magyarország haj
nalhasadása rohamos átalakulással biztatott s vágyainkat a 
teljesedés hitével tetézte. Lázban égtünk; forrongó ösztönünk 
a múltnak romjain dicsőséges jövendőket kivánt építeni. 
A teremtés munkája egész valónkat, de higgadtságunkat is 
lefoglalta.

Sodró árfolyamathoz hasonlított az a pár nap, mely 
1848 márczius 3-tól április 11-ig döntő szerepűvé lett nem
zetünk életében. Sokat nyertünk, még többet mertünk: han
gulatok uralkodtak az országgyűlésen és nemzeten s azokat 
Kossuth riadója keltette és növelte. így jutottunk el a szélső
séges aspirácziókig, a mikor aztán azt hittük, hogy megértek 
a viszonyok a végső leszámolásra . . .

Ötletszerűvé lett az országgyűlés munkája. Fgyre nagyobb 
befolyáshoz jutottak a forradalmi klubok a közügyek inté
zésében. Hatásuk magát Kossuthot is hol elragadta, hol el
némította. S hasonló szerepre jutott az első felelős magyar 
minisztérium is, melynek tagjai a szervezkedés feladatán 
kívül a pillanatok szerint változó viszonyok és befolyások 
következtében inkább csak belső, mint vezető munkát végez
tek. Népszerűségük így hamar megrendült. Közben a nem
zetiségi ügy ijesztő gyorsasággal készítette elő a fordulatot. 
A fegyverre appellált, Bécsre számítva, Jellasich. Hadsereg 
kellett és pénz, hogy szégyenszemre ne jusson önállósága 
első órájában a magyar.
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A katonai törvény kérdése állította igazában előtérbe 
Kossuthot. A hadügyminiszteri javaslat a már megszavazott 
ujonczok nyelvi és formai ügyét érintetlenül hagyta. A né
met nyelvű ezredek kereteit akarta egyelőre megtartani, a 
míg az idő az önálló magyar hadsereg kialakulását meghoz
hatja. A királyi hozzájárulás is csak így volt várható.

Ekkor lépett közbe az utcza, a feltüzelt közvélemény. 
A radikális párt hallani sem akart egyébről, mint a magyar 
hadseregről.

Lehetetlenség nem is volt a dologban; így Szemere és 
Kossuth előbb a minisztertanácsban, majd az utóbbi az or
szágházban nem láttak egyéb megoldást, mint a magyar 
vezényszónak kimondását.

Itt történt meg az újabb hiba. Ha a «hegypárt» zúgó 
éljenzése meg nem bűvöli Kossuthot s rögtön nem tárgyal
tatja a törvényjavaslatot, a királyi szó talán javunkra dönt. 
Helyette csak a belső ezredek kiegészítéséről gondoskodtak a 
szervezők s még a honvédelem jövőbeli felállítása iránt adlak 
némi utasításokat.

A julius 25-iki custozzai győzelem után hanyatthomlok 
rohantunk a lejtőn lefelé. A visszatorlás politikája fogant 
meg Bécsben ellenünk, a mely azóta nem is ingadozott 
tovább. Kiállotta, bár szégyennel, a dicsőségünk napjait, de 
prédára lesben állt és — várakozott.

Végzetszerüleg mutatkoznak ezután egyre-másra a nagy 
nemzeti katasztrófa jelei. Windisch-Grätz herczeg hódító úton 
igyekszik Buda felé; 1849 újév napja virradóján Debreczenbe 
menekül át az országgyűlés; végre a legszomorubb múlt 
képe is vigasztalóbb lesz a magyarra, mint a jelen, melyben 
előbb az alkotmányát, azután a szabadságát veszti. Minden 
úgy történt, a hogyan történnie kellett Deák Ferencz szerint, 
a ki Világos után, gyötrő visszaemlékezések közt várta a 
vigasztalan jövőt, mely hosszasan próbálja ki s szenvedések 
árán váltsa meg a magyart.
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A mikor mindenki elvetette a fegyvert, Deáknak és a 
nemzetnek megmaradt fegyveréül a türelem.

Tizenegy éven át, tarka egymásutánban folyt velünk a 
bécsi kisérletezés. Ugyanakkora (s még hosszabb) a magyar 
passzivitás története. Azelőtt legalább föld voltunk, melynek 
természetes határokat vontak a jogaink; ezután Magyarország 
üres lappá lett, a miről mindent kitöröltek: sem ország, sem 
nemzet; sem jog, sem önállóság. Még a históriai igazságunk 
is lekopott.

A tabula rasa-t Bées maga írta tele. Sokféle czirkalom- 
mal, amit utóbb újra átírtak, le-letörültek. S minél czifrább 
Írást vetettek rá, annál kétségbeejtöbbnek látszott a helyzetünk.

Felzokog az ember szíve, ha olvassa, hogy micsoda pro- 
kruszteszi munkálatokat végeztek a nemzet testén. Egymás 
sarkába hágtak az újabb és legújabb felosztási terveik, a 
melyeknek az volt a czéljok, hogy hozzászoktassanak a gon
dolathoz, hogy geografíailag is megszűnünk számítani. Kap
tunk három ideiglenes rendszert: a minek katonai diktatúra 
volt a jellege; aztán fiókkormányt, pátenses meg diploma- 
kormányzati formákat. A «Neugestaltung»: országunk új köz
jogi beállítása okozott legtöbb huza-vonát. S paczifikáltak; 
építették «az összhazát»; végre visszakerültek az abszolutiszti
kus formához s arra aztán kimondták, hogy a legmegfelelőbb.

1850 3 közepéig tartott a Provisorium; onnan kezdve 
1860 október 20-ig a Definitivum. Definitivum, a melynek 
csak a neve igazi; a lényege, az erőszak hérosztrateszi játéka, 
szinte a pillanatokkal változik.

X. Vármegyénkben a negyvenes évek folyamán a refor
moknak még nem kedveznek a viszonyok. A konszervativ fel- 
fogásúak uralkodnak, a kik közt azonban sok az igazi hazafi. 
A szabadelvűségnek kevés számú őszinte hive van. Elükön 
Ujházy László áll, a ki az országgyűlési ifjak ügyében tüzes 
szónoklatával felségsértési perbe bonyolódott. Az irány kitartó 
képviselői: Bánó József, Pillér Gedeon, Haller Ferencz gróf,
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Bujanovits Rudolf, Berzeviczy Emil, Máriássy Ágoston, Szi- 
nyei Felix és Berzeviczy Tivadar.1

Az első, komolyabb elvi összeütközést a közgyűlésben 
1848 márczius 13-án idézik fel a liberálisok. A főügyész til
takozik ama társulatok ellen, a kik Abaújban s másutt a 
megyei municzipális függetlenség leszorítására törnek s közös 
elnevezés meg jelek által külömböztetik meg magokat. Hogy 
Sáros vármegyében is ne akadjanak kedvező talajra, indítvá
nyozza, mondja ki a gyűlés, hogy tilos a birtoknak oly czélú 
tömeges összevásárlása, a melynek alapján a vevő politikai 
befolyáshoz juthat. A javaslat nyilván a szabadelvű betele
pülők ellen irányul. Az alispán a vitát kizárva, szavazást 
rendel el, mire Ujházy, Bujanovits és Bánó Miklós nagy zaj 
közt a hozzászólás engedélyét követelik; majd mikor a jegyző 
a szavazó liszta olvasását megkezdi, Bánó kitörli a nevét, a 
társai pedig kiragadják a kezéből az ivet. A széksértés kimon
dása után határozattá válik egy új zászló készíttetése, melyet 
a vármegyei széképületen azonnal kitűznek. Márczius 15-ike 
még a tétovázókat is elragadja, sőt 21-én Eperjes nagy öröm
ünnep színtere: nemzeti zászló leng a templomokon; kokárdát 
tűznek ki nagyok, kicsinyek; Kerényi Frigyes hazafias költe
ményben dicsőíti a független, új Magyarországot; este köz
vacsora, kivilágítás, fáklyászene; a Mária-szobornál a Rákóczi- 
induló hangjai mellett fáklyaégetés folyik; a pártok kibékülnek; 
a kik előbb borzadnak Kossuth Lajos nevétől, most nemzeti 
ajándékkal óhajtják megjutalmazni; s nem utolsó a lelkesítő

1 A politikai mozgalmak élénk harczokra adtak alkalmat. Míg a kon- 
szervativok a márcziusi eszmékért nem lelkesednek, a kisebbség, már a franczia 
reform-eszméktől áthatva, síkra száll a haladás érdekében. Sokban elül is jár 
a vármegye : Ujházy Budaméron és Bükiben 1837-ben hajtja végre a tagosítást, 
Fejérváry Gábor az opálnak vív ki a világpiaczon helyet s Eperjesen múzeu
mot létesit, mely a magyar archaeologiai tudománynak bölcseje lett. Szabadság- 
harczunkban sok áldozatot hoztak egyesek : Dessewfíy Arisztid az oltártól lépett 
a harczok viharába, a Szinyeiek az ezüstjöket tették le a haza oltárára. S az el
nyomatás korában a jernyei kastély ápolta a magyar irodalmat és a jövő eszméit.
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hatásban, hogy az első magyar minisztérium lisztáján ott 
van Pulszky Ferencznek, a megye szülöttének, mint pénzügy
miniszter-jelöltnek a neve.

Az aggódó fél, bár a lázas közöröm részese, titkon mégis 
abban reménykedik, hogy a reform nem lesz bosszú életű s 
várja, hogy honnan jön az ellenhatás. Indítéka főleg az, hogy 
a tótság lázadásától tart. Ezért hamarosan keresztül is viszi 
a vármegyei «bizottmányban», hogy a nép között felvilágo
sító kiáltványt köröztessenek. S állandó választmányt küldenek 
ki a közrend érdekében, majd az alispán indítványára a 
három széksértő ellen elállanak a ílskusi végrehajtástól. Egy
idejűleg veszik a felsőbb rendeletet, hogy a Nemzetőrség 
ügyéről a Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmánynak tegye
nek jelentést.

Az utóbbinak szervezése szükségessé is vált. A vármegye 
törvényszéket kénytelen mindjárt az első napokban Dobó 
lelkésze ellen kiküldeni, ki a szószékről lázit az úrbéri javas
lat ellen. Egyebütt is érzi a birtokosság, hogy veszélyes a hely
zet: a nép egészben közönyös a nagy nemzeti áldozathoza
tallal szemben. Sürgősen újjászervezik az eperjesi polgári 
gárdát, mely mint polgári őrség korábbi sötétzöld s vörös- 
hajtókás frakkja helyett attilát, nemzeti karszalagot és kokár
dát kap; majd vármegyei Nemzetőrséget állíttatnak fel Hal
ler Ferencz gróf parancsnokkal, melynek betanítását előkelő 
birtokosok: Roskoványban Bánó József, Daróczon Szmre- 
csányi Ödön, Dobón Dobay Ferdinánd, Berzeviczén Ber- 
zeviczy Tivadar végzik. A tótság hűségesen gyakorol s a 
hol az urak egyek, kitart a nemzeti ügy szolgálatában.

Az ellenfelek békéje, mely a pillanat hatása alatt létesült, 
nem tarthatott sokáig. Zavaros tüntetések váltják hova hama
rább egymást a vidéken. A két alispán Ujházyt, az új főispánt 
ellenséges indulattal fogadja, kit külömben a konszervativok 
is korleskedéssel és izgatással vádolnak a követválasztások 
alkalmából. Kapy Edvárd főszolgabíró jelenti, hogy politikai
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izgatás folyik a járásában s az izgatok: a főispán fia, majd 
ő maga, kik a sóvári sváb bírót erőnek erejével rá akarják 
venni, hogy Bujanovits Rudolfot választassa meg követnek 
s ne a konszervativok jelöltjét, a kik a régi törvények vissza
állítását kívánják. A jelentés nagy szóharczot kelt, mire Ber- 
zeviczy Emánuel főügyész védelmébe veszi a konszervativ 
pártot, melyhez méltatlan a hazaíiatlanság vádja. A jelentés 
mindazonáltal elég arra, hogy a főispán ellen szót leljen a 
bizalmatlanság, ki az állását a pártfőnökétől elválasztani nem 
tudja s a megye nagy többsége ellen lázítja a békés hajlamú 
néptömeget. A bizalmi kérdést bizottságilag vetik fel s hatá
rozatiig kimondják, hogy a nádortól és a minisztériumtól a 
főispán eltávolítását feliratban kérelmezik. Az indítványt 217 
szóval 100 ellenében elfogadják, mire a vármegye az 1836. 
évi 36. t.-cz. alapján hit alatt elrendeli az ügy megvizsgálá
sát s a beigazolás után a további lépések megtételét.1

A felirat következményéül Csáky László gróf kormány- 
biztos siet a megyébe, a ki a közben követté választott Kapy 
Edvárdot, mivel kormányrendelet nélkül nyomozott, leteszi 
a hivataláról. A megye nem hagyja az emberét; azt mondja:

1 Az Ujházy L. főispán és pártja ellen való állásfoglalást Kisszeben kép
viselete — az odavaló nemességgel együtt — éles hangon Ítéli el (1049—1848. 
jun. 23-iki jkvi sz.) : «E város közönségének tudomására juttatván az, hogy 
Sáros vármegye ismeretes szellemi nemességének nagyobb része valamint a 
legújabb szerencsés átalakulásunkat megelőző időben szabadelvűség iránt 
ellenszenvvel viseltetvén, mindazokat, kik eddig az emberiség jogaiért férfias 
elszántsággal küzdöttek, üldözéséül tárgyára tette : úgy jelenleg sem tudván 
vele megbarátkozni, előbbeni szerepéhez továbbá is ragaszkodik és minden 
lealacsonyítására fogható fegyvereit Főispánja ellen fordítja, ki jelen bölcs kor
mányunk által e Megye élére állíttatva veszélyteljes időkben magát a Nép 
jogaiért feláldozta és azért annak háláját és bizodalmát teljes mértékben ki
érdemelte ; ----- És mivel e Város Közönsége nem kételkednék, hogy hazánknak
boldogságát csak ily férfiak képesek hathatósan előmozdítani, kikhez nem egy 
elégületlen töredék, de a nép teljes bizodalommal ragaszkodik, a Tisztelt Nem
zeti Kormány megkéretni rendeltetett, miszerint Főispáni tekintélyének leala
csonyítására irányzott ily törekvéseknek gátat vetni és elégtételt kiszolgáltatni 
méltóztassék.» Egyben a közgyűlés bizalmat szavaz a kormánynak.
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a minisztérium a feljebbező határozatot még nem kaphatta 
meg, a mikor már a biztost kinevezte; az 1805. 5. t.-cz., 
melyre ez hivatkozik, a magánpanaszra történt nyomozást 
érti, holott Kapy a Bizottmány megbízásából járt el; mivel 
pedig az 1495. 15. és 1638. 6. t.-cz. szerint a hivatalnok — 
még a főispán is — a vármegyei hatóságnak van alávetve, 
szavazatra bocsátja az ügyet. Ezúttal 183 szó dönt 11 ellenében.

Egy más dologban is összeütközik a főispánnal a megye. 
Ujházy levélben közli ajánlatát a két országgyűlési kö
vet, előbb tisztviselők s még egy harmadik tisztviselő állásá
nak betöltésére. A gyűlés azonban idézi ellene az 1848. 17. 
t.-cz.-t, mely szerint a főispán a bizottmánynyal egyetértőkig 
kandidál, de külön választási jogot nem gyakorolhat. Az 
ellentétek így még inkább kiélesednek, amin Beöthy Ödön, 
az új kormánybiztos sem bír segíteni. Annyit kivisz, hog}7 
az üres állásokra hármas candidatio küldésére szorítja a köz
gyűlést; rosszalja Kapy törvénytelen merényletét és tiszti 
kereset indítására hívja fel a rendeket. Egyúttal, mivel a 
megye ellen néhány eperjesi polgár feljelentést küld, a kik
nek nincs beleszólásuk a dologba, visszautasítja a reakczió és 
pánszlávizmus vádját, melylyel Sáros vármegyét illetik. A mi
nisztérium nem ejti el a főispánt, mire a gyűlés kimondja, 
hogy bizalmat nem érezhet a működése iránt.

Mivel a november 1-jével életbe léptetett közteherviselés 
kérdésével kapcsolatban a bizottság a hadi adóról nem intéz
kedhetik, a házi kiadásokat állítja össze, a mikor az orszá
gos fegyverzaj egyszerre megváltoztatja a helyzetet. Lelkes 
hév ragadja el a sárosiakat; honvédek toborzása kezdődik; 
adakozások folynak a haza védelmére (az utolsó Berzeviczy 
báró özvegye és leánya, Szmrecsányi Ödönné az ezüstneműi
ket áldozzák fel); Semsey Pál főjegyző a közgyűlés határoza
tából kiáltványnyal fordul «Sárosnak lelkes fiaihoz», hogy 
felejtsék a viszálykodást, egyesült akarattal keljenek fel a 
Lengyelországból betörő Simunich ellen, a nép pedig rejtse
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el a vagyonát. Kossuth egyidejűleg a Gácsország felé vezető 
utak eltorlaszolását rendeli. Majd Irányi Dániel kormánybiz
tos intézkedik a védelem körül, mozgó nemzetőrséget szer
vez s annak őrnagyává Pulszky Sándort teszi, ki Olasz
országból ép akkor érkezik haza. A vezénylet azonban terv- 
telen, a honvédség ide-oda: Eperjesre, majd deczember 8-án 
megint Kassa felé vonul. Schlick altábornagy ezalatt Gács- 
országból Grabna-Duklán át 8,000 emberrel tör be, a kik 
Fiedler, Perger és Deym tábornokok dandárjaiból valók, 
Eperjest elfoglalja, miután Pulszky, már mint nemzetőr
alezredes 1500 nemzetőrével és 11 ágyújával Kassának hát
rált meg. Tizenkét nap múlva, (decz. 11.) találkoznak azután 
a kassai hegy alatt az ellenfelek, hol Budamér és Tihany 
között a 6—7000 gyalogból, 50 lovas nemzetőrből és 15 ágyú
ból álló magyar haderőt a császári sereg szétveri. Az ütközet 
nem is csata, hanem megfutamodás.1

A deczember 2-iki Olmüczi nyilatkozat után ez a bal
siker magukhoz téríti a megyei konszervatiuokat. A bizottság 
feliratban fordul az uralkodóhoz, hogy: «A természet annyi 
áldásával, az ős szabadság minden malasztaival megáldott volt 
Magyar hazát legutóbbi időkben a nyilt lázadás és polgári 
háború a közszerencsétlenség örvényébe dönté . . . E köz
szerencsétlenséget enyhíteni az ő feladata .. . E megye, mely 
hűségében magát a mindent magával elsodró terrorizmus 
vihara által eltántoríttatni sohasem hagyá, erős hittel tekint 
rá, hogy a hadi erőveli közbenjárás a lázadó pártütők czél- 
zatainak lerombolására irányoztatik.» A választmányi ülés 
azonnal hozzáfog a tisztító munkához is: Kükemezey István 
alszolgabirót, mivel az ellenség becsapásakor a kerületében 
kétesen viselkedett, elmozdítja; az'elnöklő helyettes főispán, 
Hedry Erneszt, az üres tisztviselői állásokra ajánlott jelölteket

1 Kassa vidékén két ütközet volt: 1848. decz. 11. és 1849. jan. 4., közben 
pedig Szikszónál. Pulszky seregét már Mészáros honvéd miniszter vette át. 
Jan. 4-én szerepelt dicsőséggel Dessewffy Arisztid több sárosvármegyeivel.
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elfogadja s a mennyiben a cs. katonaság bevonulásakor több 
tisztviselő, mint Berzeviczy Tivadar t. főjegyző, Pap István. 
Noszticzius Károly, a tarczai esküdtek és sebész eltávoztak, 
új tisztviselőket választat, valamint azok helyébe is, a kik 
utólag lemondottak; végül a bizottmány felhívja a helyettes 
főispánt, hogy a mely tisztviselő gyanús előtte, csapja el. 
Másnemű megtorlások is következnek: Schlick parancsa az. 
hogy Pulszky Ferencz, Ujházy László és Haller Ferencz gróf 
lázadó fővezérek birtokait a főügyész vegye bírói zár alá; 
ugyanőt viszont a bizottmány arra kéri, hogy intézkedjék 
Szebenben, hol Ribossy József polgármester a volt magyar 
kormánynyal érintkezésben áll s külömben is ellenséges a 
szellem a lakosság körében. 1849 januárius 16-án Hedrv, mint 
kir. biztos, Windisch-Grätz rendeletével megbízást kap a ka
tonai hatalom alatt álló vármegye és három város «kétes 
jellemű» tisztviselői ellenében; majd felsőbb utasításra, a míg 
a hatóságok belső kezelését visszaállítania sikerül, a bizott
mányokat és tiszti székeket megszünteti, a gazdasági és árva 
ügyek kezelésére Berzeviczy Emánuel tiszteleti alispán el
nöklésével bizottságot nevez ki, mely köteles az adóügyben 
eljárni; ugyanezt a törvényszék elnökévé teszi s meghagyja, 
hogy a két bizottság üléseinek jegyzőkönyvét 5—5 nap múlva 
terjeszszék elébe.

Akkor jelenik meg Schlick proclamatiója «Magyarország 
Népeihez.» Mindannak elfogatását rendeli, a ki a parancsai
nak ellenszegül. A válasz azonban a vártnál is hamarább ér-, 
kezik meg rá: a magyar szuronyok megvillanása a Branyiszkó 
felől februárius 5-én. Az osztrákok természetesen kiürítik Eper
jest, hol valóságos fejetlenség uralkodik; mert a vármegyei 
tisztviselők szerteszét futottak s a megyeház és a rabok sorsa 
a hajdúk becsületére bízva maradt. A városban az ellenkező 
irányzatúakat a baj összébb hozza ugyan, de azért szapora 
a torzsalkodás s a magánboszú.

Tény, hogy Sárosban Branyiszkó előtt kevesen bíznak a
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magyar fegyverek győzelmében. Mikor Guyon bevonul Eper
jesre, némaság fogadja. Csak miután a diadalmas vezér «Läu
ten oder hängen!» parancsa szólt, mer lelkesedni a lakosság. 
Távozása után azonban egyszerre lelohad a tűz. Nem csoda: 
Hurbán tótjai következnek a nyomában; majd két Ízben az 
osztrákok, egyszer pedig Beniczky tartja elfoglalva a várost. 
Márczius 27-én a vidék egészben nyugodt már, «csak politi
zálni nem szabad.»

Végül április elején Vay József gróf veszi be guerilla- 
hadával Eperjest, utána pedig Luzsénszky Pál jön teljes ha
talmú kir. főbiztosként, hogy rendezze a viszonyokat. Többet 
azonban nem tehet, mint azt, hogy Radványi Miksát küldi a 
gácsországi határra a császáriak elé azzal a kijelentéssel, hogy 
ellenségnek tekinti őket a vármegye, ha bejönnek s élelmezé
sükről nem gondoskodik; továbbá szükség esetére közhírré 
téteti, hogy a hidak az ellenség elől felszedhetők s az utak 
lerombolhatok.

Schlick hamarjában megérkezik. Kijelenti, hog}’ az ural
kodó feloszlatta a magyar országgyűlést s a Honvédelmi bi
zottmány rendelkezései semmisek. A megye urai megijednek, 
hogy a magyar papírpénz megsemmisítése következik; de 
végre is kiokoskodják, hogy a kormányforma változása nem 
czélozza az egyén javainak megromlását. Annak egyetlen fel
adata a hatalom biztosítása; hihető tehát, hogy a rendes 
állapot bekövetkeztével Magyarország ősi alkotmánya cson
kítást nem fog szenvedni. A császári kormány külömben le
teszi Ujházyt s helyettes főispánsággal Hedry Ernesztet bízza 
meg, a mi «a vármegye közbizalmával találkozik», sőt ez köszönő 
iratot meneszt a főtábornokhoz s kéri, hogy a valóságos fő
ispánná való kinevezés ügyét hathatós ajánlatával segítse elő.

Az 18W. évi hadmenet hasonlókép a tervtelenségek sorát 
mutatja megyénkben. A hadmegyei parancsnokság1 veszi

* Matolay E. így nevezi az ÉK-i parancsnokságot az Emlékezéseiben.
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kezébe az ÉK-i vezetést. A hatvani ütközet napján, Tavasz
elő hó 2-án Lázár Vilmos utászőrnagy Bereg- Ung- és Zem
plén vármegyékbe vonul, Debreczenből viszont lö-én Nagy- 
mihályba félüteg háromfontos ágyúval egy osztály érkezik a 
Zrinyi-féle 35. zászlóaljtól. Közben Beniczky Lajos őrnagy
7-én d. e. 7 órakor hat század gyaloggal, két század huszár
ral és két ágyúval Eperjest támadja meg, melyet Blandeek 
hadparancsnok véd 1800 emberrel; majd áttörve a Tareza égő 
hidján, rohammal beveszi s azután Lemesnél táborozik, utóbb 
pedig Kassa felé hátrál. Ő hozzá csatlakoznak a hadmegyei 
osztályok. Eperjesen a haditanács a császári sereg megtáma
dását óhajtja, de Beniczky máskép rendelkezik: Ungvárra, a 
székhelyre indítja a sereget; majd mivel a császáriak a kö
zelben mozgolódnak, czirkálni rendel Varannó felé csapato
kat, Lázár seregének egy részét Kakasfalunak és Sóvárnak, 
a másikat pedig Hanusfalva alá küldi. Maga Eperjes újabb 
ostromától húzódozik.

A főparancsnokságban történt változás sem hoz új for
dulatot. Dembinszky máskép osztja fel a sereget: Hanus- 
falván át Eperjesre vonul, honnan már a császáriak kitakarod
tak. A város rossz hazafihirű; hidegen is fogadja, bár akad
nak itt is, mint Zuhan czukrász, lelkes emberek. Pár nap 
múlva azonban több már a szívesség; Lázár névtelen levél 
kíséretében kis koszorút kap «az eperjesi honleányokétól, 
majd egy csoport lakos Sebesig kiséri ki, a mikor Baszla- 
viczának kell vezetnie osztályát. A honvédség útja arrafelé 
elég változatos: Demétén megszöknek előle a birtokos urak; 
Tótraszlaviczán inas várja a határban, a ki ura, az öreg 
Hedry nevében kéreti magához szállásra a tisztikart. Az az 
izenete hozzá, hogy «alázza meg magát» a házába; maga 
azonban a világért sem akar egy asztalhoz ülni a vendégei
vel. Másnap Bártfa felé tart a sereg, hol útközben a szabol
csi önkéntes guerilla-huszárosztály császári csapatokat jelez 
felülről. A város maga küldöttséggel várja az érkezőket; benn
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az utczák zászlóktól, virágkoszoruktól díszlenek, egy leány 
nemzeti színű szalagos kis koszorút tűz a vezér karjára. 
Este fényben úszik az örvendező város. Másnapra beigazul 
az ellenség hire, csakhogy Munkács felől. Arra két vonalban 
visszahúzódik Lázár serege, Hedrynél újra megpihen, majd 
Kapiváralja és Varannó felé tart, onnan ismét Giráltnak. hol 
a két dandár tisztjeit a Szulyovszky-kastély fogadja. Itt sincs 
maradásuk: a Jaszvicz-dandár Eperjesre, a Lázáré pedig 
Sztropkóra siet; majd Felsővízközre szól a hivás a főparancs
nokhoz, a ki gúnyosan nyilatkozik Görgey seregéről. «Ach 
Kernt nippen» — mondja, holott ez a korábbi hetedik had
test most az a harmadik, mely győzelmek sorával jelölte útját.

Lázár osztálya ekkor lett az É-i sereg dandára.
Az egyesült csapatokkal Dembinszky folytatja a terv- 

telen mozdulatokat; Őrlik, majd Alsópolyánka felé menetel
nek. Az utóbbit a főparancsnok, mivel a tótság eltűnt, lerom
boltatja; azután Zborónak, vissza Bártfának és Demétének 
irányítja a hadtestét. Ekkor kapja a «Függetlenségi nyilat
kozat» hírét (márcz. 4.) a bécsi chartára Tavaszhó 28-ikán.

Luzsénszky, kinek főispáni kinevezését hónapokkal előbb 
sürgették a liberálisok, kemény hangú kiáltványban ítéli el 
a vármegyei viszonyokat. Az újra kinevezett tisztikarral, 
melynek élére Máriássy Ágoston jutott, jegyzőkönyvre véteti 
a rendelkezéseit. «Mivel Sáros vármegye tisztikara hűtlenül 
a törvényhez és alkotmányhoz, igen kevés kivétellel, nem
csak elmulasztotta a megye erkölcsi személyességét s a tör
vényhatóságot megmenteni, — — nemcsak tömegestül sietett 
a haza ellenségeinek meghódolni, — — hanem még az ellen
ség hazaáruló császári biztosainak, túl a fizikai kényszerűség 
határán, vak eszközévé aljasult, — —■ a vármegye népét az 
ellenség számára ujoncz-állításra s általános népfelkelésre is 
kényszeríteni megkisérlé s a gaz ellenség felseg'élésére sza
bad csapatot is állíta: ezért a vármegyei törvényhatóságot 
gyökeresen reconstruálja s a Független és Önálló Ma-

Tóth Sándor : Sáros vármegye monográfiája. III. 3
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gyarország kormányának egyenes rendeletére megszűntnek 
nyilvánítja összes tisztikarának minden hatóságát s új bizott
mányt alakít.» S jegyzőkönyvre kerül ápr. 19-én a magyar 
nemzet függetlenségi nyilatkozata.

Az elragadtatás az új változás felett nem valami nagy. 
A 107 tagú, kinevezett «bizottmány» körében az alispán a 
tisztviselők részéről, mivel súlyos aggodalmak közt vannak, 
hangsúlyozza, hogy a rendkívüli úton rajok ruházott hivata
lokat csak a kormánybiztos parancsára vállalják; Berzevicz}7’ 
Tivadar főjegyző pedig azt írja a jegyzőkönyvbe, hogy a 
bizottmány váratlan örömmel, de a megye múltjánál fogva 
elfogultsággal fogadja az újabb fordulatot. A múlt évben 
Sáros vármegye agg szelleme is felifjodott; de a mámor 
csakhamar eloszlott, visszatértek a régi megszokások és el
keseredés állott be. «Pártdüh zivatara borítá el a tisztulni 
kezdő szemhatárt. Ily helyzetben talált az ellen zsoldosa; 
nem annyira hazafiatlanság, mint személyes gyülölség veté 
az ellenség karjaiba a vármegyének nag}7obb részét. A cse
kélyebb résznek sorsa a tűrés lett és síri hallgatás.» S csak 
eltévedteknek, nem elpártoltaknak tekinti a többieket.

Az új kormányzat ezután lázasan dolgozik. A kormány- 
biztosi kiáltvány a nőket is felszólítja támogatásra, mire 
nőbizottság alakul Szinyei Merse Emmával, Dessewffy Arisz
tid arájával és Jekelfalussy Valériával, Szinyei Merse Felixné- 
vel az élén. Az első dolog, a mit az utóbbi tesz, hogy a Rákóczi- 
zászlóra «Isten segíts, Szabadság istene!» feliratú szalagot 
készít. S megered a gyengéd kezek munkája a sebesült, hon
védek ápolása körül. Közben az ujonczozás gondjai nehezed
nek a megyére, mely az 1848. évi 3058 ujonczszámból 2540-el 
pótol s 770 újat verbuvál; majd az üres pénztárnak kér
10,000 pfrt kölcsönt. Közben márcz. 12-én Fábry István, a 
bártfai kerület követe és Kapy Edvárd helyett választat új 
követeket, Szinyei Viktor szolgabirót szoros őrizet alá vetteti 
s a községi biróválasztásokat vezeti. A restauratio kiegészí
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tése is sok bajjal jár, noha az új belügyminiszter rendezi a 
tisztviselői fizetéseket. Egy, a mi lelket ad mindenfelé: Buda
vár visszavétele. Pillanatokra szinte túlcsap a korlátokon az 
ujjongó öröm, kivált hogy Máriássy János egyike az elsők
nek, a kik diadalmasan törtek fel a falakra.

Junius hó elején Eperjesen és a környékén nagyobb 
honvédsereg táborozik Dembinszkyvel, Vay József gróffal 
(kit Sobrinak tart a hagyomány) és Dessewffy Arisztiddel. 
A Szekcső mentén fel Kapiig és Demétéig nyüzsgenek a 
sátortáborok, hol feltűnnek, de sok galyibát is okoznak a 
Vay lobogó ingujjú, fehér gatyás, árvaleányhajas guerillái. 
A tisztikart Eperjes az új tánczterem felavatásával fogadja s 
fáklyásmenetet rendez Dessewffynek.

Ez idő szerint pedig közelgett «a végnek kezdete.» Lu- 
zsénszky még Pünkösd napján statáriummal fenyegeti az 
álhirek terjesztőit, de már jun. hó 4-én megjelenik az orosz 
Proclamabo s rá nyomban Bártfa körül az orosz sereg, mehr 
Paskievies herczeg vezetésével a következő hóban elárasztja 
a megyét.

Dembinszkynek készülő s ápr. 18-án este megtörtént le
mondása miatt Visoczky József és Dessewffy Arisztid tábor
nokok vették már előbb át a honvédosztályok vezényletét. 
Alattuk tömörült a IX. hadtest, melynek a felső határvona
lon álló csapatai megtámadták és az ágyukig űzték vissza a 
muszka előőrsöt. Bártfa körül t. i. az ellenség néha még az 
eleséget is elhordta. Egy ily alkalommal a parancsnokság 
bor és eleség szállítása czéljából, fedezetül, 12 szabolcsit kül
dőt! ; de mivel a muszka közeledett, Matolay Etelét s a 17 éves 
Szalay József hadnagyot 12 Bocskay-huszárral szintén útnak 
indította, a kik éjjel Zborótól Hosszúrétig cserkésztek, de 
ellenséggel nem találkoztak. Nyárhó 15-én Lófaluba, Kolos- 
sóra és Hertnekre kerültek egyes osztályok Lázár dandárából. 
A balszárnyon a 20. zászlóaljnak mára marosi magyar-orosz és 
oláh harczosai állottak előőrsön, kiknek az a parancs jutott,
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hogy a muszkának közeledésekor a bártfai—eperjesi útvonalra 
hátráljanak. Kolossóról egyszerre hire jött, hogy az ellenség 
támadni akar. Matolay oda sietett, de a muszkák tót árulók
tól vezetve, megkerülték az előőrsét s 12 emberét elfogták. 
Ő maga két harczost vesztett, kik Zabavánál, az országút 
mellett vannak eltemetve. Sírjukat feszület jelöli. Az össze
csapásnál a mieink részéről Szalay hadnagy esett áldozatul, 
kit halálos sebben hoztak Lázárhoz. «Oda vagyok, őrnagy 
úr! de győzünk?» — kérdi az ifjú. S mikor megnyuglató 
választ nyer: «Éljen a magyar!» — szóval adja ki lelkét.

Lázárék ezután a Kapi-váraljai sáncz felé húzódnak, hol 
a hadtest fekszik, majd ismét Ádámfölde—Ternye—Finta 
irányában.

Azalatt megtörtént a IX. hadtest összpontosítása a kapii 
sánczokban. Előzőleg Idzikowsky őrnagy a lengyel dárdások- 
kal áll meg vitézül Héthársnál a muszka sereggel szemben s 
ápr. 21 én lehuzódik a főtáborhoz. A kapii sáncz Alsósebes 
és Kapi közt terült el; É-nak négy ágyús várdája (redut) s 
ezektől jobbra-balra vadászárkai voltak. Ott táborozott a tü
zérség és gyalogság, míg a balszárnyat a huszárok, a jobbot 
pedig a lengyelek foglalták el. A hadtest maga hátul feküdt. 
Még aznap a jobbkézt eső dombokon mutatkoztak kozákok, 
kiket azonban a lengyelek leűztek. Másnap Lemesre vonul a 
tábor, hol Lázár átveszi a hadtestparancsnokságot; de mikor 
Somos fölött újra támad a kozákság, meghátrál maga, vala
mint az Olga-huszárok csapata is. A hátrálás ezután tovább 
tart; a honvédség a kassai hegyre kapaszkodik fel, onnét 
Kassán keresztül Enyiczkére, április 24-én Forróra ér. További 
útja Czeglédnek, Szegednek és SzőregDek viszi.

Az ellenkező oldalon Rüdiger orosz tábornok a lublói 
hegységen keresztül sietett a megye felé. Junius 15-én lépte 
át Szepesolaszinál a határt. Egy szakasz kozákja Berzeviczén 
fordult meg, a kik a muszkavezetők utasítása alapján a for
radalmi-párti birtokos urakat keresték, majd Jernyére tör
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tok s utóbb Ujházy kastélya ellen. Öt nap múlva Vörös- 
almán innen, Héthárs és Vörösalma közt történt meg az első 
összeülközésök a honvédsereggel. A csatában elesettek helyén 
ma kőoszlop áll. A magyarság azonban hamarosan kiüríti 
Szebent, rá Eperjest és Túráig hátrál meg.

XI. Világos utána győztes hatalom «börtönőri és halott
virrasztói feladatát» tölti be. Ránk különösen is súlyos csa
pást mért: az aradi vértanuk sorába emelte Dessewffv Arisz 
fid tábornokát. Császári biztos siet a megyébe: requisitiót tart 
a Szinvei-családtagok, Dobay Ferdinánd, Szmrecsányi Ödön. 
Máriássy Ágoston, Berzeviczy Emil és Tivadar, az utolsó 
időszak vezetői ellen. Majd a vármegyei közigazgatási terület 
feldarabolása következik: kér. főispánokkal, megyei főnökök
kel, járási biztosókkal. Megyénk a kassai kerületbe jut, For- 
gách Antal gróf főispán alá; megyei főnöke: Semsey Albert. 
A legfőbb katonai hatalom: Bordolo tb. Kassán székel. S az 
útlevél-láttamozás divatja az új, rendőri államvezetésnek 
gyötrő eszköze, a levéltitok megsértése pedig szomorú 
dicsősége.

A megtorló hatalomnak — sajnos — a régi aulikus 
párt egészben aláveti magát a vármegyében. A kongregáczió 
bemutattatja Berzeviczy Tivadar volt főjegyzővel «A Párt
ütő Magyar Kormány bizottmánya üléseinek» jegyzőkönyveit, 
amint 1849 jan. 1-től 30-ig 150 pontban vezette, valamint 
a Luzsénszky báró alatt május 9-én és junius 8—9-én 
hozott határozatokat, végül a november 19-től újra Berze
viczy Emánueltől vezetett törvényszéki végzéseket. Kimondja 
továbbá, hogy: 1. a terrorizmus nem ingatta meg a rende
ket, törvényesnek jelentik ki I. Ferencz József trónfoglalását 
s feliratban terjesztik elő hódolatukat; 2. Schlick irata után 
szabad csapat alakítására megtették az intézkedéseket; 3. Kü- 
kemezey István szolgabirót, a ki az ellenséges betörés alkal
mával gyanúsan viselkedett s más néhány tisztviselőt, a kik 
elhagyták állásukat s a megye iránt ellenséges szándékúak.
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Berzeviczy Tivadarral együtt elmozdítják s egészben 16 új 
tisztviselőt választanak.

XII. Az abszolutizmus tíz éve nálunk is elszomorító ké
pek sorozata. Hidegen hagy a fejedelem körútja 1852-ben, 
bár a megyefőnök magyar felhívásban lelkesít, hogy legalább 
a tisztviselői kar fogadja a maga teljességében az uralkodót; 
az 1857-diki császári látogatás még kevésbbé sikerül, mert 
akkor már nem a magunk emberei buzdítanak, hanem a 
fiókhelytartóságok idegenjei. A megyefőnök Myrbaeh Ferencz, 
megyei biztos Szeredinszky Adolf, kisszebeni szolgabiró Laxa. 
Többnyire csehek: a Bach-korszak eszközei, ük szervezik a 
pénzügyet, a kér. rendőrigazgatóságot; alattuk áll a zsandár- 
ság: a «harisok», a kik politikai gyanuokokat nyomoznak s 
esküre hivatkozással bárkit is börtönre juttatnak.1

Lassankint azonban felderül a borús szemhatár. A külső 
viszonyok segítenek, meg az egyre tűrhetetlenebb — passzi
vitás. Mint körülzárt várban él a magyar, hol van oka és 
alkalma a múltakon elmerengeni. Gyakran verődnek össze a 
baráti és rokoni körök; zárt ajtók mellett tanakodnak; olvas
nak is, még pedig mohó lázassággal: forradalmi hangú ver
seket, titkon őrzött kézírásokat, negyvennyolczas kiáltványo
kat, Ujházy amerikai leveleit és Uj-Budáról szóló közléseit. 
S rajongás környezi a hőskor hírmondóit, valamint ereklyéit. 
A nők mindenben az elsők: a lázasságban és aggodalom
ban; fonó-rokka mellett adják-veszik a híreket s bár inkább 
németül és francziául beszélnek és írnak, hováhamarább for- 
gatni kezdik a magyar újságokat. S megjelennek a szobák

38

1 Dr. Krieger iCsatáry) Sámuel eperjesi orvos íia, Ágost Henrik, egy kis 
várformát épít a kertjében s fehér-fekete zászlót tűz ki. Mikor neve napján a 
barátai részére családi ünnepet rendez, a zsandárok a vendégeket le akarják 
fogni s a zászlót a doktorral együtt Kassára viszik. A róla szóló vádiratban 
több vétsége közt igen súlyos az, hogy a kertje szomszédságabeli viskók abla
kait a kocsiuton végig égő gyertyákkal rakatta meg. Nemzeti illumináczió 
számba ment a dolog, holott csak a sáros útvonalat világíttatta meg éjjel tá
vozó vendégeinek.
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falán a Vizkelety, Veber, Orlai magyar történeti képei s a 
Pesti műegyesület műlapjai.

Az abszolutizmus pedig lassan lejárja magát. Már nem
csak gyűlöletes, hanem nevetséges is. Széchenyi 1859-iki 
Blick-je az első tőrdöfés neki, majd Magenta és Solferino 
segítik lassú kimúlását. A magyar ujjongva sir, mialatt a har- 
czokban pusztulnak a fiai. S ébredezik a lelkesedés; a nők 
közadakozásból éjnek évadján emlékoszlopot állítanak a 
vörösalmai csata elesettei fölé; mozgalmassá lesz az élet: 
vadászatra gyülekszenek az urak s a látogatások és mulatsá
gok örve alatt tulajdonképen politikai összejöveteleket ren
deznek. Alig van jóvérű magyar, a ki Daróczon meg nem 
fordulna. Az összetartás és felbátorodás érzése fokozódik a 
keblekben, s nem puszta divat, hogy baráti körökben is fel- 
felhangzik a Szózat és Hymnus dallama. A visszahatás egyre 
nyíltabbá válik: az első csatakiáltás Késmárkon hangzik fel, 
mikor Thun gróf 1859. Pátense, a két protestáns egyház ön- 
kormányzati jogát mellőzi; majd újra bátrabbak a küzdő 
felek, a mikor az abszolutizmus végórája közeleg. Az eper
jesi kollégium október 27-én Kazinczyt ünnepli; gyűjtés folyik 
a M. T. Akadémiára; egyidejűleg Gazdasági Egyesület létesí
tésével próbálkoznak s noha a kormán}  ̂ az alapszabályokat 
elutasítja, a pestmegyeinek mintájára 1860. januárius hóban 
Eperjesen népes lakoma kíséretében megalapítják.

Az új év kezdete, mint országszerte, nálunk is élénk 
farsangolásba megy át. Ismét divatossá lesz a nemzeti ér
zés kifejezéséül, de tüntetéskép is a magyar, sőt a fiatalság 
körében a népies viselet. A gyermek is csikósruhát, árva- 
leányhajas pörge kalapot és fokost hord. S divat a szemre 
húzott kalap, a betyáros póz s fotográfián a búsuló legény
beállítás. A női viselet hasonlókép magyar és végletes: az 
ingváll meg a pruszlik, a csipkés kötény, párta, pörge kalap 
és kucsma s az ijesztő terjedelmű abroncsos szoknya fölött 
a sujtásos mente a divat. S a táncz kizárólag magyar.
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A mi túlzás vagy inkább szertelenség van a korban, azt 
a rendőri erőszakosságok egyenesen kihívják. Ilyen a Fori- 
nyák Gyula esete, kinek Eperjes is ünnepli emlékét. Szé
chényi halála (ápr. 8.) hírére gyász költözik minden házba, 
s Eperjes, Kisszeben, Pécsújfalú, Roskovány, Dobó, Berze- 
vicze ünnepi sokadalma országul érzi a csapást. Az utóbbi 
helyen magyar a templomi beszéd s a Szózat hangjait a két
ség és remény hangulata váltja ki. S hasztalan tiltja el a 
rendőrség Kassán a Széchenvi-emlékdomb emelését, a me- 
gyénkbeli nép tömegesen tódul a szomszédságba s csak az erő
szaknak engedve oszlik szét. Az erőszak hovahamarább daczol 
kelt; már humor fogadja, mint .azt a «Cserebogár-procla- 
matio» bizonyítja. A cs. kir. megyei hatóság ugyanis a csere
bogarak elpusztítására rendeletet bocsát ki. «A baj elhárítá
sára, — mondja — vagy jelentékeny megkevesbítésére épen 
ezen tavaszszal áll be az egyedüli alkalmas időpont.» Versbe 
szedik az esetet:

«Eperjesen kidobolták:
Cserebogárt ne danolják . ..
Cserebogár, sárga cserebogár!
Mikor száll el a kétfejíí madár?»

XIII. Az valósággal készül is elszállani. Garibaldi, Klapka 
ésTürr hírétől visszhangzik ország-világ. S a forrongó európai 
háttérben lassankint «tehetetlenül feküdt a nagy cadaver», 
mely kénytelen kiadni az októberi Diplomát. A provincziális 
önrendelkezési jog visszatér, a vármegye életre kap, készülő
dés folyik az országgyűlés megnyitására. Egyidejűleg vissza
kapja a megye 1842/8-diki főispánját: Andrássy György gibt, 
a kinek székavatása tüntető pompával megy végbe. A köz- 
igazgatás újjászervezése azonban nehézségekkel jár: a megye 
a negyvennyolczas alapra áll, de a megegyezés kedvéért sok
ban enged. S hogy engedni kénytelen a főispáni konszervativ 
megnyitónak, községenkint választat vármegyei bizottságot, 
mely a tisztikart megalakítsa. így az 1849-iki forradalmi
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kormány kinevezettjeit is figyelembe veheti, de meg az utolsó 
tisztújítás választottjait sem kell elutasítania. Az új tisztikar 
élén Szinyei Merse Félix és Bánó József alispánok s harma
dik alispánul Berzeviczy Tivadar, meg Semsey Pál főjegyző, 
kit a forradalmi kormány kihagyott, állanak. Az első, kinek 
tekintélye és népszerűsége páratlan, az, a ki még kormányoz, 
de nem szolgál. Önként hajlanak meg előtte a megye fiai.

Az 18(50. deezember 19-iki kongregáczióban a főispán 
jnindenek előtt két bizottságot jelöl ki, a melyek a községi 
képviselők megbízó leveleit igazolják. Azután a székfoglaló
ban kiemeli a pillanat jelentőségét, mely újra kezdete az 
alkotmányos rendszernek. 13 év előtt az idők rohama miatt 
fájó szívvel kellett kilépnie elnöki székéből; ismétli a 18 év 
előtt mondottakat, hogy a magyarnak a nemes forrásból 
eredő túlbuzgóságtól kell leginkább óvakodnia. «Ne kívánják 
a lehetetlent a megye fiai; önmegtagadásra van szükség: a 
haza javát az atyáktól megszentelt gyakorlati utón, törvényes 
haladással kell és lehet előmozdítani.» Végül az országgyűlés 
megalakulásáig állandó vármegyei bizottságot választat, mely 
az 1848 előtti megyei hatóságot gyakorolja. Meg is történik 
a választás, a melyben a tisztviselőkkel együtt 500 bizottsági 
tag egyhangú határozattal áll a vármegye élére, de azzal a 
megszorítással is, hogy ha a létszám leolvad, csak 400-ig 
lesz kiegészíthető.

A megyei választ a közérzés tolmácsaként Bánó József 
adja meg. Az első szava fogadalom, hogy idegen elemnek 
az újra megnyíló tanácstermet többé nem adja ki. Hiszi, 
hogy a 12 évi elnyomásból, mint II. Endre és II. József után, 
az aranyszabadság korszaka következik el.

«Nem volt a múltból oly drága ereklye, nem volt tör
vény, nem volt a honfi kebelnek oly tiszta érzete, melyet 
nem iparkodtak volna kiirtani . . . Tagadni nem lehet, hogy 
amaz elvek, melyeket Sáros a régi időkben képviselt, azok 
túlélték magokai, elkorhadtak, jelentőségük már most nin
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csen. És ámbár találkoznak e hazában imitt-amott, kik eze
ket az elveket érvényre szeretnék emelni, de nem hiszem, 
hogy találkoznék olyan e teremben, sőt e megyében. 1849 
után még voltak ugyan, kik az új rend támogatására némi 
segélyt nyújtottak, de — évek múltak, az utolsó reményszál 
is elszakadt — s minden jobb kebel visszavonult és szét- 
szaggatá az utolsó szálakat is, melyek őt a rendszer kezelői
hez fűzve tartották. És fejlesztett ez a megye oly morális 
erőt, oly vis inertiae-t, melynek — büszkén mondhatom — 
az országban alig volt párja . . .  És ez nagyon természetes, 
mert — — alig volt megye, mely inkább csalódott volna, 
mint Sáros; hiszen Sárost is azzal jutalmazták, a mivel az 
egész országot büntették.» Ez érzés eredménye a mai na]), 
mely az 1848-iki törvényeknek kifolyása... Itt pártok nin
csenek. Fogadást tett Széchenyi sírján a megye, hogy egygyé 
lesz . . .  De ha eltűntek az abszolutizmus alakjai: a Laxák, 
Spenglerek, Ottahalok, Vitahalok és Hatlanekek: e nemzet
családnak, mely sok jeles tagot számlált, sok hiánya maradt. 
Sokat a bú ölt meg, sok vértanú lelt, sokan nem bírták a 
lelki kínjaikat elviselni. «E hazában sok jelesnek sírján 
ingatja vándor fuvalom a feledésnek tüskebokrait . . . Három
szor áldás a sírjaikra»; mert: «A mely nemzet kegyelettel 
viseltetik az ősei iránt, az a nemzet nem veszhet el.»

Deczember 20-án folytatólag rendezkedik a vármegye. 
A főispán hangsúlyozza, hogy a magyarnak legdrágább kin
cse a megyei municipium, az alkotmány fővédőbástyája, mer 
lyet az 1848. 16. t.-cz. alapján kell a közszabadsággal össz
hangzásba hozni. Gyorsan veszedelmes volna a feladatot 
megoldani, mert nem volt még válságosabb korszak. Min
dent elérhet a nemzet az ősök politikai tapintatával; míg a 
törvényhozás megelőzése a nemzet sírját áshatja meg. Csak 
a századoktól szentesített állami szerződések alapján halad
hatunk; a Pragmatica Sanctio egész terjedelmében való ki
fejezése a támaszunk. Az egyhangú választást a sárosmegyei
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főnök által Sáros és Abaúj vármegyékből elszakított részek 
visszaállítása, majd több fontos határozat követi. így, hogy:
I. Sáros vármegye az ország alkotmányos alaptörvényeihez, 
de az 1847/48-hoz is híven ragaszkodik; 2. az októberi Diplo
mát nem ismeri el s csak az országgyűlésben hozott törvé
nyeknek engedelmeskedik; 8. az 1848-iki törvények igazáért 
küzdők előtt nyíljanak meg a Haza ajtai; 4. a megye alkot
mányos volt a régi formák szerint, de 11 év után keserve
sen látta át, hogy az alkotmány erőssége nem az, ha annak 
romladozó falait tatarozzuk ; 5. a főszolgabirák járásbeli járó
kelő tisztviselők legyenek, a kik rendes jegyzőkönyvet vezes
senek eg\' központi járásbeli esküdttel; 6. utasítások készí
tendők a vármegyei tisztviselők eljárásáról; 7. a közgyűlési 
nyilatkozatok BánóJ. szerkesztésében az összes törvényhatósá
goknak megküldendők.

A nyilatkozatok a következők:
í. Az októberi Diplomát a vármegye nem fogadja el; az 

1723. 3. és 1791. 10. t.-czikkeken kívül kizárólag az ország- 
gyűlésileg változást nem szenvedt törvényekhez ragaszkodik.
II. Az 1847/8-ban szentesített törvények fenntartását kívánja.
III. A jelen állapotot átmenetnek tekinti a törvényes térre.
IV. Az országgyűlésnek az 1848. 5. t.-cz. értelmében v.aló 
egybehivását az 1791. 12—3., 19. t.-cz. szerint követeli.
V. Amaz intézkedések ellenében, melyek a vármegyét alkot
mányos működésében megakadályozhatják, minden törvényes 
eszközt fel akar ugyan használni, de a válságos helyzetben 
más eszközhöz nem nyúl az országgyűlés összehívása remé
nyében. VI. Az 1847/8-iki hazafiaknak polgári jogaikba és 
vagyonúkba való visszahelyezését óhajtja. VII. Legfőbb vá
gyai közé tartozik a nem-magyar ajkú polgárok méltányos 
kívánságainak nyelvök tekintetében való kielégítése.

S határozattá válik, hogy a tisztviselői fizetést egyhar- 
maddal emelik.

1861. januárius 15-én folyt le a császári hivatalok átvételé
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vei megbízott választmány működése, a mit 49 pont jegyző
könyvi tétel igazol. A vármegye a Teleky László esetét alka
lomszerűnek látja, hogy felemelje a nagynevű hazafinak a 
szász kormánytól való elfogatása s osztrák kézre kiszolgál
tatása miatt honfiúi tiltakozó szavát. Hallatlan megsértését 
látja a nemzetközi jognak a sérelemben, hogy egy királyság 
rendőri eszközként használtatja fel magát. A februárius 11-iki 
ülés magával a kir. rendelettel foglalkozik, mely a Pátenst 
teszi közzé a czélból, hogy «az ősi törvényes intézményeket 
lehető gyorsan visszaállítsa».

Az uralkodó — a vármegyei feliratokra — megjegyzi, 
hogy nem egészen teljesült a várakozása. Némely megye bi
zottsága oly egyéneket is besorozott, a kik neki engesztel
hetetlen ellenségei; adómeglagadást határozott; a nép fogal
mait egyesek megzavarják, nemzetőrségeket állítanak; a vár
megyei tisztviselők fizetésének szervezésénél a kormány
székeket mellőzik; a meg\rék független kormányzati hatalmat 
arrogálnak magoknak. Mindezeket az intézkedéseket, melyek 
a jó rend felforgatását czélozzák, erélyesen meg fogja gá
tolni, az állam ellenségeinek a beválasztását pedig semmis
nek tekinti. A királyi levél társaságában érkezik le a prímás 
csitító irata is. A megye azonban határozott választ ad: fáj
dalommal fogadta, mondja, hogy midőn az uralkodó az ősi 
intézmények visszaállítását kívánja, a vármegyének ebbeli tö
rekvésével az októberi Diplomát állította szembe; ezért felira- 
tilag a nemzet jogos kívánalmainak teljesítését: a szentesített 
törvényeknek visszaállítását s kir. hitlevél által való biztosí
tását kérelmezi. Februárius 15-én a HT-nak az ujonczhátra- 
lékra vonatkozó rendeletét teszi félre; az április 20-iki 
ülésben közlelkesedés közt mondja ki, hogy hazaárulónak 
tekinti azt, a ki akár közvetetlenül, akár választólag vesz 
részt a bécsi Birodalmi Tanácsban; május 13-án Teleky 
László halálhírére, kinek szelleme élni fog a vármegye emlé
kezetében, fájdalmasan jelenti veszteségét az országgyűlésnek.
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úgyszintén országos csapásnak vallja feliratában Palóczy 
László halálát; bizalmát közli iratban és körlevélben Deák 
Ferenczhez, a ki a haza hálájára érdemes; Széchenyi emlé
kének törvényczikkben való megörökítését lelkesen kérel
mezi ; végül újjászervezi a megyei törvényszéket (XVII. sza
kasz). Az adóügyben pedig április 24-én a HT. 19,693. száma 
rendeletére, mely a cs. kir. kér. pénzügyigazgatóságokat az 
adónak önálló, ha kell: nyolcz nap alatt katonai karhata
lommal való beszedésére utasítja, tiltakozással felel, az erő
szak alkalmazása ellen az 1723. 102. t.-cz.-et idézi; az or
szággyűléshez kérvénynyel fordul s kimondja, hogy minden 
tisztviselő, a ki az adó behajtásához hozzájárul, az 1504. 1.
l.-cz. értelmében honárúló s az adószedési főkönyv kiadását 
megtagadja.

Az 1860. okt. 20-iki Diploma kettős czélt szolgált: engesztelni 
akart és a támogatásunkat kereste. Arra számított, hogy a békés meg
oldás után isuiét fellobban a magyar s vért hoz és életet. Csak a ta
nácsadók hibázták el a dolgot. Az engesztelődésnek a nemzet lelkében 
más ára is volt s azon az áron sem adta volna el magát, hogy olasz 
véreinek a leigázására nyújtson segítő kezet.

Az engesztelő szándékban még több volt az igazság. Hozott is 
híradónak újat: elseperte a sokfejű szörnyet, mely temérdekké zsíro
sodon országunk testén: Bachot és a huszárait elfujta az idők szele. 
A napóleoni induló dallamával búcsúzott tőlük sírva-kaczagva a magyar.

A konszervativok sikernek tekinthették a Diplomát: tizenegyévi 
küzdelmükbe került. A Dessewffy-féle irányzatból sokat megmentettek, 
sokat opportunisztikusan feláldoztak. Alapja az új alkotmánynak a 
társországok delegáltjaiból alakítandó birodalmi parlament. Az orszá
gok és intézmények történelmi jogigénye marad, de az uralkodó, a fel
szaporodott közös állami intézmények miatt, a Pragmatica Sanctio 
alapján, «vissza nem vonható állami alaptörvényül» üj alkotmányt 
kínál. A törvényhozás visszaszáll az országgyűlésekre, a közösügyeket 
illetőleg pedig a birodalmi tanácsra. Magyarországnak a sok ügyből, 
melyek a közösség jogczimén az összmonarchiához tartoznak, nem sok 
juthat: többnyire az administratio pontjai. De újra él a vármegye, újra 
feltámad az országgyűlés. Igaz, ennek sem az 1848-iki népképviselet 
lesz az alapja, hanem valami új normativum, melyről a prímás veze
tésével egy értekezlet gondoskodik.
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Ismét központi, oclrojált alkotmány volt biz’ ez, mely az 1848-iki 
vívmányokat hatályon kívül helyezi. Nem is lelkesedett senki érte, 
sőt — meg kell hagyni — a belátóbb konszervativok is csak a tárgyalás 
alapjául tekintették elfogadhatónak.

Deák Ferencz tudta nélkül, de az ő szempontjai szerint, jelent 
meg három Tájékoztató irat. Azok fokozatosan, egyre bátrabban hir
dették az 1848-iki jogalapot. A Diploma alkotmányát, mely a tavasz 
szal biztatólag érkezett, így hamarosan letarolta az ősz.

Akkor következett Schmerling államminiszteri kinevezése, a ki
1860. decz. 23-án új programmot adott. A rendi képviselet helyébe az 
érdekképviseleti rendszert állította s a birodalmi tanácsot a birodalmi 
országgyűléssé szélesítette ki. Terve a középponti kormányt még szoro
sabbra vonta, s hogy erőben nyerjen, újra a nemzetiségekkel kaczér- 
kodott.

A programm ily formában lehetetlenné tett minden kibontako
zást. Érthető tehát, hogy már csak a hire is megdöbbentette az 
országot.

Deák Ferencz ugyan hamarosan eszére térítette körlevelével a 
zágrábi felajzott közvéleményt, de az 1861. április 6 iki országgyűlé
sen hiába várta a közérzelemnek hatalmas megnyilatkozását. Kiélezet
ten mutatkoztak a «határozati» és «felirati» pártok ellentétei. A vissza
került Diploma, mint alkotmányalap, ismét felidézte a vihart.

5 a vihar lehatolt a megyékbe is. Sáros vármegye állást 
foglalt a követi utasítások visszaállítása érdekében, a válasz
tói czenzusnak emelését követelte s azt, hogy követül csak a 
nagyobb vagyonú lehessen választható. S izgalmas a követ
választás, meg az országgyűlési fordulatok tárgyalása. Majd 
Schmerling sietett olajat önteni az égő tűzre: fegyverrel haj
tatta be az adót s a birodalmi tanács megnyitásakor alapo
san leszállította a magyar trónbeszéd biztató czélzatait.

Természetes dolog, hogy az önkénykedés ellen a rezisz- 
tenczia következett válaszul, arra ismét az országgyűlés fel
oszlatása, a Pálffy-féle katonai diktatúra, október hó végén a 
vármegyei bizottság felfüggesztése s a tisztviselők lemondása. 
Schmerling Provisoriumát kaptuk ekkor kinevezett tiszt
viselőkkel: Hlaváts János főispáni helyettessel, a ki eddig 
kér. főügyész volt, Grohmann és Beőr alispánokkal. «Pereczes 
gárdá»-nak hítta őket a közvélemény, a kik a «Pereczes»-
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nek csúfolt1 bál rendezésével kisérlették meg hivatalosan 
érni el hatást.

A vármegyei élet egyszerre szint változtatott. A vezetői 
leszorultak; helyükbe a régi próbált erők: a Pálffy Móricz 
gróf eszközei léptek. S elkezdődött ismét az évekre (1861/5 
deczember 10-ig) szóló sötét borulat.

Romok közt, de emelt fővel vártuk, ha lesz-e valahára 
újjászületés?

S elérkezett az álmodozás hosszú korszaka. Egye
dül az álmokat nem rabolhatták már csak el tőlünk az ellen
ségeink. Almainkba a felszabadító képzetek vegyültek, me
lyeknek keltői: a magyar emigráczió tagjai azért ápolták 
reményeinket, hogy el ne csüggedjünk. Egyik külföldi kísér
let a másik után hullámoztatta lelkünket: hol emelt, hol 
elejtett. így Kossuth utolsó terve: a nagy Dunai szövetség, 
mint záradéka azoknak a mozgalmaknak, melyek részességé
ből hazánk boldogulására számítgatott. A terv a kétségbe
esésé, mely ott, a hova szánta, már nem hathatott.

Majd Lustkandel és Deák tollharcza, a «Húsvéti czikk» 
s az az erkölcsi erő, mely a nemzet imponáló türelmességé- 
ben nyilatkozott meg, kezdenek utat törni az uralkodó szívé
hez. Ausztria helyzete is okos megoldását kívánta a két állam 
viszonyának. Az 1861. kísérlet megújításának eszméjét 1864 
óta egyre érthetőbben hangsúlyozta a konszervativok «Debat- 
te»-ja. Még egy kiegyezés kísérletezésének gondolatától nem is 
idegenkedett az uralkodó, a mi azonban egyelőre még csak 
jóakarat volt: a szív hajlandósága, melyet utóbb az asszonyi kéz 
formált. A «Pesti Napló» 1865 április 16. száma pattantotta 
ki végül a meggyőződés igazát. Azt fenn látható örömmel, 
lenn az elragadtatás gyönyörével olvasták. S az uralkodó és 
nemzet közt abban a pillanatban született meg a kiegyezés

1 Azért nevezték el így őket, mert mint a pereczesek Eperjes utczáin. 
tavaszszal eltűntek s a télre visszakerültek.
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gondolata. A mi koczkázatos játékot közben Ausztria űzött, 
azt egy csapásra meghiúsította Königgrütz.

XIV. 1867. május 2-án nagy családi ünnep keretében, mely 
Erdődv István gróf főispáni székfoglalása, nyeri vissza Sáros 
vármegye a politikai joggyakorlat terét. A midőn az új fő
ispánt az 1861-iki alkotmányos korszak négy szolgabirája 
székében felemeli, a múltnak szárnyaszegett reménykedése 
újul fel. Arról a múltról, 1861 október 7-ről hosszasan szá
mol el a székavató ülésben az alispán: büszkeséggel jelzi, 
hogy a megye kötelezte akkor a tisztviselőit, hogy csak erő
szak után hagyják el helyüket. Az erőszak deczember 11-én 
csakugyan elkövetkezett s vele a gyászos idő, mely sok hitet 
eltemetett. A halottak emléke a köztudaté, melyet jegyző- 
könyvi adat biztosít; az élők újjáébredt hite azonban az 
újjászületés munkájára vár. A feladatok elseje az uralkodó
hoz hódoló felírat, Andrássy György grófhoz köszönet; máso- 
dika: a koronázásra való előkészület.1

A szervezkedés müvét, melyből az oroszlánrész az új 
alispánnak, Szinyei Merse Félixnek jutott, hamarosan meg
zavarta egy eset. Június 2-án kiderült, hogy az 1860/1-iki 
jegyzőkönyveket megcsonkították, az irattári mellékleteket 
pedig elsikkasztották. Bizottság állapítja meg, hogy utólag 
minden közjogi és politikai, sőt magánügyi határozatot, az 
1452 számú végzésből 181-et kisszerű boszúból kitéptek vagy 
kitöröltek az 1862-iki provisorialis tisztviselők. A bűntény 
nyilván az alkotmányos korszak tényeit akarta eltüntetni. Meg
maradt azonban a Névmutató s a HT. számára készült jegyző- 
könyvi másolat 1 — 412. pontja.

Az ügy előzménye szomorú világot vet a korszakra s 
annak embereire. Beőr Mihály I. alispán, mint Szinyei Merse 
Félix utódja, Hlavács János főispánhelyettes utasítására s

1 A vármegye hat díszlovast állít ki á 600 frt költséggel, melyhez Andrássy 
György gróf 100, a főispán 200, a gyűlés tagjai 1156 frt 56Va kr.-val járultak. 
A díszruha: fehér mór dolmány, ékszínkék bársonymente.
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egyenesen Pálffy Móricz gróf, kir. helytartó 73,601—1861. sz. 
körrendeleté alapján, Ruby János titkárával és az irodai sze
mélyzetével végeztette a változtatásokat. Az Utasítás neki, 
valamint Grohman Gyula II. alispánnak és Kovaliczky István 
t. ügyésznek ekkép szólt: «A múlt országgyűlésnek feloszla
tása miatt tett óvást megújító, vagy pedig oly határozatok, 
melyek által ü Cs. és Apostoli Kir. Felsége szolgálatában álló 
állami tisztviselőkre vagy ezt a bekövetkező körülmények 
közt újból elfogadó egyénekre a hönárúlás bélyege törvény- 
telenül s illetéktelenül kimondatni merészeltetett; úgy szinte 
a más megye, város vagy egyéb hatóság vagy testület nevé
ben érkezett ilyetén felhívások és azokra netán keletkezett 
helyeslő határozatok minden törvényhatóságok jegyzőköny
veiből, különösen feltűnő eljárásnak mellőzésével, olvashatat
lan állapotig kitörültessenek, vagy pedig, hol ez hátrány nél
kül eszközölhető, teljesen kimetszessenek.»

A hivatali félszeg gondolkozás túllőtt a ezélon: Hlavács 
a törvényszéki és tiszti ügyészi iratokra is kiterjeszkedett. 
Mint ekkor már nyugalmazott egyént, a bizottság nyilatko
zatra szólította fel; majd augusztus 5-én a t. ügyész javas
latára kimondta ellene a bűnvádi keresetet, egyúttal pedig 
4200 frt nyugalomdíjának beszüntetését kérelmezte. Az eset
ről külömben értesítés ment az ország törvényhatóságaihoz, 
valamint az országgyűléshez. A birói tárgyalást előbb a tör
vényszékhez intézett 12,899. sz. igazságügyminiszteri tele- 
gramm megakasztja, mire az 1868. januárius 9-iki közgyűlés 
feliratban tiltakozik, hogy a miniszter elkerülte a vármegyét 
s az országbírói értekezlet 49. §-a ellenére megtámadta a tör
vényszék függetlenségét. Arra a 868—4868. igazságügyminisz
teri rendelet visszaküldi a vádiratokat s birói eljárásra engedi 
át az ügyet, majd a vádlottnak november 28-án bekövetke
zett halála után beszünteti a pert. A bizottság végül, hite
les emlékezések alapján, lehetőleg kiegészítve újra leíratja a 
j egyzőkönyveket.

Tóth Sándor: Sáros vármegye monográfiája. III. 4



50 XV. AZ Ú J  I D Ő K  ÉS A V Á R M E G Y E .

A vármegye szervezését, illetőleg a bizottsági tanács
kozások menetét jelentékenyen megkönnyítette az 1868-iki 
állandó választmány, melynek feladatául az előzetesen meg
vitató eljárás jutott. Volt is annak sok munkája: a pénztár 
üresen állt, az adóbehajtás még mindig erőszakosan folyt, az 
árvák vagyonának a cs. k. adóhivataltól való átvétele nehéz
ségekkel küzdött, a megyei törvényszék újjászervezése hosz- 
szas megfontolást kívánt. A nemzetiség kérdésében sietett 
mindenek előtt nyilatkozni a bizottság. Kétféle feltételt kü- 
lömböztet meg: 1. A nemzetiségek jogosultsága, a mennyiben 
az államegység czéljával megfér s az ország területi integri
tását nem koczkáztatja, nem korlátozandó. 2. Az államegy
ség fennmaradása érdekében a nemzetiségek ne lépjék túl ott 
a határt, hol a kormányzat és belső igazgatás kezelhetetlenné 
válik. Mivel pedig az országgyűlés külön albizottságot bízott 
meg a nemzetiségi törvényjavaslat megszerkesztésével, a vár
megye ennek taglalása előtt kijelenti, hogy Magyarorszá
gon csak egy politikai nemzetet s csak egy hivatalos és 
diplomacziai nyelvet ismer. Részrehajlónak tartja továbbá az
1857-iki összeírást, mely az anyaországban 9,975.973, Erdély
ben 1,920.618, a magyar katonai végvidéken 54,800, összesen 
11,95,391 lakost állapított meg. A magyar faj abszolút több
sége kétségtelen, mert a birtok túlnvomólag magyar kézben 
van. Ez a tény követeli meg a magyar nyelv uralmát. Az 
anyakönyvek nemzeti és magyar nyelven vezetendők, szintúgy 
a közhatóságok jegyzőkönyvei, csakhogy döntő érvényű a 
magyar legyen. A hol a nemzetiségi lakosok tömegesebben 
élnek, a felsőbb akadémiai képzésig anyanvelvökön nyerje
nek oktatást, de a középiskolákban a magyar nyelv tanulása 
legyen kötelező. Végül az állami közigazgatásnál s a felsőbb 
bíróságoknál a nemzetiségi osztályok felállítását nem ajánlja.

A serényen folyó munkálatok közben akadnak lélek
emelő mozzanatok. Június 17-én a megye kitörő lelkesedéssel 
mond Deák Ferencznek köszönetét, kinek válaszát a hálás
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utókor számára a levéltárba teteti; Deák, Széchenyi és Andrássy 
György arczképét megfesteti; midőn a vármegyei honvéd- 
egyesület az 1848—9. honvédeknek a bizottsági tagok közé 
való felvételét kérelmezi, a kötött szám (400) miatt kénytelen 
ugyan elejteni az ügyet, mindazáltal hangsúlyozza, hog}̂  a 
jövőben különösen tekintetbe veszi a negyvennyolczasok ér
demeit; mivel a sirokai birónak az 1831-iki népzendüléskor 
tanúsított szolgálatait 1848-ig évi 36 frt jutalomdíjjal tün
tette ki a nemesi pénztár: a megye most is méltónak Ítéli 
arra, hogy a megakadt díjazást életfogytiglan pótolja; július
8-án levéltári emlékül rendeli Ujházy László iratának őrzé
sét, a ki bizottsági taggá választását köszöni meg a számkive
tésből 1 azzal, hogy 1849 április 14-én letett hite tiltja, hogy 
visszatérjen, de hiszi, hogy élő tanúja lesz a haza független
ségének; hálairatot intéz Smolka Ferenczhez a birodalmi ta
nácsban mondott beszédéért; viszont tiltakozással jelenti ki, 
hogy a turóczvármegyei Sz.-Mártonból küldött «A szláv nem
zet kívánságai» ez. emlékirathoz semmi köze; végül az 
1861-iki országgyűlési naplót örök emlékül megszerzi s ha
sonlóképpen a levéltárban őrizteti.

Elvi tekintetben érdekes még ugyanebből az évből a megye 
állásfoglalása a főispánnal szemben, mikor a meghirdetett 
választóülésről lemarad. A közügyek vezetését, hangsúlyozza, 
semmiféle magánügy nem akaszthatja meg.

XV. 1871—75-ig Erdődy István grófot a főispánságban 
Szinyei Merse Felix váltja fel, ki már 1869-ben lemondott az 
alispánságról. Hosszú kormányzását az új idők szervezkedési 
munkálatai foglalják le. Mert az új vármegyei szervezet meg
alkotása évekre kiható munka, valamint 1877-től a városoké, 
melyek törvényhatósági tekintetben a vármegyébe olvadtak. 
Ebben az évben Csáky Albin gróf főispán külömben kiemeli,

1 Sírmező, San-Autonio város feletti Ferásban 1861. Tavaszutó 6. A vár
megye az ö arczképét szintén megfesteti.

4*



hogy a közigazgatási bizottságok életbeléptetése nem csök
kenti a vármegye törvényhatósági befolyását; 1879-ben az 
alispán jelzi, hogy az előző évek mostohasága miatt az álta
lános elszegényedés megyeszerte nő, holott ijesztően fel
szaporodnak az állami szükségletek; a tönkre ment és a tör
vényekben tudatlan népben a törvényes érzület kihal s meg
semmisül a társadalmi rend iránt való bizalom. 1880-ban, 
mivel az Ínség miatt nagy volt az elfoglaltság, május 10-re 
odázzák el a tavaszi közgyűlést. Ennek főtárgya a köznyomor, 
miért is kiélezetten emeli ki az alispán, hogy a vármegye 
feladata: nem a meddő politikai kérdések vitatása, hanem az 
adóalap emelése; az állami támogatás elégtelen, a gazda- 
közönség kölcsönös támogatása az egyetlen megoldási mód.
1881-ben ismét a nemzetiségi ügy jut felszínre: Bánó József, 
ki a Magyar Történeti Társulat sárosvármegyei vándorgyűlésén 
fejtegette a megyei magyarság hanyatlásának okait, javasla
tot terjeszt a törvényhatóság elé a megye visszamagyarosítása 
érdekében.1 «Az államiság eszméje, mondja, nem biztosítja 
a magyar nemzetiség fejlődését. Az államiság biztosítéka kü- 
lömben is alig 14 éve áll fenn: 1867-ig a magyar nemzetiség 
csak a vitézségével tartotta fenn magát. A nemzetiség kér
dése előtérbe lépett; a nemzetiségek igyekszenek biztosítani 
magokat; a pánszlávizmus és pangermanizmus előre tör; a 
nemzeteket nyelv szerint óhajtják csoportosítani. Ellenük, a 
magyar nemzetiséget fenyegető veszély ellen az államiságban 
nincs elegendő biztosíték. Sáros vármegye népe folyton ki 
van téve a veszélynek, hogy elárasztják a szláv és germán 
fajok s megsemmisül.» Szavai megteszik a hatást: mialatt 
társadalmi úton megindul az önvédelem, a megyei bizottság 
főleg az ipari viszonyok rendezésének tervével foglalkozik. 
Az 1884. 10., 15. t.-cz. alapján, az 1885. évi költségvetés elő
terjesztése alkalmával, Bánó újra felszólal a földművelési és
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1 L. XXI. szakasz.
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közgazdasági válságról; rámutat arra az elszomorító jelenségre, 
hogy a régi megyegyűlés meg a mai bizottsági ülés közt az 
érdeklődés tekintetében igen nagy a külömbség; de van do
log, mely mégis megköveteli a közfigyelmet s az: a közön
ségnek a végpusztulástól való megmentése. Eperjes szembe
szökő hanyatlása is szóba kerül. Vannak, a kik a városi 
tanácsot okolják; az igazi ok azonban: a hajdan virágzó ke
reskedelem megszűnése. Alig van a városnak számbavehető 
fogyasztó közönsége ; a mi van, azt a katonaság teszi. Mind
ezek daczára sem az állam és társadalom ipari törekvései 
nem hoznak sikert, de meg az adminisztráczió sem meg
felelő. A miről előzőleg az alispáni előterjesztések is nyilat
koztak, az adminisztráczióbeli elszomorító esetek újultan-újan 
ismétlődnek (1890). A főispán alkalomszerűnek tartja azonban 
magyarázatát adni a bajnak. «A régi vármegyei intézmény
nek máig fenntartott keretébe, jegyzi meg, alig illeszthető be az 
önrendelkezési jog visszanyerése, s az alkotmányos kormány
zati formák behozatalának következményekép napról-napra 
szélesbülő hatáskör, melylyel a központi kormányzat fel van 
ruházva, alig egyeztethető össze a megyei adminisztráczió 
követelményeivel s a súlyosan terhelt közönségnek a vele 
szemben jogosan támasztott kívánalmaival. A munka és a 
munkaerő közt a helyes arány megállapítása az egyedüli se
gítség. Különösen a külső munkakörök beosztásában szük
ségesek a kellő javaslatok.»

Talán nem is annyira az aktualitás, mint az eszmék ön
kéntelen lánczolata teremti meg rövid időre rá 1891 márczius 
16-án Szinyei Merse Félix emlékének ünneplését. Az emlék
beszéd, melyet a megyének ekkor már országos nevű fia: 
dr. Berzeviczy Albert m. kir. vallás- és közoktatásügyi állam
titkár tart, meg a nagy emlékezetű főispán arczképének1 le
leplezése a szeretet rajongásával idézik vissza az átmeneti

1 Szírjei Páltól.
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korszakot, mely vívódásokkal és reménykedésekkel tele, sze
rencsére mégis megtalálta a vezető kezet. Mert 1848 már- 
cziusára váratlan fordulat következett: polgárháború, mely 
családot családdal állított szembe. Ekkor állt helyt Szinyei, 
ki a nemzet jogaiból nem engedett. Menekült; társaival együtt 
a boszú ólomnyomása alatt szenvedett. «Nem volt remény 
már, csak emlékezet.» A jernyei kastélyban élt a házi iste
nek védelme alatt a hazaszeretet: a megalázott haza imá
data. Az ideiglenesen visszaállított alkotmányos kor újra 
alispánjává teszi őt, majd főispáni székfoglalóját családi ünneppé 
avatja az elismerő környezet. Szinyei a nemesi osztály típusa, 
kit csodás népszerűség támogat a feladat megoldásában, mely 
szinte egészben reá várt: az újjászervezés munkájában. Köz
életének hagyományos emléke meg nem szünhetik, mert fé
kezni tudta az áldatlan viszonyokat s a nemzetietlen törek
vések ellenében megóvta a vármegyei czímer tisztaságát.

XVI. Javulnak ezután, de csak átmeneti jellegűleg, a köz
állapotok. Az 1894. évi alispáni előterjesztés a közgazdasági 
élet fellendüléséről s a mezőgazdaságnak az állam részéről 
tenyészmarhák és olcsó vetőmagszolgáltatása által való javu
lásáról beszél. Egyidejű (1894.) 1893-tól 10 évre az 1%-os 
kultúradó megszavazása, valamint az orsz. millenniumra való 
ajánlat. Sáros vármegye t. i. — az ezeréves kiállítás kereté
ben — néprajzi czélra (egy tót ház beállítására) 2000, a vár
megye monográfiájának megiratására 5000, történeti tárgyú 
festményre 3000, a Sárosvármegyei Nőegyesület árvaházára
10.000 frtot áldoz s azonfelül elvben kimondja a szigordi 
fürdő felállítását. A millenniumi díszbandérium azonban, az 
ujult erővel kitört politikai viszálykodás miatt, már csak 
szavazati többséggel (77—36) megy keresztül, bár az intéző- 
ség annak sikere érdekében minden lehetőt elkövet.1 Már

1 5 banderista á 500 frt segítséggel, 1 ingyenes; a zászlós 800 írttal. 
Rákóczi Ferencz zászlaja szerepel. A levéltár a csoportnak színes képét őrzi.
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1895-ben kénytelen a főispán kijelenteni, hogy: «az utóbbi 
időben közéletünknek sima tükrét a pártoskodás és a szen
vedélyek hullámai zavarták fel»; a következő évi alispáni 
előterjesztést tüntető ellenzék fogadja s helytelenítése nyo
matékéül ifj. Hedry Ernő által bizalmatlansági indítványt 
tetet. A vezető párt ugyan Ghillányi József megyebizottsági 
tag javaslatára ellentüntetést rendez s 107 szóval 33 ellené
ben bizalmat szavaz az alispánnak: Szinyei Merse István
nak, de mikor 1896-ban Szmrecsányi Jenő a főispáni hiva
talt a m. kir. közigazgatási biróság tanácselnökségével cse
réli fel, igen kiélésednek már az ellentétek. Bántja is a bú
csúzó főispánt, hogy: «a pártoskodás, a szenvedélyek harcza 
széttépte a politikai küzdelmek folyásának medrét, sőt ve
szélyes szakadást idézett elő az értelmiség körében» s hogy 
a kibékítés műve előtt távozik a megyéből, holott egész 
munkássága annak megvalósítására irányult.

Csakugyan a politika foglalt le pár év óta a maga szá
mára minden tért és minden erőt. A régi, 67-es alapú sza
badéi nül s a 90-es évekkel erősödő nemzeti párt kerültek 
nálunk is szembe egymással akkor, a mikor a közgazdasági 
bajoknak a legégetőbben kiáltó elemeit ép az utolsó évek gon
dos munkája alig bírta leszorítani s a mikor joggal lehe
tett tartani tőle, hogy a nemzetiségi kérdés hamarosan meg
jelenik a vármegye külső vonalain.1 2

A politikai s főleg társadalmi ellentéteket a Széli-kor
mány fellépése, illetőleg a két párt országos fúziója 1900 ele
jén szüntette meg. A hosszú küzdelemnek (1892. febr. 22.— 
1900. jatt. 7.) tényleges eredménye a rákövetkező évek egysé
ges politikai irányzata s a kulturális élet erős fellendü
lése lett.

1 1872-ben a vármegye a Deák-pártnak bizalmat szavazott.
2 Az amerikai kivándorlás hatásáról 1. a XVI. szakaszt.
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HUSZADIK FEJEZET.

A követi utasítások. Követek, képviselők.

I. A vármegyei kongregáczió szinte kizárólag a földbir
tokosok uralmára vezet. Arisztokratikus testület az, melynek 
mindenkor az az utasítása a követei számára, hogy az or
szág alaptörvényeit, a saját szabadságát, mentességeit, elő
jogait és kiváltságait tárgyaltatni, a vármegyei szervezetet 
kérdezgetni vagy talán tájékoztatni, az országgyűlésen az ülés
sel és szavazattal rendelkező törvényhatóságok számát nö
velni, oda a szab. kir. városok szaporítása révén a keres
kedő- és iparos-osztályokat is bevinni semmi esetre se enged
jék. Mivel a követek választása a kongregácziót illeti meg, a 
rendek azok megbízó-levelében hangsúlyozzák, hogy követ- 
jeikké •— az ősi szokásnak megfelelően — mindig csak régi 
gyökeres nemesi törzsből származó férfiakat, jómódú földes
urakat választanak.

A föld urai vármegyénkint szervezkedve, mint Universi
tas Praelatorum, Baronum, Magnatum et Nobilium választják 
s látják el Utasításokkal a követeket. Első sorban rendesen az 
első alispánt.1

Míg eredetileg a magyar rendi alkotmány az egyes ki
váltságosak előjogain épült fel, idővel olyan joggá vált az 
országgyűlésen való megjelenés, melyet csak a vagyonosabb, 
birtokos gyakorolhatott. Ennek az lett a következménve, 
hogy kizárólag a felső tábla, melyhez minden előkelő vár
megyei tartozik, első sorban pedig a kinevezett főispán, tartja 
meg az ősgyúlés jellegét, míg a másik rész a köznemesség 
és városi polgárság követjeinek az alsó táblájává alakult. De

1 A magyarországi vármegyei törvényhatóságok 2-t, az erdélyiek 4-t, a 
Királyföldön a szász universitas 29-t (1791). 1267-től vannak követek; várme
gyénk írásai 1447-ben említik először őket.
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azért a hatalom emitt is a nemesség követjeié. A nemesség vár
megyénket választja őket. Ez az oka annak, hogy 1608-tól 
kezdve a magyar rendi alkotmány nem az egyes nemesek
nek, hanem a vármegyénkint szervezett nemesi ősgyűlések
nek jogain, vagyis a vármegyén emelkedett. így lett a ma
gyar állam alkotmányos életének alapja. Csakhogy a feje
delmi túlkapások miatt a souverainitást az országgyűlésre 
átvinni nem bírta s kizárólag az önvédelemre szorítkozott. 
A vármegye ezért a rendi alkotmány védőbástyája.

II. A követi utasítás kérdésében fontos körülmény az, 
hogy bár az Utasítások megszerkesztésére a megyei kongre- 
gáczió többtagú bizottságot választ, a főispán, mint elnök, 
határozottan érvényesíti befolyását. Sokszor lehetetlen kitérni 
az irányítása elől, a mire a kormánytól kap figyelmeztetést. 
Viszont tény az, hogy a vármegyék sűrű levelezése igen is 
lehetővé teszi a helyi kérdéseknek az országos közvéleménynyel 
való összeegyeztetését. Különösen 1790/1-től tetszik ez meg a 
vármegyék igen egyöntetű Utasításaiból.

Utasítás-adásnak a követek részére 1545-ben akadni elő
ször nyomára a mi jegyzőkönyveinkben. Akkor is a helyi 
érdekek védelméről van szó. Berthóty Márton és Kap}7 
György a nagyszombati kongregáczióra azt a megbízást nye
rik, hogy: 1. Az urakat egyetértésre szólítsák fel; a kik pedig 
ellenszegülnek, kényszerítsék reá; 2. Sáros vármegye, mely 
jelentékeny részében Kassa kezén van, legyen megkímélve a 
zaklatásoktól, mert külömben nem adhat a királynak segítsé
gei; 3. Kassa jogtalanul szed a megyétől tizedet; 4. Kassa 
kapitánya adóösszeirást követel, a jobbágyot elveszi, a határt 
eltolja, triczesimát hajt be, a nemadózót letartóztatja és fog
ságra veti, a nemestől vámot követel s minden egyébben 
erőszakoskodik. 5. Ha az országgyűlés kivet közterheket, 
valamennyi vármegyére egyenlően vesse ki. 6. A bárók já
ruljanak a közteherhez nemzetségi javaik szerint. 7. A felső- 
vidék védelmére Egerbe sereg küldendő, melynek ellátását a
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megyék közösen fedezzék. Az védje a jobbágyságol is, mely 
üldözött vadként bolyong.

Az articulusok kiadása pecséttel történt.
Jó egy évszázzal később, 1681-ben, kezdődik az Utasí

tások határozottabb jellege, mely az országos helyzet orvos
lásába foly be. Első sorban az evang. vallásúak kívánják a 
vallásügy törvényes rendezését, továbbá a külömböző jogsérel
mek orvoslásán kívül az alispáni jogkörnek a magánjog védelme 
érdekében való biztosítását; a sóadó könnyítését s a gyám
ügynek az 1659. 32. t.-cz. szerint meg a bírói eljárásnak főleg 
a tanúvallomások és eskü szempontjából való rendezését; 
panaszt emelnek, hogy a városok az 1618. (50., 1635. 16., 
1647. 81. és 1649. 18. t.-cz. ellenére a törvényszékeikben Ítél
keznek a nemesek jogaiban; végül az özvegy és a férj test
vérei közt az örökösödés szabályozását sürgetik. 1689-ben 
szemrehányással illeti a vármegye a magyar főurakat, hogy 
a bécsi tanácskozásokban részt venni kényszerülünk, s kiköti, 
hogy minden egyes országos határozathoz az új király, I. József 
szava járuljon biztosítékul. Az ezután kelt Utasítások hossza
san illusztrálják a nagy ellentétet, mely az elkeseredett nem
zet és a bécsi politika következetes nyomása közt mutat
kozik.

1712-ben. Utasítások:
1. 1. A nyolcz évi súlyos csapások után a legsürgősebb a szat

mári békekötésnek az amnestia tekintetében való végrehajtása.
2. A király vigasztalja meg a magyart azzal, hogy Pozsonyban,. 

Budán és Kassán felváltva tartózkodik.
3. Állítsa vissza eredeti méltóságaikba a nádort, a judex curiai-t 

és a tárnokmestert.
4. A nemesi jogok biztosítandók a Corpus Juris és az 1034. 8(>. 

t.-cz. értelmében, hogy a nemes törvényesen idézendő és Ítélendő el. 
A kamarai Ítéletek beszüntetendők.

5. Törvényes időn kívül is tartanak az elszállásolások; a katona
ság pénzen váltatja meg az élést. A megyék közöljék előre az álszállá- 
solandók jegyzékét. A katonai ruhaszolgáltatásba vonják be a vidéki 
iparosokat, a kik a katonasággal vállvetve működjenek.
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6. A tized, a meglevő törvények keretén kívül, új formában nem 
szedhető.

7. A városi nemességet, bár az Udvar három évre felmentette, el
szállásolással és contributióval terhelik.

8. Az elfogadott vallásfelekezetek ügye a szatmári béke megálla
podásai szerint, mindazonáltal a kath. status praeiudiciuma nélkül, 
rendezendő.

9. Lyubló-vár és a 13 oppidum megváltásából kifolyólag a követek 
ajánlják a rendek figyelmébe a soproni országgyűlés 24. t.-cz.-t. S a 
rendek támogassák a szökevény lengyeleket, valamint a birtokosaik 
érdekében az öt tartozék községet.

10. Az egyházi ügyek világi bírósági kezelésére nézve az 1647.
15. t.-cz. legyen az irányadó. Az evang. consistorium kivételt ké
pezzen.

11. A tized- és vámügyből, a mi kiváltságon kívül eső és szük
ségtelen, törlendő. így a sárosmegyei szárazvám is.

12. Sok hiba és hiány merül fel azáltal, hogy a bírói eljárást kés
leltetik ; hogy a rablókat üldözni kényszerül a megye; hogy vármegyei 
biró nem léphet a makoviczai birtokba; hogy ennek ura kerülő uta
kon jut a kanczellárhoz.

13. Defalcatio (adó-leszállítás, törlés) szükséges az 1681. 61. t.-cz. 
szerint.

14. A kir. tiszteletdíj terhét a vármegyék együtt viseljék.
15. A követek utaljanak a pénzforgalom nagy bajaira.
16. Egyenlők legyenek a mértékek az 1655. 31. t.-cz. rendelkezése 

szerint.
17. Az adós elzáratása lengyel divat szerint folyik. A követek til

takozzanak ellene.
18. A nemesi kúria, papiak és iskola mentes legyen az elszálláso

lástól.
19. A Regnicolaris bizottság ráveendő arra is, hogy a sóvári só 

ára szálljon le.
20. Az új supererogatióba számítsák be a meghódolás előtt be

szolgáltatott adót.
21. Kimerült az ország: a contributio és magyar pénzláb leszál

lítandó.
22. A judex curiae és protonotarius felváltva állandóan a felső 

vidéken lakjanak, hogy a bírósági ügyekben ne kelljen követeket messze 
földre küldeni.

23. A nagyobb és kisebb octávás törvényszékeket sa  rendkívülie
ket, ú. m. a revisionalist és appellátákat a rendes időben tartsák meg.

24. A katonaságnak tüzelőt és világítást ne szolgáltasson a megye.
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25. A megye eddig élelemszállító szekeret és munkást nem adott, 
de újabban az ügyészség kirendeli. Törlendő.

26. Az újon adományozott birtok tényleg át is adandó. Ilyen a 
cserneki Dessewffy esete.

27. A bor limitálandó. Lengyel borkereskedő ne mehessen Kas
sára, Varannóra, Sztropkóra és Homonnára.

28. A Thököli-pártiak birtoka visszaadandó. Ha a kamara adós
ság fejében ily jószágot elidegenített, szolgáltassa vissza. Ugyanez tör
ténjék az elzálogosított javakkal.

29. A lengyel szökevények visszavezetendők Sóbányáról.
30. Sóbánya munkásai a megye keblében fizessék az adót.
31. A szőlőfuvarosokat és vásárosokat a katonai parancsnokok 

lefogják s megfizettetik.
32. A földesúr kárára a markotányosok ne mérhessenek ki italt 

s a mészárosok ne vághassanak húst.
33. A követek jelentsék, hogy a gör. kath. püspök a földesúri 

szolgálmányok alól kivonni szeretné híveit.
34. A sóvári a megyei porták közt, az összeírt porták szerint contri- 

buáljon. [A követ-alispán 1712. márcz. 13-án hozza meg az amnestia hírét.]
II. 1. A nagy szárazság és jégesők a kenyeret is kiveszik a nép 

szájából, mely szökdösni kezd.
2. A király 1710-ben elengedte a repartitiót, annak daczára a had

biztosság sokat kicsikart. Ezt a kormány tudja be az ideibe.
3. A követek kérjék az országos porta-összeirást.
1715-ben. Az 1712-diki utasítások 1—20. pontjának ismétlése.
21. Uj nádor választását a diétális tárgyalások előtt kívánják a 

követek, valamint
22. a királyné megkoronázását.
23. A kir. amnestiát és szabadságot diploma biztosítsa.
24. A vármegye sérelmei orvoslandók.
25. A sóvári só árát emelték. Legyen egy az ára a mármarosival 

és erdélyivel.
26. Kir. bizottság vizsgálja meg a portákat.
27. Lengyel borkereskedő Kassánál és Ujhelynél lejebb ne száll

hasson.
28. A viczispán kapja meg a bírói ügyekben a protonotarius 

jogkörét.
29. Szállítsák le a protonotariusi taksákat.
30. A protonotarius és procurator kevesebb Írnokot tartson.
31. Télen a néptől csak portiót hajtsanak be.
32. A polgári adót a városi nemesek hajtsák be, még pedig éven- 

kint s ne nagy időközökben.
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33. Főispán onnét nevezendő ki, a hol birtokos. S ne csak mág
nás lehessen főispán. A kormány tisztviselője csak nemes lehessen.

34. A kereskedő ne egyszerű számlakivonat alapján követelje a 
tartozást, hanem hiteles kiküldöttek részvételével.

Az 1721 és 1722-iki Utasítások kizárólag helyi érdekeket érin
tenek :

1. A sok járvány, dögvész, háború, elemi csapás daczára a télin 
kívül nyári elszállásolások terhelik a vármegyét, mégis 1647 óta egy a 
nádori portaszám.

2. Ellenmondások vannak a külömböző megyék adókivetésében.
3. A sóvári tisztek helytelen informáczió alapján a királytól en

gedélyezett sóforrás élvezésétől eltiltják a szegény népet.
4. A mérhetetlen katonai terhek okozta megyei és városi adósság 

rendezendő.
5. Rendkívüli terhekkel ne a birtokosságot és a népet sújtsa a 

kormány.
6. Tiltakozzanak a követek az ellen, hogy a katona veri a népet; 

valamint, hogy a katonaság, noha a nép természetben is adhatná, pénz
ben követeli az élést.

Az 1722-iki Utasítások ismétlik az eddigi helyi sérelmeket. 
A judicia octavalia megtartandók. Ha a görög rítus papjai törültetui 
akarnák az uraiknak századok óta járó cenzust, a követek szavazzanak 
ellenök. Ugyancsak szorgalmazzák azt, hogy a görög ünnepek egyek 
legyenek a rómaiakkal. A görög papfiak, gyakran jómódú emberek, 
nem akarnak részt venni a közös porczió-teherben: legyenek egy- 
terhűek a többi jobbágygyal. A parasztok szabad költözködési joga, hogy 
a földesurat ne zaklassák, korlátozandó s valósággal ennek jurisdicliója 
alatt álljanak is. Alispán csak nemes ember lehessen. Az özvegység 
idejére a férj testvére következhessék a birtokban. A ius patronatus 
megtartandó; a földesúr engedélye nélkül papot ne erőszakoljanak a 
községre. A becsületsértés ellen nagyobb legyen a büntetés. Új törvény- 
czikk hozandó az oly paraszt ellen, a ki nemest testileg bántalmaz. 
A regnicolaris commissio felesen ne terhelje költségekkel a népet. 
Az armálista taksa-fizető legyen s a vármegye jurisdictiója alá tartozzék.

1728-ban. I. 1. Contributio-könnyítés eszközlendő ki.
2. Az utolsó országgyűlés 6. t.-czikke szerint a nemes minden te

hertől felmentendő.
3. A föld alig egy magot ígér; a lengyel szomszédság pusztítja a 

határt.
4. A szertelenül pereskedők eltiltandók.
5. A vármegyének sok az adóssága, maga a kamat tönkre teszi. 

Minden a katonaságra ment.
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6. A kormány a sóvári sóforrást csekély árban: 45 és 12 kraj- 
czárért nyissa meg. A kősó ára olyan legyen, mint a mármarosié.

7. A patronatusi jog szempontjából: az egyházak a patronus ellen 
ne erőszakoljanak be papot.

8. Mivel a zsidó kereskedők Lengyelország felé csalásokat követ
nek el a borral, korlátozandó a számuk. Lengyel borkereskedő Kassán, 
Yarannón, Sztropkón és Homonnán túl ne mehessen. Asszúbort egy
általán ne szállítson.

9. A jobbágy a szolgaideje előtt ne hagyhassa el urát.
10. A pénzérték nagyon változik.
11. Eperjes, bár nincs őrsége, folyton szedi a nemesi lakóktól a 

census vigiliarum-ot. A kvártélyokban a nemesnek rosszabb a dolga, 
mint a szenátoré.

12. A követek aggraválják a katonai fa- és világítási illetményt.
13. A gör. kath. papok mentesek az adótól, de a földesúri adót 

tartozzanak fizetni. Czélszerű volna, ha az ünnepeik tartását decretum 
szabályozná, s az unió létesülne.

14. A jobbágy-minőségű tanító az urától s ne a papjától 
függjön.

15. Tized-szolgáltatásra ne legyen köteles a patronus.
16. Az úri itélőszék, melyet az 1638. 2. és 1647. 22. t.-cz. eltörült, 

veszítse el teljes joghatályát.
17. A só-iberrájter (1725. 13. t.-cz.) ne vethessen ki tetszést szerint 

büntetést.
18. A fuvar-teher (vectura angaria) nyomja a népet.
II. 1. Ne engedjék a követek azt, hogy Bártfa és Szeben szaba

dulni kívánjon a beszállásolástól.
2. Tiltakozzanak az ellen, hogy Eperjes elveszítse a Kir. Districtua- 

lis Táblát.
173í-ben. 1. Országos segélyt csak abban az esetben szavazzanak 

meg, ha az ellenség az ország területi épsége ellen tör.
2. A megye teljesen kimerült az anyagiakban. A Rákóczi-felkelés 

semmis, a császári hadak azóta bennülnek.
3. A porták országszerte arányosan állapítandók meg.
4. Mivel a királyi meghívóban csak hadi segélyről van szó, egyéb 

ügy tárgyalásába a követek ne menjenek bele.
1751-ben. A) Politica, oeconomica et militaria:
1. Az 1723. 6. t.-cz. szerint a nemesi jogok és kiváltságok biztosí- 

tandók. Az 1723. 3. t.-cz. alapján az országot ne provinczia-módra kor
mányozzák.

2. A király (1723. 15. t.-cz.) idegeneket ne alkalmazzon az orszá
gos főtisztségekben és méltóságokban.
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3. Az u. a. évi 7. t.-cz. értelmében az országban is tartózkodjék 
az udvarával.

4. Az országhoz tartozó részek (18. t.-cz.) visszakapcsolandók.
5. A temesi főispán magyar legyen.
6. A három (Sáros, Szepes, Zemplén) megyének váratlan ellenséggel 

szemben nincs biztos pontja Kassán kívül, ezért Eperjes megerősítendő.
7. A trónörökös megjelölendő.
8. A király a 13 várost és Lublót váltsa vissza. Az elfogatásokkal 

az utóbbi sok bajt okoz több megyének.
9. Az országgyűlés gondoskodjék modus vivendi-ről a katonai 

zaklatások ellen.
10. Az új póslaszabályzat a terheket fokozza.
11. Magyarországon a jezsuita-rend külön választandó az ausz

triaitól.
12. Uj sz. kir. városok állítása ne a HT. útján, hanem a törvény 

alapján történjék.
13. A kézművesek contuberniumai eltávolítandók.
14. Állandó és határozott számú katonaság szervezendő. Eddig 

egyes családok a saját romlásukra magok állítottak csapatokat.
15. A magyar ipar felhasználásával szereljék fel a katonaságot. 

Több moneta veretendő.
16. A gör. kath. papfiakat, ahányan csak vannak a faluban, mind 

felszentelik s azok mind papi kiváltságot élveznek. Csak egy legyen 
mentes a terhektől.

líi Juridica:
1. A király egyes sequestrált birtokokat másoknak adományozott, 

míg az igazi örökösök, bár a fiskusnál a kellő pénzt letették, az am
nestia után nem bírnak hozzájutni az örökséghez.

2. Az oly zálogbirtoknál, mely 60 évesnél régibb, a tulajdonjog 
már ne legyen bizonyítandó.

C) A vármegyét érdeklők:
1. A sóbányai adózás ügye rendezendő. A bányatiszt a népet a 

hatóság ellen uszítja. A bányászok együtt adózzanak a megyével.
2. A Lengyelországgal való kereskedést az exactorok megnehezítik.
3. A kassai nemesi convictusi és a Iveczer-féle alapítványok a 

megyés püspöknek és az első rokonnak kimutatandók.
[1808-ban. Kir. rendeletre: az Utasítások a jegyzőkönyvbe ikta- 

tandók.]
1811-ben. 1. A devalváczió-forma törvénytelen, mert Pátens útján 

jelent meg. A király II. Ulászló király 17. conditiója szerint — csak való 
értékű pénzt bocsáthat ki. Ugyanő a magántulajdon felett való rendel
kezést először kisérti meg, holott a polgárt meg kell hagynia a jogai-
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ban. Ha a rendeletén már változtatni nem lehet, ne felségjog, hanem 
subsidium czímén menjen a dolog.

2. A devalváczió kivitelénél ügyeljenek a követek. A polgár a 
bankó-kérdésbe nem folyt be, nem is felel érte, tehát felmentendő 
ettől a tehertől. Ha a király nem akar engedni, külön futárral küldje
nek értesítést. Ha az országgyűlés hűsége zálogául mégis belemegy a 
dologba, jelentse ki, hogy csak ez a subsidium terjeszthető ki. A király 
(dusta liga moneta»-t adjon.

3. A király a háború és béke kérdésében hallgasson a magyarok 
tanácsára.

4. A pénzkövetelés tárgyalásába a követek ne menjenek bele.
5. A pénzzavarok (hitelező és adós közt stb.) eloszlatására törvény 

alkotandó, mely a törvényes eljárást egyöntetűvé tegye.
6. A megyék levelezésének régi korlátozatlansága visszaállítandó.
7. A zárt pátensek szűnjenek meg.
1840-ben. 1. A 38,000 frtos katonai segedelem az 1836. 7. t.-cz.-ben 

kifejezett feltételekkel és óvásokkal jelzendő.
2. A jobbágyi örökösödés joga csupán a fiágra szóljon; a leány 

csak ennek halála után örökölhessen; de ha a jobbágyi földet eladják, 
az örökösödés legyen egyenlő.

3. Torna vármegye javaslatát, hogy az országos költségek fede
zésére országos pénztár szervezendő, támogassák a követek.

4. Pozsony vármegye kérelmét a követi szállásokra nézve, mivel 
a diéta nagy kereskedelmi forgalmat biztosít neki, ne pártolják.

5. Heves vármegye javaslatát, mely a kerületi Napló-könyv kiadá
sát vagy erre a czélra Írnok küldését kívánja, ellenezzék.

6. Pest vármegyének a «Hazai Szobrászat-pártoló Társaság» fel
állítására vonatkozó javaslata helyes.

7. Turócz vármegye javaslata az ősiség tárgyalásáról, mely a nem
nemest a földesúri viszonytól feloldja, nem pártolható.

8. Pest vármegye javaslata a Nemzeti Színháznak nemesi kivetés 
útján való létesítése ügyében helyes.

9. Mivel a követi és országgyűlési költséget nem a kincstár fogja 
fedezni, hanem a nemesség, a régi kivetési kulcs szerint a költség felét: 
7500 frtot vállalja a nemesség. A kivetésre bizottság küldendő ki.

10. A Nemzeti Színház ügyében, mivel a rendek meg vannak győ
ződve, hogy a diplomatikára emelt magyar nyelv a nemzetiségnek leg
biztosabb eszköze, ezé pedig a magyar nemzeti színház, mely művé
szeket nevel és fiók magyar színházakat: nemcsak hajlandók a 400,000 Irt 
megszavazására, de utasítják a követeket, hogy elemi iskolák állítására 
is ajánljanak fel 600,000 frtot. Kijelentik végül, hogy ezekre a czélokra 
még több áldozatot is szívesen hoznának.
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1843- ban. [Az ősiség fenntartására szavaznak a vármegye követei; 
mindazáltal a rendek nem tartják a jelenlegi rendszert fenntartható
nak s a törvény átvizsgálására küldöttséget javasolnak.] Az utasítások:
1. a követek a rendszer fenntartására szavazzanak, de a hitel emelése 
s a hirtok biztosítása érdekében világosabb törvény szükséges.

2. [A Büntetőtörvénykönyv országos bizottsági tervezetére]: a) az 
egyházi személy kiveendő; b) a halálbüntetés csak akkor tartandó fel, 
ha a közbiztonság követeli; c) a fenyítés joga a törvényszéknél is ma
radjon meg; d) a szóbeli felségsértés elévülési ideje egy év legyen.

4. [Az állandó választmány véleménye alapján]: követ az lehet, a 
ki 24 éves s a vármegyei ülésben szavazó, vagy 24 éves kor előtt az, a 
ki törvénytudományt végzett. írott beszéd a kongregáczióban nem olvas
ható fel.

4. Deák Peren ez felszólítandó követség vállalására.
1844- bén. 1. A zsidók választási jogára nézve a vármegyei nemes

ség a városokban a választóképesség alapjául a birtokot, a vármegyé
ben a szabadalmat A'eszi alapul.

2. A tanítóképző-intézetek felállítása helyes, ha valláskülömbség 
nélkül nemzetiek és közösek lesznek.

IHM-be,n: I. (Klőzeles utasítások.)
1. József nádor emlékének törvénybe iktatása iránt.
2. Míg választási törvény nincs, a vármegye a követ

igazolási jogát nem kívánja átruházni. A követek.a személy- 
nőknél mutassák be magukat.

3. A magyar nyelv (1833 4. t.-cz. 6. §.) a törvényszéknél 
perlekedőkre és ügyvédekre is kötelező legyen, valamint 
minden hazai intézetben és testületben. Az legyen a M. Kir. 
Udvari Kanczellária beigazolási nyelve is. Az örökös tarto
mányok és Magyarország közt a levelezésben legyen meg a 
viszonosság, vagy a latin nyelv alkalmazandó.

4. A vallás tárgyában hozott törvények alól az egyháziak
nak kivonását törvény mondja ki.

5. A követek a naptárak egyformaságát szorgalmazzák. 
A római és görög kalh. ünnepek kapcsolatba hozandók.

6. Törvény mondja ki a katonai élelmezés megváltásá
nak jogát.

7. A vármegye hajlandó annyiban támogatni a közszük-
Tóth Sándoii : Sáros vármegye monográfiája. III. 5
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ségek (közlekedés, kereskedelem) fedezését, a mennyiben a 
nyomott helyzete engedi, de fenntartja a jogot, hogy a rész
letek iránt nyilatkozhassék. A fedezetből nagyobb rész essék 
Sáros vármegyére.

8. Az Orsz. Hitelintézet létesítését pártolja.
9. A városok rendezéséről szóló főrendi javaslatot pár

tolja.
10. Az örökváltság tekintetében : a vármegye az egyszerre 

való megváltást lehetetlenségnek tartja. Az csak fokozatosan tör
ténhetik meg. A Hitelintézetben az elegendő biztosságot mutató 
úrbéri telkes is részesüljön. Az ősiségi törvények megváltoz- 
tatandók; az örökbevallás-erőtlenítési és zálogos perek a vár
megyei törvényszékhez tartozzanak, s a felek a kir. Kúriához 
feljebbezhessenek. A nemzetiség megőrzését eszközlő hono
sításra törvény hozandó.

11. A nép könnyítése végett a szomszéd országok közt 
a vámok, a sódrágaság, a katonatartási veszteségek megszün
tetése szükséges. A kereskedelmi kedvezmények szaporítan- 
dók. Mig más megyékben egy telek ára 4—5 ezer frt, addig 
Sáros vármegyében a puszta telkek ingyen sem kellenek. 
Ugyanitt a hegyek «húzzák» a sok elemi csapást. Az ország- 
gyűlési költséget a nemesség vállalja.

12. A jelen nem levők közgyűlési szavazata elejtendő.
13. A felek, kivéve a bejegyzett kereskedőket, hiteles sze

mély előtt végezzék a váltó-aláírást.
14. A csődperek bírósága a váltótörvényszékre ruhá

zandó.
15. A zsidók felszabadítása kérdésében elégséges az 

1840:29. t.-cz. — Gácsországból való beözönlésök megaka
dályozására a HT. a törvényes rendeleteket tartsa meg.

16. Szóbeli perben a nyilatkozat legkésőbb három nap 
alatt írásban is beterjesztendő.

II. (Utasítások):
1. A fekvő birtok biztosságáról és a magánhitelről szóló



törvényjavaslat készítésére: az Örökbevallási t.-cz.-hez: a) a 
nemesi javak iránt való örökbevallás ügyét a megyék a HT. 
útján körözzék; b) elsőbbségi igénynyel a rokon három év 
alatt élhessen; c) a keresetbeli birtokbecslés becslőit a felek 
válaszszák.

2. A nemesi ingatlan zálog, ha a Hétszemélyes Tábla a 
íélperes javára döntött, visszaváltható. Hasonlókép visszavált
ható, ha a zálogszerződésben a lejárat jelezve van, 32, kü- 
lömben 64 év után, még pedig a folyó becsárban.

3. A 200 frton felül való követelési per a vármegyei 
törvényszék elé tartozzék. Itélőbiró csak bírói vagy ügyvédi 
vizsgálatú lehessen. A birság a házipénztárba folyjon be. 
A törvényszéki jegyző a tiszti jegyzők sorából kerüljön ki, 
a kik ekkor más tisztségre nem alkalmazhatók. A végrehaj
tást egy bíróval a szolgabiró és esküdt végezzék. A kiküldött 
törvényszéki lag, az utazási és tartási díjon felül 500 írtig 
perbeli díj czimén 12, 500—1000 frtig 24, azonfelül 48 pfrtot 
szedhet. A szegénységi bizonyítványú fél a perdíjat nem tar
tozik előlegezni. A kir. Itélő-tábla négy Kerületi Táblára osz
tandó. A Főkanczellária megsemmisítő jogát egy bizottság vé
gezze.

4. A vámdíjban országgyűlési végzés hozandó. Az 1747: 
22. t.-cz. értelmében egyforma legj^en a mérték.

5. A városi közönségnek örökös vagy zálogos birtok
szerzési joga ne legyen. A városi köztanácsban a képviselet 
egészben folyjon be az ügyekbe s ennek száma emelendő. 
A törvényszéki tagok és köztisztviselők választása, kijelölés 
útján, kilencz évre történjék.

6. Az országgyűlési követet az összes polgárság válaszsza.
7. Szabolcs vármegye javaslataiból azokról, a melyek a ho

nosításra és a távollevőkre vonatkoznak, törvény szervezendő; 
ellenben kimondandó az, hogy a nem honosított ne szerez
hessen birtokot az országban. Birtoknak idegen néven való 
szerzése fenyítő kereset alá vonandó.
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8. Úrbéri telek 2903/s ürült meg a vármegyében, mert 
a birtokos nem kap telkest a munkára. Az 1836:11. t.-cz., 
mely szerint a telkes munkás egy év múlva mozdítható el, 
akkép módosítandó, hogy a földesúr a szolgabiróval és es
küdttel előbb is elmozdíthassa.

Í8Í8-ban:
1. Az úrbéri tartozásoknak örökváltság útján való meg

váltása kivánatos.
2. A közteherviselés kérdésében a követek a házi-adó 

elsőbbségét követeljék. /
3. A magyar nyelv és nemzetiség ügyében a törvény- 

javaslat pártolandó.
4. A sz. kir. városokról szóló rendi törvény, mely sze

rint 15 szavazat jut szétosztva 17 nagyobb városnak, a kisebb 
városok pedig a vármegye körében szavaznak, megakasztja 
a városok fejlődését.

5. A városi területi törvényhatóság kérdésében: a városi 
nemes csak a Büntető-törvénykönyv behozatalakor jusson a 
városi törvényhatóság alá.

1861-ben: (Az 1861-iki követválasztást a HT. az 1848:
V. t.-cz. 7. §-a alapján hirdeti. Sáros vármegye óvással intéz
kedik, mert csak az 1848:4—5. t.-cz.-et tartja helyesen alkal- 
mazhatónak. A központi választmányt 67 taggal [köztük: 
Pulszky Ferenczczel, ki Turinban él] alakítja meg. Gömör 
vármegye követi utasításainak 7. pontját bizottságilag tárgyal
tat] a. Előzetesen jelzi utasításkép, hogy a sóházaknak, melye
ket az 1471 :3. decr. 4. t.-cz., II. Ulászló 3. decr. 37. t.-cz. és
I. Ferdinánd 1548:11. decr. 29. t.-cz. 4. §. rendel el, vissza
állítása követelendő. Egyidejűleg Asbóth Lajosnak Krassó 
vármegyében való elfogatása, mint hatalmaskodás ellen, a 
kanczellárhoz ír fel. Az országgyűlési főteendők javaslatát 
körlevélben küldi meg az ország törvényhatóságaihoz.)

A körleuélbeli javaslatok :
1. A vármegye főleg a közjogi és jogegyenlőségi kérdé
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sekben magát az 1848. törvényekhez tartja. Mivel a követutasí
tási jog megszűnt, körlevélbeli nyilatkozatban közli a kívá
nalmait, hogy az országgyűlésre is hasson, meg erkölcsileg 
a követeit is kötelezze.

2. A polgári alkotmány fejlődhetik, de az alapja oly fő
elveken nyugszik, a melyek nem bolygathatok. A vármegyé
nek elve az önkormányzat, mely századokon át kiállotta a 
viszontagságokat s az utolsó 12 évet.

3. A magyar rendezte a belső állapotait Augsburg és Mölk 
után s biztosította a közszabadságot. Hatósági szervezete az 
ősi magyar szerződésben le volt téve. A vármegyei rendszer 
főelve: semmit rólunk — nélkülünk. A polgár oly törvények- 
nek engedelmeskedik, melyeket a hatóságaiban maga készí
tett elő s utasításaival rajok befolyt. Ugyancsak a vármegyei 
rendszer a közügvek iránt való érdeklődés felköltője s éb
ren tartója, az értelmiségnek, hazafiasságnak buzdítója s a 
politikai érettségnek előmozdítója. De a vis inertiae, a sem
legesség is fényoldala. Általa azért a felelős kormányzás el
vével (1790/1:10. t.-cz.) nem helyezkedik ellentétbe, sőt a két 
rendszeri összhangzásba hozza s vele az alkotmányt fejleszti. 
Ha a kettő összeütközésbe kerül, inkább a felelős kormám" 
korlátozandó, de a municipium a népképviselet alapján bizto
sítandó.

4. A követutasítási jog kérdésében felfogása a következő:
a) az utasított követben nagyobb a biztosíték; b) a népképvi
selet alapján alakítandó vármegyei bizottság valódi jogosult 
őre a választási érdeknek.

5. A kerületenkint való választásra nézve: az 1848:5. 
t.-cz. a tágas választói képességet tévútra vezethető, nem meg
bízható nemzetiségre ruházza; az értelmiséget megbénítja; 
hozzá még nem veszi figyelembe a birtok értékének külöm- 
böző voltát s Us-telekben állapítja meg a választóképességet, 
így egyenlőtlenséget szentesít. Van telek az országban, mely 
3—4000 frt, míg Sárosban 40—50 frt értékű, sőt itt fölös a
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puszta telek. Ekkép Sárosban a hatalom nagyszámú, va
gyontalan tömeg kezébe jut. Felfogása szerint tehát: a sze
mélyes képességen túl a választóképesség ne a birtok mennyi
ségéhez, hanem értékéhez legyen kötve. S külömhség állí
tandó fel a qualificatio tekintetében is. Az 1848-iki törvény 
szerint választható az, a ki választó; a vármegye a választ
hatóban nagyobb qualificatiót kíván.

6. A vallásegyenlőség az 1848:20. t.-cz. értelmében vissza
állítandó.

7. A sóárnak a törvényhozáson kívül való emelése tör
vénytelen. A sóházak visszaállítandók.

8. Mivel az 1848:12. t.-cz. az úrbért s az azt pótló szer
ződéseket megszüntette, minden úrbériséget szabaddá telt: a 
földesurak kármentesítését oly státus-kötelezvényekkel ren
delte kifizetni, melyek értékét kincstári fekvőségek biztosítsák, 
sőt az addig kötött örökváltsági szerződésekről is méltányo
san intézkedett. Az 1853. márcz. 2. Patens oly megkülömböz- 
tetéseket tett a birtokokban, a melyek megnehezítették a kár- 
mentesítés méltányos megoldását, sőt lehetetlenné tették. Mert 
a hol az úrbéri rendezés végre volt hajtva, a remanentialis 
telkek megváltásának állami kötvénynyel való fizetését rend, 
ben hagyta; de a hol az úrbériség nem volt úgy rendezve- 
ott arra kényszerítette az úrbérest, hogy azt a saját erszényéből 
fizesse. Az ügy orvoslandó. A vármegyében még ez idő szerint 
is 110 úrbéri per folyik.

9. Az arányosítás! és úrbéri összesítési pereket az 1848•:
10. t.-cz. 3., 5. §. az alispáni bírói szék elítélése alá rendelik. 
Hozzájuk a szabályzatot a két alispán fogja összeállítani.

(Az országgyűlés hirtelen feloszlatása után a november 
7-iki kongregáczió tagjai előtt megy végbe a követi beszá
moló. A vármegyei követek két kincset hozlak vissza: 1. a 
két ház egyetértését az alkotmány védelmében és 2. a két 
Feliratot. Mivel néhány vármegyét az országgyűlési határo
zatok helyeslése miatt feloszlattak vagy felfüggesztettek, Sáros
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vármegyét is érheti az az eset. Arra egy bizottsági tag hatá
rozati javaslatot mutat be; de a «bizottsági közönség», bár 
a megokolást helyesli, hogy rögtönözni ne látszassák, bizott
ságot küld ki Berzeviczy Tivadarral a határozat megfogal
mazására. Addig pedig a HT. egy kifogása kerül szóba, hogy 
t. i. a vármegye, a nélkül hogy felterjesztést intézett volna, 
házi-adót vetett ki s így kétszeresen is zaklatja a népet; mi
vel pedig a felsőbb felügyelet alól nem vonhatja ki magát, 
azonnal küldjön költségvetést. A vármegye azzal válaszol, 
hogy már egy éve várja a költségvetése megerősítését, bár 
külömben a kivetés kétségtelen autonom joga.

Az elkészült határozat a következő:
Az országgyűlés alkotmányellenes feloszlatása óta a bécsi 

kormány az alkotmányosság színe alatt a kormányzatban 
oly intézkedéseket tett nap-nap után, hogy kétséges, váljon 
őfelsége október 20-iki akaratát teljesíteni kivánja-e. A fel
oszlatott törvényhatóságokat biztosok alatt, oktrojált rend 
szerint szervezik, katonai önkénykedések folynak, az állam- 
miniszter a magyar alkotmányt 1848-9-vel eljátszottnak hir
deti; erőszakos az adóbehajtás, törvénytelenek a fogyasztási 
és közvetett adók; kormányközegek izgatják a nemzetisége
ket. A vármegye bízik mindazáltal őfelségében; de ha mégis 
feloszlatnák, kimondja, hogy:

1. Helyhatósági jogaiban való megmaradását minden tör
vényes eszközzel védi, csak az erőszaknak enged.

2. A bizottság feloszlatása s újnak elrendelése ellen óvást 
emel.

3. A tisztikar és bizottság visszalép.
4. Az új tisztikarral szemben a felelősséget fenntartja a 

majdan visszahelyezendő törvényes hatóságok számára.
5. Tiltakozik a HT. 51053. sz. rendeletebeli elv ellen, hogy 

a bizottsági elnökök és tisztviselők az ő határozatainak végre
hajtása tekintetében feleletre vonhatók volnának.

Alkalomszerűleg a vármegye Benedek altábornagynak a
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hadsereghez intézett kiáltványával is foglalkozik, melyben az 
állam összes osztályai ellen alaptalanul vádaskodik. Benedek, 
mint magyar születésű — hangsúlyozza az ülés — csak a 
múlt politikai embereinek sugalmazásából beszél: a nemesi 
középosztályra czéloz. Hogy ez a rend elszegényedett, azt a le
folyt 12 év tette. Árulóknak nevezi azokat, a kik a rajok erő
szakolt alkotmányt nem akarják. Mindezekért a bizottsági 
közönség a rágalmakra közmegvetéssel válaszol s felfogását 
hirlapilag közzététeti.

A november 11-iki értekezleten rövid időre rá — 
csakugyan kihirdeti Szinyei Felix alispán a megyéket fel
oszlató kanczelláriai rendeletet (november 1.). Annak felolva
sása után a katonai parancsnokság a császár nevében néme
tül távozásra hívja fel az egybegyűlteket. Engednek azzal a 
határozattal, hogy az alispán lakásán fognak a teendőkről ta
nácskozni s a Szózat-ot énekelve oszlanak szél. Délután a tiszti
kar, hivatalos érintkezés ürügye alatt, összegyűl az alispán
nál, ki közli, hogy a vármegye leszorult az alkotmányos mű
ködés teréről; adminisztrátorul Hlavács Jánost kapta, kinek 
ismeretes az alkotmányosság iránt való ellenszenve. A tiszti
kar visszalép s elhatározásáról a főispánt értesíti, de kijelenti, 
hogy november hó végéig a közrend érdekében tovább mű
ködik. Másnap írják alá a lemondó okiratot.)

III. Az 1848. évi követválasztók beosztása (népképviseleti alapon):

Alsótarczai járás ..............  .... .... 28,990 lélek
Eperjes város .. _  ...    10,000 a
Felsőtarczai járás..........................  37,396 «
Kisszeben város........ .... .... 3,102 cc
Sirokai járás .... . .... 26,929 «
Tapolyi járás............. . .. ........  25,727 «.
Szekcsői « .... .... _ .............. 32,887 te
Bártfa város .... ... „. ... .... _ 5,177 «
Makoviczai járás ... .... .... ........... 28,483 «
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Követválasztó kerület: I—VI., képviselő : 6.

kerület lélek választó-hely község választó
I. Eperjesi 34,684 Eperjes 59 1,433

II. Kurimai 30,033 Kurima 74 1,650
III. Zborói 36,462 Zboró 61 1,114
IV. Bártfai 33.199 Bártfa 60 1,883
V. Szebeni 33,678 Kisszeben 65 1,912

VI. Héthársi 33,449 Héthárs 57 1,476
201,505

(1848. ápr. 19. belügyminiszt. rendelet szerint a 16. t.-cz. értelmében 
a képviselet választása a következő feltétellel megy végbe:

Minden községben 1—10 lélek után 1 tudjon magyarul.
« « 10—20 « <( 2 « «
« « 20—30 «: « 3 a  «

Minden mezővárosban hasonlókép. A nemesnek egy szavazata van.) 
IV. Követek és dijaik:
1447-ben Delnei Kakas András, Salgói Ferencz.
1545 1547-ben Berthóty Márton, Kapy György.
1588-ban Berthóty Kristóf viczispán, Keczer Lajos 300 frt. 
1593-ban Kellemessy Mihály viczispán, Kellemessy Pál 200 frt. 
1596-ban Bornemisza Miklós, ifj. Berthóty János 400 frt.
1598-ban Bornemisza György, Péchy Zsigmond 300 + 25 frt.
1601 ben Bornemisza Miklós, Dessewffy Ferencz 400 frt. (Kivetés: 

1 porta =  P50 frt.)
1603-ban Kellemessy Mihály, Ormányi István 400 frt.
1603- ban Dessewffy Ferencz, Kapy Zsigmond 400 frt.
1604- ben Dessewffy Ferencz, Kapy Zsigmond 400 frt.
1608- ban Kellemessy Mihály, Berzeviczy János 400 frt. (1 füst =  15 d.)
1609- ben Ormányi Zsigmond, Bornemisza Miklós 400 frt.
1614-ben Dessewffy János, Kapj' László 400 +  100 frt.
1620- ban Segnyey Bálint, Keczer András 100 frt +  400 frt.
1621- ben Keczer András, Usz János 600 frt +  200 frt. (Kivetés: 

1 p. =  2'50 frt +  Va taksa.)
1622- ben Keczer András, Usz János 600 +  200 frt.
1623- ban Keczer András, Kapy László 500 frt.
1625-ben Keczer András (+ 400 frt), Berzeviczj' Márton 600 +  200 

frt. (Kivetés : 1 p. =  4-50 frt.)
1630-ban Segnyey Bálint, Szemere Pál 600 frt +  400 tallér. 
1634-ben Darholcz Ferencz, Kellemessy Sándor 500 tallér. (Kive

tés : 1 p. =  5 frt 4 taksa.)
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1634-ben Keczer János, Szemere Pál 300 tallér. (Kivetés: 1 p .=  3 
frt +  taksa.)

(Adjunctus: Fej érpata ky Márton 100 tallér.)
1638-ban Berzeviczy Márton 150 -+- 60 tallér + 200 m. frt. (Kivetés: 

1 p. =  2 frt.)
1683-ban Devinyi István, Melczer Lajos.
1642-ben Usz István, Keczer Fereucz.
1642-ben Kapy Gábor, Szirmay István 400 tallér + 100 m. frt. poltura. 
1659-ben Keczer András, Dobay András. (Kivetés: 1 p. =  4 frt : 

taksa.)
1662-ben Sztankay András, Sárossy Sebestyén 200—200 tallér. 
1681-ben Kapy Gábor, Szirmay István 300 tallér.
1687- b e n ------ (Kivetés: 1 p. = 6  frt -f 3 taksa.)
1688- ban Usz István, Dévényi István 400 tallér. (Kivetés: 1 p. — 

3 solidus tallér + 1 frt +  taksa.)
1695- ben Megyery Gábor.
1696- b a n ------  600 tallér.
1710-ben Megyery Gábor, Usz Gábor (Pálffy János gr. királyi meg

hívóval értesíti a vármegyét, hogy a Pozsonyban időző nemesek közül 
e kettőt rendelte k i; Credentionalis-t kér számukra).

1712-ben Bornemisza István viczispán, Róth Mihály 1000 rfrt +  
400 imp.

(Adiunctus : Melczer István.)
(A viczispán-követ márczius 13-án amnestiát hoz s lemond.) 
1712-ben Megyery Gábor, Palugyay Zsigmond 400 rfrt.
1715-ben Bornemisza István, Palugyay Zsigmond ; Szluha Ferencz 

1000 rfrt.
(Adlatus: Usz Gábor.)
1715-ben Melczer Mózes, Sztankay Zsigmond 200 imp.
1723-ban------  300 -- 200 imp.
1728-ban Kapy Gábor kir. protonotárius, Pécliy Zsigmond. 
1730-ban — — 400 rfrt.
1740-ben Kapy Gábor, Péchy Zsigmond.
1751-ben Péchy Gábor, Dessewffy Sámuel.
(7 adiunctus.)
1764- ben Péchy János, Péchy Zsigmond.
1765— 73-ban------ napi 4 rfrt. (H.-Tanácsi r.)
1790-ben id. Péchy László, Dobay Márton; Kapy József.
1792-ben Kapy József, Szulyovszky Sándor napi 6 40 rfrt. 
(Ivanczellista 2) napi 1—1 rfrt.
(Huszár 1) napi 0‘20 rfrt.
1796-ban Okolicsányi János, ifj. Tahy Antal napi 6 rfrt.
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(Kanczellisták) napi 1 rfrt.
1802- ben Dessewffy József gr., Péchy János viczispán napi 8 rfrt +  

100 frt útidíj.
< Adiunctus 2) napi 1—1 rfrt +  1 kocsidíj.
1803- b a n ------ napi 9 rfrt (Írnokkal, szolgával).
1805-ben I. Berzeviczy János, II. Tahy Károly napi 13 30 rfrt + 

3 arany.
(Ivanczellista 2) napi 2 -2  rfrt.
1807- ben Péchy János, Dessewffy Imre napi 16 rfrt + 200 frt útidíj.
1808- ban Péchy János, Bornemisza Gábor napi 10 rfrt +  200 frt 

útidíj.
(Ivanczellista 2) napi 2—2 rfrt.
1811-ben Dessewffy Sámuel gr., Ivapy József napi 11 rfrt (kir. ren

deletre).
(Kanczellista 2.)
(Hajdú 2.)
1817-ben Jóhnyi.
1840-ben Pillér László, Pulszky Ferencz.
1844-ben Semsey Albert, Pillér László.
1848-ban Ivapy Eduárd (megsemmisítve), Pillér Gedeon, Semsey 

Albert, Máriássy Ágoston.
V. Képviselők:
1861-ben: Pillér Gedeon, Bánó József, Máriássy Ágoston, Bánó 

Miklós, Dobránszky Adolf (megsemmisítve), Hodossy Ede.1
1865-ben: Pillér Gedeon, Bujanovics Sándor, Bánó József, Bánó 

Miklós, Berzeviczy Tivadar, Hodossy Ede. [Dobránszky Adolf Zborón: 
megsemmisítve.]

1869-ben: Szirmay Ferencz gf. (Mártyák Sándor), Dienes József, 
Bánó József, Bujanovics Sándor, Semsey Pál, Berzeviczy Tivadar,
(Dessewffy Lajos).

1872-ben: Dessewffy Kálmán, Hodossy Imre, Bujanovics Sándor, 
Szmrecsányi László, Toszt Gyula (Zelenyik-Almássy István), ifj. Hedry 
Ernő.

1875-ben: Hollán Viktor, Dessewffy Kálmán, Hodossy Imre, Buja
novics Sándor, ifj. Hedry Ernő, Leskó István.

1878-ban: Bujanovics Sándor, Hodossy Imre, Leskó István, Des
sewffy Kálmán, ifj. Hedry Ernő, Kaczvinszky Ede.

1881-ben: Berzeviczy Albert dr., Hodossy Imre, Leskó István, 
Dessewffy Kálmán, Zelenyik-Almássy István, Bornemisza Ádám.

1884-ben: Berzeviczy Albert dr. (Schmidt Gyula dr.), Hodossy 
Imre, Leskó István, Keczer Miklós, Bornemisza Ádám, Fest Lajos.

1 Napidíj : 750 frt., 600 frt szállásdíj.
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1887-ben: Hodossy Imre, Bujanovics Sándor, Leskó István, Bor
nemisza Ádám, Fest Lajos, Görgey Béla.

1892-ben: Hodossy Imre, Bujanovics Sándor, Bornemisza Ádám, 
Fest Lajos, Görgey Béla (Kőszeghy Sándor), Bornemisza Lajos.

1896-ban: Hodossy Imre, Bornemisza Ádám, Kőszeghy Sándor, 
Fest Lajos, Schmidt Gyula dr., Szinyei Merse Pál.

1901-ben: Hodossy Imre, Bornemisza Lajos, Keczer Miklós, Buja
novics Gyula, Semsey Boldizsár, Artim Mihály dr.

1905- ben: Bittó Dénes, Szmreesányi Jenő, Semsey Boldizsár, Bor
nemisza Lajos, Hodossy Imre, Artim Mihály dr.

1906- ban: Péchy Zsiginond, Dessewft'y Emil gr., Artim Mihály dr., 
Szinyei Merse Félix, Uhlig Leó dr., Ujházy Iván.

1910-ben: Péchy Zsigmond, Bornemisza Lajos, Bujanovics Gyula dr., 
Szinyei Merse Félix, Ghillányi Imre br., Szepesházy Imre.

HUSZONEGYEDIK FEJEZET.

A várm egyei közígazgalás újabb szervezete.

I. A régi vármegye, a dicasteriumok felügyelete alatt, 
külön provinczia külön magistratusokkal, a melyek a bírói, 
polgári és gazdasági ügyeket intézik. Élén \ a szervezetnek 
a főispán áll, a kit életfogytiglan nevez ki a király. Az idő
leges főispán administrator: comes pro tempore. A közigaz
gatás szervei: a két alispán, esetleg egy-egy helyettessel, két 
jegyző s két vagy több nemesi bíró, kiket az esküdtek és 
egy fiscalis procurator, ez utóbbi mint a királyi és közjog 
védője, támogatnak. Vannak továbbá adószedők (perceptor), 
kik az adót részben a kir. pénztárba, a hadi pénztáros ke
zébe (commissariatus), részben pedig a vármegye használa
tára a házipénztárba szolgáltatják; s vannak a főispán segítsé
gére ítélőtáblái ülnökök. Az utóbbiakat és a jegyzőket három 
évenkint, a többi tisztviselőt pedig évenkint a restauráló ülés
ben választja a vármegye. A kegyelmi ügyek a m. kir. udvari 
kanczelláriához, a politikaiak a kir. helytartó-tanácshoz tar
toznak. A XVIII. század utolsó negyedében háromévenkint 
tartanak székújító ülést. Akkorra a hivatalnokok is elszapo
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rodnak: fő- és alszolgabirákat, fő- és alügyészt, generál- és 
al-adószedőt, rationum exactorokat, útigazgatót, levéltárost, 
esküdteket, földmérőt, (orvost s a járásokban: állomás-com- 
missariusokat, orvost és bábát állítanak be a közigazgatás 
szervezetébe. A biráskodás többféle forum előtt folyik: a pa
raszt ügyét az úriszék (sedes dominalis): a szolgabiró a juras- 
sorokkal (esküdt) intézi, de a kisebb dolgok a falu bírája elé 
tartoznak; a nemesi (3,000 frtig való tartozási) ügyekben a 
szolgabiró és 3,000 írtnál nagyobb követelésben az alispán Ítél. 
A feljebbezés a sedria vagyis a vármegye elé tartozik. S a 
vármegye dönt a polgári és büntető perekben, de a törvény 
a kir. táblának is tart fenn bizonyos pereket; ugyancsak a 
vármegyéhez tartoznak az egyházi, városi és kiváltságos köz
ségi perek, míg a több megyébe tartozó birtokperben az eper
jesi kerületi tábla Ítélkezik. A további feljebbezés a kir. táb
lára, onnan a Hétszemélyes Táblára tartozik. A perújítás jogá 
a királya adhatja meg.

A vármegye részei akkoriban: a sárosi (nyugati), felső 
(északi), alsó (déli) és tapolyi (keleti) járások s a makoviczai 
uradalom.

A latin nyelv eltörlése II. József korában a magyar al
kotmányt megingató újítás. A német nyelv behozatala nem 
annyira a nemzetiséget veszélyezteti, mint a rendi alkotmányt. 
A vármegyék, mint jelezve volt, még 1811-ben is lehetetlen
nek tartják a magyar nyelv behozatalát. De a német nyelv 
miatt a hivatalban sem maradhatnak meg a magyar tiszt
viselők. Mindazáltal Sáros vármegye hivatkozik a nemzeti 
önérzetre, hogy a nyelve nélkül példátlan gúny tárgyáúl] szol
gálna s hangsúlyozza, hogy még a német-porosz nemzetekkel 
sem szokás így elbánni. S bár 1786-tól sok helyről német 
jegyzőkönyvek mennek fel s a levelezés is németül folyik a 
felsőbb hatóságokkal, tiszteletreméltó kivételnek marad összes 
hivatalos írásaiban.

De a vármegyei intézmény is ellenkezik az uralkodó



78 XV. AZ Ú J ID Ő K  É S  A V A RM EG Y E.

terveivel. Állam az államban. Meg akarja tehát dönteni. Volt 
is némi igaza, mert a nemesség általán azért járt kongregá- 
czióba, hogy igyék, kártyázzék, pipáljon. Egykorú irók is 
így jellemzik, nemcsak a császár. A főispán sem tartózkodik 
a megyéjében; az összeíráskor is épen 25 főispán tartózko
dik Bécs városában. A sárosvármegyei főispán: Batthyányi 
Ferencz gr. szintén távol van, a miért meg is vonják tőle a 
fizetést. Erre jön le királyi biztosnak Szent-Iványi. S Sáros 
vármegye tűrt; kihirdette a tíz közigazgatási kerületre való 
felosztást s megszűnt működni. Új intézményt azonban nem 
tudtak a helyébe állítani.

1785-ben, a székújítás alkalmával először gondoskodik a 
vármegye a lutheránus tisztviselők számára külön eskümin
táról.

A közigazgatási szervezet lényegében utóbb sem áll be 
változás, míg a dicasteriális és főispáni befolyás egyre nö
vekszik. A HT. pl. 1812-ben (28,515. sz.) megszabja a hivata
los papírformát 13 hüvelyk magasságban és 8 hüvelyk széles
ségben, 1817-ben dorgatóriumot küld le az adminisztráczió 
hiányossága miatt; viszont a főispán azzal, hogy a szék
helyén kötelességszerűleg állandóan tartózkodik, a kormány
zat szálait vonja egyre szorosabbra a kezei között.

II. A törvényhatósági terület szabályozása újabban két
szer történt meg. Először 1874-ben (34,634. belügyminiszt. sz.), 
a mikor a kormány Szent-Istvánt, Tapolcsányt és Kavocsányt 
Abaúj vármegyéhez akarta csatolni, a városoktól pedig a 
törvényhatósági jogot megvonni. Sáros vármegye az utóbbi 
intézkedést helyesli, mert a közönyösséget feloldja s a köz- 
igazgatást megkönnyíti; az előbbire nézve azonban az az 
óhaja, hogy Szent-István és Tapolcsány maradjanak a saját terü
letén, valamint Abaújból, Szepesből és Zemplénből csatolhassa 
be a beszögellő községeket. Egyidejű a vármegyei közigazgatási 
költségnek 75,000 írtban való megállapítása, melynek fedezésére 
a vármegye állami adójának 20%-a = 60,000 frt szolgálna.
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így 9,000 frt hiány mutatkoznék a városok hozzájárulása nél
kül. Ezek 95,445 93 frt állami adójának újabb 20%-a = 19,000 
irtot tesz. A kétszeres 20% tehát elegendőkép fedezné a köz- 
igazgatási kiadásokat. Másodízben az 1881:63. t.-cz. kerekíti 
ki a vármegyei területet olykép, hogy Sáros hatósága alól 
kibocsátja s Abaújhoz csatolja Tihanyt, Zemplénhez pedig 
Sandalyt, Boksát, Bukóczot, Sztaskóczot, Dricsnát és Vladi- 
csát; viszont Zempléntől visszacsatolja s a tapolyi járáshoz 
fűzi Tapolyhermányt, Tapolybisztrát, Fiast, Micsákot a Tar- 
baj-pusztával, Kobulniczát, Györgyöst (Grodzin-puszta), Remé
nyét, Proszácsot, Mátyáskát, Vavrinczot és Oroszvolyát.

A területi beosztás három ízben változott: 1775-ben, a 
mikor I—VI. járást állított be a vármegye; 1843-ban a járá
sokat 3—3 kerületre osztotta fel 1—T szolgabiróval s erre a 
czélra 6 tiszteletbeli esküdtet alkalmazott; végül 1909-ben az
I—VII. járási beosztással. A képviselőválasztó-kerületek is 
módosultak.

A községek rendezését (1871:18. t.-cz. 143. §.) a vármegye
1872-ben kezdi a kisközségek szövetkezési tervezete alapján. 
A körjegyzői intézmény mellett községi jeg}fzőt és tisztviselő
ket is alkalmaz.

III. Alapok és nemesi pénztár. A) A vármegyei alapok
hoz - 1754 óta — következők járultak:

a) 1840-ben Pécskay Antal kassai püspök-féle 10,000 frt, 
melynek évi kamatja 2 szegénysorsú árva eltartására vonatkozik.

b) 1860-ban Roskoványi István-iéle 2,000 frt (1819-ből), 
mely 800 frtos úrbérkárpótlási kötelezvényből és 2481572 
írtból áll. Ugyanez 1861-ben: a kötelezvény és 200 frt, mely
nek %-ául 52 frt 4 szegény nemesnek jut.

c) 1860-ban Zsibrik-iéle: takarékpénztári tétel: 1,470 frt, 
készpénz: 173'94 frt.

1861-ben ugyanaz: 1,600 frt, melynek %-ául 96 forint 
12 elszegényedett nemesnek jut.

d) 1874. évi alapok: 1. Vármegyei úti-alap (változó):



80 XV. AZ Ú J ID Ő K  É S  A V Á RM EG Y E.

2. ínségesek részére miniszteri kölcsön-alap: 72861 írt;
3. Jegyzői nyugalomdíj-alap: 128 54 ír t; 4. ínségesek építé
sére országos királyalap-kölcsön: 3,46160 írt; 5. Kolerában 
elhunytak özvegyi alapja: 2,300'73 frt + 20 arany; 6. Könyör- 
adomány-alap : 30735 Irt; 7. Vármegyei kórház-alap: 38,525 25 
forint; 8. Központi szegény-alap: 18,45472 frt; 9. Vármegyei 
tűzifecskendő-alap: 34421 forint; 10. Roskoványi J.-alap: 
l,091*40Va frt; 11. Zsibrik-alap: 3,98666 frt; 12. Pandúr-juta- 
lomalap: 139 75 frt.

e) 1881-ben Hajós Mór-féle 200 frtos m. aranyjáradék- 
kötvény: %-a a zborói népiskola magyarul jelesen tanuló nö
vendéke részére.

f) 1893-tól 10 évre 1%-os kiilturadó.
g) 1899. évi alapok:

1. Vármegyei betegápolási 7,852T3V2 frt bevétel, 5,245*47 frt kiadás
2. Vármegyei törvényhatósági

szegény- ...... .... ............... 11,623 05 « tőke
3. Roskoványi J.- .... .... .„ 1,361 85 (C ((
4. Zsibrik- ___ __________ .... 1,987 40 (( «
5. Kórházi ........... ....... ....... 72,068 93 (( (,<
6. Cselédkönyvi ...................._ 96851 (( (.(
7. Dessewffy Arisztid-........... 15,959 77 (( ((
8. Vármegyei tiszti nyugdíj-... 95,218 32 (( ((
9. « tűzoltó-jutalmazási 59746 « C(

10. « körjegyzői fizetési 72,469 57 C( bevétel, 69,704 71 <.( «
11. Tűzfecskendői.... ... .... ....... 1,277 54 ö tőke
12. Zeneengedélyi . ...........  2,89615 (( « (közs. isk. felszerelésre)
13. Körjegyzői nyugdíj-........... 32,693 80 (( ((
14. Építési .... .... _  ..... ..... ... _. 286 33 C( (C

15. Hernádhíd-......... . .... _  31,12112 (( ((
16. Házi-ipar-......  _  ........... 435 74 (( ((
17. Állattenyésztési .... ... _  .... 1,548 38 « ((
18. Hajós Mór- _____ ....___ 17 05 (( bevétel, 12 25 frt kiadás
19. Tiszti nyugdíj-_________  95,21832 (< tőke
20. Katonai kaszárnya- __ ... .... 13,687-21 (( ((
21. Vármegyei erdőkezelési _ 5,455'021 2 (( bevétel, 4,42485 « «
22. « községi szegény- 11,029-51 (( tőke
23. « kultur-...............  14,142 86 (( ((
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B) A nemesi pénztár rendeltetéséről kevés adat szól. 
Czélja: önkéntes subsidiummal segíteni a népen s talán 
reprsesentatiók alkalmával a vagyontalan nemesen.

1842. évi állása: 2,511'37*/r18/ib frt és 1,971’344/b1s ír frt tartozás;
1844. « « 1,84400 + 5573613 '/ib frt és 2,924’10*/* frt. Az összes tar

tozásokkal 25,515 55 frt, melyből 1,287'55 frt készpénz,
5,000 frt töke és % =  tartozás.

1846. « « 25,897'324/b13/i6 frt bevétel és 24,829' 1 7*/b18/ib frt kiadás.
A rendek 15,000 frtot szavaznak meg subsidiumul. 

1860. « « 2,530'— frt állami kötvény
914'— <í magán «

1,57964 « takarékpénztári könyv
5,023 64 frt
2,886 051 in « tartozás

15,807 091 a « kiosztott gabona
23,71()'7819 48 frt

1868-ban. A Dessewffy Arisztid-emlékszoborra a vármegye 4,000 
frtot (és még aláírt tételeket) gyűjtött. Indítvány merült fel, hogy a 
nemesi pénztár vagyonát is erre a czélra kellene fordítani, mint a mely 
tétel a kor szellemével már nem fér össze. A junius havi kongregáczió a 
pénztár felerészét csakugyan erre a czélra, a másik felét pedig egy 
eperjesi gazdasági iskolára óhajtja fordítani, de Ujházy Albert ajánla
tára az összes pénztári készletet a szobor alapjára szavazza meg, míg 
az iskolára az ajánlattevő az eperjes-szvidnyiki vasútra eső */s-ot ado
mányozza. Az összeg 1605-45 frt. így még eszméjében is megszűnik a 
nemesi pénztár.

(I. A szoboralap 1878-ig 15,246 59 írtra nőtt; akkor a vármegye 
junius 13. határozattal annak évi jövedelmét az eperjesi koll. jogaka
démia Dessewffy Arisztid-tanszékének javadalmazására szavazta meg, 
egyúttal pedig az elhunyt szabadsághős életnagyságú arczképét készít
tette el a kollégium díszterme részére [4,572/62. kgy. sz.].)

(II. Az eperjesi gazdasági iskola-alap nem létesült.)

IV. Adóügy. Mint a múltban századokon át egyszer
egyszer a dicatióban keresi s csak nem találja meg a vár
megye a kívánatos adókulcsot, mely a közteher arányos 
megosztását biztosítaná; az új korszak is folyton a helyzettel 
való megalkuvás munkájában vesztegeti erejét. A portális 
adóalap az uralkodó 1842-ig. Akkor újólag átlátja a birtokos-

T óth Sándor: Sáros vármegye monográfiája. III. 6
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ság, hogy a rovatos összeírás a járások és községek szerint 
való kivetésre nem szolgálhat kulcsul; mert a jobbágy- és zsel
lértelket összefoglalja, s a telkesek javadalma nem tűnik ki. 
Ezért, átmenetileg, csak járásonkint végzi a kivetést, míg a 
községekre való kivetést a főszolgabirákra bízza. S csak erre 
az egy évre véteti külön könyvre a két adót, mert az új adó
rendszer alapján mindkettő egy könyvbe lesz foglalandó. 
A házi (honi) pénztár költségei 49,619 01 irtot tesznek.

Az 1843. év jelentős változást hoz az adózás ügyében. 
A hazai adóztatási rendszer három alapú, t. i. az országos, 
a vármegyei s a helységekben egyedenkint való kivetésen 
alapul. A portális kivetés azonban Felső-Magyarországot arány
talanul nyomja, Elérkezett tehát az ideje annak, hogy az 
országgyűlés leszállítsa a követelményeket. Igazságos arány 
állapítandó meg a helységenkint való összeírás útján. A vár
megye központi választmánya tényleg helységenkint szabja 
meg a rovások számát, a melyek által a közterhek megoszt
hatók lesznek. A defalcatio marad továbbra is. Az egyeden
kint való kivetést 1843 f-re 12 fiókválaszlmány végzi, a me
lyeknek az az utasításuk, hogy az ingatlant nagyobb arányban 
rójják meg, az ipart pedig ne nyomják el. A katonai élelme
zés ezután is természetben történik, de az esetleges veszteség 
az úrbéri telkeseket és külső illetőségű úrbéri zselléreket ter
heli. Kivéve a nemes ember szolgáját és a tanítót, a nem
nemes a személyétől, vagyonától és marhájától fizet. A zsel
lér, valamint a bérlő, koresmáros és zsidó zsellérje a mar
hája után is adózik. A legelőtől való taksa nem számít ide. 
Az urasági ház, még ha úrbéri helyen áll is, csakúgy men
tes, mint a földesúr tulajdon zsellérháza. A legelőtől a telkes 
jobbágy meg az úrbéri zsellér taksálandó. A kuriális zsellér 
a legelőn jártathalja a marháját.



Rovás: 1 A) Nem-nemesek (zsidó, szabados és a tisztesek 1 2 is ; kivé
tel : a tanító, nemesi vagy egyházi szolga vagy a 60 éven túl levő):

I. Külön kenyéren, de egy szobában lakó gazda fejétől___1 rovás
II. Ennek 16 évnél idősb fia, testvére vagy szolgája fejétől Vio «

III. Ennek felesége vagy 16 évnél idősb leánya fejétől... .... 7,ao «
IV. A kóbor életűre a helység vet ki.^
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B) A nem-nemesnek marhája (minden kézen talált marha):

1 ökör ...........  ... .... ... V10 rovás 3 db malacz ....__ .. .... „. 1 20 rovás
1 fejős tehén .... ....... ®/a 0 C( 1 db ló_____ ... .... .... .... 4, 10 c(
í  tinó.... .....  _  . . ._____ V10 (( 1 csikó .... ....... ... ..____ V10 ((
1 borjú.. .......... ........ .... 1/iC (( 1 juh .... ....... .... _ .... .... Vso C(
1 sertés . ... ... Vao (( 2 toklyó_ ....____... . ... V20 «
2 db egy éves sertés „ ViO C(

C) Fekvő vagyon :
1. Belső fundus: úrbéri mértékű 1 köböltől 1 rovás.
2. Egész telek föld és rét öt osztályba sorozva:

I. o. 20 rovás: a 6 —7-dik mag és az őszi termésjövedelem;
II. « 1 8  « « 4 5  « (( «

III. « 15 « « 3 « t( «
IV. « 12 a (( 3 (( —
V. « 10 (( (( 1—2 « — —

[Kiváltságos helyeken nincs úrbérkönyv: ott a szokás szerint 
történik a kivetés.]

D) Ház: a nem-nemes bírta ház egyedenkint összeírva.

Egytelkes egész teleknek az V* részén ülő jobbágy háza _  5, io rovás 
Az 1 4 részen túl levők, a zsellér és más nem-nemes együtt « ((

E) Legelő:

Bő legelőn 1 marha után ... ... ... ... 1 3 rovás
« a 1 sertés vagy juh után .... V20 a

Középszerű legelőn 1 marha után ... .... V10 «
« « 1 sertés v. juh után 1 -20 a

Csekély legelőn 1 marha után _  ... V20 a 
« « 1 sertés v. juh után _. Vso «

1 Dica.
2 Polgárok.

6*
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F) Faizás:
Telkes és úrbéri zsellér:

Bő tűzi- és épületfáért 1 kémény után 1 io rovás 
Középszerű « ft ft V*o ft
Csekély « « « Vio «

G) Mesterségek :

I. o. 1 —2 legénynyel állandóan dolgozó mester _  24 rovás
II. « 1 cc néha « ft .... _  16 «

III. « — — állandóan « « ...............  12 cc

[Ha a mester csak néha dolgozik, akkor a kézimunkások rovatába 
tartozik. A mester özvegye mindig egy osztálylyal lejebb sorozandó.)

H) Kereskedő:

Az egész éven át működő _  .... _  . 48 rovás
Az időnkint vagy kicsinyben működő 24 «

J) Kalmár:

A rendesen működő .... 32 rovás
A házaló .... _  _  .... ... ... ... .... 12 «

K) Kézi munkás:

(Házaló, ács- és kőrakó-legény; mester, a 
ki földet művel és riLkán dolgozik)_ ... 4 «

L) Fuvarozás:

I. o. állandó útvonalon 1 szekér „  _  4 «
II. « szekérkedő « .... _ 2 «

III. <( gyakrabban fuvarozó « ._ .... 1 «

M) Kazán:

nem-nemes tulajdon kazánja... .... . 4  rovás

N) Méhkas:

1 darab _.. .. _  .... _  „. ... .... 1 io rovás

Elemi csapások miatt mentesek:
(Az általános marhavész esetén kölcsönös defalcatióval.)
I. Jég és zápor:

egész termés _  „  — _  ... ._ évi Vs adómentesség
fél « _  .... .... _ .......  « V* «
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II. Tűz:

ház vagy épület _  ... .... _ évi 1 2 adómentesség
ház és « — _ ... ... « 1  cc
ház, épület és élés ... _ _  .... « 2  «
összes tulajdo!n ... ... ... « 3 «

III. Részleges marhahulllás 
Az ez évi kiadási tételek:

: évi adómentességié

Tisztikar fizetése ..... 15,027 02 frt Árvákra ... ........... 550 00 frt
Hajdúk «
Hajdúk ruhája, felsze-

3690-00 (( Katonai költség ......
Tisztv. fuvar- és lótar-

6841-49 a

relése............. . 270000 (( tá s .... . ................... 7000-00 «
Kölcsön %>-a 1334 00 (( Vegyes kiadások (be-
Rabtartás ............... 75000 (( oltás, patika stb.) _ 4500-00 «
Kir. tized-haszonbér 256500 « Hálópénz (katonai) á
2 biztosi ház javítása 872'57 (( 1 kr....  _ ...............
Hidak javítása.......... 6620-00 (( 45,150 08 frt

1846-ban. A vármegye adóssága: ... ... .... ... 80,709 59 pírt
Bevétel: hadi adóban _. ._ .... ... 29,678-48 «

<( házi a ... ... .... 43,461'21 «.
Hadi pénztári tartozás az év végén 86,320'— «.

Bevételek: 7363 4 köböl kenyérre __ _ ...........  55,244 részlet
21413 4 köböl zab... .... ... ... _ .... 44.288 «
4367 m. széna _  _ ... .... _  ... 43,6691 4 «
536'34Vi m. szalma ... 43,669 V a «
szállás ... _  ... .. ... .... _  ........... 199,683 fej
tisztviselői előí'ogat 36,938 ló ... ... 9234 pfrt érték
úti munka 3314 míld_ _  ...   132,794 futó öl
10 új híd, 4 csatorna, 44 javítás: 
napszám 59,989 igás

a .... .... „  ... ... ........  ... 45,902 gyalog.

1847-ben. A közbirtokossági helyen m inden birtok össze
írandó : azok összege teszi a község határát, m ely a kivetésre 
alap. Ha m inden egyes birtokosnak nem  derül ki a birtoka, 
akkor a közbirtokosság költségén m érnök végezze a felm érést 
s vonja le az úrbéri illetőséget. A birtokváltozásból eredt 
fizetési külöm bségeket a közbirtokosság intézi el; ha nem  
világos a dolog, akkor a várm egye intézkedik; járásonkint



86 XV. AZ Ú J ID Ő K  É S  A V Á RM EG Y E.

egy bizottság, még pedig előbb mint összeíró, azután mint 
osztályozó, működik.

1848-ban.

tisztikar fizetése___ 2637-5OV0 frt utak, hidak 500-00 frt
fegyverzet, ruha .... 61300 (( árvák.......... ........  .... 100-00 ((
szolgabér.................. 555'37 (( katonai élelem _. 5000-00 ((
napidíj .....  ....... 500-00 (( tisztv. fuvar pénzben 133300 ((
60,000 forint adósság posta .... ......  ...... 200-00 ((

" o-a „ . .... .... . .... 225-20 (( vegyes ......  ...... 200.00 <L
Írószer__________ 166-40 (( f a ...................... ..... 122000 ((
raboknak .... .... . .. 255-00 (( 13668-27*/b frt
középületekre___ 166-40 cc

1861-ben. A vármegye csak házi adót vet ki. Mindegyik 
lakó fizet, kivéve a bérescselédet. Az 1838-iki kivetési alap 
kedvez a nemesi birtoknak. Míg a vármegye új adókulcsot 
készíthet, kisegítőül kimondja alapnak a volt rendszer egyenes 
adóját: a föld-, személyes kereseti-, ház- és jövedelmi-adót. De 
csak szükségből alkalmazza ezt a gyűlölt rendszeralapot s min
den következtetés ellen óvást tesz. A 9550 frt hátraléktartozással 
s a 6000 frt önkéntes adóval együttes szükséglet nov. 1-ig
58,000 frt; ezért a régi rendszer alatt fizetett 150,000 frt egye
nesadó 40%-át: 61,035 frtot veti ki.

Kiveti egyúttal a községi költségeket is a ház- és kere
seti adó alapján. A házas zsellér az Vs-dos zsellér adójáig 
fizet. A költség tárgyai: a biró, hites, jegyző, sírásó, éji őr, 
tanító, a közös út és hid.

Végül folyamodik a kanczellárhoz, hogy ha a kincstár 
ad segítséget, a kivetéstől eláll. (A kívánság 1872-ben teljesül.)

1868-ban. Az 1868. évi 26. t.-cz. értelmében két pénzügyi 
és két vármegyei taggal adófelszólamló-bizottság, valamint a 
három városban és Girálton adókivető-bizottság alakul.

1871- ben. Adókerületek a kassai kir. pénzügyigazgatóság 
alatt: az eperjesi—sirokai, a bártfai, szebeni, girálti és zborói.

1872- ben. A belügyminiszter a köztörvényhatósági költsé
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gek fedezésére, ú. ni. közigazgatási, árva- és gyámhatósági 
kiadásokra eddigi gyakorlat szerint az állami pénztárból haj
landó — az 1870. közigazgatási szükséglethez mérten — a fede
zetet megadni. A 74,703'04 írtból állami hozzájárulás 71,388'54 
forint. A többi megtakarítandó.

Házipénztári költségvetések:

1877-ben . 1888-ban .
bevétel _ ... ... __ 73,061-66“  íoo frt bevétel _ _ _  66,315-40 frt
kiadás ..._____ 70,857 •89i6/1oo ( ( kiadás ___ ... _  (54,904-06 c c

1878-ban ; 1889-ben :
bevétel _ _  ......  69,142-299/io ( ( bevétel .... ,_____  76,333-39 c c

k ia d á s__ 66,582-04Vio CC kiadás ___ ___ 74,158-46Va C (

1880-ban 1890-ben:
bevétel ... _  .... 70,799'3963/ ico (C bevétel .. _____  60,822-27 Va c c

k iad ás__ . .... ... 68,860.73B/i« c c kiadás _  ... 64,952-23Vs cc

1882-ben. adópótlék . 2288/ioo°/o
bevétel _ .......... 1891-ben:
kiadás . „. .... ... 57,722-54 ( ( bevétel ... ._ ... .... 70-025-18'A c c

1885-ben : k ia d á s___ .. .... 68,087-64V* c c

bevétel _ _ _  73,76M3 ( ( (A házi- és árvapénztár állása:
kiadás ___....... . 70,518-00 (C 729,143 49 frt kötvényekben.)

1892-ben : bevétel _  .. 73,392'19 frt számadás
kiadás _  ... _ 71,750-63 «
Pénztár: _  .... .. 773,965-93 « kötvény.

1893-ban: bevétel ... .. _ 67,065-40 « előirányzat
kiadás _  _  „ _ 65,727-13 « c c

bevétel 87,559-73 « számadás
kiadás ... _  _ 86,439 36 « ( (

Pénztár: _  _ 784,730-52 « kötvény.
t894-ben : bevétel _ _ .... 76,378 40 frt

kiadás ......... 76,347-35 «
1895-ben : bevétel ............... _ 83,227-04 a
1898-ban: bevétel ... ... _ _ 89,355-86 frt előirányzat

kiadás _  _  _ 89,686-00 <t CC

bevétel._ .... _ 101,718-66 « számadás.
kiadás _ ... ... 99,70 746 « C (



88 XV. AZ Ü J ID Ő K  É S  A V Á R M E G Y E .

1899—1900-ban :

bevétel ........  _  143,255 53 Kor. Előirányzat.
kiadás _ _  _  .... 10°/o adópótlék. Előirányzat,
bevétel .... _  ... 94,471-02 K számadás,
kiadás .... _  ... 93,983-48 « «
pénztár : ............. . _  969,291.48 « kötvény.

1889-ben létesült az eperjesi kir. pénzügyigazgatóság.

V. Katonaság. A rendes hadsereg létszámának kiegészí
tése: a sorshúzás és ujonczozás foglalkoztatja a megváltozott 
viszonyokkal kapcsolatosan a vármegyét. A rendes kerék
vágásban folyik mindkettő. Kivétel az 1848/49-iki idő.

1840-ben sorshúzás alá tartozik :

Makoviczai járásban
keresztény

.......  718
zsidó

18
ujoncz keresztény

131
Felsőtarczai (( ........  753 60 132
Szekcsői (( _ 545 49 96
Sirokai (( ... .... 560 32 102
Alsótarczai (( _  „„ ........  544 35 100
Tapolyi (( ...... . 464 40 85

Összesen .... _  3582 234 646
42 zsidó

18í8-ban. Nemzeti őrsereg. A városi polgári őrség meg-
marad. A tagjai szabadon választhatják, ha vájjon csak a
városnak vagy egyúttal a vármegyének védelmére is fognak-e 
fegyvert. Három kerületi hadfogadó-bizottság alakul (5—6 
városi és 4—4 vármegyei taggal. Április 3-án az őrsereg maga 
választja a tisztjeit. A közrendet Eperjesen öttagú bizottság 
vezeti «Igazgató kormány» czímen 2 vármegyei és 1- 1 városi 
taggal. A nemzeti őrsereg a balkaron nemzeti szalagot, a 
süvegen nemzeti rózsát hord. Fegyvert a tag vagy maga hoz, 
vagy a vármegye szolgáltat neki; a miniszterelnökség 800 db 
puskát igér. Az esküformát megállapítja a vármegye. Az eper
jesi tanulók külön csapatot állítanak, de főtisztet kapnak. 
Sóvár maga 100 nemzetőrt állít.
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1868- ban: A «Sárosmegyei Honvéd Segélyző-Egyesület» alapszabá
lyainak jóváhagyása : 1791—1868. b. ü. miniszt. sz.

1869- ben: A vármegyének 248 igazolt közhonvédje van.
1873-ban . A hadi lóállomány kiállítását az 1870. évi 20. t.-cz. 8. §-a

értelmében a vármegye már keresztülvitte; ezúttal Eperjesre küld ki 
felülvizsgáló bizottságot.

1881-ben: A m. kir. csendőrség a raszlaviczai megyei épületet 
kapja.

1884-ben: Az alispán az évi jelentésben a csendőrörshöz még 
három tagot kér s megjegyzi, hogy az ujoncz-jutalékszám aránytalanul 
nő, úgy hogy 1000 lakos közül 31 kerül sorozásra és 4’7% ujoncznak, 
a mi egyre több munkaerőt von el. Egyidejűleg indul meg az eperjesi 
kaszárnyák ügye.

VI. A vármegyei széképület ügyében 1781—85-ig folynak a 
HT. és a megyei intézőség közt a tárgyalások. A 3106—1781. 
HT.-i rendelet elfogadja a DessewíFy István-féle háznak 
14,59516 rfrt vételárát s az átalakítás tervezetét és költség- 
vetését várja. 1783-ban a HT. elfogadja az utóbbit is 
18,643 54 rfrtban. Mivel azonban a házipénztár üres, a vár
megye defalcatiót kér, a mihez amaz akkép járul hozzá, 
hogy a vármegye, mialatt az adóbeli adósságait rendezi, pár 
évi megtakarítással egy-egy ezer forintot tegyen félre.

Az 1784. évi költségtervezet a következő:

építő anyag „  .... .... 4101-25 rfrt szobai m u n k a ___ _ 1661-40 rfrt
fuvar, napszám __ ... 3785-12 « lakatos « .... .... 812-30 ft
kőmives munka _ .... 3453-00 « üveges cc _ _. 232-08 ((

Összeg 11,33937 rfrt asztalos « .... _ 726-30 ((
építőmester 1161-40 ft
szobrász _  .......... 30000 ft
kályhás___ ... 198-00 ft

Összeg ..... 16,430 85 rfrt
1783 ben: HT.- i engedély: a vármegyeház építésére és bővítésére

(a főispán bennlakásával) 15,270-25 rfrtban.

1809-ben : 1834-ben .
levéltár építése . 5932-20 rfrt istállók .................... 803-24 rfrt

1824-ben : 1835-ben:
javítás ................... 519-64 « tűzvész után javítás 105000 ft
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1837-ben: 1879-ben :
javítás.... . .... ......  1471-16 rfrt «Vármegyeház-alap»

1843-ban: czimén az 1849-ben
bővítés ... ... _  .... 7403 35Vi « elvett vármegyei

1846-ban : ingatlanok királyi
javítás _  .... ......  _  485-47 a engedélylyel vissza

1870-ben : térőinek : földte
a nagyterem festése hermentes kötvény 3300 00 rfrt

(Horovicz Mór) .... 400'— « készpénz ............. 38.74 «

VII. Az új vármegyei szei'vezet.
A) A régi ülések tartásában a girás, kisebb és közgyűlés- 

formák (1844—46.) állandóak. 1847-ben fordul elő már a vár
megyei évnegyedes ülés neve. 1848 október 17-én folyik le az 
1846. évi 16. t.-cz. alapján az utolsó bizottsági ülés. Még ez 
idők folyamán történnek intézkedések: 1847-ben az iránt, 
hogy a tanító árvája a 18-ik évvel nagykorúsítást nyerjen, 
egyebekben a nagykorúsítás a felsőbb hatóság joga; 1847-ben 
a nagykorúnak névmagyarosítása iránt, a mit 1849-ben a 
kér. főbiztos (1285—917.) beszüntet.

A német világ nyomorúságai legfőkép a városi közpon
tokban szembeszökők. Kémek és zsandárok — a kér. biztos
ság eszközei — fojtják el a szabad szót; császári hivatalok 
súlya alatt görnyedezik minden igaz érzésű ember. Még a 
korcsma látogatóit is zsandári felügyelet ellenőrzi. S tilos az 
agitáczió «az üdvös katonai rendszer ellen.»

A császári hivatalok átvételével megbízott választmány 
1861 januárius 15-ike után siet a közigazgatás visszaállításának 
nehézségein enyhíteni. Utasításokat dolgoz ki a szolgabirák 
számára; a közigazgatási ügyeket a törvénykezésiektől elkülö
níti; két külön fejezetben tárgyalja a kettős szolgabirói ha
táskört. A szolgabirói hivatal, mint fenyítő hatóság, nem 
tartozik a cs. kir. megyei törvényszék alá s a felhívásának 
is csak a bűntény megállapításáig enged; a testi büntetést 
lehető ritkán szabad alkalmaznia. Egyéb intézkedésein kívül, 
minők még a cs. kir. építészeti hivatal megszüntetése s egy
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vármegyei mérnöknek főispáni kinevezés útján való beállí
tása, továbbá a levéltárosnak abbeli utasítása, hogy csak 
térítvényre adhat ki hivatalos iratokat, még az árvák ügyé
ben tesz javaslatot, hogy a szolgabirák írják össze az árva 
vagyonát s nevezzenek ki gondnokot; végül jogerőre jut
tatja a szolgabirói és főjegyzői hivatalok scontro-javaslatát, 
mely minden bizottsági ülés másodnapján olvasandó fel.

B) A tisztviselők választása a tisztújító széken 1877-ig 
évenkint történik. 1878-ban lép életbe a hat évre szóló rend
szer. 1846-ban a szavazók számát a következőkre terjesztik 
ki: szavazó a róni. és gör. kath. plébános, káplán és ple- 
bános-helyettes, szerzetes; a nemes, nemesi özvegy és teljes- 
korú nemesi ifjú, a szab. kir. városok 2—2 követje, a kolos
tor 2—2 megbízottja. A szavazás 2—2 járásból alakul s három 
szavazatszedő-bizottság előtt folyik. Három szavazóládát hasz
nálnak, a melyek csengetyűvel ellátva s üvegezve vannak. 
A ládalyuk kígyózó. Fekete nyeles táblán látható a «Név» és 
«Szavazó» felirat, nyolczezer szegletes golyó a szavazójegy. 
A ládák spanyolfal mögött állanak. Ez alkalommal 1290 a 
szavazatok száma. A kinevezett esküdt-ifjú a hallgatási vagy 
szokott hit (eskü) letételére köteles.

A létszám szaporítása többször előfordul. így 1811 jul. 
29-én protocollistát állít be a vármegye. Erre a czélra a zsidó
község ad 300 rfrtot, mely így a közúti munkálattól váltja 
meg magát. Addig is keresztény munkást állított maga helyett. 
1843-ban a járások 3—3 kerületébe szükséges új tisztviselő. 
1894-ben két új szolgabirói és egy állatorvosi állást szervez
nek, majd 1909-ben az új VII. járásba szintén szolgabirói 
hivatalt. 1816-ban «all-szolga-biró és megyei főügyvédlő» elneve
zések vannak; Í871-ben a 20,826. b. ü. miniszt. rend. a fő
szolgabírót szolgabirónak, az alszolgabirót szolgabiró-segéd- 
nek nevezi; 1877-ben a vármegyei t. ügyész szabad praxist 
kap, de a fizetését 1500 frtról 1000 frtra szállítják le. 1861-ben 
a megyei pénztár tisztviselőinek biztosítéka a következő: a
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főpénztárosé 10,000 frt, a törvényszéki pénztárosé 10,000 fii. 
a vármegyei adószedőé 2000 frt.

A tisztikart (1843.) a vármegye kötelezi a közgyűlésen 
való megjelenésre s junius 12-én határozza, hogy annak kez
detén a tisztviselői névsor felolvasandó. Utóbb a rendelettől 
eláll, mindazonáltal kijelenti, hogy a járásban elfoglalt tiszt
viselő jelentést tartozik tenni az alispánnál, a ki igazolás 
hiányában meg is büntetheti a mulasztót. 1870-ben az alispán 
többször is felemlíti a közgyűlési tagok érdeklődésének hiányát, 
s azért a vármegyei bizottság kimondja, hogy a szolgabirákat 
kényszeríteni fogja a pontos megjelenésre.

A tisztviselők fizetése :
1843-ban: 15,02702 frt (hajdúk: 3690 frt).
1848-ban: 2637-502,« frt (szolgabér: 555*37 frt).
1861-ben: (A HT. szabja meg, inkább leszállítva:)

Szolgaruhával, fegyverzettel ........  .... 11,000 frt
Napidíj _  .... _  ... _ .... _  ... 1000 «

1877-ben: [A 35,382. b. ü. miniszt. szabályozza].
1893-ban: [Az 1893. évi 4. t.-cz. emeli.]
1900-ban: A vármegye a t. ügyészek magánpraxisát 27 szótöbb

séggel letiltja.
1904-ben: 5908 K pótló állami javadalmazás.
Tiszti penzió-alap :

1890- ben: _  ... ... .... _  .... 15,540*40 frt alaptőke
10,348*28 « forgótőke 

90205 a tartozás 
10,79073 frt

1891- ben: „  „  ... .... .... ... 31,61976 « kötvény
1892- ben: .... .......... . .... 36.149-58 « «
1893- ban: _  ........................... 45,851*60 « «

0

C) A külső hivatalok új szervezése 1867-ben a kerületi 
jegyzők intézményével indul meg, a melynek az alkotmányos 
élet követelményeihez való alkalmazását tartja a vármegye 
kívánatosnak. Mindenek előtt 1872-ben a községjegyzői vizs
gálat (1871. évi 18. t.-cz. 75. §.) alispáni bizottságát szervezi,
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1873-ban a körjegyzőségeket állítja be s a jegyző fizetését 
400 és lakását 100 frtban, a segédjegyzőét 300-+-50 forintban 
szabja meg; 1879-ben a körjegyzői díjak felszámításának és 
ellenőrzésének szabályrendeletét, 1880-ban «A községi és kör
jegyzők egyesületének» alapszabályaihoz mérten a jegyzői 
nyugalomdíj szabályrendeletét bocsátja ki. Az 1905-iki tör
vény lényegesen emeli a körjegyzők fizetését s a körjegyzősé
gek szaporításával s az anyakönyvvezetői állások felállításá
val is könnyít a terhökön. A birákról az 1885-iki alispáni 
előterjesztés is kénytelen még megjegyezni, hogy mivel a 
módosabb ember húzódik a biróságtól, nem érik el a kellő 
színvonalat.

D) Az árvák ügyeinek vezetése lassú menetben alakul ki. 
Régebben a hagyatékot (1602.) a kiküldött szolgabiró vette át; 
1752-ben gyámügyben a kir. rendeleteket a viczispán foga
natosítja; a gyám számadásra köteles (1158—1770. HT. r.). 
Az 1832/3:9. t.-cz. 6. §-ához képest az árvaszék a nem-nemes 
árvának vagyonát a bíróval íratja össze, ki az esetről jelen
tést tesz a birtokos uraságnak meg a községnek s ugyanezek, 
valamint a vármegye részére lelettárat készít. A nagykorúsí- 
tás (1847.) a felső hatóság, az életkor-meghatározás és adoptio 
(1849.) a legfelső bíróság joga. 1894-ben a vármegye szabály- 
rendeletileg eltiltja tizenöt éven alul a korcsmázást.

1861-ben a cs. kormány felfüggeszti a hivatalt, az árvák 
pénzét azonban az eperjesi cs. kir. adóhivatal nem bocsátja 
a vármegye rendelkezésére. 1867-ben készül «Az árvaügyek 
kezelési szabályzata». Az árvák pénztárának bizottsági új ren
dezése csak 1871 augusztus 2-án megy végbe, s 1872-ben ren
deli el a belügyminisztérium, hogy a köztörvényhatósági 
költségeket, így a közigazgatási árva- és gyámhatósági kiadá
sokat is az 1870. közigazgatási szükséglethez mérten, az eddigi 
gyakorlat szerint, az állami pénztár fedezze. 1878-tól a gyám
ügyi intézmény minden téren életbelép : a három város, nyolcz 
község külön, a többi kisebb községek pedig csoportonkint
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tartoznak közgyámot tartani, mégpedig: az alsótarczai járás
ban 20, a felsőtarczaiban 16, a sirokaiban 14, a tapolyiban 
14, a székeséiben 13 és a makoviczaiban 11 csoport. 1891-ben 
adja ki a vármegye «A vármegyei gyámoltak és gondnokol
tak pénzeiről» és 1897-ben «A közgyámokról» szóló szabály
rendeleteket, végül 1899-ben a gyámolítottak javára 5% ka
matjövedelmet biztosít.

E) 1895-ben megy végbe az állami anyakönyvi kerületek 
s az új körjegyzői csoportok rendezése. Állami anyakönyv
vezetés a három városban s az összes jegyzőségekben van (60).

F) A vármegyei katonaság: 1778-ban 2 lovassal szapo
rodik, a kik 60 rfrtot és (equilis + orális) conventiót kapnak. 
Ruházatuk: égkékszínű vörös zónákkal, sárga nodus (rózsa) 
és a vármegyei czimer színeiből zsinórzat. 1847-ben állomány: 
1 tizedes, 1 káplár, 65 katona.

1867-ben a vármegye csendbiztosságot állít fel kiszolgált 
katonákból, katonai szervezéssel. Járásonkint van 1 csend- 
biztos hiv. esküdd rangban; valamennviök felett a szolga- 
birói rangú főcsendbiztos áll. Sóvárott lóvas pandúrcsapat 
működik.

Fizetés:

Főcsendbiztos..........
Csendbiztos _____
Gyalog közcsendőr 
Lovas «
Lótartás ....... .... ......

« _______
Szállás . _________
I s tá l ló ...................
Fa ......  ...........  ....
« . . . . ___________ .... _  ....

Gyertya . . ._______

800'— fit 2 lótartás
360'— « 1 « és 100 frt ruha
180'— te (pandúr)
192' — « 1 lólartás (pandúr)
504'— (t ért. széna

1QOo

(( cc
480 — (( ((
100 — (( Cl
270 — (( cc

4 5 - (( cc
44-20 (( Cl

11,482-20 frt
Ruha: 1. Lovas: kék attila, fekete zsinór és fekete érezgomb- 

rózsa;
téli kék bekecs, báránybőr-bélés, fekete érezgombrózsa;
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kék nadrág, fekete zsinór és szürke tüffel lovaglónadrág;
fekete mellény ;
huszárblouse; drillich nyári nadrág, szürke halina, csuklyás szűr;
a lovas pandúr ruhája inásszabású;
kék sapka fekete zsinórral és rózsával, melyen S. V. betűk vannak;
fekete kanászkalap;
1 pár új, 2 fejelt csizma; a lovasnak sarkantyú; fekete nyakravaló.
2. Gyalog: Magyar posztónadrág, drillich blouse és nadrág, fekete 

nyakravaló és kalap, két évre még: kék attila, sapka és lovasnadrág, 
három évre: téli bekecs és mellény, négy évre: szürke halinaszűr.

Költség: 2,538(50 frt.
Felszerelés: 1,007 70 frt.
Összes (csendőri és pandúri) költség : 15,028'50 frt. [A belügyminiszt. 

kifogások ellen a vármegye felír.]

1869-ben a közbiztonság érdekében a pandúrságot szapo
rítják, viszont 1883-ban, az állami csendőrség felállításakor 
lVa—1 évi fizetéssel elbocsátják. Az egykori vármegyei kato
naságnak valószínűleg végmaradványa a vármegyei hajdúság. 
Még a hetvenes években kis «sereg» kivont karddal állt őrt 
a megyeháza kapujánál.

1840-ben a Mezei Rendőrségi törvényjavaslatra a vár
megye határozatul kimondja, hogy az általános tisztújításkor 
mezei szolgabirákat választ, kiket az állami pénztár fizet, 
hova a bírságok is befolynak. A hat járásban á 900 frt fize
tésű 6 albirót választ.

G) Az új közigazgatási szervezetet1 Sáros vármegye az 
1870:42. t.-cz. s a későbbi törvények, továbbá az 1877 novem
ber 29-én s folytatólag tartott közgyűlés 189 számú határo
zata, végül a 929—1871. belügyminiszt. jóváhagyó rendelet 
alapján készítette.

A vármegyei önkormányzat elve szerint a vármegyei törvényható
ság helyi önkormányzatot gyakorol. Élén a főispán áll, mint a végre
hajtó hatalom képviselője és a vármegyei közgyűlés s a közigazgatási

1 Kolosy Miklós, a vármegye érdemes főjegyzője dolgozta ki az 1870. és 
1876. törvények alapján a vármegye közigazgatási szervezetét kézikönyv alak
jában.
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bizottság elnöke, a ki számonkérőszéket tart, megvizsgálja és ellenőrzi 
az adminisztrácziót s a választásoknál a kijelölő bizottság útján is fon
tos befolyást gyakorol. Az önkormányzati szervezet a saját belügyeiben 
határoz s miniszteri jóváhagyással szabályrendeleteket alkot; a törvény- 
hatóság határozatait és szabályrendeleteit maga hajtja végre; választ; 
az önkormányzat és közigazgatás költségeit megállapítja; adót róv k i; 
közvetíti az állami közigazgatást s ennek teendőit a maga embereivel 
végezteti; sérelmes kormányrendeletek ellen felír; a minisztérium fenn
tartott rendelkezéseit végrehajtja, de ellenök az országgyűlés előtt panaszt 
emelhet. Két szerve van. Az egyik a törvényhatósági bizottság, mely 
a vármegye rendelkező testületé. Annak virilista és választott tagjai 
vannak. A másik szerv: a közigazgatási bizottság, melynek tagjai a 
vármegyei és állami tisztviselők s a törvényhatóság tagjai közül a válasz
tottak. Az utóbbi: tanácskozó, ellenőrző és felügyelő szerv; vitás köz- 
igazgatási kérdésekben Ítél és azonfelül fegyelmi jogokat gyakorol. 
Albizottságai: az állandó választmány, mely a közgyűlés tárgyait ké
szíti elő és a központi választmány, mely a képviselőválasztások körül 
jár el. Rendelkező jogot a törvényhatósági bizottság gyakorol, végre
hajtó közegek a tisztviselők.

I. A szervezkedés 1871-ben indul meg, még pedig az 
1870:42. t.-cz. 91. §-a értelmében küldöttséggel. Közigazgatási 
ezélú költségre az állam a négy adónemben országosan kivételt 
53.422,244 írtnak 7'76%-t fordítja; de mivel a vármegye a föld
adó kulcsát igazságtalannak látja, annak rendezését kéri az 
országgyűléstől. A vármegye 6 járásra, ezek 2—2 szolgabirói 
kerületre oszlanak, ametyek köréből 156 bizottsági tag válasz
tandó. A küldöttség továbbá a fizetések és napidíjak meg
állapításával, az árvaszék felállításával s a legtöbb adófize
tők névsorának összeírásával foglalkozik; majd az 1867-ben 
készült vármegyei közbiztonsági személyzeti utasítást dol
gozza át. A virilisták száma: 156 rendes és 21 pótló tag; 
első (kettős számítással) Bánó Miklós 4,06414 írttal, az utolsó 
tag adója: 12049 frt. 1872-ben a küldöttség kinyomatja a vár
megye rendezésében hozott szabályrendeleteket s tanácsko
zási ügyrendet készít. 1877-ben a szervezési szabályzat új át
dolgozáson megy keresztül.

1876-ban a három szab. kir. város a vármegyei törvény
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hatósági bizottságba megfelelő számú tagot választ: Eperjes
11-, Bártfa 5-, Kisszeben 3-at, valamint ugyanannyi legtöbb 
adófizető tagot. így szept. 15-től a városok a vármegyei tör
vényhozás alá kerülnek. 1877-ben a törvényhatósági bizottsá
got újjászervezik, a mennyiben az 1870:42. és 187(3:20. t -ez. 
alapján 175,292 lakosra 350 tag esik. Ezek fele virilista, fele 
választott, 23 pótló tag. Választókerület 28, Eperjesnek 2 ke
rülete van. 1892-ben a tagszám 336-ra olvad le.

1884-ben a vármegye a törvényhatósági kiküldötteknek 
az országgyűlés felső-házába való befogadását kívánja.

1895-ben merül fel a vármegye «Hivatalos Közlöny »-ének 
javaslata.

A közigazgatási gyakorló-intézmény 1882-ben lép életbe 
a vármegye háztartásának rendezésekor. 6 gyakornokot állí
tanak be 2,160 frt jutalomdíjjal. Ugyanekkor kap 6 szolga- 
biró is szolgát (1440 frt). 1900-ban a vármegye, Eperjessel 
egyetemben, közigazgatási tanfolyam szervezését kérelmezi 
Eperjes székhelylyel.

II. Állandó választmány, a bizottsági tanácskozások szem
pontjából, 1868-ban létesül. Azóta 3 évről 3 évre a közgyűlés 
választja. Tagjainak száma 30.

III. Az 1877. évi közigazgatási szervezet, az 1909. évi 
módosítással, a következő:

A) Járási beosztás. Az Eperjes, Bártfa és Kisszeben szab. kir. vá
rosok részére törvényileg biztosított területi közigazgatás épségben 
hagyásával a vármegye 376 községe I—VII. közigazgatási járásra oszlik.

község lakos kát. holdterület
I. Bártfai járás .... . 70 30,166 127,788 ugyanott székhely

II. Eperjesi « 56 25,719 81,406 ((
III. Felsövizközi járás 60 16,070 83,367 «
IV. Girálti « 60 16,232 80,413 cc
V. Héthársi « 38 25,559 91,129 a

VI. Kisszebeni « 51 20,239 82,987 <c
VII. Lemesi « 41 16,573 66,772 «

T óth Sándor: Sáros vármegye monográfiája. III. 7



B) Megyebizottsági tagokat választó kerületek: (törvényhatósági bi
zottság: 350 tag: 175 választott, 175 legtöbb adót fizető s 15 tisztviselő) :*
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község tag község tag
Bártfa . ........ .... ... — 4 Lófalu... ... __ .... ... .... 7 4
Bártfaújfalu... _ _.. ... 7 4 Nagysáros ...... . 5 3
Berzevicze.... ... 9 8 Palocsa .... ... ... 14 8
Eperjes (2 alkerület) — 10 Pécsújfalu ...... . 12 4
Felsövizköz ... _  __ 21 8 Badács....... ... ....... 14 (i
Fries........  ........ .... ... 14 8 Somos ..................... .. 19 8
Gerla ... 14 6 Szemelnye.... .... _ 14 8
(Uráli...... . .... ....... . ... 33 6 Szinye _  _  ............. 13 6
Héthárs _  ... ... 12 8 Tapolyhanus falva 10 4
Kapi .... .............. .........  16 6 Tapolytarnó ... _. 9 6
Kisszebcn _  ... ... 6 4 'Pernye ... _ 14 4
Karima .................... 20 6 Tótraszlavicza .... „ 11 4
Ladomérvágása... _ 32 8 T ótsóvár ............. . 19 8
I.cmes _  ... ..  ... 23 8 Zboró .... _  _......  . 7 8

C) Képviselöválasztó kerületek:
I. Eperjesi kerület a) Eperjes — 1,073 választó

ö) Eperjesi járás 14 község 479 CC

ej Lemesi cc 38 (( 1,695 cc
II. Kisszebeni (( a) Kisszeben — 217 C(

b) Eperjesi járás 25 község 942 (C

c) Kisszebeni « 33 cc 165 cc
dj Lemesi « 3 « 37 C (

III. Héthársi (C a) Héthársi « 38 cc 2,305 (C

b) Kisszebeni cc 7 cc 191 cc
IV. Girálti (( a) Bártfai « 5 (( 118 cc

b) Eperjesi cc 16 cc 529 cc
c) Girálti cc 59 cc 1,466 c<

V. Bártfai (( a) Bártfa — 328 cc
b) Bártfai járás 41 község 2,027 C (

c) Eperjesi cc 2 cc 252 C(

d) Kisszebeni cc 11 cc 215 cc
VI. Zborói (( a) Felsővizközi járás 60 cc 1,575 cc

b) Bártfai cc 24 cc 1,260 cc

ü) Körjegyzői beosztás.
a) Bártfai járás: 1. Alsópagonyi 8; 2. Bártlávidéki 9; 3. Erdő- 1

1 1900. s részben 1909. évi adatok.
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vágási 5; 4. Ferzsói 6; 5. Galbatői 5; 6. Hazslini 6; 7. Hertneki 5;
8. Lófalvi 5; 9. Lukói 6; 10. Malczói 4; Magyarraszlaviczai 5; 12. Zborói 6.

d) Eperjesi járás: 1. Alsósebesi 6; 2. Eperjesvidéki 7; 3. Kajatai8;
4. Kapii 6; 5. Kelembéri 6; 6. Nagysárosi nagyközségi 1; 7. Sárosszent- 
iinrei 9; 8. Tótsóvári 7 ; 9. Töltszéki 6.

c) Felsövizközi járás: 1. Alsókomárnoki 10; 2. Felsőhunkóczi 8;
3. Felsőodori 8; 4. Felsövizközi 7; 5. Kapisói 7; 6. Ladomérvágási 7;
7. Rónai 6; 8. Szorocsányi 8.

d) tiirálti járás: 1. Girálti 9; 2. Komlóskeresztesi 9; 3. Kuriniai 5 ;
4. Kükemezei 6; 5. Magyarkapronczai 5; 6. Margonyai 8; 7. Radomai6;
8. Renienyei 0; 9. Tapolyhanusfalvai 6.

e) Hethársi járás: 1. Berzeviczei 6; 2. Csércsi 4; 3. Daróczi 6;
4. Héthársi nagyközségi 5; 5. Kishársi 5; 6. Palonczai 5 ; 7. Lubotényi 4.

f) Kisszebeni járás: 1. Bertóti 7; 2. Kisszeben-felsővidéki 6; 3. Kis- 
szebenvidéki 0 ; 4. Monyhádi 5; 5. Pécsújfalusi 7 ; 6. Sirokai 7 ; 7. Szent- 
mihályfalvai 4; 8. Ternyei 9.

g) Lemesi járás: 1. Hernádszentistváni 5; 2. Keczerpekléni 8;
3. Lemesi 7; 4. Sárosbogdányi 6; 5. Sároskőszegi 8; 6. Turinai 7 község.

E) Vármeggei tisztikar, segéd- és kezelőszemélyzet:
a) Főispán: főispáni titkár.
b) Központi közigazgatási személyzet: alispán, főjegyző, egy I. osz

tályú aljegyző, három II. oszt. aljegyző, tiszti fő- és alügyész, tiszti fő
orvos, levéltárnok, iktató, kiadó, irattárnok, útlevél-kezelő, három Írnok.

c) Arvaszék: elnök, 4 ülnök, jegyző, nyilvántartó, kiadó, iktató, 
irattárnok, Írnok.

d) Tiszteleti tisztviselők.
e) Utibiztosok: I—VII. kerületi egy-egy.
f) Járási személyzet:

járás főszolgabíró szolgabiró járásorvos írnok
I. Bártfa ...... 1 2 1 2

II. Eperjes... .... 1 2 1 1
III. Felsővízköz 1 1 1 1
IV. Girált _ 1 2 1 1
V. Héthárs ......... 1 2 1 1

VI. Kisszeben 1 2 1 1
VII. Lemes ... ... 1 1 1 1

g) Járási számvevők: I—VII. járási egy-egy.
h) Állatorvosok: 1 törvényhatósági m. kir. fő-, 7 járási állatorvos.
F) Vármegyei bizottságok és választmányok:
a) Közigazgatási bizottság (1876 : 6. t.-cz. 1. §.): elnök, elnökhelyet

tes, hivatalból 10, választott 10 tag.

7*
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Alválasztmányok: I. Fegyelmi (187(5:6. t.-cz. 52 -3. §.): elnök, 
jegyző és előadó, 3 rendes, 2 pótló tag.

II. A feljebbezett gyámügyek tárgyalására hivatott feljebbezési 
küldöttség: elnök, árvaszéki jegyző, hivatalból 4, kinevezett 1, válasz
tott 2 tag.

III. Erdészeti (1879:31. t.-cz. 26. §.): elnök, jegyző és előadó, 
2 rendes, 1 véleményező tag.

IV. Másodfokú erdei kihágási (1879:31. t.-cz. 120. §.): elnök, 
jegyző és előadó, 3 rendes, 4 pótló, hivatalból 1 tag.

V. A vármegyei pótlóadó egyénenkint való kivetése ellen beadott 
felszólamlások elbírálására hivatott küldöttség (1883 : 15.-cz. 12. §.): 
elnök, jegyző és előadó, 3 rendes, 2 pótló tag.

VI. Börtönvizsgáló küldöttség (1876 : 6. t.-cz. 38. §.): elnök, 4 tag, 
hivatalból 1 tag.

VII. A járásbirósági fogházhelyiségeket vizsgáló küldöttség: Lemes, 
Girált, Bártfa, Kisszeben, Felsővízköz 1—1 tag.

VIII. Az elitéltek büntetésének enyhítése tekintetéből vélemény- 
adásra hivatott felügyelő-bizottság (1878:5. t.-cz. 43. §.): 2 rendes, 
2 pótló tag.

IX. A tanítói nyugalomdíjiigyi vegyes bizottság kiküldöttei (1875. 
évi 32. t.-cz. 40. §.; 1882:41,453. vkmin. körrend.): 2 tag.

b) Központi alválasztmány (1874 : 33. t.-cz. 20. §.): elnök, jegyző és 
előadó, 30 tag.

c) Állandó választmány (1886:21. t.-cz. 48. §.; 1892:26. t.-cz.): 
elnök, jegyző-előadók, 30 tag.

Szakosztályok: I. Jog- és szervezésügyi: elnök, 14 tag.
II. Pénzügyi: « ; 14 «

d) Igazoló választmány (1886:21. t.-cz. 25. §.): föispáni kinevezett 
elnök és 3 tag, 5 választott tag, jegyző és előadó.

e) Állandó biráló-választmány (1886 : 21. t.-cz. 43. §.; 1892 : 26. t.-cz.): 
elnök, jegyző és előadó, 4 rendes, 1 pótló tag.

f) Egészségügyi bizottság (1876 : 14. t.-cz. 163. §.): elnök, jegyző és 
előadó; hivatalból a vármegyei fő-, az I—VII. járási, az I—III. városi 
fő-, a honvédzászlóalji-orvos, a törvényhatósági és járási állatorvosok 
tagok; a közigazgatási bizottság 3 kiküldöttje, 20 választott tag.

g) A vármegyei tiszti-, segéd-, kezelő- és szolgaszemélyzet s azok 
özvegyei és árvái nyugalomdíj-intézetének igazgató-választmánya (Alap
szabályok 9. §.): elnök, jegyző és előadó, hivatalból 3, intézeti 4, tör- 
vényhatóságilag választott 4 tag.

h) A községi és körjegyzők nyugalomdíj-intézetének igazgató-választ-
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mánya (Alapszabályok 35. §.): elnök, jegyző és előadó, hivatalból 6, 
törvényhatóságilag választott 3, egyesületileg választott 3 tag.

i) Tüzrendészeti állandó választmány (Szabályrendelet 26. §.): elnök, 
jegyző és előadó, 10 tag.

j) Lótenyésztési bizottság (1873 : 20. t.-cz.; 1873 : 7,200. földm.-, ipar-
és keresk. min. r.): elnök 

kJ Lóavató-bizottság
, 11 tag.
(1873 : 20. t.-cz. 6- §., végrehajtási utasítás

23. §.):
elnök hivatalból főispánilag kineve

(választott) tag zett becslő
I. Eperjesi 120. sz..... _ 1 2 3

II. Lemesi 141. sz. 1 1 3
III. Kisszebeni 273a. sz. 1 2 3
IV. Kapii 160a. sz. 1 1 3
V. Bártfai 160b. sz.... ........  1 3 3

l) Járási mezőgazdaság,i bizottság (1894 : 12. t. ez. 28. §.; Szabály
rendelet 2. §.):

I. Eperjesi városi _
elnök

1

választott
rendes

4
pótló

3

hivatalból
tag
2

II. Bártfai « 1 4 3 2
III. Kisszebeni « __ ... 1 4 3 2
IV. Alsótarczai járási .... 1 '6 3 2
V. Felsőtarczai « _ 1 5 3 2

Vl. Sirokai « 1 6 2 2
VII. Tapolyi « _ 1 6 3 2

VIII. Szekcsői c< 1 6 3 2
IX. Makoviczai te 1 6 3 2

m) Bor-ellenőrző bizottságok (1893 : 22. t.-cz., 1897 : 53,850. keresk. 
min. r.): I—IX.: főispánilag kinevezett elnök és 2 tag, választott 2 tag.

n) Esküdtbirósági választott bizalmi tagok (1897 : 33. t.-cz. 14—5. 
18. §.) az eperjesi kir. törvényszéknél: 5 tag.

o) Adókivető-bizottság (1883 : 44. t.-cz. 19. §.): I. II. III. IV. V.

I. Eperjesi: a) pénzügyminiszterileg kinevezett elnök, h.-elnök, 2
rendes, 2 pótló tag.

b) alispánilag kinevezett elnök, h.-elnök, 2 rendes, 
2 pótló tag.

II. Bártfai: a) b).
III. Kisszebeni: a) b).
IV. fíirálti: a) b)
V. Bányaadó-kivető bizottság (1875 : 27. t.-cz. 11. §.): 2 rendes, 2 pótló tag.
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p) Adófelszólamlási bizottság (1883 : 44. t.-cz. 29. §.): belügyminisz- 
terileg kinevezett elnök, h.-elnök, pénzügyminiszterileg kinevezett 2 ren
des, 2 pótló tag.

Bányaadó-felszólamlási bizottság (1875:27. t.-cz. 11. §.): 2 rendes, 
2 pótló tag.

r) Vármegyei ipartanács (1884 : 17. t.-cz. 175. §.): elnök, jegyző és 
előadó, a közigazgatási bizottságtól választott 2 rendes, 2 pótló, a kassai 
keresk. és iparkamarától választott 2 rendes, 2 pótló tag.

s) Bártfai múzeumi bizottság (1906 : 6,731—192. kgy. sz. Szabály- 
rendelet 9. p.): elnök, h.-elnök, előadó, jegyző (az Ep. Széchenyi-kör 
titkára), hivatalból az Ep. Széchenyi-kör elnöke, másodelnöke és titkára, 
Bártfa város polgármestere, a múzeumi őr, az Ep. Sz.-kör bártfavidéki 
választmányától választott 3, törvényhatóságilag választott 2 tag.

G) A vármegye hadügyi beosztása:
I. Közös hadsereg: hadtestparancsnokság Kassán; hadkiegészítő

parancsnokság (67. szó Eperjesen.
II. M. kir. honvédség: honvédkerületi parancsnokság Kassán; hon

véd-gyalogezred Kassán (9. sz.); honvéd-zászlóalj Eperjesen (3. sz.); 
népfelkelési járás Eperjesen (29. sz.).

III. M. kir. állami méntelep : parancsnokság Debreczenben; mén- 
telep-osztály Eperjesen.

IV. Ujonczállítási székhelyek:

a) Eperjes sz. kir. városra
b) Bártfa « « «
c) Kisszeben « a
d) Alsótarczai járásra
e) Felsőtarczai «
f) Makoviczai «
g) Si rókái c(
h) Szekcsöi «
i) Tapolyi «

........  Eperjes
Bártfa

........  Kisszeben
... ^ Eperjes 

... Kisszeben 
.... Bártfa 

.... ... Eperjes 
Bártfa

......  Eperjes

A vármegye csendőrségi beosztása: parancsnokság: kassai m. kir.
IV. csendőrkerület;

a) 2. sz. szárnyparancsnokság: Eperjes;
b) I. szakaszparancsnokság 10 községben 10 csendőrörs, 54 csendőr;
c) II. c( 12 cc 12 « 62 «
H) A vármegye pénz- és adóügyi beosztása :
I. Kir. pénzügyigazgatóság: Eperjes.

II. Kir. adóhivatal: Eperjes, Bártfa, Kisszeben, Giráll.
III. Kir. pénzügyőrség: a) felügyelő: Eperjes ; b) főbiztos : Eperjes ;

c) biztos: Bártfa, Kisszeben; d) biztos-helyettes: Héthárs, Girált.
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IV. Kir. pénzügyőri szakasz: Eperjes, Bártfa, Kisszeben, Alsókomár- 
nok, Alsópagony, Felsővízköz, Galbatő, Girált, Héthárs, Kishárs, 
Lénártó, Lubotény, Zboró.

V. Adófelszólamlási bizottság : Eperjes.
VI. Egyenesadó-kivető bizottság: Eperjes, Bártfa, Kisszeben, Girált.

VII. Kir. sóhivatal: Bártfa.
I) A vármegye egyházi beosztása:
I. A római kathotikus egyházak a kassai püspöki egyházmegyei 

hatóság alatt állanak. Alesperesi kerületek: I. bártfai 11, II. kisszebeni 9,
III. eperjesi 12, IV. sóvári 14, V. tapolyi 11, VI. tarczai 14 anyaegyház
zal. Összesen 71.

[Köröskény, Mérfalva, Viskó a sztropkói, Remenye a mogyoróskai 
anyaegyházhoz tartoznak.]

II. A gór, katholikus egyházak az eperjesi püspöki egyházmegyei 
hatóság alatt állanak. Kerületek: I. Bártfai 12 anyaegyházzal, 41 fiók
egyházzal, II. Bukóczi 13 anyaegyh., 30 íiókegyh., III. Kisszebeni 6 anya- 
egyh., 68 íiókegyh., IV. Eperjesi 9 anyaegyh., 125 fiókegyh., V. Felső- 
vizközi 10 anyaegyh., 36 íiókegyh., VI. Makoviczai 12 anyaegyh., 23 fiók
egyh., VII. Poprádi 11 anyaegyh., 31 fiókegyh.

[Kavocsán, Sároskőszeg, Hernádszentistván, Hernádszokoly a kassai, 
Sárosberettő, Bolyár, Böki, Budamér, Jánoska, Sároskisfalu, Lapispatak, 
Leines, Senyék, Tapolcsány, Terebő és Tizsite a királynépi (Abaújtorna 
vármegye), Györgyös anyaegyháza és Bábafalva, Tapolyhanusfalva, 
Tapolymeggyes, Pétervágása, Tapoly rád vány, Balázsi mint fiókegyházai, 
Kabalás anyaegyház és Dukafalu, Girált, Karácsonmező, Kükemező, 
Long, Tapolylucska, Vaspataka, Zsálmány, Mikevágása mint fiókegy
házai, Tapolybisztra anyaegyház és Porszács mint fiókegyháza a remé
nyei anyaegyházzal, Mátyáska anyaegyház és Lőrinczvágása mint fiók
egyháza, Kisszabados mint Lomna (Zemplén vármegye) fiókegyháza a 
varannói területhez tartoznak.]

A püspöki birtok területe: 10,065 708 íoo h. föld; évi jövedelme: 
44,12078 frt.

III. Az ág. h. evangélikusok: Eperjesen, Bártfán, Kisszebenben, 
továbbá Aranypataka, Berki, Berzenke, Deléte, Eperjesenyiczke,Erdővágás, 
Ferzsó, Gergelylaka, Magyarjakabfalva, Janó, Kajata, Kissáros, Kislan- 
kás, Ló falu, Megye, Nagysáros, Németsóvár, Orkuta, Radács, Rokitó, 
Alsósebes, Felsősebes, Sebeskellemes, Sóbánya, Felsőszabados, Szinye, 
Tótsóvár, Zsebefalva községekben a hat sz. kir. városi, a többiek a 
sáros-zempléni esperességhez tartoznak. 19 anyaegyházuk van.

IV. Ev. református egyház: Eperjes.
V. Izraeliták: a túlnyomó többség orthodox. Congressuális egy

házközség : Eperjesen. Rabbi állás: Eperjesen, Bártfán, Csércsen, Hét-
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hárson, Kurimán, Ladomérvágáson, Lemesen, Péesúj falun, Sebeskelle
mesen, Tapolyhanusfalván és Zborón van. Terület cs hatáskör nincs 
megállapítva.

J) A vármegye tanügyi beosztása: Kir. tanfelügyelőség: E]>erjes.
K) A vármegye közegészségügyi beosztása:

I. Bártfai járás: ...... I. orvosi kör 14 község, 7157 lakos
II. (( ft 20 ft 7647 ft

III. « ft 15 ft 6241 «
IV. <í cc 21 « 9287 ft

II. Eperjesi «. ...... V. (( ft 15 ft 4779 a.
VI. ft « 18 ft 8246 a

VII. (( cc 14 ft 6058 ft
VIII. ft ft 9 ft 5739 0

III. Felsövizközi járás IX. ft ft 29 ft 9927 (t
X. (( « 31 ft 6334 ft

IV. Girálli járás .... . XI. ft ft 36 cc 8545 ft
XII. ft ft 24 ft 7215 ft

V. Héthársi járás .... .... XIII. ft ft 12 ft 8135 ft
XIV. ft ft 9 a 6706 ft
XV. ft ft 17 ft 10804 ft

VI. Kisszebeni jáiás .... _ XVI. ft ft 19 ft 8094 ft
XVII. ft ft 13 ft 6427 ft

XVIII. ft « 19 ft 5625 Ö
VII. Lemesi járás XIX. ft ft 21 « 9946 ft

XX. « ft 20 cc 6627 ft

Rendszeresítve: 1 vármegyei főorvosi, 6 árásorvosi, 6 körorvosi
36 bábaállás.

L) Mértékhitelesítő hivatal: Eperjes, Bártfa (hosszúsági, folyadék- 
ür-, száraz ür-mértékek, hordók, súlyok és mérlegek hitelesítése), Ke 
czerkosztolány (hordók hitelesítése), Livóhuta (folyadék-ürmértékek 
hitelesítése).

M) Vásártartás: I. Országos vásár: Alsószalók 2, Bártfa 7, Berze- 
vicze 6, Eperjes 6, Felsővízköz 6, Galhatő ti, Girált 6, Héthárs 6, Ke- 
czerkosztolány (nem gyakorolja a jogát), Kisszeben 6, Kurima 6, Lado- 
mérvágása 3, Nagysáros 3, Palocsa 4, Pécsújfalu 4, Somos 4, Tapoly- 
hanusfalva 8, Zboró 4.

II. Heti vásár: Eperjes hétfőn, pénteken; Bártfa szerdán, szomba
ton ; Kisszeben kedden, szombaton; Zboró pénteken.

III. Juhvásár: Kisszeben 2.
IV. Havi baromvásár: Eperjes 12, Bártfa 6, Kisszeben 6.
V. Böjti vásár: Eperjes 6.
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VI.. Gyapjú-vásár: Eperjes 4.
N) Posta- és telegráf-hivatalok: a kassai m. kir. posta- és táviró- 

igazgatóság vezetésében:
I. Postahivatal: 58 községben.

II. Nyári posta- és lelegráf-hivaial: Bártfa-fürdőn.
III. Állami telegráf-hivatal: 9 községben.
IV. Vasúti telegráf-hivatal: Abos, Hertnek, Héthárs, Kapi, Kisladna, 

Kisszeben, Lemes, Nagysáros, Tótraszlavicza községekben.
V. Állami telefon-állomás: Eperjesen, Bártfán, Bártfa-fürdőn.

VI. Magán telefon-állomás: Eperjes-Nagysáros között.
O) A vármegye törvénykezési beosztása: I. kir. törvényszék: Eper

jes ; II. kir. járásbíróság: Bártfa, Eperjes, Felsővízköz, Girált, Kissze
ben, Lemes; III. kir. telekkönyvi hatóság: Bártfa, Eperjes, Girált, Kis
szeben. Valamennyi a kassai Ítélőtábla kerületébe tartozik.

P) M. kir. államépitészeti hivatal.

IV. Szabályrendeletek: az új szervezési munkálattal nagy 
számban készültek. Azóta is szaporán kínálkoztak új szük
ségletek, a melyek a közigazgatás háztartásában tömérdek 
rendezni valót vetettek felszínre.1 Nevezetesebbek:

«Tűzrendészen szabályrendelet» 1888.; «Vármegyei köz
ségek tűzrendészed szabályzata» 1891. [1892-ben 342 község 
tüzifecskendőt állít be.]

A vármegye a vármegyei közvetett véleményező hatás
körű tisztviselőket önállósítja s új ügyviteli szabályzatot 
alkot, valamint.a vármegyei tisztviselők hatáskörét szabályozza 
1894-ben.

A «Községi bíráskodási teendők» és a «Tisztviselői lak
áén) szabályzata 1896-ban, a « Vármegyéi közművelődési alap» 
szabályzata 1897-ben jelent meg.

Usz Antal «Szolgálati utasítás a vármegyei községi és 
körjegyzők részére» ez. munkáját a vármegye szabályrendele
tül fogadja el 1900-ban. Végül az 1883 : 15. t.-ez. 16. §. alap
ján 1884-től lép életbe a vármegyék háztartásáról szóló sza- 
báb’rendelet.

1 Az 1870: 42. t.-cz. 58. §. ért. 1875-ben a niegyeszervezésí szabályrende
letnek megfelelőiéi/ a bizottsági közgyűlés 229 határozatot hoz.



XVI. SZAKASZ.

KÖZGAZDASÁG.

I.
A községi birtoklás.

Őseink közös birtoklása eleinte főleg a közös legeltetés
ben áll. Egyéni tulajdon nincs; a föld szerepe még a XII. 
században is alig számít. Az igazi birtokjogot az adományo
zások és szerzések, majd a várispánságok értékének meg
értése váltják ki. A nemesség szívesen belép a községbe, 
mivel függetlennek érzi ott magát a királytól és főpapságtól; 
de később, midőn a törzsek (per stirpes) szerint való osztoz
kodások folyton kisebbítik a birtokot, a «per capita»-osztályra 
tér át, vagyis a birtokközösségről a földközösségre. A föld
közösség rendszerét jóval utóbb a túlságos elszaporodás és 
a földművelés terjedése következtében a telekeggség rendszere 
szorítja ki.

A földközösség abban állott, hogy a határt külömböző nagyságú 
táblákra, ezeket viszont annyi egyenlő részre osztották, a hány egyén
nek igénye volt. Az összes táblák egy-egy ily része ugyanannyi nyilat 
tett, mely 30—50 darabban szétszórtan feküdt a határban. A sorshúzást 
nyíllal végezték, a melyre a tulajdonosnak a jegye volt vésve. Az egy- 
egy nyílba eső földrészt 1—2 lépésnyi gyepes földszalag (füvön osztás) 
választotta el ideiglenes határul. Kiki a szerint, a melyik nyilat húzta, 
évenkint más-más földet kapott. Ha valakinek nagyobb földhöz volt 
joga, annyi nyilat húzott, a mennyi a földterjedelemnek megfelelt. A nyi
lakat a község osztályozta.

Már a XIII. században zavarok támadnak’a földközösségben. Az 
egyházak az adománylevelekben nem földet, hanem löldmívelő szolgá-
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kát kapnak; magszakadás esetén elvész a n^il; a hol végül az okirat 
hiányzik, ott, ha a község egyhangúlag úgy tanúskodik, a nemes ember 
szolgaságra jut, a birtokos elveszti a földhöz való jogát.

Az Árpádkori birtok-arisztokraczia kivált a nemzetségi és föld
közösségből ; az ősi nemzetségek elszegényedett tagjai meg a várjob
bágyok csak birtokközösségben élvezhették a nemesi jogaikat: falvak
ban. melyek kuriális nemesi községekül a legújabb korig fennmaradtak.

A városokban is elterjedt a főldközösség, de csak haszonélvezeti 
joggal.

A községi élet kezdetei: a táboron kívül vert sátrak, a 
későbbi tanyák. A vár körül is ki szokás jelölni külön hely
ségeket a szolgák, valamint a régi idegenek részére. A X. szá
zadban már a község (villa, civitas) kialakulóban van, hol a 
szolga és a szabad ember munkája folyik. A terület, melyet 
művelnek, terra villicata s a közös földek és külső telkek 
utilitates et pertinentiae. Az úr a szolgálatot földdel fizeti; a 
bérlő a bért termesztményben vagy munkában szolgáltatja. 
A bérleti viszony a XIII. században jelentkezik. Egy község
ben többféle kisbirtokos is él, a kik a tulajdon (szabad) és 
szolgaföldet vagy maguk művelik, vagy műveltetik. A község 
lakói eredetileg nem nemesek; idővel, a birtokkal nemesítik 
őket, mint pl. a várjobbágyokat. Sajátságos községek: a ven
dégeké, a kiknek csoportja utóbb várossá, mezővárossá vagy 
kiváltság alapján zárt községgé fejlődött; továbbá a XIII. szá
zadiól a soltészségek, melyek a XV. században is virágzanak.

A szabad község a várjobbágyoké és vendégeké, mely a községi 
rendszerben első fontosságú. A szolgai község a nagybirtokosok jószá
gain alakul ki s vagy határozottan rászolgál a nevére, vagy olyan, hogy 
a lakói a munka bizonyos nemére vannak kötelezve s arra, hogy az 
úrnak lakást és eltartást biztosítsanak. Az ily község is törekszik a 
községi szabadság elnyerésére. Vegyes az a község, mely egy vagy több 
úr alatt a nem szabadok közösségét mutatja. A szabad ember itt is 
függetlenül dolgozik.

A tatárjárás előtt már sok új telep létesül Sárosban; 
azután újjá alakul a község, a mennyiben a közös határ
beliek (convillani) együtt bírják a határt, benne közösen mun
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kálják a földet. A földközösségben nyilvánul a községi élet 
jelentősége, mely még a XV. században is virágzó.

A nemzetségek és ágak azonban a külső részekben, a 
legeltetésen kívül, szolgákkal némi földmívelést is végeztetnek. 
Az állandó letelepülés lendít a földmívelés ügyén. A föld: 
terne campestres (mezőség), cserjés és mocsaras rész; to
vábbá terrae cultae et incultae. A szántóföld: ager, a növe
lője: arator. A terület 7:i_a fekete ugar, mely közös legelte
tésnek van alávetve. Az ugarba csak őszi gabonát szoktak 
bevetni, utána pedig tavaszi kalászost; aztán a felszabadult 
tarló újra legelő. így folyik a háromnyomású gazdálkodás a 
XVIII. század derekáig, a mely egyben mutat haladást, abban, 
hogy újabb legelőket tör fel és erdőket irt.1

A mezőgazdasági munkát a kir. várbirtokon a várispán 
századosai, a király egyéb birtokain az officiales, a főpapin 
és egyháztestületin a kamarás, az élelmezést pedig a cele- 
rarius, az apátsági javakon a dispensator, a világi nagy
birtokon az officialis (iudex, maior) vezetik. A munkát a sza
bad embernél a szabad egyezmény, a szolgánál a szolgálati 
jog szabályozza. Ez az utóbbi inkább kir. kiváltságos szoká
son alapszik. Később, mikor a földesúr egyúttal biró is. 
kedvezőtlenebbé válik a szolga helyzete úgy, hogy a király
nak gyakran kell közbelépnie. A ÍV. Béla korabeli új tele- 
pítvények szabadabb elvű szabályzatot kapnak. IV. László 
után pedig a megyei szervezkedés, a nemesek nemzeti ön
tudata és a községi rendszer a mezőgazdaság fejlődését támo
gatják.

A gazdasági beosztás azonban a XV. században is a 
régi marad, a mennyiben a birtok nemesi, városi és paraszti.

1 A Hypolit-codex szerint 1508-ban Sáros és hat vármegye az egri püspök
nek az 500 mf* föld gabonaterméséből beszolgáltat: kilenczed és tized fejében 
1.075,522 csomót; ebből úri tized és plebánosncgyed czímen 71,7017* csomót 
levonva =  1003,82072 cs.-t. A háromnyomású rendszer még nem általános, de 
Sáros vármegye már kivétel.
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A városi birtok a városi kultúra támasza, a paraszti birtok 
pedig kizárólag haszonélvezeti jellegű.

A szolga-rend megszűntével a jobbágy a munkaerő. 
S mióta ius regium szabályozza a nemesi birtokot, a ke
letkező nagy uradalmakkal szemben, minő a makoviczai, a 
köznemes a vármegyei rendszerben keres védelmet s hama
rosan áttér a telekegység rendszerére. A kisbirtokon van 
népessé telt vagy üres (sessio jobbagionalis) s az állattenyész
tés czéljára mezőségi telek. A jobbágy kilenczedet és szolgál- 
mányt nyújt az urának. így alakul ki a XIV. századtól a már 
Írásos feljegyzésű urbárium, mely — mint az 1391-iki Ser
vitia rusticalia mutatja — a jobbágyi kötelmeket szabályozza. 
Úrbéri tractatum alatt még mezőváros is állhat. Van földes
úri és királyi urbárium. A soltészségek hasonlókép jobbágy
községekké sülyednek idők haladtával, s csak az országos 
urbárium szünteti meg őket.

A jobbágyság idejében a szántóföld három dűlőre oszlik.

A nyomásos rendszer (gabona-gazdaság) kizárólag gabonaterme
lésre fordítja a szántóföldet, míg a takarmányt a rét és legelő adja. 
A «nyomás» dűlőkre oszlik, s az egy forgóba felvett nyomások szerint 
1 3 vagy többnyomásos gabonagazdaság divatozik. A háromnyomásos
rendszer terjedését (I. fekete ugar, II. őszi és III. tavaszi gabona) az 
1394. 12. t.-cz. korlátozza.

Gazdasági épületek a XIII. század óta: alsó kúria a tisztek szá
mára, szekértárak, istállók; műhely: munkahely (mansio) a férfi, phy- 
salia a női nemnek; csűr, pincze, magtár; külső épületek: tanya, 
akol, őrház; kunyhó: a procurator pecudum (pásztor) és curator apium 
(méhész) czéljaira.

II.
Az urbárium.

A XVI. század s az utána való viharokat hoz 1718-ig minden 
irányban. Az 1514-iki parasztlázadást a pártvillongások s a török hódí
tás váltják fel. Pusztul a parasztság, a nemzeti munka lehanyatlik, a 
vagyonmegoszlás egészségtelen alakulást ölt, a honvédelemmel szem
ben minden érdek eltörpül, a szocziál-gazdasági szervezet megbomlik.
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a középosztály tönkre megy s kénytelenségből a hatalom ellen sorako
zik. Természetesen az utóbbi győz, a minek következése a Kollonics- 
féle német nagybirtokossági s közép- meg kisbirtokossági terv. Sze
rencsére ennek az I. Rákóczi Ferencz-féle felkelés útját állja. De a 
parasztság is forrong már: ősi jogát, a szabad költözködést akarja s 
vegyest dúl a tönkre ment nemessel. 1711-ben alig harmadfél millió 
lakosa van az országnak. Arra valóságos népvándorlásnak nyitják meg 
a zsilipjeit a kormány és egyház, melyek a telepítéseket vezetik s 
megkötik az 1715-iki törvénynyel a jobbágyot, a kinek csak úri iga
zolványnyal szabad költözködnie. S 1720-tól megered a németség be- 
özönlése.

Egyidejűleg növekszik az urbárium fontossága. Az meg 
a Tripartitum adják a zsinórmértéket a jobbágyügy rende
zéséhez. 1711-ben országos urbárium van előkészületben. 
Csakhogy az a baj, hogy a Habsburgok kora eleddig alig 
egyéb, mint a szabadalmak adásának ideje. Kir. kegyellek 
kapnak kereskedelmi kiváltságokat, megyei tizedet, harmin- 
ezadjogot, fém- és terménymonopoliumot. Az országgyűlés a 
tömérdek gravamen miatt nem ér rá a közgazdasági ügyek
kel foglalkozni, miáltal a nép sorsa egyre áldatlanabb.

A XVII. század végéről a következő századba áthajtó 
felkelések idejében a gazdasági berendezés alapján a jobbágy- 
teher a földesúr kára is. Ezért pusztul rohamosan a köz
nemesség, s mennél nagyobb a jobbágytelek, annál tűrhe
tetlenebb a jobbágy helyzete. A II. Rákóczi Eerencz-féle fel
kelést a Eelvidéken ez a körülmény sietteti.

A földesúr és jobbágy viszonyát a nagyobb uradalom
ban az Urbárium szabályozza, mely falvak szerint állapítja 
meg a falu és az egyes jobbágytelek szolgálmányát. A biró 
nem fizet a telke és háza után, de a hivataláért 1 irtot ad 
az urának. Egy jobbágydelek után 4—lü frt jár ki. A taksás 
jobbágy a művelt földért kialkudott összeget fizeti s gyakran 
még kialkudott szolgálmányokkal is adózik, bár egyébként 
szabadon költözködhetik s rendesen mentes a robottól; a 
szabados jobbágy egyéb szolgálatok fejében a rendes szolgál- 
mánytól és robottól mentes; a szabados zsellér csak a sze
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mélyére nézve kap felmentést; a zsellérnek, ki külömben 
cselédszámba megy, kevesebb a terhe, de kevesebb a sza
badsága is. Az utóbbinak néha van háza, sőt belső telke is.

A szabad költözés jogát törvény biztosítja ugyan, de a 
gyakorlatban nem igen lehet azt végrehajtani; mert a föl
desúr úrbéri hátralékért vagy tartozásért ellent mondhat s a 
szolgabiró vagy a vármegye őt pártolja. Az 1715. 101. és 
1723. 60—1. t.-cz. könnyít a jobbágy helyzetén annyiban, 
hogy a vármegyét a jobbágy megvédésére hatalmazza fel s 
a törvény végrehajtását lehetővé teszi.1

A szatmári békekötés után egyszerre új irány tör utat. 
Figyelni kezdenek a közgazdasági állapotok mostohaságára. 
Persze nem Magyarország érdekében, hanem azért, hogy 
német gyarmattá idomítsák. Ilynemű törekvéseket mutat 
Bées főleg 1720-tól kezdve: ősterményeinket olcsó árban szerzi 
össze a saját ipari czéljaira, míg a magyar árúczikkre külön 
vámot, az új vámrendszer szerint 17%-t vet ki. így össze
köttetésünk a külfölddel — az ősterményeink kiviteli tilalma 
miatt — a minimumra száll le. A rendek hasztalan tiltakoz
nak; az 1715. és 1729. országgyűlések bizottságai hasonlókép 
meddő munkát végeznek: Írásbeli elaboratumaikat a Hely
tartó Tanács átveszi, de — bécsi nyomásra — a levéltárakba 
juttatja.

Mária Terézia alatt még rosszabb a helyzet. Azzá a kizáró
lagos őstermelő szempont teszi. Ő a jóakaratával sújt bennün-

1 Úrbéri szolgálmúmjok: 1. Robot (52 napi munka), melyet a jobbágy 
igással is, a zsellér személyesen végez ; a hol kevés az allodium, ott pénzen 
megváltható. 2. Dézsma: első sorban egyházi adó, de a birtokos is szedi, sőt a 
kincstár és város is. Nagyobb helységben pénzben váltják meg. A tizedszedés 
gabona, őszi és tavaszi búza, árpa, zab, bor, bárány, sőt aprómajorság után is 
folyik Ezt az utóbbit, valamint a méhkas dézsmáját meg szokás váltani; 3. tizen
hatod a lelkész részére; 4. legeltetés után marhánkint díjszedés; 4. vármegyéi 
teher a közmunka (fuvarozás, várjavítás, várlerontás), mely a jobbágyot is, a 
polgárt is terheli; 5. katonai beszállásolás (élelmezés) nov.—április hóban, a 
mi főleg az általános elnéptelenedés e korszakában óriási teher.
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két, amin aztán a bécsi kereskedelmi tanács kapva kap s 
ontja közénk ipar- és kereskedelem-rontó rendeletéit. S aka
ratunk ellen akarnak boldogítani az európai mercantilismus 
hívei, a nemzetgazdasági őstermelő-physiokraták, a népszapo- 
rító-elv apostolai. Bécs minden eszmét legyűr s tej jel-mézzel 
folyó Kánaánnak hirdeti országunkat. A hírek becsalogatják 
aztán a kalandorok légióit, a kik Bécsből, a hadi szállásuk
ról, hozzák népboldogító eszméiket. Majd emlékiratok szál- 
longanak, különösen franczia nyelvűek. Egy magyar ember 
irata a királynőhöz azokat a módozatokat emlegeti, hogy 
miképpen volna meghódítható a szivünk. Ajánl jutalom- 
rendeket, municzipiális döntést a fejedelmi ház házasság- 
kötéseiben, magyar jogi, politikai és pénzügyi tudományos 
egyetemet s végül magyar testőrséget. Wall lovag az indigó- 
termelésben látja a magyar viszonyok javulását, s több ma
gyarnak, így egy késmárki orvosnak az indigo fel is kelti 
ambiczióját. Van a tervkovácsok közt több, a ki a kereske
delem irányítására veti rá magát; Zinzendorf Károly gróf a 
vámrendszer javításával akar segíteni; sőt megszületik egy 
tervtöredék a magyar bank felállítása iránt. Az osztrák ipar- 
monopolium lehetetlenné teszi azonban még az igazán józan 
törekvéseket is.

Tudnivaló, hogy a korábbi jobbágyi szolgáltatások nem 
voltak szabályozva. Urbáriumot a földesúr a belátása szerint 
adott, a miből mérhetetlen visszásságok támadtak. Az ügy ren
dezését fontosabb gazdasági érdekek követelték, első sorban
III. Károly s főleg Mária Terézia alatt a felszaporodó állami 
szükségletek. A nép adózóképességének fokozása létkérdéssé 
vált: annak erőpróbája lett az úrbéri rendezés. Így jött létre 
a nyugateurópai telekegység s vele az egyéni tulajdonjog. 
Az összeíró biztosok elrendelik, hogy a belső telkeknek meg
felelő. egyenlő nagyságú külsőség szakítandó ki. (Azért azon
ban a tagosítatlanul maradt határok földszalagjaiban még ma 
is megvan a földközösség.)
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Mária Terézia és a fia a jobbágyság viszonyát az urához szaba
dabbá telték. így némi alkalom nyilt a föld belterjesebb művelésére. 
A háromnyomású rendszert itt-ott új gazdálkodó mód váltja fe l; az 
ugarnak szánt földet részben takarmánynövények termelésére fordítják. 
Ez a fél- vagy zöldugar. Másnemű törekvések is mutatkoznak: a 
gabona- és takarmányféléken felül eddig ismeretlen vagy csak kertek
ben művelt növényeket termelnek; így burgonyát, takarmányrépát, do
hányt, repczét, olajnövényt, hüvelyeseket, orvosi és fűszeres növénye
ket, tengerit. A talajművelő eszközök szintén javulnak; a faekét a vas- 
kormánylemezes, csavarszerűen hajlított eke követi; s alkalmaznak 
másféle eszközt, sőt gazdasági gépeket. A sorkapálásnak is megvan az 
első nyoma; sőt terjed a televényföld-theória s vele az erősebb trágyá
zás fahamuval, zúzott csonttal, mészszel, gipszszel, márgával. Átlagban 
azonban a jóirányú igyekezeteket az eredmény alig fedezte: részben a 
fizikai tudományok gyenge színvonala, részben pedig amiatt, hogy a 
robotost a háromnyomású rendszertől nem igen lehetett eltéríteni.1 
Berzcviczy Gergely, a bécsi kereskedelmi tanács erőszakos nyomása után, 
nem ok nélkül jegyzi meg, hogy Magyarország a termésének alig a felét 
éli fel. Az ár csekély. Az 1787. összeírás szerint 20 termelő családra 
alig egy fogyasztó család jut, 400 falura 1 város, 1 □  mfre 2500 lakos. 
A kivitel elenyészőleg csekély.

Mária Terézia, mivel az országgyűlés útján nem bizha
lott a kérdés megoldásának sikerében, 1767-től kezdve ren
deletekkel intézkedik. Összeiratja az úrbéri földeket táblá
zatosán, a miket a vármegye tisztviselői töltenek ki. Azokban 
sorra kerülnek: a telkes gazda, házas és házatlan zsellér 
neve; a telek minősége, mennyisége és kiterjedése; a job
bágytelkek osztályai; a jobbágyi szolgáltatás szabályai s a 
földesül' joga és kötelessége. 1772 május 18-án végződik az 
urbariális helyek osztályozása, s ez alkalommal Sáros vár
megye felhívja a szomszédságot, hogy mivel tartani lehet 
tőle, hogy az osztályozásnak a szőlőkre való alkalmazása 
után a bortermelés, a felsővidék ez egyetlen pénzszerző for
rása be fog dugulni, a mennyiben a birtokos a köteles job
bágyi munkától elesik, a szőlőműveltetés jogának fenntartá
sát együtt kérelmezzék. Közben a Helytartó Tanács (5137. sz.)

1 Sok helyt ma sem jobb a rendszer.

T óth Sándor : Sáros vármegye monográfiája. III. 8
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évi urbariális investigatio tartását kívánja, s erre a czélra a 
vármegyei bizottság az eperjesi Pulszky-házat évi 300 rfton 
bérli ki.

A királynő kötőmben már 1752-től foglalkozik a jobbágykérdéssel, 
elméleti utón pedig 1764-ben Kollár Adám, valamint 1766. julius 10-én 
Raab készít ideiglenes úrbéri szabályzatot. Annak értelmében 2— 3 vár
megyénket kormánybiztosok és összeírok jönnek az országba, a kik
nek adatait a vármegyei bizottságok osztályozzák. Az úrbáriális táblá
zat 16 rovata a jobbágyra, községre, telekre, gyalog és igás nap
számra, kilenczedre, ajándékra stb. terjeszkedett ki. A kilenczed: 
nagy, a mely a gabonára és borra, továbbá kicsiny, mely a tojás-, vaj- 
és csirke-szolgáltatásra vonatkozott. A bíráskodást a szabályzat az úri 
székre bizta, a jobbágyi birtokot biztosította s 19-féle jobbágyterhet 
szüntetett meg.1

II. József az anyjánál is tovább ment: eltörölte a föld
höz kötöttséget s kimondotta, hogy a jobbágy szabadon háza- 
sodhatik, tanulhat, udvari szolgálatra nem köteles. Jogtalan
ságok ellen a vármegyei ügyvéddel védelmezteti.

Már maga az összeírás nehézségeket okoz. A vármegye 
nemcsak panaszokat terjeszt elő, hanem 1774-ben kényleien 
az urbárium elől szökdöső parasztságra 40 botbüntetést és bör
tönt kimondani. Az úrbéri rendezés annál kevésbbé sikerül. 
Az országgyűlés sem lelkesedik érte; az 1791. 35. t.-ez.-ben 
kimondja ugyan, hogy az úrbér törvényileg szabályozandó, 
de a szabálvozást nem végzi. Csak az 1832—6 és 1840. évi 
országgyűlések fognak hozzá a munkához, bár az ügy jogi 
részét későbbi időkre odázzák el.

Az 1832-iki osztályozás a következő:
I. osztály: telkes jobbágy határozott állományú jobbágy

telekkel (belsőség, szántó, rét, legelő);
II. osztály: házas zsellér házhelylyel és kisebb külső bir

tokkal ;

1 Jobbágyi tartozások: füstpénz, napváltság, ftstváltság, marhás vagy 
gyalogrobot, irtás, vaj, kappan, csirke, tojás, lüzifa-vágás és vitel, nád, egész 
pénzérték.
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III. osztály: házatlan zsellér kisebb külsőséggel.
Az 1836. V—VIII. t.-cz.-ek az úrbéri birtokrendezést sza

bályozzák. Az V. t.-cz. a jobbágy telek-állományt várm egyén- 
kint, a viszonyokhoz mérten osztályozza. Sáros vármegyé
ben — mint az abaújiban — három telekosztály van:

I. osztály: telekállománya 22 h. szántó, rét (kaszáló) 6 h., 
nem kaszáló 8 h.

II. osztály: telekállománya 24 h. szántó, rét (kaszáló) 6 h., 
nem kaszáló 8 h.

III. osztály: telekállománya 26 h. szántó, rét (kaszáló) 
6 h., nem kaszáló 8 h.

A belső telek : 1 jobbágy telekre 1 hold (1000—1296 üll-öl;
1 zsellér « 150 G-öl.

A VI. l.-cz. az irtásban, szőlőben és legelőben való ha
szonélvezeteket, fairtást, makkoltatást és nádzást, a jobbágyi 
italmérést s a bolt- és malombért szabályozza.

[1 jtelekre a legelő minimuma 4, maximuma 22 h.]
A VII. t.-cz. az úrbér örökös megválthatását engedi meg.
A VIII. t.-cz. a jobbágyi tartozásokat szabja meg.1
Az 1840. VII—VIII. t.-cz.-ek bővítik az előbbieket. Raj

tuk alapszik az 1848. IX—X. t.-cz.-beli úrbéri országos meg
váltás, új birtokrendezés. Az 1848. XII. t.-cz. a megszűnt 
úrbéri javadalmat államadósságnak jelenti ki, de a tényleges 
kártalanítás csak az 1853 márczius 2-iki Pátens alapján.”indul 
meg. Az nyolcz osztályba sorolja a vármegyéket; az I—III. 
osztály 3—3, a IV—VIII. 2—2 alosztályra oszlik. Az átlag
összeg 300—700 írt. A rendezés eredménye 1858-ban 367— 
735 frt kárpótlási összeg földtehermentesítési kötvényekben, 
a melyek törlesztésére a volt úrbéres a váltságösszeg 8%-át 
fizeti.1 2

1 A bártfai Sárosvármegyei Múzeum XVIII. századbeli robotbárczákat 
őriz. Alakjuk: kerék, kéz; anyag: pléh; jelzés: A. K., C. K. [Aspermont 
bárczái Sibán ] A zboróiak üvegből sarlót, kereket mutatnak.

2 A jobbágyi telkekről szóló 1836. II. t.-cz.-t a vármegye 1840-ben Nagy-

8*
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1790-től kezdve a jogegyenlőség eszméje kezd tért hódítani. Az 1802. 
orszgy. törvényczikket alkot az uzsora ellen s kimondja a személyes 
perelhetés jogát; 1807-ben azonban megbotránkozik azon, hogy F. Nagy 
Pál a jogegyenlőséget a szélsőségeiben hirdeti, s határozattá emeli, hogy 
az úri (dominális) szék költségeit a jobbágyi község (communitas) s ne 
az úr fedezze. Széchenyi 1825-ben terjeszti elő javaslatát az alkotmány 
sánczain kívül állók befogadása iránt s kikel a nemesség adómentes
sége ellen. A közös teherviselés és jogegyenlőség eszméje iránt a ne
messég 1830-ban mutat is hajlandóságot, de az 1831-iki kolera idején 
a nép tudatlan, balitéletes és csökönyös magatartása, mi több: Zem
plén- és sárosvármegyei lázongása azt meglehetősen csökkenti. Mégis 
az 1832—6. országgyűlés sokban javítja az urbáriumot. Utilevelet enged 
a jobbágynak, szabad adásvevési joggal ruházza fel s a következő sza
badságokban részesíti:

a) Irtás: faizás, nádiás, makkoltatás; pálinkafőzés. Az üst után 
azonban 2 frt fizetendő.

b) Legelő-elkülönítés, tagosítás.
Egyéb intézkedések:
a) Jobbágy-tartozások: a saját ház után 1 frt bér, a földtermés 

kilenczede, a bortermés kilenczede vagy hegyvám.
b) Úri munka: 52 napi igás vagy kétszeres gyalog,

18 « házas zselléri,
12 c( házatlan zselléri.

c) Az apró (kis) kilenczed megszűnik.
d) A napi gyalog munka 10 kr-ral váltható meg.
e) Vadak ellen három napi vadászati engedély (8 zsellérrel).
f) A jobbágy örökös kötéssel felszabadíthatja magát.
g) Az úri szék elnöke a földesúr nem lehet.
Az 1840-iki országgyűlés ismét javítja az úrbért s az örökösödési 

törvényben kimondja, hogy a közszerzemény a feleket illeti; az 1844-iki 
a közmunkákat szabályozza s az országgyűlési költségeket a nemes
ségre hárítja. 1845 ben Sáros vármegye rendei lemondanak a régi ki
váltságaikról. 1847 november 29-én győz Szemere Bertalan indítványa 
a közteherviselésről, s gyors egymásutánban tért hódít a teljes jogegyen
lőség eszméje a birtokpolitika terén, eltűnnek a korlátozások és a job
bágy szabad ura lesz földjének.

sárosra nem tartja alkalmazhatónak, mert nem-nemes község, melynek úrbéri 
táblázata nem volt. Előbb 18 napi gyalog munkával adózott, utóbb taksát fizet. 
Ezért a telekvásárló nemes nem fizet.
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Az 1871. 53. törvényczikk a birtokrendezés jogi részét 
a magyar perrendtartás formái alá veti. Az úrbéri rende
zést ezután a földesurak vagy a jobbágyok összessége kér
heti. A tagosítás a kisbirtokosok erdeit egy tagban hagyta. 
A legelő nagy része is közös maradt.

III.

Telekviszonyok.

1. A jószágkezelés módjai lényegesen változtak. A közös 
tulajdon után a magántulajdon egyéni kezelése következett. 
Az utóbbi házi és bérlői. Van azonkívül egyéni és társas 
kezelés, de ezek is háziak vagy bérlőiek. 1898-ban az ország 
telkeiből az elsőre 88’39% esett.

2. A puszta telkek összeírását a vármegye 1846-ban ren
deli el, a következő évben pedig elhatározza, hogy az olyan 
úrbéri puszta telek (1836. 11. t.-cz. 9. §.), melyet az úrbér be
hozatalakor mint megszállottat írtak össze, vagy a mely később 
alakult, de bizonyos idő múlva földesúri magánhasználatba 
került avagy nemesek tartják elfoglalva, 1843 szept. 1-től 
közadót fizet.

Ha nem-nemes birtokos tartja elfoglalva a telket, katonai és 
élelemadó szolgáltatására köteles. A puszta telket benépesítő 
az épülettel ezidő szerint 4, külömben 6 évi adómentességet 
élvez. A HT. 23,436—1808. sz. r. a birtok be- és kitáblázásának 
külön jegyzőkönyvre vételét kívánja.

A parasztbirtokon (1898.) 1 úrbéri egész telek = 1 hold 
beltelek és 16—40 h. szántó, 6—22 h. kaszáló. Ezekhez 
a legeltetési és faizási jog járul. A telek legfeljebb négy részre 
osztható, ú. m. két fél és négy negyed telekre. így a birtok 
6—60 h. közt ingadozik, legújabban 5—200 kát. h. közt. Van 
kis-, közép- és nagy-parasztbirtok.

A föld becsértéke (19,100—1894. b. ü. miniszt. r.) a föld
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adó százszorosa. Sáros vármegye az árvák birtokánál az adó 
kétszázszorosának megszabását kérelmezi.1

Az 1848-iki törvény okozta nagy átalakulás azonban a 
kis-, közép- és nagybirtok aránya tekintetében tulajdonkép 
csak évtizedek múlva éreztette hatását. S ez a hatás nem 
örvendetes. A középosztály, az ország gerincze, jórészt elvesz
tette lába alól a talajt, a minek egyik oka az ősiségnek át
menet nélkül való eltörlése volt. A parasztság nagy mérték
ben felszaporodott, a mi által az örökösödési rendszer követ
keztében a parasztbirtok is elaprózódott. A középbirtok par- 
czellázása, mely a hatvanas évek végén kezdődött, az uzsora
kamat miatt nem sikerült úgyannyira, hogy már a nyolcz- 
vanas években nagy gondot okoz a magyar birtokviszonyok 
romlása.

Tényleg a kisbirtok helyzete fonák. Míg az országnak 
kisebb gazdasága 99%-át teszi az összes gazdaságnak, addig 
a kisbirtokra 39’2% terület esik; viszont a többi s a kötött 
birtokok, melyek az összes gazdaságnak csak egy %-át teszik, 
60'5% földrészt foglalnak le. Ehhez az egészségtelen birtok
megosztáshoz még az a körülmény is járul, hogy a külföld
ről bevándorlóit idegenek 1900-ban 2.131,210 kát. h.-t tarta
nak lekötve az összes 34‘37 millió kát. h. földtestből.

Kötött vagyon: a katonai, kincstári, vallás- és közalapítványi, 
kormány kezelése alatt álló egyéb alapítványi, a törvényhatósági vagy 
községi, egyházi és hitbizományi alapok vagy birtokok. Az utóbbiakról 
az 1687. 9. t.-cz. intézkedik, az 1723. 50. t-cz. pedig a nemesi birtok 
hitbizományi alakítására terjeszkedik ki. Az 1827. évi országos választ
mány korlátozandónak tartja, az 1834. évi kerületi ülés pedig eltörlen- 
dőnek. Kossuth Lajos is jogtalan intézménynek állítja. Sáros vármegye
1888-ban adja ki a külföldiek letelepüléséről és lakhatásáról szóló sza
bályrendeletét.

3. A vármegye területén -— a művelési ágak szerint — újabban

1 A XV. század vége körül, a Hypolit-codex adatai szerint 1 hold ka
száló =  1 dukátot =  21 87 frankot ért. Általában akkor a föld ára a termésnek 
tízszerese volt.
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van: 28,135 gazdaság, melyből 256,590 kát. h. szántó, 11,135 kát. h. kert, 
32,026 kát. h. rét, 3 kát. h. beültetett és 40 kát. h. kiirtott szőlő, 
81,464 kát. h. legelő, 219,877 kát. h. terméketlen terület, összesen : 
630,948 kát. h. A gazdaságok területszáma: 553,177 kát. h. tulajdon-, 
22,062 kát. h., haszonélvezeti és 55,759 kát. h. haszonbéres birtok.

A szántóföldek csekély kivétellel dombos területen fekszenek. 
A legtermékenyebb vidék a lemesi, eperjesi és kisszebeni járások 
Tarcza-völgye, valamint a Tapoly völgye. Ezekben a főtermények a 
búza és rozs meg a burgonya. A határszélen fekvő járásokban, mint a 
hétliársiban, felsővizköziben és bártfaiban már kevés a búza és rozs: 
olt a főtermények a zab és burgonya. A jobb vidékeken káposzta és 
kukoricza is terem, míg a felső vidéken inkább csak a burgonya és 
kevés takarmányrépa a kapásnövény. Hüvelyes növények : a bab, borsó 
és lencse. A mesterséges takarmánynemek is hova jobban elterjednek, 
mint a lóhere és luczerna.

Mezei termények: Triticum hybernum, aestivum, spelta; secale 
siligo hyb. et aist.; hordeum distychon et vulgare; avena sativa et ori
entalis (Hungarica); polygonum fagopyrum Tartaricum (tatárka); pani
cum miliaceum; zea mays; festuca fluitans; harmatkása manna (or- 
kutai különlegesség); pisum sativum; ervum lens; vicia faba; linum 
usitatissimum; cannabis sativa; solanum tuberosum.

Sok, jórészint ártalmas termény tarkítja a vetést, ültetvényt, mint : 
avena fatua; lolium temulentum; bromus secalinus (czigányzab); vicia 
eracea; agrostemma Githago; melampyrum arvense et rhinantus Crista 
galli (kékes színt ad a kenyérnek); latyrus tuberosus; allium atropur- 
pureum ; raphanus raphanistrum ; tuleja.

Kerti növények (vetemények): brassica oleracea capitata (kerek 
répa); br. napus (édes r.); br. botrytis (virágkel); br. gogyloides; beta 
rubra et cycla; daucus carota; apium petroselinum et graveolens; 
pastinaca saliva; cochlearia armoracea; különböző raphanusok; aspa
ragus off.; lepidium sativum ; lactuca sativa; papaver somniferum ; 
allium cepa, sativum, schoenoprasium ; cucumis sativus ; cucurbita vul
garis; különböző phaseolus vulgaris; helianthus annuus et tuberosus.

Fűszer-növények : origanum majorana ; satureja hortensis ; ane
thum graveolens; pimpinella anisum ; carvum carvi; nigella sativa; 
ocynum basilicum; dracocephalum Moldavicum; thymus vulgaris et 
serpyllum; capsicum annuum.

Orvosi növények: sambucus nigra et ebulus; solanum dulcamara; 
calendula oil’. ; arbutus uva ursi; Daphne mezereum; ledum palustre; 
juniperus communis; fragaria vesca; scandix cerefolium ; tilia euro- 
psea; melissa off.; salvia off.; loranthus eur.; mentha piperita, crispa, 
viridis, pulegium; Artemisia abrotanum et absynthium; tanacetum
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vulg.; lavendula spica; ruta graveolens et muraria; humulus lupulus; 
origanum majorana et vulg. ; anethum graveolens: carum carvi; nigella 
sativa; thymus serpyllum; papaver roeas; veronica off.; gentiana lutea 
et cruciata; hysma plantago; matricaria chamomilla; anthcmis nobi
lis; Achillea millefolium; leontodon taraxacum; Valeriana sylvestris; 
malva rotundifolia; althaea off.; atropa belladonna; orchis morio et 
mascula; lythrum salicaria; saponaria off.; symphytum off.; tormen
tilla recta; menyanthes trifoliata; urtica dioicea; verbascum thapsus; 
hyosciamus niger; aconitum napellus; aquilegia vulg.; conium macu
latum ; colchicum autumnale ; angelica archangelica: delphinium vulg.; 
arnica montana; asarum europseum; arctium lappa; geum urbanum ; 
erythrea centaureum; chelidonium maius; cichorium intybus; coch
learia off.; inula Helenium ; rubia tinetorium ; tussilago farfara; triticum 
repens; veratrum album; ononis spinosa; phellandrium aquaticum; 
polygala amara; anemone pratensis; viola canina et tricolor; antir- 
rinum linaria; hypericum perforatum: asperula odorata; herberis vul
garis ; betonica off.; rubus i dams ; cynoglossum off.; datura stramonium; 
digitalis purpurea et ambigua; euprhasia off.; glechoma liauleracea; 
lamium album; lithospermum off.; oxalis acetosella; plantago lan- 
ceolata; pulmonaria off.; scabiosa arvensis; sempervivum tectorum ; 
stachys erecta; tragopogon maius; thlaspi; bursa pastoris; ajuga cha- 
msepytis; anthyllis vulneraria: cynanchum vincetoxicum; bryonia 
alba; borago off.; tuja orientalis in hortis; lycopodium clavatum: 
equisetum arvense; polypodium silix mas; sedum acre; cicuta virosa; 
sethusa cinapium.

Terményárak': 1 osztrák m. =  61 lit.:

4. Napszám. Az 1688. évi vármegyei napszám-megállapítás óta 
(1. XX. szakasz) az abaújvármegyei szüreti munka díjai: négy mar- 
hás szekér egy napra 40 kr, gyalogszedő 6 kr és egyszer étel, ünnep
napon kétszer étel díj nélkül. Az utazási nap is számit. A díjazás 
egyébként változik; 1851-ben 1 frt, 1852-ben 1 frt és Vs iccze pálinka. 
1898-ban jelenik meg a vármegyei szabályrendelet a gazdasági munká
sok és napszámosok segélyalapjáról. Cselédszabályzatot már 1810-ben 
ad ki a vármegye, a mely szerint a foglalóval lekötött cseléd, ha ezt 
visszaadja, erővel is kényszeríthető a szolgálatra. 1846-ban a cselédtör
vény lép jogerőre.

búza rozs árpa zab
1820—4-ben 
1850—4-ben 
1899-ben

1 99 frt 101 frt 0 94 frt 0 72 fit
4-16 « 3-12 (c 2-24 « 158 «
9-34 « 7-21 « 6-10 « 572 frt
(métermázsa).
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5. Élelmezési leralcodó-helyeket már a XVI. század óta szokás fel
állítani, de tulajdonkép Mária Terézia szervezi a magtárakat, még 
pedig főleg katonai czélra. Közraktárakat porosz mintára II. József 
létesít. 1788-tól a gazda négyféle terményből a vetőmag 73-t köteles há
rom éven át szállítani. Voltak vármegyei és felekezeti takarékmagtárak. 
1813-ban a harminczados depositumok díjait szabják meg. 1845-ben a 
nyomor miatt a takarékmagtárakat szaporítják; 1846-ban pedig hatá
rozattá válik, hogy 2—2 járásonkint állított lerakodó helyek czéljára:
1. az egész telek Va kői élés (felében: árpa, felében: zab) beszolgáltatá
sára köteles; 2. ehhez az alaphoz a mezei kár kettős birsága járul, 
melyet három évre a domesticából vonnak e l; 3. a fenntartásról egy 
nemes és egy paraszt gondoskodik. Ez utóbbi méri a magot. Mind
ketten külön kulcsot tartanak.

6. 1900. évi birtoklások:

Nagybirtokos 1000 h.-on felül: Haszonbérlő 1000 h-n felül:
önálló földbirtokos _ 16 főfoglalkozású ................. 3
mellékesen « 10 tisztviselő ........... .......... 8
tisztviselő ... 51 cseléd ................................. 119
cseléd 771 Haszonbérlő 100—1000 h-ig:

Középbirtokos 200—1000 hdg: főfoglalkozású............. .... 33
önálló földbirtokos 68 mellékesen......... .............. 11
mellékesen « .... . 33 tisztviselő...................  . .... 29
tisztviselő 58 cseléd ................................. 311
cseléd 898 Kisbirtokos v. bérlő 50—100 h-ig

Középbirtokos 100—200 h-ig: főfoglalkozású ........... ...... 56
önálló birtokos 27 mellékesen....................... 61
mellékesen birtokos 20 segítő ......... ................... 92
tisztviselő 23 cseléd.. . ............................ 122
cseléd 103

Egyházi birtok 100 h-n felül =  2263 h — 045%.

A telekügy állami rendezésére 1731-ben állami földmérő
ket utasít a kormány, a kik a vármegye felmérési munká
jára salvus conductust kapnak; 1776-ban a vármegye föld
mérője 300 rfrt fizetést s ha nemesi birtokon működik, 1 frt 
napi díjat és ellátást kap; 1846-ban Eperjesen telekhivatal 
létesül; 184í)-ben új telekkönyvi, valamint betáblázási mintát 
bocsát ki a kormány; 1850-ben megindul a kerületi telek- 
könyvvezetés.



122

A telekkönyvi rendtartás 1855-ben létesült. A jelzálog- 
hitelügy feltétele ugyanis oly telekkönyvi rendszer, mely a 
zálogjoggal biztosított követelések fokát szabatosan jelöli meg; 
szükségesek tehát hozzá: a telekkönyvi rendtartás meg a 
záloglevelek biztosítása. Az 1723. 107. t.-cz. rendeli már el a 
nyilvános lajstromok vezetését, az 1808. évi HT.-i rendelet 
ismétli, de az 1840. 21. t.-cz. rendszeres telekkönyvet még 
nem létesít, sőt az 1847. országgyűlés is csak javaslatot ter
jeszt elő. Mivel így az abszolút kormánynak nagy és gyors 
hitelre volt szüksége, a telekkönyvi előmunkálatokat hirtelen 
indítja meg s már 1855-ben el is rendeli a telekkönyvre veze
tést. 1858-ban — 7 és 77á effectiv % mellett — 23, 1898-ban 
pedig 760 millió a jelzálog-kölcsönálladék.

A hitelügy egyébiránt Sáros vármegye rendjeit már az 1844. márcz. 
11-iki girálti rendkívüli ülésben foglalkoztatja. Az országgyűlési kér. 
választmány «Telekdíj»-as indítványát tárgyalja. A következőkben nyi
latkozik :

1. A hitelintézet felállítása szükséges, a jegybank még nem léte
síthető ;

2. A Széchenyi javasolta Telekdíj-kölcsön, melyhői Orsz. Pénztár 
alakulna, nem kívánatos;

3. Az orsz. jövedelemforrások közé számítandó minden tisztviselő 
fizetésének (1000 írton felül) 1 20 jövedelmi adója. Viszont örökösödési 
és cta tulajdon sértetlensége miatt» hitbizományi díj nem szedendő ;

(4. A követek három évre két millió forint nemesi segedelmet 
ígérjenek;

5. A közlekedési eszközök szaporítása helyes, de a nemesség 
hatósági utak terhét ne viselje;

(3. A czéhrendszernek a jó rendre vonatkozó szabályai fenntar- 
tandók;

7. Az ipar és kereskedelem fejlesztésére irányuló javaslatokat 
nagyszerűeknek tartja;

8. Tiszteleti táblabiró csak nemes lehessen.)
9. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek a cselédrendszer

ről szóló javaslata abban, hogy ki léphessen szolgálatba, módosítandó.

XVI. K Ö Z G A ZD A SÁ G .
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IV.
Földadó.

Az abszolutizmus korába esik a földadó története. Az 1849. 
októberi Pátens rendeli el az állandó kataszterrel. Előbb, a 
míg a földet felmérik, ideiglenesen. 1884-ben új kataszter 
következett. Az első kataszternek középpontja a bécsi katasz
teri igazgatóság. A kataszteri munkálatokat a községi választ
mány és ügyvezető, becslő-járásokban az adóbizottsággal a 
becslőbiztos végzik. Az adóbizottságnak végrehajtó közegei a 
kerületi felügyelők. Sáros vármegye 1850-ben kap «felbecslő 
felügyelőt».

A földadó ügyében az eljárás az volt, hogy a községi 
választmány felvette a földhozadékot; tehát megállapította — 
11 nap alatt — a község határát és helyrajzi rendben, a 
talajminőség szerint, a dűlőket, végül a művelési ágakat. 
Azután következett az osztályozás. Minden (I—III.) osztályra 
mintatért jelölt ki újra 14 nap alatt; azután telekkönyvet 
szerkesztett dülőnkint, parczellánkint (10 hét alatt). Akkor 
jött felülvizsgálatra a becslőbiztos. Ha a felfogása eltért, a 
döntés a kerületi felügyelőt illette meg. A becslőbiztos tiszte 
a tiszta hozadék megállapítása. Alapul az 1824-iki piaczi 
árakat vették. így az országos földadó körülbelül 83 millió 
forintot tett ki; de Bécs 100 milliót kivánt s akkor az állami 
felszólalás hatáskörét aknázta ki. Ezen az úton nyert 103 mil
liót. Az 1853. évi adókulcs 16%, de a pótlékokkal együtt 
3125%, később az 1868. 25. t.-cz. 29-76%-ra teszi a földadót; 
az 1875. 7. t.-cz., majd az 1883. 46. t.-cz. ismét leszállítja.

[Az 1908. évben előirt országos földadó 66 millió K.]
[.Fogyasztási adót 1849-ben, legelő-adót 1851-ben vettet 

ki a bécsi kormány először.]
A földadó igazságtalan eloszlása idézte fel újabban a 

reform szükségét, melynek az erdőbirtok arányosabb meg
adóztatása lehet az egyetlen feladata.
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V.
Az általános közgazdasági viszonyok.

A gazdasági elméletekkel inkább párvonalosan, mint 
azok általános hatása alatt kezdenek a rendek is idevágó kér
désekkel foglalkozni. Már a XVIII. század első tizedeiben kí
vánják a borkivitel és marhahajtás szabadságát (1715. 75. 
t.-cz.); de igazában nem az országgyűlések és törvények mun
kája volt a gazdasági politika. Egyes kiváló magánbirtokosok 
mintagazdaságait leszámítva, amúgy is csekély az országban 
a közgazdasági érzék. A tanyai gazdálkodás, melyre áttértünk, 
szintén nem járt sok haszonnal. A mi haszon mutatkozott, 
azt is lerontotta az 1751. porta-igazítás. Az ország legnagyobb 
részében, így Sáros vármegyében is nagy a porta-csökkenés 
s vele nagy a hanyatlás. Természetesen a sok elemi csapás, 
mely rövid időközökben sűrűn látogatja meg a megyét, jelen
tékenyen növeli a bajt. Míg nálunk II. József földmérő rende
letéi rövid időre akkora jólétet teremtettek, a mennyiben a 
beözönlő munkásnép pénzt hozott, hogy öt tál étel 7 kr-ba 
(1 peták), egy iccze bor 3 kr-ba, egy s kenyér félkrajezárba 
került s az aranybeváltó lengyelek darabonkint 4—5 garast 
húzhattak le: addig a következő évek rohamosan jelzik a 
közállapotok romlását. Már 1740-ben roppant tél és marha
vész dühöng; 1775-ben a koldusok1 elszaporodása ellen bo
csát ki a vármegye gátló intézkedéseket, a mennyiben az 
illetékességi helyről csak földesúri engedélylyel tűri meg a 
távozást. 1795-ben az éhínség csillapítására a kormány 4000 
rfrt kölcsönt Ígér 5%-ra, a mit a vármegye csekély dolognak 
kénytelen kijelenteni s azért: 1. lefoglaltat Gácsországban 
minden megszerezhető búzát és árpát; 2. kieszközli, hogy a 
HT. márcz. 16-tól a harminczados és vámdíjakat a régire

1 A koldulást az 1847. vármegyei í’endelet tiltja el végkép.
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szállítsa le; 3. mivel a népnek nincs pénze, az egyetlen ke
resetet, a sószállítást szorgalmazza; 4. 600 m. sót kér a sze
génység czéljaira, mert az só hiányában fűvet és gyökeret eszik;
3. mivel a sóvári sótisztek rézpénzt nem fogadnak el, sür
geti a HT.-i intézkedések megváltoztatását; 6. a gabonát a 
nép azonnal köteles fizetni, míg a só árát a megszakított köz
úti munkálatokkal szerezheti meg. S megismétlődik 1806-ban 
a szigorú tél és marhavész ; 1813-ban a Tarcza áradása Nagy
sárostól mindent kiforgat a helyéből s Eperjesnek egymagá
nak 169,39436 rfrt kárt okoz; külömben egyidejűleg a sóvári 
út is használhatatlan a vizek miatt; 1846-ban s utóbb is bor
zasztó tüzek pusztítanak.

Az elemi csapások azonban nem magokra jönnek. A fran- 
czia háborúk óriási megterheléssel járnak. 1805-ben a gabona
hiány miatt a gabonatárakban kell a vármegyének az átvonuló 
katonaság ellátásáról gondoskodnia. Aug. 6-án a következő 
készlet áll rendelkezésre:

köböl búza köböl zab csomó széna
Az alsótarczai járásban _. „  .... 350 250 5000
a sirokai (( ......  300 250 4000
a tapolyi (( ......  300 250 4500
a felsőtarczai (C ......  250 300 4000
a szekcsői (( ......  250 350 4000
a makoviczai (( ......  150 400 3500

1 csomó =  8 u

Ezzel szemben a haditeher gabonában: 28,866 mérő kenyérliszt, 
122,912 mérő zab és az I. járásban 1600, II. j . : 1500, III. j . : 1650, IV. j .: 
1800, V. j . : 1800, VI. j . : 1650 szekér fuvar.

1812-ben is oly nagy a gabonahiány, hogy a serfőzést 
el kell tiltani. Kir. biztosul működik Péchy János a vár
megyében, a kit külön még a tilos játékok megszüntetésével 
is megbíz a kormány. Ő váddal illeti a közigazgatási ható
ságot a H T.-nál, hogy részvétlen az intézkedéseivel szemben. 
A vármegye élesen tiltakozik, de utóbb mégis elismeri a biztos 
zélusát s elégtételt szolgáltat neki. Fontosabb intézkedések
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ekkor a coretának 32 icczében való megszabása a csalások 
ellenében, a gabona- és sóár emelése ellen tiltakozó követi 
utasítás, végre a Szepességtől, mivel a népnek nincs tavaszi 
vetőmagja, sőt Felsőbesnek még kenyere és takarmánya sem.
60,000 rfrt kölcsönkérése. Külömben a segítség sem marad el: 
a király 40,000 s újra 50,000 rfrtot utal ki a sójövedékből; 
a főispán 1000, a kongregáczió 5460 rfrtot adnak. A vár
megye a márcz.—máj. hóra megszabja a gabonaárakat:

zab mérője széna csomója szalma csomója
Márczius hó : ............ 27 kr 24 kr 20 kr
Április « : ...........  30 « 30 « 24 «
Május « : ............  36 « 36 oc 30 &

Adóban: 1 mérő gabona 5 rfrt 
« a zab 3 «

Végül a Sz. I. ellen felmerült vád megvizsgálására, mely szerint 
nevezett birtokos a megszorult ossikói és bartosfalvi népnek egy coreta 
(véka) siligót (búza) 30 rfrton adna és kamat fejében még egy kecskét 
is kívánna, bizottság megy ki kiküldetésben.

1846-ban is nagy az éhínség, melyet a burgonyavész 
fokoz. A következő évben általános a nyomor; a vármegyé
nek 26,843 szűkölködőt kell gondoznia; az 1846. decz. havá
ban megajánlott 15,000 írton kívül a sónak,nagyobb tételben 
való ingyenes szétosztását kérelmezi s nemesi kezességre 
újabb 35,000 írt kölcsönről gondoskodik; a főispán és fele
sége magtári alapra 4500 frtot adnak; a vármegye magtárak 
állítását oly helyen sürgeti, a hol a birtokos magot előlegez
het; a magvisszatérítést decz. 1-ig négy helyett öt vékában 
állapítják meg. Az inségügyi kir. biztos, Vav Miklós br. azzal 
az engedménynyel érkezik le a megyébe, hog\7 a katonaság 
ellátását a kincstár fogja fedezni, a duklai út készítését meg
kezdeti és Sóvárról 100 mázsa ingyen só áll rendelkezésre. 
Az utóbbi azonban 30,000 embernek semmiség. S elégtelen 
a 35,000 frt kölcsön, mert az élelemnek kettős az ára. A sza
kadatlan esőzés pedig a Tarcza és Tapoly szabályozásánál 
teszi lehetetlenné a munkasegélyt. A nemesség, mely már
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50,000 frtot áldozott a jobbágyok külön hozzájárulásán kívül, 
ismét 25,000 frtot kérelmez a felemelt só árából. Mindezek
hez a bajokhoz az őszi termés silánysága járul: az árpa 4—5. 
a zab 2—3 magot igér, a burgonya pedig rothad.

A legújabb idők gazdasági története Sáros vármegyében 
talán még szomorúbb.

Az 1878-iki állapotokról — az alispáni előterjesztés
ben — sok a panasz; hogy a birtokosság a közügyek iránt 
nem érdeklődik, csak a közterhet viseli; 35 jegyző közül egy 
rész nem áll a kellő színvonalon; a 376 községi biró sorá
ban csak 53 ir és olvas s 12 olvas, míg 311 Írást nem tudó : 
s nagy és aránytalan a községi pótlóadó. Ennek aránya:

áll. adója után közs. pótlóadó
Az alsótarczai járás ...... . ... .... 82,654-91 frt 90671-09 frt
a felsőtarczai «. 62,98371 <i 8101-32 «
a sirokai « „„ 70,305-94 « 7061-28 «
a tapolyi (( 54,294-43 « 8330-28 o
a makoviczai (( . 37,982-36 « 7260-88 ct
a  székcsői (( 47,982-36 cc 5573-35 «
Eperjes sz. kir*. város 75,86425 « 7260-88 «

(Községi pótlóadó nincs: Bártfán, Kisszebenben és Héthárson.)
A pótlóadó összege 52,655-18 frt. Mennél szegényebb a járás, annál 

nagyobb adópótlék esik reá. Ezt a visszásságot még szembeötlőbbé teszi 
az. hogy míg az alsótarczai járás módosabb községeinek pótló adója 
6Ví°/o-val kezdődik, a szegényebbeké 16, Hűvészé 193/í, Patacskőé 21, 
Sassováé 25, Fiasé 29, Brezuvkáé 40%. Ezek s a hasonló visszásságok 
vetik fel a gondolatot, hogy czélszerű lenne átnézni a községek szerve
zési szabályrendeleteit s egyes tisztségek díjtalan betöltéséről gondos
kodni. S azt is jelzi az előterjesztés, hogy a rendőri törvény és rende- 
et hiánya megnehezíti a községi elüljáróság tisztét; börtöne van a 
szolgabirónak, de a rabok élelmezéséről senki sem gondoskodik; hibás 
és fukar a rendőri rendszer.

Az 1880. évi alispáni jelentés megdöbbentő közvetetlen- 
séggel tárja fel a helyzetet. A vármegye közgazdasági álla
pota «az általános elszegényedés lejtőjén sínylődik; pár rossz 
év után lefutja pályáját; a középbirtokos, telkes és bérlő
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osztály magával ragadja a tengődő iparost, kereskedőt, s e 
vármegye tősgyökeres lakossága vagy jövevények szolgálatába 
állani, vagy a tengeren túl új hazát keresni lesz kénytelen.» 
A zöm mezőgazdasággal foglalkozik, arra kell tehát figyelmet 
fordítani. A hanyatlás csirái 1848-ból, az úrbéri szolgálatok 
eltörlése következtében erednek, mivel a nemesi birtoknak 
nem volt felszerelése, kárpótlást későn s akkor is csekélyei 
kapott, az olcsó hitel hiányzott, a birtokost a viszonyoknak 
megfelelő állapotba visszahelyezni nem lehetett; a birtok a 
közteherviselést s a könnyebb élethez szokott, de avval szakí
tani nem igen tudó nemesség kiadásait nem fedezhette. Az 
alaptőkét támadtuk meg, a mivel szemben csak az új és helyes 
életmód, a takarékosság és észszerűbb gazdálkodás segíthet. 
A telkesek valamivel kedvezőbb viszonyok közt kísérlik meg 
a saját tulajdonul nyert birtokon a gazdálkodást: kellőleg 
felszerelt s a marhaállomány tekintetében virágzó gazdasá
gukban. Viszont azonban a könnyű vagyonszerzés kinö
vései túlkapóan mutatkoznak náluk: az alaptőkét mód nél
kül megterhelték, a miáltal a nemesség sorsára jutottak. 
Mindkét osztály tönkre jutását mindenesetre az 1865-ig 
szakadatlanul tartó termési csapások, a kereskedelmi pan
gás s a commassatiót követő átmeneti nehézségek siettet
ték. A gazdasági hanyatlással párvonalas a nemzetellenes 
politikai rendszer. 1865-től mindkét osztály sorsa javult
1874-ig a jó terméssel, a kedvező kereskedelmi viszonyokkal, 
a vállalkozó szellem fellendülésével, a vasutakkal, a könnyű 
hitellel, a bérleti viszonyok fejlődésével, az ingatlan érték- 
emelkedésével ; de újra következtek a csapások: a személyes 
könnyű hitel adósságcsinálásra csábít, a bérleti rendszer a 
bérbeadót fenyegeti, az ingatlan szinte értéktelen, az állam 
mostoha viszonyai miatt nagyobb és sok az új adó. Ezek a 
dolgok okozták a lázas mozgalmat Amerika felé. Tíz év alatt 
a vármegye 7000 munkaerőt vesztett egymaga; a falvakban 
csak munkára képtelen férfi maradt.
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A súlyos hehrzet orvoslásának módjait a jelentés a kö
vetkezőkben látja:

1. Állandó a keresethiány; a gépcséplés leszorítja a zsel
lérrendszert : ezért az állam a háziipart országos költségen 
honosítsa meg.

2. A községek részére vetőmag, pénzsegély és tenyész
bikák szükségesek.

3. Életrevaló vármegyei gazdasági egyesület szervezendő.
4. Az amerikai kivándorlás korlátozandó.
5. A birtok tartozéka: az italmérési jog vagy megvál

tandó, vagy törvényileg védendő; külömben az olcsó pálinka 
elsatnyílja a népet.

Az 1885. évi költségvetés tárgyalása alkalmával a föld- 
mivelési és közgazdasági válság ügyében Bánó József szólal 
fel újra. A régi megyegyűlés és a bizottsági ülés tagjainak 
érdeklődése közt sajnosán látja a nagy külömbséget; egy 
dolognak azonban mégis fel kell ráznia közömbösségéből a 
vármegye íiait s az: a közönségnek a végpusztulástól való 
megmentése. Mert ott van a vármegye, hogy «pár rossz év 
után lefutja pályáját.» A termény ára egyharmadára csök
kent, mikor a termés éppen a közép alatt maradt. Azelőtt 
lehetetlenségnek tartott volna bárki ily arányú árcsökkenést, 
mert a közlekedési eszközök az árak állandóságát biztosítot
ták. A politikában minden: a budget, de a gazda élete is 
ezen alapul. Hiba, hogy a budgetünk alapjául az idegen 
államokét vettük, holott egy földmívelő államban egészen 
másfajta háztartásnak kell folynia. Az állam követelményei 
nagyok; az állam háztartásköltségei 1867 óta 20 millió frt 
emelkedést mutatnak. Ez a nagy ellentét az oka, hogy az 
időváltozást rettegve nézi a birtokos. S talán párvonalas az 
a veszedelem, hogy Amerika 200 millió bushel gabonát, vala
mint India és Afrika is óriási felesleget küld Európa felé. 
A reális budget megalkotása, közgazdaságunknak más alapú, 
a gazdasági befektetésekre irányuló szervezése meg az ipar

Totii Sándor : S á r o s  v á r m e g y e  m o n o g r á f iá ja .  Ili. 9
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és kereskedelem béklyóiból való megszabadítása azok a fel
tételek, a melyektől az országnak is, a vármegyének is a 
jövője függ.

A közromlás folytatólag is rohamos: 1892-ben új, még 
pedig 30,000 frtos állami kölcsönt kér a vármegye, egyúttal 
pedig a zsellérkérdésnek a szolgálmányok megváltása tekin
tetében való megoldását szabályozza, a gazdasági szeszipar 
hanyatlásáról emlékiratot terjeszt a minisztériumhoz; végül, 
mikor nagy felhőszakadás, árvizek és az egyik járásban a 
kolera növelik a nyomort, sürgős állami támogatást kíván. 
Sokirányú intézkedések következnek erre: a vízszabályozás s 
a vízmosások befásításának szabályrendelete, vármegvei mező- 
gazdasági bizottság1 alakítása s ennek alapjába a korábbi ló- 
és szarvasmarha-tenyésztési alapok beolvasztása; továbbá a 
megyébe küldött miniszteri biztos útján az «Orsz. Jószív- 
egyesület» abbeli támogatása, hogy a fővárosban nagy lársa- 
dalmi akczióval óhajt lendíteni a károsultakon.1 2

Még 1895-ben is, holott az előző évi alispán-jelentés 
némi javalást állapíthat meg, Somogy vármegye átiratát a 
hazai közgazdasági bajok orvoslása érdekében vármegyénk 
feliratilag látja szükségesnek tárgyalni; «mert a közbirtokos
ság munkaerő hiáiwában kénytelen megválni a birtokaitól, 
hol századokon át a magyar állameszme fenntartója volt.» 
Ezúttal a korábban sikertelen ipartelepek megújítását és 
szaporítását, továbbá mezőgazdasági értékesítő szövetkezetek 
szervezését sürgeti a megyegyűlés.

A vármegyei autonómia szervezése óta a m. kir. föld- 
mívelésügyi miniszter a közgazdasági tisztséget egy-egy köz
gazdára bízta, a kik főleg a nyolczvanas években számottevő 
munkásságot fejtettek ki. Később, első sorban a makoviczai

1 1895-ben Járási mezőgazdasági bizottságok szervezete.
2 Hasonló vállalat volt az 1887. évi eperjesi, nagykárolyi és toroezkói 

tűzvészek alkalmából a Nagy Miklós-féle «Segítség-album» Jókai Mór és Hos- 
kovics Ignácz támogatásával.
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járás érdekében, miniszteri hegyvidéki kirendeltség működött 
a vármegye területén.

1894-ben adta ki s 1904-ben módosította a vármegye a 
«Sáros vármegye mezőgazdasági bizottságainak», valamint «Sá
ros vármegye mezőgazdasági bizottságának» szervezéséről és 
ügyrendjéről alkotott szabályrendeleteket.

VI.
A szegények ügye és a kivándorlás.

I. A vármegye gazdaságtörténetében különösen két moz
zanat köti le a figyelmet. Az egyik az általános elszegénye
dés megállapítása, a másik a gazdaközönség egyesületi szer
vezkedése.

Az elszegényedés útjaira a vármegye hosszú, bajokkal 
terhes története világít rá. A kivándorlások szinte már a tör
téneti korának kezdetein ritkítják az amúgy is ritka népes
séget. Egy ily" népáramlást jelez az 1345-iki kir. rendelet 
Berzeviczy Rikolfhoz, hogy Tarkőről akadályozza meg a sze
génységnek a lengyel határ erdei közé tódulását, hol házakat 
emelnek s a felső vidékre pusztulást hoznak. A XVI. század
tól szinte szakadatlanul tart a szegény nép panasza, vissza
tetszése, háborgása és szökdösése. Nem egyszer felbujtók is 
behatolnak a falvainkba s rövidebb-hosszabb tartamú lázon
gásokat szítanak, mint 1817-ben, melynek hátterében az a 
törekvés lappang, hogy a jobbágyság tömegesen költözzék át 
Bukovina lakatlan telkeire. A vezetőség elfojtja ugyan a moz
galmat ezúttal is, de a szegénység terjedésén nem bir segí
teni. Az 1847-iki gácsországi lázadás terjedése ellen az Orsz. 
Bizottság Főigazgatója katonai enrvel intézkedik, a vármegye 
pedig rögtönitélő biróságot kér a kormánytól s a pálinkázás 
ellen mértékletességi egyesületeket szervez. A szegények ügye 
külömben is állandóan a tárgysoron van. Az 1852. deczember 
1-i kongregáczió sajnosán konstatálja, hogy a zsidók ame

9*
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rikai kivándorlásra csoportokban csábítják a népet. 1861-ben 
a nagysárosi Szegények Háza kerül revízió alá.

Töke: 4 db vinkulált Nemzeti Kötvény-kötelezvény 2000'— Irt

1873-ban a szegényügy szabályrendelete készül el köz
ségi s vármegyei szegényalap létesítésére és kezelésére. Mivel 
a szegényt a község látja el, de az egyenes adó 5%-a iskola
adó s mindkettő közteher; mivel továbbá a kisközségnek 
nincs közvagyona és közjövedelme: községi pótlóadót vet ki 
a vármegye. A nagysárosi pénzalap törvényhatósági szegény
alap czímén fennmarad s az egyes községek segítése ez alap
nak bizonyos százaléka lesz. A nagysárosi Szegények Házá
ban ápoltakat április 1-től az illetőségű községnek adják ki 
az alapból nyújtandó 50 frt segítséggel, az épületet magát 
(egykor megyeházát) pedig 400 írton a katonaság veszi bérbe. 
Az alap 1873. januárius 1-i állása: 10,44287 forint, melyhez a 
sirokai és alsótarczai járások községei adakozással járultak 
hozzá. Mindegyik község kérhet segélyt, ha nincs közjövedelme 
s 1%-t országsegedelmi adó czímén fizet az adója után. E tör
vényhatósági alapjövedelmén túl az állam támogatása várható. 
Jövedelmét a közigazgatási és bírósági bírságok teszik, míg 
a községi szegényalapét a zeneengedélyi díjak és a községi 
bírói bírságok. Egyidejű a vármegyének a növekvő drágaság 
és rossz termés következtében a Kapi—Szvidnik-i út kiépí
tésére vonatkozó kérelme a kormányhoz, hogy legalább ezen 
az úton gátolja meg a tapolyvidéki lakosságnak Amerikába 
kezdődő kivándorlását. 1880-ban1 már tömeges az utrakelők
V—

1 Az 1880. évi tavaszi közgyűlés, az Ínség miatt való nagy elfoglaltság 
miatt, csak május 10-én volt megtartható. Az iparosczéhek leolvadtak; iparos
társulatokat nem lehet alakítani; Eperjesen 3, Kisszebenben 1 czéh maradt

1 « nem vinkulált 
Takarékpénztári tétel

<i 20 ' «  

872564 «
Bevétel: 1076T4 o. é. frt
Kiadás: 71370 « « «
Készpénz: 362'44 a « «
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száma (1289), épúgy 1881-ben; 1891-ben a szegénység ügyét 
újabb bizottság rendezi; 1894-ben a vármegye és a «Sáros
vármegyei Jótékony Nőegyesület» kölcsönösen abban álla
podnak meg, hogy az utóbbi a vármegyei szegényalapból
100.000 irtot vesz át a köznyomor javításának czéljaira.

II. Részben az elszegényedés egyengeti Sáros vármegyé
ben a kivándorlásnak útját. Ennek kezdete, mint a szomszé
dos vármegyékben is, az 1873. évi nagy pénzügyi és gazda
sági válságra esik, a mikor a kivándorlás az északamerikai 
egyesült államokba s Dél-Amerikának néhány államába irá
nyul, s előbb a falusi kiskereskedők meg házalók, majd a 
vasúti építő munkálatok megszűnése következtében a kis
városi iparosok és kisvállalkozók vesznek benne részt. Ezek
nek, kik némi műveltséggel és tőkével indultak útra, kedvező 
sorsfordulatáról hall a hetvenes évek második felében ismét
lődő gazdasági csapások miatt elszegényedett nép, melynek 
míg az egykor virágzó szepesi bánya- és vasipari vállalatok
nál s a vasutak előtt a fuvarozásban stb. megvolt a keresete, 
most egyszerre megcsappant vagy bedugult a jövedelemfor
rása. Elhagyatottságában a hamar keletkező kivándorlási tár
sulatok titkos ügynökeit követi s valóságos lázzal adja rá a fejét 
a kivándorlásra. E kivándorlók egy része, mivel nincs költsége, 
uzsorakamatú előlegekkel köti le magát — a fehér rabszol
gák számát szaporítva — megszabott munkálatokra, avagy a 
házát és földjeit, s a délamerikai bányákba szorul le és ott

fenn, azok is panganak. A középosztály elszegényedett. Az Ínség szomorú 
emlékű lesz, jelzi a kongregáczió, még a késő unokák előtt is. A közállapotok 
lendítésére a főispán személyében kormánybiztos működik. A kivándorlás 
nagy mértékben folyik, de a meggátlása nemzetgazdasági szempontból veszé
lyes kísérlet lenne. Legfeljebb korlátozandó, hogy üzérek áldozatául ne essék 
a nép. A kormány is intézkedjék óvóintézkedésekkel; főleg a bejegyzett keres
kedők ügynökeit tartsa szemmel. Adományok: I. a keresk. minisztériumtól
40.000 irt kölcsön utikereset czimén ; II. a pénzügyi minisztériumtól 20,000 kg 
só; 111. egyesektől: kukoricza 22439/'ioi> hectogr., 14187 kg lenolaj, 3605 kg só, 
42 irt készpénz, kukoricza tavaszira 3308’ io hectogr, 5496Va kg só, vetőmag 
kölcsönben 126,212 írt, élelem 163,169 frl értékben.
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pusztul el; a másik rész azonban az É-i államokban jó kere
setet talál s a sikereivel csábító hatást gyakorol az otthon- 
maradtakra. Nyilvánvaló tehát, hogy nálunk nem kizárólag 
a megélhetés vágya segítette elő a kivándorlást. Vármegyénk 
lakossága csak 1870—1880-ig 6403 lélekkel apadt: különösen 
nagy volt a tapolyi, makoviczai és sirokai járások létszám- 
csökkenése. S a munkáskéz hiánya nemcsak a földmívelés- 
nél, hanem az ipartelepeknél is egyre érezhetőbbé vált. Utóbb 
sem javultak a viszonyok; sőt a mennyiben nagyfokú köny- 
nyelműség vett erőt a népen, a telkes is, munkás is, cseléd 
is hova hamarább Amerikától várta sorsa javulását. S a meg
lazult kötelességérzet súlyos bajok közé sodorta a birtokos
ságot, melynek munkáseleme megritkult.

A jelen század kezdő éveinek során át fokozódó kiván
dorlás lázát azonban a jelzett okok magukra nem fejtik meg. 
Mélyebbreható okok ösztönzik rá a mi népünket, mely éppen 
nem könnyű szívvel hagyja el otthonát: a családot s esetleg 
földet, melyekhez határozottan ragaszkodik.

Ez okok közt a legfontosabbik: az «udvartelki zsellérsé- 
gek» szabályozásának, illetőleg megváltásának eszméje, melyet 
1867 után a kor a maga követelményeként hangoztat. Han
goztatja pedig anélkül, hogy az eszme az 1848-iki törvények 
alapján megszűnt úrbéri viszonyokkal igazi kapcsolatban 
állana. Sok szóbeszéd folyt ebben a kérdésben; vármegyénk
ben a múlt század nyolczvanas évei folyamán a kir. törvény
székhez, mint úrbéri hatósághoz egyre-másra százával érkez
tek keresetlevelek a községekből, melyeknek lakosai: föld- 
mívesek, majd kocsisok, kerülők és béresek is, a használatukra 
átengedett földdarabok megváltásának országos közvetítését 
kérelmezik, a mint arról az 1853 márcz. 2-iki Úrbéri Nyílt 
parancs rendelkezik.

Mivel Sáros vármegyében nem létezett oly udvartelki 
zsellér, a kinek a birtokos a család vagy fiág kihaltáig adott 
volna haszonélvezetre földet, önként érthetőleg a keresetek
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alaptalansága kellemetlen csalódást okozott a felizgult nép
ben. Sőt komoly bajt is okozott; súrlódásokat a tulajdonos 
és zsellér közt, melyek a zsellérviszonyok felbontására, ez 
viszont a munkás proletariátus megteremtésére s a kivándor- 
ás széleskörű mozgalmára vezetett. Az utóbbinak következ
ménye a birtokosság elszegényedése is.

1848 után t. i. a kedvezőtlen talajviszonyok miatt a föld
nek részesek vagy napszámosok által való mívelése kivihető 
nem volt; a birtokos tehát úgy segített magán is, a népen 
is, hogy földjeinek egy részét a viszonyokhoz képest változó 
számú napokban kikötött mezei munka teljesítéséért egyes 
családoknak haszonbérbe adta ki. Adott 3—4 holdas részle
tekben szántóföldet, továbbá legelőt, faizást, sőt lakást is. 
Nyert az intézkedéssel mindkét fél: a birtokos biztos munka
erőben, a zsellér pedig abban, hogy a köteles munka után 
mívelhette a saját zsellérségét, télen át csépléssel és favágás
sal stb. kereshetett és a község állandó bérlő-tagjának tekin
tette magát. Ennek a patriarchális viszonynak a jelzett meg- 
bolygatása a közgazdasági bajainknak, illetőleg a kivándor
lásnak főoka. Más okok még: a gazdálkodási rendszer meg
változtatása, a cséplőgépek alkalmazása, továbbá a közterhek 
folytonos fokozódása, illetőleg egyes adónemeknek, pl. a had
mentességinek helytelen keresztülvitele. Míg t. i. a mako- 
viczai telkesgazda föld- és házadóban 4—6 K-t tizet, addig a 
fiának hadmentességi adója 10 K. A cseléd és munkás adó
aránya is ugyanolyan s mindkettőt 40—58 K fizetéséből rójják 
le. S ok végül: a téli és tavaszi keresethiány, az általános 
ipari pangás. Csak a fonás és szövés nyújt az asszonyoknak 
némi keresetet s itt-ott a kezdetleges házi ipar.

Utlevélforgalom:
1905. évben 4967 személy
1906. « ... ... ... „  ......... 3133 «
1907. « .... _  .. „  ... .... .... 2629 a
1908. « ....... ... __ ........  556 a
1909. « .........  ................... . ... 944 a

(L. Statisztikai Évkönyv 21., 66., 131. 1.)
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VII.
Gazd as ág i egy es iileie k.

I. A gazdasági erők tömörítését Mária Terézia kormánya 
sürgeti első Ízben: így a foldmioes-egyesü lei elmek szervezését 
1771-ben, a Gazdasági egyesületekét pedig már előbb: 1764- 
ben. Sáros vármegye rendei 1771-ben vállalkoznak is egy 
utóbbinak létesítésére Dessewffy István br. elnöklésével. Tagok: 
id. Dessewffy Tamás, Keczer László, Potlluirnyay András, 
Péchy László, ilj. Péchy Gábor, Tahy András, Dessewffy 
András, Kriványi Dessewffy György, Keczer András, Péchy 
Antal, Berzeviczv Ezékiel és Székely Sámuel. Majd 1779. és 
1797-ben a gazdasági szakiskola kérdését veti fel a HT.. 
1846-ban pedig a főispán vezetésével megyei gazdasági egye
sület állítását határozza el a vármegye.

II. Az 1846-ban megalakult nSárosvánnegyei Gazdasági 
Egyesüleh Magyarország első vármegyei gazdasági egyesü
lete. Létrehozásában a főérdem Pillér Gedeoné, ki első ügy
vezető elnöke. A munkásságára vonatkozó iratok s mintegy 
másfélezer kötetnyi könyvtára —- sajnos! az 1887-iki eper
jesi tűzvész martaléka lettek. Külön helyisége nem volt; az 
ügyeit többnyire a vármegyei jegyzők vezették. Az egyesület 
körében eleinte a küszöbön álló robotmegszüntetés meg a 
gazdaságoknak újabb alapon való rendezése voltak a meg
beszélések tárgyai. 1849-ben a kormány feloszlatta ugyan az 
egyesületet, de azért a tagok, a kik nem voltak nagy szám
mal, fenntartották egymás közt az összeköttetést, egyik-másik 
birtokosnál tanácskoztak, vagy felhasználták az eperjesi vásárt 
s olyankor a felsővásártéren, a temető mellett levő faraktár 
udvarán tárgyalták meg a közgazdasági dolgokat. Rendszeres 
működése az egyesületnak 1861 tavaszán akart újra kezdődni 
Eperjes város tanácstermében, de az akkori rendőrfőnök fel
oszlatta az értekezletet; majd mivel a megjelentek Pod-
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horányi Bálint felszólalására együtt maradtak, katonai kar
hatalommal akadályozta meg a tanácskozást. Az egyesület 
1867-ig ismét rendszertelenül működött s különösen a tagok 
gyűjtésében fejteti ki nagy tevékenységet. Eperjes város és az 
Eperjesi Takarékpénztár az első alapítók közt szerepelnek. 
Bár irás nem maradt fenn, mely világosságot vethetne az e 
korbeli munkásságra, annak jelentős voltát az 1869-iki eper
jesi nagyobbszabású vármegyei gazdasági és ipari kiállítás 
bizonyítja, melyben az egész vármegye közönsége lelkesedés
sel vett részt. Folytatólag azután mélvreható az egvesülel 
működése 1878-ig Pillér Gedeon, 1875-ig Pillér Miklós, 1877-ig 
Szinyei Merse László, 1879-ben Semsey Boldizsár, 1890-ig 
Péchy Zsigmond, 1896-ig Szmrecsányi Jenő s a mai napig 
Pillér Kálmán elnöklésével. 1878-ban alkalmaz először rend
szeresen javadalmazott titkárt, a ki «Gazdasági Értesítő» ez. 
hivatalos lapot indít meg, mely rövid idejű fennállása után 
jóval később, 1896-ban kel újra életre.

Az egyesületnek részben 400, részben 200 K alapítványnyal 22 átá
llító, 20 K díjjal 07 rendes, 6 K díjjal 120 kedvezményes tagja van, s 
azonfelül 377 község 4 K tagdíjjal támogatja. Részt vesz az országos köz- 
és mezőgazdasági mozgalmakban és kiállításokban, ilyeneket maga is 
rendez; ügyköre továbbá a kopár területek befásítására, munkások 
közvetítésére, cselédek jutalmazására, az állatfajok nemesítésére, lóver
senyek rendezésére, a kártékony rovarok pusztítására stb. terjed k i; 
rendszeresen foglalkoztatja a középbirtokos osztály helyzetének kérdése, 
s katonai gazdasági tanfolyamokat, az értelmesebb gazdák részére gaz
dasági előadásokat és háziipari tanfolyamokat rendez.

A «Sárosvármegyei Gazdák Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezete» 
szintén 1896-ban létesül, mely hamarosan 40 fiókkal dolgozik. Jelenleg 
52 fiókja s közel egy millió korona évi forgalma van. 1898 őszén ren
dezi az egyesület az 1867. és 1883-iki után a harmadik általános gaz
dasági kiállítását, a következő évben részt vett a szegedi orsz. gazda
sági kiállításon s ez utóbbi alkalommal 40 db pinzgaui szarvasmarhájá
val elnyeri az első díjat, az állami aranyérmet s azonfelül a legszebb 
gyűjteménynek szánt tiszteletdíjat. Ugyanekkorra esik a «Tejtermelők 
Szövetségé»-nek, az eperjesi tejcsarnoknak és eperjesi sajtgyárnak léte
sítése.
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«A Sárosvármegyei Gazd. Egy., úgyis mint a Vármegyei 
Mezőgazd. Bizottság» alapszabályai 1902-ben körvonalozzák 
(51,312—IV. 3a. földm. min. r.) újólag és 1910-ben módosít
ják [28. §.] (41,069—VII. B. 2., 1910. földm. min. r.) azt a 
sokirányú munkásságot, melynek feladata a nehéz közgazda- 
sági viszonyok megjavítása. Ugyanarra a czélra irányul az 
egyesületnek 1903-tól a törekvése, hogy a kormány támoga
tásával Kisszebenben egy hegyvidéki földmíves iskolát léte
sítsen, valamint 1905-től mezőgazdasági háziipari tanfolyamo
kat (Szedlicze, Tapolyhanusfalva) szervezzen.1

III. A sok tekintetben agitatórius munkásságra valóban 
rászorult a vármegye. Alig estünk át a közgazdasági irányí
tás első nehézségein, a mennyiben szükkörű növénytermelé
sünkön a többi közt értékesítő szövetkezetek beállításával 
iparkodtunk segíteni, állattenyésztésünkre pedig a faj nemesí
tés útján hatni: az 1903/4. évi nagy szárazság, majd a szesz- 
termelés akadályai s a kivándorlás növekvése okoztak újabb, 
igen komoly bajokat. Az egyesületre váró feladatok, amelye
ket az 1898-iki szervezet 12 szakosztályra bízott, egyre foko
zottabb mértékben mutatkoztak, kivált hogy a közbirlokos- 
sági osztály a legválságosabb helyzetbe jutott.

Ez az utóbbi ügy már 1901-ben beható megvitatás tárgya.

1 1908-tól kezdve a tél folyamán 20—25 községben gazdasági szakelőadá
sokat tartat a Sárosvármegyei Gazd. Egyesület. Az első háziipari tanfolyamokat 
1902 telén kezdik 15—20 földmíves fiú részére, kik többnyire a kosárfonásban, 
Zboró vidékén pedig a tilinkókészítésbcn nyernek kiképzést. A gazdasági gépek 
terjesztésében már 1898-tól segédkezik az egyesület: akkor 30 db konkolyozó- 
és gabonatisztító-gépet oszt szét kedvezményes áron és még ebben az évben, 
majd 1900-ban és 1906-ban külömböző gazdasági gépek működését mutatja be s 
1908-ban, az Orsz. M. Gazdasági Egyesülettel karöltve, nagyszabású aratógép
bemutatást és versenyt rendez. Az első, magánjáró gőzeke munkáját is ekkor 
figyeli meg a gazdaközönségünk. A mezőgazdasági cseléd- és munkéiskérdéss, / 
az amerikai kivándorlás következtében kell foglalkoznia a vezetőségnek; 1901 
óta gondoskodik aratómunkások s ezóta több Ízben gazdasági cselédek közve
títéséről. Az aktiv tevékenységen kívül a napi közgazdasági kérdések is sűrű 
megbeszélés tárgyai az egyesületben, a miről a főleg 1900 óta közzétett évi 
jelentések szólanak.
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Az igazgató-választmány állandó kivándorlási bizottságot alakít; 
majd az Orsz. Magy. Gazd. Egyesület is foglalkoztatja kérdő
ívekkel a közvéleményt ugyancsak a kivándorlás okai felől. 
A gyűjtött adatok annyira leplezetlenül utalnak a bajokra, 
hogy czélszerűnek látszik a kérdés egész lényegének a kor
mányhoz emlékirat alakjában való terjesztése (508—1901. g. 
e. sz.). Annak sorai szomorú képét rajzolják a földbirtok 
csökkenésének, mely korábban kizárólag a középbirtokosság 
.kezén volt. Az 1848 előtti nemesi birtokoknak alig a fele 
maradt meg, a minek okai között első az, hogy az ősiség 
eltörlésével a földesúrnak nem maradt jobbágya s így a vált
ságdíjat maga fizette meg; másik oka az egyforma örökösö
dés folytán a birtok megoszlása; további okok: a kisebb osz
tályrészű birtokosnak folytatólagos költekező életmódja, a 
nyers termények felszökkent ára, a könnyű váltóhitel s a 
züllött politikai viszonyok ; végül főleg Sáros vármegyében : 
a birtoknak parasztkézre juttatása parczellázás útján, a mi 
többé középbirtokká nem lesz egyesíthető; az amerikai pén
zen való földvásárlás nyomán a munkás- és cselédhiány s a 
városokba tódulása a volt birtokosságnak, melynek fiatalsága 
a jogi pályán, illetőleg az állami alkalmazás útján keresi a 
megélhetés módjait. Az a középbirtokos, a ki még gazdálko
dik, a földjeit gondosan műveli, az állatállományt gyara
pítja; a bérlők azonban — kevés kivétellel — a földkizsák- 
mánvolás elvét követve magok is tönkre mennek. Az utóbbi 
időben jóformán el is tűnt a bérlőosztály. A bajokat végül 
tetemesen fokozza az a körülmény is, hogy a régebbi idők 
túlságos költekezése, a rossz értékesítési viszonyok és a nagy 
adóteher következtében a vármegyei középbirtokok 2/s része 
adóssággal nagyon is meg van terhelve. Némely vidéken, így 
a makoviczai, felsőszckcsői, tapolyi járásokban csak elvétve 
található még gazdálkodó középbirtokos. S a birtokosságunk 
fele is biztos pusztulásnak néz elébe.

A válság eloszlatása, vagyis a még el nem adósodott
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középbirtokok megmentése, illetőleg a középbirtok folytató
lagos elaprózásának megakadályozása, valamint a tényleges 
közgazdasági viszonyok javítása körül határolódik az egye
sület újabb munkássága. Csak a kormány, törvényhozás és 
társadalom együttes közreműködésével remélheti a sikerét.

VIII.
Gazdasági termények.

I. A HT. rendelete alapján a rendszeres tennénij-kinm- 
tcitások 1772 óta divatoznak. Vannak azonban régibb keletű, 
de szórványos adatokat mutató jegyzések is. Ilyenek pl. a 
Hyppolit-codex közlései: (1487—89-ben a tiszta búza köble 
7—8 frank, a zabé 3—4 frank, 100 fej káposztáé 1*50 frank 
a szekér szénáé 10 80 frank.) A XVI. században 1 pár ökör 
ára a 106 frankot nem haladja meg, a vágó marha ára 
1 dukát 50 4, a marhabőré az állat árának negyede, a hizott 
disznóé 40—41 frank. Sáros vármegyében, hol szegény a juh
tenyésztés, 1 juh ára 10—15 4  vagy 3 hizott kappan, 1 kap- 
pané 3—4 4, 1 ludé 2—3 4, 1 fáczáné, a miből akkor sok 
volt, 1—17* 4, 1 köpű mézé 20 4 ; a lóé közönségesen 250 
frank, a díszlóé 437—546 frank.

II. A mérték fogalmának kelete igazában a XII. század 
derekán kezdődik. Addig, a XI. században van határjelölés és 
«per aratra vel iugera» felmérés. A legrégibb mérték (XI. szí) 
az eke; a területegység az, a mit négy ökörrel egy nap felszánta
nak. A városi nép laneus szerint méri a földet; annak értéke 
12 virga; 1 virga = 16 ulna (rőt) = una palma. Majd a hold 
lép előtérbe. Azután a hold a sík-, ritkán hosszúsági mérték. 
Hosszúsági mértékek még: a cubitus, funiculus, ulna. A kirá
lyi ulna (öl) a kisebb, a nyillövés a hosszabb terület mér
téke. Mérnek fonállal (funiculus) is. Az öl = 5 cubitus = 
16-szoros vonal (fonál). A reyf = 70 cubitus hosszú, 41 cubi
tus széles terület mértéke. Funiculus (fin) — 106 ulna. Sík
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mértékek: kir. hold = 70—72 öl hosszú, 12 öl széles terület; 
egy ekealj = 100—150 kir. mértékű hold.

Köb- és űrmértékek: cubulus, capetia, akó, hydria, mo
dius; az 1405-ben budai köböl. A nagy köblöt III. Béla maga 
mérte ki a bakonybéli apátság részére; volt kis köböl is. 
A bor tunellája = bizonyos számú adria, bár többnyire a 
bolgár köböllel mérik a bort a hajdankorban. A sót tyminu- 
sokban adják---100 drb kősóban; 1 kősó = 50—60 s-; 1 tyminus 
tehát = 5—600 mázsa. Sulymérték a font és a mázsa = 100—120 
font. A pénzt is súly szerint szabályozzák. Tulajdonképen 
csak a városokban látni egységes mértékeket, mert azok ott 
rendőri ellenőrzés alatt állanak. A — többnyire — hitelesített 
gabonamérték: a köböl a köztéren van kitéve. Tekintélyes a 
budai köböl, mely lassan országossá válik. Az 1405. évi kir. 
köbölnek még sincs teljes foganatja, még az 1525. 23—4. t.-cz. 
után sem. Még egy-egy községben is változók a mértékek. 
Néhol 1 köl = 1 mérő. Utóbb a pozsonyi, majd a kassai köl 
az irányadó. A kassai köl = 2 pozsonyi köl = 4 fertály - - 
32 pint. A cseber = 30 pint, a veder = 40 pint. A kassai és 
gönczi hordó is mérték. A mérték egységesítésében a szepesi 
kamara 1567-ben fáradozik, de a bornál sikertelenül. Kassa 
város pecsétjével igazolt mázsa minden uradalomba kerül.

Más mértékek: currus onerati, falcastrum; erdő-hold, 
melynek haszonvételénél az öl-et alkalmazzák. A bort a 
XIV—V. században is csöbörrel, akóval mérik. 1691-ben a kas
sai köböl az érvényes (birság: 100 frt a nemestől, 40 frt a 
jobbágytól). 1770.,1 1781-ben a mértékek a HT. rendelete 
értelmében a pozsonyiakra idomítandók át, a mit a szolga- 
birák évenkint felülvizsgálni tartoznak. 1811-ben a mértéke
ket — az 1807:22. t.-cz. alapján — regnicolaris utón állapít
ják meg: azok ez évi szept. 1-től kötelezők; 1813. junius 1-től 
ismét a pozsonyi mérték az irányadó. 1861-ben Bánó József

1 1770-ben 1 petia = 20 pozsonyi rőf.
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egy választmánynyal dolgozza ki a «Mértékek, őrlési díj és 
cselédrendtartás szabályzatáét; 1874-ben (1874:8. t. ez.) a 
méter-mérték válik kötelezővé, s a megyeházában Mérték
hitelesítő-hivatalt állítanak, mely előbb városi, majd vár
megyei. 1907-ben (5. t.-cz.) a kassaihoz csatolják. Általában a 
mérték és súly alkalmazásában nagy a tarkaság. Önkormány
zati testületek körében bajos is az egyöntetűség. Az állam 
azonban folyton törekszik reá.1

III. Terményárak. A Hypolit-e. adatai után a vármegyei 
jegyzőkönyvek főleg az adózás ügyével kapcsolatban emlé
keznek meg róluk. Az őstermék ára természetesen az ipar- 
czikkekhez viszonyítva emelkedik. így pl.
a XIII. században 1 paripa =  5—10 márka, míg i pánczél =  10 m ;
a XIV. « 12 hold =  2 « « i db. görliczi posz

tó =  8 m ;
a XIV. « 1 ökör =  4 arany, (( i « finom vászon

=  6 —7 arany.

A gabona, hús és városi ingatlan ára nő, ép így a ké
sőbbi korban a fáé. S m ivel a pénznek relativ értéke ism e
retlen, a tem érdek lim itatio ellenére sem  határozható meg 
biztosan a term ény valódi értéke.

A magyar forint =  100 4  érték-átlaga:

1522— 30-ig ... .... .... ........  .... 15 o. é. Irt
1531 -46 cc __ .... .... ............ . 12 (c «
1547—1600-ig...... . ............. . ........  10 « .<
1600 után .... ....  ......  ....  ......  7—8 « «
1650 « .... ._. ._ ... .._ .... .... .„ 5—6 « «

[Sz. István alatt 1 tinó értéke =  1 arany penza =  30 ezüst 4  ; 
1 4  =  9 o. é. kr. (5-40 K.)]

A föld értéke is a rajta élő lakosságtól függ. A hol szaporább, olt 
az ár emelkedik. A XI. században már van értéke a földnek, mely a

1 A sárosi régi köböl =  4 véka =  120 1.
A szepesi « « kisebb, kb. =  60 1.
Amott 1 véka =  30 1, míg emitt a dvacatka — 20 1. s ürmérték-egység.
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tatárjárás után csökken, míg az ember ára növekszik. Pl. a XV. szá
zadban 1 rabszolga ára =  6 m. =  63 o. é. frt =  150 h. föld; 1520 körül 
1 frt =  20 véka zab és 7—8 frt =  a szekeres ló, míg 1535 körül csak
5—7 véka zab kapható a jelzett árban, ellenben a ló értéke 12—16 írtra 
emelkedik.

1711 után különösen olcsó a föld és drága a munkaerő. S ezóta 
a termények: a gabona, a hús és zsír stb. ára rohamosan emelkedik. 
1819—68-ig a gabonában 166’40/o, a borban 891%, a középfinomságú 
gyapjúban 73*8% az emelkedés.

A szakadatlan árhullámzás1 az oka, hogy a kormány is, de a 
vármegye is állandóan teljesíti ellenőrző feladatatát. Már 1627-ben el
rendeli az utóbbi, hogy a vásárokon az árszabás kiirva függjön. Ha 
a városi hatóság elmulasztja közzétenni, a szolgabiró azonnal eltiltja a 
bevitelt s 100 frt bírságot vet ki. Az ezévi rendelet még azért is neve
zetes, mivel a rendek a főispánnak teljes hatalmú intézkedési jogot 
adnak a limitatio ellenőrzése tekintetében. 1899-ben teszi közzé a vár
megye a hús vizsgálat legújabb szabályrendeletét.

IV. Húsárak:
1 8 4 0 -ben  1 8 4 8 -ban 1849 -ben 1 8 6 1 -b en

Marha városban___
« köteles vágású

9 vkr. 12 kr 15 kr (6 pkr) 14 kr

helyen .... _ 8—33/s vkr 11 « 14 « (5% « ) 12 «
« nem k. v. h. 7—3Vs « 10 « 1 3  « (5Vb « ) 11 «

Borjú ..... . ......  .... 11-4% « 11 « 11 « —
Bőrös sertés .......... 12—44/s « 14 « 15 « 20 «
Bőrtelcn sertés ... __ 11—4% « 13 <t 14 « 18 ft

1 8 7 1 -b en 1 8 7 2 -b en 1 8 7 3 -ban

Marha városban ....___ _ .... 16 kr 18 kr 20 kr
« kötelesvágású helyen 15 & 18 « —
« nem köt. vág. helyen.... 15 « 17 « —

Borjú ..... ..... .... ....... .... .... — — —
Bőrös sertés......___.... ..... __ — — —
Bőrtelen sertés — — —

1 8 4 0 -b en 1 8 4 8 -b an  1849 -ben 1861-ben

Bárány... .... ._ .... -  7—2% kr 7 kr 7 kr —
Nyers faggyú ... 25-10 « 29 « 29 « 21 kr
Olvasztott faggyú— 32—12V e  c< — 35 « —
Köz. gyertya .... .. 32—12*/b « 37 « 37 « 42 «
Pamutos gyerta „  40—16 « 45 e 45 6 —

1 L. részletesen a X., XL, XX. szakaszt.
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[1861-ben az 1848:16. t.-cz. értelmében a hús- és egyéb czikkek 
árszabályozását Sáros vármegye magának követeli, bár a város az 
1848:23. t.-cz. szerint minden más törvényhatóságtól független. Míg az 
országgyűlés dönt, a vármegye és Eperjes egyetértőleg fognak eljárni. 
1871-től a vármegyei évnegyedes közgyűlés határozza meg az árakat. 
Az 1872:8. t.-cz. 104. ipa szerint a húsár limitácziója nem a vármegye 
dolga többé.]

V. A növénytermelés érdekében a «Sáros vámegyei Gazd. 
Egyesület» még a legújabb időkben is csak szükebb körű 
munkásságra szorítkozhatik.1 Inkább közvetve van rá a 
«Sáros vármegyei Gazdák Fogyasztási és Értékesítési Szövet
kezetéinek megalapítása által befolyással. Az a termények 
lehető magas árú értékesítésére törekszik s a legjobb minő
ségű vetőmagvaknak, valamint a műtrágyának olcsóbb és 
könnyebb megszerzését eszközli. Közvetetlen munkássága 
abban nyilvánul, hogy a kormánytól alkalmas gazdasági esz
közök kedvezményes árú beszerzéséhez segítséget, illetőleg 
elemi csapások idején vetőmaggal vagy készpénzzel való 
támogatást kérelmez, mezőgazdasági tanl’olyamot (1903.) ren
dez, az ipari növények közül a klimatikus viszonyoknak meg-

1 Régebbi termények vagy forgalmi terményáruk a vármegyében (L. XVI. 
és XX. szakasz):

Bor: nemes fajok a szerélni, csemege- (pigmentum), ürmös; idegen 
faj: a kandiai malvasicum (1 iccze — 3 frank) a használatosak már a XVIII. 
század előtt. 1730-ban egy átalag asszúbor 30 frt. [Az 1704-diki capitulalio egyik 
pontja: «Ha szőlőinket (a Hegyalján) más valaki leszüretelte volna, köti ki 
Eperjes, annak a költségeit megtérítjük, hanem a bor nekünk visszaadassék.»]

Burgonya : Az 1770-iki éhség miatt II. József a termelését erősen ter
jeszti a vármegyében, hol az neki is lendült. A burgonyapálinka fogyasztása 
ekkor átlagban 28 69 liter. A 3087. HT.-i sz r. a cyclamnium (burgonya)-ter- 
melést ismételten sürgeti. 1846-ban a burgonyavész alkalmával a vármegye 
mindenkit felment az adózástól, a kinek 1 Irton alul marad az adója. 1896-ban 
15'8% területen folyik a termelés.

Dohány: A termelése szabad az országban; az 1850:29. Pátens óta állami 
monopolium. 1800—51-ig 1 mázsa ára 9 39 frt. Sáros vármegye nem termelt do
hányt, de azért a dohányzás nagyon elterjedt még a jobbágyság körében is. 
Személyes dohány (pipa-)-adó nálunk korábban van, mint Ausztriában (1759) : 
1774-ben 12 kr, 1776-ban Lubotényban a tüzek miatt 10 kr, 1780-ban 30 kr.
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felelő lentermelésre hívja fel a kormán}7 figyelmét s len
készítő és lenbeváltó telepek (1899.), sőt Szepesolasziban(1900.),t 
lenkészítő gyár állítását sürgeti. A lentermelés vesz is csak
hamar örvendetes lendületet: 10 kísérleti telep létesül Har- 
sághon, Váradkán, Héthárson és Zborón 800 m2 öl, Palocsán, 
Herhelyen, Girálton, Lubotényban, Kükemezőn és Felsővíz- 
közön 400 má öl területen. Ott előbb 50 q, majd utóbb a 
szükséghez mérten kisebb-nagyobb mennyiségű rigai len
magot osztat szét az egyesület kedvezményes árban. További 
kísérlet is történik a gazdasági viszonyok megjavítása körül, 
így 1898-ban minta-parasztgazdaságok létesítésében fárado
zik a vezetőség, bár alig számbavehető eredménynyel. Általá
ban sem sok a sikere, mert a növénytermelésnek, illetőleg 
talajmívelésnek sok az ellensége, a legnagyobb pedig: a kis
gazda konszervativizmusa. S akadályai még: a kisbirtoknak 
végtelen elaprózása s a középbirtokosságnak felszaporodó 
terhei. így a modern gazdálkodás rendszere nehezen ver 
gyökeret, s nem igen bírnak a len és czikória kivételével 
az ipari növények sem meghonosodni.

A díszkertészet az Árpádok, majd a Vegyesházbeli kirá
lyok példaadása nyomán előbb a várbirtokokban, majd — 
főleg a Mária Terézia-korabeli bécsi megfigyelések után — 
a főuraknál s lassan a középbirtokosság körében is elterjedt. 
Vármegyénkben is szinte a hány a nemesi birtok, annyi a kert. 
A kisbirtokossággal a konyhakertészet foglal tért. Kertészeti 
kiállítást már 1846-ban rendeznek 516 kiállítóval a gazdáink. 
A gyümölcstermelés igazi felkarolása 1897-ben veszi kezdetét, 
mikor a gazdasági egyesület a kisszebeni állami faiskola léte
sítése ügyében jár közbe a kormánynál s maga évi 200 K-t 
szavaz meg annak czéljaira. Előzőleg azonban sok adat mu
tat már rá, hogy a gyümölcsneműt, ha tervtelenül is, bősé
gesen termelték a vármegyében. Igazolja ezt egyebek közt a 1

1 Szepes vm.

T óth Sándor: Sáros vármegye monográfiája. III. 10
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HT. 5220—1776. sz. tilalma, mely a gyümölcsféléknek a 
városokban divatos elővásárlását óhajtja meggátolni. Szinte 
egyidejű külömben (5390—1776. sz.) a szárnyasok előzetes le
foglalásának tilalma.

Bizonyos, hogy a gazdasági egyesületnek az 1896-iki 
országos s az 1897-iki gyümölcskiállításon való megjelenése 
rendkívüli hatással volt a gyümölcstermelésünkre. A terv
szerű irányítás hamar eredményessé váll. Az egyesület min
denekelőtt — a kisszebeni állami faiskola ügyének rende
zése után — megkezdte a kormány adományából a külöm- 
böző fajú gyümölcsoltványok, majd (1900-tól) az ingyenes 
vagy mérsékelt árú gyümölcsfa-csemeték kiosztását; korláto
zását kérelmezte a gyümölcsfajok termelésének s a vármegye 
területére az almafajokból: az Angol téli arany Parment, 
Casseli nagy renetet, Királyi kurtaszárút, Danczkai bordást, 
Sóvárit, Gravensteinit, Drap d’ort és Mosánszkit, a körtefajok
ból: a Fehér őszi vajonczot (Pergamette), Vilmos-körtét, Izam- 
bertet, Diel vajonczát, Pisztráng-körtét, Napoleon vajonczát, 
Hardenbont téli vajonczát és Téli esperest, a szilvafajokból: 
a Beszterczeit, Olasz kéket, Späth Anna-félét és Korai zöldet 
(Reine claude), a cseresznye fajokból: a Nyársardói fekete szi
vet, a Hedelfingeni óriást és Nagy fekete ropogóst, a meggy- 
fajokból: a Spanyolmeggyet, a kajszinbaraczk-fajokból: a 
Magyar legjobb kajszint javasolta (1899.). Egyidejű az az intéz
kedése, hogy a gyümölcskezelés és szállítás módját füzetek 
útján terjesztette s a szolgabirákkal faiskolák és gyümölcs^ 
kertek létesítésére szólíttatta fel a községi el ülj áróságokat. 
Az 1901-iki Kassai1 Általános gyümölcs- és kertészeti kiállí
táson Sáros vármegye2 nagyrészében a gyümölcseivel, de a 
zöldség, burgonya, oltványok és a kis zebeni kosárfonó-tan
műhely készítette csomagoló- és virágkosaraknak bemutatá
sával is méltó feltűnést keltett. S évről-évre szélesebb körű és 1

1 Abaúj vármegyei.
- Az első díjat nyerte el.
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értékesebb a termelés, a mennyiben Útmutatásokat osztanak 
szét a községekben a gyümölcsfák ültetéséről, kezeléséről és 
ápolásáról; 1904-ben a néptanítók vesznek részt tizennégy 
napi, hasonló tárgyú tanfolyamban; ezerszámra fogadja és 
ülteti a gazdaközönség a nemes oltványokat. A kisgazdák 
érdeklődése egyre nyilvánvalóbb. így érthető, hogy a három 
szomszéd vármegye társaságában 1908-ban rendezett Eperjesi 
Gyümölcs-, Kertészeti, Méhészeti és Baromfi-kiállítás fényes 
eredménynyel jutalmazta az egyesület fáradozásait.

VI. A mezőgazdasági szesztermelésre a sajátos mezőgaz
dasági viszonyok utalják a gazdáinkat. Nélküle a gazdaság, 
mivel a zord éghajlat és rossz talaj nagyon szűk korlátok 
közé szorítják a termelést, a takarmányhiányról pedig állandó 
a panasz s a kapásnövények közül egyedül a burgonyára 
lehet számítani, nem tarthatja fenn magát. Szeszgyáraink 
ezért létesülnek már a gazdasági egyesület új munkaköre 
során nagy számmal. Bár nem kedvező rájok az idő, 1899-ben 
38 mezőgazdasági szeszfőzőgyárunk működik. S akczió indul 
meg a szeszértékesítésre, mely az Eperjesi szeszfinomító-gyár 
eszméjét veti fel, éveken át soron tartja s végre 1903 őszén 
megvalósítja. Ugyanebben az évben 33 szeszgyárunk közül 
22 tagja a szeszfinomító-szövetkezetnek,1 az üzleti jelentés 
pedig 17,024'34 K tiszta nyereségről számol el, a mivel szem
ben a részvénytőke: 110,500 K, a vagyon: 716,64867 K, a 
teher: 699,62433 K. Az 1905-iki forgalom már: 1.254,577 11 K.

VII. Az állattenyésztés fejlesztése kezdettől fogva fontos 
feladata volt a gazdasági egyesületnek. Hagyomány szerű fel
fogás utalta rá, hogy t. i. az éghajlati bajok miatt első sor
ban vele kell foglalkoznia a gazdaközönségnek.

1. Előbb a szarvasmarha-tenyésztésre irányul a tevékeny
sége, melylyel csak 1881-től és 1894-től foglalkozik szabály- 
rendelet. Hajdan (1638.) a vármegye rendelete csak az idegen

1 Héttagú igazgatóság áll az élén. Évenkint körülbelül 25,000 hl szeszt 
finomít.

10*
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marhának Eperjesre való bevitelét tiltotta el, a mint még jó 
másfélszáz év múlva is, hogy a gazdák a szapora marhavész 
csapásai ellen védekezhessenek (1770/1., 1776., 1781., 1816.,
1880., 1890., 1893/4., 1897.). 1893/4-ben, mikor a ragadós tüdő
lob miatt a kormány a vármegye területén elrendeli a beteg 
szarvasmarhák kiirtását, az egyesület a vármegyei mezőgaz
dasági bizottsággal karöltve alkotja meg a szarvasmarha- 
tenyésztés szabályrendeletét s tenyésziránynak a pinzgaui 
szarvasmarhát jelöli meg. 1898-tól még nagyobb súlyt vet a 
feladatára: miután már jelentékeny számban sikerült tenyész
állatokat a községekben szétosztania, díjak kitűzésével szor
galmazza a versenyt. 1899-ben, első Ízben, Bártfán mindjárt 
105 szarvasmarhát díjaz. További intézkedése még: a tuber- 
kulin általános használatának kérelmezése, az eperjesi tej- 
csarnok felállítása s a juhsajt értékesítésére országos moz
galomnak indítása. Mivel a pinzgaui irány már 1901 körül 
szemmel látható lendületet vesz, határozattá válik, hogy éven- 
kint tenyészállat-vásárokat tart a vármegye külömböző pont
jain. Az 1903-iki egyesületi közgyűlés örvendetesen állapít a 
meg, hogy a marhatenyésztés a gazdaközönség főjövedelmi for
rása lett. Majd 1904-ben a magyar szimenthali szarvasmarha
irány rovására a nyugati faj tenyésztés érdekében dönt a 
vezetőség.

Az «Eperjesi Tejcsarnok»-nak 1901-ben 648,200 1 tejet 10 9 fillér 
árban szállít 20 birtokos körülbelül 600 tehén után. Naponkint 400— 
500 1 a piaczra kerül, a többit 42,000 kg sajtnak és 18,000 kg vajnak 
dolgozzák fel. A csarnok sertéshizlalóval van összekötve, hol 250, három 
év múlva pedig 500 sertést látnak el. Legújabban Eperjesen naponkint 
4000 1 tej 20 fillér árban kel el. A tehéntúró és vaj jelentékeny piaczi 
czikk. Ma, különösen a városoktól távoleső gazdaságok a tejtermékei
ket különösen vajban értékesítik, kivéve, a hol — mint Eperjesen, 
Palocsán, Palonczán és Kriványban — sajtgyárak létesültek. Sajttermelé
sünk az emmentháli, kárpáti és romatour-tipusokat kedveli.

A juh- és sertéstenyésztés előmozdítása czéljából 1899-ben 
rambulette-kosokat honosítanak meg s a sertéstenyésztés irá-
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nyitása tekintetében a gazdák túlnyomólag a hússertés-irány 
mellett foglalnak állást. A sertéstenyésztés szabályrendelete 
1901-ben lép életbe. 1903-ban 18 községben az angol fajtájú 
sertéskanok helyett mangalicza-fajtájút alkalmaznak.

A XVII—XVIII. században nálunk a juhtenyésztés szé
lesebb keretben mozgott. A juhturó-néven árult készítmény 
legjava Sáros vármegyéből kerül ki. A juhsajt kg-ja Liptó- 
ban, Szepesben és Turóczban 70—80 fill., nálunk 1 K 10 fill.

A baromfi-tenyésztés keretében az éghajlati viszonyok 
miatt az egyesület 1899-től tyúkfélékből: a kendermagos 
plymouthot és bronzpulykát, viziszárnyasokból: a pekingi ka
csát és emdeni ludat igyekszik meghonosítani. A tojásértéke
sítést a Fogyasztási Szövetkezet vidéki fiókjai útján szorgal
mazza, bár eleinte alig számbavehető eredménynyel (1903.). Ma 
már azonban erős forgalmi czikk a tojás, a mely Makoviczán 
pénzegységként szerepel.

2. A lótenyésztés a XI—XIII. század folyamán a nagy
birtokok méneseiben történik. «Jobbagiones equestres», később 
lovászok a vezetőik. Keczer Ambrus 1663/9. naplója a fel
vidéken fakó, egér- vagy kondorszőrű, pejszínű és szarka
lovakat említ. Még a XVIII. században is a saját tenyésztésű 
paripáin jár a sárosi jobbmódú nemes. Mindazáltal a gazda
sági egyesület akcziójáig a lófajok inkább elcsenevészesednek. 
Hiányzik a határozott irányítás. 1899-ben bár törekszik a 
közép- és kisbirtokosság a lótenyésztés fellendítésére, de 
nincs közös csikólegelője. Az egyesület, jóllehet ilyennek bérlé
sét határozza el, nem talál alkalmas területre. Más irányban 
segít tehát. A midőn a kormány 1901-ben hét állami ménes
állomást szervez a vármegye területén s 25 állami mént s az 
eperjesi ménteleposztály ménéit hat hónapi használatra engedi 
át, a vezetőség két tenyészkerület szervezését, még pedig 
egyet: a Tarcza völgyében Kisszebentől az abaúji határig s 
egyet a Tapoly völgyében Kurimától Zemplén vármegye ha
táráig s bennök az angollal keresztezett Nonius-fajt javasolja
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úgy, hogy a silányabb minőségű lovak fedezése arabs mé
nekkel is történhessék. A javaslat ugyan nem valósul meg, 
sőt a lótenyésztési szakosztály 1903-ban maga is elveti a 
tenyészkerületek ügyét, a mennyiben főczélnak a kiváló ló- 
egyedek s a katonai szolgálatra alkalmas lovak tenyésztését 
tűzi ki, mindazáltal a síkabb és kötöttebb talajon az angol 
félvérrel, a homokos területen az arabs, a hegyesen pedig a 
lipiczai fajtával való irányítása annyira beválik, hogy főleg 
a Tapoly-völgye s Szinye, Zsebfalu és Kis-Sáros vidéke igen 
szép lófajokat nevel, míg az alsótarczai járás inkább lókeres
kedéssel foglalkozik. A közép- és nagybirtokosságnál a ló- 
tenyésztés nem vert még gyökeret, a minek részben az alkal
mas csikólegelők hiánya, részben pedig a költséges csikó- 
teleltetés az oka. Lóversenyek rendezésével is kísérletezik 
újabban az egyesület, sőt 1904-ben «Lótenyésztést és Lóver
senyeket Pártoló EgyesüleU-et1 is létesít. A falkavadász- 
társaság, mely eddig mintegy 22 vadászatot rendezett, ez 
utóbbinak testvérszervezete.

A vármegye 1881-ben adta ki a lótenyésztés, 1897-ben a 
nem állami mének megvizsgálásának szabályrendeletét, az 
1894. évi 12. t.-cz. értelmében pedig 1896-tól a tavaszi állat
szemlék tartását rendelte el. Az állatorvosi közszolgálat álla
mosítása az 1900. évi 17. t.-cz. alapján az eperjesi törvény- 
hatósági és hat járási kir. állatorvossal 1910-ben következett 
el. Lópatkolási tanfolyamot Eperjesen szerveztek. (L. XX. 
Szakasz.)

3. A vadászatra, illetőleg vadtenyésztésre a vármegye 
doniborzati, vízrajzi, fa- és növénytenyésztési viszonyai na
gyon kedvezőek, de nem az az éghajlat. A tél rendszerint 
nagyon hosszú. Mire az első hó lehull, a zúzmara nemcsak 
a magas hegyormokon, hanem 400—500 m-nyire is 30—40 cm 
rétegben rakodik le, s így a hó, ha ráesik, csakhamar egy

lt>0

1 1910-ig.
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méternyi vagy annál is magasabb. Ily körülmények közt 
hiába van erdeinkben kecskefűz, boróka, vadalma, melyeket 
a nem vadászember erdei gyomoknak nevez és irt; meg
teremhet a bükk- és tölgymag; lehet galagonya, kökény, vö
rösgyűrűs som, fekete és fürtös bodza, földiszeder és málna, 
melyeknek a gyümölcse is, a lombozata is igen jó vadtakar
mányt szolgáltat: a vad a magas hótakarótól nem jut hozzá 
s éhen pusztul. így az 1906—7. évben, a mikor másfélméte
res hó alól tömérdek őz, sörte, sőt rőtvad hullája került 
tavaszszal elő. A nehéz telek pedig Sáros vármegyében nem 
ritkák, tehát kevés a vad, s a mi van, azt a keveset is pusz
títja a dúvad, melyből van bőven: a farkas, a vadmacska, a 
nyest, a görény, a menyét, a borz, a mókus, az uhu, a 
sólyom, a héja, az ölyv, a vércse, a karvaly, a bagoly, a 
szarka és a varjú; medve sem ritkaság, valamint az őzvad
nak legnagyobb ellensége, a hiúz is itthon van a vármegyé
ben, főleg a szebeni, hertneki és őrlői hegyekben, de a leg
kártékonyabb: a róka is szapora. Érthető, hogy a mesterséges 
táplálék, a szálas és szemes takarmány nyújtása sem lendít 
a szaporulaton; sőt ott, a hol sok a dúvad s nem kevesebb 
az orvvadász (ebből pedig bőven kijut!), egyenesen veszedel
mes, hacsak az etető nincs kellő felügyelet alatt. Ilyen helyek 
a sózok is, melyek mellett lövik — felügyelet híján — a vad
orzók a vadat.

A vadászatot cserkészeten, hajtóvadászatokon és kutyák
kal gyakorolják. A két első nagyon költséges: amaz a cser- 
kelő utak vezetése, elhelyezése vagy nagy ára miatt; emez 
azért, mivel vannak falvak, hol csak asszonyok, gyerekek 
vagy a férfiakból csak öregek jelentkezhetnek hajtásra. A férfi- 
hajtő, ha ugyan akad, igen drága.

A rőtvad, melyet körülbelül 12—15 éve nyomoztak elő
ször, Zemplénből szaporodott ide. Agancsképződése silány, 
már pedig az agancsáért volna kedvelt vadnem. Az általa 
a fanemekben okozott károk rengetegek. Ott, a hol megtele
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pedett, szaporodik; s a mily mértékben szaporodik a szarvas, 
oly mértékben fogy az őz, mivel elüldözi, úgy hogy a múlt 
őzállományához képest alig lesz itt-ott található s az is csak 
csenevész példán)7. Néhai Keczer Miklós Bunyitán rőtvad 
tenyésztésére pár száz hold területet keríttetett he. A keríté
sen beugrók voltak alkalmazva, hogy a külső vad bejuthas
son a nélkül, hogy a belső távoznék. Halála után a vadat 
rakásra lőtték, a telep pedig megszűnt.

A sörtevad, az égalj zordonsága daczára szépen szaporo
dik s egv-egy vadkan a testsúlyával, kizsigerelve, nem egy
szer meghaladja a két métermázsát. Vadászata kutyákkal 
egyike a legidegizgatóbb, de sokszor veszedelmes élvezeteknek. 
A süket-, nyír- és középfajd az ÉNy-i részek lakója. Az apró
vad — nyúl, fogoly, vadkacsa, fáczán — vadászata, nem tekintve 
Eperjes és Kisszeben vidékét, jelentéktelen; s itt is, bár a 
kormány vérfelfrissítésre évenkint juttat a vadásztársaságnak 
fáczánt, foglyot, nyulat, nincs látszata a szaporulatnak. Annak 
sem volt sikere, hogy 1903-ban több birtokos fáczán-törzse- 
ket telepített a birtokán.

4. A selyemtenyésztés sohasem tudott lábra kapni a vár
megyében. Jóllehet Mária Terézia jutalmakat tűz ki a ter
jesztésére, a «Selyemruha» ez. füzetet ingyen osztatja szét, a 
gubóbeváltást 1765-től monopóliummá s a szederfa-ültetést 
1771-ben a vármegyében is kötelezővé teszi, sőt 1773-ban 
vándortanítókkal oktatja ki a népet, a vállalatnak nálunk 
nem lett sikere. Krieger T. orvos még 1840-ben is 64,000 
selyemhernyó-tojást osztat szét a szegény lakosság között, de 
ő sem boldogul.

5. A méhtenyésztés jelentőségét már 1015-től kezdve 
hangsúlyozzák a kir. iratok. A viaszipar virágzik is a váro
sokban, főleg a XVI. század folyamán, de a XVIII. században 
elhanyatlik. Bártfa évkönyvei említik, hogy a méheknek élel- 
möktől való kifosztását és a méznek megrontását halállal 
szokta büntetni a városi tanács. így 1569 Jubilate-vasnrnap-
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ján Mutier Anna asszonyt máglyán végezték ki «propter 
apum destructionem ac melis subtractionem». 1526 előtt kü- 
lömben a méhkasokat is ép úgy, mint a kecskét, juhot, sertést 
két ezüst fillérrel váltották meg, míg a közönséges ló és tehén 
váltságdíja 5 fillér volt. Viaszban szabták ki a bírságokat is 
fegyelmi kihágás vagy czéhbeli mulasztás esetén. A méhé
szeti termékek feldolgozásának iparágát legnagyobb mérték
ben Eperjes polgársága űzte; Rimaszombat, Rozsnyó és Kassa 
csak másodsorban következtek. Krieger T. 1841-ben még 
8000 kast említ a vármegye területén. Utóbb erős hanyatlás 
következik. Abaúj, Rereg, Sáros, Szepes, Ung és Zemplén 
méztermelése 1908-ban 186,120 K (Sárosé: 19,064 K). A mily 
mértékben nő ezekben a vármegyékben a tótok száma t. i. 
47 %-ról 94%-ig: oly arányban fogy a méztermelésök. A ha
nyatlás oka az, hogy nem akad senki, a ki a népet akár 
nyomtatványban, akár élőszóval kioktatná. A kormány is 
hasztalan sürgette a tanítóság körében a méztermelés fejlesz
tését: annak alig a 10%-a foglalkozik vele. A vármegye terü
letén 20 év óta a méhészetnek legbuzgóbb terjesztője: Zse- 
bráczky Géza palocsai plébános, kitől 1910-ben tótnyelvű 
«Népszerű Méhészet» jelent meg.1

IX.
Erdőgazdaság.

I. Az ősi időkben őserdőkkel és másodrendű: nemus, 
liget, eresztvény (ereszteven) stb.-féle erdőállományokkal talál
kozunk. így van ez a XIII. századig. Csak elvétve akadnak a 
XII—XIII. században foresta-k vagyis erdészetileg kezelt ré
szek, hol erdőcsőszöket alkalmaznak. Az erdő kizárólag vadá
szatra és juhtenyésztésre, majd fatenyésztésre is való. Erdő
óvókról már az 1283. kir. levél szól, melyben az ásguthi erdő

1 A Iialtenyésztés adatai: (L. XX, szakasz).
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öt ily alkalmazottja kap nemesítést a föld felével; szintúgy 
kapnak a nyársi kir. erdőóvók, Illeméres íiai: Gyepes és 
Simon. 1300-ban Asguthra, mely «üres s előbb erdőóvók lak
ták», Synka mester («Asguth-erdewow») donácziót kap a 
királytól.

Az ősi erdőgazdálkodás a XVIII. század közepéig a leljes 
birtokközösségen alapul. Az egyéni tulajdon a szántóra és 
legelőre utóbb már kiterjed, az erdő azonban legtovább ma
rad közös birtoknak. Ki, a hol éri, ott vágja az erdőt. Las- 
sankint ideiglenes felosztása következik az erdőnek; a köz
ség jogosult tagjai egyenlő részt kapnak, még pedig nyilvelés 
útján (nyilas osztás), mely karácsony előtt folyik le. A nyil- 
kimérés kötéllel vagy rúddal történik. Az erdőrészek felosz
tásánál ügyelnek a jobb vagy közelebbi s a távolabbi vagy 
rosszabb részekre. Ezeket az utóbbiakat nagyobb táblákba 
foglalják. Az erdőközösségnek a faosztásban van utolsó nyoma. 
A városok a faraktározásra térnek át.

A régi törzsek jogutódaként a király az első erdőbirto
kos. Uradalmai megyékre oszlanak; vezetőjük a megyeispán, 
ki az erdőgazdaságot is irányítja. A kir. erdőóvók (határőr) 
apáról fiúra viszik a tisztüket; felettük a tiznagyok, ezek 
felett pedig a száznagyok állanak. Az őrzésen kívül a vadá
szás s az erdei patakokban való halászás is az ő kötelessé- 
gök. Ha a király el is ajándékozza esetleg a földet, ezt a két 
jogát fenntartja. Vízóvók is segítenek az erdőőröknek; s van
nak vadászok a vadászat mindenféle nemére. Mindnyájan 
félig szabad emberek, a kik a XIII. század elején már birto
kot, sőt nemességet kapnak. Saját bíró Ítél felettük. Vadszál
lításra útiköltség jár ki nekik.

A kir. erdőbirtokok fogyásával pusztul el az erdőóvók 
rendje. Utánok, a tatárjárást követő időkben, a soltész vesz 
át erdőrészt, a ki a telepesekkel irtatja, majd köztük egyenlő 
részekben osztja szét. 16—20 évi adómentességet élveznek, 
míg a soltész, ki a telep birája, a földesúri haszonból kap
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részt. Ha az irtást tűzzel végzik, az irtásos területnek «Vész 
vagy Vészvercs» a neve; ha meg fejszével (bárddal), «Vágás» 
(Hau). Az 1514:3. t.-cz. a kir. erdőket, melyek már csak némi 
maradványai a réginek, koronajavakként említi.

Werbőczi szerint a középkorban erdőtarifák divatoznak. «Fekete 
erdő» még a XIII. században az őserdő. Van továbbá «makkos» és 
épületlának való «bárdos» erdő, melynek tarifája 50 márka; a közönsé
ges munkára való «eresztvény» tarifája 10 m, a «cserjés«-é 3 m. Az 
eresztvény-erdő a XVI. században tilos. A tűzifára külön erdőt jelölnek 
ki a XIII. században. Előfordul egyidejűleg «eregető-hegy» (facsúsztató), 
s a XV. században a városoknak fürészmalma van.

Az erdő rendszeresebb kihasználását Zsigmond király 
1426-ban rendeli el, a mikor az évi vágásra szánt részek 
kijelölését sürgeti. Az ily erdőrészt a vágás után is meg
hagyják erdőnek. Vármegyénkben a bányákhoz, főleg a só
bányához kellett az erdőfenntartás elvének a XVI. századtól 
érvényesülnie. Igazi erdő-kihasználás csak 1496 óta van, mert 
olvasztó-kohókat akkor kezdenek alkalmazni. Ha a fa kifogy, 
a kohót viszik tovább. 1546-ban az alsóausztriai kamara alá 
kerül az erdő; 1561-ben erdőrendtartást s az erdészek szol
gálati utasításait adja ki a király. Ezekben érvényesül az az 
elv. hogy a fafogyasztásnak, összefüggésben az erdőrész 
minőségével, előirányzat szerint kell folynia. Az 1565-iki 
erdőrendtartás már a magfák fenntartásáról intézkedik, nem
csak a vágás-tervekről. A városok, Kassa első sorban, már a
XV. században ily erdőgazdálkodást végeznek, míg az ura
dalmak csak a XVIII. században kövétik.

A XVI. századtól a bányaerdő-gazdaság vezeti az erdő- 
gazdaságot. Az erdő már nem «tartalék»-föld; a birtokos 
megérti, hogy a kihasználásban rendszert kell tartania. A kö
zös erdő birtokosai erdőbirót választanak; a városok a kama
rák felügyelete alatt emelik az erdőgazdaságukat. Sáros vár
megye a kassai kamarához tartozik, mely biztosaival ellen
őrzi a kezelést. Az állam maga hosszú ideig csak a vadászat 
rendezésével törődik (1504. ki . törv.); 1729-ben (22. t.-cz.)
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sincs tovább. Elegendő ránézve, hogy a becslés meg kármeg
torlás kérdését érinti; ezt az utóbbit is igazában az 1715:94. 
t.-cz. intézi el. A török hódoltság után már behatóbban fog
lalkozik az erdő megóvásának feladatával, de akkor is a 
katonai érdek veszi rá. Mária Terézia sürgeti az erdőültetést 
s csemeték kiosztásáról gondoskodik. Majd a kivitel foko
zására a hamuzsír-üzemet indítják meg, a minek sok erdő 
esett áldozatul. Végre 1754-ben jelenik meg az Erdő-rend
tartás, mely először teszi közügygyé az erdőt.1

Hogy az erdővédelem önczél, az az elv nehezen tört 
utat. Az elv mindenesetre az erdészeti tudomány érdeme. 
1755-ben a Skopek-féle javaslat alapján azonban nem nagy 
sikerrel jár a füzfaültetés; a mi vármegyénk sem barátkozik 
meg vele. Az 1771-iki erdőültetvény-szaporító rendeletnek 
meg az 1770-ben kiadott Országos Rendtartás-nak sincs nagy 
foganatja; csak a városok fogadják el, míg a birtokosság 
húzódik tőlük. II. József is szabályozza 1786-ban a közös 
erdőket; az ő rendelkezése alapján következnek az 1791:57. 
és 1807:21. t.-cz.-ek. Az összes közalapítványi erdőket egy- 
egy erdőmester alatt hat kerületre osztják, majd 1809-ben 
négy orsz. főfelügyelőségre bízzák, melyek a városi és egy
házi erdőkre is kiterjesztik a felügyeletet. A kassai alatt 1 2 3

1 Tanúja pl. Eperjes faülletvényeinck és faiskoláinak 1799. I. feléről való 
kimutatása:

Őszi Jaiskola: I. 5 öl hosszú, 1 öl széles
II. 2 öl « 2 öl a

III. 3 öl « 2 öl «
Csemete: 1 éves 103 kertekben

2 « 206 «
3 « 285 «
1 év alatt 203 «

kitett fa : 2 éves 84 «
« « 3 « 138 «

Egyéb Ja: gyümölcsfa 17+13+2, 5 éves 412+12+109, 2 év előtt kitett 
fa 60. — A polgárságnak kiadott fa : 1 év előtt 24 + 180, folyó évben 154+70 =  
•összesen 1062.
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1817-ben 7(58,005 h. áll. 1827-ben Duesek főerdőfelügyelő ké
szíti a sóvári erdőgazdaság utasításait. 1851-ben létesül s 
1866-ban magyarosodik meg az «Orsz. Erdészeti Egyesület».

A kincstári erdőkezelőség szervezete ma a következő: 
négy erdőigazgatóság, melyek alatt hét fő- és hét erdőhivatal 
s ezek alatt 5.000—50.000 h-ig erdőgondnokságok állanak.

II. Erdőállomány :

1817-ben a három magyar orsz. erdőfelügyelőség alatt álló erdő
területek ;

Bártfa ... .... _ „  _  7196 h Sóvár _  .„ .... _  .... ... 9803 h
Zeeben...... . ._ _  .... _  1925 « Peklén _  .... .... .... .... ... 8631 «
Eperjes . _  ... .... .... ... 1669 «

[.1882-ben a sárosvármegyei, községi és úrbéri erdők üzemtervei
nek elkészítéséről tervezetet fogad el a vármegye.]

184ß-ban erdőállomány: 195,855 h. (196,787 lélek).

a) Törzskönyvi adatok: (1. a táblázatot a 158. oldalon.)
b) Állami erdők m. kir. erdőgondnokságok alatt (1895):
A) Kakasfalvi: területe 9046 67 kát. h. Egy üzemosztály.

Az erdeiben bükk 0 69, tölgy 0'24, juhar, kőris, szil és fenyő 
0 04%. Az egészben szál-erdőséget 100 éves fordákban keze
lik; évi vágásterület 93-66 kát. h., évi fahozam 17,072 m3. 
A fahozamot házi kezelésben értékesítik; még pedig az épü
leti és műszerfát döntött állapotban, megköbözve adják el az 
erdőn, a jóminőségű tűzifát pedig a 11 krn-nyi sóvári-szigordi 
fausztató csatornán Sóvárra úsztatják le s az ottani farak
tárakban értékesítik, míg a kevésbé jó minőségűt az erdő
ben adják el. A tüzifatermelés és szállítás biztosítása czéljá- 
ból a kincstár Aranybánya községet, mint kincstári telepít- 
vényt tartja fenn.

Ez erdőgondnokság területén 1940 möl2 csemetekertek 
vannak. Állandó faipartelepei nincsenek, de alkalmilag maga 
készíttet fogadott munkásokkal fenyőzsindelyt, fenyőpadlót, 
szőlőkarót és vasúti bükktalpfát.
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1. Alsótarczai szolgabirói járás

5000 39.562-50,1887-88 41.500-38 16.332 61 24.153-87 1013-90 11.912-37 11 323-82 17051 -  ! - 1293-60 278562) — 27.485-92) 14.014-46
2. Felsőtarczai szolgabirói járás

5000 40.189-82 — 40.719-82 820-33, 26.160-28 13.739-21 — 1014 101 964-16
i — 4037-47) — 6015-73) 34.704-09

3. Sirokai szolgabirói járás
8200 26.769-741469-11 28.320-85 4066-27 17.393-59 6860-99 1307 60 1809-59 151 81 — ) — — 2148-38 1514 00 6931-38 21.389-47

4. Tapolyi szolgabirói járás
400 28.561-91 — 28.565-91 929 78 26.186 17 144996 — 371-36 240-85 73000119519 3862-99 — [ 64C0-39 22.165-52

5. Szekcsői szolgabirói járás
— 138.401-97) — i 38.401 97 721-55 31.291-22 6389-20 — ) 1967 55) 174-66 ! — 4517-49 2633-00 9292-70 29.109-27

6. Makoviczai szolgabirói járás
1612-00 35.175-70) — 36.787-70 3600) 36.531-59 22011 — 825-57) 17002 1400! — “ 7189-20) — 8198-79 28.588 91

7. Rendezett tanácsú városok
651-80) 5778-54 — ) 6430-34) 873-33; 173190 382511 — j 6340-34 5-02 — ! - _ _ _ _  1 _ _ _ 634534 8500

Állomány az 1905. év végén
2929-80 214.440 18 3356 99 220.726-97 23.779 87)163.448 62 33.49848

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i
13.219 97:23.652-33 1877 01 744-00|119519|1293 60|24-541 15 4147-OL 70.670-25 150.056 72
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B) Keczerpekléni: területe 4437 27 kát. h. Egy üzemosztály. 
Tölg\r 0 47, bükk s más lombfa 050, fenyő 0 03°o. Az egész
ben szálerdőséget 120 éves fordákban kezelik; évi vágásterü
let 4059 kát. h., évi fa hozam 4392 m3 (tölgy 1186, más lombfa 
3206 m3). A fahozam értékesítése rendszerint árverezés útján 
a tövön, vagy választék szerint tényleges átadással, kisebb 
mértékben pedig árszabálylyal kikötött árakon az erdőn tör
ténik.

Az erdőgondnokság területén 1962 möl2 csemetekert van. 
Állandó faipartelepek nincsenek. A vevők a tölgyfát vasúti 
talpnak, dongának vagy épületi és műipari czikknek dolgoz
zák fel, a többi faneműt tűzifának vagy faszénnek hasz
nálják fel s többnyire a kassai fapiaczon árúsítják.

c) Az állami kezelésbe nem vett magán és egyéb erdők 
terjedelmét az a) és d) erdőterületszám levonása mutatja az 
összes erdőállományból.

d) Állami kezelésbe átvett erdők-

i895 ben 410 birtok : 31,547 kai. h. (121 kát. h. terméketlen).

I. Fanemek szerint:
fenyő ............  .... .... 6496 kát. h. (37 k. h. terméketlen)
tölgy.... __ ......................  3753 « —
bükk- és más lombfa _  21,298 « 84 « «

II. Üzemtervek szerint kezelés alatt:
a) rendes gazdasági

üzemterv szerint 26,953 kát. h. 121 (k. h. terméketlen)
b) ideiglenes g. üt. sz. .... 4513 «
ej g. terv nélkül ........  .... 81 « —

III. Üzemmód szerint kezelés alatt:
a) szálerdő-üzemben .... .... 20,405 kát. h. 9 (k. h. terméketlen).
b) sarjerdő-üzemben .... 10,619 <( 82 « «.
c) szálaló-üzemben ......  523 «. 30 « «

IV. Faipartelepek (fűrész-, egyéb feldolgozó-): Balázs- 
vágás, Bajorvágás, Plavnicza (fűrész-: 1910-ben megszűnt), 
Bártfa, Klyussó (Zabava), Hertnek stb. községekben.
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V. Facsemete-kertek: a) állami: Czemétén, Kisszeben- 
ben, Bártfán: 6821 möl2. Készlet 1—3 éves facsemetékben
7.166.000 db. b) magán: 33, összesen 4830 möl3. Készlet
687.000 db.

VI. 1894 tavaszán és őszén beerdősített terület: a) állami 
kezelésű birtokban: 1. természetes utón 323 kát. h.; 2. mes
terségesen 353 kát. h .; b) kopár- és védőerdő-területen: mes
terséges utón, ingyen facsemetékkel 71 kát. h.

VII. Fahasználat: 196 erdőbirtokban 354 kát. h. vágás
terület. Faeladás: a) Eperjesen 544 db tölgy-műfa (1139 m3) = 
7357 frt; b) Kisszebenben 3162 m3 jegenvefenyő-épületfa = 
6397 10 frt, 439 m3 tölgy-épiiletfa = 1850 frt.

1907-ben: A) Állomány:

1. Kis- és nagyközségi erdő (legelő) 2 birtok 1016-2 kát. h.
2 . Úrbéri, természetben el nem kü-

lönített erdő- és legelő-illetőség _ 3 (( 1164-9 ((
3. Úrbéri, természetben elkülönített

erdő-illetőség___ .... __ ________ 329 (C 21,848-9 ((
4. Úrbéri, t. elk. legelő-illetőség ... 25 (( 1,285-2 ((
5. Úrbéri, ajándékozás, vétel v. csere

útján szerzett erdő ___________ 172 (( 19,488-4 ((
6 . Rend. t. városi erdő_________ 3 « 9,619-2 ((
7. Egyházi testületek és személyek tu-

lajdonában levő e r d ő ..........  .... 106 a 1,6724 ((
8 . Magánalapítványi erdő.... ... ... „. 2 (( 1,711-2 Cl

9. Részvénytársulati erdő _ . . .___ 1 (( 1,8710 (.(
10. Az 1898:19. t.-cz. 1 . §. g) p.-ban

említett kopár terület......  ....___ 58 « 1,0616 «
701 birtok 60,739 kát. h.

Összesen: 331 község határában.

B) Az áll. kezelést az Eperjesen székelő m. kir. erdő
hivatal I—II. erdőgondnoksággal teljesíti. Hatásköre Abaúj- 
Torna vármegyére is kiterjed. A kezelés holdankint átlag 
20 fdlérbe kerül a birtokosnak. Az erdők őrzését 10 járási 
és 14 külön alkalmazott erdőőr, továbbá 387 erdőszolga a 
saját kezelésével végzi. Átlagos költsége a birtokosnak hol-
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dankint 48 fillér. Az összes területeket gazdasági tervek alap
ján kezelik. 1907-ben 240 erdőbirtokon, 405 kát. h.-on mint
egy 19,200 m:! fatömeggel eszközölték a fahasználatot. Fel
újítás mesterséges úton, csemete-ültetéssel 146 birtokon, 
653 kai. h. területen ment végbe. Csemetekert: 3 állami 41 
kát. h. területű, 52 birtokossági 4'9 kát. h. területű volt. Kiosztás 
alá került 2—3 éves 2.410,000 s kiosztatlan maradt 2.512,000 
darab csemete. A legeltetés: szabad volt 37,594 b., tilos 
23,145 h. területen. Az 1898:19. t.-cz. II. r. alapján a köz- 
birtokosi erdők és kopár területek ügyvitele jóváhagyott sza
bályzat szerint folyt. Erdőrendészeti eset 31, erdőkihágási 
pedig 947 volt. Átlagos, holdankint való eladási árak: tölgy 
1672, fenyő 1219, bükk 5116, egyéb alárendelt fanemek 248 K.

e) A faizás: az a.haszonélvezet, mely az úrbéreseket az úr 
erdejében megilleti. Vele jár a tűzi- és épületfa haszonvétele. 
Századokon át rendezetlen maradt a faizásbeli eljárás, csak 
az 1836: 60, t.-cz. 4. §-a szabályozta. Sok helyt a jobbágyok 
erdőrészt kapnak. Az úrbér megszüntetése után az 1853-iki 
Pátens 10. §-a a faizás törvényes élvezetéért a haszonvételnek 
megfelelő erdőrészt rendel, de az egész község számára ko
rábban kihasított erdőterületből a többi a földesúré.

A HT. 1771-től sűrűn foglalkozik az erdő érdekével. 
A rendeletéi sokban hasznára is vannak. Előbb két fagyökér- 
emelő gépet küld, majd a vágást nagy fűrészszel s nem fej
szével végezteti, a mororum implanatio-t szaporíttatja, a 
bombex sokszorosításának módját közli s Eperjesen várme
gyei faiskolát állíttat. Utóbb a vármegye is jó példával akar 
elüljárni s 1871-ben a községek faiskoláihoz 3—3 tagú bizott
ságokat rendel s 1900-ban szabályrendeletet ad ki a faisko
láról és fásításról.

Az 1770-iki Urbárium a faszedési jog mellett a legelte
tésit is szabályozza. Ezeket a jogviszonyokat az 1836: 6. t.-cz. 
s a következő törvények még pontosabban körülírják; így 
az 1871 : 53. t.-cz., mely az úrbéresek birtokigényeit a volt

T óth Sánüoh : Sáros vármegye monográfiája. III. 11
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földesúréitól külön választja. Pedig az ügy rendezése állag
ban valóságos csapást mért a földmivesnépre. A legnagyobb 
csapás az élelmiszerek megdrágulása. Összeírták t. i. az úr
béresek fajárandóságát és legeltetési jogát; fölbecsülték az 
uradalmi birtokból az oly erdő- és legelőterületeket, melyek
ből egyrészt a szükséges famennyiség termelhető, másrészt 
az úrbéres illetményéül meghatározott állatállomány eltart
ható, viszont az uradalmi erdő és legelő többi részét elzárták 
(1879 : 31. t.-cz.). Ez az elkülönítés, melynél gyakran nem az 
igazság és méltányosság volt az irányadó, okozza az úrbéres 
súlyos helyzetét; mert alig van község, a hol akár a meg
illető fakontingenst megkaphatná, akár a közlegelő elégséges 
volna az állatainak eltartására. Innen van, hogv a birtokren
dezésnek nem egyszer ellene is szegül „a nép. Tetézi még a 
bajt az 1879: 31. t.-cz. erdő- és az 1883: 20. t.-cz. vadászati 
törvénye.

Sáros vármegyében jelentékenyen elütő a járandóságok 
ügyének rendezése s az a gazdasági hanyatlás magyarázata. 
Itt a tagosítási eljárás folyamán magok az úrbéresek válasz
tották ki a részökre kihasítandó erdő- és legelőterületei, melv 
majdnem kivétel nélkül a falvak közelébe esett. A gyakor
latot a bíróság is átvette s peres esetekben a szabad választás 
jogát mondotta ki. Az úrbéres tehát nem szenvedett rövid
séget. Hogy azután mégis támadtak bajok, azoknak forrása 
ott keresendő, hogy az erdőtörvén}' behozataláig az úrbé
resek — a tót fajjellegnek megfelelőleg — elpusztították 
vagy elkótyavetyélték az erdejük fáját, másrészt pedig a kö
zösség tartama alatt az egész legelőterületen, melynek jókar
ban tartásáról a földesúr gondoskodott, szabadon legeltellek. 
A közösség megszűnte után a legelő észszerűden használa
tának az lett a következménye, hogy az a tetemesen meg
szaporodott marhaállomány eltartására azontúl elégtelennek 
bizonyult.

III. Erdőtörvény nem korlátozta a fa- és vadállomány
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pusztítását századokon keresztül. Mégis vármegyénk birto
kossága a saját jól felfogott érdekében helyenkint sok oly 
irányú rendelkezést végez, melylyel más vidékek erdőgazda
ságának példát mutat. Utóbb a kormány keze működik közre, 
bár nem mondhatni, hogy mindenkor sikerrel, az állapotok 
irányításában. Adataink a XVII. sz. kezdetéhez vezetnek, a 
mikor már a közbirtokosság erdőrendtartásokról gondoskodik. 
A kissárosiak, a Soós- és Bornemissza-családok 1620-ban 
adják ki a magokét kissárosi erdőiknek tilalmában. 1637-ben 
a Boroszló és Mérk közt fekvő erdők közös használatáról 
folyik a jászói konvent előtt tanuvallatás. Itt 10 kérdést in
téznek 8 községhez és egyesekhez arra nézve, hogy a két 
község alsórészebeli jobbágyok egyenlően birták-e a Mérk 
község felsőrészebelieivel az erdőt. 1660-ben Szinye és Szinye- 
újfalu közbirtokosai lépnek erdejök használatára vonatko
zólag egyességre, mely «tilalmas minden falunak».1 Ugyan- 
akkor a szinyei erdőrendtartás részletesen kiterjeszkedik az 
erdőjövedelem kérdésére. Erdőispánja a közbirtokosságnak 
Keczer Menyhért Peklénben. Öt Keczer és Segnye}r István, 
felében a lengyel herczeggel, megveszik a Zennip-jószágot, a 
honnan következő a jövedelem:

Erdőilletékek: a hutától 40 frt; mérki és boroszlói job
bágyaik az eperjesi jezsuitáknak fizetnek: a lignatiótól
és legeltetéstől .... . . .___ . . .____ .... ....______  28 forintot;
puszta mezőkön a legeltetéstől... ..........  _  40 «
azonfelül bárány-dézsmát ... _  _. _  ... ... „  — «
egyes falvak a legeltetéstől _____ ______ 4—4 polturát,
puszta mezőn a makkterméstől tizedet vagy 8 — 8  «

1691-ben «Sáros vármegyében praktikáltatik, feles fenyő- 
és jegenyefájok lévén», hogy feles zsindelyt hasíttatnak s abból

1 L. Erdészeti Lexikon : 1 1620. II. 29.: a kissárosi közbirtokosok erdőrend
tartása ; 2. 1669. I. 9.: A szinyei és szinyeujfalusi közbirtokosok egyessége 
erdőik használata felől; 3. 1669. I. 12.: A zsegnyei közbirtokosok erdőrendtar
tása. (Nyelvi szempontból is érdekes adatok.)

11*
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eladás útján pénzt gyűjtenek. 1698-ban az ábrahámfalvai bir
tokosság lép egyességre az erdő használata iránt. 1750-ben a 
HT. nem boldogul a hamuzsír-főzetéssel, mely egyeseknek 
csekély keresetet nyújt, a mennyiben mázsája öt forint s pár 
krajczár; 1759—62-ig pedig jelenteni kénytelen, hogy a fűzfa
ültetés Sáros vármegyében nem sikerül. 1799-ben egy szepesi 
ember akkor azt javasolja, hogy a hamuzsír-ügvet az állam 
vegye kezébe, de ahol sok vásznat készítenek, mint ebben 
a vármegyében is, ott hagyják annyiban a dolgot. 1827-ben 
jelennek meg németül a sóvári kamarai uradalom összes er
dészeti tisztviselőit és alkalmazottjait kötelező utasítások, a 
melyek már tervszerű beosztását mutatják a szervezetnek. 
Az utasítások szólnak: I. a Holzknechte-nek; II. Waldhegger- 
nek; III. a Flossianal-Aufseher-nek; IV. a Revier-erdésznek ; 
V. a íryers erdőtermény feldolgozásáról; VI. a faszámlálás
ról ; VII. táblázatokat adnak a dűlő és erdőrész nevéhez s az 
ölszámról; VIII. a fuvarosnak szóló ölfa kiadásáról; IX. az 
ezekkel való leszámolásról; X. az erdész-számadás módjáról;
XI. a havi díjazásról; XII. a Forstschutz-ról; XIII. a Triftun- 
gen-ről oktatnak ki; XIV. a Waldmeister utasítását a követ
kezőkben írják körül: kötelessége 1. a főhivatali ülés, 2. heli 
rapport-tartás, 3. havi díjazás, 4. az erdőépületek ellenőrzése, 
építése és javítása, 5. a folyami csúsztató ellenőrzése és fenn
tartása, 6. a farakatás, 7. az erdőállomány évi elszámolása. 
8. a sóbányai főpénztárral való elszámolás, 9. az erdőkeze- 
lésbeli kézi és fuvarrobotról való elszámolás. A további uta
sítások: XV. a belső, XVI. a külső gazdálkodásra, XVII. az 
erdő-kultúrára, XVIII. a büntető tanácskozásokra és XIX. a 
napidijakra vonatkoznak, a melyek itt a fárasztó munka 
miatt fontosak. Ezek :

1. Erdőmester napidija : a kerületén kívül s a pekléni 
uradalomban 312 írt;

2. faátvételeknél s összeállításkor meg az erdei utak vá
gásakor stb. l'3ö írt;
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3. Erdész napidíja kerületen kívül 136 frt;
4. « egyébkor 0'40 frt ;
5. Erdőőrök napidija, kerületen kívül 020 frt;
6. « « « belül vagy felrakásnál

stb. 010 frt váltópénz.

A megyei, sőt országszerte folytatott erdőpusztításokat a 
kormány igyekszik korlátozni, majd az 1790/1: 57. t.-cz. alap
ján az 1807: 27. t.-cz. erélyes intézkedéseket léptet életbe, sőt 
a zárlatot is meghonosítja, mely addig tart, a meddig a vár
megye a pusztítás okának megszűntével azt maga nem oldja 
fel; az 1844: 9. t.-cz. az erdei károsítást bünteti, az 1871: 18. 
t.-cz. 109. §-a a községi erdők fenntartásáról és biztosított 
kezeléséről rendelkezik, míg az 1874: 53. t.-cz. 31. §-a a volt 
úrbéresek számára közös erdőt hasíttat ki s azt a közigaz
gatási hatóság alá rendeli. Az erdészeti jog kodifikácziója az 
1879: 31. t.-cz.-beli erdőtörvény. Sáros vármegye köztörvény
hatósága maga is jelzi 1870-ben, hogy az erdők a községek 
gondatlan kezelése következtében szemmel láthatóan keves- 
bednek s azért bizottságot küld ki az erdőkezelésre vonat
kozó kormányrendeletek áttanulmányozására. A bizottság a 
következő évben tüzetes, útbaigazításokkal felel: a szolga- 
birákat utasította, hogy a károsítást vegyék jegyzőkönyvre; 
a tagosítás folytán kihasított erdő érdekében a községek
nek térképet készíttetett; az erdőket 40—30 éves turnusokba 
osztotta be, melyeken felül a pagony vágását eltiltotta; el
rendelte, hogy a térképen a vágások évi sorrendje jelezve s a 
kivágott tér az erdővel kiegyenlítendő legyen úgy, hogy a 
kivágott és kivágásra váró erdőt is oszszák be; az erdei legel
tetést eltiltotta s végül aziránt is intézkedett, hogy az erdő
felügyelőn kívül a biró is ellenőrizze az erdőt, még pedig 
holdankint 30—50 kr. díj fejében. Folytatólag 1887-ben lép 
a vármegye a községi és volt úrbéres közbirtokossági erdők
nek állami kezelésbe való átadása iránt szerződésre; 1890-ben
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erdőőri állomásokat szervez s 1893-ban ezek számára sza
bályzatról gondoskodik.

Újabban erdőkezelési alap is létesült, mely 1898-ban 
6420’45V2 írt bevételt és 4847 49 frt kiadást mutatott.

*

A községi és közbirtokossági erdőségek kezelését az újabb 
időkben törvények szabályozzák, azért a Sárosvármegyei 
Gazdasági Egyesület munkássága ezen a téren megszorul. 
Sokat tesz mindazáltal a vízmosások, kopár területek s a fel
tétlen erdőtalajok befásítása érdekében. Ezt s az erdőtalajok 
törzskönyvének helyesbítését már 1897-ben kérelmezi a kor
mánytól, mely a vármegyét arra utasítja, hogy vegyes bi
zottsággal tárgyaltassa a kérdést. A bizottság az 1894: 12. t.-cz. 
13—14. §-ának szigorú végrehajtását mondja ki szükségesnek. 
1898-ban DessewíTy Pál az erdőápolás és faültetés érdekében 
2000 K alapítványt tesz, melynek kamatait oly kisbirtokosok
nak — első sorban tapolyjárásiaknak — jutalmazására szánja, 
a kik legalább 1000 D-öl területet fásítanak be. Bár a közép- 
birtokos osztály több helyt jó példával jár elül, jutalmazandó 
ritkán, alig egy, akad. Az 1903-iki mozgalom erdőlegelők 
nyitása iránt kedvezőbb eredménynyel jár, valamint főleg 
1905-től a vízmosások és kopár részek befásításában is na
gyobb buzgóság mutatkozik.

X.
Bányagazdaság.

Bányászati joga a XVI. század első negyedéig a Ber- 
zeviczy- és Soós-családoknak volt a vármegyében. Amaz 
hagyományszerűleg foglalkozott a bányászással: Kakas mester, 
az egyik ős, «iudex montanus de Smelnychbánya (Szomol- 
nok)»; Kakas János és Rikolf pedig 1327-ben a királyi bánya
rendszer szerint nyertek bányajogosítást. A Soós-család jogo
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sítása a XIII. századból, illetőleg 1379-ben 1. Lajos királytól való; 
nevezetessé is lett a sóbányászása által. A vörösvágási opál
bányákat már a XIV. század folyamán művelik; XV. századbeli 
birtokosuk a Keezer-család, mely 1497-ben egy kassai polgárnál 
zálogosítja el a jogát. A közelfekvő Aranybányán aranyat és 
ezüstöt még 1880-ban is bányásznak. Az 1327-iki királyi okirat 
mondja ki először az Anjouktól életbeléptetett bányászati alap
elvei, mely az 1351. évi 13. t.-cz.-ben nyert szentesítést.

A vármegyei birtokos-osztály, valamint a városi polgárság részes 
volt a szepességi bányászásban. A múltban a birtoknak ép úgy tarto
zékául tekintették a bányarészvényt, mint a hegyaljai szőlőt. Alig is 
volt Sárosban birtokos, a kinek bányarészvénye nem lett volna. A pro
testánsok a vagyonuk tetemes hányadát fektették ilyen részvényekbe.

A) A vármegyénkben állandóan virágzó sóbányászat fő
úri jogát 1492-ig a király a másnemű bányákéval egyképpen 
gyakorolta : vagy a saját embereivel műveltette a sóbányákat, 
vagy jogosítást adott ki földbirtokosoknak, esetleg községek
nek. A jelzett évtől kezdve azután ez a bányászati ág kizáró
lag a királyi kincstár hatáskörébe megy át, vagyis monopó
liummá válik.1

A sárosvármegyei kősótartalmú rétegek — Tintától Sóváron át 
Szentpéterig — eoczén-homokkő, agyagos és homokkő-márgák, sárga 
homok, gipsz és palakőzetekből állanak. Ezek a képletek teszik a széles 
völgyinedenczék altalaját. A kősó lerakódás eoczén (úgynevezett Kárp) 
homokkövön nyugszik. Sóvárt először Árpád idejötte alkalmából em
lítik az adatok, a ki Felső-Pannóniát a Sajóig és Sóvárig hódította meg. 
Az 1223-iki okirat Sópatak faluról és Sokukról szól. 1428 körül kezdik 
a kősó-kutatásokat, a melyek ellen a Soós-család tiltakozik. A központi 
Kárpátokból nyugatról keletre húzódik a hatalmas kárpáti homokkő- 
képlet, melynek medenczéjében van a harmadkori képződmény Sóvár 
környékén a kősó-településsel.

A sóvári praedium már a honfoglaláskor ismert «Ca-

1 A bártfai levéltárban két középkori sóbánya-statutum (1435, 1521.) van 
meg : a máramarosi és erdélyi sóbányászásra vonatkozók. Mint fizetési eszköz 
is. nagy szerepű a kősó: a király sóban tesz egyházi alapítványt és sót fordít 
sallariumra, zsoldra, építésre, közlekedésre.
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strum Salis», mely Szepesvárral együtt a szomszédság ellen 
védelmi pont. A Kakas-család után 1223-ban Csypkázi Ármin 
és Bogumir, ezek halála után pedig István királyi herczeg 
a birtokosa, ki annak egy részét 1261-ben Echy comesnek 
adományozza. Majd amaz, a mikor 1266-ban az atyjával 
kiegyezik, ezt fogadja: «Promittimus nos medietate salium 
terrestrorum (kősó) et aquaticorum (sóforrás) esse contentos, 
alia medietate — patri nostro — remanente.» 1285-ben a 
«villas regales: Sóvár, Sópatak, Delna, Zarbouth et Chedez- 
deth . . . Sóvár cum fodina seu puteo» György mester, a 
Soós-ős kapja. A család az 1327., 1367., 1399. és 1474-iki ki
váltságerősítések alapján a XV. század végéig tartja meg. 
Soóvár 1291-ben még villa regalis, de azután már a család 
birtoka. 1408-ban a Garav-család is részesül a jogosításban. 
Még 1474-ben is kap a Soós-család a sóvári uradalomra és 
sófőzésre jogerősítést; 1537-ben azonban Fels Eperjesnek adja 
zálogba királyi rendeletre mindkettőt.

Sebes határaiban is kerestet királyi rendelet alapján 
Eperjes bírája 1423—28-ig kősót, de sikertelenül.

A XIV. és XV. században a só- és rézbányalermékek a 
kereskedelem legjelentékenyebb czikkei. Amaz inkább a belső 
kereskedelemben forog. A magyar bányajog ez első korszak
ban a szokáson alapul: a bánya nem a földbirtok tartozéka, 
hanem a királyi főúri jognak van alárendelve. Mindazáltal a 
sóvári bányászatot már Róbert Károly szabályozta, kinek 
rendelkezéseit Mátyás király megerősítette abban az 1474-iki 
levelében, mely Sóvárt, Sópatakot és Delnét s a sóvárközségi 
sóforrásokat nevezi meg. Ugyan ő kassai és eperjesi kamará
sokat és viczekamarásokat említ, a kik a sófőzésben nem 
akadályozhatják meg a birtokosokat.

A só ügyét tehát folytatólag sókamarák kezelik.1 Ezek

1 A soszállílás sok védelemben részesül; a szállítmány lefoglalóját két
szeres birsággal sújtják. A sókamarából átvett só június 24-ig elszállítandó, 
külömben a király javára foglalják le. Sóvételnél darabsó-ráadás nincs (1521 -iki
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két osztályba tartoznak. Az első osztálybeliek azok, melyek 
régibb, t. i. I. Lajos korabeli állapotukban maradtak. Ilyen a 
szatmári, melynek Sáros vármegyében fiókkamarája van.

Mária özvegy királyné 25 évig tartja kezében házassági 
szerződései alapján az alsómagyarországi bányákat, még pedig 
az ellenkirályok alatt is souverain joggal. 1523-tól számítható 
a bányászás újabb föllendülése, mikor 1. Ferdinánd siet 
visszaszerezni tőle és a Fuggerektől a bányákat. Az 1548-iki 
országgyűlés intézkedése alá bocsátja a bányászat ügyét, de 
az csak elvben járul hozzá. Ezért a bányareformot maga 
indítja meg s az alsóausztriai kamarához csatolja a hazai 
bányászat vezetését. Vele dolgoztat ki bányarendtartást. Ismét 
az országgyűlésen múlt, hogy a tervezet nem lépett életbe. 
1562-ben a magyar bányászat megfelel régi európai hírének.
I. Lipót alatt is kiváló kamaragrófok fejlesztik; a haladás 
azonban II. Rákóczi Ferencz ötéves bányabirtoklása idején 
ismét elernyed. Azután a sok csapás miatt a bányaügy fel- 
újulása lassan halad.

a) A sóvári sóbányászat, valamint a vörösvágási opál- 
bányászat a XVI. században királyi birtokba megy át. Emezt 
a Keczer-család a XV. század végétől 1687-ig zálogbirtokként 
vezeti, ekkor azonban a királyi íiskus jogkörébe jut, mely a 
régi gyakorlat szerint haszonbérbe adja. Amaz az 1492. évi 
30. t.-cz. értelmében magánbirtok nem lehetett többé. A ki
rályi jogot I. Ferdinánd és utóda is érvényesítik1 s ez utóbbi

statútumok). A miliaturát (aprózás) 1552-ben a kamara nem oszthatja ki. A só
csempészést íiártfa táján a kassai sókamara ellenőrzi; utóbb is, bár a harmin- 
czadhoz utalják át ezt a tisztet amannak beszüntetése után. A külföldi só be
hozatalát már 1405-től tiltják, de azért a XIV. századtól megengedik a német, 
1471-ben pedig — Kárt fán — a lengyel só árusítását, mivel a hazai só elég
telen. Az 1521-iki sószabályrendeletet a nemzet nem vette tudomásul s a só
tilalom többnyire eredménytelen maradt.

1 Sóvár jövedelme I. Ferdinánd alatt ismeretlen, de a só mint harminczad 
alá eső kereskedelmi czikk szerepel. Sóárusító telepek vannak, így F.perjesen az 
1563. november 23-iki királyi rendelet alapján. A lengyel só á ra : nagy darab 
60 dénár; az erdélyi és máramarosi sóért a vám 150 frt.
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a szepesi kamara alá rendeli, egyúttal pedig a Soós-családot 
illő cserére hívja fel. A család azonban sokáig nem hajlandó 
átadni a sóbányákat, mire az 1576-iki octavális ülésben per 
indul meg ellene, mely 1592-ig tart. A határozat végül ki
mondja, hogy: «Sal sectile (kősó) proprie pertinet ad fiscum», 
s a király végrehajtás útján a kincstári vezetés keretébe vonja 
a sóbányákat. 1571-ben a sóaknát70 ölre aknázzák ki; 1573-ban 
a Soós-család kielégítve, átengedi a kincstárnak az uradalmat 
és sóskutat; 1572-től 1072-ig a sótermelés Bocskay és Bethlen 
hadai miatt sokszor szünetel; az utóbbi évben a felsőmagyar
országi administratióhoz csatolják a bányákat; 1074-ben egy 
bányatársaság szervezkedik 20,000 forinttal, de a Thököli- 
felkelés beszünteti az üzemet; 1090-ben a Mária-aknát mélyí
tik, de 40 ölnél sósvizet találnak s a sófőzésre térnek á t; 
1091-ben a Delnán fagerebet állítanak tűzifa szállítására; 
1718—22-ben a sóbányai templomok patronátusát a bánya
társulat vállalja el; 1735—49-ben bécsi zálogba esnek a bá
nyák, melyből Mária Terézia váltja ki. Ez idő óta ismét 
kincstári tulajdon Sóvár. 1752 februárius 22-én sóval telített 
víz hatol a bányába s azóta kizárólag főtt sót termel a telep. 
1759-ben királyi bizottság vásárolja meg Aranybánya, Ábrány, 
Erdőcske és Zsegnye erdőit. Ez a birtok 1877 ben 10,485 
holdat tesz ki. 1798-ban állítják fel a sóvári íobányahivatalt; 
1803-ban Aranybányán vizi gát készül a fausztatáshoz; 
1815-ben 12,000 hl-nyi a sóviz-medenczék térfogata; 1819— 
21-ben 18,000 méter hosszú usztató-csatorna és farakodó-hely 
készül, viszont a Ferencz-főző és nyolcz tiszlilak leég; 1839-ben 
újra tűzvész pusztítja a telepet.

b) Sófőzés: 1846: 30,000 m. só évi; a víz 5%-ot ad. 1 ni. kiállítási 
költség 28 pengő kr.

1752-ben a sóbánya víz alá jut. A Lipót-aknatorokban :

Üres rész a víz színéig .....  _ .. .... .... . 41° 5' 6"
A vízoszlop magassága ... _ ... __ _  .... .. .... 31° 3' 6 "
Egész mélység _ ..............  .... . „. ___  ___ 73° 3' 0”.
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1845-től vassodronyú új gép van, melyen az erő és súly aránya 
1 : 2 -88.

A 12Vs hüvelyk átmérőjű sodrony teherhordó ereje 100 m. (1 öl =  
108-53 ft, míg a kenderkötél öle =  202 48 ft.).

Egy telt bőrzsák (10—11 m. sósvízzel) öt perczenkint érkezik fel.
8 vízfogó á 2500 pozsonyi akó.
A sófőzés 184(3. évi eredménye:
I. Ferdinánd-főzőkazán (25° területben):
Só: 299 nap: 34,87140 m. éteksó, 80-46 m. tartánysó, 564 m. 

kéregsó.
Sósviz-felhasználás: 119,562 pozsonyi akó, 1182 öl fa.

Napi s ó : ................... 1559 m.
fa : ...................  5 2 öl
sósviz: ......... ... 522’5 akó.

II. Ferencz-főzőkazán: I—II. számú (22° 8' területben):
Só: 457 nap: 67,77295 m. éteksó, 50-65 m. tartánysó, 1115 m. 

kéregsó.
Sósviz-felhasználás: 227,668 pozsonyi akó, 2290 öl fa.

Napi só : ............... 150-9 m. Termelés 1 bécsi öl fá ra :
fa : 5 öl sósviz : .... ... ... .... 998 akó
sósviz: 498 akó. só : .... .... .... .... ... 30 m.

1 akóra sóhiány 0-4 font.

[A sósvíz 45—60°-ra melegszik, forráspont: 863/s0 R. Természetes 
hőfok 101,2 ° R, fajsúly T20, sótartalom 14° R-nál 26' io%, vegyi részek: 
natrium, mész, magnesium-chlorid, kénsavas natrium, mész, szénsavas 
vas, kovaföld s az anyalúgban jód és arzén. Alkubér: 1 m. főtt só 4'25 
kr., famunka 4/io kr., mázsálás 7/ s  kr., vízhúzás 1 akó 0 27 kr. pengő 
pénzben. Munkaerő: 3 kazánmester és 42 munkás.]

1855-ben a Nádor-, 1868/9-ben a Ferencz-főzőt szervezik 
újra; 1869-ben Sóvár sóigazgatóságot s ez 1871-ben osztá
lyokat kap; 1880-ban Dubnikot csatolják hozzá s ekkor 
megint Sóbányahivatallá szélesül ki a vezetőség, melynek 
tartozékai:

I. A 150 m mély Lipótakna, mely évi 200,000 hl 26’7% 
telített sós vizet hoz;

II. 8 sósvíztartó 12,040 hl. köbtartalommal;
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III. A Nándor- és Ferencz-főző: 3 főzőkatlannal, 4 elő- 
melegítővel, 8 szárítóval és 3 polcz-rosttüzelővel;

IV. 8 só pajta ;
V. 9 tisztviselő, 8 altiszt és 95 munkás.
c) Termelés: évi 60—65 ezer mm főtt só á 95 kr. termelési 

költség mellett.1 Utóbb a termelés: 1881-ben 65,316; 1886-ban 
64,463; 1891-ben 62,397; 1894-ben 61,371. mm. Újabban a sót 
14° G mellett 26%-os sósvízből főzik, mely 74 öl mély akná
ból bivalybőr-tömlőkben jut felszínre. A főzés nagy serpe
nyőkben történik. Az évi termelés már 130,000 mm-ra rúg: 
a tiszta haszon 120,000 kor.

d) Só forrás. A «Königreich Ungarn» szerint a sóforrást 
1572-ben Stix Farkas katona fedezte fel, a minek ellentmond 
az 1498-iki kir. rendelet, mely a nemeseket eltiltja attól, hogy 
a kincstár kárára sót főzzenek. Sőt az 1312-ben kelt kir. vég
zés is, mely szerint a sóveremből a köznép is meríthet. 
1721-ben a forrás régi használatának visszaállítását kir. 
rendelet követeli meg, hogy a forrás nyitva, de másnak 
kárára szélesíthető ne legyen. 1727-ben a szepesi kamara 
közzéteszi, hogy aqua salsa et sal impurum a vármegyében 
kapható, de azon túl nem; 3 urna = 180 mediae = 112 rfrt.; 
a vármegye lakosa az urától tartozik igazolványt mutatni só
vásárláskor, az úr pedig a saját keze írásával jelentkezni; a 
ki, bár ajándékul, kivisz sót a határon, azt a vármegye 
birsággal sújtja; végül a vármegye a «Mariae Schlacht»-forrás 
használati jogáért lemond a saját sóforrásáról, a mennyiben 
nem tisztíttathatja, amúgy pedig élvezhetetlen a sósvíz. 
A kongregáczió kifogást tesz a sóár nagysága ellen, a meny
nyiben 3 urna sósvízből 'lU m. só fejthető.

1744-ben új vízvezetékei létesítenek.
Munkaidő: D. e. 4 órától d. u. IV* ó-ig; külön munka: 6ó—6ó-ig

1 Újabban a vidéket geologiailag Gczell Sándor méri fel kősó-bánya 
találása czéljából
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(IVs óra pihenéssel). Főzés: éjjel-nappal 6ó —6-óig. A napszám és szak- 
mánybér havi, melyből a társpénztári járulék, orvosoltatási és nyugalom
díjak fizetendők. A bér nagysága osztályok szerint: sóvágó és legény, 
kazánfűtő, tárómunkás 240—264 frt., szállító 264 frt., kőmives és ács 
210 frt., őr 164 frt., egész- és félbérű szakmányos 156—172 frt., molnár 
és bognár 240 frt., gyermekmunkás 50—70 frt. A társpénztár szabály
zata 1882-ben k e lt; ahhoz az állandó m unkása keresményének 6%-ával, 
az ideiglenes pedig 3%-ával járul. A kincstár ugyanannyit ad s fizeti az 
orvost s a hiány felét, annak másik felére pedig kamattalan előleget ad. 
A pénztár az egész községre kiterjed. Vagyona 1896-ban 21,250 frt.

e) Bányászadó: A vármegye a sóvári bányászokat min
denkép be akarja a contributióba vonni. 1698-ban azok nem 
dicáznak, ezért a vármegye egyet-egyet bebörtönöztet közülök, 
a többit megkorbácsoltatja. 1751-ben Sóvár lakói közül a kir. 
sóbányászok, tisztek, korcsmárosok és mészáros nem adóz
nak. A vármegye nem akar eltérni az 1715:96. t.-cz.-től s 
kívánja, hogy valamennyi 1 dieát defalkálva, tehetsége sze
rint fizessen.

í) Sójövedelem. A só a XII. századtól kir. haszonvétel. 
1812-ben a sóveremből a nép is meríthet. A külföldi só be
hozatala (1499.) tilos, de az 1548 : 29. t.-cz. Árvában, a Tisza 
vidékén és Turóczban a lengyel sót elfogadja. 1853-ban a 
sóárú monopolium, 1680-ban a kincstár a sóvásárlás mennyi
ségét szabályzó utasítást ad ki (5110. HT.) a sótiszteknek; a 
vármegye azonban, mivel a népnek kárára van s a nemesi 
jogokat sérti, bizottságot küld ki a foganatosítása ellen. Sche- 
dulákat adnak t. i. ki a só praevaricatiója ellen, a mi a vár
megyében lehetetlen dolog. Sóhiány miatt 1689 julius 31-én 
a vármegye két követet küld a kassai ülésre. 1861-ben a 
márczius 4-iki főispáni székavató beszéd külön is kiemeli a 
régi bajt, mely ellen a szegény nép érdekében annyit kellett 
harczolnia a vármegyének, hogy a megszűnt kormány azzal 
is szaporította a törvénytelenségeit, hogy a só árát 73-val 
emelte, a sóházakat eltörülte s a sóárulásnak szabad utat 
engedett. A sónak kamarai árusítása megszűnt; a termelő
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maga árusíthat, de a távollakó a nyerészkedésnek áldozatul 
esik. így van, hogy Szatmári 1 m. kősó = 20 frt., míg Mako- 
viczán 12—14 kr. És sürgeti a törvények szellemében sóhi
vatalok állítását.

g) Sóár: 1726-ban 1*12 rí'rl.; 1742-ben1 15 kr.-ral leszáll; 
1743-ban főtt só 150 rfrt, kősó 143 rl’rt, mármarosi só F58 
rfrt,; 1752-ben 30 kr.-val kéri a vármegye azár leszállítását; 
1810-ben 1 m. = 4 rfrt. [A vármegye tiltakozik az áremelés 
ellen, 38,000 m.-t is szállít depositumokbaj. Fuvar: 15 kr. 
1812-ben a sóárt a felével emelik: országgyűlés nélkül. Fuvar: 
1 m.= 3 kr., homokos helyen = 4 kr. Június hóban, a de- 
valváczió eredményéül, Sóvárt 830 rfrt a só, hol szállítás 
czímén a ni. kir. udv. kanczellária még 141 rfrtot is szedet. 
Nemcsak a baromnak nem jut só, de még a gyermeknek 
sem ad a szülő, hogy leszoktassa róla. A nagy nyomor miatt 
a kincstár 1813-ban 200 m. ingyen sót enged az árvizeseknek, 
de az a feltétele, hogy a vármegye két év alatt az árát re- 
partiálja. A vármegye nem is tartja elégnek, meg nem is re- 
partiálhatja olyanokon, a kik nem kaptak belőle. 1818-ban a 
só árát a király, törvény ellenére, hat ízben emeli. 1868-ban 
1 m. = 5 frt; 1860-ben 1 m. = 5*11 frt.

1 Az 1742-iki kir. r. szerint országos sóárak :

Pozsony mázsa_____ _ _  3;30 rft. Sziget mázsa .....  .. 2 06 rft.
Győr « ~~ ™ ,. 323 ft Uj falu ft . „  .....  2-23 «
Komárom « _______ _  3 18 a Tárkány « ....  2-25 ft
Pest <( ...... ....._ 3 03 Munkács « . . .___  2-30 ft
Szeged « -------- -- .... 2 23 « Ungvár « ™ ... 2-30 ft
Arad « _ _ 223 ft Baja « ... ... ... 2-53 «
Szolnok « ________ ... 2-39 ft Mohács « _ ______.... 3 09 «

Debreczen « ™ _ 2-43 « Pécs ft _. „  ....... 318 «

Somlyó « _______ ___ _  2 23 « Kanizsa ft _ . ___3-33 «

Nagybánya « ™ _ _ _ 223 ft Dernia ft . . . .___  3-33 ft
Élesd « _______ _  2-23 ft Vidovecz « ...... .... ... 3-33 «
Halmágy cc ___ __ _ 218 «

A kincstári kezelésű sónak külön ára van. A sóvárié 1 m. =  15 krral le
szállítva (kő- és főtt só).
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B) Opálbányák. Vörösvágás mellett a dubniki opálbánya 
szolgáltatja nagy idők óta a világ legszebb opáljait. Oly kü
lönlegessége ez a vármegyének, mint Zemplénnek a szomszéd 
ránki gejzír. Csak a régi Trákiában s újabban Ausztráliában 
bukkant még tél, de egyiknek termése, valamint a guate- 
malai, hondurasi, graeia-sidiosi és farői termések sem fog
hatók hozzá. Történetírók szerint Kr. e. a III. században ró
mai császári koronákon ragyogott. A szivárvány színeiben 
játszik s pompás tüzű. Régi római neve: elementum-kő, fir- 
mamentum-kő; görög neve pazar változatosságú látást jelent. 
Szépségéről külömben írók és költők beszélnek; így Plinius 
«laudatissima gemma»-nak nevezi, de a lelethelyét Indiába, 
Egyiptomba vagy Arábiába teszi; mert keletről került volna 
forgalomba, holott görög vagy török kereskedők vitték «keleti 
opál» czímén Rómába. A rómaiak csere útján ismerkedtek 
meg vele. Ősidőkben nem bányászták, hanem csak a víz 
mosta ki s úgy szedték össze. Onomakritos költő is magasz
talja.

A római ember házában féltve őrzött családi ereklye 
volt. Pinius jegyzi meg, hogy Nonius szenátor a számkive
tésből megválthatta volna magát M. Antonius triumvirnél, 
ha felajánlja mogyorónagyságú opálkövét, mely a gyűrűjébe 
volt foglalva, de inkább a hontalanságot választotta. Annak 
a kőnek 20,000 sestercius volt az értéke.

a) A nemes opált az eperjestokaji hegylánczolat simon- 
kai és libánkai ormainak oldala szolgáltatja. A bányák ősi 
voltáról beomlott, elhagyott aknák, mohos trachittörmelékek 
s régi bányaművelő tárgyak tanúskodnak. A rómaiak alatt is 
kincses helyek ezek. Szilárd, sötétvörös, barna vagy fekete 
trachitkőzetben vájják az opált, legmélyebben 150 m-nyire. 
Rendesen a sötétvörös (angit) trachit és fekete trachit érint
kezése pontjain jelenik meg; együtt jár vele a durvább tej
opál. Találtak fekete viaszopált is. Leggazdagabb termés 1868. 
márczius hóban akadt: egy darab 16 tyúktojás-nagyságú,
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mely — 2 millió írt értékben — a bécsi cs. ásványgyűjte
mény tulajdona.

A Libánka-hegység a vízválasztón, jobbra ÉD-i irányban terjed 
e l ; annak az erdős lejtőin vannak a bányák mintegy négy km-re hú
zódva, míg a bányatelep lenn a völgyben fekszik. A lejtés már csak a 
3—4-ik alsó szinten folyik. Az opálos trachit nem képez telepet, hanem 
egész kőtömegnek bizonyos fokú mélységén fészkekben s többnyire 
nemtelen opálokkal vegyest mutatkozik. Nagyon is a véletlen műve, 
ha ráakadnak; néha 10—30 m-nyi darabon sem található. A nemtele
nek közt a tejes viasz-opál meg a hyalith az érdekesebb. A Simonka- 
hegy Ny-i lejtőinek egykori bányáival 1850-ben hagytak fel; egyedül 
Libánka-bányán folyik a kutatás. Itt a bánya régi voltál sok külön 
művelet s tárna- és bányaomladékok tanúsítják, ne az egykori fejtő 
módot is, hogy t. i. lapos tárnák segítségével nyomoztak.

Az opál különféle kőzettömegekben fordul elő; ezért a fejtési 
munkálatok határozott irány nélkül, keresztül-kasul folynak. Ott talál
ható biztosan, a hol tömeges a nemtelen opál. A csapás irányában tár
nákat hajtatnak. Amerre az opálkőzet kiesik az összefüggésből s rések 
alakulnak, ott akad bővebben. Felülről lefelé az első réteg nem átlát
szó opál; néha felette még kocsonyás opálanyag is van, mely maga is 
megkeményedik nemtelen opállá.

Simonkát később nyitották meg. Valamikor szép darabokat ter
melt. A vidéken (Tanczoska, Csolo) külömben hiába keresték. Több 
helyt találni oculus mundi-t, mely ha a víz elpárolog, a színét veszti, 
de vízbe téve újra megkapja. Itt, Simonkán van egy kis kőzetüreg, 
mely új kocsonyás opálanyaggal van bevonva: annak jele, hogy új 
opálképződés van folyamatban. A hol szilárd zárókőzet az opál alapja, 
ott szaporább. Az opál a víztől feloldott kovasav örök vándorlásának 
egy állomása, mely a megfelelő feltételek közt nemes opállá fejlődhetik.

b) A vidék első birtokosa a középkorban a Keczer-család, 
mely nem ismeri s nem bányásztatja az opált. 1687-ben tőle 
a kir. íiskus kezére megy át. 1740—50 körül kovakő-keresés 
közben véletlenül találtak opált; a monda szerint a villám 
mutatta meg helyét. Ezidőtől válik ismertebbé a telep. 
1771-ig szabad volt 5 frt bérért bárkinek kutatnia; később 
300 frtot kért a kincstár a bérletért. 1788-ban nyílik meg 
először a szabályszerű bányakezelés, de hamarosan felhagy
nak vele. 1817-ben 1000 frt. a bér; majd ismét megszűnik 
a bányaművelet, sőt betiltják.
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A szakszerű vezetés a XIX. század első felétől indul 
meg.1 Az előző bérletidőkben 20—25 ember gondolomra dol
gozott: ott túrta a földet, a hol könnyebben esett. A simon- 
kai bánya be is omlott. 1817-től 6 évre 100 arany bérlettel 
Fejérváry Gábor fog a tudatosabb munkához. A kincstár már 
ekkor sürgeti öröktárna nyitását s kereszttárna vezetését, 
mely a hegy valamennyi rétegén áthatoljon. Vállalkozó azon
ban nem akadt, a míg végre Fejérváry 1830-tól 15 évre 
1025 írt bérlettel, de feltételek kizárásával, vállalkozik a terv
szerű bányaművelésre. A tudományos alapú bányászás ekkor 
kezdődik a sóvári kamarai felügyelő (Corzan Lajos) útmuta
tásai szerint. Ekkor mérik fel a bányákat, tanítják bánya- és 
ácsmunkára a bányászt s alkalmazzák a négykerekű targon- 
czát. A fellendült bányaüzem 1845-től 25 évre 13,600 írt bér 
feltételével a Goldschmidt-czégre, 1870—80-ig Goldschmidt 
özvegyére, 1890-től az Egger-családra száll át. Óriási ered
ményeket ért el mindkettő. Nyáron 100—150 felnőtt és 30—50 
fiú, télen jóval több munkás foglalkozott. A munkabér 
csekély volt: 20—35 kr. napi díj télen, 40—50 kr. nyáron. 
A munkás nem állandóan dolgozott; haját megnyírták a mun
kába léptekor; a munkaidő nyaranta hosszú tartamú volt.

Az utolsó bérlet letelte után, 1896-ban állami kezelés 
következett. Azóta állag 100 munkás túrta a kemény trachil- 
kőzeteket, hogy a piroxén andesit-erekben opálfészkekre 
bukkanjon.

c) A művelésben nemes opál kevés akad, nagyobb darab 
8—10 évenkint. Bővebben található az Apollónia-, Ludovika-, 
József-, Károly-, alsó Paulina-, felső Károly-bánvában és a simon- 
kai Gábor-tárnában. Tyuktojásnyit az alsó Apollónia 1846-ban 
és 1853-ban hozott felszínre. A talált «Opálhegy»-et a londoni 
világkiállításon egy angol ékszeres vette meg, de mivel eladni

1 1807 november 29-én a kassai kir. kamara még tiltja az «Opálus bá
nyáknak kótyavetye által való eladatását».

Tóth Sándoh : Sáros vármegye monográfiája. III. 12
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nem tudta, három darabba vágatta. A József-tárna 18(»1 -iki 
termése is igen szép három darab. Akadt eg}7 harlequin-opál 
is, méh7 2 cm:1-nyi, pettyekben játszó. A II. József császár 
korabeli 595 gr súlyos (21 2 cm bosszú, (Hí cm vastag), három 
szegletes opált, mely a bécsi cs. és kir. udvari ásványgyűj
temény tulajdona, mint hömpölyt találta — a hagyomány 
szerint — Haupt tűzkő-kereskedő egy vízmosásban. Az értéke 
kb. 700,000 írt Az 1873. bécsi világkiállítás gyű 'töményében
500,000 írt értékű opál volt ékszereknek feldolgozva.

d) Opálcsiszolás. A trachitkőzetről leválasztott opált spa- 
n)rolviaszszal fanyélbe erősítik, ólomlemezen smirgcllel köszö
rülik, majd fakorongon trippolifölddel és vízzel csiszolják. 
Ekkor még nincs fénye; azért timsós bőrön ón hamuval vagy 
gyapjúval és kolkotárral dörzsölik. A minő az alakja: fél
gömb-, lencse- vagy tojásdad- oly idomban csiszolják. Néha 
mindkét oldalon, máskor csak féloldalon domborodik k i; 
van eset rá, hogy táblás alakot nyer. A lap élességére, mivel 
kisebb az opál keménysége, ügyelni kell. Foglalata különféle: 
apró gyémántok vagy fekete anyag. Olajba mártva s gyengén 
hevítve az olaj korma behatol a Irachitba s fekete foglalat
nak szolgál.

Tulajdonságai: alaktalan, amorph, vaskos, hintett vékony erezetű, 
ritkábban gümős, vese-, cseppkő- vagy fürtös alakú; gyakran kövesítő 
anyag. Törése kagylós, 5'5—6-5 keménységű, 1 1 )—2'3 tömöttségű; üveg-, 
zsír-, gyöngyfényű; karcza fehér. Színe és színjátéka kiilömböző. Ké
miai összetétele: Si 02 és elég bőven v íz; Klaproth szerint: kovasav 
90%, víz 1 0 %, timföld 6 %.

Fajai: 1. A nemes opálnak gazdag színjátékát a kiilömböző nagy
ságú s párhuzamosan haladó, finom repedéseken megtörő fény okozza. 
A vörösvágási a legkiválóbb.

2 Hydrophan : vízbe mártva színjátékot mutat.
3. Mohopál: ritka, halványkékes.
4. Közönséges: Eperjesen is akad. A vörösvágási tejopál különösen 

tetszetős.
5. Üvegopál: többnyire cseppkő- és tű-alakú.
[A jelzett hegyekben kétféle trachit van. A Nagv-Simonkának és a 

Kis-Simonkának egy részén szürkés labiadorit-trachit van a szaporább
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fényes amphibol-jegeczekkel, míg a Nagy-Simonka egészében s a Li- 
bánkán feketés bytownit-trachittal van tele. S itt bővebben terem a 
nemes opál.]

e) Az opáltelepeken másnemű ásvány is bőven mutatko
zik, különösen az antimonit. Egy időben bányászták is a 
nemesebb érezeket. így 1874-ben antimonitbánya, majd hi
ganybánya és a sötét erdőben aranybánya nyílt meg. Vala
mennyi ma már elhagyottan áll.

f) Az állami kezelés modern technikai műszereivel igen 
eredményessé tette a bányaüzemet. A kincstár hónapról hó
napra gazdagodott opálgyűjteményében annyira, hogy a feles 
productio után az opálcsiszolás pár évre szünetelt is az 
utóbbi időkben. Az opál manap nem évadszerű, nem divatos 
drágakő, sőt a babonás felfogás szerint balszerencsét okoz. 
Pedig a középkor német poétái szerencsekőnek hirdették; a 
nők hite szerint a haj szőkeségét óvja s különféle varázs
ereje van. így, hogy szájba téve láthatatlanná tesz, valódi 
ellenszere a méregnek, erősíti a látást és szivet s oszlatja a 
bút. Ilyesmit mond «Ophtalias»-középkori neve is.

[A telep első bánya-geologiai felvétele 1877-ben készült.]

12*



XVII. SZAKASZ.

A VÁRMEGYEI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS.

Az ősi autonom vármegyei igazságszolgáltatás a vár
megyei törvényszék hatáskörébe tartozik. Önkormányzatikig 
a vármegye a sedria-n működik.

1. Hatásköre a XIV. században még elég szűk, a nemes
ség nem kedveli. Színtere rendesen a vármegye székhelye; 
hatósága: az ispán a négy szolgabiróval s néhány — tehe
tősebb nemes — birótárssal. A hó 15-ik napján szokták tar
tani. A heti sedria később fordul elő. Illetékességét a föld
rajzi határok szabják meg; a megye határán túl csak királyi 
parancsra, vagy széksértés esetén, vagy ha két vármegyét 
érdeklő ügy folyik, működik. Illetékes minden megyei sze
mélyre és birtokra, kivéve az exemtio fori esetét, ha tudni
illik valaki — személy vagy ottlakó nép, — sőt bizonyos 
ügyek is ki vannak vonva a joghatósága alól. A személyes 
exemtio szapora; az olyanok ügye a kúriára tartozik. Kiter
jedhet az egyébiránt az örököseire is a személynek. így ala
kult ki a főrendiség, mely születés jogán élvezi a közjogi 
kedvezményt. Ha a főispán az érdekelt fél, kizárják a törvény
széki hatóságból. S az illetékesség alól kivonja a félt az, ha 
választott biróság elé viszi az ügyét, de akkor a vármegyei 
hatóság tanúsítványt ad. Ha azonban ez a biróság esküt 
kíván, azt a fél a saját hatósága előtt köteles letenni.

Peres ügyekben a vármegyei hatóságnak csekély a hatás
köre. Bűnügyben: becsületsértés vagy gyilkosság esetében,
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hatalmaskodási ügyben, jobbágyrablásban és lopásban Ítél. 
De a bűnügyi tárgyalásban is csak a tényt állapítja meg, 
hogy tudniillik szó lehet a bűnösségről. A vagyonjog fonto
sabb kérdés, azért a birtokper nem tartozik eléje; legfeljebb, 
ha a felek maguk vetik magukat alája. Az elitéit félt «hata
lombajban elesett»-nek írják. Csak csekély jelentőségű birtok
per tartozhatik a vármegye hatáskörébe. De oda való még 
az úri széktől való feljebbezés.

Érdekesebb bűnügyek vármegyénk törvényszéke előtt 
nagy számmal s elég változatosságban fordultak elő. A leg
több jegyzőkönyv felsorolja részletes tárgyalásukat. Külömben 
bűnügyi statisztikái adatokat a kormány régi időktől fogva 
kívánt a vármegyéktől, de azok gyűjtése kizárólag alkalmi 
jellegű.

A büntető-törvényjavaslat 1843-ik évi készítői állíttatják először 
össze tudományos szempontból az 1831—40. évi törvényhatósági és 
pallosjogú uradalmi adatokat, melyek a bűntetten kívül a bűnösnek 
nemére, foglalkozására és vallására is kiterjeszkednek.

A judicialiák régebbi esetei: 1561-ben : birtokerőszak, erőszakos zá
logosítás; 1561--62-ben: osztozkodási per, egyezkedés, egyeztetés; 1562- 
ben: anyai rész kiadása, az alispán egyezkedési ügye négy bíró előtt; 
1561—63-ban: Tarczay Anna ügye; 1563-ban: határigazítás, végrehajtás, 
vérontás birsága. 1572—84-ig «Liber Statutionum et Citationum»-ot ve
zetnek, még pedig 1582-'ig magyarul, majd 1584—1617-ig újra magyarul, 
több szolgabirói ítélkezés közlésével. 1609-ben Sztankay Miklós rész
birtok miatt a Soós-család ellen hosszú magyar levélben kér igazságot 
a sedes sigillaria nobilium .előtt s a birtokosok szolgabirót kérnek ki 
birtokrendezési vagy átengedési ügyeikben stb. 1808-ban az esküdt a 
vármegyétől 50 frt-ig «ius procedendi, iudicandi et executionis pera
gendae activitatem» kap a vidéken is; továbbá a vármegye kimondja, 
hogy a bírósági perügyeknek két lisztája vezetendő, még pedig a fej
veszteseké és a kisebb bűnösöké, a melyeket évenkint, esetleg a kése
delem okainak jelzésével, a HT.-hoz terjeszt fel; az ügyésztől indított 
perek hasonló eljárást kívánnak; az ítélő Tábla a feljebbezett ügyeket 
szolgabirói közzététel, majd a kir. Kúriához való felküldés czéljából a 
vármegyének adja ki. 1730-ban a vármegye a sedriák elenchusait ké
szítteti el a jegyzővel.
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2. Peres felek és képviselet. Amazok: a felperes (actor) 
és alperes vagy vádlott (in causam attractus, incattus): A—I. 
Van cselekvő és szenvedő perképesség. Cselekvőleg olyan is 
képes a perre, a kit alperesül — executio következtében 
nem állíthattak a törvényszék elé. Felperesi cselekvőképes
ségű az, a kinek jogképessége van, vagyis arra képes, hogy 
jog alanyává legyen. A proscribált nem képes pervitelre. 
Részleges peresi perképtelenséget okoz a silentium, mikor az 
egyén a pert, melyben silentiumra Ítélték, nem veheti többé 
fel. A birtoktalan jobbágynak nincs felperesi perképessége. 
Alperesi passzív perképessége van a cselekvő képességű 
egyénnek. Hiányzik ez a birtoktalan jobbágynak és a kis
korúnak. Ha ezt az utóbbit perbe idézik, a bíróság elhalasztja 
a pert a fél nagykorúságáig. Az exemtus sem idézhető al
peresül.

A fél vagy személyesen jelenik meg, vagy ügyvéd viseli 
a képét. Ügyvédi képesítés az ősidőkben nincsen; bárki 
lehet ügyvéd, a ki a megbízását ügyvédvalló okirattal iga
zolja. Ilyet a vármegye is ad, a mikor az ügyvéd «cum pro
curatoriis literis nostris» jelenik meg. Tisztviselő saját ügy
ben ily levelet nem adhat. Fődolog az okiratban, hogy az 
ügyvéd neve benne legyen, külömben a felet büntetés éri: 
letartóztatják; ha pedig az ügyvéd meghatalmazás nélkül lép 
fel, birsággal sújtják. Az 1520-iki határozat arra is bírságot 
róv, a ki a tárgyaláson meg nem jelenik. Perbe állhat végül 
valaki szavatosként is; de ha nem tett eleget az elvállalt 
kötelezettségének, akkor ellene fordul a per.

Az ügyvédi képesítés a Tábla előtt ment végbe 1792-ben, öt ülnök 
Jelenlétében. Utóbb (1833.) az a szokás, hogy a jelölt jurátusi minőség
ben a pozsonyi országgyűlésen öt terminust tölt ki, rendesen másfél 
évet s akkor jelentkezik vizsgálatra. A ki nem teszi le a czenzurát, azt 
élhetetlen embernek nézik. A procuratorok szabályzatát és esküformá
ját az 1695-iki királyi rendelet adja ki. Az adós védője 1748-ban 15 Irt 
díjat kap. Az advocatusok száma iránt a HT. 1770-ben akkép intézke
dik, hogy a szükséghez mérten a vármegye az eddigi 13-on felül, nem
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számítva az ügyészeket, még hármat s az itélő-táblai szegények ügyvéd
jét alkalmazza. 1808-ban a procurator (törvényszéki biztos) minden 
ügyben működhetik. Számukat 1827-ben a HT. annyiban korlátozza, 
hogy egy-egy perben sok ügyvéd közreműködését eltiltja. 1805-ben a 
főispán tiszti fiskálist nevez ki. 1852-ben a kir. váltótörvényszék ügy
meneté is tárgya az ügyvédi vizsgálatnak.

3. A perfolyam idézéssel kezdődik: a vármegye szolga- 
hirót (1610.) vagy vármegyei testimoniumot küld ki s melléje 
(1291:5. t. ez.) valamely egyházi hiteles hely közreműködé
sét kéri fel, mely azután az idézésről jelentést tesz. Az idé
zésnek az alperes birtokán kell végbemennie. A szolgabiró ily 
alkalommal papírra felragasztott pecsétet (billog) mutat fel. Van 
«Sigillum citationis» feliratú pecsét, melyen többször a kiter
jesztett karú angyal képe látható, vagy előfordul a «Comes X 
me misit» jelzésű. Amaz, mint az Arpádkori pecsétküldés 
emléke, a Soós-család levéltári adata (Nem. Múz. 1345.) sze
rint a mi vármegyénkben is divatozott. A nép nem tudott 
írást, tehát arra szolgált a pecsét. Még a királyaink sem írták 
magok Zsigmond előtt a nevöket.

A nagy pecsét a végleges, a kicsiny pedig az ideiglenes elintézést 
jelenti. A hiteles helyek is használják mindkettőt. Legnevezetesebb 
pecsétnem a bulla (arany). Közönségesen fehér, ritkán sárga ; Zsigmond
iad néha vörös, esetleg zöld viasz-félgömbbe (a pecsét fészke) nyomják 
a pecsétet. Az Anjouk alatt a piros pecsét kiváló megkülömböztetés jele. 
Van levél- és kör- s inkább az egyháziaknál a két végén csúcsos pecsét.

A pecsétet a kiküldött visszahozza a vármegyei hatóság
nak s úgy tesz jelentést. 1351-ben Sáros vármegye hatósága 
jelenti, hogy: «Sigillum nostrum reportantes dixerunt.»

Törvény napok: 1702-ben a törvényszéki ülés heti (die 
Veneris), melyen jelenvannak a tisztviselők és táblai ülnökök; 
az alispáni előterjesztés alatt az ülnökök szótöbbséggel hoz
nak ítéletet. 1730-ban törvénykezési járványszünet van. 1793- 
ban ülésszakok: I. április hó 12—26.; II. junius hó 3—15.;
III. szept. hó 2—14.; IV. nov. hó 25., decz. hó 7. a vár
megyeházán.
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A tárgyalás szóbeli. A felperes előadja a keresetét vagy 
előmutatja az idéző levelét s azután az alperes védelme kö
vetkezik. A bizonyítás okirattal, esküvel, perdöntő párbajjal 
vagy tudomásvétellel történik. Okirattal többnyire a Kúrián 
bizonyítanak.

Bírákat, jegyzőt, ülnököket, esküdteket nálunk 1007-től 
választ a törvényszékhez a vármegye az alispán mellé. A bírói 
széknek járásonkint rendesen 7 tagja (ülnöke), 1619-ben 4 biró 
és 38 ülnök, esküdt tagja van. Ezek 1711-ben tisztviselők «in 
iuridicis». 1808-ban a kongregáczió-kittizte itélőszékhez tábla- 
birákat neveznek ki. 1868-ban a kinevezés holtigra szól 
(10 szótöbbséggel); az országbírói értekezlet javaslatára a vár
megye a kir. törvényszék elnökeiül meghagyja az alispáno
kat; de mivel az I. és II. alispán roppantul el van foglalva, 
statutarius jogánál fogva a II. alispánságra kettőt választ: 
törvénykezésit és közigazgatásit egyenlő ranggal.

Fizetések: 1702-ben a viczispán, jegyző, ülnök 5 Irt, a szolgabiró 
3 frt napi díjt húz. (Ez a követségi napidíj is.) A folyó tartozásnál 
bírói jutalék jár.

1730 ban a taksák limitácziója (az 1563:51. t.-cz. szellemében):
I. A kir. Ítélőtáblánál: a bizonyítékokkal ellátott szegénységi ese

tekben díj nincsen. Az összes ügyek bárom osztályba sorozandók:
a) 25,000 Irtot meg nem haladó kereseti ügyben pecsét után pro- 

tonotarius 25 frt, biró 12 frt, Írnok 8  frt;
b) 25,000—50,000 írtig kereseti ügyben pecsét után dupla taksa ;
ej 50,000 írton felül kereseti ügyben pecsét után tripla taksa.
Transmissionalis, 1 appellata: a) 6 , 4, 2  frt; b) dupla; ej tripla

taksa. S azonfelül; külön illeték-részletezések, díjak, napidíjak slb.
II. A kér. táblánál: I. fokú illeték: 24 frt, IF. f.: dupla; III. f. : 

h'ipla taksa.
III. Káptalannál, konventnél:
Procuratori irat, meghatalmazás, testimoniales, tiltakozás, ellen

mondás, intés: 75 F/, irnoki díj 12 \ \
Requisitoria (34 sornyi folio-irás) 50 «$ , Írnoknak 12 -íf, a velők 

járó expeditionalis clavis 1 frt.

Feljebbezés (nádori).
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Napi díj : 3 frt, egyéb költség: 2 frt.
Fassio, szerződés, végrendelet: 200 frt értékig 1 frt, 200—10,000 

frtig á 100 frt után 20 4 , 10,000 25,000 frtig 15 4 , 25,000 50,000 frtig 
12 4 , 50.000—100,000 frtig 10 4 , 100,000 írttól 100 tallér.

IV. A vármegyei törvényszéknél:
a) 3000 frtig: viczispán 9 frt, biró 6  frt, esküdt 3 frt (relatiós v. 

appellatorius esetben pecsétért: viczispán 130 frt);
b) 3 00 frton felül: viczispán 12 frt, biró 6  frt, esküdt 3 frt (pecsét

ért: viczispán 1 frt, jegyző 2  frt) ;
c) 25,000 frton felül: dupla taksa.
d) 500 frtig: biró 6  frt, esküdt 3 frt (pecsétért, feljebbvitelnél, 

viczispán 1 frt); 500 frton felül: biró 10 frt, esküdt 5 frt (pecsétért: 
viczispán 1 frt, jegyző 130 frt);

e) Hitelesítés : viczispán vágj7 biró: 12 4  >
f) Kibocsátoány: 50 4 > requisitoria (34 soros folio-irásért): 25 4

1778-ban az igazságszolgáltatást — a HT. 5449 sz. r. értelmé
ben - a nemes is fizeti.

1861-ben a vármegyei törvényszék költségvetése :

Törvénykezési II. alispán 1300 frt kézbesítő .... ___ .... .... 250 frt
(5 ülnök á ...... . _ .. • 1 1 0 0 (( 6  hajdú á ....___... .... .... 1 2 0 a
jegyző (emelés) .... 250 <( alispánnak 1  hajdú ...... 42 «
iktató ... .... .......... ...... _ _ 500 (( 50 rab tartása á 15 kr. .. 2500 ((
telekkönyvvezető — 900 (( íróeszközök ... .....  .... „. 250 «.

(( segéd ._ (500 (( njmmtatvány ______ .... 60 ((
4 Írnok á .......... ...... 350 « fűtés: 1 0 0  öl .... _  ......... _ 660 «
lctéteményi pénztárnok világítás ... ......... . ...... 170 (C

(emelés) ......... „ „  ...... 400 (( könyvek stb.............  „  .... 2 0 0 ((
hajdúhadnagy és káplár — 16.694 frt

1870-ben ugyanaz: 34.486‘04 frt.

4. Eskünél a panaszos a vádlott fejére teszi kezét, a miről 
a vármegye bizonyságlevelet ad. 1666-ban az eskütevő ke
resztet vet magára. Baj vívással való bizonyításra csak a kon- 
gregáczió ítélheti a feleket. Más istenitélet-nem Nagy Lajos 
óta nem szerepel.

Az esküt az Árpádok korában végleges bizonyításra alkal
mazzák, de úgy, hogy a tanubizonyítéknál nem vallomás 
minőségét, hanem csak a tanuk számát és minőségét mérle
gelik. Azt bocsátják esküre, a kinek több, hitelesebb, elfogad
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hatóbb tanúja van. Az előkelőség fontos a tanúban. Néha a 
felek választott birák előtt állapodnak meg, máskor bajvivás- 
tól teszik függővé, hogy a perdöntő esküt melyik tegye.
E formai tanúbizonyság helyébe a Vegyesházi királyok idejé
ben az inquisitio-bizonyítás alapján teendő eskü lép. A fel
peres t. i. bizonyítani köteles, míg az alperes a keresetre 
nézve tisztázni tartozik magát akár bajvívás, akár eskü (tisz
tító eskü) útján. Ezt az esküt inquisitio előzi meg. Ha ez 
kedvez az alperesnek, ő esküszik könnyű feltételek mellett; 
ha elmulasztotta az inquisitiót, akkor súlyos feltételű esküt 
tesz; ha a proclamata congregatio-tól kivett inquisitio nem 
neki kedvez, hanem a felperesnek, a felperes teszi a főesküt, 
még pedig az ellenfele fejére. Tulajdon-, örök jogi vagy határ
perben a földre való eskü a szokásos, a mikor is a fél az 
eskütársaival együtt öv és lábbeli nélkül áll a vitás helyre, 
földet emelnek a fejők fölé s együtt esküsznek. Adósság- és 
kártérítési perben, ha a felperesnek nincsenek okiratai, az 
alperes nemleges esküt tesz; ha pedig csak az összeg a vitás, 
akkor a felperes esküje dönt. Ez eskük súlya az eskütársak
tól függ. Csak hiteles helyen szokták letenni, a honnan t. i. 
tudósító levelet kaphatnak. Ha az ellenfél kifogásait elvetik, 
akkor következik az ítélet.

Az eskütársak jelenlétében, a kiknek tudomásuk van a 
peres dologról, kell a megítélt eskünek elhangzania. A fél 
maga szerzi őket, de az ellenfélnek van joga az elmellőzésök 
tekintetében. Anjou-kori divat oly eskűtársak keresése, a kik 
nem tudomás alapján vállalkoznak esküre, hanem a fél tisz
tességes voltában bíznak. Bármely teljeskorú, rendi ember 
lehet eskütárs: zászlós és főpap 10, nemes és pap 1 márka 
jobbágy 1 írt erejéig esküldhetik. Vitás területnél a hány 
márka értékű a föld (tízszeres jövedelem alapján), annyi az 
eskülárs; hatalmaskodási perben a vérdíj vagy a bántalom 
nagyságával arányos eskütársi szám dönt; emberölés esetén 
100 egyén közül a vádlott 48-ad magával esküszik. Női eset két- .
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szeres eskütársi számot kíván. Az intézmény a XVII. század 
végéig áll fenn, de a tisztító eskünél (1729:27. t. ez.) még a 
XVIII. században is alkalmazható.

Az inquisitio, mint a bizonyítás eszköze, kiszorítja az 
Árpád-kori tanúvallomást. Három faja ismeretes: az egyszerű 
inquisitio (simplex), a köztudomás (communis), a közgyűlés 
tudomása (i. generalis). A vármegye a XIV. században a kö
zépsőt nem alkalmazhatja, mert ez az egyházi hatóságra van 
bízva; az első és utolsó azonban a vármegyei törvényszéki 
életben is divatos. Az első a felek kérelmére elrendelt vizs
gálat, melyet — esetleg kir. parancsra is — követel a vár
megye. Ez egy-két szolgabirót pecséttel küld ki a tény tuda- 
kolására. A felsőbiróság is megkeresheti a megyét ily inquisitio 
tartására, sőt az 1351:23. t. ez. értelmében a király, nádor 
vagy országbíró parancsára annak végzése kötelesség. Elő
fordul ily vizsgálatnál, de csak az illető megyéből kiküldött 
kir. ember is. Ha a vármegyéhez ilynemű parancs érkezik, 
egyúttal két egyházi hatóság szintén kap mandatum inquisi- 
toriumot. Megyénkhez Vitézy Lőrincz panaszára érkezik le 
ily parancs a Perényiek ellen s ugyanakkor a szepesi és 
jászói konventek hasonlókép kapnak mandátumot. «Homines 
regis: Ladislaus De Terney, Petrus De Petroch, sin Johan
nes De Gergehaza alys a.» (Aliis absentibus).

A kanczellárián természetesen a panaszt regestrumba 
vezetik s onnan adnak ki oklevelet róla. Teljes érvényű az 
ügy akkor, ha háromszoros vizsgálatról három kiadott ok
levél szól: «Tres literre inquisitorire»: az 1351:22. t. ez. sze
rint. A vizsgálatnál a szolgabiró összehívja a hely szomszéd
ságát, sőt ha kell, helyszíni szemlét is tartat.

A generalis inquisitio az, ha a kongregáczió ad ki bizony
ságot, t. i. a vármegyei hatóság 12 esküdttel. Az elnök fel
esketi a jelenlevőket, mire az esküdtek tanácskoznak s véle
ményüket közös megállapodás után teszik közzé. Ez tulaj
donkép az esküdtszéki intézménynek ősi formája. Később
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magát a vármegyei közönséget is összehívják vizsgálat foga
natosítására. Nagy Lajos alatt pl. fordult elő eset, hogy 800 
tanút hallgattak ki egy alkalommal.

1609 11-ben a gyilkosság vádja ellen 12 nemes igazol. 1725-ben 
az exmissiót kérő vagy libellatorie jelöli meg a követelését, vagy kö
telezvényt mutat be, melyet a jegyző indorzál; libellus actionalis-t az 
kap, a ki másnak birtokjogába vagy élvezetjogába erőszakkal lép. 
Egyidejűleg a HT. a Polgári Biráskodásról javaslatot kér a vármegyétől.
1812-ben a biró a tanúvallomások1 felvétele után tartozik a két félre 
nézve a saját véleményét is jegyzőkönyvbe vétetni.

A táblai ülnökök száma 1673-ban 29 vármegyei, 2 eperjesi, 1 bárt- 
fai és 1 szebeni; 1719-ben 15 és 9 fiatal jurassor (tabulse jurassor =  
itélőmester); 1758-ban 16; 1762-ben az ülnökök közé (16) a vármegyei 
kötelékbe belépő, eskü alapján, «Comitatus solatio» rendesen bevéteti 
magát; 1771-ben tiszteleti ülnököt a főispán proponál, esküdtei kine
vez; 1867-ben 6  törvényszéki ülnök működik. Az esküdt 1724-ben, ha a 
sedrián nem jelenik meg, 2  frt bírságot fizet.

5. A perhalasztás már a középkorban divatos. A legfon
tosabb ügyvédi szereplés ez. Többféle módja van. Az első; 
a meg nem jelenés, a mi birsággal jár. Sokszor is beidéz
hetik a félt, de akkor a birság nő. Olcsóbb mód: a proro
gatio (1631-ben prorogatorium), a mikor hivatásos prókátort 
szokás állítani. Ezt azonban nem sokba veszik. Az 1351-iki 
törvény csak birtokperben engedi meg s megköveteli, hogy 
az ügy három ülésszakban végződjék be. Perhalasztásnak 
van továbbá helye, ha a fél kiskorú, vagy nem elegendő ne
mes jelenik meg a tárgyaláson, vagy kir. rendeletre. Orszá
gos perhalasztás (iuristitium) is fordul elő, kivált háborús- 
időkben ; valamint ismeretes a «békebirság» módja, a mikor 
egyezkedés czéljából történik a perhalasztás.

6. A feljebbezés ritka. A király semmisítheti meg az Íté
letet, még pedig rendesen akkor, ha a panaszos a vármegyét 
érdekeltnek jelenti. Ekkor a Kúria elé kerül az ügy, de a

1 A causse magnatum-ban az attestatio perdgáldsára a szolgabiró megy 
ki egy esküdttel.
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király egyben vármegyei birság fizetésére utasítja a félt. 
Transmissio a nádorhoz abban az esetben történik, ha kir. 
jogot érint az ügy.

Perekben a Judex Curiae dönt. A mandátumának van indorsuma.

7. Az ítélet marasztaló vagy felmentő. Az egyezség ható
ság előtl vagy annak engedélyével a felek közt, esetleg béke- 
birsággal is létesülhet. Róla a vármegye okiratot ad. A teljesí
tési határidő után a felperes végrehajtó jogot nyer: azt a 
szolgabiró és a hiteles hely bizonyságlevele érvényesíti. 
A bírák megállapította birság erejéig a bíráknak magoknak 
is joguk nyílik a végrehajtásra. A birságnak egyharmada 
ekkor az ellenfélé, de az egészet a vármegye hajtja be, vala
mint azonkívül a magasabb bíróságok birságait: a Róbert 
Károly-féle «Ars Notarialis» szerint.

A bírságnak két jegyzéke van: egyet a nádor, mást a 
vármegye kezel. A nagybirák a vármegyében rovókat tarta
nak, a kik nyugtatják a birság-összeget. Ok olvassák fel a 
kongregáczión vagy sedrián a registrumot, mely a vármegyé
nek, homo régiósnak, káptalannak vagy konventnek ellen
őrzése alatt áll; azután megmagyarázzák az esetet s birság- 
fizetésre határnapot tűznek ki. Ha a vesztes nem fizet, az 
exactor a kir. emberrel s egy hiteles helyi emberrel kimegy 
a birtokra s a határba az igazságszolgáltatási teljes hatalom 
jeléül dárdát tűz le. Ott három napot vár, de az adós lakos
ságtól csak élelmet szabad szednie; a három nap leteltével 
a birtokból zálogolással gyűjti be a fedezetet. A biró maga is 
zálogba veheti az ingatlant, de a bírságnak csak kétharma
dát élvezi.

A behajtott birságból V i o  a kir. és káptalani embereket 
illeti meg, a maradék 1 3-a a vármegyei hatóságé, 2 s-a pedig 
a nagyhírűé, kinek részére a végrehajtás történt. Ha a vár
megyei hatóság a végrehajtató, az V i o  levonása után a bir
ságon az ispán és a szolgabirák osztozkodnak.
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A birtokperbeli elmakacsolás birsága 1592-ben és 1752-ben 12 frt;
1849-ben a birság humánus czélra fordítandó ; 1888-ban jelenik meg a 
fegyelmi úton kiszabott bírságok szabályzata.

Elégtételadásnak 1678 ban csak bírói úton van helye.
Ha jobbágy a proscribált, az ura lefizetheti érte a vér

díjat; ellenkező esetben, mivel a jobbágyát nem adta ki, a 
birtokát a homagium erejéig megzálogolják.

A büntető ítéletek végrehajtója hajdan a sértett fél, a ki 
miután kikapta a vármegyétől a tettest, felakaszthatja; azután 
jelentést tesz, hogy felmentést nyerjen. Midőn a király fenn
tartja a rendelkezést, a vármegye fogságban marasztalja el 
a bűnöst.

8. Bűnesetek, büntetések. A bűncselekmény oly jogsér
tés, melyet büntetni hasznos. Ez az igazságszolgáltató elv 
érvényesül a bírói eljárásban.

Természetes dolog, hogy az egyes büntettek viszonylagos súlya 
koronkint változik: van cselekedet, mely némely társadalmi szerkezei 
ben nem ártalmas, másban pedig az, s mindenkor a társadalmi felfo
gáshoz alkalmazkodik a teltnek abbeli megítélése, ha büntetésre méltó e. 
A bűntettre szabott büntetés nem is eszköz a judicaturában, hanem 
czél. Innen van, hogy a büntetés nemei is változók. Azok népfajonkinl 
és koronkint. Főbb büntetésnemek: a halálbüntetés, a meghatározott 
időtartamú szabadságvesztés, a pénzbüntetés és a testi büntetések. 
Amazok elsőrendű jelenségek az általános büntetőjog rendszerében, míg 
a testi büntetések, bár sorrendben először szerepelnek, csak a jogfejlő
dés szempontjából méltók a figyelemre. Ezek testcsonkítók és testfe- 
nyítők voltak a múltban. Amazok: a kéz, ujjak, orr, fül stb. levágása, 
a nyelv kiszakítása; emezek: a botozás, ostorozás és vesszőzés. Amazok, 
több rendbeli megszorítások után, a XVIII. század utolsó évtizedében 
tűnnek el; emezek, bár egyre több elővigyázati tekintet figyelembe vé
telével, az 1860 as évek kezdetéig állottak fenn. Az 1861. évi országbírói 
értekezlet a testi fenyíték alkalmazását a kihágások eseteire még meg
hagyta, de utóbb az 1871 : 52. t.-cz. végleg eltörölte.

A büntetésnek vezető motívuma az, hogy megtorló és 
reparáló eszközként szolgáljon a megzavart igazság és jogrend 
érdekében, míg a javítás ezélzata, a bűnösnek egyénisége, a 
bűntett körülményei vagy figyelmen kívül maradtak, vagy 
csak fokozatosan és lassankint részesüllek méltatásban.
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Bizonyos, hogy a múltnak büntető eljárása szigorú, sok
szor kegyetlen. De inkább csak látszatra. Az elv rigorózus, 
bár inkább csak a papiroson. Az alkalmazásban éppen nem 
ritka az elnéző, irgalmas szempont. S nem felejtendő, hogy 
az -általános művelődés haladásával sokban lépést tart az 
emberi bűnösség formája is: a nyers időszaknak nyersek a 
szokásai és a megtévedései.

Vármegyénk hosszú élettörténetében arra is bőségesen 
van példa, hogy a háborús időjárás közepette, mely száza
dokon át eltart, bizonyos következetesség mutatkozik a bűnök 
nemeiben, de a humánus birói felfogásnak is temérdek az 
esete. A városok törvénykezése hasonlót mutat.

Gyakoribb bűnesetek és büntetésmódok a következők:
a) A nemesi gonosztevőt az 1659. 15. t. ez. 500 frt birsaggal és kár

térítéssel sújtja. 1690-ben a halálra ítélt nemes kegyelem útján 80 vagy 
40 írt bírságot és fogságot szenved ; lopásért, orgazdaságért vagy makacs
ságért akasztófán pusztul e l ; a nyelvkivágásra ítélt 1 0 0  írttal váltja meg 
magát; a szentségtörés ellen védekező, az 1556. 42. t.-cz. ellenére, 100 frtot 
űzet két eperjesi kolostornak; az ángyacsábító — kir. kegyelem útján — 
börtönbe jut; 1691-ben blaszfémia miatt a nemes asszony 50 frtot tizet; 
káromkodás miatt a birság I. esetben: 8  poltura, II. esetben: 12 p.,
III. esetben : 1 frt.

o Causae Magnatus» czímén 1675-ben súlyos esetekben ítél a tör
vényszék. Egy házasságtörőre fejvételt mond ki, mást fogsággal és 
templomoknak fizetendő 12—12 frt birsággal büntet. Ugyancsak házas
ságtörés meg férjgyilkosság vádja alatt áll B. J.-né, hogy nemes K. Gy.- 
vel és a providusával férjét a szobájában, ágyában fekve, fojtogat- 
lalta volna. A liskus kínpadot és fej vesztést javasol büntetésül, azonban 
Nigrelly gróf eperjesi kommandáns, mivel a gyilkosok katonák, nem 
engedi őket kivitetni a városból s bezáratja a kapukat. Csak utóbb, a 
vármegye tiltakozására, enged. Akkor aztán kezdetét veszi a kínpadon 
vallatás az iránt, hogy az asszony mily fokban bűnös; mert a vád sze
rint az urát többször el akarta tétetni láb alól szeretők tartása miatt. 
A főkérdés, váljon D. Zs.-val vagy másokkal is latorkodott-e ? Kiderül, 
hogy a varannói bába és egy török leány is részesek a bűntettben s 
bogy az asszony az apját és D. L.-t akarta megöletni; azért is jött ki 
az imperiumból. A vád és a gyanúokok súlya alapján a vádlottat az 
után a vármegye kiadja Zemplénnek, mert odavaló. D. L. a cselédjével 
vétkezett. Tanuk vallják, hogy a tornáczban együtt háltak s a mezőn is
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kóboroltak. A fiskus idézésére nem jelennek meg, mire az a törvény
szék ajtajából kikiáltja őket, majd az alispán, mint elnök, ad ki ellenök 
citatoriumot, végül az előbbi az igazoló tanúvallomások alapján kikéri 
őket, ítéletet hozat, s az ügyet a szepesi kamarához terjesztik fel.

[A fiskusi eljárás folyamata külömben a következő: 1. Előadja 
az esetet, 2 . czitáltatja a feleket, s ha senki sem szól a vádlott érdeké
ben, 3. a törvényszék hivatja őt. Ha 4. a vádlott nem jelenik meg, az 
alispán citatoriát vagy erogatoriát ad ki ellene s 5. a fiskus az 1563. 
40. t. ez. alapján ítéletet kíván].

A nemesi szék a gyilkossági esetekben szigorú máskor is. 1627-ben 
halálra ítéli G. G.-t, aki M. öcscsével megölte K. P.-t. «Magistratus 
Urunk exsequálja, — mondja — a mikor tetszik», s contributio fejében 
«Ad limitationem deíüsatis personis» portánkint 1 frtot vet ki. G. M. 
megtörtén ígéri, hogy jámbor és türelmes életet fog élni, mire a bírák 
egy évi fogsággal és 1000 frt fizetésével beérik. 1642—3-ban a nyelv
kivágásra ítélt 100 írttal váltja meg magát. 1718-ban a bűnös viszonyban 
élő nemes férfi egy évi börtönt kap s azonfelül két nap 1 0 0  korbács
ütést szenved el két pap előtt, míg nemes bűntársát, a nőt kenyérre és 
vízre ítélik. Az utóbbit később, a gyengesége miatt, ételben részesítik, 
borban azonban nem, majd reversalisa alapján szabadon bocsátják.

A házasságtörés vétsége elég ritka. 1725-ben 500 frt érte a birság; 
1728-ban a bűnös nemest, a kire elmakacsolással egy évi börtönt mondtak 
ki s kenyéren-vízen való tartást, javulás reményében kieresztik. Egyéb 
nemesi bűnök: a jobbágygyilkossággal vádolt nádori salvus conduc- 
tust kap védelemre; jobbágyhatalmaskodási perben (actio impensoria) 
a birtokos — az 1638. 27. t. ez. szerint — csak négyszer tizenöt napot 
kérhet perhalasztásra; 1753-ban O. L.-t a közbörtönből kiveszik s «ad 
hypocaustum 1 Nobilibus destinatum, sine compedibus» vezetik á t; 
1774-ben K. Zs. nemes asszony büntetése, kit gyújtogatással való fenye
getés és káromkodás miatt ítéltek halálra, kegyelemből saját költségre 
6  évi börtön.

b) Jobbágyi bűnesetek :
Gyilkosság: orvosi lelet felvétele (1675-ben Saigócskán): 1-30 rft.; 

1817-ben büntetése kétszer 80 korbácsütés meg egy évi börtön.
Lopás: 1593-ban erdőtolvaj ügyében a tárgyalási jegyzőkönyv sze

rint a szolgabiró és esküdt künn voltak Bártfa erdejében s bevitték 
lovastul, szekerestül Herczeghy jobbágyát. Ennek törvényén voltak in 
facie loci. A 19-ik napra törvénylátás czéljából határnapot tűznek ki. 
Ekkor megjelennek: Bártfa küldöttje s ők, a kik előadják, hogy az eset 
a Herczeghyné határában történt. Felhívják Bártfa képviselőjét: esküd

1 Külön nemesi zárka.
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jék meg arra, hogy az erdő a városé. 15 nap múlva ez a helyszínén 
megtörténik, mire a jobbágyot átadják büntetésre. 1638-ban a lólopás 
büntetése: akasztófa s ha nem vall: tortura; 1657-ben 4 frt. 1780-ban 
a tolvaj nő, ki katonákkal is élt, 80 korbácsütést és kitaszítást szenved 
e l; a tolvaj férfit pedig 50 korbácsütésben, börtönben és közmunkában 
marasztalják el. A tolvajt egyébiránt a szolgabii'ó (1759.) nyomban bör
tönre vetteti. 1843-ban egy fosztogató asszony ítélete 3 havi bilincsre, 
25 korbácsütésre és kiűzésre szól.

Paráznaság: 1638-ban a parázna nőt pellengér alatt megvesszőzik, 
1675-1695-ben megkorbácsolják s a vármegye határából kiűzik; 1716- 
ban egy lengyel nőt káromkodásért egy évi börtönre vetnek, erkölcs
telenségért megkorbácsolnak, majd reversalissal elbocsátanak. Az er
kölcstelen férfi sorsa ugyanekkor: 6  havi börtön, havonkint 1 0 0  bot- 
iitéssel. 1751-ben a feleséges czigány, a ki szeretőt tart, 50 botot kap; 
1756-ban csapodár élet miatt köröztetik «Aszongya Máriát». 1695-ben 
egy katonával szeretkező nőt borzasztóan megkorbácsolnak, a határra 
hurczolnak s a hátára tüzes vassal keresztet sütnek.

Vérfertőzés: 1638-ban B. A.-t, a ki S. F. nemessel követi el a bűnt, 
fogságra vetik; majd kegyelmet kap; de ha visszaesik a bűnébe, halál 
vár reá. Az ecclesiát is megköveti. 1716-ban az éretlen leánynyal erő
szakosan fajtalankodót (stuprum) hat havi börtönben «squalori in vin
culis sustinendo» tartják; 1723-ban a tehénnel vétkező sodomita halál
lal lakó] s a tehénnel elégetik; 1730-ban a czigányleányon erőszakot 
tevőt lefejezik.

Házasságtörés: 1715-ben E. E.-t, mivel nem volt törvényesen még 
elválasztva, fejvesztésre ítélik ; 1791-ben a férfi 60, az asszony, kinek a 
férje megbocsátott, 30 korbácsütést szenved; 1817-ben a házastársát el
hagyónak a megjelenésre 3 hónapot tűznek ki.

Ggermekvesztés: 1675-ben a magzatelhajtó anyát, a ki vitriolt vett 
be, mivel a dolog nem világos, kiűzik; 1719-ben a gyermekvesztő banya 
büntetése: börtön, korbács, a hátára tüzes kereszt és kiűzés; 1721-ben 
elégtelen ok alapján, homlokára tüzes vassal keresztet sütnek, heti 
vásárkor az alsó városig (Eperjes) korbácsolják és kiűzik, tortúra után 
lefejezik ; 1762-ben 4 fokozatú tortura után fejezik le ; 1770-ben a viselős 
asszony ügyében, a ki gyermekét vesztette, a HT. kimondja, hogy ne 
kapjon meggyalázó testi büntetést. A vármegye magyarázatot kér a 
rendeletre. A válasz: humánusabb eljárásra utalás. 1817-ben a gyer
mekgyilkosnőt egy évi börtönnel sújtják és kétszer 80 korbácsütésben 
részesítik

Kétnejűség : 1664-ben a férfit halálra, a nőt, a ki nem tud a bigá
miáról, a hostatára viszik, hogy Eperjesen kiházasítsák; 1711-ben, mivel 
a vétek törvénytelen időkben történt, három ünnepre 1 0 0  korbácsütés

T óth Sándor: Sáros vármegye monográfiája. III. 13
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éri a bigamust, kit utóbb, reversalisa alapján, visszaadnak az első nejé
nek ; 1726-ban a bigamust, kit a felesége visszafogadott, börtönnel és 
kétszer 40 botütéssel sújtanak'; 1725-ben a kétférjű asszonyt megkorbá
csolják, keresztet sütnek rá és kiűzik.

Templomrablás: 1712-ben büntetése tortura és akasztás; mivel 
azonban a bűnös fiatal, azért csak fél évi börtönt kap, azonfelül a 
rabok ellátására 40 írttal adózik; 1790-ben ugyanaz; 1751-ben a bírót, 
ki istentisztelet előtt szedi szokás szerint a bírságokat, de a pénzt 
eliszsza, 50 botütéssel büntetik.

Káromlás: 1680-ban nemesre 12 frt, jobbágyra 1 frt birság; 1691- 
ben a nem-nemes káromkodásának birsága ugyanaz, mint a nemesé; 
1712-ben 12 dénár; 1751-ben a részes harminczados istenkáromlásért 
100 botütést áll k i; 1756-ban a káromkodót a szolgaimé azonnal él
es ukatj a ; 1780-ban a «Teremtette» szitokszóért börtön és korbács jár ki.

[A káromkodás a XVI. században annyira elharapózik, hogy az 
országgyűlés kénytelen törvényt hozni ellene. II. József 1787-ben a 
bolondok házába utasíttatja a káromkodót; az abszolút kormány (1852. 
Pátens) vallásháborítónak minősíti s 5 — 10 évre Ítélteti el; az 1878:5. 
t. ez. ugyanannak minősíti s büntetésül egy évi fogságot s 1 0 0 0  frtig 
terjedő bírságol szab ki rája.]

Homagium (vérdíj): 1680-ban 100 és 50 frt.
A boszorkányt 1715-ben kiutasítják; a mágikust |viaszöntéssel 

jósló] megkorbácsolják.
A gyujtogatót 1780-ban lefejezik s máglyán elégetik.
Biínpalástolás esete 1719-ben, mikor Szentgyörgy falu népe egy 

nő miatt kijátsza a repartitiót. Természetesen a falu fizet. Ugyanakkor 
az elitéit adós ellen a vármegye exmissionalist ad a hitelezőnek s meg
bízásra az alispánnak is.

A szerencsejáték, különösen a városokban és Bártfafürdőn, annyira 
elhatalmasodik a XVIII. század végétől, hogy a vármegye, majd a HT. 
erélyesen kénytelenek intézkedni. A hazárd (fáraó-, koczka)-játékot az 
1791:31. t. ez. 100 aranynyal bünteti, a mit a játszó és a háztulajdonos 
fizetnek. Behajthatatlanság esetén fogság vagy testi büntetés következik. 
A vármegye 1792-ben a jálékpénz elvesztését mondja ki. E szigorú ren
delkezések ellenére nagy mértékben folyik, még nyilvános helyeken is, 
a játék; azért bizottságot küld ki a városokba azzal az utasítással, 
hogy szigorúan végezzék az ellenőrzési s a városi tanács nyomban 
intézkedjék. 1808-ban a vármegye a törvény szigorát rendeli el ellene, 
mivel a zsidók a könnyelmű fiatalságot beugratják az adósságba. 
Ekkori statútumai:

a) A törvénytől tiltott játék pnevaricatora ellen a kir. fiskus lép fel.
b) A városi kapitányok akár magánházban, akár nyilvános helyen
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foglalják le a bankot. Annak fele a vármegyét, fele a városi pénztárt 
illeti meg. A főbaj Eperjesen van.

c) A szerencsejáték eltiltandó minden kávésnál, korcsmárosnál 
vagy bérlőnél. Ha a játékos a nemességével fedi magát, a városi tanács 
jelenlse fel a vármegyénél.

A rendelet érvényes az egész vármegyére.
1811-ben mindazáltal Lopresti báró a bártfai fürdőben hazárd ban

kot tart. A vármegye sikertelenül lép fel, mire a nádor kir. biztost küld 
Eperjesre, a ki mellé, noha a vármegye tiltakozik, a fiskust, Berzeviczy 
Józsefet és Paracelsus József dr. orvost rendeli.

Egyéb büntetésnemek: a) a pallosjog kizárólag kriminális esetek
ben gyakorlandó; 1761-ben a hatósági vagy magánfoglyokról -— a jus 
gladii alapján — a HT-hoz félévenkint kimutatás küldendő; b) rögtön- 
itélö bíróságot a gyújtogatok ellen még 1840-ben is engedélyez a nádor, 
valamint 1844 decz. 11-én a vármegye elhatározza, hogy állandó Fenyítő 
Törvényszéket alakít, hogy a rabvallomásokat haladéktalanul hitele
sítse. Ez a törvényszék azonban csak kisebb vétségekben Ítél, a melyek 
az idő szerint számosak. (A bírói napi díj: 2 frt). Az 1848-iki statá
rium tagjai: az eperjesi főbíró és hat kinevezett polgár. 1754-ben még 
divatozik c.) a kínvallatás (tortura) a tolvajlás bűnesetében is.

[A kinzókamra s a kinvallató eszközök, mint a kaloda, víztölcsér, 
spanyolcsizma, a szeges és szúró szerszámok, tüzes bélyegzők, forró 
szurok, akasztófa, bárd és a hóhér nem hiányzottak a mi judicaturánk- 
ban sem, főkép a városiban. Három adjudikált Tortura Gradusai mel
lett folyik a vallatás. Az I. gradusban a kinzómester megmutogatja s 
megmagyarázza az instrumentumokat. Ekkor a rab még az ártatlansá
gát hangsúlyozza, a miről relatio megy a nemes Magistratushoz. 
A II. gradusban a hüvelykszorítót alkalmazzák, majd vallomás hiányá
ban még erősebben, vérömlésig megy a szorítás. Erről is referálnak. 
A III. gradusban a kötélszorítót applikálja a mester: négy Ízben huzza 
s egyre erősebben a kötelet. Ha a rab erre sem vall, a spanyol csizma 
következik (Spanissi Stifli), a mikor a mester «a maga módja szerint» 
meg is mozgatja azt a lábon. Ezek a grádusok az enyhébbek. Az «Un- 
terrichter»-nek még van akár tizenkettőig is gradusa, a míg pl. a meg- 
gyötrések után félig a földbe ássa be a delinquenst, a felső testét pedig 
gyujtóanyaggal borítja s tűzhalállal pusztítja el. Az ilyen halálbüntetés 
s talán még borzalmasabb kivégzési módok éppen nem ritkák a váro
sok törvénykezésében. A vármegye leginkább a börtönt alkalmazza, 
melyet a sokszor emlegetett «squalor» jellemez, továbbá a böjtöt és 
kiutasítást. A nemes ember számára külön szobát tart büntető helyül. 
Büntető eljárása általában a humánusság felé hajló. A botbüntetés azon
ban nála is napirenden van.]

13*
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Az utolsó tortúrát vármegyénk az 1764-iki orkutai esetben tar
totta. Külömben ritkán alkalmazza, akkor is a főbenjáró bűnnel vád
lotton, ha nem akart vallani, vagy a bűntársait nem nevezte meg. Ily 
esetben a kinzás addig folyt, a míg a vádlott vagy nem vallott, vagy 
bele nem halt. A Habsburg-korszak honosította meg a tortúrát.

Az orkutai eset (vérvád) iratait a vármegyei, kisszeheni és az 
Országos levéltárak őrzik. Orkuta másfélszázad előtt Kisszehen hatósága 
alatt állott. Ott lakott a jelzett időben Balla János, kinek öt éves kis 
fia, István junius 3-án, vasárnap d. e. kiment a mezőre egyik pajtásával. 
A fiú délben nem tért vissza. A pajtása a mezőn hagyta, a ki pár zsi
dót látott arrafelé. Az esetről a községi elüljáróság értesül s jelentést 
tesz a városi tanácsnál. A vizsgálat julius 5-én a Cservena-Hrász-csali- 
tosban halva találja a gyermeket. A test mezítelen, nyakára kötél van 
hurkolva, a tetemen külömböző jelek, rajzok, alakzatok, elszinesedések 
mutatkoznak. Hirt adnak a vizsgálók a városi és vármegyei hatóság
nak ; tisztviselők vizsgáltatják, majd a hullát Kisszebenbe szállíttatják. 
Ott Trtina András Kajetán cseh festő megfesti az esetet. A kép ma is 
megvan a városi levéltárban. Természetesen nagy vizsgálat következik, 
melybe a vármegye, az udvari kanczellária, sőt a királynő maga is 
befoly. A festményt a vizsgálati iratokkal felküldik Bécsbe, a holtat 
pedig julius 1 1 -én a városi templom sirholtjáhan temetik el.

A vizsgálat leírása megfelel a festménynek, a mely egyáltalán 
nem hű. Rajta a különféle jeleket hegyes késsel szurkálták ki, az egyik 
szem ki van ütve; a testen marczangolás nyomai vannak. «In toto cor
pore excarnificatus» — írja a jelentés. De a kötél csak rá van helyezve 
a nyakra, szorításnak jele nincsen s nincs hurok. Egészben két kötél 
mutatkozik. így a kép csak jelképet ad, valamint a jelek (rajzok) is 
jelképek, melyekből zsidó betűket magyaráztak ki, sőt egész mondatot 
állítottak össze: «Egy az Isten; egynek el kell veszni.»

d) A homloksütést az 1762-iki orkutai bűnesetben (L. XVIII. sza
kasz) eltiltja a felső hatóság, valamint 1777-ben a botbüntetést és kín
zásokat.

A rabtartásnak taksája van, mely a viszonyokhoz mérten 
változik. A HT. 201—1770. sz. r. a taksa nagyságának s felhasz
nálásának kimutatását kívánja s jelzi, hogy egy rab három 
máriást fizetett a hajdúnak; 1771-ben az «in-et excompeda- 
tionis» taksát eltörli (2980. sz.), mire a vármegye panaszkodik, 
hogy megszöknek a rabjai; 1811-ben a rabtartás napi díját, 
az óriási drágaság miatt, 12 krról 15 krra emelik; 1847-ben, 
mivel gyujtogatókkal telt meg a vármegyei börtön s részben
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a kórház, a 13 kr-nyi rabtartási díj pedig büncselekedetre 
csábíthatja a szegénységet: határozatba megy, hogy hetenkint 
háromszor csak durvább és nagyobb (á 6 kr) kenyeret kapja
nak a rabok.

A HT. 1840-ben a rabtartásra jogosított, fenyítő tör- 
vényhatóságú uradalmaktól, valamint a sóvári és pekléni 
kincstári uradalmaktól félévi kimutatásokat követel. 1846-ban 
a vármegyének 180 (163 férfi, 23 nő) rabja van. A rabkezes
ség díja is változó: 1747-ben 500 írt.

9. A csődügy a XVIII. századig a szokásjogon alapul ha
zánkban. Az 1723:107. t.-cz. foglalkozik vele, majd II. József
1786-ban az osztrák csődeljárást terjeszti ki az egész országra. 
A kir. Kúria 1791-ben országgyűlés elé terjeszti a hiteltör
vény tervezetét, de ott nem tárgyalják. Az 1807:12. t.-cz. 
kimondja a hamis bukás büntetését, a mi nálunk a városi 
kereskedelemben fontos rendelkezés; majd az 1839/40-iki or
szággyűlés «A csődületről» szóló 22. t.-cz.-t alkotja meg és 
az 1844:7. t.-cz.-ben javítja. 1846-ban a csődper három 
ízben hírlap útján (á 3 frt) hirdetendő. 1846-ban a kötelez
vény-összeg jogi megszűnése, valamint annak jogbizonyítása 
egy év és egy nap alatt következik. 1877-ben a vármegyei 
Csőd törvényszék működik. 1853-ban ideiglenes csődrendtar
tás lép életbe, de az országbírói értekezlet megszünteti s a 
korábbi rendelkezéseket állítja vissza. Az 1881:17. t.-cz. ren
dezi végleg a csődügyet.

III. Igazságszolgáltatásunk rendszerét a «Directio Metho
dica 1650. Lőcse.» szabályozza. Annak szellemét mutatja a
XVII. század végebeli bíráskodás, de csak a szellemét, mert 
a gyakorlat nagy eltéréseket láttat. Vármegyénkben a bírói 
eljárás általában következő;

a) A jobbágyra nézve I. forum a földesúr, II. forum a 
vármegye.

b) A nemesre nézve I. forum a vármegye, II. forum a 
kir. tábla, melynek tagjai: a kir. személynök, 1 pap, 1 világi
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nemes, az alnádor, az alországbiró, 4 itélőmester, 4 köz
nemes, az esztergomi érsek két küldöttje s a fiskus.

c) Az országgyűlés bírói teendői szintén érvényben vol
tak ez idő szerint, bár vagy 20 éven át nem gyakorolták. 
A házassági s hasonló ügyek a szent székhez tartoztak; a 
városi törvényszék is a maga hatáskörében működött. A leg
főbb bíróság természetesen a nyolczados bíróságok (octava- 
lia) törvényszéke, mely kétféle: I. rendes, közönséges igazság
szolgáltatást végző 40 napon át. Ilyen ülések Eperjesen is 
gyakran voltak: a Szent György vértanú octáváján, mehnek 
jogköre Erdélyig kinyúlt; II. rövid, 20 napos octava Pozsony
ban. De Kassán is szokásban volt oly főurak részére, kik nem 
mehettek Pozsonyba, ily rövid octávás üléseket tartani. A ren
des octava tagjai: a nádor, országbíró s a kanczellár (pap) 
helyett a személynök. Szabály szerint a iudex curiae-nek vagy 
a helyettesének Felső-Magyarországon kellett laknia. Amazok
nak 1—1, emennek két itélőmestere volt. Az octavaliák1 
eljárása Werbőczin és a jogszokáson alapult.

A büntető jog terén szinte megyénkint változnak a sta
tútumok. A városok az osztrák büntető-törvénykönyvet alkal
mazzák. Bíráskodásuk barbár, de tud elnéző is lenni. El
nézőbb a németországinál.

Az igazságügyi szervezet inkább csak a papíron élt. Az 
országgyűlésé ritkán alakult meg, octavát is nagy időközök
ben (40 éven át) nem tartottak. Ezért, ha az utóbbit meg
hirdetik, igazi országos esemény. Az eperjesin 1611-ben 
«a szegény gazdag, ez szegény lett.» Ép így 1650-ben. A kir. 
tábla hasonlókép sokszor szünetel; az 1676-ik évben egy
szer ült össze, de akkor sem végezte el a feljebbezett ügye
ket: «annyi van in infinitum.» A vármegyei és városi iuri- 
stitiumok — többnyire a háborúk és járványok miatt — még

1 Az 1563-iki országgyűlés a nyolcz személyes ítélőszék tartását Eper
jes városra bizza, 1607-ben a király Generalia Octavalia Judicialia-t tűz ki 
Eperjesre.
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többször beállanak. Hajmeresztőek így az igazságügyi mizé
riák. Pedig nagy a perlekedő kedv, melyet a tetemes per
költségek sem türtőztetnek.1

Az igazságszolgáltatás rendszerebeli érdekesebb változá
sok a vármegyében:

A birói ítélet Rudolf korában kegyetlen szigorú s a bün
tetés aránytalanságában borzalmat keltő, de teljesen kialakult 
eljárású. A polgári perek hosszadalmassága szinte hajmeresztő. 
A vármegye az 1617-iki Statútumait 1636-ban megújítja, s 
azok 1641-ben is érvényesek.

1617. évi statútumok:
«I. Ha biró vagy esküdt a köztük forgó titkos dolgot kiviszi az 

assessoriátusból, vagy a vármegyével akármi szín alatt nem akar 
egyezni, az «kiváltassék esküdtségéből», s aztán soha az esküdtek közé 
be ne vehessék.

II. A gyűlésekben és törvényszéken obszerváltassék mindeneknek 
előtte a publikum; a panaszok proponáltassanak beírva, nem kiáltás
sal, avagy tollba mondva türelmesen, egymást meghallgatva.

III. Szék előtt első nap a causansok tartoznak requirálni (az ügy
ről) a jegyzőnél, hogy ez a törvényszéknél leválja. Ha elmulasztják, a 
jegyző nem tartozik leválni.

IV. Az ajtónálló esküdt legyen, hogy ha valaki fegyveresen jön a 
gyűlésbe, elvegye a fegyvert és 1  frt birsággal büntesse.

V. A kiáltozó személyt az ispán, ha harmadik szólításra nem 
engedelmeskedik, makacsság miatt 17 frt birsággal sújtja, sőt azonnal 
le is tartóztathatja. A birság a nádoré, «az marattsagh az biráké» 
eszen.

VI. A szolgabiró szorgalmasan vizsgálja meg az ügyet; ne várjon 
több addiciót két hét alatt; mert ha a második ott éri, ispán két rfrtot 
vet rá ki s exequálja.

VII. A prédikátoroknak, akár decima szerint, akár másképpen 
alkszanak meg, a patrónus ne vonja meg igaz jövedelmét. Ha igen, 
panaszra az ispán 1 0 0  frttal exequálja, a mint az olyat is, a ki a prédi
kátort szidalmazza. Minden renden való patrónusok, hasonlóképpen a 
parasztság és szolgarend s az egyházi rendek is becsüljék egymást, 
mivel «a három religio exercitiuma szabadságos.»

1 Egy hat talléron vett kutya miatt ekkor 100 frt a violentia-birság és 
60 frt a birói költség.
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VIII. A bírák külön-külön exmissionálisok mellett inquirálják, 
ha kik szitkozódnak s jelentsék az ispánnak, a ki 1 2  Irtot rójjon ki a/, 
illetőkre, vagyontalanság esetén pedig botoztassa meg.»

«Statútumok» (1617-ben, megújítva 1636-ban):
I. Titokszegés miatt az esküdt mindenkor elveszti meg

bízatását.
II. A törvénykező felek pontosan kihallgatandók s a 

panasz leírandó.
III. Primo die sedis a eausans menjen a jegyzőhöz s 

adja elő az ügyét; ha ezt elmulasztja, a jegyző abban a törvény
székben nem tárgyalja. Leválandó ügyek: emberölés, sze
gényügy, betegek, aggok.

IV. Ajtónálló esküdt ember legyen. A ki a kongregá- 
czióba fegyvert hoz, 1 frt birságot fizet.

V. A kiabálót vagy renitenskedőt az alispán nyomban 
12 írttal bii ■ságolja meg.

VI. A szolgabirák szorgalmasan Ítéljenek; az alispán 2 hét 
alatt exequáljon. A szolgabiró szegénytől két garas czédula- 
pénznél többet nem vehet.

VII. A szolgabiró kapjon külön exmissionalist az inquirá- 
lásra. A szitkozódót az alispán 12 frttal bírságolja meg. A ki 
a szegényt nyúzza, azt csapják meg.

VIII. Ha valaki a praesidenseknek régi szokás szerint 
való — jövedelmét meg nem adja, 100 frt birságot fizessen. 
Ha valaki az alispánnak makacsul nem engedelmeskedik, ez 
annak a dolgát nem tartozik elintézni. A ki papot szidalmaz, 
100 frt birságot fizessen, még pedig mindhárom vallás köré
ből, mivel a «három religio exercitiuma szabad.»

1715-ben a vármegye kérésére kir. commissio készít 
Systema iuridicum-ot, melynek a fiskus az előterjesztője.

1717-ben a vármegye a m. kir. kanczelláriához küldi fel 
«A törvényszéki eljárás szervezete» ez. tervezetét, melynek 
tételei:
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I. Erőszak-keresetekben : az 1701. Statutum szerint: a Trip. 67. t.
2 . r. dönt.

II. Oszfd/yos-ügyekben: a Trip. 45. t. 1. r. az irányító.
III. Birtok- es birtokjog-megváltásnál: ha a birtokon megváltó nem 

jelöli meg a zálogösszeget (hypothecaria summa), a hitelező 3 frt díj
jal meginteti, hogy íizesse le. Ellenszegülés esetén actio evocatoriát 
indítanak ellene s az 1638:29. és 1655:52. t.-cz. értelmében idézik. Ha 
a zálogot megtéríti, jó ; ha nem, elveszti a zálogát.

IV. Folyó tartozás esetében : ha van kötelezvény, a törvény szerint 
a viczispán kimegy a felekhez s rendbe hozza a dolgot, vagy a szolga- 
biróval végrehajtást indíttat, de az exmissióra ráírják a végzést. Ha 
nincs kötelezvény, 300 írtig a szolgabiró — az 1659:31. t.-cz. sz. — 
végrehajtást végez. Feljebbezésnek extra dominium van helye.

V. Szökevény parasztok és szolgák ügyében : annyiban intézkedik, 
hogy — az 1655:48. t.-cz. és kir. határozat 7. p. sz. — visszakényszeríti 
őket urukhoz. Ugyanaz lesz a szerepök, a mi volt annál az urnái, a 
kihez szöktek.

VI. Taniiáltitás vagy kereset ügyében: az 1692. Statútumot alkal
mazza, mely szerint a nemes az árvák, ö z v e g y e k  és szegények ügyében 
16 márka birság terhével köteles a viczispán előtt tanúvallomásra.

VII. Járási ügyekben nem-nemesek közt: a kiíria udvarán — az 
1706-ban szentesített mód szerint — első kérésre új törvényszék alakjá
ban a falusi bírót Ítélethozatalra szorítja.

VIII. Nem-nemesek testi sértésének birsága ügyében : az az eljárás, 
hogy — régi Statútumok szerint — ha valaki nem-nemest vérig bántal
maz, 15 nap alatt tartozik a Nemesi ítélőszék előtt 12 frtot fizetni. Az 
összeg fele a sértetté, felét egyharmadban a viczispán, egyharmadban 
a bírák kapják.

[A biztosnak ellenszegülő parasztot a fiskus idézi.]

T72i)-ben a HT. polgári bírósági javaslatot kér a várme
gyétől; továbbá kir. rendelet szabályozza a vármegyei Táblá
nál és a Sedriákban való feljebbezések módját. E szerint: a 
táblai Ítélet végrehajtás előtt megfeljebbezhető: intra domi
nium a kir. Táblához, onnan a Hétszemélyes Táblához, ki
véve: ha megkövetésre szól az ítélet, vagy ha a fél nem tud 
avagy nem akar biztosítékot adni. Nem kívánatos ugyanis az, 
hogy a sokféle végrehajtás bonyolítsa az ügyet. A feljebbezés 
három hó leforgása alatt történhetik, a mikor beidézik a felet. 
Ha ez idő alatt a feljebbezés elmarad, a másik fél a győztes.
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Az úri szék személyzete ügyében a HT. 1765-ben szüksé
gesnek látja elrendelni, hogy a tisztviselői karból egy birón 
és esküdtön kivül, mikor a jobbágy a földesúra ellen emel 
panaszt, «prseter requisitum legale testimonium» más nem 
jelenhetik meg, de az adózó nép érdekében az egész magis
tratus tartozik a tárgyaláson részt venni. 1810-ben úri szék 
tartására köteles a földesúr, ha a községének panasza van. 
Ha nem tart, a vármegyei főügyész tűz ki napot rá. 1716-ban 
ezen a határozaton annyit módosít, hogy a főügyész előbb 
meginti a földesurat.

A kihágdsi törvényre vonatkozó szabályrendeleteket a 
vármegye 1800-ban bocsát ki, még pedig: 1. a szeszbehoza
tal, 2. a tilos egygyeplős hajtás, 3. a zeneengedély, 4. a rend
őri szabályrendeletek hirdetése tárgyában. A városok ugyané 
tárgyú szabályrendeleteit egyidejűleg hagyja jóvá.

1846 jun. 16-án a vármegyei Fenyitö-törvényszék rend
szabályai:

I. Fölvétel előtt való eljárás:
1. A rabokat fogadó várnagy a befogott egyént tüstént a szolga- 

bíróhoz küldi át vallatás és nyomozás czéljából. (1843 szept. 11. jzk.)
2. A szolgabirák kötelessége, hogy halálos esetben a vizsgálathoz 

orvosi szemleiratot rekeszszenek, ennek felvételére a sebészt nyomban a 
bejelentés után utasítsák s minden ily esetnek a bíró által való bejelen
tését rendeljék el. (1844 decz. 16. jzk.)

3. A kir. Tábla a feljebbezett perekben és bünvádban a vádlott
nak keresztlevelét is kívánja. (1845 szept. 15. jzk.)

4. A szolgabiró a vádlottat, míg a kivett tanúvallomást a törvény
szék nem hitelesítette, kezességre sem bocsáthatja ki (1843. márcz. 20 )

5. A rendes fenyítőszéket illeti meg kizárólag a tanúvallomás 
hitelesítése. (1844 márcz. 4. jzk.)

6 . A törvényszék-alakú választmány kizárólag hitelesítések vég
zésére szorítkozzék, bíráskodásba ne elegyedjék; mert ez a fenyitö- 
törvényszék rendes elnökének, a pert folyamatba tevő és lajstromozó 
t. főügyésznek és a tollvivő jegyzőnek jogköre. (1848 szept. 9.)

II. A fenyítö-törvény széki tárgyalásban való eljárás:
1. A fenyítő perek és bepanaszlott esetek tárgyalását megelőzve a 

törvényszéki t. ügyésztől készített lajstrom, mely az összes vádlottakat 
és rabokat magában foglalja, a börtönben levő rabok várnagyi lajstromá
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val hasonlítandó össze, hogy a kezességen levők ügyében intézkedni 
lehessen. (1843 jun. 19. jzk.)

2. Az elitéit raboktól megtérítendő költségeknek szigorúbb behaj
tása érdekében a törvényszék első napján a költségek behajtásáról a 
szolgabiróságok útján scontro olvasandó fel. (1843 jun. 19. jzk.)

3. Következnek az elnöki jelentések adatokkal: a) A fenyítő tör
vényszéki ülés előtt és annak folyamata alatt a fogházban létező rabok 
száma. Hány férfi és nő ? A rabok felosztása a bűn minősége szerint: 
hány a nő- vagy szülő-gyilkos, emberölő, gyújtogató, tolvaj, csaló, vere
kedő, káromkodó stb. ? b) A bebörtönzött rabok közül hány kapott 
ítéletet, s hány pert fejeztek be ? c) A rabok közül hány került ki Íté
let által a börtönből, hányat bocsátottak ki kezességre és hány maradt 
fogva ?

4. A testi fenyítés mennyisége ne függjön az orvosi vizsgálattól. 
Az orvos csak arról nyilatkozzék, hogy a fenyítendő egészséges-e s 
alkalmas-e testi fenyítés kiállására. Ha az orvosi vélemény szerint a 
rab beteges, a fenyítés mennyisége ehhez az állapothoz mérendő; ha 
alkalmatlan a fenyítésre, a testi büntetése másneműre változtatandó. 
(1846 jun. 1(5. jzk.)

5. A testi büntetés a megyeház udvarán, zárt kapuk mellett foga
natosítandó.

III. A rabok ügyére vonatkozó rendszabályok:
1. Az ügyész és várnagy a rabokról lajstromot vezet a kezességre 

kibocsátottak nevével. (1843 márcz. 26. jzk.)
2. A rabok munkabérét ne «az összes honi pénztárba» szolgáltas

sák be, hanem minden dolgozó rabnak a kapott bér mennyisége sze
rint tudják be. Erről a megyei katonák hadnagya külön lajstromot 
vezet, hogy a rab elbocsátásakor a megtérítendő költségbe az érdemlett 
munkabér beszámítható legyen. (1843 jun. 19. jzk.)

3. A megyeházi munkára alkalmazott rab szigorú felügyelet alatt 
áll s napnyugtakor elzárandó. (1843 jun. 19. jzk.)

4. Mivel a szökések főokai, hogy: a) a békót rosszul alkalmaz
zák úgy, hogy éjjel a rabok leverik; b) némely rab a megyei katonák 
szobájában tölti az éjét; c) az őrálló katonák nem veszik pontosan 
szemügyre a kaput; d) a börtönben szerszámok : fejsze, kapa stb. talál
hatók; e) a rabok tilalom ellenére szeszes itallal élnek; f) a kályha
fűtő kíséretében egy-egy rab szabadon szökhetik, a mint akkor is, ha 
az árokra mosni küldik: e visszaélések megszüntetése végett a kato
nák hadnagya szigorúan felelős, a ki visszaélés esetén az alispánnak, 
majd a törvényszéknek jelentést tesz s a rabok békéit hetenkint kétszer 
megvizsgálja. Az őr szigorú felügyeletre utasítandó. A tizedes legkisebb 
hanyagság esetén állását veszíti. (1843 jun. 19. jzk.)
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5. A kétnapi böjt szerdán és pénteken, az egynapi pénteken tar
tandó meg.

6 . A rabok egészségi ellenőrzését a főorvos és seborvos végzik.
7. A szolgabiró köteles a tömlöczbe küldött vádlottak önkéntes 

vallomásait s a tiszti nyomozást a várnagynak beküldeni. A mulasztás 
okozta költség őt terheli. A várnagy az enemű költségeket a fenyítő 
törvényszéknek mutatja be.

Az 1861. május 13-iki bizottsági gyűlés az újra megalko
tandó törvényszék szervezése, a fizetések meghatározása s az 
árvák ügyeinek rendezése tárgyában javaslatot dolgoztat ki. 
Annak pontjai:

A) A bűnvádi ügyek ideiglenes ellátásáról a május 
15-iki bizottsági gyűlés gondoskodott. A polgári ügyeket 
illetőleg az alispán felhatalmazást nyert arra, hogy ha a be- 
és kitáblázás felvétele vagy sürgős polgári ügy elintézése 
polgári törvényszéki ülést kíván, elnöklésével azt azonnal 
tartsa meg s biróilag intézkedjék.

B) Az eddig divatozó napidíjas táblabirák helyeit állandó 
bíróság választandó, mert: a) az 1848:10. t.-ez. 5. §. szerint 
az úrbéri perek feljebbvitel útján a vármegyei törvényszék 
által vizsgálandók át; b) az úri hatóságoktól gyakorlott bün
tető hatóság megszűnt (1848:9. t.-cz.) s az 1848:11. t.-ez.
3. §. azt a vármegyei törvényszékre ruházta; c) az árvái és 
bírói számadások a vármegyei számvevőszéktől vizsgálandók 
meg; a törvény előtt való jogegyenlőség kimondása óta a 
perek megszaporodtak; d) az egyesnek birtokbiztonsága és a 
közhitei emelése követeli; e) a telekkönyvek csak állandó 
törvényszék ellenőrzésével a közhitei őrei; f) a vármegye 
statutárius jogára támaszkodva az országgyűlés új intézkedé
séig nem jöhet a bizottság új választás alá.

A két alispán az eddigi törvényszéki elnöklést nem vé
gezheti; ezért az 1729 : 15. és 1848 : 11. t.-cz. értelmében külön 
törvénykezési alispáni állás szervezendő. Minden mulasz
tásért nem a vármegyei közönség, hanem a választandó bi
zottság felel.
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1. A vármegyei törvényszék Eperjesen nyílik meg s állandóan 
működik az országgyűlés újabb intézkedéséig.

2 . Ügykörébe tartozik oly tétel, mely az első bíróságot, mint fel- 
jebbviteli törvényszéket illeti meg; továbbá:

3. A számadói szék felülvizsgálata.
4. Elnöke a törvénykező alispán.
5. Közbiró: hat jogvégzett ülnök, a kik harmadizig nem vérroko

nok. Ok egyúttal perelőadók.
6 . Kiegészítő bírósági tagok: egy szolgabiró és egy esküdt, kiket 

sorjában az I. alispán hív meg s kik szintén bírói szerepet visznek.
7. Jegyzőkönyvet a törvényszék jegyzője vezet, a ki előadó is lehet. 

Két díjnoka van. Segédei a vármegyei aljegyzők, a kik egy hétig díj
talanul működnek.

8 . Segédszemélyzet még: az iktató.
9. A törvényszék maga szabja ki az ügymenetét, de a csődpere

ket nem véve, karácsony és pünkösd körül 8 , husvét körül 14 napig 
törvényszünet tartandó.

10. A bűnvádi tárgyalás az Ítéletig nyilvános.
11. A polgári ügy tárgyalása nem nyilvános, de a titoktartásra 

köteles, eskü feltételével törvénygyakorlaton levő ifjak bebocsáthatók. 
A válóper tárgyalása zárt.

12. Az ítélet öt bíró jelenlétében érvényes.
13. Minden per egész terjedelmében előadandó. Az előadó előző

leg kivonatot ad át az elnöknek.
14. A perdíj (ivenkint 50 új kr.) a törvényszéki jegyző ellenőrzésé

vel a vármegyei pénztárba jut.
15. A telekkönyvi hivatal a törvényszék kiegészítő része: Tagjai: 

1 telekkönyvvivő, 1 segéd, 1  díjnok.
16. A törvénykezési és árvái letéteket külön pénztár őrzi, melyet 

a törvénykezési alispán ellenőriz.
17. A rabokra felügyelő személyzetet a törvényszék határozza 

meg; a felügyeletet a hajdúk hadnagyának ellenőrzésével a hajdúkáp
lár végzi.

18. A vármegyei hajdúk száma szaporítandó.
19. Fizetések:
A törvénykezési alispáné, mint a II. alispáné, de egy huszárt kap ; 

6  ülnök á 1 1 0 0  új frtot kap ; a jegyző fizetése, mint a vármegyei aljegyzőé, 
de még 250 új frttal emelve; az iktatóé 500 frt és 1 szoba; a telek- 
könyvvivőé 900 frt; a segédjéé 600 frt; a díjnok napi díja 1 frt (az 
irnoki állások rendszeresítéséig); a hajdúk hadnagya a fizetéséhez szál
lást kap.
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C) Árvaügyek :
1. Az árva-vagyon összeírása és biztosítása az 1715:68., 1848:11., 

1836 : 9. t.-cz. szerint történik.
2. Felügyelete, kezelése és a felette való törvénykezés a követke

zőkre tartozik:
a) A gyám vagy gondnok hatásköre:
1. Teendőit az 1715:68. és az 1836. és 1848. évi t.-cz.-ek írják elő;
2. Az ingatlant kezeli;
3. Az árva testi és lelki (vallási) nevelését vezeti;
4. Az ingatlannak törvényszabta részét kapja. De ha a jövedelem 

Vs-a igen nagy, a járulékát a törvényszék szabja meg; ha pedig az Ve 
csekély, az árva eltartása fejében a vagyont használhatja.

5. Az árva épületét magyar kármentesítő társaságnál biztosítja.
6 . Előnyös gazdálkodás iránt javaslatot tesz, de csak az árvaszék 

beleegyezésével valósítja meg.
7. Javaslatot készít a nagyobb birtok kezeléséről is.
8 . A szolgabiró útján az árvaszéknek évenkint számadást küld.
9. Haszonbér-szerződést terjeszt elő s a betekintést a birtok keze

lésbe fenntartja.
10. Kölcsönt nem vehet az árva pénzéből.
11. Ha a jószág idegen vármegyében van, számadásra ott köteles. 

Ha több helyt van a birtok, a főbirtok vármegyéjében számol el.
b) A kerületi szolgabiró hatásköre :
1. Az árva-gondnokok helyét ő pótolja. Neki jelentendő be az 

elüljáróságfáltal az elhalálozás,yhol árva marad. A rokonnak hatás
köre (1715 : 6 8 . t.-cz.) megmarad.

2 . O írja össze a hagyatékot, a hol gyám nincsen, sőt ideiglene
sen gyámot is nevez ki.

3. Az ingónak nem tartható része az ő egyetértésével adandó el, 
de a dologról, ha lehetséges, a törvényszék előzetesen is értesítendő.

4. Az ekkép begyült pénzből megfelelő összeget ád a gyámnak, a 
többi egy hét alatt takarékpénztárba teendő.

5. Csekély pénzérték — 200 írtig — kellő biztosítékra a helység
ben is kiadható.

6 . Az árvapénz — 500 írtig - takarékpénztárba teendő vagy tör
vényes betáblázásra s három havi felmondásra kölcsön adható.

7. Felügyel az árva iskoláztatására.
8 . A vagyoni összeírásról értesíti a rokonokat s ha nagyobb a 

vagyon, a törvényszéknek is bejelenti több egyén jelenléte czéljából.
9. Az árva-vagyon jó kezelését ellenőrzi.

10. A vármegyei törvényszéknél tartandó árvakönyvvel összhangzó 
jegyzéket vezet az árvák vagyonáról.
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c) Az árvaszék hatásköre :
1. Az árvaszék: a vármegyei törvényszék. Ennek helyiségében 

őrzik, a vármegyei levéltárral összeköttetésben, az árvákat illető iratokat.
2. Az árva értékei a letéti pénztárban külön kezelendők. A pénz

táros évenkint számot ad róluk. A törvénykezési alispán külömben is 
ellenőriz. Ugyanitt van egy főkönyv, melyben az árva vagyoni kimuta
tásai bejelentendők.

3. Az árvaszék vizsgálja át a hiteles összeírást s szükség esetén 
újat készíttet. A végleges összeírás után a telekkönyvi átírást rendeli 
el, valamint a vagyonban szükséges változtatásokat.

4. Főfelügyelője és bírája minden gyámi és szolgabirói eljárásnak. 
A gyám számadását évenkint átvizsgálja, de előbb az ügyésznek adja 
ki észrevételezésre. A számadás az árvalevéltárba teendő.

5. A szükséges osztályt elrendeli, s akkor, ha kell, tagokat nevez 
k i; a teljes korú árvának az osztály után a részt kiadatja.

6. Az árvavagyon elhelyezése csak a törvényszék jóváhagyásával 
történhetik.

d) Általános szabályok:
1. Halál esetén a községi biró, a lelkész tanácsával, azonnal ren

delkezik a vagyon biztosításáról.
2. Az összeírás hitelesítve, másolatban a gondnoknak adandó ki, 

s a telekkönyvi átírás elrendelendő. Az összeírás 500 írtig ingyenes, 
azonfelül napidíjak fizetendők.

3. Ha az árvapénztárból pénz vagy teljes örökség adandó ki, a 
gyám folyamodik a szolgabiróhoz, ki a kérvényt az elnöknek adja be. 
Az utalja ki a tételt.

4. Ha a nagykorúvá lett örökös osztozkodni kíván, az árvaszék 
jóváhagyása szükséges a kiegyezéshez. Az osztály csak úgy tekinthető 
befejezettnek.

5. Bírói osztály esetén a teljes korú maga választ osztoztató bírá
kat ; a kiskorúnak a gyám és kér. szolgabiró a képviselője a válasz-' 
tandó bírákra nézve.

(5. Minden árvapénz külön kezelendő.
7. Magánfél árvapénzt csak úgy vehet fel, ha a saját költségén s 

kellő biztosítékkal tábláztatja be. Ha három hóig nem fizet kamatot, a 
tőke felmondottnak veendő.

8. A kötelezvényt a főügyész szerkeszti.
9. Vagyontalan árvát részint a vármegyei pénztár, részint a köz

ség tart el. Gyámja a községi elüljárók egyike, kinek működési idejét 
a szolgabiró szabja ki.

10. Az elmebajosok és gondnokság alá rendeltek ügye azonos.
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IV. A bíróságok újabb alakulása. Azután, hogy II. Rákóczi 
Ferencz Korponán az appelláták (vallásiak is) ügykörével 
feléleszti az Ország Tábláját, jelentős változás 1723-ban áll 
be a magyar judikaturában. Mindenek előtt a kir. Kúriát 
szervezik újjá, mely eleinte a nagytúrák kir. székhelye volt. 
Kettős ágazatú ez: I. Excelsa Tabula Septemviralis és II. In
clyta Tabula Regia Judiciaria. Amaz, a Hétszemélyes Tábla a 
Dicasterialis táblával 1724-ben lép életbe (deputatusok 2 frt 
napi díjával); emez 1840-től Váltó-Főtörvényszékké, 1868-ban 
Semmisítőszékké és Harmadfolyamodású ítélőszékké alakul át. 
Az utóbbit 1881-ben megszüntetik (azelőtt az országbíró volt az 
elnök).

Az Udvari Kanczellária, mely II. Mátyás óta az ország 
főkormányszéke volt, a kormányzás és bíráskodás terén a 
kir. felségjogok képviselője folytatólag is 1848-ig, a mikor 
megszűnik. 1861-től 1867-ig azonban ismét működik.

A Dicasterialis Táblát — az 1723 : 30. t.-cz. értelmében — 
négy Kerületi Táblára deczentralizálják. A Tiszáninneni Kerü
leti Tábla székhelye Eperjes. 1808-ban megfelelő házat kér 
a vármegyétől, mely lelkesen karolja fel az ügyet, 2000 Irtot 
szavaz meg, a mihez Kapy József 500, a főispán 3000, Szi- 
nyei László 200 és Kapy János 200 írttal járulnak a «Tekin
tetes Királyi Tiszáninnen fekvő Magyarország Kerületének 
Eperjesi Táblája» czéljára. Az 1840. törvényhozás (184. t.-cz.) 
hasonlókép Eperjesre teszi a Kerületi Táblát a Kir. váltó
törvényszék-ke], mely — az ország hét hasonló intézménye 
során — 1847-ben Kir. Váltó-Felsö-Törvényszék nevet visel. 
A Iver. Táblán 1833-ban gyenge, az ügymenet, a mennyiben 
négy ifjabb biró referálja deákul a pereket, a jegyző nem 
tud latinul, az elnök «tudatlan», két biró a 70 éven túl van 
s a bírák az informácziók alkalmával megvesztegethelők.

A bíróságoknak II. József 1785-ben «Nova Ordinatio»-ját 
adta ki, mely a rákövetkező év első napjától vált érvényessé. 
A felső bíróság ekkor a következő beosztású: I. Hétszemé-
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lyes Tábla: 10 referens tanácsossal, II. Kir. ítélőtábla: 16 ül
nökkel, III. Kerületi Tábla.

18hl-ben a vármegyei törvényszék nemei: fenyítő, hite
lesítő, csőd-, évnegyedes, hitelesítő és fenyítő s végül polgári 
törvényszékek. Az 1847/8. évi követi Utasítások II. 3. pontjá
ban a vármegye azt kívánja, hogy 200 írton felül is a vár
megyei törvényszék hatáskörébe tartozzanak a perek; továbbá, 
hogy a kir. ítélőtáblát négy kerületire deczentralizálják.

1850-ben a «Kerületi bíróság» feljebbező hivatal, melybe 
a városi tanács 2—2 tagot küld.

1855-ben a Vármegyei Törvényszék Cs. kir. Törvényszékké 
változik, mely az 1865-ben feloszlatott Kassai Cs. Kir. Hadi 
Törvényszék fiókintézménye.

A vármegye a Megyei Törvényszék újjászervezését illetőleg 1861. 
május havi kongregácziójában bizottsági javaslatot fogad el. A tör
vényszéket állandó jellegűnek óhajtja s elhatározza, hogy a z:

1. Eperjesen az országgyűlés rendelkezéséig működjék.
2. A fenyítő, polgári, telekkönyvi, árvái, úrbéri és csődperek hozzá, 

mint I. fokú bírósághoz vagy feljebbviteli hivatalhoz tartozzanak.
3. Az 1848:11. t.-cz. alapján, ha bírói felülvizsgálatnak szüksége 

forog fenn, számadói szék tartandó.
4. Elnök a törvénykezési alispán.
5. Közbirónak bizottságilag hat jogvégzett, törvénytudó ülnök vá

lasztandó, a kik harmadizig nem rokonok. Az országgyűlésig marad
nak állásukban s rendes perbeli előadók.

6. Kiegészítő tagok: 1 szolgabiró, 1 esküdt és hetenkint felváltva 
a 18 kerület szolgabirái és esküdtjei, a kik rendes birákként működ
nek, de nem előadók.

7. A jegyzőkönyvet a jegyző vezeti, a ki előadó is lehet, sőt ha 
az elnök felhatalmazza, szavazhat is. O igazgatja az irodát s a kiadói 
teendőket és a hivatalos levelezést két Írnokkal végzi.

8. A jegyzőt a vármegyei tiszteleti aljegyzők támogatják, kiket az 
elnök hiv szolgálattételre.

9. Az elnök mellé egy iktató alkalmazandó.
10. Az ügymenetet a törvényszék maga állapítja meg. Törvény

szünetet karácsonykor és pünkösdkor 8, husvétkor 14 napon tart. 
A csődperekben az 1840:22. t.-cz. 122. §-a rendelkezik.

11. A bűnvádi ülés nyilvános az Ítélethozatalig.

Tóth Sándor: Sáron vármegye monográfiája. III. 14
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12. A polgári ülés nem nyilvános, de a törvény pályára készülők
nek megengedhető a megjelenés.

13. Érvényes Ítélethez öt biró jelenléte szükséges.
14. Minden ügy egész terjedelmében előadandó az ülésben.
15. A per-, betáblázási- és telekkönyvi átírási díjakat a törvény

szék szabja meg. A kiadvány és leírás díja ivenkint 50 kr. A díjak a 
vármegyei pénztárba fizetendők.

16. Az előadó a perügyből kivonatot készít s a tárgyalás előtt 
való napon az elnökhöz terjeszti be.

17. A telekkönyvi hivatal kiegészítő részét: 1 telekkönyvvivő, 
1 segéd és 1 díjnok teszik.

18. A törvénykezési és árvái letétekre külön pénztár szervezendő
19. A rabfelügyeletet a törvényszék tűzi ki, de a hajdúk hadnagyá

nak felügyeletével köti össze.
20. A hajdúk száma szaporítandó.
21. Fizetések: 6 ülnök ä 100 új frt, jegyző 250 írt, iktató 500 frt I 

1 szoba, telekkönyvvivő 900 frt, díjnok napi 1 új frt.
Kiadják egyúttal az árvaügyek szabályzatát.

1861 junius 'ih-én Berzeviczy Tivadar II. alispán nyitja 
meg a «K. K. Comitatsgericht» helyében a «Magyar Alkot
mányos Állandó Törvényszéket»,• továbbá május 1-jén meg
szűnik a ‘í Cs. Kir. Megyei Úrbéri Törvényszék és Állam- 
ügyészség», míg az (.(Eperjesi Kér. Tábla» ismét életbe lép, 
valamint a Kir. Kanezellária.

Az 1867Julius 13-iki közgyűlés a «Kerületi Főtörvényszék» 
tárgyában foglalkozik Kassa körlevelének czáfolatával. A Kér. 
Táblának Felsőmagyarországi Főtörvényszékké való átalakítá
sáról volt szó, azaz hogy a Tiszáninneni Kér. Kir. Tábláról 
Eperjes mondjon le s támogassa a Kassára való áttételét. 
Eperjes az 1823., 1840. törvényhozásra, valamint Zemplén 
vármegye óhajára hivatkozva küzd a Kér. Tábla megtartásá
ért. 1876-ban és 1880-ban az ügy ismét szóba kerül, a mikor 
az Ügyvédi Kamara emlékiratban foglalkozik egy kir. főtör
vényszéknek Eperjesen való szervezése kérdésével. A czélra 
a vármegye a szükséges bírósági rendezkedés végett a megye
ház hátulsó részét, Eperjes pedig külön épületei és fát 
ajánl fel.
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1868-ban a «Jövedéki Törvényszékkel a 9370. igazság
ügymin. r. szünteti meg, míg a Vármegyei Állandó Törvény
szék elnökökül az I. és II. alispánt kapja. [Az elnök kény
telen hanyagság miatt több szolgabirót pénzbüntetéssel illetni. 
Egyikök sértegette is a törvényszéket. A vármegye ez alka
lomból kimondja, hogy a fegyelmetlenség legfeljebb 5 írtig 
büntethető, s az összeg a Nagysárosi Szegények házának javára 
fordítandó.:

, 1871-ben a «Kir. Ügyészség »-el az 1871:33. t.-ez. tervezi.
A kir. ügyész állásánál a vármeg}^ tiszti ügyészé szükebb 
hatáskörű, a ki az állami érdekeket nem védheti. Az állam- 
kincstár 1899-ben az Eperjesi kir. ügyészségi épület és bör
tön, valamint az egykori fogházi kápolna iránt tulajdonjogi 
követelést formál; de a vármegye kimutatja, hogy az épüle
tek mindig a sajátja voltak. Az 1850-es években építkezett a 
telekre az abszolút kormány. Ezen az alapon 60.000 frt ellen
értéket követel az épületért. Ugyanebben (1871.) az évben 
szervezi és nyitja meg a 4244. igazságügymin. sz. r. az eper
jesi Kir. Törvényszéket.1 Annak első elnöke: Péchy Luczián; 
továbbá Eperjes, Kisszeben, Lemes, Bártfa, Szinyeújfalu, Girált 
és Szvidnik Kir. Járásbíróságot kapnak. Ezek közül, a negye
dik kivételével, valamennyi működik.

1 Az 1870-iki nagy reform hozza a törvénykezésnek a közigazgatástól 
való különválasztását. (L. XXI. fejezet). Az eperjesi kir. törvényszék elnökei: 
1872 jan. 1. 1884 máj. 1-ig Péchy Luczián, 1885 jun. 10-től 1904 márcz. 26-ig 
Palugyay Gusztáv, 1904 ápr. 21-től 1907 febr. 17-ig Grynaeus Géza, 1907 
ápr. 10-től Uhlarik Mátyás.

14*



XVIII. SZAKASZ.

VALLÁSÜGY.

I.

A róm. kaih. egyház szervezkedése.

I. A Szent István király adta egyházi szervezet alapján 
vármegyénkben a kereszténység terjedésének alig voltak 
számbavehető akadályai. Valószínű, hogy az őslakók itt sem 
kerülték ki első vallási benyomások tekintetében a keleti 
görög egyházzal való érintkezést, de utóbb, az 7209. kir. 
rendelet alapján megindult gyarmatosítás, vár-központok ala
kulása s a szerzetes- és lovagrendek térfoglalása hova hama
rabb az egységes keresztény egyházi szervezetnek vetik meg 
alapjait. Újvár vármegye I. Géza király alatt szervezve van, 
melynek újvári föesperessége közösen terjed ki a mai Sáros 
és Abaúj vármegyék területére. Ez a megye három részre 
oszlik IV. Béla alatt, a ki 1248-ban Sáros-Újvár vármegyét 
az egri püspök joghatósága alá rendeli, még pedig nemcsak 
egyházi, hanem politikai tekintetben is, bár annak 1247-ben 
van már külön főispánja.

A várakból indultak ki a telepítések, melyekkel együtt foglal tért 
a kereszténység egyházi szervezkedése. Mindkét irányú munkásságnak 
elsőrendű tényezői a szerzetes- és lovagrendek, kik egyházi tekintetben 
nálunk a hiányzó káptalant pótolják. Az Árpádok korában egyre-másra 
létesülnek falusi plébániák; azok papjai már 1293-ban élvezik a tized- 
szedés jogát. A XV. században 34 róm. kath. plébániája van a várme
gyének, sőt 1439 után 14 gör. kath. egyházról is történik említés. A ple-
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bániák templomában a parasztfiúkat papságra készítik elő. Utóbb a 
szerzetesi és lovagrendi iskolák veszik át annak képzését, különösen 
a mikor a Jagellók idejében hanyatlásnak indulnak a plébániák. A hu
szitáknak 70 egyháza az első vesztesége a róm. kath. egyháznak.

A XIV. századig Abaúj és Sáros vármegye egyháza egy 
főesperes (rendesen kanonok)joghatósága alatt áll; 1303-ban 
alakul a tarczafői (máskép: sárosi) főesperesség,* melynek 
1572-iki adat szerint a következő községek a részei: Héthárs, 
Tarkő, Palocsa, Plavnicza, Senvitz, Olsa, Krivány, Vörösalma, 
Újfalu, Volya, Roskovány, Dobó, Tarcza, Darócz, Pólóm, 
Őrlő, Lubotin, Berzevicze, Hamborgh, Viszoka, Felső-Szalók, 
Alsó-Szetfeő (?), Litinye, Luczka, Pétermezeje. Tőlük van ca- 
thedraticuma (középtizede) s a plébánosok* részére negyede. 
1730-ban a róm. kath. plébánosok quartája és octávája a 
tizedből 100 tallér.

II. Az egyházi adó, mely az egyház és hitközség szük
ségletei! fedezi, általában kényszerszolgáltatás. Vannak ugyan, 
mint utóbb az evangélikusoknál, önkéntes jellegű szolgálta
tások is, de azok biztosítéka hasonlókép erkölcsi kényszer. 
A kirótt szolgáltatások szabályok szerint történnek. Az egy
házi vagyon: kir. adomány és gabonában, borban tized. 
Az utóbbi előbb kizárólag a püspököt illeti meg (a Szepes- 
ségben azonban a lelkészeket), még pedig természetben, vagy 
megváltva. A tized-bérlet nálunk 1697 körül lép életbe (L.
XII. szakasz.). Az 1701-iki kir. r. visszaállítja a papság jogait 
és tizedét.

1716-ban az egri káptalan jogi felhatalmazást kér a vár
megyétől, hogy mint az elődjei, a kongregáczióban az egy
házi ügyek képviseletét vihesse; a parochiákat ellenőrizhesse; 
a birtokosoktól a papi tizedet megkapja; bizonyos községek
ből az ev. lelkészeket eltávolíthassa; az ünneprontókat bün- 1

1 1771-ben régi hivatkozás felújítása van a vm.-i jegyzőkönyvben, hogy a 
vármegye az egri püspökség működésének sárosvármegyei kezdetéül a vica- 
riusság szervezése alkalmával nem akart helyet adni.
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tethesse; a korcsmákat meghatározott időben cantilenával1 
bezárathassa; az egyházi birtokokat a plébániákhoz visszafog
lalhassa. Az 1725-iki vármegyei határozat az, hogy a kath. 
pap a más íelekezetű betegek látogatásától nem tiltható el.

1845-ben a királyi rendelet a «tisztesbek» sorába veszi 
fel az egyházi személyt, tanítót és kántort. (Ez a jogfelruhá
zás azonban vármegyénkben rég divatozik.)

A papság 1848-ban (13. t.-cz.) lemond a tizedről s ezért 
az 1853-iki Pátens az országos jövedelemből kárpótlást nyújt, 
valamint az 1868. XXIX. t.-cz. szőlőváltsági kötvényekben a 
bordézsmáért. [A papi jószág-szerzést már II. Ulászló eltiltja, 
a Holtkézi törvény pedig utóbb korlátozza. A püspöki kongruát 
az 1803-ik év állapítja meg].

A kellemest szentegyház földjei 1656-bün .
I. Nyomásra:

Körtvélyesen levő 1 köl föld.
Borzogáson levő 3 korezos föld.
Kis-Szekicsőn levő 1 korezos, 1 köl föld.
Keskenyesen levő 1 korezos, 3 köl föld.
Nagy-Szekcsőn levő 2 köl föld.
Sebesteleken levő 2 korezos föld-
Sebesteleken levő 2 korezos, 1 köl föld.

II. Nyomásra.
Olcsóson levő 2 korezos, 1 köl föld.
Mezőpatakon levő 1 köl föld.
Szenteőn levő 1 köl föld.
Kisveszeőn levő 1 korezos, 1 köl föld.
Nagyveszeőn levő 3 köl föld.
Telligcsőn levő 3 korezos föld.

III. Nyomásra :
Telligcsőn levő 3 korezos föld.
Erdőtelken levő 1 köl föld.
Kis erdőtelken levő 1 köl föld.
Nyíláson levő 2 korezos, 1 köl föld
Borsóson levő 2 korezos föld.
Haj alatt levő 2 köl föld. 1

1 Harangszóval.
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Két kenderföld 2 köl.
Két rét: Kerekréten egy veszeő,
Nyíláson két veszeő.

A plébánosok fizetéséről és beneficiumairól az 1702-iki kir. 
rendelet intézkedik először, akkor is panaszra, a mennyiben, 
a hol nemes birtokosok nagyobb számmal laknak s nem 
járulnak a papi jövedelemhez, megköveteli, hogy gondoskod
janak a pap ellátásáról s magok is adják meg, a mi szük
séges: termésben és pensióban. «Operarius — hangsúlyozza — 
dignus est mércédé sua», ügy látszik, a rendeletnek előzmé
nyéül szolgált az 1097-iki, mely a lakosságnak, a sessióknak, 
a szegény nép vagyonának, a nemességnek s a papi meg 
kápláni jövedelmeknek összeírását kívánta. A plébánost jöve
delem biztosítását az 1726-iki HT.-i rendelet is követeli. így 
azután 1728-ban a plébánosok tized-negvede 120 frt, 1732-ben 
ugyanaz és az octavája 1500 frt. 1733-ban a HT. új kimuta
tását rendeli el a kath. és akatholikus anya- meg filiális- 
plebániáknak, valamint azok távolságának s a pap és tanító 
személyének megjelölését; továbbá egyidejűleg az egyházi 
beneficiumoknak összeírását; végül kimondja, hogy a róm. 
kath. plébános ellátása és az egyházi épületek fenntartása a 
patronus feladata, élhet valaki a iure compatronatus is, s 
föld hasítandó ki a papnak meg tanítónak, melyet a hívek 
munkálnak meg. 1753-ban a HT. a parochiák, egyházak és 
alapítványok pontos jövedelmi kimutatására mintát küld; 
939—1774. sz. a. a lelkészek és tanítók jövedelmeit a követ
kező norma szerint állíttatja össze: az anyaegyház neve, fel
állítása ; a patronusi jog; a templom építésmódja; van-e a 
papnak alapokból s egyebekből biztos jövedelme? 1792 körül 
is gyakran fordulnak elő összeírások.

III. Egyházi functio:
A) Az egyház összes ügyeit felölelő követelményeket 

állapít meg 1415-ben XXII. János pápa bullája: a tized, 
templom-szentelés, egyházi szerek megáldása, megfertőzte tett
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templomok helyreállítása, egyházi tilalom, egyházi látogatás, 
bíráskodás s a megöltek temetése körül való visszaélések 
tárgyában.

B) Részleges intézkedések az egyházi funcliók köréből:
a) A házasságkötés harmad- és negyedfokú rokonok közt 

pápai felmentés által történik; a 20361—1791. HT.-i rendelet 
szerint a frigykötés az első- és másodikfokú sógorok s az 
első fokban rokonok közt kir. döntés tárgya, s engedélyezés 
esetén a taksa jótékony czélra fordítandó ; 1761-ben, ha kis
korúnak anyja férjhez megy, a gyám nem az anyai, hanem 
az atyai nagybátya;

b) a keresztelést szükség esetén 1731-től a bába végezheti;
c) az anyakönyvi kivonatokat a róm. és gör. kath. egy

házak 1839-ben a vármegyéhez tartoznak beterjeszteni; az 
anyakönyv 1851-ben latinul vezetendő mindkét egyházban; 
az izraelita anyakönyv-vezetést az 1924—1885. vkmin. r. 
szabályozza ;

d) az ünnepek száma 1733-ban 46, 1754-ben ugyanannyi, 
de a helyi patronus napjával megtolva; 1746-ban az ünne
peket az akatholikus is üli; 1773-ban az ünnepek ülését az 
5411—1772. HT.-i r. szorosabban követeli meg a következő 
szabályzat szerint:

1. Vasár- és ünnepnapokon mise, prédikáczió és litánia tartandó.
2. A színház d. u. 7-, a zene, táncz és látványosság falun d. u. 3-, 

városban 4-től tarthatók. A játék, billiárdozás ép így esti 10 óráig.
3. D. e. 9 ó. előtt terhes kocsi nem léphet be a községbe.
4. A kereskedések zárva tartandók, de a rózsafüzérek s hasonló 

dolgok árusai a templom előtt árusíthatnak. A kalapos d. e. 9-ig tart
hatja nyitva az üzletét, míg a borbélyműhely, patika és fürdő egész 
nap nyitva marad; a bábosok és hasonlók — miseidő kivételével — 
egész nap árúsíthatnak; a szappanosok télen d. u. 4-től, nyáron pedig
6-tól fogva, a kézművesek déltől kezdve dolgozhatnak.

5. Élelmi szerek városban d. e. 9-ig, falun a beharangozásig vásá
rolhatók. A tej árusítása csak a házkapuban, a gyümölcsé a pinczében 
történhetik.

6. Pénteken és szombaton a táncz tilos.
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1852-ben a nagyobb egyházi ünnepségek a vármegyénél 
előre bejelentendők.

e) Az ünneprontás szigorú büntetést von maga után; 
1714-ben az ünnepen dolgozó paraszt elveszti a marháját, a 
kézi munkás 12 frt bírságot fizet; 1716-ban a dobói templom
rablás esetében a vármegye — a pallosjog veszélyeztetése 
nélkül — ítél; 1720-ban az ünneprontó nemest a fiskus 
idézi; 1733-ban az enyhe büntetést, mely szerint a nemes 
gyertyát v. viaszt tartozik az egyháznak beszolgáltatni, a job
bágy pedig botbüntetésben részesül, a HT. szigorítja azzal, 
hogy a nemesre 6, illetőleg 25 írt bírságot, a nem-nemesre 
pedig 12 és 50 botütést róv ki.

1715-ben a vármegye — a vicearchidiaconus előterjesz
tésére — az ünnepen káromkodó nemest számadásra hívja 
tel, a parasztot pedig 12 botütésben marasztalja el; 1777-ben 
egy jobbágynak büntetése, ki a gyónást 2 éven át elmulasz
totta, 24 botütés.

(j A harangozás szerdán, pénteken és szombaton 12 frt 
birság terhével tilos.

g) Az etföldelés, a kripták és temetők ügyére vonatkozólag 
a 3279 1775. HT.-i r. ad utasítást.

IV. Szerzetesek, lovagrendek.
I. Megszűnt rendek:
1. Szent Ágoston-rendi remeték (Ágostonosok):
A) Nagysároson 1274-ben vannak. IV. László király a 

Kurche-ban (Sárus) levő zárdának szőlőt, Tubelban kertet, a 
vár alatt rétet, évi 50 akó gabonát, 50 mérő kir. asztaljára
dék sörárpát rendel a kir. kamarától. 1285.—1345-ben Peré- 
nyi Miklós nádor barátságos úton intézi el a Sz. Szaniszló 
vértanú zárdájában lakó s az Ágostonosokhoz tartozó Vörös
alma és Újfalu-féle határigazítást, mely a Tarczay-családdal 
folyt. A zárda hiteles pecsétű, hites hely volt, mint a szepesi és 
jászói konvent. 1514-ben a rend örökre odaajándékozza Tar- 
czay Miklósnak a Vörösalma és Újfalu közt birt földet.
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B) Bártfán 1300-ban mutatkoznak. 1489-ben a szerzet 
provinciálisa priornak Kristóf atyát küldi, kit a város óhaj
tott; de megjegyzi, hogy a választás a szerzet káptalanjának 
joga. 1493-ban a nagysárosi prior s az egri egyházmegyebeli 
zárdák vicariusa tudatják, hogy a város laza életű rendtag
jait odajövetelükkor meg fogják büntetni. Kérik egyúttal, hogy 
addig az illetlen esetet hallgassák el. 1505-ben a provinciális 
a Szent kereszt-kápolna építését Ígéri s a zárdának a Hosszú
rét felé eső halastót ajándékozza a halászati joggal. 1510-ben 
ugyanaz Ivazay Pált küldi priorul s menti magát, hogy több 
szerzetest nem bocsáthat a város rendelkezésére. 1510-ban 
ugyanaz, a ki nagysárosi prior is, írja, hogy Bártfa kívánsá
gára, a győri püspök tudta nélkül, nem intézkedhetik. Majd 
panaszkép említi, hogy a remeték igen szűkén vannak s kéri 
a város évi segítségét. 1521-ben Lippay Benedek a prior. 
1528-ban a nagysárosi prior tudatja, hogy a zárda vagyoná
nak eladásába nem egyezhetik bele; kívánatos, hogy Mátyás 
priort s a többi szerzetest hívják vissza.

Ez idő szerint tűntek el, úgy látszik, mindkét városból 
a rendtagok. Perényi Péter, a ki első református földesura 
Sárosnak, a zárdát tényleg megszüntette. Bártfán pedig a 
tagok vagy kihaltak vagy kiűzték őket, a mennyiben a Iuthe- 
ranizmus erősen terjedt a városban. A város jelenti is, hogy 
csak két szerzetes maradt: az egyik áttéri az új vallásra, a 
másik pedig szívbánatában meghalt. A monda szerint a fo
lyóba dobták; onnan a hely «Münichsauff» neve.

C) Harapkó. 1330-ban Perényi Miklós a Sz. Lélekről ne
vezett templomot s a tőle alapított zárdát, tovább Harapkó 
falut s a B. Simon és Juda-templomra a patronatusi jogot 
adja a rendnek. 1351-ben azonban Vitézy Lőrincz törvényesen 
igazolja Harapkóra való jogát s elfoglalja. Az így támadt 
perben a nádor akkép ítélt, hogy Perényi Mochnát adomá
nyozza a szerzetnek, a mi 1361-ben meg is történt. 1546-ban 
a Berthóty-család felszólal a szepesi káptalan előtt Eperjes
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ellen, hogy Mochnára jogot formál, holott a patronatusi jog 
őt illeti meg. A rend ez idő szerint itt is megszűnt.

2. Apáczák:
A) Eperjesen és Kisszebenben éltek ős idők óta. Amott 

a Magyar-utczában, a katonai kórház alatt állt a zárdájok, 
de Miksa király idejében már protestáns magyar egyház követte 
azon a helyen. Emidé Tarczay György leánya, Sabina hozta 
be őket IV. Béla alatt. A zárda helye vagy a Dessewffy-féle 
konviktus, vagy a papiak volt.

D) 1712-ben (jún. 10.) Nagysároson Orsolyiták tartóz
kodnak,

C) 1882-től kezdve pedig máig Eperjesen a «'Beatae Mariae 
Virginis »-rendi angolkisasszonyok.

D) A Paulai Sz. Vinczéről nevezett Irgalmas nővérek 
Bártfán a XIX. sz. második feléig vezetik a kath. leányiskolát.

3. Ctisztéreziták (Tarka barátok):
A XIII. század kezdetén jutnak el vadonirtó és földmű

velő munkájuk közben a vármegyébe. Bártfán a Sz. Egyed- 
templom mellett volt a zárdájuk, melynek tartozéka Kap- 
roncza falu. 1247-ben Eperjes polgárai lerombolják a határai
kat, ezért a helyreigazítást IV. Béla király Thekus sárosi c.-re 
bízza. 1300 előtt a falu az Izbugyay-család birtoka, majd 
utóbb a Berthótyé: így a rend csakhamar kipusztul. Kap- 
ronczán csak perjelségök lehetett, melynek tagjai közül töb- 
ben Bártfán laktak.

4. Domokosok:
Sárosvárban kellett a zárdájuknak állania, mert 1574-ben 

Miksa király felszólítja a Werner-örökösöket, hogy Szedi- 
kertet, mely bizonyos összegért I. Ferdinandtól Werner 
Györgyre szállt, bocsássák vissza a Sárosvárban leomlott Do- 
mokos-zárda tulajdonába, a mennyiben a magyar törvények 
szerint az egyházi vagyon nem idegeníthető el. 1617-ben II. 
Mátyás király 13,000 írton zálogba adja Hoffmann Györgynek 
a nevezett falut, de feltételül tűzi ki, hogy ha a domokosok
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visszakerülnének a sárosi várba, köteles lesz 10.000 írtért 
visszaadni nekik. A rendtagok azonban nem jelentkeztek, 
bár 1762-ben újra birtokukban van a falu.

5. Gyllermitdk:
Nagysárosban említi az 1278-iki oklevél a rendet. Szent 

Agostonos gyllermita testvéreknek mondja. Nem valószínű, 
hogy a két rend egy lett volna, mivel a sárosi Agostonosok 
patronusa Sz. Szaniszló volt, emezeké pedig Sz. Gyllermus. 
Az oklevél egy szerződést említ, melyet a rendi káptalan előtt 
kötöttek: Thekule f. Tamás biró, Lede és Márton Budun í. 
Andrással s annak értelmében a László királytól nyert Peter- 
mezeu-, Kuzurumezeu-, Putrumezeu- és Huziumezeu-föld 
(Pétermező) egy harmadát 20 márkáért Solna f. Budkának 
hasították ki.

6. Jezsuiták:
1660-ban telepedtek le Rákóczi György özvegyének segít

ségével Eperjesen. Az ág. h. evangélikusok kollégiumát és a 
tót templomot foglalták el. Sáros megye és a város sokszo
rosan támogatták a rendet, még a kassai kollégiumuk építésére 
is megszavaztak 1701-ben 200 frtot, 400 deszkát, fát, telő
cserepet, 1702-ben a nemes ifjak oktatásáért a rendfőnek 
100 tallért, 1711-ben az eperjesi gimnáziumuknak évi 100 im- 
periálist, 1720-ban filozófiai vitatételekre 50 rfrtot s a leégett 
zárda felújítására 100 rfrtot. A rendház működése 1773-ban 
szűnt meg. 1832-ben az épület alatt sírboltra akadtak. A rend 
1673—1699-ig mint missio működik, azután pedig 1700-tól 
residentiává alakul át, a mely 1706—10 közt szünetel, de 
azután 1711-től 1773-ig, az eltörléséig tovább működik.

7. Joanniták (János-lovagrend):
1280-ban Jánosfalva (Hanus-) alapítói. Ettől félórányira, 

a meggyesi várban éltek. 1332-ben eltűntek.
8. Karmeliták:
1398-ban a Bold. Szűz Mária-féle Karmelita-hegyi szerzet 

provincziálisa Eperjes várostól engedélyt kér konvent és tem-
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plom építésére; utóbb pedig felszólítja, hogy ne súlyosítsa a 
rendtagok helyzetét s jóindulatúlag támogassa; 1437-ben a 
tanácsot bízza meg a zárda jószágainak és javainak főfelügyelő
ségével s igazgatóságával; 1450-ben rendszabályokat tűz ki 
a tagok számára; 1493-ban a város támogatását kérelmezi; 
1494-ben az egri vicarius a Szűcs László örökösei ellen folyt 
perben a zárda javára ítél, de ugN'anabban az évben, mivel 
a pert megteljebbezték, László prior az érseki székhez kap 
idézést. 1506-ban a provincziális Bécsbe hívja meg a várost 
a fennforgó vitás ügyek elintézésére, majd a békés megoldás 
örömére jóindulatát kéri a városnak; 1521-ben Pynninger 
Farkast küldi priornak, hogy a rendtagok laza erkölcseit 
javítsa meg; 1529-ben a töröktől való félelem miatt az egye
dül maradt rendtág gyámolítását kéri.

A zárda és templom azon a téren állhatott, a hol a mai 
Szent Ferenezrendieké. Az 1656. és 1661-iki kir. leiratok a régi 
és romba dőlt karmelita-rendházat nekik engedik át, s ők 
1671-ben fel is építik.

9. Karthauziak (Vörös barátok):
Flamborgon a «Lapis refugii»-t (menedékhely) lakóival 

együtt Rikolf fiai: Kakas és János lelkök üdvösségéért a rendnek 
adományozták, azonban 1329-ben visszacserélték Kolchvan 
faluval. A kolostor és kis kolostor 1493-ig virágzott; az 
utóbbiból, a husziták után, a Sz. Zsófia-templom alakult.

10. Keresztes vitézek:
1147-ben IV. Béla király említi a bártfai cziszterczitákhoz 

intézett oklevélben őket, hogy t. i. Gáboltón, a Tapoly folyó- 
nál határosak velők. 1570 előtt ug}ranott és Komlóskeresz- 
tesen élnek. (L. 13.)

11. Minoriták (Fratres minores):
A) Szentkereszl. 1340-ben a pápai breve felhatalmazza 

az esztergomi érseket, hogy ha Perényi Miklós a rend szá
mára zárdát és templomot épít s a szükségleteikről gondos
kodik, megalapíthatja a rendházat.
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B) Eperjes. Székhelyök a mai gör. katli. templom területén 
állott. A templomuk a szomszédos közkórháznak kápolnájául 
szolgált hajdanában, melynek bejárata a mai szentéi}' vonalába, 
Ny-ra esett. 1073-ban vette át a rend kir. engedély alapján 
a hozzátartozó házzal: a mai püspöki palota udvari részével. 
1083-ban a Thököli-hadak kiűzték őkel a rendházukból s a 
templomukat a tót-ajkú evangélikusok kezére juttatták 1080-ig. 
a mikori. Lipót visszaadatja mindkettőt számukra. 1787-ig, a 
rend eltörléséig, működtek ottan. A templomot igen jó karban 
tartották több jótevőjük támogatása következtében. Ezek sorá
ban kivált Keczer István makariai püspök s nagyváradi káp
talani nagyprépost, a ki a templomot a saját költségén újjá
építtette. A felszentelés 1759-ben ment végbe. A templomnak 
1788-tól, a mikor leégett, majd a kincstár új tető alá vo
natta, egy ideig nem volt semmi rendeltetése. Csak 1791-ben 
jidott a kassai gör. katli. vicariatus jogkörébe.

A mikor a rendtagok elhagyták a zárdát, tűz ütött 
ki a kéményen s az egész főutczát elhamvasztotta. A meg
rémült lakosság elkeseredésében betört az épületbe, de oil 
csak egy öreg, tehetetlen szerzetest talált. 1093-ban Sáros 
vármegye zárdaépítésre 50 frtot, 1722-ben 100 rftot ado
mányoz. 1790-ban megy végbe a minorita-allodium elárve
rezése, melyet a vármegye jelenlétében kir. biztosként a 
Jászói Uradalmak és Birtokok (politikai alapítványok) kér. 
Felügyelősége tart. Az 1320 írt 10 dénár összegnyi érték ügyé
vel kapcsolatban szó esett arról, hogy az eperjesi gimnázium 
visszaállítása érdekében nem kellene-e visszahozni a minori
tákat, továbbá alkalmasabb megoldás lesz-e, ha ez az allo
dium és 4 csűr a vármegye birtokába jut a jelzett összeg 
után fizetendő 5% feltételével s ebben az esetben az évi jö
vedelem a boroszlói pénztárba szolgáltatandó? Az épület
javítás terhét a bizottság a vallásalapra hárítja.

A zárda a görög katholikus püspökség székháza, a tem
plom pedig gör. kath. székesegyház és plebánia-templom lett
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181(j-ban. Ugyanekkor a vármegye az eperjesi volt minorita ma
jor miatt hosszas perbe bonyolódik az országos vallásalappal. 
Az eredetileg 360617 rfrton megvásárlott birtokot a fiskus ismé
telten, utóbb 1842-ben és 1844-ben is visszaköveteli, viszont a 
vármegye nem akarja egyházi alapítványvd elismerni s karhata
lommal védelmezi a jogát. Ezt a hosszas ellenszegülést végre a 
király rosszalólag utasítja el, a majort egyházi alapítványi érték
nek jelenti ki, de új bérletre meghagyja a vármegye kezében, a 
melynek nagy rá a szüksége. Nemsokára rá a bérlet megszűnt.

12. Premontreiek:
A jászói premontrei rend az eperjesi kir. kath. főgim

názium felső osztályait 1853—9-ig vezette.
13. (Jeruzsdlemi) Szent Szív-testvérek:
1212-ben II. Endre király telepíti le Ivomloson a rendet 

s 1244-ben erősíti meg. Adománya: Hidegforrás területe és 
erdeje s Majele-föld fele. Galbatő hegyeiben is volt kolos
toruk. A bártfai cziszterczitákkal való súrlódásaikat IV. Béla 
1247-ben egyenlíti ki (Cruciferidae De Gybolto).

14. Templáriusok :
A) Komlós. II. Endre király telepíti le őket. Tőlük kapta a 

község Komlós-Keresztes nevét. 1312-ben Rikolf f. Kakassal 
Landek faluért cserélik el s végleg oda költöznek át.

B) ZsegHíjén, Hradiszkón és Ádámföldén 1240-ben pusz
tulhattak ki.

C) Pártfa. 1221. körül a Sz. Egyed templomot építik.
D) Oltariszka-várban is tartózkodtak. A rend eltűnése 

után birtokaikat a következő családok kapják: Adámföldét 
Ádám, Hradiszkót és Oltariszkát Perényi, Zsegnyét Keczer.

15. Remete Sz. Pál szerzetesei:
Bártfa 1642-ben a vármegyéhez fordul az újhelyi szer

zetesek betelepülő szándéka ellenében.
II. Szereplő rendek:
1. Kegyesrendiek:
Kisszeben: 1740-től. (L. XIX. szakasz.)
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2. Szent Ferencz-rendiek:
A vármegyében a rend, úgy látszik, rövidesen az 1223. 

évi megerősítés után tűnik fel. «Tótajkú» szentferenczesek 
járnak 1340-ben a felső vidéken, nálunk Szent-Kereszten, té
rítői minőségben, a kiknek elei már 1228-ban Esztergomban 
vetették meg magyar provincziájuk alapját. Ez 1447-ben két 
vicariatusra: ú. m. az Üdvözítőről nevezett magyarországira 
és boszniaira oszlott. A török hódoltság idején ők az egyetlen 
rend Tiszán innen és túl, a kik az egyházra gondot viseltek s 
hitök védelmében sok üldözést állottak ki. idővel a rend kü- 
lömböző árnyalatokra (família) bomlott, mígnem 1897-ben a 
«Fratres Minores» egységébe olvadt vissza. Az ősi (5 provin- 
czián kívül ma 17 székháza (zárda) van, köztük időrendi 
alakulások sorrendjében a sebesi, bártfai és eperjesi.

I. Sebesen: 1634-ben alapítja a B. Sz. Máriáról czímzett 
konventet Forgách Zsigmond gf nádor neje, Pálffy Kata gfnő. 
Első házfőnök Gyöngyössy Ambrus. Az alapító a rendtagok 
számára évi ellátást biztosít magyar nyelvű adományleve
lében. A birtoklásban utódai: Szent Iványi László gf, majd 
ennek József fia s végül unokája, Haller Sándorné hasonlókép 
támogatják őket (1694.). A zárda 1693-ban villámtól sújtva 
leégett a templommal együtt, de nyomban újjáépült, 1734-ben 
pedig emeletessé bővült. A XVIII. század második felében 
theologiai és filozófiai tanfolyam volt benne a papjelöltek 
számára.

Az 1644-iki Rákóczi György-féle felkelés alatt súlyos 
napjai voltak a zárdának, metyet a fejedelem féktelen hada 
megtámadott, több szerzetest megkínzott, majd a mikor 
mindnyájan, egynek kivételével, elmenekültek, Körmendy 
Miklóst egy hosszú szekrényhez kötözték keresztben, tűzzel 
perzselték, a hátán keresztet hasítottak, oldalát fáklyával égették 
s végül leszúrták. 1672-ben is megszenvedték a rendtagok a 
Thököli-beütést, a mikor szeptember 14-én az eperjesi zárdába 
kényszerültek, de már 29-én onnan is kiűzték őket Petróczy
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István, Szuhay Mátyás, Kendy Gábor, Szepessy Pál felkelő 
vezérek. Alig távoztak azonban, Feigel a védősereg nevében 
visszatérésre szólította fel őket; de a mint az alsó kapuhoz 
értek, egy gyalog csapat ütközött beléjök, rajok támadt s halálu
kat kívánta. Alig is kerülik el a fölkötést, ha Serédy Benedek, 
egy nemes ifjú, kivont karddal közbe nem lép s «Ilyen a mi 
adott szavunk? Hát ki higyjen ezután nekünk?» szavakkal 
nagy nehezen ki nem szabadítja őket, a város kis kapuján 
át besegítvén a szerzeteseket a Kapy Gábor házába. Öt hetet 
töltenek ott a fogságban, a legkeservesebb gyötrődések közt, 
szüntelen hallva a fenyegető lármát, mely «őket, a pápista 
kutyákat s minden katholikust» halálra keresett. A várfalak 
védelmére akarják kényszeríteni a cs. sereg ellenében a 
kuruezok, de nem hajlanak. Végre november 6-án, sok kö
nyörgés után engedélyt kapnak hárman, hogy egy fráterrel 
Sebesre térhessenek vissza. Ott két szerzetes társuk sírját fel
dúlva, Sz. Antal oltárát, a lészületet, szent képeket és szob
rokat egy halomba döntve s megcsonkítva találják.

1634-től 1758-ig 75 házfőnök Arezette a rendházat. Azóta 
is a jelenkorig az egyházi teendők ellátásával foglalkoznak 
annak tagjai.

II. Eperjesen az egykori Karmelita-rend leromlott szék
házát 1671-ben veszik át a szentferenczesek, kiknek a XVIII. 
század második felében két árnyalata is működik, ú. m. a 
szigorított rendi ferenczesek és a Keresztelő Sz.-Jánosról ne
vezett konventi tagok. Amazokat III. Ferdinánd telepíti be, 
még pedig Sebesről, a mennyiben Sóvárról, hol szintén vé
geztek egyházi szolgálatot, be-be szoktak járni Eperjesre, 
hogy az ez idő szerint elhagyatott kath. híveknek a lelkiek
ben támogatására lehessenek. Már 1655-ben fordulnak a vár
megye kérésével a királyhoz, hogy engedje át a rendnek a 
karmelita-zárdát, hol az ev. város a gabonáját s a templomot, 
hol a borait tartotta. Bár a felsőbb engedélyt megnyeri a 
rend, a város ellenszegül s így a szerzetesek 5 éven keresztül

T óth Sándor: Sáros vármegye monográfiája. III. 15
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magán házakban éldegélnek s úgy teljesítik feladatukat. 
1660-ban a király szigorúan utasítja a nádort1 igazságtételre, 
majd ismételten a következő években, de a város bosszú 
perrel halogatja az átadást. Végre 1671-ben kir. bizottság 
segíti be a rendtagokat. Alig építkeznek azonban, a városi ha
tóság 1682-ben újra leromboltatja az épületeket. Az 1686-iki 
kir. rendelet alapján fognak az újjáépítéshez, még pedig előbb 
4000 rfrt kir. segélydíjjal, majd különösen Klobusiczky Ke
ren ez br. bőkezű támogatásával. 1718-ban fejezik be a mun
kát, mely azonban az 1888-iki tűzvész miatt megújításra 
várt. 1671 — 1758-ig 55 házfőnök vezette a rendházat, mely
nek tagjai az ú. n. tót templom ellátásában, majd iskolai 
hitoktatásban s a XIX. század folyamán az eperjesi kir. kath. 
főgimnázium vezetésében buzgólkodtak. A zárdának sok kára 
is volt a svndikusai részéről. ígv Okolicsánvi Antal is több 
alapítványát kikölcsönözte s a pereskedés útján nem birt fe
dezetet nyújtani. Mindössze a nagysárosi határban 5 köblös 
szántó maradt csekély kárpótlásul utána.

A zárdának és templomnak 1726-ban kiváltsága, hogy 
menedékhelyet nyithat a bűnösöknek. 1774-ben a menedék
helyre menekülőnek reversalisa érvényes, ha a dioecesanus 
elismeri, hogy a menekült élvezheti a menedékjogot; egy
idejűleg azonban a 6204. HT.-i rendelet csak a templomra 
nézve engedi meg a menedékjogot. A rend ma is működik.

III. Bártfán I. Lipót ad 1670-ben engedélyt a rendnek 
letelepedésre. Az 1528-ban megszűnt Agostonos-rendi remeték 
templomát veszik át s adományok segítségével építik fel 
1759-ben a zárdájokat. Ezt is tűzvész pusztítja el 1878-ban. 
A szerzetesek itt is sokat szenvednek a Thököli-korszakban. 
az ev. polgárság «Ite, missa est» szóval űzi ki őket s egy frá- 
terjöket leszúrja. A nemesség tagjai közül utóbb sokan támo-

1 Nádasdv F. nádor levelei: 1660. június 16. Enyiczkéről, 27-én Tokajról. 
50 nap múlva határozatot kíván. A július 5-iki városi ülés a gravamenjei alap
ján az országgyűlésre appellál. (Városi Levéltár.)
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gatják, mint Barkóczy Ferencz br. özvegye és Splényi Gábor br, 
1070—1759-ig 42 házfőnöke volt. A rendtagok a városi gim
náziumot is vezették a XIX. század folyamán.

A zárdáknak, főleg a szentferenczieknek a vármegye 
gyakori támogatója: 1090-ben az eperjesi háznak kápolnára 
50 Irtot, 1090-ban 100 tallért, 1090-ban a leégett sebesi zár
dának 1 hétre szekereseket rendel ki s 100 tallért, 1099-ben 
a Szent Föld ezéljaira 100 imperialist stb. adományoz.

V. A vallási kongregácziók a XVIII. sz. közepétől a 
városokban szinte állandó jellegűek. Ilyenek a többi közt 
1703-ban a Sz. Józsefről és Sz. Ferenczről, 1779-ben a B. Sz. 
Máriáról nevezettek. Az utóbbi napjainkban is él.

VI. Eggházak:

I.
A kassai püspökség.

Az ország 11 régi püspökségének szaporítása, Hunyadv 
János eszméje, a háborús idők, majd a hitújítás miatt a
XVIII. századig nem valósulhat meg. III. Károly foglalkozik 
határozottabban az ügy rendezésével, de 1734-ben tett lé
péseit részint a török háború, részint az egri káptalan hiú
sítják meg. Mária Terézia sikeresebben jár el s öt új püs
pökséget alapít. Az egri azonban még jó ideig egységes ma
rad, míg nem I. Ferencz a már elháríthatatlan felosztást 
foganatosítja. A főkanczellár elnöklésével egy bizottság 1802- 
ben, Pozsonyban kettős felosztási tervezetet készít, melyek 
Kassát figyelmen kívül hagyják, majd egy hármast, mely 
szerint új püspökségek Szatmárnémetiben és Kassán vol
nának szervezendők. A kassai püspökség Abaúj, Sáros és 
Zemplén vármegyék területét foglalná magában: 149 plébá
niával, 49 helyi káplánsággal és 43 segédlelkészi állomással. 
A hívek száma: 221,486.

A kir. rendelet (1803 aug. 5.) alapján a felosztás végbe

A K A S S A I  P Ü S P Ö K S É G .
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megy s az érseki rangra emelt egri püspöknek suffraganeusai 
a szatmári, kassai, szepesi és rozsnyói püspökök lesznek. 
A kassai püspökség alapító-levele 1804 márcz. 23-án jelenik 
meg: megjelöli a püspöki székhelyet, nyolcz birtokot ado
mányoz részére, valamint vármegyénk és Eperjes város tize
dét, de a javadalmazás fejében — IV. Béla 1261-iki oklevele 
alapján — megújítja azt a kikötést, hogy az egri egyházfőn 
kívül a király negyedik fiának neveltetéséről a két új püspök 
is tartozik gondoskodni. A jövedelem ekkor 27,030 r. frtol 
tesz. Az 1804 aug. 3-iki kir. leirat a primási jogok csorbítat- 
lanságát jelenti ki. Az egyházmegye védőszentje Szt.-András 
apostol, a ki a krónikák szerint az ősi magyar hazában vég
zett apostolkodásával szerzett érdemeket magának.

Püspökök:
I. Szabó András .... 1804—19.

II. Cseh István 1821—31.
III. Palugyay Imre 1831—38.
IV. Ocskay Antal 1838—48.
V. Ivunszt József 1850—52.

VI. Fábry Ignácz 1852—67.

VII. Perger János 1868—76.
Vili. Schuszter Konst. 1877 87.

IX. Bubics Zsigmond dr.
1887—1904.

X. Fischer-Cotbrie Ágos
ton dr. _______ 11)07—

II.
A görög szertartásií rám. hath, egyház.

I. Szkülilzésznek szlávra fordított görög adala szerint 
két knaz, ú. m. Bulesu és Gyula Konstantinápolyban fel
veszik a görög szertartású keresztény hitet. Szláv források 
csak az utóbbinak (István néven) áttérését említik, a ki azon
ban Erdélybe való visszatérése után elhalt. Ezért nem is jött 
vele hittérítő püspök, Görögország pedig akkoriban nem fog
lalkozhatott a kérdéssel. Más írók megint máskép adják elő 
az esetet. így, hogy a túszként Bizaneziumban tartott Bulesu, 
valamint az utódja: Gyula vezér felvették a keresztséget, sőt 
az utóbbinak a feleségét és Sarolta leányát hasonlókép át
térítette egy Erdélybe hozott püspök. Bizonyos, hogy hazánk-
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lián, különösen ÉK-en számos görög kolostor létesült a Ve
zérek korában, sőt a Csanádit a honfoglalás idejéből említik. 
A Szt. (iellért-legenda szerint Ajtony úr görög barátokat tele
pít be Marosvásárra, s Bulcsu és Gyula megtérése 950 körül 
történhetett. Géza és Szt. István alatt a nyugati műveltséggel 
túl a Dunán a római egyház foglal rohamosan tért, a mely 
megfért az itt-ott felbukkanó görög ritussal. Utóbb a ruthén- 
séggel jobban terjed a görög vallás, a kik azonban szakadá
sok. A püspökeik a munkáes-csernekhegyi monostorban szé
kelnek ; a kolostorok élén archimandriták állanak. Körtvélye- 
sen van ilyen kolostor. A római egyházzal való egyesülés 
óhaja a XVII. század közepe előtt nyilvánul meg, de mivel
1. Rákóczi György megakadályozza, az unió csak 1646-ban 
létesül. A Máramaros-vidéki ruthénség azonban nem áll bele, 
mi több: az egyesültek közt sem mutatkozik kellő összetartás. 
Maguknak az unitus püspököknek is támadnak ellen
püspökeik.

Az unitusok főpapja nem munkácsi püspök utóbb sem, 
hanem csak apostoli vicarius, a kinek egyháza az egri róm. 
katli. püspök egyházkerületéhez tartozik. A munkácsi gör. 
szert. róm. kalholikus püspökséget Mária-Terézia 1771-ben 
állítja fel. A 13 vármegyére (Sáros vármegyére is) kiterjedő 
egyházmegyének első püspöke Bacsinszky András. Czíme: 
«Munkácsnak, Krasznabródnak, Makoviczának, Máramaros- 
nak, Szepesnek s az egész magyar földnek püspöke.» A má
kon icztii főesperesség is ekkortájt létesül, melynek székhelye 
Polyána (Zboró körül). Alatta körülbelül 30 parochia áll. 
Papjaira vonatkozólag fontos Maurocordati érsek 1677-iki 
rendelete, mely megszabja, hogy a pap 33, a diakónus 
22 életév után avatható fel; az utóbbi nem házasodhatik 
meg; a pap más esperességbe nem léphet át; a ki a házas
ságban az elsőfokú sógorságot nem respektálja vagy elvált 
asszonyt vesz el, az parázna s a főispántól 100 frt birsággal 
sújtandó. 1706-ban tartják a zborói gör. kath. zsinatot, a
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melyen csak kilencz pap jelenik meg s azok is paraszti vise
letben. Ekkor hal meg a főpap is. a ki szomorúan panasz
kodik a részvétlenség miatt. Mégis a zsinat ideje óla válik 
szokásossá a gör. kath. papság körében a papi öltönynek 
rendes viselete. S valószínű, hogy még e régebbi korban 
fordulnak az orosz (ruthén) batthykok kéréssel az egyház
hoz, hogy a ruthén presbyterek és lelki pásztorok semmiféle 
divortiumban ne intézkedhessenek.

II. József szabályozza a terjedelmes egyházmegyét, a 
mennyiben három vicariatust állít fel Kassán, Szigeten és 
Szatmári. Az elsőbe 1787-ben a munkácsi kanonokok közül 
1200 frt fizetéssel és lakással Pásztélyi Kovács János jut, a 
kinek a Dömések kolostorában jelölnek ki helyet, illetőleg a 
Szent-Ferencziekében, a míg amazt rendbe hozzák. Mivel 
azonban itt katonai holmit tartanak, Kovács Ungvári marad 
(állítólag Zborón is lakik) s rövidesen az elbocsátását kéri. 
Utódja, Bradács Mihály, Jakubjánban és Kamjenkában tar
tózkodik, majd a minoritáktól elhagyott eperjesi zárdába 
törekszik. Splénvi tábornok és Vécsey Miklós br. 1792-ben 
meg is szerzik rá a kir. engedélyt, de a székhely elfoglalása 
nehézségekbe ütközik. A város ugyanis gimnáziumnak, mások 
kaszárnyának szánták az épületet. Bradács mindazáltal, noha 
ez katonasággal van tele, beköltözködik. Minden átalakítási a 
saját költségén kénytelen végeztetni, míg 1795-ben a vallás
alapból nem segítik. Azután sem szűnnek meg a bajok, sőt 
1800-ban a katonai újonezokal szállásolják be. Végre, a midőn 
Bradács a munkácsi egyház 1802-iki káptalani követeként a 
pozsonyi országgyűlésen jelenik meg, fordulat áll be a hely
zetében: 1803-ban a királytól megkapja a zárda javításának 
rendeletét s apátságot nyer. Akkor azonban a nagyváradi és 
körösi püspökök a munkácsi egyházmegyéből ki óhajtják 
szakíttatni Szatmári, Máramarost és Szabolcsút, a melyek a 
nagyváradi püspökséghez tartozzanak, míg az alsó rész a 
körösi egyházmegyét egészítené ki. így a kassai vicaria tus
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feleslegessé válnék. A terv tetszik a dicasteriumnak, de Bécs- 
ben elúszik az ügy, sőt Eperjesen állandósul a vicariatus s 
a munkácsi segedelemből renoválásra 3000 frtot kap, továbbá 
évi 550 Irt segélydijat, egyházi szerekre pedig 267445 frtot 
(1807).

II. Bradács ezután püspöki rangot nyer s mint ilyen 
kormányozza tovább a vicariatust. 1810-ben a munkácsi egy
házmegyéből három új püspökség alakításának terve merül 
fel: a munkácsié, nagybányaié és eperjesié. 1812-ben így fog
lalja el Eperjesen újra székhelyét. Alatta az első eperjesi 
plébános Kampó András. Utána 1813-ban a vicarius Tarkovics 
György, majd 1815-ben Olsavszkv János, a ki 1829-ben a 
püspökségre hagyta könyvtárát.

1810-ban a nádor elnöklésével Kutka János, Bradács 
Mihály és Tarkovics Gergely deputatusok tárgyalják az egy
házmegye ügyét. Javaslatuk szerint a püspök székhelye az 
eperjesi minorita-zárda; jövedelme a vallásalapból 6000 frt. 
(Az összeget a kir. kanczellária 1817-ben maga kevesli s még 
50%-kal emeli.) Az eperjesi egyházmegye 5 archi-, 17 vice- 
diaconalusra oszlik s 194 parochiája lesz. A jövedelem kér
dése utóbb változik, a mennyiben a szepesvármegyei Lech- 
nitz-birtokot adományozza oda a király, melynek évi 11692 42 frt 
tiszta bevételéből a püspök 6000, a káptalan 5000 frtot húz, a 
többi pedig az egyházra fordítandó. A dicasterium ezenfelül a 
varannói kúriát és Krajnya porczióit is leköti, a király pedig fel
szerelésre 4000 s a püspöknek «pro sacello« 3000 frtot juttat. Az 
1820-iki újabb módosító tervezgetés után a végleges megállapo
dás az, hogy a püspök évi 6000 frtot és 5()yo-ot, az öt kanonok 
közül a nagyprépost 1000, a lector 900, a cantor 800, a custos 
700 frt íizetést húznak, az iskolákra 600 frt a jutalék, a lakás
pénz pedig á 200 frt. Vagyis az egyházmegye jövedelme 
13 részre oszlik s abból a püspökre hat, a káptalanra öt, a 
templomra kél rész esik, a fundusokat pedig Munkács és 
Eperjes megosztják. A munkácsi egyházmegyei alapból pap
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nevelő-intézetre 1577'43 irtot, 4055 irt értékben szőlőrészt. 
316339 írt tőkét, melynek 18949 írt a kamatja, íordítnak. 
Az egyházmegye megalakulását 1820 aug. 20-án ünnepélye
sen, pápai bullával hirdetik ki; a káptalant 1810-ban a király 
nevezi ki s 1818-ban a pápa canonisálja, 1820-ban pedig 
végbe megy az installatio. A püspöki palota V. Ferdinánd 
adományából 1848-ban létesült. Az egyházmegye pártfogója: 
Keresztelő Szt.-János.

Püspökök: (Bradács Mihály 1790 1812. kassai vicarius.)

I. Tarkovics Gergely 1821 1841. III. Tóth Miklós dr. 187(5 -1882.
II. Gaganecz József 1842—1875. IV. Vály János dr. 1888—

Valamennyinek nagy érdemei vannak vármegyénk történetében. 
Tarkovics Gergely gondoskodik az egyházmegyei könyvtár alapjainak 
rendezéséről, melyre Kovács János a könyvtárát hagyta, annak bővíté
sére pedig 1819-ben 400, 1820-ban 200 irtot adományozott s utóbb 162(5 
és 5000 Irtot adott. A püspök nemsokára 18,445-41 frl alapot teremi. 
Ugyanezt a könyvtárt szaporítják még 1829-ben Benyó Mátyás kassai 
theologiai tanár és 1829-ben Olsavszky János munkácsi kanonok. 
Gaganecz József idejében az 1847-iki éhínség miatt Eperjes gör. kalb, 
lakosságából egyharmad részben kihal, részben menekül; 1848-ban
26,000 frt állami költségen felépül a püspöki székház; 1865-ben a gör. 
kath. templom tornyát emelik ; 1872-ben a kanonokok koronás arany 
mellkeresztet kapnak; 1862-ben alapítja a püspök a «Kér. Szt.-Jánosról 
nevezett gimnáziumi nevelő-intézebi-et; alatta a kanonoki állást cgy- 
gyel szaporítják; 24 kőépületű parochia létesül, 12 filiálissal. TólhM. dr. 
a népnevelési karolja fel, a theol. seminariumot fejleszti 2300 frt áll. 
segélylyel úgy, hogy az 1880 óta az eperjesi kir. katli. főgimnáziumból 
VII—VIII. oszt. növendékeket lát el s a theologia III—IV. évfolyamát 
nyitja meg; 1881-ben a székesegyházi templomot belül reslauráltalja 
adományai a szegényeknek, énekeseknek, a kassai és eperjesi templomra, 
az alumneumra és leányiskolái alapra stb. 30,000 frtot lesznek. Válgi 
János dr. elévülhetetlen érdemei közt első az a czél, hogy a ruthénsé- 
get, II. Rákóczi Ferencz «gens mea clementissimas-jál nevelje s a ma
gyar nemzet zömének műveltségi fokához közelebb juttassa. Az igazi 
hazafiúi buzgalom fegyverével fog már főpapsága kezdetén a nagy fel
adathoz s püspöksége szerény jövedelmeihez képest aránylag meglepő 
eredményeket ér el. Mindenekelőtt a székesegyházai új itta tj a meg s 
látja el harangokkal; majd a seminariumnak épít új, modern berende
zésű lakot, sőt 1905—6-ban is bővíti s a papjelöltek számát szaporítja;
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a népnevelés előmozdítása érdekében 1895- és 1901-ben 100,000 K költséggel 
gör. kath. tanító-képzőt állít s annak internatusára külön alapítványt 
tesz; a gimnáziumi internatust 20,000 K költséggel alakíttatja át és 
bővítteti; a leánynevelés czéljaira előbb 38,000 K-n, majd újra 26,000 K-n 
telket vásárol s 1909-ben megkezdi a gör. kath. leánynevelő-intézet épí
tését, a melyre 300.000 K-n felül áldoz; a püspökségi birtokot 50,000 K 
értékű kerttel és szőlővel gyarapítja s tekintélyes összegekkel támo
gatja a kassai, bártfai, kisszebeni és más községi templomok, valamint 
iskolák építését.

III. Szerzet. Hosszúvágáson maradt fenn emlékezete az 
egykori Szí. Bazil-rend kolostorának, mely a X. századtól a 
tatárjárásig állott fenn, utóbb pedig remetehelyül szolgált.

IV. A vármegye és egyház viszonya. A rendek a ruthén- 
ség egyházi ügyeivel 1692-től kezdve foglalkoznak. A sze
gény, többnyire hegyvidéken lakó nép legfeljebb a repartitió- 
nál számít. Egyházi főhatósága távol esik, szinte magára él 
a papjaival. Politikai jogai nincsenek; ha elkeseredik nagy 
nyomorúságában, büntetik. A kassai vicariatus felállítása 
után, 1692-ben bocsát ki a vármegye a gör. kath. püspök ré
szére diplomát, mely szerint: 1. a birtokos a papját munkára 
nem foghatja; 2. a parochia független a birtokostól; 3. a pap- 
fiak szabadok; 4. a ruthén ünnepeken a paraszt nem dolgo
zik urának. Egyidejű a munkácsi püspök tiltakozása egyházi 
személyeknek és épületeknek — Szt. István Libr. 2. c. 12., 
Libri 2. c. 2., Kálmán Lib. I. c. 14. és 65. s az 1550: 16. t.-cz. 
értelmében — megadóztatása ellen. 1717-ben a popovecz 
(papfiú), ha külön birtoka van is, nem fizet adót, de ha el
különítve él atyjától, még a barma után is fizet. Az 1720-iki 
kir. rendelet szerint: 1. a pap gyermeke szolgaságra nem fog
haló, kivéve ha önként lemond a szabadságáról (volt rá eset, 
sőt arra is, hogy jobbágyul eladták a papi gyermekeket a 
birtokosok); 2. a papi fundus csak akkor Írandó össze, ha 
a löldesúr egyúttal patronus. Ugyanebből az évből való az 
1692. évből eredt, 1712-ben megerősített egyházi kiváltságok 
vármegyei kihirdetése:



234

«Confirmationes Privilegiales.'»
1. A gör. kath. egyház és egyházi személyei ugyanazt az egyházi 

mentességet élvezik, a melyet a latin szertartásúak.
2. A király biztosítja ugyanolyan sértetlenségét is az egyháznak.
3. Az egyháziak a törvény előtt egyformán igazságot keres

hetnek,
4. a régi földesúri szolgálmányoktól az egyháziakban mentesek.
5. A papi gyermekek szabadok.
6 . Ünnepeik közösek a latin szertartásúakkal, de a saját szent

jeiket is ünnepelhetik. A gör. kath. hívőt ünnepnapon a birtokos ura 
nem dolgoztathatja.

1723-ban a vármegye a munkácsi püspöktől a feles gör. 
kath. ünnepek kevesbítését kéri; 1748-ban ugyanaz a gör. 
katholikust kettős ünneptartásra nem szorítja. AHT. 1775-ben 
(446. sz. r.) adja ki a gör. kath. ünnepek sorrendjét. A kon- 
gregáczió egyebekben is foglalkozik a gör. katholikusok val
lási ügyeivel: így 1726-ban a lengyelországi schizmatikus- 
könyvek használatát tiltja el; 1752-ben elrendeli, hogy a ritus- 
gyakorlatban őket senki se akadályozza s a papjaiknak és taní
tóiknak jövedelmét a földesúr támogassa, kántoradó tárgyában 
pedig akkép intézkedik, hogy a kántor a tanítóval és sedituus- 
sal együtt egy pár ökör vagy egy tehén után nem fizet. (Mivel 
azonban a kántorok kihágásait fékezni kell, a földesural fel
jogosítja arra, hogy akármelyiket letehesse s újat alkalmazzon.) 
A gör. katholikusság összeírásai 1726-ban, a lelkészekét és 
tanítókét pedig 1771-ben végzi a vármegye; majd 1774-ben 
HT.-i utasításra — ugyanezek jövedelmét állíttatja össze a 
következő norma szerint: «Az anyaegyház neve, felállítása; 
patronusi jog; a templom építésmódja; van-e biztos jöve
delme alapokból s egyebekből?» Viszont a HT. (2326- 1774. 
sz. r.) kimondja, hogy a munkácsi egyházban a klerikus csak 
vizsgálat alapján lehet pap s kaphat jurisdiciiót; továbbá új 
összeírását kívánja a papságnak és tanítóknak, mivel elég
telennek tartja a jövedelmöket. A papi és kántori jövedelem 
kérdését először az 1772-iki szabályzat állapítja meg:

X VIII . v a l l á s ü g y .



Munkácsi egyházmegyei (gov. kath.) papi és kántori fizetések:

A) Illetékek (sloía):
P a p  K á n t o r P a p  K á n t o r

s beszentelés 0  06 « 
Keresztelés (M7 « 
Szülő no beve-

Eskelés 1-0<S írt 006 frt
Szülő nőnél ima

0-03 «

Énekes mise 0  14 írt 0-03 frt 
40 énekes mise
borral (á 17 k) 9 20 « 2'00 «

Egyéb : házszentelés, utolsó ke
net stb. díjtalan.

zetése 0 03 «
7 évesig temet. (V24 « 
7 éven felül « (bői « 
Evangelista ol-

012  « 
0 24 «

A hol kevés a termés:

B) Természeti szolgálmányok : 
Hospes 1 pozs. m. gab.; 1 »u. a. 
Zsellér Va « a 1 \  «

vasasa ....  3-24 «
Egész zsoltár-

Hospes O'öl frt; 0'25‘ 2 frt 
Zsellér 0'25V* « 0-12V* «

mondás cca 0-30 « A papnak 1—1 napi munka.

Az 1851-iki rendelet a latin anyakönyvek vezetését1 a 
gör. katliolikusokra nézve is kötelezőnek jelenti ki; 1812-ben 
a házasság igen fiatal óhitűek közt — a HT. 14653. sz. r. 
értelmében — lilos. 1851-ben az eperjesi plébánia a város 
kegyuraságát kéri, mely azonban a mostoha viszonyok miatl 
nem fogadja el az ajánlatot.

A nem egyesültek (gör. keleti hitvallásúak) csak szórvá
nyosan bukkannak fel a vármegyében. A kongregáczió egy 
ízben kénytelen foglalkozni velők: 1737-ben, a mikor — úgy 
látszik — csoportos letelepedésük került szóba. A vármegye 
a leghatározottabban kiszorítja őket: templomépítésre nem 
ad nekik engedélyt.

1. A sárosi nemest Luther és Kálvin vallásához sajáto
sabb okok terelik másoknál. A legfőbb ok: a közállapotokon 
való keserűség, mely politikailag nem nyilatkozhatik, mert

1 1843-ban a vármegye feljelenti a FIT.-nál az óliitűek papját, a ki 
három éve nem ad kimutatást a megkereszteltekről és halottakról.

III.
A protestáns egyházak.
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gyenge az erő s nagy a nyomor, mely elernyesztőleg hat. 
Bántja az is, hogy a német hatalom részeséül látja a kath. 
főpapság és országnagyok hatalmát. Itt-olt továbbá a birtok
elidegenítés gondolata is csábítja. Egészben tetszik neki az 
új tér, melyen ellenállhat és a jogait formálhatja. Az utolsó 
ok: a theologiai tudomány felderítő munkája. Kapóra jön 
Wittemberga theologusa, ki a hierarchia ellen beszél, mikor 
itthon, az államban őt is ugyanaz fenyegeti. De talán fontos 
körülmény, kivált a városi polgárság körében, a humanizmus 
erős térfoglalása, mely II. Rudolf korában a politikai be
folyás készséges eszköze. (L. XXI. szakasz.)

Vármegyénkben a magyar, tót és német elem régi val
lása római katholikus, a ruthénségé és részben a tótságé 
görög katholikus. Hogy az utóbbi vallás nagyon elterjedt 
volt, azt számos, mai latin szertartási! templomunk bemeszelt 
s újabban napfényre került feliratai és fali képei bizonyítják. 
A tótság gör. katholikus egyházai a huszita korban 1470, de 
különösen 1408 óta szaporodnak: ezek 70 parochiájával együtt 
felül is múlják a magyar egyházakat. A huszita papok éppen 
a tót nyelv és a közös úrvacsora-fonna révén hódítják köny- 
nyen meg a tótokat. De a köztudomás szerint a huszitákból 
sok lett lutheránus is.1

A reformáczió hatása eleinte a három szabad királyi 
városban, Hanusfalván, Kapinémetfaluban, Jakabvágáson, Stel- 
bachou, Plavnitzon, Héthárson, Herrknechten, Richvaldon s 
több német eredetű községben mutatkozik. Azok lakóihoz jut
nak el a külföldi humanisztikus és kereskedelmi összekötteté
sek által egyes protestáns iratok. Olt lépnek fel először az ev. 
papok is: előbb a városokban, majd a mezővárosokban és 
falvakban. Az 1525. kir. rendelet kénytelen már erélyesen l'el-

1 Husziták különösen Szinyén, Radácson, Kőszegen s a Tarcza—Hcrnád- 
völgyben terjeszkedtek. Közölük lutheránusokká a következő községek lettek : 
Oruzsin, Ladna, Kőszeg, Terebő, Kisfalu, Szokolyn, Szent-István, Kende, Somos- 
újfalu, Lemes, Böki, Beretlő, Senyék, Budamér, Abos.

W i l l .  V A L LÁ SÜ G Y .
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lépni ellenük, a mennyiben Bártfán a fej- és jószágvesztés 
rendeletét hirdetted ki, a vármegye rendéit pedig utasítja, 
hogy mivel közlük igen sok, különösen egyházi rendű (pro
testáns) egyén van, küldjék valamennyit az egri vicariushoz.

A három város már a XVI. század 30-as éveiben be
fogadja az új tanokat. Eperjesnek1 1531-ben van ev. egy-

1 Kpcrjcs város közönsége 1531-ben tért át az ev. vallásra. Az áttérés
nek több indítéka volt. Az első s legfontosabb az, hogy a Luthert kiátkozó 
pápai bulla után 1521-ben Damo Mihály pápai indulgentiát árult Eperjesen, a 
mi által a rcformáczió eszméivel foglalkozó polgárság a saját plébánosának 
jogait látta megsértve. Bels Mihály plébános fel is tüzeli a hiveit, hogy tegye
nek panaszt a királynál. Viszont azonban Damo is lépéseket tétetett Cajetani 
bíboros pápai követnél, a ki hajlandó volt egyházi átokkal sújtani a várost. 
A pernek 1523-ban lett vége. Ekkor Nosság Albert eperjesi plébános 1525-iki 
lemondó iratában adott újabb okot a protestánsság erősödésére, a melyben 
beleegyezését hangoztatja abba, hogy a polgárság bárkit választhasson meg 
utódjává. Igv vezeti Mgr. Antonius (Erdélyi), Melanchton tanítványa az eper
jesi egyházat, a minek következése az 1525: IV. t.-cz. után a királynak a vár
megyéhez intézett tiltakozó rendelete Annak azonban nem volt foganata. 
A következő évben érte Eperjest az a csapás, hogy egészen leégett. A város 
újjáépítése rövid időre megakasztja ugyan a protestáns vallás terjeszkedését, 
de az a szomszéd városokban s a községekben egyre nagyobb tért hódít. 
A mint a politikai viszonyok támogatják, Eperjes is hova-hamarabb meghódol 
a rcformáczió szellemének: 1528-ban már megtagadja a püspöki dézsmál s 
«pro tota communitate» nyilatkozik az új egyházáról; Erdélyi Antal és Bogner 
Bertalan papok, kik az eperjesi róm. kath. plébániai feljegyzés szerint 1531-ben 
«iam apostat:e», az egész lakosságot áttérítik az ev. hitre úgy, hogy a város 
róm. kalb, egyháza, noha a karmelita-rend végleg csak 1559-ben távozik, 140 
esztendőn át nem működhetik. A régi plébánost ezután a lelkész (Pfarrer), a 
prédikátort a «Prediger» helyettesíti; a magyar templomnak új magyar prédi
kátora, a tótnak új tót lelkésze (windischer ~ vend), továbbá két káplánja van, 
segédjük pedig az orgonista; új iskolamester vezeti az iskolát is két Tantor
ral. Valamennyit a város fizeti, mert maga alkalmazza őket. 1532-ben Fontanus 
Imre magister scholae félévenkint Ki irtot, azonkívül 24 kői gabonát, fát, fél
hordó bort s a leczkepénzt kapja, valamint papirost (1 rizsma — 1 fit 15 kr.> 
A hitélettel együtt az iskola is virágzásnak indul. Már a szomszéd városoknak 
is bír adni tanítót.

Az 1539. évvel kezdődnek a hitviták a külömbözö prot. szekták között, a 
mennyiben a szomszédságban sacramentariusok, baptisták, anabaptisták stb. 
bukkantak fel, kikkel szemben Eperjes Nagy-Sárossal, Bártfával és Szebennel 
egyetértöleg, 1540-ben 26 articulust tesz közzé, mint «Confessio Tetrapolitana»-t 
(Fraternitas). 1544-ben az egyházközség megbízottjai, mint vezető eleme a 
vármegyei protestánsságnak, a nagyváradi vitában is részt vesznek.



háza és papja s 1534-ben gimnáziuma (2—3 tanárral); Bártfa 
1534-ben rendezi az iskoláit, s 1539-ben Stöckel Lénáid a 
papja és iskolájának szervezője. A városok zsinatai 1546-ból 
16 articulusban terjesztik fel egyházi szervezetüket, majd 
1549-ben a «Confessio Pentapolitana 1548»-t: a Kassa, Eper
jes, Bártfa, Szeben és Lőcse protestánsainak szövetségéről és 
a hitvallásukról szóló emlékiratot, melyet 1564-ben 12 nagy
község (Töltszék, Somos, Sáros, Lófalu, Sebes, Polony, Sár
patak, Kükemező, Kaproncza, Radoma, Raszlavicza és Rieh- 
vald) lelkészei írnak utólag alá.

Látnivaló: egyszerre, szinte varázsütésre pezsdül fel vár
megyénkben a protestáns élet. Irodalmi téren is buzgólkod
nak annak papjai: a bártfai és eperjesi lelkészek már a helyi 
sajtó útján teszik közzé vallási irataikat. Van támogatójuk bő
ven a főrend sorában, mint Perénvi Péter 1542-ben, Schwendy 
Lázár 1565-ben. Rueber János. Dessewfly Ferencz főispán 
(1573—1614-ig négy főispán egymásután), Rákóczi György (relV). 
Zsigmond és Ferencz, Kapy András, Dessewííy János, Ber- 
zeviczy János, a Merse- és Pécsv-család, Usz János, Rerlhótv 
János, a Roskoványi-család, Dobay Zsigmond, a Fricsy- és 
Hedry-, Gradeczi Horváth-, Bánó-, Tahy-családok stb. Péchy 
Zsigmond és Keczer Gábor már 1584-ben Wittenbergában 
tanulnak. A XVI. század folyamán 69 temploma van az ev. 
egyháznak, a hova többnyire a saját (1534-ben eperjesi és 
bártfai, 1540 után: szebeni, 1570 körül: berzeviczei gimná
zium], 1606 után: héthársi [gimnázium] és hanusfalvai) isko- 
Iáiból kerülnek ki a lelkészek.

I. Ferdinánd sok rendelettel korlátozza az új tanok ter
jedését, de nem volt, a ki azokat végrehajtsa. Hiszen állító
lag csak Zboró maradt róm. kath.-nak s pár ruthén falu 
népe tartotta meg egykori vallását.

II. A protestáns egyház a felsővidéken együttesen hamar 
szervezkedik.

A) A lutheránus vallás első rendezője Thurzó Gvörgv ná-

2 3 8  XVllT. V A L LÁ SÜ G Y .



A P R O T E S T Á N S  E G Y H Á ZA K . 2 3 9

dor, a ki az 1608:1. t.-cz. szerint superinteiidenst s a katho- 
likushoz hasonló szervezetet akar adni az evangelikusságnak. 
1610-ben evégül Zsolnán zsinatot tartat, melynek határozatait 
elfogadásra ajánlja a 24 fraternitás lelkészeinek, hogy supe- 
rintendens-választó zsinatra gyűljenek össze, de előbb Írják alá 
a Confessio Augustana-t és a Formula Concordiae-t. A függet
len gondolkozáséi nemesség és prédikátorság nem óhajtja meg
oldani a kérdési, s Lőcsén a Máriássy-család prédikátorai, 
mint helvét hitvallásúak, nem fogadják el a javaslatot. Alvinczv 
Péter sem Kassán. Ekkor a nádor azzal igyekszik biztatólag 
hatni, hogy megerősíti a korábbi egyházi kiváltságokat; az 
orthodox és ev. prédikátorokat kath. plébánosi jogokkal ru
házza fel; feljogosítja őket, hogy magok vessék ki a mezőn 
a részt, mely addig érintetlenül hagyandó. Az egyházi főnök
ség ügyére nézve azonban még így sem tudja összeegyeztetni 
a feleket. Nem is volt azok közt egység. Végre 1611-ben 
Szebenbe hívja össze az öt város evangélikusait: ott meg a 
prédikátorság azért nem hajlandó a választásra, mivel az új 
rend a nemesség szabadalmaiba ütközhetik. A nádor csak a 
Szepességben ért czélt 1614-ben.

A sárosi es peresség vezetése mellett a vármegye ev. 
egyházai 1614-ig a Pentapolitana Fraternitas-ban vannak, a 
mikor a sáros-zempléni esperesség alakul ki. Sárosi esperes 
1540—1609-ig 8, sárosi főesperes 1609—14-ig 1 működik. 
Akkor a Szepesváraljai zsinat (1614.) határozata alapján Sze- 
pes és Sáros vármegyék superintendentiát1 kapnak.

Superintendensek: 1614-ben Holtzmann István: Szepes 
és Sáros vármegyére; 1614-ben Zabler Péter: A bat sz. kir.

1 Az 1008. I: t.-cz. alapján. Addig egyes «seniorok» használják, bár jog
alap nélkül, a czímet. A «püspök» czim használata 1848-ig tilos; azóta az 
1848:20. t.-cz. szellemében az orsz. törvények alkalmazzák. Az 1885:7. t.-cz. 
4. §-a értelmében a három legidősebb a főrendiház tagja hivatalánál fogva. 
A «superintendens vagy senior» elnevezés« az 1725: VIII. 18-ikí HT-i rendelet
ben előfordul.
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városra és Sáros-Zemplén vármegyére. Utánok még három 
működik és Zabler Jakab, a ki a XVII. század végén kitöri 
üldözés ideje után az ország egyetlen ev. főpapja. II. Rákóczi 
Ferencz felkelése óta ismét kettő, majd három sárosvár
megyei s a hat sz. kir. város két superintendense követke
zik. A továbbiak: az 1734. kir. resolutio után 1850-ig: nyolez 
tiszáninneni kerületi, a cs. kir. kormánytól kinevezett négy 
adminisztrátor s az 1859. Pátens után 18(50—7()-ben Mádav 
Károly, 1871 —90-ig Czékus István, 1891—1911-ig Zelenka Pál, 
1911-ben Gedulyi Henrik.

(Az 1743-iki Dobsinai coalitióba a hat városi és vármegyei 
superintendentia beleolvad. Azt azonban 1860-ban felfüggesztik 
s azóta nemzetiségi tekintet nélkül választják a superintendenst.)

A HT. 1728-ban a következő kérdéseket intézi Sáros vármegyé
hez : Van-e ev. vagy református superintendens vagy senior a vár
megyében, s ha van, ki tette azzá ? Minő kiváltsága van ? Hány lelkész 
áll a fennhatósága alatt ? S beidézteti az eperjesi alsóvárosi Schvarczot 
meg a lelkészeket. A vármegye bizottsággal végezteti a vizsgálatot, 
melynek következő a jelentése:

a) Eperjesen az ev. egyháznak nincsen territóriuma, ius gladii-ja, 
contentium ius fori-ja s szoros értelmű iurisdictiója; nem anarchikus 
azonban : van hatósági ú. m. rendelkező és kiszolgáltató jogköre. Ily 
jogok: a bizonyos egyházakra meghívott jelölteknek vizsgáló joga, a 
kiket azonban rendszabály kötelez; a templom-felügyeleti s arra való 
joga, hogy az egyházban minden szabályszerűen menjen ; az egyház- 
látogató joga; a kihágások ellen figyelmeztető, az ellenszegülőt eltávo
lító joga; a nyájra való felügyelés joga ; a ius pectionum 1; joga minden 
tag s az összesség gondozására: az életmódot és tanokat, továbbá a 
prédikátorok magatartását, végül az iskolákat illetőleg, a mint azt á 
Pesti Confessio rendelte.

b) Az egyházmegyének van egy superintendense és egy seniorja. 
A rájok vonatkozó jog az 1608-iki kir. rendeletén alapszik.

c) A királytól és egyházuktól (patronusaiktól és híveiktől [a nut
riciis]) függenek.

XVI11. V A L LÁ SÜ G Y .

1 Főpapi fésűhordás joga : a klerikusok a főpap haját a templomba 
lépésekor a hivatalos fésűvel hozzák rendbe. Az ev. ritus nem ismeri. Való
színűleg jegyzőkönyvi tolihiba : ius pectinium helyett, a mi a vállkendő (talár) 
viselésére vonatkozik.
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d) A hívek annyi lelkész alatt állanak, a hányat az 1681. soproni
országgyűlés végzése szerint a hívek száma és nyelve megkíván. Any- 
nyian vannak kezdettől l'ogva.

e) A lelkészek száma a vármegyében :
Eperjesen : superintendens, kinek székhelye az eperjesi alvárosban 

van (Sehvarcz János). Tőle függnek: 1 német diaconus, 1 tót pastor.
Bariján : 1 német, 1 tót lelkész.
Szebenben: 1 német, 1 tót lelkész, a ki senior.
Roskovány, Héthárs, Vörösalma, Keresztfáivá, Krivány, Jakab- 

falva, Magyar-Raszlavicza, Keresztes, Girált, Kükemező, Németfalu, 
Margonya, Zsegnye, Kőszeg, Darócz községekben 1—1 parochia. Összesen : 
1 superintendens és 2 1  lelkész.

A HT. 1732-iki rendelete szerint a superintendensek — a kir. enge
délyig nem működhetnek s nem ismerendők el. Egyházlátogatásuk
nak módját az 1731-iki kir. rendelet abban körvonalozza, hogy csak az 
alattvalóikra ügyeljenek fel, a kihágót intsék: idézzék magok elé s 
büntessék. (1748.)

Egyházkerületi felügyelők :

Szirmay Tamás ......  1736 1743
Gradeczi Horváth- 

Sztansich Gergely 1745—1766 
Dcssewll’y Tamás ... 1766—1773
Szirmay István .... 1774 1791 
Radvánszky Ferencz... 1793 1794 
Gradeczy H.-S. Imre .... 1795—1801 
Rerzeviczy Gergely 1801—1822

Sturmann Márton .... 1822—1839 
Draskóczy Sámuel .... 1839—1847
Fabriczy Sámuel ....... 1848
Szontagh Lajos___ 1848—1860
Zsedényi Ede .... _  . 1860—1875
Péchy Tamás ........... 1876—1898
Szent Iványi Árpád ... 1898

A provizórium alatt 18Ő0—60-ig cs. kir. adminisztrátorok:
Raisz János nagymezei lelkész 1850 — 52.
Spissák György rozsnyói « 1852—53.
Topperczer Lajos János lőcsei lelkész 1853 aug. 7—1860 aug. 25-ig.
Lovsch Jónás gölniezbányai lelkész 1860 áprilistól — julius végéig.

A felügyelőség 1792-ben kifakadó iratot küld a HT-boz, 
hogy sérelmei vannak elkeresztelés dolgában (18,068. sz. r.). 
A válasz az ügy tárgyalását követeli a vármegyétől, mely 
azonban elutasítja a panaszt. Mikor azonban a főispán mégis 
tárgyául tűzi ki a kongregácziónak, a rendek erősen kikel
nek ellene, mivel valótlanságokat sértéssel sorol fel a vádirat 
s kijelentik, hogy habár a köteles tisztelettel vannak a főispán

T óth Sándor: Sáros vármegye monográfiája. III. 16
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állása iránt, bizalomért bizalmat várnak. S vegyesen kath. és 
ev. bizottságra bizzák az ügy megoldását.

A sáros-zempléni esperesség ezüst pecsétje «Comitabis 
Sarosiensis Aug. Conf. Addictorum Fratrum» felirattal 1(515- 
ben készült.

Létszám: 1636-ban 57 anya- és 28 leányegyház. (Kom- 
lós: ref. ; Nagy-Sáros az öl sz. kir. város kötelékébe tarto
zik. 1663-ban a sáros- és zemplénvármegyei ev. egyházak 
egyesülnek.)

1666/7-ben 61 anya- és 5(5 leányegyház. (Ev. templomok 
építésére gyűjtés folyik országosan. Nagyszombat 100, Plav- 
nicza 12 irtot küld.]

Veszteség: 1665-ig elveszett: 78, 1666-tól: 82 egyház. 
(1645-ben a pestis pusztított el sok ezer evangélikust 36 lel
készszel; 1670—83-ig 30, 1710-ben 14 lelkészt veszt az egy
ház az ellenreformáczió következtében.)

1721/2-ben van 56 egyház;
1722-ben a «Protonotarialis Inquisitio» jegyzőkönyve sze

rint: (55 anya- és 74 leányegyház.
B) A református tanokat a reformáczió kezdetén a magvar 

lakosság sűrűn követi: a Szeben alatt elterülő vidék, a Tapoly 
völgyében Asguth és Komlós; a XVI. században saját temp
lom és lelkész van Szent-Péter, Szent-Mihály, Tótselymes. 
Ternye, Szedikert, Deméte, Töltszék, Kapi, Asguth, Komlós, 
Somos-Újfalu, Nagy-Sáros községekben és Eperjesen (Magyar- 
utcza); 1617-ben a szebeni kongregáczió jegyzőkönyve szerint 
még nagy a kálvinisták száma; 1663-ban egyházaik: Komlós, 
Sárosújfalu és Sáros községekben vannak; 1722-ben még 
Komlóson és Tótselymesen van kálvinista, de egyháztartó 
község nincs már. A nemesek sorában elég számosán talál
hatók még. 1657-ben a budaméri templom ügyét ev. és ref. 
küldöttség tárgyalja, melynek megállapodásai szerint: 1. A tem
plom, harang és temető a két felekezet közös használatára 
áll. Vasárnap felváltva lesz isteni tisztelet. A templomi föl
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dek művelése közös, a pénztár egy. 2. A jövedelem két részre 
oszlik. 3. A szemétyi járandóságot kiki a saját lelkészének 
szolgáltatja. 4. Két egyházgondnok viszi az ügyeket. 5. A tem
plom kulcsát az öregebbik őrzi. (3. Biró- és egyházgondnok 
választásakor a kulcs éven kint számon kérendő. 7. 12 frt 
birság terheli azt, a ki a határozatokat megszegi. (Aláírók: 
Barna György, Ibrányi István reformátusok, két Keezer evan
gélikusok.)

III. Ellenreformáczió. A régi egyház visszahatása vár
megyénkben is hamar és erős fegyverek alkalmazásában nyi
latkozik. Az 1638-iki országgyűlésben felhangzik már a pa
nasz, hogy több községből kiűzték az ev. lelkészt s erőszako
san visszafoglaltak egy-egy templomot.1 Jelentősebb baj az, 
hogy a politika játszik bele a közérzés megzavarodásába; a 
pártoskodás versenyre kel a felekezetieskedéssel. Bokon, 
barát a magánéletben ép úgy, mint a társadalomban szembe 
kerül egymással. A vármegye is hivatalos egészében erős 
ellentétű hullámvetődések színtere. Jellemző az áldatlan viszo
nyokra két eset. Az egyik Palocsay György 1614-iki végren
deletének kuriózuma, hogy ha Palocsán talál meghalni, luthe
ránus kápolnában temessék el, ha azonban a másik birto
kán, a teteme kath. templomban kíván pihenni. Ez a kör
nyezet nyomása. Berzeviezén meg két Berzeviczy testvér 
mutatja megdöbbentő példáját a vallási gyűlölködésnek, a 
mikor a szemben álló kúriákból gyalázzák egymást úgy, hogy

1 1(481— 2-ben tömeges kimutatások mennek fel a királyhoz és kanczel- 
lárhoz 13 vármegyéből. 1638-ban Palocsán Palocsay Gábor, Hertneken (1625.), 
Sebesen és Szent-Péteren pedig Pálffy Kata grófnő foglalták vissza a templo
mot. Fz utóbbi betörte a papiak ajtaját, ablakait, a lelkészt tűztől-víztől eltil
totta, végül a paplakot lerombolta. Mikor pedig a lelkész még sem távozott, 
sőt a lakása közköltségen újra felépült, télvíz idején kihordatta őt s a híveket 
fenyegetéssel, birsaggal, fogsággal visszatérésre kényszeritette. A vádak ellen a 
kath. rendek erősen tiltakoznak a követi utasításokban. 1646-ban kir. rendelet 
kívánja az ev. templomok visszaadását. 1647-ben az evangélikusok még Szent- 
Pétcr, Felsebes, Palocsa és Bartosfalva községeket követelik.
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végre az egyik fegyvert ragad s lelövi a másikat. A gyilkos
nak 40 eskütársat kell állítania a szepesi alispán előtt. Mikor 
aztán esküre kerül a sor, a vádlott borral a kezében mondja, 
hogy ne igya ki egészségben, ha bűnös, de abban a pillanat
ban villám sújtja le. A vármegyei intézőségben is meg-meg- 
nyilatkozik a felekezetiesség. így 1607 ápr. 23-án olvassa a 
kongregáczió a Kúria feddő Írását, mely szerint az ev. alispán 
és szolgabirák a helyett, hogy az 1647 : 14. t.-cz. értelmében 
a bártfai kath. isteni tisztelet akadályozása körül felmerült 
ellentétek megvizsgálására kath. és ev. megbízottakat küldöt
tek volna ki, a törvényt következetesen semmibe sem vették.

A tömeges katholizálás három időszakban lép fel.
Az első — 1672—82-ig — sok erőszakoskodással folyik. 

A kir. hadak készséges támogatói. Ekkor a Pozsonyi Vér- 
törvényszék is áldozatul ejt «a császár ellen való izgatás» 
vádja alapján 10 ev. papot. Az ev. lelkészek tömegesen me
nekülnek: Szebenbe 15-en, mások Bártíara, Eperjesre, jóllehet 
az 1681-iki soproni országgyűlés propositióira adott kir. válasz 
szerint: 1. az evangélikusok vallásukkal ellenkező szertar
tások gyakorlására nem kényszeríthetők; 2. vallásgyakorlatuk, 
noha a földesúr jogainak fenntartásával, szabad; a templo
mok a jelenlegi birtokosok kezén maradnak; az új foglalás 
tilos; az 1670 óta bírt templomokat az egyházak a birtokaik
kal együtt megtartják; 3. a sz. kir. városokban, így Bárt fán és 
Eperjesen a király ev. templom építésére helyet fog kijelölni;
4. Tarcza és Peklén megtartja ev., Tótselymes és Balpatakit 
pedig ref. egyházát; 5. az urak a váraikban imaházat épít
hetnek.

A második időszakban — 1687—1722-ig — a Wesse- 
lényi-féle összeesküvés sodor számos protestánst veszedelembe.1

1 Érdekes eset, hogy Szent-Iványi főispán Pulszky Károly ev. nemesnek, 
a ki vármegyei hivatalt vállalt, az esküből ki engedi hagyni a Szűz Mária és 
Isten minden Széniéinek említését, a mi azóta precedensül szolgált a vár
megyében.
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Az Eperjesi Vcrtörvényszéknek 1(587 márcz. 15-től május
9-ig 22 ev. lelkész, nemes és senator — többnyire vármegye
beli — az áldozata. Erre az időre a nemesség nagy része 
visszatért már a kath. vallásra s vitte magával a templomot, 
iskolát. Ev. lelkész külömben a pestis és a felkelések után 
kevés maradi; annál is nagyobb csapás az a körülmény, 
hogy a vármegye elszegényedett. 1(570—1722-ig 91 egyház az 
evangélikusok vesztesége; 1711—15-ig a r. kath. vallásra vissza
tért földesurak, mint Bornemissza István alispán, Barkóczv 
Klára bárónő, Szirma}7 István és Tarnóczy István r. kath. fő- 
esperes 100 egyházat foglalnak el.

Az 1711 :26. t.-cz. a vallási és templomot a forradalom előtti álla
potba rendeli ugyan vissza, annak ellenére minden irányban meg
indul a reformátusok üldözése.

1714-ben Eperjes deputátusokat kér a vármegyétől, a kik az ev. 
lelkészeket és tanítókat eltávolítsák. Izdenczy János eszközli ki az 
alsó-városban való meghagyásukat. Főispáni rendelet követeli továbbá, 
hogy a keczerpekléni templomot vegyék el az evangélikusoktól, mire 
Keczer Sándor inquisitiót kér arra nézve, hogy egykor csakugyan katli. 
plébánosa volt-e a községnek ? Az aktákat beküldik, a templomot le
zárják. Bárlfa város ev. egyháza Memoriale-t terjeszt a vármegyéhez, 
melynek alapján az alispán megy ki a felkelés előtti status helyreállí
tására. Bár ott előbb, mint akkor is, csak a r. kath. vallás uralkodott, a 
mit az evangélikusok sem tagadhattak, Szirmay Miklós és Keller Zsig- 
mond «vakmerőn» ellene szegültek s a kir. rendeletet igazságtalannak 
hirdették. A város bejelenti az esetet a vármegyének, hogy hamis infor- 
máezió ne menjen fel a királyhoz. A vármegye feljelenti a két nemest, 
valamint a főispán utasítására követeli Keczerpekléntől, hogy azonnal 
távolítsa el az ev. lelkészt, külömben a törvény szigorával fog eljárni 
ellene, Eperjesnek pedig ajánlja, hogy az evangélikus épületek lerom
bolását hagyja abba s intézkedés végett Usz Bálintot küldi ki. A bártfai 
ev. urak ellenszegüléséről is külön feliratban nyilatkozik; idézi sza
vaikat, hogy Zahler lelkész «illuto ore» fakadt ki, Szirmay tiltakozá
sát, hogy: «csak a hajánál fogva húzhatják ki a templomból» s Kellerét, 
hogy: «meglátja, ki viszi ki arról a helyről a vallás gyakorlását?» A kir. 
rendelet nyomban intézkedik: 1. Eperjesen az evangélikusok összes 
vallásgyakorlatait beszünteti: 2 . a külvárosban megtűri ugyan őket, de 
a három ellenszegülőt a kir. fiskusra bízza, Zablert pedig, a kinek az
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alyja is lázadó volt, egyszer s mindenkorra eltiltja a lelkészi állástól 
és functiótól. A vármegye, az elégtétel után, 100 irtot szavaz meg az 
eperjesi alvárosi templomra; viszont az evangélikus nemesség új ki
fogással él az ellen, hogy mindkét orsz. követet a katholikusok sorából 
választ a megye s követeli, hogy a kérdésben a következő kongre- 
gáczió döntsön.

1715- ben Fábry György karácsonymezei ev. lelkész ügye foglal
koztatja a vármegyét. Sacrilegium a vád ellene, bogy 1. i. Kálnáson 
szidalmazta Szűz Máriát, egy asszonynyal kiköpette az Úr (estét s a 
judiciumon nem jelent meg. Megkövetésre ítélik, de a végrehajtást fel
függesztik s csak utóbb — főispáni jóváhagyás alapján — indítják meg. 
Az ügy mindazáltal csak 1717 nyarán nyer megoldást azzal, hogy a vád
lott «revocálja» az istenkáromlást s a Boldogságos Szüzet «pro Sanctis 
Omnibus cultu dignissimam pronunciat vocatque.» S börtönéből írja, 
hogy «buta meggondolatlanságból» követte el bűnét.

1716- ban Jakabfalva és Karácsonymező kötelesek a r. kalb, papot 
visszaállítani, a mi ellen Fejérváry Zsigmond ev. birtokos tiltakozik, 
majd Kaproncza és Hanusfalva. Az utóbbira az 1717 : nov. 18-iki kir. ren
delet szól, mely egyben a zavargók ellen iiskusi keresetet indíttat, 
valamint arra vonatkozó vizsgálatot, hogy a r. kath. papnak mi bir
toka volt azelőtt, végül pedig illő ellátás biztosítását kívánja az elfog
lalt egyházi birtokok visszaadásával. A vármegyei határozat azonnal 
intézkedik, sőt a mikor az evangélikus hívek Szent-Iványi Mihály 
házában gyűlnek össze folytatólag isteni tiszteletre, eltiltja őket. Csak 
utóbb, 1719-ben egyeznek ki Usz Bálint és Dessewll'y Ferencz deputa- 
tusok a birtokosokkal és a r. kath. plébánossal.

A harmadik üldözés 1722—50-ig tart. Akkorra (1722.) 
már a superintendens az ageiltialét csak lí) ev. egyházra 
vethette ki, a mi községenkint 5—(> írtra rúgott. Az erősza
kos visszafoglalások megújulnak.

1722-ben Töltszékel veszti el az ev. egyház; ugyanakkor azonban 
az egri püspöki megbízott: Kelleményi Tamás az ellen tiltakozik, hogy 
onnan az új r. kath. pap a demétei ref. templomra is rátelte a kezét. 
1723-ban a Pesti Vallásügyi Commissio érdekében kir. rendelet kívánja, 
hogy a viczispán és szolgabirák vizsgálatot indítsanak a kétessé vált 
községekben, s annak következése a vármegyének 1724-iki rende
leté a Status quo ante-ra vonatkozólag, bár azt az eperjesi ev. egyház 
megfeljebbezi. 1725-iki intézkedés, hogy a ref. lelkész, a hol engedélye 
nincs, nem tángálhat, míg a kath. pap a beteglátogatásban nem aka
dályozható. Eperjes evangélikus egyháza az előbbi lépéssel kapcsolat-
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ban a Pesti Vall. Commissiónál kéri a vallásgyakorlat tárgyában a 
vármegye támogatását, mire — az egri püsp. biztos ajánlatára — Me- 
moriales-t csatol a folyamodványhoz. 1722—44-ig visszafoglalják ezután 
Gyiilvészt.

Az 1731-iki kir. rendelet a Vallásügyben a következő:
1. Az evangélikusok megszabott helyeken szabad magánvallás- 

gyakorlatot űzhetnek.
2. A lelkészeknek hatáskörébe a betegek és rabok látogatása is 

tartozik.
3. A nemesek a saját házukban vallási könyveket nem olvas

hatnak vallásgyakorlat czéljából s a kath. plébánosnak illetékkel tar
toznak.

4. Az áttérés ügyét a királytól kérelmezzék.
5. Superintendenst ugyanattól kell kérniök.
6 . Házassági ügyekben a r. kath. érsekhez feljebbezhetnek.
7. Annak ügyét, a ki az ev. vallásról tért át a katholikusra, de 

vissza óhajt lépni, világi biróság Ítéli meg.
8. Vegyes valláséi házasfeleket csak kath. pap köthet össze.
9. A kath. ünnepeket az akatholikus is tartozik megülni.

10. Ev. tisztviselő kath. esküformára köteles. A tanú közönséges 
esküt is tehet.

1740-ben már csak 13 marad a 173 protestáns imaházból. (A leg
hevesebb foglaló: Bornemissza István alispán, a ki a vármegyei haj
dúkkal községenkint űzeti ki a lelkészeket. A kath. urak ekkor kény
szerítik a jobbágyságot vallásuk megváltoztatására, főkép Szirmay 
Tamásné grófné [Barkóczy KI. bárónő], a ki a fél vármegyét vissza
téríti.)

1743-ban 15 anya- és 1 leányegyház van; 1745 ben 14, 1750-ben 12,
1753-ban 10, 1781-ig 12 az egyházszám. A hol templom nincs, a hívők 
titkon zarándokolnak oly helyre, a hol az ev. lelkész még tarthatja 
magát. Ennek is száz akadálya van: a kath. földesúrban és r. kath. 
papban, a kik útjába állanak a vallásgyakorlásnak s büntetés terhével 
kényszerítik az evangélikus embert a kath. misében és körmenetben 
való részvételre. Újszülöttet III. Károly rendelete szerint csak kath. 
pap keresztelhet: vármegyénk papjai azonban csak akkor teszik ezt 
meg, ha áttért valaki. A felső Tarcza-völgy a színhelye legkivált az 
üldözéseknek: onnan éjjelente 1740 körül számosán menekfdnek, lehe
tőleg a városokba, Barkóczy bárónő elől. A XVIII. század 50-es éveiben 
már szinte csak a daróczi és magyarjakabfalvai ev. egyházak állanak 
biztosabban. Azok is csak pár évig. Már 1754-ben amazt visszarendeli 
a kormány a katholikusoknak, s a viczispán az ágostai hitvallású Ber- 
thótv Miklós vallomása alapján lepecsételi a templomot. A vármegyei
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kongregáczió maga is a kath. érdekek pártfogója s Laszczó, Margonya 
és Nyirjes birtokosainak panaszára, hogy a vallásügyek elintézését nem 
hallgatja meg, szemtül-szembe kívánja — kir. rendeletre — tárgyalni a 
vádakat. Miután tehát a kongregácziókba meghívja ellenfeleit, vizsgálatot 
indít meg az iránt, ha igaz-e, hogy a községeikben l(i«Sl-től valósággal 
tartottak oratóriumot s megállapíttatja a lakosság vallásbeli arányát. 
A HT. 1754-ben, a hogy lehet, simítgatja az ellentéteket: Szent-Iványi 
Pálnak, a ki a kalh. hitre tért, eltiltja a nejét, hogy a bukat lutherá
nusnak neveltesse; mikor egyes birtokosok nem engedik új ev. lelkész
nek bevitelét községükbe, igazságot tesz a törvény szava szerint, viszont 
azonban 1755-ben megakadályozza, hogy Klein Mihály ev. lelkész a 
Lipcsében nyomatott katekizmusát becsempészsze a hívük közé.

1750 után mégis megerősödik a protestáns rendek ön
tudata s a jogaikra kezdenek támaszkodni. Különösen 1705 
óta egyre több befolyást szereznek. 1781-ben a hitéletük l'el- 
lélegzik, s a lézengő egyházaik, kivéve a távolabbi pontokat, 
hol templomaik nincsenek, hirtelen szaporodnak. A városok 
körzetén küljebb eső egyházközségeik azonban elcsenevésznek. 
így a Szebcn fölött fekvő községekben ; így Berzeviczén, mely 
hajdan erős fészkük volt, 1846-ban alig 100 az ev. lélekszám, 
1885-ig azok is az utolsóig kipusztulnak. Az 1790/1 : 2(5. t.-cz. 
szentesítéséig, mely vallásgyakorlatukat biztosítja, jó 40 éven 
át jóformán a nemesség a felekezeti ügy egyetlen támasza. 
Az teszi az eperjesi kollégiumnak papnevelő szakát is virág
zóvá. Az 182(3-iki Canonica Visitatio ismét rendezett viszonyo
kat talál az ev. egyházban; az 1841-iki girálti gyűlés kötele
zővé akarja tenni a magyar nyelvet a számadásokban s csak 
magyarul tudó tanító alkalmazását; 1845-ben Eperjes ev. egy
háza magyar jegyzőkönyvet vezet; 1847-ben a vármegye ado
mánynyal támogatja. 1851—60-ig cs. kir. biztos van jelen az 
egyházi üléseken.

1787-ben 14 anya- és 218 leányegyház van; száz év 
múlva (1885.) a 3 városi és 14 községi.
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IV.
Izra elit a h itközs ég ek.

I. A zsidóság jogok nélkül, bár királyi és földesúri vé
delem íilatt, saját hitbeli institutiók és zárt községi életviszo
nyok közt, századokon át szinte ugyanazt a képet mutatja 
hazánkban. Áthidalhatatlan az űr, mely a kereszténytől s így 
a magyartól elválasztja. Sem a politikában, sem a közműve
lődésben nem részes. Hajdan, míg a szolgai állapotra le nem 
szorult, jó adóalany; utóbb azonban teljes elszigeteltsége miatt 
kész nyomorúság az élete. «Zsidó koldusnép» a neve, mely 
az önfenntartás keserves küzdelmében nem is törekszik arra, 
hogy a nemzet-egész tekintetében értékes elemnek mutassa 
magát.1

II. József siet a sorsán enyhíteni, mert anyja, Mária T. 
erősen éreztette vele alkut nem ismerő katholiczizmusát. 
A humánus szempont vezeti, hogy (1781.)a sülvedt fajt emelje, 
miáltal «a számos zsidó nemzet nagyobb hasznára váljék 
az országnak, mint eddig vált, korlátolt kereskedése és fel
világosítása miatt». Sok intézkedése szólta javukra : nemzeti 
nyelvüknek — a ritus kivételével — megszüntetését kivánja; 
minden irományuk az országos nyelven állítandó ki; a fő 
zsinagógáik mellett állami felügyeletit iskolákat létesíthetnek, 
de a többi nyilvános iskolákat is látogathatják; a földet mű
velhetik, fuvarozhatnak, húsz évre bérelhetnek, több ipar

1 Meg 1749-ben is, mikor a IIT. a «tűrt’) zsidók censusán felül, «hogy 
méltányosan, a kereszténynél többet adjanak», még taksát is óhajt kivetni s 
az ügyben szept. 1-re a vármegyétől deputátust vár, a következő róluk a 
jelentés: «Jönnek-mennek, legfeljebb vadon helyei bérelnek; ritka bérel ser- 
főzést, a többség a pálinkafőző-bérletre veti rá m agát; csekély közadót és a 
birtokosoknak adót, mely igen ingadozó és bizonytalan, fizetnek; legfeljebb 
elviselhető taksa róható ki rajok.» 1754—5-ben a vármegyei zsidóság 562 30 frt 
lolerantiális taksát fizet. 1776-ban a Paseha-hitűeket Berthótról hivatalosan kiűzik. 
1305-ben az iskolázatlan zsidó büntetés nélkül nem házasodhatik meg.
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ágat folytathatnak, a melyre mathematikai rátermettségük 
alapján alkalmasak, a mű- és kéziipart űzhetik, sőt a gyár
iparban is részt vehetnek. Nem szaporítani, hanem fejlesz
teni akarja a fajt. Később az egységes irányítás elve ösz
tönzi — úgy látszik — rá, hogy német családnevek felvéte
lére késztesse a zsidókat. S azzal, hogy a haladás sorompóit 
megnyitja előttük, sok akadály eltűnik. A városok iparos és 
kereskedői czéhei azonban saját létök érdekében továbbra is 
ellenségeik. Egészben a fejedelmi jóakarat velők szemben ke
vés positiv eredmény nyel jár: a kiváltságosabb helyzetben, 
talán leginkább nagyfokú műveletlenségük miatt, az ellenkező 
czél megvalósítására törnek: a fajuknak gácsországi véreikkel 
való oktalan felszaporítására.

így nem csoda, hogy a vármegye csekély rokonszenvel 
mutat irántuk, a városi elem pedig — a legújabb időkig 
valóságos harczot vív ellenök. S érthető, hogy a mikor a fe
jedelmi humanizmus a pártjokra áll, akkor válik a legéle
sebbé a harcz.

Már előbb, a visszatérítések idejében, vetődik rá jók a 
gyanú is, a melyet zárkózott életűk, titkos rítusaik egye
nesen provokálnak, sőt később, 1764-ben egyes rituális gyil
kosságok vádjai hangzanak el a vármegyei kongregáczióban. 
mire a vármegyei törvényszék a gyermekgyilkos zsidók őreit 
az éber felügyelet érdekében — a rendes pension felül — egy- 
egy garassal fizeti. Ugyanez 1764 junius 3-án Lyubomirszkv 
Szaniszló herczeghez, a szepesi városok kormányzójához tesz 
át vérvádi ügyet s jelenti, hogy egy hét éves keresztény gyer
mek a fennhatósága alá tartozó gyilkosoknak esett áldozatául, 
kik előbb a vérét vették, majd zsidó belüket jelentő stigmák
kal látták el s a kiket a lelet helyén, egy csalitosban fogtak el: 
mivel pedig, hir szerint, a hazai zsidóság eltussolta az esetet, 
azért a «Sanguinem Christianum sitientes» nem is kerültek 
ítéletre. Jakab zsidót azért a vádért, hogy a földesúr erőszakkal 
kereszteltette ki a fiát, börtönben tartják rég idő óta. A király
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is hasztalan sürgeti ellene az ítéletet (aug. 5.), a per egyre 
nyúlik. 1765. februarius hóban a vármegye két zsidó kínzói
nak 12 rfrtot fizet: ott is a királynak kell sürgetnie a tüzetes 
vizsgálati! ítéletet, valamint április 4-én és 17-én az ötéves 
Balla István ügyének tárgyalását, a kit az előző évi október 
4-én Gombosfalván találtak meggyilkolt állapotban. Az 1764- 
iki orkutai gyermekgyilkosság vádját a szolgabiró jelenti azon 
az alapon, hogy egy zsidó a földesurának lábai elé borulva 
árulta volna el az esetet, mely szerint egy ádámföldi pinczé- 
ben végezték ki a hítsorsosai a fiút s ő rémültében a Cser- 
vena Hrasz sűrűjében rejtőzött el. A kínzókamra e sokféle 
vádlott ellen Eperjesen hatalmasul működik: a gyógyításukra 
a chirurgusok 30 rfrtot kapnak.

A pozsonyi zsidóság jár elül a védelemben: annak kérel
mére érkeznek a felsőbb sürgetések a perek gyors lebonyo
lítása érdekében ; s az eszközli ki a tilalmat is, hogy «a ero- 
eariusok1 leölt gyermek-képeket ne osztogassanak». Az 1765-iki 
kir. rendelet vet véget a vádaskodásoknak, a mennyiben tárgyi 
tényállások hiányában szabadon bocsáttatja a vádlottakat. 
A vármegye szigorát, a per nyúlását a viszonyok s különösen 
a felháborított közvélemény magyarázzák, meg talán az álta
lános elkeseredés, melyet a zsidó elem mód nélkül való be- 
özönlése és erőszakos térfoglalása idéz fel.2

Bizonyos, hogy az e fajta üldözéshez a zsidóság vallásbeli 
felfogásának alig van köze. Mikor a XVIII. század alkonyán 
ugyancsak fellendül vármegyénkben a felvilágosodás szelleme; 
mikor a szabad vallásgyakorlat eszméjéért buzognak az em
berek, a zsidóság ellen való kitartó küzdelem a létkérdés je
gyében megújuló önvédelem. A ki a bérleti és pénzügyi kér
désében felhasználja a zsidót, az már a lejtő szélén jár; 
egyebekben pedig érzi és jól sejti előbb-utóbb elkövetkező 
romlását. A HT. az ország hanyatlását nézi, mikor a «vita

251

1 Koldusok.
- Mária T. rendeleté 1705 április 17-én : 1. Zsidó Szemle 1896.
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otiosa» embereinek, a zsidóknak megrendszabályozását ren
deli el. A vármegye 1802-ben a megdrágult iparczikkek miatt 
jelentkező czéh-deputatiónak azon a tanácson kívül, hogy:
1. az iparos ételben, italban és fényűzésben több mérsékletet 
tanúsítson; 2. a czéhek előbb a helyi kívánalmakat elégítsék 
ki s csak azután számítsanak ipari kivitelre, meghagyja, hogy 
a zsidó-betelepülést újra szorítsák meg; csak az 1790-ig be
fogadott zsidók maradjanak tovább, de ők se hitelezhessenek a 
jobbágynak 2, a zsellérnek 1 frton felül; azonfelül új zsidónak 
bárminő (vő, tanító) jogezimen való becsempészését letiltja, 
«mert kétségbeejtő a Gácsországból való bcözönlésük; a pá
linkával megölik a szegénységet». 1806-ban a HT. is sürgősen 
utal az 1735., 1737., 1769., 1771. kir. rendeletekre s kimondja, 
hogy az útlevél nélkül érkező zsidó lefogandó, a mennyiben 
az egész országot, de különösen Sáros vármegyét elárasztja 
ez a «Natio toti publico noxia».

A zsidóság száma mégis állandóan növekszik. A megren
dült gazdasági viszonyok közt egyre többen jutnak birtokbérle
tekhez is 1808-ban s 1812-ben, bár az előző évi nagy deval- 
váczió okozta taksa-emelkedés ellen feljajdul az eperjesi 
zsidóság. A vármegye, jóllehet támogatta a felségfolyamodvá
nyukat, utólag mégis kénytelen kijelenteni, hogy az eddigi 
3000 frtnvi taksájuk, mely valutában 1300 Irtot tett ki, most 
azonban 2800 vak frtos értékre emelkedik, kitelik a bőséges 
bérletekből; viszont 1818-ban, midőn a király a zsidóságot a 
nemesi jószágok zálogba vételétől, bérlésétől vagy bárminő' 
adminisztrálásától eltiltja, s az eperjesi zsidóság újra panaszt 
emel, maga hangsúlyozza, hogy a bérlés jogában meg kell 
hagyni a zsidókat, mert külömben a lopás és csalás lesz az 
egyetlen kenyerük. S még 1861-ben is felhangzik ellenük a 
tiltakozó szó Sóbánya községből, mely Mária Teréziától való 
kiváltságára hivatkozik.

II. 1791 óta a magyar országgyűlés a zsidók polgári 
egyenjogúsításának eszméjével állandóan foglalkozik, de az



ügy — a zsidóság közállapotai miatt — az országos bizott
ság javaslattételénél tovább nem jut. Előbb a katonaszolgá
latot nem hajlandók magokra vállalni; utóbb az 1825-tel 
kezdődő nagy mozgalmat pedig más körülmények akadá
lyozzák. Két pártra szakadnak a zsidó községek: a pozsonyi 
konszervativok a valláskényszert követelik, mig a reform-párt 
az országgyűlés előtt egy szükebbkörű bizottsággal akarja 
tárgyaltatni a kérdést. Az emanezipáczió és vallásreform ke
rülnek homloktérbe egymással, vagyis a kultúrális haladás és 
az ősi vallás sértetlensége. 1840 után Holländer Leo, az 
eperjesi dúsgazdag kereskedőnek, Márknak fia, zsinaton 
óhajtja a döntést, mely tényleg Pakson, 1844-ben, 75 rabbi 
jelenlétében folyik le. Az ellentét itt is felújul: egy rész 
központosító szervezetet ajánl a zsidóságnak négy kerületbe 
osztásával, de a laikusoknak a vezetésből való kiszorításá
val; a másik rész nemcsak a rabbiságnak, hanem az egész 
zsidóságnak akar tért engedni a középponti irányításban. 
Eredménye nem is lett a tanácskozásnak. Majd a szegedi 
törekvések — Löw rabbi indítványára — keresztülviszik 
1849 július 28-án a szegedi nemzetgyűlésben az emanczipá- 
cziót, de az abszolutizmus annak megvalósulását elfojtja. 
Helyette az osztrák kormány 1850-ben a zsidó községek szer
vezéséhez fog.

A HT. 15050—9902—1855. rendelele szerint vármegyénk 
zsidósága az 1851-iki 153--444. HT.-i köriratot, mely az izr.
hitközségek képzésére és rendes anyakönyvezetésére irányult, 
figyelmen kívül hagyta. Ismételten követeli tehát a kormány 
a hitközségi szervezkedést, a min egy papi (rabbi) vezetés 
alá foglalt testületet éli. Az ilynemű csoportosulás nem érinti 
a politikai községi köteléket. A távolabb, külön élő zsidó is 
tartozik hitközségbe lépni, azaz minden községi zsidó köteles 
valamely hitközségnek tagja lenni. A hol ilyentől egyesek 
távol esnek, összegyűlhetnek ugyan külön imahelyre, de 
külön hitközséget nem alkotnak, hanem közösen valamely
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hitközséghez tartoznak, melynek rabbija, illetőleg vezetősége 
gondoskodik a lelki ügyeikről s végzi a születési és halál
esetek jegyzékbe vételét. Az anyagi hozzájárulás miatt lehe
tőleg nagyobb hitközségek alakítandók, de azok egy egész 
szolgabirói körzetre ne terjeszkedjenek ki. A rendelet egy
ben a lelki és anyagi ügyek vezetésének a szabályzatát is 
közzé teszi.

Eperjesen 1848 előtt kicsiny még a hitközség. Elöljárója 
már 1830 körül Holländer Leo, a ki egyúttal az egész vár
megye hitközségeinek vezető embere s ki 1840-beu a pozsonyi 
országgyűléshez küldött zsidó-bizottság tagja s erős mozga
tója annak az áramlatnak, mely 1844-ben az alsóházzal el
fogadtatja az emanczipáeziót. 1848-ban is ő veszi rá a hit- 
sorsosait, hogy a haza védelmére fogjanak fegyvert, a mint 
maga is honvédnek áll a két fiával. Érdekes, hogy Széchenyi 
István gróf láthatólag nem rokonszenvez az emanczipáezió 
eszméjével s adomaszerű mondással utasítja el Hollandért, 
mikor a külföldi példára hivatkozik. «Egy üveg tintát — 
válaszolja neki — ha a tengerbe öntök, nem változtat annak 
vizén; de ha csak egy cseppnyit hullatok a levesembe, fekete 
lesz tőle az egész tányérra való».

Akkoriban az eperjesi hitközségnek volt kis temploma 
és előimádkozója. Később nagyobb templomot épít és kántort 
alkalmaz. Mint még titkos gyülekezet azonban nyilvános jel
legű óhajt lenni, ezért 1858-ban iskolát állít, hogy nevelje 
a tagokat: (előzőleg külömben van más községben is itt-olt 
zsidó iskola) előbb 3 tanítót állít be, majd 1860-ban az igaz
gató-tanítónak penzió-alapot létesít. 1861-ben már rabbit is 
alkalmaz, kinek 1863-ban a fizetését emeli. Ekkor még csak 
100 adózó tagja van, a kiknek egyházi adói: 1. a gabella: 
1 ® marhahús után 1—2—3 kr.; 2. egyenes adó: 1000—1100 
írt évenkint, melynek kivetésében a húsfogyasztás a mér
tékadó; 3. templomi ajándékok; 4. tandíj.

Később egyre mostohábbak a hitközségi viszonyok, bár a
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zsidóság szaporodik. A vidéki rabbik a hitközség ellen folyton 
izgatják a népet, sőt Nagymihályban 20 rabbi külön dogmá
kat hoz ellenében. A hitközség belső élete így egyre nehe
zebb. 1800-ban már sűrűn kutatják az okokat, a melyek vég
romlással fenyegetik. S találnak eleget. Ilyenek, hogy az 
utolsó 3—4 év óta csupa fanatizált zsidó telepedett meg a 
városban, a kik kerülik a hitközség templomát, hitszegésnek 
hirdetik az ott divatos német nyelvű isteni tiszteletet, külön 
metszőt tartanak, a gabellát elvonják s adót, valamint tan
díjat egyáltalán nem fizetnek. A hitközség ekkor arra az 
álláspontra illeszkedik, hogy a kormánynak kell orvosolnia 
a bajt azzal, hogy: 1. a békezavaró 62 rabbi helyébe kép
zett rabbikat tétet, 2. a hatóságokkal a betelepülőt csatla
kozásra kényszeríti, 3. a húsvágás hitközségi jogát érvényre 
juttatja, 4. a szekták alakulásának azzal vágja el útját, hogy 
a kultuszadót és tandijat, továbbá az isteni tiszteletet és 
húsvágást mindenkire kötelezőnek jelenti ki.

A hatvanas évek másnemű intézkedései is nevezetesek. így 
01 tag 1855-ben kir. biztos jelenlétében a «Chewra-Kadischa» 
jótékonysági egyesületet alakítja meg, mely a betegeket és 
szegényeket gyámolítsa, a temetésben és szülésnél segéd
kezzék s külföldre is küldjön vallási adományokat. Az egye
sület csak 1808-ban nyeri ugyan az alapszabályait, de már 
előzőleg is működik. Mikor azonban 1870-ben az orthodox 
lélekezetűek az azóta «neolog»-nak nevezett hitközségből 
kiválnak,1 maga is új versenytársat kap ezek jótékonysági 
intézményeiben.1 2

1 Az ellentétet az 1869. budapesti zsidó kongresszus statuálta.
2 Az eperjesi orthodox izr. hitközség 1871-ben 10—12 tagból alakult, kik 

a kongresszusi hitközségből váltak ki. Hosszú ideig a sebeskellemesi hitközség 
fiókhitközségeként annak rabbinátusa alá tartozott. Temploma és iskolája bé
reli helyiségben volt 1884-ig, de akkorra már annyira megerősödött, hogy a 
bérelt épületeket és telket tulajdonjogilag megszerezte. 1889-ben önállósította 
magái s kb. negyven év alatt 300 tagszámra gyarapodott. 1897-ben épült a 
díszes temploma s létesültek a jótékony intézményei. Van a többi közt:
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A neolog hitközség utóbb azután erőre kap; 1873-ban a 
kolera idején sok jótékonyságot gyakorol, 1876-ban saját te
metőt állít, 1883-ban pedig új iskolát, melyhez a város 500 Irt 
értékű tégla- és cserép-anyaggal járul. Közben más egyesüle
tei is alakulnak: így az Izr. Nőegyesület (72,295—1906.b. ü. m.i 
és a Soeher Tov-egyesület; amaz a szegénység islápolására. 
emez főleg kamattalan kölcsönök adására.
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Ölven év ala tt a hitközségi adakozások a következők :

Orvosszerekre kb. .... 8000 K iil!
Adományok kb. ... _  .. ............. 6000 « — <(
Temetőre, siralomházra ... ......  .... ... 2 0 0 0 0  (( — a
Szegényeknek a Chewra-K. útján 16000 « - «

itközségi intézményekre:
a) Iskolaépületre 24000 « — «
b) Metsző-házra 16200 «. — ((
c) Adományokra
(1) Községi tisztviselőknek különös ese

1 0 0 0  « — ((

tekben 8400 « - c(
c) Külföldre 1 0 0 0  « — <(

90600 K — fill

Talmml-IIwra-egyesCüetc, mely a népiskolát végzett növendékeknek a héber 
tárgyakban való továbbképzéséről gondoskodik; 1882-böl való a Illknr-C.holim- 
egyesülete (152 tag), mely betegek látogatásával s a szegényebb sorsúnk ápo
lásával és orvoslásával (évi 800 K segélynyújtással) foglalkozik; 1890-ben alakult 
a Chevra iúu/íso/ia-egyesülete (150 tag), mely a halottak eltakarításával járó 
összes teendőket végzi s azonfelül a szegényeket is támogatja <1909. évben 
5,94574 K bevétel, 5,027 89 K kiadás). Az egész hitközség 1909. évi bevétele ki'i- 
lömben : 23,874 K, kiadása pedig : 22,280 K.

Az eperjesi orth. izr. népiskola az 1875. évben nvilt meg, mint osztatlan 
fiúiskola, egy okleveles tanítóval és két hitoktatóval. Az első években az iskolá
nak mindössze 50—60 tanulója volt. A tanítók is változtak 1878 őszéig, a mikor 
az iskola a leánytanulók részére is megnyílt és részben osztollá lett. 1894-ben 
már a harmadik tanítói állást szervezik, majd az 1902—3-ik tanév elején a negye
diket. Akkor kap a hitközség először (400 K) államsegélyt. Az 11107. évben beállott 
lizelésrendezés óta fizetéskiegészítésben és korpótlékban három tanító részesül.

1900 óta a tanulók létszáma 150 -200 közt váltakozik; az 1910—11. isk. 
évre 244 iratkozott be.

A kézimunka-tanítást 1900 szept. 1. óta (az 1908—9. és 1909—10. isk ével 
kivéve) nötanító látja el. 1902 óta a hitoktatói állás megszűnt; a hit-és erkölcs
tant minden osztályban az osztálytanító tanítja.
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Az Izr. Nöeggesiild 1908. évi adományai: 
Szegényeknek 
Szüneti napközi otthonra 
Népkonyhára (20 diák)

1365 K — fill. 
1480 (i -- k 
1624 « — cc

Vagyona 1909-ben: 
Alap
Bevétel és kiadás 
Népkonyhái alap

15402 « 46 cc 
1436 cc 85 <( 
3504 « 25 «

A Socher 7o/;-egyesület 1908. évi adományai: 
520 K (kamattalan kölcsön).

Vagyona 1909-ben :
Alap 3244 K 21 fill.
Bevétel 682 cc 44 c<
Kiadás 639 cc 10 cc

A Chewra-Kadischa-cgyesület vagyona 1909-ben :
Alap 11180 K 6 8  fill.
Bevétel és kiadás 3382 cc 18 cc

Az izr. neolog hitközség 1908. kultusz- és gabella-adója : 1 kg hús 
után 8  fill. ; az orthodoxé 60 kg után 1 28 K.

111. A hitközségnek mindenkor kiváló gondja volt az 
iskolák lej Iesztésére.

Egyes családi adalok sejtetik, hogy a XIX. század harminczas 
éveiben is volt Eperjesen valaminő izr. jellegű iskola; annyi bizonyos, 
hogy 1856-ban már hitközségi ügy az iskoláztatás kérdése. Az 1857-iki 
hitközségi gyűlés határozza el, hogy egy bizottsággal 14 nap alatt tervet 
készíttet s azonnal foganatosítja az építkezés feladatát, egyúttal pedig 
tantervről gondoskodik, mely a magyar nyelvel rendes tárgyul iktatja 
be. Maga a terv a neolog irányú elemi iskolák tipusát látszik feltiin- 
letni. Főbb tételei:

1. Az iskola zsidó vallásé intézet, mely emberré, polgárrá és 
zsidóvá nevel.

2. A magyar és német nyelv tanulása kötelező, de mindegyik izr. ta
nulónak 3 év alatt a zsidó nyelvi készséget is el kell sajátítania. Az utóbbi 
tanításának beosztása: I. o. olvasás, szókincs-gyűjtés, ragozás, németre 
fordítás és eredeti bibliai történetekből a tanulság levezetése; II. o. 7 és 
11, III. o. 16 és 20 Sidrolh (két-két évfolyam), a Próféták I. K.-e.

T ótii Sándor : Sáros vármegye monográfiája. III 17
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3. Az I. o. napi 5 s a II. o. napi 6  óráján kívül 11—12-ig ós dél
után 5—6 -ig zsidónyelvi és imagyakorlatok.

4. Heti exhortatio; napi isteni tisztelet.
5. A német nyelvre 8 , a magyarra 4, a számtanra 3, a zsidóra 11 

óra fordítandó.
A nyilvánossági jogot a hitközség 1859-ben kéri, de csak 1863-ban 

nyeri el (25654. HT. r.).
Az órarend: 1860-ban I. o. 27, II. o. 35, III. o. 37 órát mutat; 

1876-ban a női kézi munka kötelező, melyet r. tanítónő tanít; később — 
a létszám emelkedése miatt — óraadói állást szerveznek, 1884-ben pedig 
a négy fiúosztálytól elkülönített III—IV. leányosztályt állítanak fel; 
1886-ban épül az új iskola; 1892-—3-ban a létszám apadása s 250 frt 
városi segély megtagadása miatt a IV. o.-t összevonják. 1895 6 -iki 
óraszám : I. o. 22, II. 26, III—IV. o. 30 óra s a kézi munkára az I. o. 1 , 
a III—IV. o. 6  óra.

Létszám: 1881- 2-ben 132; 1885 6 -ban 156; 1890-1-ben 73; 
1895—6-ban 108; 1907—8-ban 121.

1909—10-ben: I. tanító-testület: igazgató, 3 rendes tanító; II. tanu
lók: I—IV. o .; 52 fiú, 70 leány. Könyvtár: 160, ifjúsági könyvtár: 196 kötet.

A tanítók a két főgimnáziumban, kir. gör. kalb, tanítóképzőben, 
az áll. tanítónőképzőben és a polgári leányiskolákban is ellátják az 
izr. hitoktatást. Ép igy az orth. felekezetűek is.

V.
A vármegye vallásügyi irányítása.

Vármegyénknek — leszámítva a reformáczió korsza
kát — határozottan katholikus jellege teszi érthetővé a ve
zető nemesség sokban irányító, korlátozó és megtorló intéz
kedéseit. Különösen a hitehagvás és valláslalanság leszorí
tása foglalkoztatja hosszú időn át.

I. Apostatának az ev. vallásra áttérőt tekinti. Az arelii- 
diaconus már 1728-ban kívánja azok összeírását, az 1747-iki 
HT.-i r. pedig a hitehagyók ellenőrzését, esetleg ellenök fis- 
kusi per megindítását követeli, sőt már előbb, 1729-ben ki
mondja, hogy az akatholikus nem vállalkozhatik egyházügyi 
újításokra. Templomot (1746.) sem állíthat. Az 1749-iki HT.-i 
r. még határozottabban körvonalozza az apostasia tilalmát;
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1. A ki a kath. hitről az evangélikusra áttért, a fiskus vizsgálata 
alá kerül. Ez a nemesnek bejelenti a megejtendő vizsgálatot, mig a 
nemnemest személyes megjelenésre idézi be. Az utóbbi, ha szökéstől 
lehet tartani, kellő kezest tartozik állítani, vagy a vizsgálat megtörtén
téig fogságban tartandó.

2. Határidőre ítélet hozandó a törvény szellemében, még pedig a 
nemnemesnél érdemileg, a nemesnél formailag is, azaz a kellő védelem 
alkalmazásával.

3. Hogy a vétek kideríthető legyen, a fiskus nyomozza ki s az 
eredményt állítsa szembe tanukkal. A vizsgálat pontjai:

a) Kath. szülőktől vagy akatholikusnak született-e az illető ?
b) Gyermekkorától fogva kath. volt-e avagy áttért ‘1
c) Kinek befolyására s hány éves korában tért át ?
d) Telt-e ünnepies vallási fogadalmat ?
e) Megesküdt-e s hányszor, hogy megtartja kath. vallását ?
f) Átadta-e akath. iskolába a saját vagy neje gyermekét, esetleg 

más valakiét, hogy az igaz hit világától megvonja ?
g) Csábított vagy vitt-e át magával, hányat s mily mód alkalma

zásával, apostasiára ?
li) Hányszor aposlatált?
4. A vizsgálat eredménye Ítélet előtt felterjesztendő a HT.-hoz. 

Addig a nemnemes fogságban vagy ellenőrzés alatt marad.
5. Büntetés: A ki e rendelet előtt apostatált, egy évi, ha ismételten 

tette, két évi börtönbüntetéssel s heti két, kenyérre és vízre szóló böjttel 
sújtandó. A büntetés kiállása után szabad. A ki a rendelet után tért 
át, ha nemes, súlyos pénzbírságot, ha nemnemes, több évi börtönt, kézi
munkát vagy száműzetést szenved el.

6 . A melyik akatholikus apostasiára vezet, ugyanúgy büntetendő. 
A kiskorú apostata, ha képezhető, konviktusban nevelendő, -ha nem 
képezhető, mesterségre szorítandó s a mennyiben régi vallására vissza
tért, kath. mesternél helyezendő el. A ki makacsul megmarad apos- 
tatának, annak ügye feljelentendő.

7. Az árvák kath. neveléséért a magistratus és plébános felel.
(S. Az a kath. szülő, a ki felekezeti iskolába küldi gyermekét, va

lamint a tanító, a ki befogadja, 1 2  fit birsággal sújtandó.
9. A hol szükség van rá, ott kath. parochia szervezendő. Az aka- 

tholikus lelkész a hatáskörét nem lépheti át. A hol akath. lelkész nincs, 
ott kántor vagy tanító nem hirdetheti a vallást. Nemes ember a maga 
házában saját czéljára tarthat isteni tiszteletet, de abba mást nem 
vonhat be.

(A tiltó rendelet a júliusi kongregáczió tárgya. A lutheránusok 
sorából Dessewlfy Tamás, Róth, Fejérvárv, Sárossy Sebő és Zsigmond,

17*
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Péchy Gábor, Richthauser, Keczer Antal és András, végül Szenti ványi 
közbelépnek s megzavarják a tanácskozást. A vármegye az augusztus 
21-iki kongregáczióból folyamodvány alakjában jelenti a HT.-nak, 
hogy: «a júliusi Törvényszékülésre meghívott ágostai urak tömegesen 
jelentek meg; nem helyes ítélés czéljából, hanem ellenséges indulattal 
zajongtak, zavarogtak; «Impertinentihus actionibus» lehetetlenné tették 
a Székülést; egyikök ellen a íiskus széksértés miatt vádat emelt; ezek 
alapján kéri a sedriától való eltávolításukat, mert lealjasították az állást 
s mert alaptalanul vádaskodnak erőszakosságról, melyet a vallásuk 
terjesztésében magok alkalmaztak. A HT. válasza rá: «Serio corripiendi 
sunt»),

Hitehagyás miatt 1756-ban B. P. nemes egy évi börtönt két hajdú 
őrzése mellett s kétszer hetenkint szigorított böjtöt áll ki; 1774-ben a 
kath. R. nemes, a ki a leányát vallás nélkül, majd akath. vallásban 
nevelteti, 200 frt bírságot fizet; 1777-ben a más vallásban fiát nevelő 
jobbágy 30 botot kap; 1809-ben az ev. vallásra való áttéréshez ve
gyes házasságbeli gyermeknél — kir. engedély szükséges.

II. A 3524—1774. HT.-i r. a vallásügyben a következő 
rendelkezéseket teszi:

1. 24 éven alul senki sem tehet papi professziót. A ti
lalomszegő egyházi főnök 3000 frt bírságra vonhátó.

2. A plébános szabad végrendeletet állíthat ki.
3. Uj vallási kongregáezió alapításához felsőbb enge

dély szükséges.
4. A körmenet 1 napi járáson túl tilos.
III. A keresztény vallások egyenlő jogosságát az 1848: 

22. t.-cz. 2. §-a mondja ki, migaz 1859 szept. 1. cs. Pátens a 
két hitvallású ev. egyház belszervezetét, iskola- és vallás
ügyeit s államjogi helyzetét szabályozza.



XIX. SZAKASZ.

KOZOKTATASUGY

HUSZONKETTEDIK FEJEZET,

A iiépnevolcs fejlődése.

í. A középkori európai intézményektől s a Nagy Károly-féle esz
méktől megtermékenyített keresztény iskola a minta, mely szerint a 
népnevelés nálunk is megindul. Az első iskolákat a szentbenedekrendi 
kolostorok, majd a premontrei-, cziszterczi-, Agostonos-, Domokos-, 
Ferenczrendi szerzetek s a János-vitézek, a templomosok és a német 
lovagrendek állítják. Kivülök plébániai alsóbbfokú iskolák is alakul
nak, melyek a hitelemzésre terjeszkednek ki, de csak a XIV. századtól 
általánosabban. A kolostoriak az elemi ismereteken kívül utóbb a hét 
szabad művészetet s a rhetorikát és dialektikát is felölelik. Az első 
székesfejérvári székesegyházi iskola után a XIII. századtól kezdve több 
hasonló intézmény működik s azok hasonlókép az artes liberales-t és 
egyházjogot tanítják. S vannak a kir. udvarban főnemes ifjak részére 
iskolák, valamint vannak főpapiak, végül külön városiak, a hol a latint 
nem mindenütt tanítják. Az egyetemi fokú oktatásnak kevés a nemzeti 
jellege, lassankint a latin a kizárólagos nyelv benne. Ifjaink a XIV—XV. 
században a külföldi egyetemeken járnak, lőleg Bécsben, hol a magya
rok külön bursa-kba állva, 21%-ot tesznek. A XV. század végén lesűlyed 
az egyháziak tudományossága; majd előbb a protestantizmus kelti 
életre a megtámadt humanizmust az iskolában, 1561-től pedig a kath. 
egyház állítja vissza a jezsuitákkal a humanisztikus iskolát. A jezsuita 
kollégium, minő a kassai, a XVIII. században a magyar nyelvet is erő
sen tanítja, de azért a nemzeti jellege annyira nem domborodik ki, 
mint a protestáns iskoláké, melyek 1671-től «articularis helyekre» szo
rulnak le. Az 1777-iki «Ratio educationis publicae» az iskola elé az 
állainczélt tűzi s az elemi vagyis nemzeti, népies irányú iskolának 
I. falusi, II. mezővárosi, III. városi, IV. normális faját jelöli meg. 
1790/91 biztosítja a magyar nyelv tanítását, de azért az oktatás a közép
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fokon kezdve mégis latin. Az 1806-iki, II. a Ratio e.)) némileg lejebb 
szállítja amannak követeléseit, a leánynevelést és a nemzeti érdeket 
jobban támogatja. A protestáns iskolák a gyakorlatban többnyire utána 
járnak. A magyar nyelv ügyében vármegyénk 1805-ben a íelsö vár
megyék álláspontját fogadja ugyan el, mert «jó idegen nyelvű hazafiak 
vannaki), de azért a követi utasításokba beveszi, hogy annak érdeké
ben a rendek minden követ mozdítsanak meg, 1842-ben pedig nyomó
sán kívánja a magyar nyelv általános tanítását, úgyszintén 1881-ben. 
Az 1806-iki nemzeti érdeket, a magyar nyelv kötelező beállítását az 
1868 : XXXVIII. t.-cz. — a népnevelés általános szabályozása alkalmával — 
valósítja meg, továbbá az 1891. év, mikor a kisdedóvás kötelező voltát 
határozza el az országgyűlés. A magyar nyelv tanítási képességét az
1879-iki és 1907-iki népiskolai törvények biztosítják.

II. Vármegyénk népnevelésének fejlődésében fontos kö
rülmény az, hogy míg az egyház másutt a káptalanokat uta
sította, hogy klerikusokkal szervezzenek tarai iskolákat, ná
lunk sem káptalan, sem farai iskola nem létezett. Csak a 
városokban és 34 faluban létesül kath. plébánia az első szá
zadok folyamán, hol a templomi iskolába a papi állásra 
készülő parasztság elég szaporán jelentkezik s a tehetségesebbje 
írást is tanul.1

Másfelől a szerzetesek és lovagrendek veszik át az okta
tás feladatát, még pedig idejekorán s az elemi ismereteken 
kívül a latin nyelvet, a missale-t, az egyházi szolgálatot, majd 
a triviumot és quadriviumot adják elő, hogy a jelöltjeik az 
egyházi szolgálatban és a főúri házakban helyt állhassanak. 
A zárdái iskolák latinokká válnak (Stift-Scholen).

1 A lelkipásztorkodásra készülő papság az első időkben csak az ily 
falusi iskolában tanulhatott. Ennek magva a templom, melynek nincs még 
orgonája. A kántor, ki a gyermekekkel maga énekelte a gregorianusi énekeket, 
maga tanítgatta őket. Esetleg a plébános, vagy a papi segédje, vagy az iskola- 
mester foglalkozott velők. Ugyanígy folyhatott a tanítás 1439 után a 14 szer
vezkedő gör. kath. egyházban, valamint 1545—G3 közt a prol. felekezet köré
ben. Tarczán a XIV. századtól van falusi iskola, hol 1516-ban János iskola- 
mesternek 106 frt adóssága van; a tihanyi iskoláról 1529-ben történik 
említés.
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A városi iskola alapjait a németség veti meg. Két rajban húzódik 
vármegyénkbe a ílandriai németség: az egyik keleti, majd déli, a má
sodik déli és délkeleti irányban. Mindenfelé virágzó bányatelepek és 
városok létesülnek a hegyeink között. Az első raj a vármegye nyugati 
csúcsától: Plavniczától a Poprád-völgyön át a Tapoly-völgybe, majd 
Lénártó, Gerlach és Reichwald érintésével Bártfáig s onnan a Szekcső 
és Tapoly közt húzódó hegyeken le Hansdoríig nyomul; a másik pedig 
Stellbachon, Ilamborgon, Schönwiesenen, Siebenlindenen keresztül 
Szebenben, Eperjesen és Sóvárt jelzi az irányát. A telepesek összekötte
tésben maradnak a szászsággal, melynek fellendült iskolaügye van s a 
liol alkalmuk nyilik, egyremásra állítják fel a «Scrief-Scholen» és 
«Bürgerliche Scholen» jellegű iskolákat. Eperjesnek 1374-ben német, 
majd német-latin, Héthársnak és Hanusfalvának ugyanilyen, Szebennek 
1405-ben, Bártfának 1376-ban német, utóbb latin iskolája van s ez idő 
szerint alakul latinná a berzeviczei templomi iskola, míg Nagy-Sáros 
sz. kir. város 1320-iki magyar iskolájából később magyar-latin alakul, 
írást, olvasást, történetet, földrajzot s közhasznú gyakorlati ismereteket 
közölnek valamennyiben.

Az elég jól indult iskolára nemzeti szempontból végze
tes nyomást a huszitaság gyakorol. Fő székhelyén: Komlós- 
Keresztesen s 70 anyaegyházában a saját nyelvű iskolák buz
gón terjesztik főkép az isteni tiszteletre vonatkozó ismerete
ket, elég nagy műveltségű tanítóik is vannak, de hova hama
rabb megtörik a magyarság felsőbbségét. Rövidesen szembe 
is kerülnek egymással: a falusi magyar úr, a városi német 
polgár s a hegyek közé vonult cseh, majd tót köznép. Mi 
természetesebb lehát, mint hogy a város kőfalakkal zárja el 
magát: külön politikai, társadalmi, jogi és vallási életet él s 
patronatusi jog alapján maga parancsol a templomban és 
iskolában. A papjait Németországból, a tanítóit Krakóból 
hozatja.

A városi iskolát az iparosság és kereskedőség érdeke, 
teremti meg. A XIII. század közepétől, a lovagság hanyatlá
sával erőre ka]) a polgárság, melynek a kolostori iskola nem 
való. A városi iskola helye rendesen a templom szomszéd
sága. A város maga választja iskolamesterét: papot, világit, 
a kit aránylag jól díjaz. Három városunk tanítói élelmet a
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plébános lakásán kapnak; a bártfainak 1521-ben külön lakása 
és 16 írtja van, míg az eperjesi 1454—1467-ig évi 6 Irt fize
tést húz.

Városi iskoláink egyéb adatai : 1

Bártfán : 1434-ben az iskolamesteri lizetés 1000 T/ ; 1435 ben van 
öreg iskolamester; 1438—39-ben 2500 </ (20 ar. írt) és 8  köl gabona a 
tanító fizetése; 1477-ben Simon baccalaureus, 1478-ban Orbán bacc. a 
tanítók. Az utóbbinak van segédtanítója is. 1506-ban György bacc.-t, a 
ki egy év óta nem kap élelmezést a paptól, a város 7 írttal kártalanítja; 
1518-ban 12 írt a fizetés. A város kiilömben 1449-ben 93’/a irtot költ 
templo ara és iskolára s évenkint fedezi a kiadásokat.

Eperjesen: 1440-ben van iskolamester, kinek a város másfélévi 
fizetéssel (38 vörös írttal) adós; 1455-ben János az öreg iskolamester; 
1516-ban a tanulókért 32 T/-t kap a tanító fejenkint; 1521 ben Stain- 
hofer tanító 1 0  tanulót talál az iskolában, kik után 16 frt a fizetése; 
1532-ben Fontanus Imre az első prot. iskolamester.

Sieben : 1435-ben az iskolamesternek kellő jövedelmet biztosít és 
ígéri a plébánosi élelmezést, mely azonban nem kötelező; 1459-ben 
Lőrincz bacc. a tanító; 1545-ben 29 írt 26 Tj a tanítói javadalmazás; 
1547-ben a «Bedellus úr»-é pedig 2 frt.

Tanítói jutalmak: Egyházi szolgálatok czímén is kap Bártfán az 
iskolamester támogatást a Szűz-Mária-fraternitastól a «Salve Regina» 
énekléséért, az áldozóktól s az új bíró üdvözléséért. Bártfa 1520-ban 
locatus-t (segédtanító) is alkalmaz; utóbb Stöckel iskolai törvényei 
praeceptort említenek.

Tanulók jutalma: A scliolarisok külön díjazásban részesülnek 
Bártfán, a hol az építő köveket és a csűrben a tizedet írják össze, 
zsoltárt mondanak, vásárkezdésre harangot húznak, a Krisztus koporsó
ját őrzik, az új bírót és tanácsot üdvözlik; Eperjesen, a hol a szentség 
előtt énekelnek, a szentinártonnapi ünnepen kántálnak, vásárkezdésre 
eső nagy vihar elé harangoznak, a szent sírnál őrködnek. Ugyanitt 
őrködésért 1443-ban 14 //, a vásárra jeladásért pedig 25 a díjuk; 
s mint egyes városokba küldött követek is szerepelnek.

Iskolai felszerelés: Bártfán 1434-ben az iskolát kimeszelik ; itt és 
Eperjesen van kályha az iskolában; Bártfán van asztal, tábla (1509-ben 
Vs frt) és üvegablak; az eperjesi iskola tűzifát kap.

1 Bártfa és Eperjes fiatalságából a krakói egyetemnek 1493—1558-ig 
1892 magyar növendéke van. Bártfa 1554—94-ig 11 ifjút küld Wittenbergába, 
Görliczbergbe, Morva-Iglóba, Gráczba, Krakóba, Boroszlóba, Lipcsébe; Eperjes 
1555- 78-ig hatot Wittenbergába s három főár 1579—94 ig hatot ugyanoda.

XIX. K Ö Z O K TA TÁ S Ü G Y .
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A városi iskola tárgyai: az írás, olvasás, számolás, vallás, énekés 
a latin nyelv elemei. Előfordul városi latin iskola is, hol a latin gram
matikát Donatus alapján tanítják, valamint német iskola: a «Brief
schule». A XIV. századi iskolai elv: a szív és elme együttes képzése jut 
érvényre valamennyiben.

A falusi és városi iskolán kívül a jobb nemesi család 
nevelőt tart a háznál, a ki azután kárához jut idővel. A nő
nevelés az otthonon kívül apáczakézen folyik. Nálunk Buda- 
méry Erzsébet Boldog-Margit szűznek, IV. Béla leányának 
iskolatársa, kivel: «eg könben tanolnak, olvasnak vala».

III. A kath. papság a humanista korban nem idegenke
dik a reformácziótól. Tért is hódít az a körében s hamar 
hatalmába keríti Luther elve alapján, ki a népoktatás körét 
kiszélesíti, az iskolát. A tudomány terjesztése a kor jelszava 
s az iskola, melyet a protestantizmus készen talált, már lét
feltételnek mutatkozik. Vármegyénkben különösen gyors és 
nagy a fellendülés: Bárt fát Luther és Melanchton, Eperjest 
Luther buzdítják az iskola fejlesztésére. Nem csoda, hogy a 
városok kiváló tanító-erőkhöz jutnak, minők : Bártfán Stöckel 
Lénárt, Eperjesen Stainhofer, TordaiGeleji Zsigmond ésFabinyi 
Lukács, Szebcnben Stöckel János és Regius (Király) Pál; mi 
több, mindháromban rövid pár évtized alatt gimnázium 
alakul, valamint a nagyobb községi iskolák: a magyar nagy- 
sárosi, a német héthársi, a német-magyar hanusfalvai latinos 
jelleget öltenek, s a Berzeviczy-család 1530—1714-ig szintén 
gimnáziumot fejleszt a saját községében. A prot. lelkészség 
és tanítóság buzgó munkásságának alkalmas eszköze a könyv
sajtó, mely Eperjesen már 1573-ban, Bártfán 1578-ban lé
tesül.

A hit története főleg a XVI—XVII. században azt bizo
nyítja, hogy az egyház az egyént pórázon tartja. A protestáns 
eleinte alig külömbözik a katholikustól: a szentek kultusza 
még nem halt ki, az ágostai h. ev. a képeket nem üldözi. 
Stöckel Lénárt czikkelvei és az ág. vallás közt még nagy a
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külömbség: megtartja a fülgyónást, a szentek tiszteletét, a 
házasságkötést kath. felfogás szerint végzi, a misében csekély 
változtatást enged, az egyházi ünnepeket megtartja, a him- 
nusokat énekelteti. Viszont a «bálványimádó lutheránus» és 
a «mohamedán kálvinista» egymásnak nagyobb ellenségei, 
mint a katholikusnak. Rudolf király rendelete tereli új irányba 
a protestáns vallást, mely azután szakít a római egyházzal.

A tanítás — a reformáczió kezdetén — merőben a hit
tan körül forog. A városi tanács is erősen szemmel tartja a 
tanítóját s megkívánja tőle, hogy istenfélelemre oktassa a 
fiatalságot, hogy ügyes emberül kerüljön ki a községbe. 
De gondoskodik is az iskoláról és tanítóról s a bírságokat 
gyakran nekik Ítéli oda. A tanácsnak ez a befolyása egyéb
ként is hagyományos tiszte ; mert hiszen a közigazgatásának 
egyik alapvonása az, hogy a közvallásosság épségén őrködik. 
A város hatósága demokratikus szellemű: nagy családnak 
tekinti a községet, melynek tényleg ő a feje.

A városi elemi oktatás így felvirágzik. A legtöbb szülő 
pontosan küldi az iskolába gyermekét. S a tanítók ügyessé
gét a tanulók nagy száma bizonyítja. Nem egyszer azonban 
csak harangozó, kántor vagy orgonista vezeti az iskolát. 
A nagy diákok a kántort segítik, kinek többnyire papi készült
sége van: a mit az iskolában tanít, az is a Szent-Íráson ala
pul. Ez a tanítás három osztályban megy végbe. Tárgyai: a 
grammatika, rhetorika, theologia és filozófia. A tandíj kiilöm- 
böző. A fejlettebb növendék így lép ki azután az életbe, 
vagy a külföldi egyetemeken folytatja tanulmányait.

A tanítót a lelkész vizsgálja meg s ajánlja alkalmazásra. 
Ha iskolát végzett ember, három próbaszónoklat tartása után 
papnak is felszentelhető. A szokásos fokozat e szerint: diák-, 
kántor-és lelkészi minősítés. A tanítói alkalmazás nem állandó 
jellegű.

A protestáns iskolázás nálunk Stöckel Lénártlal indul meg, kinek 
családja 1472-ben fordul meg a vármegyében. Bártfa 1538-ban hívja, de
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kitér a kérelem elől s csak 1539-ben foglalja el az iskolamesteri állást. 
Azonnal iskolai törvényeket készít Melanchton alapelvei szerint. Elő
adást d. e. 5 12 óráig tart; három csoportba osztja a tanítványait. 
Az I. o. olvasást, írást és kátét, a II. o. grammatikát és Terentiust, a 
III. o. latin és görög írókat, rhetorikát, poétikát és számtant tanul. 
Az I. o.-ban latin példatárt írnak. írásbeli hetenkint van, melyet a 
nagyobb tanuló javít. Szabályozza a tandijat is. Vannak külön ismét
lések, s divatos a latin beszéd. A verés joga a senior paedagogus-t 
illeti meg.

A tanítói elnevezések ebben a korban — a XV. századbeli agilis 
(kiszolgált tanító) után — a literatus scholasticus, rector scholae, 
scholasticus. Iskolai adatok: 1609-ben Berzeviczén prédikátori (nagy) 
iskola van, mely vallási vitatkozásra oktat; egy-két, 17 19 éves ifjú
(cantores Scholae B.) és egy öreg tanító működnek benne; 1565-ben 
Bozinkay Péter írja, bog} 7 Mohács elölt Nagy-Sároson látogatta az isko
lát és az ágostonosok templomában sokat ministrált; 1569-ben Baksay 
János említi, hogy 32 évvel előbb járt az eperjesi iskolában; 1649-ben 
Csécsey Mihály és Sztropkói Bertalan gondolnak vissza bárttai iskolai 
gyermekkorú k ra.

IV. A tridenti zsinat reformjai alapján lép fel a protestan
tizmussal szemben 1545—63 közt a kath. visszahatás. A kath. 
papság is köleles most már gondoskodni a népnevelésről s 
a püspökök alkalmas papnevelő-intézetek felállításáról, hol 
12. évüktől készítsenek elő jelölteket. Az 1548; VI. l.-ez. az- 
ulán egyenesen elrendeli az iskolák alapítását s az elpusztult 
egyházi javadalmakat juttatja nekik. I. Ferdinánd kiváló 
jezsuita tanférfiak betelepedéséről is gondoskodik.

Vármegyénkben a vallási versengés akkor tör ki, mikor 
Pázmány Péter a Forgáeh- és Klobusiczky gróf-családokat 
kitéríti, a melyek alattvalóikat is rákényszerítik vallásuk meg
változtatására. Eperjesen s a másik két városban azonban 
akkortájt nem volt róm. kath. egyház. A betelepített jezsuiták 
indítják meg ott az új versenyt, miközben a protestánsok a 
Trotzendorf Bálint prot. nevelő szellemében s a Bell-Lancaster- 
féle módszerrel tanítanak. Iskoláikat a rend, tisztaság és huma
nizmus jellemzik. Bocskay István felkelése idejében nagy már 
az ellentét a vármegyei magyar urak meg a német királylyal
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tartó városok között. A linczi béke után alakul meg 10 tanár
ral az eperjesi kollégium. Viszont azonban erösbödik a vissza
hatás is, s a katholikusság a városokban kath. gimnáziumo
kat létesít. A szívós, gyakran erőszakos mérkőzések köze
pette sokat nyer a kultúra, de mindent veszít a magyarság 
ügye, mely a Szepességből és Gáesországból betóduló német, 
illetőleg tói és ruthén áramlatnak nem bír ellenállani. 
A XVIII. század közepétől kezdve már csak a romjai 
láthatók.1

A l óm. kath. vallásra visszatért urak hamarosan vagy 40 
ev. egyházat és iskolát foglalnak vissza s maguk is sokat ál
doznak azok fejlesztésére. Üdvös verseny támad így az iskolai 
életben. A protestáns iskolák megalapítói rendesen jeles 
tanítók maguk is; a protestáns zsinatok és lőurak (Horváth- 
Stansich Ferencz) nagyon felkarolják őket. de a városok 
(Eperjes, Bártfa) maguk is sokat törődnek velők s költenek 
rajok, kiváló tanítókat hozatnak maguknak, mint Bártfa 
hármat egyszerre, hol egyébként saját erők szintén képződ
nek, mint a Stöckel-családból. Az iskolaalapító maga szabja 
meg a feltételeit, a tanítás rendjét. Innen érthető, hogy falun 
latint, görögöt, sőt zsidót is adnak elő, míg a városi iskola 
túlnyomólag elemi keretű, bár az utóbbi a lelkész vezetésé
vel «német» és «latin» irányt vesz. A kath. elemi iskola tár
gyai : az olvasás, írás, egyházi ének és vallástan.

A tanító fizetése rendesen évi, a mihez a tanulói illeték és egyházi 
szolgálati díjak járulnak. Bártfán 1568-ban 62 fit a fizetés, 8  írt aján
dék, továbbá 8  köböl búza és 26 öl fa. A segédtanító 40 htot kap.

A tandíj Bártfán 1540-ben a tanítónak negyedévre 25 .>/, az altaníló- 
nak osztályok szerint 1, 7, 18 h/,; 1562-ben az idegen tanulótól évi 
2 frt, a várositól negyedévre 14—26 .1). Szolgálati dijak: Bártfán

1 [Az 1821—22-iki Protonotarialis inquisitio jegyzőkönyve szerint a vár
megye rónaságán még 117 tiszta magyar (Orkuta, Nyárs, Nagy-Sáros, .lakab- 
falva, Asguth, Cselfalva, Komlós, Nagy-Szilva, Töltszéki vagy vegyesen magyar 
falu van.]
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1 502-l>en a nagypénteki zsoltáréneklésért a tanítóknak 1 frt, toATábbá 
recordatio já r  a m agistratnsnál és az előkelő házaknál végzett szent 
énekekért.

A bártfai iskola különösen nagyhírű. 150(5 — H2-ben három tanítója 
van, kik után Stöckel Lénárt, majd a íia működik ott. 1592-ig Fáber 
Tamás a tanítója. Ők létesítik az első conniclust is. Amaz 1540-ben 
szabályozza a maga iskolai törvényeiben a szegény tanulók együttlaká
sát, kik egy senior alatt állanak, de d. e. 1 0  órától koldulni mennek a 
városba, ük egyúttal a harangozok. Fáber 1567 ben azt javasolja, hogy 
legalább 14 tanuló veendő lel a convictusba úgy, hogy a hét vagyono
sabb íiú egy szegény tanulót élelemmel felváltva ingyen lásson el.

Uerzevicze protestáns iskolájának 1599-ben van tanítója.
Eperjesen prot. tanítók: 15159-ben Fridericus András; 1550 54-ben 

Tordai Geleji Zsigmond, kinek 200 frtot, élelmet és lakást ad, a miért 
naponkint 1 — 2  órában rhetorikát és filozófiát tanít (alatta akadémiai 
színvonalra emelkedik az iskola); 1594 ben Boccatius János baccalaureus, 
a ki latin verseivel a «poeta laureatus» czímet nyeri.

Szebenben, hol már 1459-ben Lőrincz baccalaureus az «unser 
Schulmeister», 1568—99-ig nyolcz kiváló prot. tanító működik, köztük 
ifj. Slöckel Lénárt.

A falusi tanítónak azonban sokszor nyomasztó a helyzete. Hogy 
megélhessen, korcsmát, borbélyműlielyt nyit. Boccatius eperjesi prot. 
tanító «Hungaridos libri poematum. Bártfa, 1599.» ez. versében sanyarú 
sorsát említi a protestáns falusi tanítónak, mivel szemben a városok 
megbecsülik, sőt Eperjes és Bártfa a belső tanácsba választják be a 
tanítóikat. Eck Bálint, a krakóí egyetem poeseos professora, mint tanító 
1520 körül és Stöckel Lénárt az utóbbi város polgármesteri székébe 
emelkednek.

V. A népnevelés történetében nagy fordulatot jelez az 
1770. év, mikor a falvakban is sürgetik az elemi iskolák fel
állítását. Mária Terézia amúgy is támogatja a katb. iskolát, 
valamint az eperjesi ev. iskolák szintén szabadabban fel- 
lélekzenek 1750 óta. Az 1777. év új tanulmányi rendszert* 
boz, valamint nyolcz iskola-kerületi beosztást. Vármegyénk 
iskolaügye ekkor Péehy Gábor kassai vezetése alá kerül.
II. József alatt a felekezeti iskolák minden vonalon virágza- 1

1 4295—1776. HT. r. — 1780-ban Szeben és Eperjes iskolái a régi álla 
pótban maradnak meg.

2 6 9
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nak; az 1790 1. XXVI. t.-cz. az ev. egyháznak birtokjogi létei ad. 
mire az — a róni. kath. hat és gör. kath. nyotcz járási iskola- 
körzettel szemben — két dekanátusba: a tarczaiba és tapolyiba 
osztja be iskoláit. A HT. 1808-ban új iskolaalapítókul ismeri 
el Wolkenstein Ferencz nagysárosi birtokost, a plébánost, 
káplánt és Fleischacker Józsefet, hogy nemzeti iskolát állí
tottak.

Az 1811. devalvatio súlyos gondjaiból legelőbb a gör. 
kath. egyház lábal ki: majd 1820-ban a leégett eperjesi kol
légium felsegítését kath. műkedvelők kezdik meg s a nagy 
munkában utóbb, 1825-ben hasonlókép valláskülömbség nél
kül vesznek részt a vármegye családjai, a mint az 1859—00. 
Pátens ellen az elsők közt küzdenek a kath. urak. Az ág. h. 
ev. tiszai kerület az 1851. ápr. 24—25-iki eperjesi kér. iskolai 
egyházi gyűlésből az uralkodóhoz felterjesztést intéz Berze- 
viezy Tivadar kir. tanfelügyelő szövegezésében, melynek két 
vezető elve: 1. az autonómia fenntartása az állam főfelügye
leti jogának kára nélkül, 2. a kormány megjelölte reformok
nak a protestantizmus szelleméhez és anyagi erejéhez mért 
megkönnyítése. Az autonómia annak fogalma, hogy minden 
egyháznak joga a belső ügyeit a tulajdon elve és szüksége sze
rint rendezni s a legalkalmasabb eszközöket megválasztani, 
továbbá az iskoláit a nyilvánossági jog megóvása tekinte
tében védelmezni.

Még előbb, 1844-ben, az eperjesi püspök felhívására, a 
vármegye a népnevelés felvirágoztatása czéljából, melynél 
«alig ismer fontosabbat», bizottságot küld ki.

«A sárosvármegyei általános tanító-egyesület» 1872-ben 
kap alapszabályokat, a miben a megindítás szintén a Berze- 
viczv Tivadar érdeme.
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HUSZONHARMADIK FEJEZET. 

Vő-  é s  középiskolák.

A) Eo. gimnáziumok.

[. Nagy-Sároson, hol a protestáns vallás terjedését a husziták 
1441-ben készítik elő. s az iskola is fejlődik, 1583-tól kiváló ev. tanárok 
működnek. A magyar nyelv megtanulása czéljából 1627-től sokan meg
fordulnak ott, így valamivel később Quaestor Jakab lelkész, a ki «két 
tanárt hallgatott». Az ev. egyház 1672—82 közt templomra, lelkész
lakra és iskolára kap engedélyt, de 1713-ban mindent elveszít

II. Berzeoiczén 1580—1714 közt egy elemi iskola és egy gimnázium 
van. 1621-ben az árvíz mindkettőt elpusztította.

III. Héthárson 1590—1747-ig áll fenn a német nyelvű intézet, melyet 
Barkóczy Klára bárónő pusztít el.

IV. A haimsfaloai gimnázium 1630—1721-ig működik.

B) Az eperjesi kollégium.
I. A reformáczió kezdetén1 Bártfa, a «Magyar Wittem- 

berga» emelkedik túlsúlyra az egyházi, de különösen iskolai 
téren. Ott Stöckel Lénárt szervező ereje annyira fejleszti az 
iskolát, hogy Eperjes és Szeben készséggel követik ; sőt az 
1546-iki Bártfai zsinat 16 articulusában eléri, hogy a felső- 
magyarországi s így a sárosvármegyei városok közös alap- 
elveket fogadnak el a hitélet és iskolai ügy rendezése körül, 
az 1549-iki lőcsei zsinat pedig az ő kidolgozása alapján ter
jeszti fel a királyhoz a «Confessio Pentapolitana»-t.2

Tordai deleji Zsigmond szervezi tovább 1551-ben Eperje
sen az iskolát, melynek rectora, conrectora, subrectora s még 
egy iskolamestere van. A közoktatásügy szembeötlő haladá
sának egyebeken kívül a tanszer-kereskedés fellendülése is 
tanúja. Egyidejű jelenség külömben az 1555-iki pestis után a 
vidék magyar lakosságának a városokba tódulása. 1565-ben

'  T o r i é i i e l ( ‘ <,Latin, német, és magyar nyelven 1593. Kassa, 1613 > 
- L. XVIII. szakasz
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Eperjes Szebeni István bíró alatt ev. magyar templomot építtet. 
Majd a Rueber János báró sárosvári parancsnok reformátori 
nagy munkássága s az eperjesi kiváló könyvnyomó-intézct 
felállítása1 következik. Az iskola is annyira emelkedik híré
ben, hogy 1567 után már a gimnázium nevét viseli. A város, 
mely a cius depositi»2 alapján igen felgazdagodott, sokat is 
költ reá, sőt elvi dolognak tartja a rcctoratustól ajánlott 
ifjaknak külföldön való tovább képeztetését.

1593 táján Boccatius János, kit Rudolf király «baccalau- 
reatus poeta» czímmel és magyar nemességgel tüntetett ki, 
az új rektor, ki alatt, valamint utódja, Fabinyi Miksa idejé
ben, messze földre eljut a gimnázium híre.

A XVII. század első szakában a váltakozó viszonyok: a 
Bocskay-párli nemesség és a királyhoz hű városiak súrlódása 
s annak következtében az iskolaügy hanyatlása, 1617 október 
31-én a reformáczió első jubiláns ünnepe, az 1608: 1. t.-cz.- 
beli vallásszabadság eszméje s nyomban utána a Bethlen- 
felkelés tarka képsorozatát mutatják az eperjesi iskolának. 
A város aszerint, a mint maga is elszegényedik, meg újra 
összeszedi magát, híven támogatja. Az 1637—42. években a 
nagyon felszaporodó magyarság új templomról gondoskodik, 
mely a régi városi iskola mellé kerül;2 a tanulók létszámá
nak növekedése miatt az iskolai költségek pedig gyaraji- 
szanak.

A harminczéves háború s a jiestis újabb pusztítása sú
lyos csapást mértek a városi magyarságra, mely hirtelen el
vesztette túlsúlyát. A falusi tótság foglalt tért benne. Az iskola 
azonban tartja magát. A felsőbb osztályokban következetesen 
felöleli a theologiai, filozófiai és fizikai tudományokat. Rek
tora: Ilorvát András (1653—60.) visszaállítja az évtizedek óta 
megszűnt könyvnyomó-intézetet s a felsőbb osztályok tanulói-

1 Az első terméke: L. Fabinus, Exempla Declinationum. 157,‘í.
- Az árú lerakodás joga.
:i A mai ev. templom.

'■11J.
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nak számát 200-ra növeli. Ez a körülmény magyarázza, hogy 
az iskolaépület is megnagyobbodik, az intézet pedig líjceum 
néven szerepel, a honnan közvetetlenül lépnek ki a kész lel
készek és rektorok. Horvát utódja s nagy vita-ellenfele: 
Bayer János 1663-ban veti föl először az eszmét, hogy az 
intézet megfelelő épületben főiskolává fejlődjék. Az eszmének 
többen lelkes hívei: Schneider János pap-senior, Weber 
János, a tudós főbíró és Wittnvédi István, a kik l(i64-ben az 
új főiskola szervezetéről memorandumot tesznek közzé, majd 
gyűjtést indítanak meg s 1666-ban hozzáfognak az építéshez.

II. Az 1664-iki Emlékirat kir. egyetemet kíván (akadémia); 
az 1665 aug. 20. eperjesi zsinat kollégium építését határozza 
el, mely az egész felvidék protestantizmusának ügye legyen; 
az 1665. nov. 18. kassai gyűlésen az evangélikus rendek, a 
sz. kir. bányavárosok, a 13 szepességi város, vármegyénk 
városai és a református rendek közül számosán hozzájárul
nak a terv megvalósításához. Az ikerelnökség (Sáros vár
megye alispánja és Eperjes bírája) dolgában megegyezik a 
nemesség és polgárság. Eelhívásuknak az adakozásra fényes 
az eredménye. Az első aláíró 6000 írttal Wittnvédi István. 
1666 tavaszára körülbelül 50.000 frt gyűlt össze. 1666 április 
6-án történt az alapkő-letétel. Az akadémiai jelleg azonban 
kir. tilalmakat vont maga után. Azok daczára az építés to
vább folyt s már elkészültek a II. emelet bástyaszerű falai 
és czirádái is, midőn 1667 ápr. 16-án a felsőmagyarországi 
ev. rendek és Eperjes közt az épület sorsának jövőbeli biz
tosítása érdekében szerződés jött létre, melynek veleje az, 
hogy a rendek a gimnázium (kollégium) elhelyezésének jogát 
fenntartják, a tanárokat és tanítókat az 1580-iki «Formula 
Concordiae» követésére utasítják s a theologiától kezdve a 
grammatikáig 10 osztályt állapítanak meg. Ezek: az abc-s, 
elemi (principista), nyelvtani (grammatista), syntaxista, költé
szeti, szónoklattani, logikus, filozófusi, fizikusi s melafizikusi 
és theologiai osztályok. Az intézet pecsétje: «Égő lámpával

T óth Sándor : Sáros vármegye monográfiája. III. 18
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két angyal, mint a világosság, tűz, tudomány, és lelkesedés 
jelképei». Körirat: «Sigill. Collég. Eperiessiensis Stat. Ev. 
1666.» A IX. osztályban a földrajz és némi jogi ismeret köz
lése is előfordult.

A kollégium 1667 okt. 18-án nyílt meg. Első rektora 
(főigazgató) Pomárius Sámuel volt; tanítványai sorában szá
mos nemesi ifjú közt Thököli Imre is jelentkezett. Erre az 
időre a svédországi 20,000 frtos adakozással együtt 100,000 Irt 
alapja volt már együtt az iskolának.

Az 1668 — 9. isk. évben egyre gyűlnek az adományok ; a 
Thököli-család 10,000 írt értékű mádi szőlőjét (600 h.) aján
dékozza oda. A Nebest-ház is hagyatékul jut. S létesül egy 
nemesi konviktus az intézet keretében.

A Wesselényi-összeesküvés terve idéz fel ekkor új bo
nyodalmakat, a melynek előzményei kompromittálták Eper
jest is. Királyi biztosok érkeznek, hogy rendet csináljanak; 
majd 1671 május 23-án kir. rendelet követeli a törvényte
lenül felépített kollégium elfoglalását. Az intézet így 1671—2-ben 
a régi iskolai épületbe szorult, 1673 márcz. 10-én, az éjjeli 
órákban pedig, mikor is cs. katonaság fáklyavilágnál foglalta 
el az ev. templomokat és épületeket, a számkivetés sorsára 
jutott. Az 1681 ápr. 28. soproni országgyűlés végzése alapján 
1682 május 9-től gyűlnek újra össze a Karatin-házban az 
evangélikusok; majd aug. 18-án, mikor Thököli felkelő hada 
elfoglalja a várost, a kollégium is visszaszáll a templomokkal 
együtt a kezükre. 1682-ben térnek vissza a tanárok Ladivér 
Illés új rektorral élükön, ki az intézet alapítójára írt pancgy- 
risben «Collegium Thökölianum»-nak hirdeti az iskolát. 
Alig tér azonban magához s rendezkedik újra az intézet ve
zetősége, a Caraffa eperjesi vértörvényszéke lép közbe, majd 
1687-ben a «Commissio Csákyana» másodszor is földönfutóvá 
teszi. Az ev. egyház a számára kijelölt helyet a lőcsei úti 
nagy hídnál nem fogadhatta el s így 18 évig megszűnt mű
ködni a kollégium. 1686-ban az evangélikusok a váró-
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son kívül, az árokutczai Hász-féle épületben tartanak azután 
isteni tiszLeletet; majd a katholikusokból összeállított városi 
tanács rendeletére onnan is kiszorulnak s a század végén is 
a szomszédfalvakban, főleg Saigon gyülekeznek össze vallási 
gyakorlatokra.

II. Rákóczi Ferencz hadainak megjelenése s Eperjesnek 
1704 deczember 4-én történt megadása után a fejedelem ko- 
miszáriusa három nap múlva felszabadítja az ev. egyházat, 
hogy ideiglenesen a városi vendéglőben ülhessen hálaadó 
isleni tiszteletet. 1705 jan. 2-án a kollégium is visszajut a ha
talmába. A vallásügyet egyebekben az 1705-iki szécsénvi or- 
szággy ülés rendezi.

Rezik János rektorral, az iskola történetírójával indul 
meg az 1705/6. iskolai évben a kollégium. Új fellendülése 
azonban rövid ideig tartó: a politikai viszonyok fordulata, 
az 1710-iki nagy pestis, mely Eperjes lakosságából vagy 
3000-et s az összes tanárokat elpusztítja, a város decz. 10-iki 
kódolása s végül az 1711 szept. 30-iki kir. commissio vég
zése megint szétzülleszti az intézetet. Az isk. épület ez új 
átadása a jezsuiták kezére már elszomorító jelenség: a fel
dühödött ifjúság összerombol benne mindent, a mihez ér. 
A «Rákóczi-kollégium»-nak benne végződik rövid pályafutása.

III. Az új száműzetés kora az ev. egyházat a Magyar- 
utcza egykori ref. templomában, majd rövidesen két hét 
múlva sátrak alatt találja, a kollégium pedig a külvárosi Róth- 
házba vonul, még pedig mint egyszerű külvárosi iskola, hol 
a «Colloquia mensalia»-ban, az oeconomusok (idősb tanulók) 
felügyeletével s vezetésével tartott megbeszélésekben merül 
ki igazában az oktatás. 1715-ben felépül az új iskola, mely
nek új szervezete 1721 ápr. 28-án készül. Sem a viszonyok, 
sem a pénzügyi helyzet nem kedvez azonban neki: jönnek- 
mennck a rektorok, tanítók, a kiknek száma 3-ra olvad le. 
Az 1742-iki ev. superintendensi «Canonica visitatio» ered
ménye utóbb az iskolai élet újabb erőre kapása, majd a

ts*
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megint felélesztett gimnázium működése. Ez sem tart sokáig: 
az 1750 május 13. kir. rendelet ismét csak a grammatikai 
osztályokra szorítja le. Másfél hó múlva megint új fordulat 
következik: az 1750 jun. 30-iki kir. engedély, mely vissza
állítja a kollégium teljes működése körét: a filozófiai és hit
tudományi tantárgyakat. Ekkor a nemesség jobbjai segítenek 
az iskolán : Pulszky Sámuel, Szirmay Adám, Péchv Gábor, 
a Dobayak, Dessewffyek. Hamarosan ütnek össze új faépü
letet 7 tanteremre s 1752/3-ban ott nyitják meg az előadá
sokat. A fejlődés, ha lassan is, elkövetkezik; az 1758/9. isk. 
évben már kerületi az iskola czime. De ugyanekkor — a 
gyakori katona-toborzás miatt — erősen meglazul az ifjúság 
fegyelme. És sok hányattatás éri az iskolát a belső életében, 
a mihez a meg-megújuló elemi csapások is bénítólag hatottak.

II. József trónörökös 1770 jún. 7—9. eperjesi látogatása, 
részben abból kifolyólag az 1781 okt. 25-iki «Türelmi ren
delet» s ezt megelezőleg az 1779. kir. rendeletben jelzett terv, 
mely a szerzetesi birtokok eladására vonatkozott, közelebb 
juttatja az ev. egyházat czéljaihoz. Az eperjesi kollégium és 
vele az első emeletről fedett folyosóval összekötött templom 
1783 máj. 24-én árverésre jut s a többet ígérő egyház 0000 
frtért 1784 jun. 21-én mindkettőt megszerzi.

Ebbe az időbe való a tanulmány- és nevelésügy kir. 
rendezése az 1777-iki «Ratio educationis» elvei alapján s főleg 
az egy századra szóló normál-iskolái tanításterv szabályozása. 
A kollégium megvásárlásával összefügg a «kerületi» iskola 
alapítványairól bekövetelt kimutatás, mely az intézet 20840’20 frt 
tőkéjéről, 1872 30 frt bevételéről és 1857 24 frt kiadásáról 
tanúskodik, továbbá az alig módosított 1758-iki tanításrend 
bemutatása. A rektori fizetések: 200—150—120, a tanítóink 
90—80 —52 frt arányában állottak. Az átadó okirat 1784 nov. 
24—5. készült. A kollégium hajdani birtokai: Mohnya és 
Kajáta, az 5 hegyaljai szőlő s a Nebest-ház az orsz. tanul
mányalap tulajdonába mentek át, míg a luzsánkai zálogos
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részbirtok a régi tulajdonos kezére szállott vissza. Az 1785 
márezius 0. egyházkerületi ülés köt szerződést az ev. tiszai 
kerület s az eperjesi magyar-német és tót egyházak között, 
mely örök időkre közösnek jelenti ki a kollégium tulajdon
jogát. Az épületjavítás költségeinek Ys-át a három eperjesi 
egyház, 7/*-át a kerület adja. 1790/1-ben a 26. t.-cz. a Türelmi 
rendeletet törvénynyé emeli; s akkor kapnak zsinattartó jogot 
a protestánsok; 1795/6-ban rendezik a kollégium könyvtárát; 
1804-ben a tiszai kér. ülés Eperjesen ismét szervezi az inté
zetet, emeli a tanári fizetést s végleg kimondja a kollégium 
kerületi jellegét.

A « Keri'ileli kollégium » : szervezete 1804—51-ig, sőt 1861-ig 
lényegében nem változik. A magyar nyelv tanítását az 1806. 
koil. pártfogósági ülés kívánja, 1825-ben annak tanítására 
tanárt választ s a görög nyelv tanítását kezdeti meg; 1830/1- 
ben, midőn a nemzeti eszme országosan hódít, Greguss Mi
hály a magyar történetet és statisztikát magyarul adja elő, 
ki után a koll. igazgatói állása ambulatoriussá válik; 1834- 
ben az intézet hivatalos nyelvvé teszi a magyart, a Szirmay- 
és koll. könyvtárhoz (4000 mű) külön őrt állít s az előbbit köz
könyvtárrá teszi; 1837/8-ban Rimaszombatban alakul ki az 
«Oskolatanítókat képző-intézet» terve; 1839-ben a pártfogóság 
az intézetet «Ev. főiskolává» óhajtja fejleszteni, 1843-ban a 
leányosztályokat kitelepíti, de már előbb az 1840/1. iskolai 
év folyamán a miskolczi kér. ülés kimondja a magyar anya
könyvvezetés és magyar ügymenet szükségességét, valamint 
azt, hogy minden tantárgyi, ha nem szövevényes terminolo- 
giájú, magyarul tanítandó, a tantárgyak közé a magyar iro
dalomtörténet is bevezetendő. Ettől az időtől fogva magyar 
nyelvűek az iskolai bizonyítványok, a kimutatások és a koll. 
jegyzőkönyvek. Egyidejű határozatok: bog}! a pártfogóság 
minden «tót» kört eltöröl s papot, tanárt, tanítót, a ki ma
gyarul nem tud, nem alkalmaz többé; hogy az ev. iskolák 
■ egyenlő tanításrendszert kapnak, mely 1861-ig fennmarad;
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végül hogy egy testgyakorló-intézelet részvények útján léte
sítenek. A pártfogóságnak felmerül azonban az az aggodalma 
is már, hogy a német nyelv tanítása, holott annak kedvéért 
jár be a vidék, egyre jobban leszorul. 1844-ben Bánó Gábor 
múzeumát és 4000 könyvét kapja az intézet, majd az épület 
bővítésének 300 darab 100 frtos részvény alapján való terve 
merül fel; 1848-ban Eötvös József báró 19000 frtos subven- 
czió-ajánlatát a pártfogóság, mivel félti az autonómiát, nem 
fogadja el; 1849—50-ben a Nemzetőrségbe áll az ifjúság nagy 
része, tót és orosz hadak s a cs. sereg ülnek be az épületbe 
s 156 tanuló az öreg tanárok lakásán tanul; 1850-ben Haynau 
felfüggeszti az egyház alkotmányát s a tanárokat a kassai hadi 
törvényszék elé állíttatja.

Vagyoni viszonyok :
Tőke: 1791-ben 2251« frt.

1804-ben 41821 «
1806-ban 47973-,18 frt.

(1811-ben alumneumi gyűjtés:
49000 frt, mely a devalvatio után 
1 5 értékre száll le.)

(1815-ben alumneumi étkezés 
első díjszabása : 15—12—10 frt;

1816/7-ben u. a .: 30—35—40 frt.
1818-ban alumn. tőke: 9419 vfrt).
1820-ban leég a kollégium. 1822- 

ben a kér. levéltárt kapja.
1849-ben a vagyon 88306 vfrt.
Fizetések:
1791-ben rektor 300 frt, ig. jöve

delem 20 frt, névnapi ajándék 50 frt;
1804-ben tanári fizetés-emelésre 

870518 frt.
1806-ban rektor 250 frt, ig. jöve

delem, 2 tanár 500 frt, 2 tanár 
200—130 frt, 1 rk. tanár 120 frt;
60 frt lakpénz, fapénz, névnapi 
ajándék, némi tandíj-osztalék.

1813 4-ben 30 frtos fizetésemelés, 
1815-ben 100—80—60—40 frt tál u. a.

1827 -ben Cherogeronlicon — 
nyugalom-díjalap, mely 1895-ben 
20724-35 frt.

1850-ben theol. tanár : 200 pírt,
kér. segély 40 frt, a tandíj ' n, ono- 
masticon, szállás, 2  öl la, káposztá
tok! ; jogtanár: 134 pírt, onom. (a 
gazdag ráczok ajándékaiból: 2 0 0 0  

frtig) stb ; filoz. tanár: 160 pírt 
stb; fizikai tanár: 1 2 0  pírt stb; a 
Szirmay-könyvtárért 1 2 0  frt, Via 
tandíj; filológus tanár: 1 2 0  pírt, 
kér. segély 24 frt, tanulóktól havi 
1 huszas, szállás; rhetorikai tanár:' 
120 pfrt, 80 frt szállásdíj, 40 frt 
kér. segély, némi tandíj, onom. 
stb.; syntakt. tanár: 6 8  pfrt, 24 frt 
kér. segély stb.; gramm, tanár: 
80 pfrt, 24 frt kér. segély, stb.; 
Donatus-tanítá : (iO pfrt, «0 frt az 
egyháztól, stb; rajzmester: 60 pfrt.
1 szoba.
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1864 5-ben a pártfogóság elejti egy külföldön terjesztendő «Bazár» 
eszméjét s helyette 60000 frtos sorsjáték jövedelméből óhajtja növelni 
a kollégium vagyonát. 1867 szeptember 10-én, a reformáczió 200 éves 
emléknapján, meiy végbe a húzás. Akkor teszik le az E-i oldalon az 
épület új alapkövét. Előzőleg, mivel az 1813-ban roskadozó, piszkos álla
potban volt, 1815-ben javítgatták ki. 1872 3-ban a kollégium kiépítésre 
6 %-s 2 0 0 0 0  frt állami kölcsönt kér. 1886 május 6 -án a leégett épület 
helyrehozása 29669 55 frt kiadással jár. Egyidejű a Rochlitz Gyula eper
jesi ügyvéd 30000 frtos alapítványa. 1888-ban létesítik a kollégiumi 
nyugalomdij intézet alapszabályait. 1892-ben Herfurtli József tanár 3000 
kötet könyvet és 6500 frt értékéi éremgyűjteményt hagy az intézetre.

Vagyon : 190819-ben :
Vagyon ................... 666895'45 K

I. Alapok : Ingatlanok :

1896-ban : Kolk épület . 80000000 ( í

Közös alap 89017-28 frt Konv. épület .......... 1 0 0 0 0 0 0 0 «

Theol. alap 42425-38 ( ( Főgimn. telek ... . 1 0 0 0 0 0 - 0 0 ( (

Dessewffy Aurél-alap 20441-29 ( ( Botanikus-kert ...... 1 0 0 0 0 0 0 ( (

Gimnáziumi alap 7446382 ( ( Egyéb telep ........... 500000 (£

Tanítóképzői alap .. 112117-21 t ( Kiránd. segítőalap ... 186500 (í,
Szirmay-könyvl.-alap 4253-91 (C Ifj. segé 1 ypé nzlár-a 1 ap 859200 a
Kirándulási segítő- II. Ösztöndíjak:

a la p ...................... — - - (Kollégiumi, egyházi,
Ifjúsági segélypénzt. ev. tiszakerüleli, ev.

alap - -  — egyházkerületi, ál-
Alumneumi alap 36370-65 C( lami) 1908 9-ben...... 12929- K

KI. Tandíj:
1850-ben a)  beirási díj 2 pfrt, könyvtári 1 pfrt, bizonyítványra 

2 pfrt, tanári onomasticon.;
b) gimnázium 816 pfrt; akadémia 10 40 pfrt.

1896-ban :
Tbeologiai akadémia 12-80 frt; 1908 9-ben tandíjmentesség.
Jogakadémiai ........................ 49-60 C( (( ..........  100 00 K
Főgimnáziumi 25-50 (( (.( 50Ö0 «
Tanítóképzői 7-00 (( (( 1 0 - 0 0  «
Tanítóképzői vizsgálati díj 1 2 0 0 (( (( —'— «
Bizonyítvány-díj T00 a (( .... .... —'— «

IV. Államsegély: 1300000 c( (( ... ....... 32000 00 «
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V. Iskolai szerek :
Természetrajz 1908 9-ben 15000 darab 19000 00 K
Fizika «. 383 íi 607017 «
Kémia 0, 352 a 753 00 «
Múzeumok cc 359 (( — '— «
Rajzszertár (( 465 (( 448-00 «

Könyvtárak:
Kollégiumi 12693 kötet, 33 tüzet; Szirmay-féle 14704 kötet; algimná

ziumi 2256 kötet; ifjúsági 1909-ben 520 köt. 416 K; házi olvasmány 
1909-ben 609 köt. 305 K; Magyar Társasági 587 kötet 1916-40 K tudo
mányos, 1143 kötet 3182 90 K, 1909-ben 2204 köt. 8283 K szépirodalmi.

1896-ban Kolo-féle 400 kötet, joghallgatói 896 kötet, theologiai 
2470 kötet, 246 lüzet, tanítóképzői 1964 kötet, Pálfy-köri 156 kötet. 248 
füzet, tornaszertári 301 darah, éremgyűjtemény 5887 darab.

Kollégiumi egyesületek:
1896-ban jogász, akadémiai zenekar, dalosegyesület, főgimnáziumi 

zenekar, dalosegyesület, theologiai dalosegyesület, tanítóképzői zenekar, 
dalosegyesület.

A tanulók létszáma :
1759- 60-ban 216 íiú, 61 leány ; 1763-ban 209, 1776-ban 330,

1806-ban 351, 1816 7-ben 200, 1819—20-ban 249, 1837--8 -ban 435, 1841-
ben 410, 1845-ben 340, 1846-ban 360, 1850-ben 156, 1850 - 1 -ben 177
(23 donatista). 1850 1 -ben 260., 1866-ban 364, 1868-ban 390, 1871 -ben
434 tanuló.

1884-ben 16 theol 42 jogh., 225 gimn., 39 tképzői l. Összesen 322
1890-ben 26 « 69 (( 272 « 38 (( <( 405
1900-ban 24 « 2 1 1 (( 313 « 64 (( (( 612
1908 9-ben 39 « 362 (( 364 « 104 (( (( 869

Fegyelemtartás: 1779 -80-ban «remissior» a «disciplina» ; 1828 9-ben 
súlyos fegyelmi bajok vannak; 1829-ben a heti tanári szék «Fekete 
könyv»-be írja a kihágásokat; pedellust alkalmaznak ; 1831 2-ben a nép
zavargások hatása alatt betváros viselkedés miatt szűkké válik a «car
eer»; több tanulót kicsapnak vagy kicsengetnek a kollégiumból s meg
botozzák őket; 1833-ban katonai karhatalmat alkalmaznak a féktelen 
diákság ellen, mely magyar, német és tót csoportokra oszlik; 1841-ben 
a kollégium padlásán diák-szállások vannak; igen sok a fegyelmetlen- 
ségi eset, a «kicsengető» gyakran megszólal; 1844-ben a vezetőség közzé
teszi a tilalmat, hogy a tanulóknak az iparosok és korcsiuárosok ne 
hitelezzenek.
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IV. 1850/1—1909. Szervezet tekintetében az 1850/1. isk. 
évtől jelentékeny változások történnek az újabb idők köve
telményeihez mérten. Bár az 1851 jan. 16. kormányrendelet 
az «Organisations Entwurf»-hoz való alkalmazkodást írja elő, 
az eperjesi egyházkerületi ülés (ápr. 24—5.) elhatározza, hogy 
theologiai, jogi és filozófiai akadémiát szervez 10 tanárral. 
A kormány viszont a német nyelvet véteti fel rendes tárgyul 
s érettségi vizsgálatot kíván. 1851/2-ben az egyházkerületi anya
iskola terve merül fel; 1852-ben a pártfogósági közgyűlés 4 
tanárral theologiai, 8 rendes és 4 segédtanárral gimnáziumi 
tanfolyamokat nyit s a költség 4100 pírt hiányát a tiszai ev. 
egyházkerülettől kéri, de a jogi osztályt tanár és tanuló hiá- 
nvában beszünteti. A theologiát az 1854-iki tiszai ev. kér. 
dobsinai közgyűlés a kerület felügyelete alá rendeli, míg a 
gimnázium 1855/6-ban nyilvánossági jogot nyer s cs. kir. 
iskolatanácsos elnöklésével első érettségit tart. Az 1859. Pátens 
ellen a kér. közgyűlés állást foglal; az 1860/1. isk. évben az 
algimnáziumban osztály-, a felsőgimnáziumban pedig szak
rendszert léptet éleibe; a gimnázium az 1861. pesti egyetemes 
ev. egyházi közgyűlésen új szabályzatot kap. Egyidejű a jogi 
tanszék visszaállítása, valamint egy szláv tanári állásnak 
441 o. é. írttal való szervezése a kerület 1858-iki óhajá
hoz képest. 1866-ban adja ki első «Tudósítvány»-át a kollé
gium, s akkor lépnek életbe a kér. tanári értekezletek; 1868- 
ban az iglói kér. gyűlés új szabályzatot készít a gimnáziumi, 
theologiai és jogi vizsgálatokról s a régi patentális egyházakat 
visszacsatolja ; 1872/3-ban a kir. kath. és a koll. főgimnázium 
felváltva használják a téli és nyári tornaiskolát, mely 1841- 
ben létesült; a theologusok száma 4-re apad le, valamint a 
joghallgatóké 1874-ben annyira, hogy a jogi tanfolyam 1876 7- 
ben szünetel; 1876-ban a gimnázium az állami tanjegyeket 
fogadja el, de csak a 3 elégtelen jegyűt kötelezi ismétlésre; 
1884-ben a kollégium egységes szervezetre tér át, a theologiát 
4 évfolyammal nyitja meg, majd egy felsőbbfokú leányiskola
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tervével foglalkozik; 1892-ben veszi fel az intézet véglegesen 
a «Tiszai ág. h. ev. egyházkerület kollégium »-a nevet.

V. Tantervek.
A) A Stöckel L.-féle 154-1. isk. törvények:
1 . Fegyelmi szabályok: Mendikáns-szolgálat. A ki az óráról elma

rad, nem az ételt vonják meg tőle, hanem iskolai Inni telest kap. Ila- 
rangozói szolgálat. A senior vagy paedagogus vesszőzhet. Bizonyítványt 
az kap, a ki 2 évet jól eltöltött. Házak előtt énekléssel kegyadomány 
gyűjtése. A ki fegyvert hord, a rectornál tegye le. A novicius a kán
tornál zenepróbát tesz. í* magánnevelő a rector tudtával alkudhatik 
meg díjra.

2. A tanítók rendfokozata : a) ludimagister =  néptanító elemi fokon, 
tovább: perceptor; b) hypodidascalos =  altanító a gimnáziumban, le
letté áll az osztálytanító =  magister; c) rector: a lilozoíiai osztály ma- 
gistere és iskolai főigazgató.

B) 1667-iki kollégiumi tanrend : lüosztály; a fizetések szabályozása.
C) A llezik János-féle 1707. tanrend, de a Ladivér Illés-léiét alkal

mazzák :
I. A koll. épületben:
I . A német és a tót fiúk este magyar nyelvi gyakorlatra kötele

sek. 2. A kezdők abc után a táblán krétával latin, magyar, német és 
tót szavakat gyakorolnak. 3. A parvisták a ragozást, a principisták Do
natus szabályait gyakorolják. 4. A grammatisták és syntaxislák a sza
bályokra példákat tanulnak s Cicero Epistoláit és Ovidius Tristia-it 
olvassák verstani gyakorlatokkal, ö. Poesis: verstan, Ovidius Tristia, 
Curtius B., syllogismusok. (5. Rhetor és logikus: leczke után Cic. Ora
tiones, Ovidius és poétika; beszédek.

II. A külvárosban:
Hétfő: II. o. Vess, Rhetorika,görög nyelvtan. Kedd: 111. o. Seneca tra- 

goediái, Aeneis-l'éle beszédek. Szerda: III. o. Világi szónokok, sliluslan. 
Csütörtök: II. o. Cic. Epistolae. Csütörtök III. o. Vergilius-utánzalok. 
Péntek: I. o. Yoss, Rhetorika, Cic. Ad familiares, költők utánzása. 
Szombat: III. o. Livius-utánzás, Gramond történetéből kifejtre az egy
házi és polgári viselet, Rhetorika.

D) Ambrózy György-féle 1742 terv:
I III. o. : napi felosztással.
E) 1758. tanterv :
I VII. o .: a német, magyar és tót ny. gyakorlása rendk. órákban. 

I. o. : görög ny., logika, metafizika; ius naturae et gentium; historia 
universalis; theologia, héber ny., latin stilus; mathemalika, fizika 13 
óra. II. o. : vallástan, görög régiségek, geográfia, római régiségek, óra-
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toria; geometria, arhythmetika; historia Hungarica et literatura; Vale
rius Maximus és Cic. Orationes 13 óra. III. o. : vallástan, poesis, syn- 
taxis; Vergilius, Corn. Nepos, Ovidius; arhythmetika, geográfia 10 óra. 
Gyakorlatok 3 óra. IÁ", o .: vallástan, grammatika, exercitia; arhythmetika, 
orthographia 19 óra. V. o .: vallástan, Donatus, colloquia et exercitia; 
arhythmetika 18 óra. VI—VII. o. : elemi. (Naplók írása. Sok írás.)

Fi 1866. tanterv : (Nicolai Sándor-korabeli):
I. o .: 3 tanár: a) homiletika: theologia, gyakorlati filozófia és 

észjog, köz- és népjog; ethika politica és oeconomica; b) latin-német 
nyelvgyakorlatok; eszthétika; tiszta mathezis; logika, metafizika, ta
pasztalati lélektan, észjog; c) encyklopaedia, egyetemes földrajz, európai 
éá hazai történet, statisztika, magyar nyelv; természetrajz. II. o. : rhe- 
torikai: 2  tanár: a) rhetorika, klasszikusok; egyetemes történet, föld
rajz; b) vallástan, archacologia, a legújabb kor földrajza, természet
rajz ; a logika elemei; algebra, geometria; görög és héber ny. III. o .; 
syntaxisla: előismeretek a tanulmányokhoz. IV. o .: grammatista és do- 
nalusi: u. azok, de az előbbi még az egyetemes történetet, a dialekti
kát, a levél- és elbeszélő-prózát is tanulja. Nagyobb leányosztály; a 
legalsóban : olvasás.

G) ,1 Joseffy Pál-féle 1826-ban :
I VI. o .: tanárok szerint osztva fel a tárgyakat.
II) 1861-2. évi:
I Jogi tanfolyam: I II. év. II. Theologiai tanfolyam: 1 III. év.

III. Gimnázium: I—VIII. osztály: a szláv tanulók szláv nyelvgyakorla
tokat végeznek; a magyarok a «Magyar Társaságs-han1 működnek 
(1828 óta; VII VIII. o.). «M. Gyorsíróegyesület» és «Zeneegyesület» 1864.

I) ,4 Czékns István-féle 1885-ben:
I. Hiltani tanintézet: I—IV. év; félévi tárgyak. II. Jogi tanintézet: 

u. a. III. Tanítóképző I -  3. év. IV. Gimnázium I—VIII. o. : az állami 
tanításterv szerint.

VI. Theologiai akadémia. A harminczéves háború idején 
lép fel először a tudatosabb theologiai képzés : akkor, a mi
kor már lyceumi rangú az iskola. Közvetellenül bocsát ki

1 Ncmessányi, Pulszkv Ferenc/, nevelője s a magyar irodalom rk. tanára 
létesíti. A tárgya nem kötelező az intézetben, tellát buzdításul hozza össze a 
magyar liúkat. Magyar könyveket: az Auróra-t, Zalán futása-t és Ilimfy-t szer
zik meg, majd Toldv F.-et olvassák. Bizony, a magyar írókat a tanárok magok 
akkor még nem ismerik, csak a tanulók. Ez az önképző kör állandóan mű
ködik. Keletkezése szerint a legelsők közé tartozik. A magyar közélet több 
jelese részt vett fiatalabb korában a munkásságában. (L. XXI. szakasz.)
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kész lelkészeket és rektorokat. Az 1667-iki 10 osztály utol
sója a theologiai. 1671-től szünetel a tanfolyam 1750-ig. Majd 
az egy századra terjedő hányattatások közt alig-alig tengődik 
a papképzés, de 1851-ben újra életbe lép a theologiai tan
folyam 4 tanárral. 1872/3-ban újra elcsenevészedik s csak 
1884-ben szilárdul meg. Ekkor már négy évfolyamra terjed 
ki a papképzés.

Az 1906/7. isk. évben nyeri az intézmény — a magyar
honi ev. egyházegyetem 1905. közgyűlési határozata értelmé
ben — egyetemes theologiai akadémiai jellegét. Tanár: 4 
ny. rendes. 2 ny. rkiv. Váltakozó dekanátus.

A hallgatók létszáma:
1884-ben 19; 1890-ben 80; 1900 ban 22; 1909 10-ben 85.
A tiszai ág. h. ev. egyházkerületi «Theologiai Otthon» 1906-ban 

létesült. Vagyona: épület, felszerelés: 110,000 kor. szállásdíj: szemé
lyenként 1 0 0  korona.

VIÍ. Jogakadémia: egyetlen ág. h. ev. ilyen intézet az 
országban. Gyökerei a XVII. század II. feléig nyúlnak vissza. 
1667-ben a IX. o. már közöl némi jogi ismereteket (közjog, 
politika). Azután szünet áll be. Majd 1815—17-ben kezdik 
meg a rendszeresebb jogtudományi előadásokat, 1822/23-ban 
a magyar jogot tanítják; 1851/52-ben I—II. jogi tanfolyamot 
három tanár vezet. 1853—60/61-ig szünet áll be; 1861/62-ben 
a kétévi tanfolyamban öt tanárnak 43 hallgatója van, de 
már 1863-ban nem érvényesek a bizonyítványai. 1864-ben 
újra beszünteti a HT. a vizsgálatokat s csak Eötvös József br: 
miniszter adja meg az államvizsgálati jogot. A hallgatók 
száma 1861/62-ben 43, 1873/74-ben 197, 1874/75-ben 159. 
Az 1875-iki négy egyházkerületi egyetemes gyűlés fenn akarja 
továbbra is tartani az akadémiai tanfolyamokat, de 1876-ban 
a pártfogási gyűlés anyagi okok miatt beszünteti. Ekkor, 
1877-ben Eperjes város 10 évre 1000 Irtot ajánl fel, 1878-ban 
pedig a vármegye egyezik bele, hogy a Dessewlíy Arisztid- 
szoboralapot (15,24659 irt) egy jogakadémiai tanszék ellátá-
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sara fordíthassa a kollégium. így 1878/79-ben ismét meg
nyílik négy tanárral az I —II. évfolyam s folytatólag kiegészül. 
Újabban a tiszai ág. h. ev. egyházkerület s az ág. h. ev. 
egyházegyetem, legújabban pedig az állami segítség gondos
kodnak az intézet megszilárdulásáról.

Létszám: I. Tanárok: Hat ny. rendes, két ny. rendkívüli, négy 
magántanár. Váltakozó dekanatus.

II. Hallgatók: 1878 79-ben 18, 1890/91-ben 6 8 , 1896/97-ben 157, 
1899/900-ban 211, 1904 5-ben 267, 19089-ben 358.

VIII. Ág. hitu. ev. egy házke riileti koll. tanítóképző-intézet. 
Eszméjét Hunl'alvy Pál veti fel; magánkörökben tárgyalják is, 
majd 1837-ben a superintendenshez fordulnak vele, ki a 
rimaszombati kér. ülésen tárgyaltatja az ügyet. Hét évig 
vajúdik a kérdés; közben gyűjtést indítanak, Nyáregyházán 
telket szereznek számára. 1844-ben 33.59931 frt tőke áll ren
delkezésre, mire 1847-ben a gölniczi közgyűlés igazgatót 
választ s október 1-én megnyílik az intézet. A szabadságharcz 
azonban megakasztja működését. Az 1854-iki dobsinai gyűlés 
Eperjesre való áttételét határozza s a terv megvalósítása czél- 
jából bizottságot küld ki. Abban megoszlanak a nézetek: 
Lőcsére szánják egyesek, mások vissza Nyáregyházára. Az
1858-iki nyíregyházai kér. gyűlés Vandrák András eperjesi 
koll. tanár tanítás-tervezetét fogadja el, az iskolát a tiszai ev. 
egyházkerület tulajdonának jelenti ki s alumneummal meg
nyitja. Tandíj nincsen; az évi kiadás 1190 frt. A község 
külömben 50,000 m2 szántót ajándékoz az iskolának. Azl801-iki 
kassai kér. gyűlés az egyházkerületi évi segélyt 420 írtról 
800 írtra emeli. A képzőnek 1870/71-ben nyolcz növendéke 
van. 1879-ben Zsedényi Ede 25,000 frt adományához az állam 
évi 5000 frt szubvenczióval támogatja. 1873-ban a késmárki 
gyűlés határozza el a képzőnek Eperjesre való áttelepítését, 
a mi meg is történik. Ebben az évben nyílik meg tehát 
30 növendékre az eperjesi tanítóképző, de csak négy növen
dék jelentkezik. 1881/82-ben titkos pánszláv gyűlésekben való
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részvétel miatt hat tanulót kénytelen kizárni a kollégium 
intézősége az iskolából. Idővel ennek alaptőkéje 112,000 írtra 
növekszik; azért az 1895-iki kér. gyűlés a fejlesztését hatá
rozza el s az internátus létszámát átlag 35-re emeli. 1892/93- 
ban 66 növendék közül 62 magyar. Tanképesítést 17 nyer. 
A konviktusban az ág. h. ev. növendéknek mentessége van. 
de felszerelésre 6'30 forintot és konviktusi felszerelésre 070 
forintot fizet.

Létszám: 1909—10-ben: 1 igazgató, li rendes tanár, 4 segéd tanár; 
99 tanuló (55 konviktor).

C) Eperjesi gör. hath, theologia.
Az egyházmegye papnövendékei a hittudományi I—II. év

folyamot előbb az ungvári papnevelő-intézetben hallgatják; 
a III- IV. évfolyamok hallgatóit 1880 —86-ig Tóth püspök 
Eperjesen ideiglenesen helyezi el. A theologiai új épület, 
melyhez terjedelmes kert tartozik, 1886-ban készül el, majd 
a vallásalapból nyert segélyekkel kibővítve s felszerelve 
teljesíti a rulhén népkultúra emelésének nagyczélú feladatát. 
Régebbi «Kir. püspöki lyceuin» czíme az 1909—10. iskolai 
évtől «Kir. püspöki theologiai akadémia»-ra változik. Csak 
érettségi vizsgálatúak lehetnek a tagjai. Van egyházirodalmi 
kör. Fenntartási költségeit nagyrészt a vallásalap fedezi. Az 
intézetnek van némi pénzalapja, a Táboron földje és Sze- 
rednyén szőlője.

Kormányzat: Főigazgató (a nagyprépost), igazgató, aligazgató, 
négy nyilv. rendes , három magántanár, egy áll. gazdasági szakiskolai 
tanár, praefectus, lelkiigazgató.

Létszám: 1880/81-ben III—IV. évfolyam; 14; 1890 91-ben I—IV. év
folyam: 26; 19012-ben 27; 1905/6-ban 42; 1909 10-ben 49 hallgató.

D) Eperjesi kir. hath, főgimnázium.
I. 1673 márczius 18-án nyílik meg az intézet, mint «gimn. 

parvum et principiorum classis», a jezsuita-rend vezetésével 
abból az alkalomból kifolyólag, hogy 10 nappal előbb Volkra
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gr. cs. kir. tábornok, az egri püspök és a szepesi kamarai 
elnök kir. rendeletre leteszik Eperjes tanácsát s helyébe 
katholikusokat állítanak, az evangélikusokat kiűzik a templo
mokból és a kollégiumi épületből s magyar meg német hit
szónokot, továbbá egy tanítót vezetnek be a katb. isteni lisztelet 
és iskola ellátására. Márczius 9-én veszik át a plébániai 
templomot Horváth György kanonok, a tótot a minoriták, a 
magyart a jezsuiták; az iskolai osztályok a régi iskolaépület 
földszintjére kerülnek, minthogy a kollégiumot 1671-ben 
Spankau magtárnak foglalta le. Az emelet három szobájában 
három jezsuita nyer lakást.

A róni. katli. hitélet, másfél százados elnyomatás után, 
természetszerűleg újulva újul. A plébánia-templomban tartott 
magyar-német prédikácziók, mivel a katholikusság szaporo
dik, nem elégségesek; a jezsuiták pünkösdkor már a saját 
templomukban kezdik meg a magyar hitszónoklatot. A teme
tési prédikáezió is divatba lép. Az ily szent beszédekre még 
a protestánsok is örömest eljárnak. S szokásosak a nyilvános 
körmenetek.

A jezsuitáknak kezdetben missio-állomása van a város
ban két-három rendtaggal, melynek a superior missionis az 
elül járója. Nincs még dotácziójuk, de vannak jótevőik, a kik
től egyházi szereket, egy lutheránus polgártól 80 frtos ezüst 
kelyhet kapnak, a szepesi kamara pedig némi segélyt utal ki 
részükre. Majd megkapják a plébániát 600 írt jövedelemmel 
és 100 tallér stólával. 1673—82-ig zavartalanul vezetik az 
I -II. osztályt. Közben vagyonilag gyarapszanak : 1676-ban a 
kir. kincstárra szállt Thököli-szőlőket (Meggyes és Istenhegye 
a rátkaí, Sulyóhegy és Farkasköltő a monoki és Kővágó a 
tályai hegyben), majd a Nebest-házat s 1677-ben a kollégiumi 
épületet kapják meg a gimnázium czéljaira. Magok azon
ban - a zavaros viszonyok miatt — többször cserélik fel 
lakásukat: a parochiáról a kórházba, onnan a «görög» házba 
s csak 1713-ban mennek át a kollégiumba. 1682—87-ig Thököli
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felkelésekor megszűnik a missio és iskola, de l(i87-ben — a 
Csákv István-féle közbelépésre — visszatér négy jezsuita s 
folytatja a tanítást. Ekkor a szepesi kamara 20Ü rfrttal, egy 
hordó borral, a sóvári sóhivatal pedig négy öl fával támogatja 
őket; az alsó malomnál öt holdas kertet szereznek, nyári 
lakot és halastavat rendeznek be magoknak; 1690-ben két 
malmot és a harsági birtokot bérlik. Jóban, rosszban kitar
tanak a hívők oldalán; sok tanulót megtérítenek; a plébániai 
templomban hat, a saját templomukban két új oltárt emel
nek; iskolai versenyek, akadémiák és színi előadások ren
dezésével, mint az evangélikus iskola is, egyre szorosabbra 
vonják maguk körül a közérdeklődést; viszont 1696-ban, 
mikor a pestis dúl s tűzvész hamvasztja el a fél várost, 
200 taggal «A halálra szántak társulatait szervezik s önfel
áldozó szolgálatokat teljesítenek.

1699-ben a rendtagok száma öt, a kik az V., 1700-ban 
pedig a VI. osztályát nyitják meg a gimnáziumnak. Ez idő 
óta residentiát alkotnak. Az 1700. évi octavalia alkalmával 
történt nádori iskolalátogatás eredményeid Szirmay István br. 
nádori protonotarius kir. patronatusi jogon átadja a rend
háznak Mohnyát («Omnia eius bona et appertinentias») s a 
ráeső 1000 írt tiszteletdíjat is átengedi. 1701-ben a Pauernfeindt 
János-féle 4200 frt hagyatékkal, Ivapy Gábor 3000 m. Irt értékű 
adományával gyarapszik a rend vagyona, a minek fejében 
Eperjes évi 100 rfrtot fizet; továbbá a Farkas István öt job
bágyának 500 frt árával s jótevőknek 634 frt értékű élelmiszer- 
adományaival, 1702-ben pedig Kajáta községgel. 1703-ban 
zárdává alakul át a kollégium. Az 1703 4. iskolaévet a köze
ledő Rákóczi-hadak miatt csak deczember 10-én nyithatják 
meg s 1704 május 14-én túl már nem taníthatnak : az ifjú
ságnak «magisMartiales pulveres, quam scholastici placuerunt». 
A rhetor- és poesis-osztályú kiszökik a városból s felcsap 
kurucznak; összesen kilencz diák marad: «Musas nausean
tes». Azok mellett tanár sincs június 16-án egynél több.
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1704—11-ig hányt-vetett a gimnázium sorsa. A minő 
Eperjesé, melyet benn a Wilson féktelen császári hada nyug
talanít, künn pedig a kuruczság pusztít. Sok vidéki menekül 
be a városba, hol az ínség üti fel a fejét. A rend segít a 
nyomoron, a míg bírja, utóbb pedig két rézkoporsóból pénzt 
veret. Eperjes kénytelen megadni magát, mire deczember 5-én 
Keczer Sándor fejedelmi biztos az ev. egyház számára köve
tel a városban helvet. A v. tanács az ev. német egyháznak a 
Fehér Ökör-t, a magyarnak a Sarudy-házat, a tótnak a Schu- 
berl-épületet s a ref. egyháznak a Soós-házat nyitja meg. 
Egyéb csapások is érik a rendet: elveszti a két faluját és 
szőlőjét s a város sem fizetheti. Mattyasovszky L. püspök
20,000 frtos alapítványa alkalmas kisegítőül érkezik ugyan, s 
kél jezsuita egy világi tanárral a régi gimnáziumi épületben 
megkezdi az 1704/5. iskolaévet, de már 1705 januárius 2-án 
Berthótv Ferencz ezredes a kollégiumot kiadja az ev. egy
háznak. II. Rákóczi Ferencz azonban hamarosan igazságot 
lesz, visszajuttatja az épületet, a két falut s a 351 rfrt szőlő
jövedelmet, de Kolb János házfőnököt, mint külföldit, Lengyel- 
országba utasítja ki. Az 1705-iki szécsényi gyűlés határozatá
ból vegyes bizottság érkezik a városba : a plébániai és jezsuita 
templomot, a plébániát, a régi és új iskolákat kiadja az 
evangélikusságnak, viszont azzal a teltétellel, hogy négy hó 
alatt nemzeti házfőnököt válaszszanak, a Nebest-házat, kór
házat s ennek két szomszéd épületét, valamint a későbbi 
gör. kath. püspöki lakást a jezsuiták részére engedi át, kik 
a minorita-zárdában vonják egyelőre meg magukat. A gim
názium a kórházban működik. A jezsuiták 1706-ban még 
fényes úrnapi körmenetet rendeznek a gör. kath. papság 
támogatásával, de 1707-ben számüzetésökkel megszűnik az 
iskola. 1711-ig a katholikus fiúkat egy egri papnövendék ta
ni tgatj a.

1711—73-ig a jezsuita gimnázium virágzó korszakát éli. 
1710 november 10-én a kir. rendelet visszaállítja a korábbi

T ó m  Sándor; Sáros vármegye monográfiája. III. 19
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állapotokat a róm. kath. egyházban és iskolában; deczember
10-én Virmont Lőcséről jezsuitákat hoz; 1711 január 5-én a 
kath. és prot. felek egyessége alapján amazok visszakapják 
a plébániát, templomot s a régi iskolát, míg 1711 jún. 25-én 
Eleonóra királyné a soproni és pozsonyi országgyűlések vég
zéseihez képest a külvárosba utasítja ki az utóbbiakat, a kik 
azonban a Pálffy János gr.-féle bizottság beleegyezése alap
ján a magyar-utczai tót templomot 1721 kezdetéig megtart
ják. Október 14-én az alispán ezt is visszaadja a katholikus- 
ságnak s az evangélikus híveket sátrak alá utasítja. A gim
názium ez idő szerint két világi tanárral a régi iskolában, 
ennek április 6-iki leégése után a kórházban tengődik s csak 
1711 szeptember 30-án tér vissza egy jezsuita tanárával az 
átadáskor lerombolt kollégiumba. Az 1712/13. iskolaévben az 
I—VI. osztályt két jezsuita egy vil. tanárral kezdi meg, míg 
utóbb hét jezsuita nem érkezik, a kik kőfallal keríttetik be 
az épületet. 1716-ban a rend és Eperjes város szerződésre 
lépnek: emez lemond kajátai jogairól, amaz az adóit 3000 írt 
kölcsönéről; emez átadja a régi iskolát, évi 100 mfrtot, gabo
nát és fát Ígér, amaz kötelezi magát az V—VI. osztály veze
tésére is. 1719—20-ban nincs többé világi tanára az iskolá
nak, melyet ép a színi előadásra készülődés idején a resi- 
dentiával együtt tűz hamvaszt el. Mialatt bérelt helyiségben 
folyik a tanítás tovább, a rend 1000 Irt kölcsönnel, a vár
megye 100 írttal s Szeben faadományával újraépítéshez fog.
1724-re mind a négy oldalon kettős emeletre vonják a kol
légiumot, mely nagy auditóriumhoz és színházhoz jut. Az
után a parochialis templom tatarozása kelt vitát a két fele
kezet közt, míg a jezsuiták be nem bizonyítják, hogy ez az 
épület a reformáczió előtt fennállott. Az északi fal felirata a 
karzat fölött mutatja azóta a templom hajdani történetét:
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Középbaj óban : I. pajzson levő adat szerint
« II. (( C( Cl cc

Déli falon (( cc cc

Keleti « T( (( cc

Az oltáron (( d cc

A szentélyszéken a (( «

Ulászló király alatt épült. 
1505-ben befejezést nyert.
1505
1511
1490
1508

a munkálat kora.

1724-ben meszelik a templomot, 1727-ben a karzatot kőkorláttal 
látják el.

A további évek 1773-ig, a rend eltörléséig, az intézet erő
södésének tanúi. 1732-ben Kajátán nyári lakot emelnek a 
jezsuiták s az ottani templomnak 100 uncia értékű ezüst 
lámpát szereznek; majd meg a halastavat bővítik Eperjesen, 
a hegyaljai szőlőket nemesítik s ríj harangot öntetnek. Az 
1751-iki jubiláris év különösen mutatja térfoglalásukat: hat 
hó alatt 13 körmenetet tartanak, s ekkor készül el a kollé
gium előtt a Szűz Mária-szobor, melyet — az aranyozáson 
kívül — 1200 frton Rudiger Fajgenputz János állíttatott a 
Caraffa-vérpad helyén. 1752-ben téríti meg három jezsuita a 
czigányokat, kik a gyónáshoz járulnak és körmenetet tarta
nak. A rendtagok száma 1772-ig 19-re szaporodik.

1773 október 29-én vármegyei és kincstári biztosok ve
szik át a rendházat s a gimnázium ellátását 350 frt díjazás
sal három tanarra bízzák.

A vagyoni állás a következő: 1. Monyhád, Kajáta és zálogjogon 
Luzsánka teljes felszereléssel. 2. Öt hegyaljai szőlő, évi 60—70 akó bor
ral. 8 . Külvárosi kert nyaralóval. 4. A parochián tehenek, három ló. 
5. A Nebest-ház. Vagyon: 26,500 rfrt, teher: 2037 rfrt. (Luzsánka a bir
tokosra száll vissza, a többit a tanulmányi alap foglalja le. Az irattár: 
az Orsz. Levéltárba kerül.)

Mária Teréziáig az alapító szervezi az intézetet, 1776-tól 
a HT. «Ratio et institutio Studiorum S. J. 1588.»-val intézkedik 
benne. A fegyelem: vallásos, aszkétaszerű, melyet a «Maria- 
congregatio» 1701-ben annyira fokoz, hogy megdöbbentő a 
szabályzat. Követelmények: eilicium-hordás, ostorozás, böjtök,

19*
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havi gyónás, a test sanyargatása, heti böjt, szombati teljes 
böjt, térd alá kavicsok rakása, éjjel mezítláb a hóban járás, 
éles fán térdelés, tollkéssel a mellre a Sz.-Mária-név vágása, 
naponkint a lauretomi litánia éneklése. Tanulmányi tekintet
ben vannak alsó és felső iskolák, hol a tanítás ingyenes. 
Alsó iskola a gimnázium, melynek I—VI. osztálya s kezdő
folyama van: maiores, minores, declinistae, minimistae et 
legentes csoportjai. A XVIII. században nincs báromnál több 
tanár. A főtárgyak: a latin nyelv és eloquentia. A görög 
naponkint tó órában, a hittan egy órában fordul elő. Az 
eruditio minden tudományból és a történetből «takarékosan), 
folyik. 1735-ben a rendfői utasítás nemcsak a két felső, de 
a grammatikai osztályban is követeli a történeti ismeretek 
gyarapítását; a XVIII. század II. felében a történeten kívül 
némi arhythmetikára is kiterjeszkednek. A tanórákon kívül 
akadémiák alakulnak, hol külön coetusokban nagyobb ön
képzésre tehetnek szert a tanulók. Az év félévekre oszlik, a 
nagy szünet augusztus—szeptember hóra esik. Kedd és csü
törtök iskolaszünet. S 1701—72-ig nagy szerepet játszanak a 
nyilvános színi előadások, viták és az examenek. A residen- 
tiának 29 superiora és 1700-tól 35 prsefectusa volt. Iskolai 
anyakönyveket 1718-tól vezetnek; ezeket a minoriták és a 
ferenczesek 1853-ig folytatják. A névhez odaírják a jogi álla
potot: «Comes, baronus, spectabilis, perillustris, praenobilis 
és nobilis». Tanulószám: 1696-ban 170, 1713-ban 170, 1734-ben 
367, 1767-ben 314, 1773-ban 190. A tehetségtelen tanulót az 
I. osztályból kiküszöbölik. Eperjesen is, a többi városban is 
nem ritka a feleséges tanuló.

II. 1774—89-ig a minoriták vezetése alá kerül az inté
zet. Még átmenetül 1773/74-ben három ex-jezsuita tanít, kik
nek a plébános az igazgatójuk ; de már 1774/75-ben amazok 
működnek. Ők kapják meg a HT. 1779-iki rendeletével a 
jezsuita-kertet is. Közben 1776-tól a «Ratio educationis» szel
lemében folyik az iskolai élet. Ugyanakkor kezdődik a gim
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názium irattára is. 1777/78-ban minorita igazgatót kap az 
intézet s 1778-ban a «Sigillum Gymnasii Ep.» ez. pecsétet. 
Később a szaktanítás lép előtérbe és a korszellem hatása 
alatt sok új szempont, mint a német előadási nyelv térfog
lalása, a tanári alkalmazásban nem a vallásnak, hanem az 
egyéni képességnek kiemelése, a tankönyvek normája, a dik- 
tnlás tilalma és az új vizsgálati rend meg az új (3= rossz, 
2 = középszerű, 1 = jó, igen jó = 1 cum nota eminentiae) 
osztályzatok. A Mária-kongregáczió kiszorul az iskolából; a 
konviktusi rendszer nyomába az ösztöndíjast léptetik; a szín
házlátogatást és tánezot engedélyezik, ellenben a korcsma és 
kávéház látogatását eltiltják: A paraszt fiú csak jeles, a pol
gári azonban elégséges bizonyítványnyal léphet a gimná
ziumba. A didaktikai czél a reális tudományok közlését erő
sebben kidomborítja, valamint a görög nyelvét, a hazai tör
ténetét, a felekezeti szempont ellenébe általános szellemű 
imákat állít be, az igazgató tudtával megengedi a vesszőzést. 
A tanári fizetés jelentékenyen javul (450, 400, 350 frt); Eper
jesen a minorita igazgató 100, a tanár 50 frt díjazásban 
részesül.

A minorita-telep a mai eperjesi püspöki. Hátul állt a residentia, 
eli'il a templom, mely korábban a kórházhoz tartozott. 1490-ben a kór
házi lelkészi állás független a parochiától. A XVI. században az evan
gélikus tót templomnak foglalják le. Thököli 1682-ben kiűzi a rendie
kei, 1687-től azonban ismét zavartalanul dolgozhatnak. Főpártfogójuk 
Keczer Sándor alispán, a ki házat, több telket ad nekik, a saját költ
ségén kolostorrá alakíttatja át a házukat s a déli kápolnát a templom
hoz csatoltatja; utána pedig, a XVIII. század derekán, Keczer István 
püspök hosszabbíttatja meg a templomhajót s új szentélyt, kart, főoltárt, 
orgonát, szószéket, padokat és homlokzatot készíttet. A rend eltörlése 
után a miskolezi levéltárba került a levéltár. 1788/89-ben még négy 
rendi tag tanít. Az 1788-iki tűzvész után, bár a kincstár új tetőt húzat 
rá, 1791-ig üresen áll az épület. Ez év decz. 20-án a kassai gör. katli. 
vicariatus foglalja el.

A minorita gimnáziumban 1778/79-ben utoljára két mi
norita tanít, kikhez a HT. két világit alkalmaz. Az iskola
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nemsokára megszűnik; az inventariumot a városi tanács 
veszi át.

III. 1801 - 52-ig a szentferenczrendiek veszik át a gim
náziumot, mely kezdetben négy, 1804-től hat osztályú. A vá
ros 1789—90-ig vagy negyven ízben folyamodik a vissza
állításáért. Végre a HT. megadja az engedélyt rá s a v. tanács 
a rendet kéri fel a vezetésre. 1801-től a kisgimnázium a régi 
iskolában, melyre tornyot húztak, folyamatba lép. Két rendi 
tag: az igazgató egy tanárral működik benne, kiknek a város 
50—50 írt fizetést utal ki. A felszerelés szegényes: 32 könyv, 
8 térkép, 16 geom. idom., 1 villamos gép. A természetrajznak 
három üres szekrénye van. Csak az egyetemi nyomda tan
könyvei használhatók. A latin nyelv visszatér a régi jogaiba, 
de a magyar nyelv is kötelező. A v. tanács 1804-iki folyamod
ványa kieszközli az V—VI. o. felállítását, s az igazgató 100, 
a tanárok 50—50 frt, a kurátor 100 frt fizetést húznak, azon
felül a rendtagok ellátására fejenkint 200 irtot ad a város. 
Az épülettatarozás a tanulmányi alap terhe. Az 1806/7-ben 
javított «Ratio educ.« szerint a gimnáziumnak négy alsó és két 
humanior osztálya van; a magyar nyelv az összes osztályok 
rendes tárgya s kötelező a magyar nyelvű megbeszélés a 
többi tárgyakban is. A kassai tker. főigazgató 1807-ben szo
rítja a tanárokat az abban való teljes jártasság elsajátítására.

Az iskolai szellem nem örvendetes, a minek oka a laza 
fegyelem s a tanári készültség fogyatékos volta. Az utóbbit 
viszont az anyagi gond okozza: a rendtagok 1812-ben nem 
koldulhatnak, a privátát1 is be kell szüntetniük. A HT. eré
lyesen igyekszik rendet csinálni: a túlságosan szigorú bünte
téseket, viszont 1814-ben a fegyver és bot hordását s esti 
6 órán túl a kimaradást tiltja el. Másrészt azonban 1814-ben 
iskolai zenekar létesül, mely 1817-ben 36 taggal nyilvánosan 
lép fel. 1832-ig állott az fenn s még a koll. zenekarral is szere-

1 Már a 3784—1792. és 3498—1801. IIT.-i rendelet tiltja.
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pelt együtt. Továbbá 1817-től ismét divatossá válik az iskolai 
színi előadás; 10 év alatt 17 latin, német, tót magyar és lengyel 
színmű szerepel a műsoron. Az előadások lelke Király József 
tanár, majd az igazi gyermekbarát igazgató. A magyar mű
vek sorában «Euclio» és «Az öreg fösvény» gyakran szere
pelnek. Tanszerekkel azonban nem igen gondol a város: 
1818—21-ig erre a czélra csak 100 frtot juttat. 1820-tól a 
magyar nyelvet az osztályfőnökök tanítják; a róni. és gör. 
kath. hittant együtt tanulják az ifjak, csak 1821-ben vannak 
külön exhortatorok, a kik az V—VI. osztályban magyar, a 
többiben magyar és tót beszédet tartanak. 1839-től főigazgatói 
rendeletre a szavalást gyakorolják. A magyar előadó nyelv 
alkalmazását az 1840-iki országgyűlés elrendeli ugyan, majd 
mivel sok nehézség merült fel, az 1844: II. t.-cz. újra sür
geti, de még az 1844/45. iskolaévben is a syntaxis ornata, 
rhetorika, poesis és archteologia latinul folyik. 1845-től ki
zárólag magyar nyelvűek már az igazgatói akták.

1847-ben járvány, éhség, drágaság bénítják meg az iskola 
működését; a következő iskolaévet csak november 3-án kezd
hetik meg, de már 1848 deczember 9-én, Schlick közeledése 
nek hírére, beszüntetik; majd három hétre ismét megnyit 
ják, de már januárius 4-én a katonaság kiszorítja az ifjúságot 
a termekből. Arra egy hónapig a zárdában folytatják a tani 
tást, majd onnan is kiszorulnak a honvédség miatt, s a 
tanárok jó időben a zárdakertben, esős napon a folyosón 
tanítanak. Utóbb az orosz sebesültek elhelyezése csak három 
termet hág}! meg az iskolának, a többi a Schiff-házba 
megy át.

A sok kérésre végre a HT. kitakaríttatja a régi gimná
ziumi épületet az 1851/52. iskolaévre, s mivel ott elégséges a 
hely, 1851-ben a tanártestület a VII—VIII. osztályra való ki
bővítést kérelmezi, az igazgató pedig szemétyesen jár közben 
a bécsi kormánynál. A válasz azonban elmarad; de mivel a 
kiegészítés létfeltétele az iskolának, a tanárok önhatalmúlag
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nyitják meg az évet s azzal megmentik a betiltástól az inté
zetet. Hiába jön le kizárólag négy osztályra engedély: a két 
felső osztály tovább működik, kivált a mióta Podhorányi 
Károly polgármester a redout-terem emeletét és földszintjét, 
fát és iskolai szerekre (500 frtot juttat a gimnázium czél- 
jaira, a kalocsai érsek 2000 frtot küld, az eperjesi püspök 
pedig felajánlja a Kovács-könyvtár használatát.

A kormány 1852 végéig nem intézkedik. Mivel tehát a 
rend csak négy osztály ellátását bírja el, ideiglenes hét városi 
egyén vállalja a felső osztályok tanítását. Látva a lelkesedést, 
melylyel a város a gimnázium ügyét felkarolta, felülről nem 
zavarják a dolgok menetét, sőt 1853-ban megadják a nyilvá
nossági jogot, de kijelentik, hogy a tanulmányi alap nem 
nyújthat fedezetet. A városnak kell tehát «jó» tanárokról 
gondoskodnia. így fordul a figyelem új megoldási mód felé.

IV. Kapóra jön éppen 1853-ban a jászói premontrei rend 
helyzete, melynek kassai gimnáziumát a bécsi minisztérium 
államivá teszi. Ez a prímásnál az iránt puhatolódzik, hogy 
nem volna-e czélszerű a kanizsai iskola ellátására felszólítani 
a rendet. Eperjes ajánlata, hogy épületet, felszerelési költsé
get, 30 öl fát s a rendtagoknak szállást és fűtést ad, annyira 
biztató, hogy a rend főpapja késznek nyilatkozik a felső osz
tályok átvételére, sőt kiegészítésére. A HT. 10,901 — 1853. 
rendelettel — a végleges szervezésig — megerősíti a szerző
dést s a teljes főgimnázium 1854-ben megtarthatja első érett
ségi vizsgálatát. Azonban ez a megoldási mód sem járt siker
rel, mert a város nem bírt megfelelni a feltételeinek; mire 
1858-ban a kassai helytartótanácsi osztály azt javasolja a 
kultuszminiszternek, hogy államosítsa az intézetet. 1859-ben 
az öt rendtag tényleg távozik Eperjesről, az igazgató azonban 
1860/(51-ig marad s alatta mindvégig a ferenczesek működnek.

A tanulmányi alapból fizetett német és cseh tanárok 
veszik ezután át Bortniezky Placzid szent-ferenczrendi he
lyettes igazgatásával a főgimnáziumot. Előbb a redoutban
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folyik a tanítás, majd a város 600 frton bérli ki a vármegyé
től számára a kórházat s a fűtést és az épület belső fenn
tartását vállalja. Végre 1865-ben a 19,118. sz. kir. rendelet a 
tanulmányi alap terhére veszi át az intézetet s a fizetési állo
mány II. fokozata szerint rendszeresíti a tanári állásokat, de 
1867-ig csak helyettesekkel tölti be. Az újjászervezést 1867 
július 22-vel kezdi Szieber Ede, az új magyar igazgató; a 
két kath. hitoktatást külön hittanárokra bízzák; 1870-től ren
des tornatanítást kezdenek (télen a Hlavács-féle nagyterem
ben, nyáron a kollégium nyári tornahelyiségében, 1872-től a 
ferenczrendiek nagytermében). A bérház azonban nem felel 
meg a főgimnázium czéljainak, 1887 május 6-án pedig a 
nagy tűzvész azt is elpusztítja. Ismét ideiglenes helyre szorul 
a főgimnázium, míg az 1886 szept. 18-án kelt Szent-Andrássy 
Lajos-féle alapítvány — 1887 június 20-iki kir. engedély alap
ján — lehetővé nem teszi új épület emelését akkép, hogy a 
Szent-Andrássy-ház évi 5000 s az eddigi bérlet 2000 frt évi 
hozzájárulását 110,000 frt kölcsönre fordítja az orsz. tanul
mányi alap. A Haits-telek ára, hol az épület készült, 12,000 
Írtba került. Az 1889/90. iskolaévtől ott működik az intézet, 
mint akir. hath, főgimnázium».

Főigazgatója 1776—1910-ig 14, igazgatója 1774—1910-ig 20 volt. 
Az utóbbiak közül három lett tanker, főigazgató, a tanárok sorából 
pedig hat igazgató. Tanuló-szám: 1774-ben 152, 1787-ben 99, 1802-ben 50,
1807-ben 246, 1827-ben 845, 1850-ben 177, 1859-ben 327, 1883-ban 413, 
1890-ben 339, 1902-ben 383, 1905—6-ban 403, 1909—10-ben 357.

Értesítő t Mária Terézia korában ad ki az intézet, de II. József 
1789-ben eltiltja. Utóbb is tesz közzé a minoritákig. A szentferencz- 
rendiek 1802 3-tól újra életbeléptetik, s 1844 45-ben magyar az Értesítő 
(Kir. Eperjesi Köztanoda), mely 1845-ben először mutatja a tanulók 
érdemsorozatát; 1849—50-ben latin, 1851—52-ben német, 1863-tól 
magyar.

Vagyon: 1908 9-ben épület és telek ...............216,210 - K
könyv- és szertárak, 15,086 drb 78,166 02 a
bútorzat, 999 drb . . 18,502 26 «
saját ösztöndíj-alap 27,717‘62 a
segélyalap 40,502 77 «
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Segélyezés: I. ösztöndíjak 3084 K, II. jutalmak 1031 04 K, III. gör. 
kath. internatus-alap 5%-a: 361481 K.

Az intézettel tanulmányi tekintetben szorosan összefügg a «Kér. 
Sz. Jánosról nevezett eperjesi gör. kath. táp- és nevelőintézeti), mely
nek belső és bejáró tagjai a kir. kath. főgimnáziumnak nyilvános 
tanulói.

1862-ben az egyházmegyei hívek közműveltségének emelése érde
kében ébredezik a vezetőség körében az életrevaló gondolat, hogy az 
iskolát végzett elem idővel is találjon szellemi kapcsolatot azok közt, 
a kik a közjó fejlesztésére törekszenek. Hova hamarabb egy nevelő- 
intézet felé irányul a tervezgetés. Dobránszky Adolf és Ruby M. Antal 
nevéhez fűződik az alapvetés, majd Gaganetz József eperjesi püspöké
hez a megvalósítás érdeme. De közreműködik benne és továbbfejlesz
tésében az egyház papsága és a világi értelmiség. S kezdve a magyar 
királyon, egyházi és világi kiválóságok országszerte küldik adományai
kat. 1864 ben már van otthona az internátusnak, mely 20 növendéket 
íogad magába. Eleinte mint önálló intézmény működik, majd 1876-ban 
az egyházmegyei főhatóság vonja közvetetlen vezetése alá (3203—1877. 
vkm. sz.). Tóth Miklós dr. püspök 12,000 lv-val bővíti 1880-ban az ala
pot, majd újra 8000 K-val. Akkor építik új, emeletes épületét, melynek 
költségeihez Eperjes város 20,000 drb ingyen és 110,000 drb kedvezmé
nyes árú tégla-szolgáltatással járul. 1881-ben a püspök újabb 10,000 K-s 
ruhaalapról gondoskodik. Az intézmény így állandósul, de csakhamar 
elégtelennek mutatkozik. Az újabb épületbővítések 1884-ben Vályi 
János dr. püspök 20,000 K-s adománya alapján folynak, majd 1905—7- 
ben a modern követelményeknek megfelelő átalakítások. Az 1907—8-iki 
iskolaév óta egy igazgató és két felügyelő vezeti az intézetet.

Vagyon : a) alapítványok : élelmezési alap 45,054 58 K ; ruhaalap 
12,054 52 K; Rojkovics József-féle családi alap 22,905.91 K; Rojkovics 
Antal-féle családi alap 3357'38 K: Illykovics József-féle családi alap 
2662 78 K.

b) Alapító tagságok: 66,806 06 K.
ej Egyéb vagyon :

I. h á z ......................
II. két kert

III. Táboron ingatlan

60.00000 K
13.000 00 <(
18.000 0 0  «

Létszám: 1907— 8 -ban 59 belső, 9 külső (alumnista) növendék.
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D) Bálijai gimnázium.
I. A városnak már az ősi időkben jó iskolái, Nagy-Lajos 

és Mátyás királyok korában hírneves iskolamesterei vannak. 
Az első iskola, mint országszerte, itt is szorosan összefügg
hetett a város alapításának történetével. Mikor 1241-ben a 
tatárság elpusztítja Bártfát, rendezett társadalmi viszonyokat 
akaszt meg s valószínűleg iskolai életet is. 1247-ben a ezisz- 
tercziták veszik át a régi zárdái templomot s vezetik a köz
nevelést, melyben a vagyonos osztályon kívül a jobbágyság 
gyermekei is részesülnek. Az Anjouk korában, bár Lőrincz 
vitéz veszi át a város vezetését, az 1320-iki kir. rendelet 
meghagyja a polgárságnak, hogy a rendnek egyházi és iskolai 
szolgálatokért a termés Vs-ét fizesse. Mikor 1376-ban Bárllá 
a sz. kir. városok sorába emelkedik, népnevelése, mely ma
gyar nyelven a hit elemeire, énekre, írásra és olvasásra ter
jedt ki, az elsők között áll az országban. Ekkor már az 
iskola, noha osztályokra tagolva nincs, az elemi képzésen 
túl középiskolai feladatot is tölt be, s egyidejűleg lép életbe 
a tanulóknak nemek szerint való elkülönítése. A leányok 
nevelése nem sokkal utóbb apácza-kézre megy át. Zsigmond 
és Mátyás alatt részben világiak, részben más rendű szerze
tesek vezetik az iskolát. Bártfa nevelésügyének fénykora a
XVI. század, a mikor a város szülötte: Stöckel Lénárd kül
földi tanulmányai után veszi át a vezetést. A maga alkotta 
iskolai rendszer nemcsak otthon, hanem a felső vidéken is 
irányadó. 1539—60-ig tartó munkássága országos hírűvé teszi 
az iskolát: előkelő családok gyermekei látogatják; még Ve- 
rancsics Antal is ott taníttatja az unokaöcscsét. Stöckelt a 
kortársai méltán nevezik «communis Hungáriáé praeceptor»- 
nak. Utódja, Faber Tamás hasonlókép fejleszti az iskolát, az 
egykori monografus szerint onnan «viri doctissimi tamquam 
ex equo Troiano egressi sunt». Lelkészek, tanítók, tudósok 
a neveltjei. A diáktartás érdekes példája 1570-ből Wékey 
Ferencz, a ki a két fiáért félesztendőnkint 24 irtot, féladag
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bor felét, négy köböl «t\7szta»-t, három sajtot, egy szalonnát és 
elég vajat szolgáltat. Szirmay Endre «Önéletírás»-ában (1650 
170(5.) nagyon kiemeli Ladovér Illés igazgató tekintélyét meg 
azt, hogy a felsőmagyarországi földesurak fiai többnyire alatta 
nevelődtek, de mikor l(567-ben távozott, fiaik utána mentek 
Eperjesre. Utóbb a nemesi fiatalság az egyetlen ev. iskolát, 
a lőcseit keresi fel, de 1(574 április havában onnan is mene
kül s a danczkai kollégiumot látogatja.

Az elemi oktatást előbb a prot. lelkészek, utóbb világi 
tanítók veszik át. Képzettségük szinte egyenlő. A leányneve
lés tárgyköre szűk, módszere mechanikus; a fiúk oktatása 
sem alapos, mert hiszen a tudós tanító inkább a felsőbb 
osztályokkal foglalkozik, a kisebb növendékek vezetését jobb 
tanulókra bízza. A XVII. század II. felétől erősödik meg a 
prot. iskola, mikor a Hrabovszky Péter budetini kapitány 
6510 m. frtos alapítványához jut (ma 24,83986 K). De már 
a század vége felé a katholikusság fejleszti annyira az isko
lát, hogy kitűnő szervezetével és képzett tanítóival erős 
versenytársnak bizonyul. Az ev. iskola 1701 —12 közt kiszorul 
az alvárosba, bár azért a kétféle iskola folytatja a nemes 
versenyt 1777-ig, a mikor ez az utóbbi szinte teljesen megszű
nik. A kath. iskola 1781-ig egymagára működik; három tanító
ját — pályázat útján — a város nevezi ki és fizeti. Az 1781. év 
ismét életre kelti a versenytársat, azonban a leánynevelés 
ellanyhul, míg nem 1830 után a Reitzner-íele magánleány
iskola segít a helyzeten. Természetesen a XVIII. század végé
től német az oktatás nyelve. 1836-ban létesül az ev. lelkészi 
és tanítói nyugalomdíj-alap (200 frttal), mely ma 60,000 K 
körül áll. Krumbholz Sámuel polgár 3000 frtos hagyatéka 
növelte fel. Tőle való egy 4000 frtos kisdedóvó-alap is 
(81,73374 K). Ugyanebben az évben ev. tót iskola is létesült, 
1850-től pedig kath. leányiskola I—III. osztálylyal, melyet 
a Szent-Vinczéről nevezett apáczák vezettek. 1861 —1898-ig 
az összes népiskolák (városi négy oszt. r. k., Szent-Vinczéről
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nevezett hat oszt. r. k. leány-, magyar-, német- és tótajkú 
ev., izr. magán-s ismétlő iskola: 707 tanulóval) állami keze
lésbe mentek át.

Az intézet régi, egyemeletes épülete (1012.) a plébánia- 
templom nyugati oldalán ma is áll. Azelőtt, századokon át, 
három osztályra szólt. 1012-ben és 1841-ben újították fel. 
A protestantizmus leszorulásával az intézet maga is elcsene- 
vészik, majd mint gimnázium, melyet 1775-ben az ottani 
Szent-Ferencz-rend két tanára vezet, eltűnik. 1806-ban fog
nak hozzá az újjászervezéséhez s mint I—IV. osztályú magán- 
gimnáziumot lépteti életbe a VT. Az 1828-iki értesítő sze
rint «privatum minus gymnasium». 1841-ben I—VI. osztályúvá1 
alakul ki s a szentferenczrendiek veszik újra át 1848-ig. 
1848/49—50-ig szünetel, 1850—52-ig a város kath. jellegű al
gimnáziumkép kelti életre. A rend vezeti tovább is 1801—94-ig, 
a mikor sem az épülete, sem a vezetése nem ütik meg a 
korkívánalmak mértékét s így a város feladja. A negyvenes 
években nagy gondot fordítanak benne a tanárok a magyar 
nyelvre, bár mellette a latint, németet és tótot is gyakorol
ják. Már a III. osztályban latinul beszéltek a tanulók, a kik
nek «Signum» ez. kis könyvük volt, a melybe, ha valaki 
tótul elszólta magát, kölelességszerűleg bejegyezte a nevét. 
100 vocabulumot írt utána büntetésül. Az erős magvarosí- 
tásnak egyéb okokon kívül az is oka volt. hogy Gács- és 
Lengyelországból sok tanuló iratkozott be.

II. Már 1893-ban fordul a város ingadozó iskolája ügyé
ben emlékirattal a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz
tériumhoz. Az államosítást kéri, a mit a következő évben 
egy új épület emelésének s évi 5000 frt hozzájárulásnak biz
tosítása után el is nj^er. Az 1894/95. iskolaév a régi épület
ben nyílik meg. Az új, m. kir. állami gimnáziumi épület 
megnyitása 1896 nov. 4-én ment végbe.

1 1842-iki értesítő: R. maius g. B. Ord. S. Fr. 128 tanulóval. 1843-ban 
171 tanuló. 1877—78-ban az iskola leég s a városi Olvasó-Körben helyezik el.
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III. Létszám: 1886 87-ben 1 igazgató, 6  tanár, 63 tanuló; 1890 Ili
ben 53; 1893 94-ben 57; 1897/98-ban 1 igazgató, 2 tanár, 52 tanuló; 
1900,1-ben 1 igazgató, 5 tanár, 87 tanuló; 1905/6-ban 1 igazgató, 6  tanár, 
92 tanuló.

Alumneumi alap: 1908/9-ben 5058.79 K. Évi kiadás: 800 K.

E) Kisszebeni kegyestanítórendi gimnázium.'1
I. Alapitói: Dessewffy István gróf főtábornagyi hadsegéd, 

lovassági tb. és Kisszeben város. Amaz 1737-ben tesz aján
latot a kegyestanító-rendnek, a melynek értelmében 10,000 
rfrtot (12,000 K) hajlandó nevelésügyre fordítani. A város 
lelkesülten ragadja meg az alkalmat arra, hogy gimnáziumot 
létesíthessen. A rend azonban inkább régi alapítványaihoz 
óhajtja csatolni az összeget, mint új rendházat alapítani. Arra 
a VT. megfelelő alapító-levélben kötelezi magát támogatásra: 
felajánlja a Sz. Máriáról ez. kisebb templomot a mezei, 4 
kőre járó malommal; ad megfelelő területet a város közepén, 
évi 100 rfrtot, épületfát, fuvart és építőanyagot, tűzifát a rend
tagok czéljaira s eserépégetésre, 5—6 szerzetesi lakást, a míg 
a kollégium felépül s kertet, allodiumot. Ezen az alapon az 
intézet 1740 okt. 3-án — az 1740 deez. 7. kir. jóváhagyás alap
ján — 6 rendes tag vezetése alatt 64 tanulóval megnyílik.

Azóta egyre-másra erősödik anyagiakban az iskola: 
1741-ben Répássy János József 2000, az első alapító “ — négy 
Dessewffy fiú javára — újabb 4000 s végrendeletileg 1500 
frttal gyarapítják. De azért sok kellemetlenséggel is meg kell 
kezdetben küzdenie: az evangélikusok, kik a rend miatt 
vesztik el gimnáziumukat, sokáig háborognak ellene. A rend- 1 2

1 Kisszebenben 1526-ban tűnnek fel a rei'ormáczió nyomai. Az ág. egyház 
nagy gondot fordít az iskolájára; tanítókat és rektorokat tart, a kik az elemi 
ismereteken kívül syntaxist, rhetorikát, sőt fdozoflát cs theologiát tanítanak. 
Az iskola 1672-ig működik, majd az egyházzal együtt a külső városba szorul. 
1687-ben a tót és német egyháznak külön van iskolája, de 1744-ig felváltva is 
tartanak tanítókat. Ettől az évtől kezdve két ev. iskola működik 1901-ig, a mi
kor az állami népiskolába olvad a német iskola.

2 A rendi templomban van 1742-ben eltemetve.
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zavarást a VT. 100 frt bírsággal vagy 50 botütéssel s utóbb 
más szigorú rendszabályokkal kénytelen elnémítani.

1745 aug. 24-én megy végbe az alapkő-letétel, de az épület 
csak 1784-ben készülhet el. Közben Keczer István egy kath. 
osztályra 500 frt segélyt ad, 1859-ben a városi sétatér megy 
át a rend tulajdonába, 1862-ben a rendtagok a Szirmay-házba 
költöznek át, mely hagyatékul marad rájuk. 1777-től szóba 
kerül a rendnek Lőcsére, utóbb Eperjesre áthelyezése. 1784- 
ben az új épületbe lép át az intézet, mely 1789—94-ig az 
elemi iskolát is befogadja. A további években zavartalan a 
gimnázium élete. 1825-ben a vezetőség egy előkészítő osztáty 
érdekében tárgyal a VT.-val, mely 150 frtot és 12 öl fát ajánl 
fel. 1843-ban ülik az első százéves évfordulót.

II. A XVII. század szelleme a tanártól sokat, az iskolától 
keveset kíván. Főtárgy: a latin. Előzményül hozzá csekély 
az elemi fokú tanítás; viszont a gimnázium eleje és vége a 
tudományok összeségének. 1735-ben a «Nova methodus do
cendi et discendi» az irányadó. A kisszebeni gimnázium a 
Ili. Károly helytartótanácsi bizottságának tervei közé jut. 
Megnyílik a konviktusa is. 1744-től a nemesség szapora 
benne; 1755-ben I—VI. o.-a van, s már a magyar gyakorlat
írást alkalmazza, a mi jó nevet szerez neki; 1767-ben a len
gyel ifjúság (több felnőtt) szaporán látogatja. 1773-ban annyira 
megkevesbedik a létszám, hogy abban kell hagyni az előadá
sokat. A XVIII. század végéig inkább elemi jellegű az iskola, 
melynek 1742-ben 122 növendéke, 1756-ban 4, majd 6 osztátya, 
1777-ben 3 grammatikai és 2 gimnáziumi osztálya van.

Az 1776. évvel az új tanításterv alapján haladnak. 
Az eddig tanított latinon és vallástanon kívül a történet, 
földrajz és számtan is szerepelnek. Itt is divatoznak (1752.) a 
színi előadások, a melyeknek tárgyai a rómaiak, magyarok 
és szentek történeteit1 ölelik fel. Két-három osztályt is össze-

' 1756-ban «A fogoly Mátyás király lesz«. 1806-ban. U. az. A szomszédos
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csatolnak egy órában. Az igazgató nem tanít és nem vezel; 
az osztályvezető tanár a saját tudása szerint jár el. De az új 
tanításterv szerint a házfőnök köteles a vizsgálatokon meg
jelenni.

A «Ratio educationis» lassan hódít tért, de aztán 1851-ig 
az irányító. Kétségtelenül az oktatásban nagy haladást jelez, 
de germanizál is. A tanítás súlypontja a latinra esik, a II. 
o.-tól a németre is. Az iskolai rendtartásra felügyel a politikai 
hatóság is, viszont a tanár a tanuló egészségi állapotára. 
Az I—III. o.-ban osztálytanítás folyik, a IV—V. osztályok 
gimnáziumiak. Öt tanár működik. 1780-ban új fordulat áll 
be : a tandíj miatt fogy a létszám, az V. o.-t csak az országos 
rendezésig hagyja meg a kormány. 1785-ben alkalmaznak 
először «Tanulmányi Napló»-kat s 1786-ban német imát. 
Az 1790/1-iki országgyűlés hatására ismét fellendül a gimná
zium : 1823-ban 151 tanulója, 1824-ben I—VI o.-a, 1829—30- 
ban 156, 1839—40-ben 109 tanulója van. Az ifjúság egymás 
közt magyarul társalog.

A negyvenes évekkel a csapások egymást érik, a melyek 
lejtőre juttatják a gimnáziumot. Az 1846. tűzvész alig pusz
títja el szinte az egész várost és a kollégium felét, követ
kezik a szabadságharcz, mely fegyverre hívja a tanárokat. 
1850/1-ben megszűnik az intézet s helyébe a két elemi osz
tály, majd a leányosztály kerül. Új életre az 1862/3. évvel 
kél, a mikor a város új alapítólevélben kötelezi magát arra, 
hogy az eddigieken felül évi 1200 írttal segíti. Akkor a rend 
7 tanárt küld. Értesítőt 1844-től ad ki az intézet: 1845-ben 
magyarul 1848-ig, majd ismét 1870/1-től. Létszám : 1862-ben 
16, 1868-ban 78, 1878-ban 77. 1888-ban 61, 1894-ben 93. 
Azóta a szám fogy.

urak óhajára a rektor 130 frtot költ színpadra. 1832 3-ban magyar és német 
darabok. «Tékozló fiú», melyet a Pesti M. Újságban hirdetnek; 1834-ben «Er
szény». «A szerény, de boldog csizmadia».
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III. Alapok: a) DessewlTy István-félc 8400 K, % =  302 40 K.
b) Keczer István-féle 2000 K, % =  75'60 K.

IV. Vármegyei elismerésben 1897-ben részesült a rendház hazafias 
működéséért.

A rendtagok vezetése alatt állott 1849—1860-ig az elemi iskola. 
Ennek nagy múltja van. Előzményei az 1461-iki tűzvész miatt, mely az 
okiratokat elhamvasztotta, ismeretlen. Mint r. kath. jellegüt, a VT. 
1519-ben kőből építteti Starusch Szaniszló biró alatt 75 frt 96 költ
séggel, az anyagot nem számítva. Az iskola azután a reformátusok 
kezére került a XVIII. század kezdetéig. Épülete — a r. kath. plébániai 
feljegyzések és az 1775. egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint — 3 helyi
ségből : 2  szobából és 1 nagyobb teremből állott. Az 1813. Canonica 
visitatio kétosztályűnak mondja már. 1849-ben a gimnázium feloszlása 
miatt a rend veszi át s a székházba viszi. Az iskolában külömben is 
templomi muzsikusok laknak. A rend I. vegyes, II. fiú- és III. leány
osztályt vezet; a nagyobb fiúk latinul olvasnak; a tanításnyelv német 
és tót. Egy tanítóné kézi munkát tanít. 1856-ban 185 tanköteles közül 
62 fiú és 71 leány látogatja az iskolát. Van iparosinasok vasárnapi is
métlő iskolája. 1857-ben főelemi tanoda az iskola czime: 4 fiú- és 4 
leányosztálylyal, a melyekben 5 tanító és 1 tanítónő működik. 1857— 
1860-ig a cseh nyelvtan is tárgysoron van. 1860—70 közt az iskola ki
vonul a rendházból, 1870-ben községi iskolává lesz s a régi kőiskolai 
épületbe tér vissza, 1896—7-ben 6  tanítóval az állam veszi át.

Létszám. 18%—7-ben .91 kisdedóvó-iskolás, 375 elemi, 127 iparos
inas =  593.

1903—4-ben 84 kisdedóvó-iskolás, 365 elemi, 98 iparosinas =  547.

Költség: A város évi járuléka 1995 74 K.
Tandíj ......... 315'— «.
Felvételi d íj ................. 176- «
Iskolaadó 5% ...................... 1005 63 «
Tanítói fizetés 10000'— «.

Az új épület 1904-ben készült.

F) Az angol kisasszonyok rám. kath. felsőbb leány
iskolája: 1909 —10-ben nyíl! meg I—V., 1910— 11-ben VI. osz- 
tálylyal ugyanazoknak zárdájában. (L. XXIV. fej.)

T óth Sándoh : Sáros vármegye monográfiája. III. 20
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HUSZONNEGYEDIK FEJEZET.

A tanítóképzés és  a népiskolák.

I. Az eperjesi állami tanítónőképző-intézet.
Alapja az 1893-ban létesült áll. kisdedóvónő-képző, mely 

internátussal volt kapcsolatban. Akkor az «Eperjesi kisded
nevelők egyesülete» átadta az államnak a kisdedóvója 
telkét és épületét. Új épületet 1896-ban kapott az intézet, a 
mely 1899-ben tanítónőképző-intézetté alakult át oly módon, 
hogy a növendékek kettős képzést szereztek benne. A kisded- 
óvónő-képzés 1908-ban szűnt meg. Az intézetnek négy évfo
lyama és hatosztályú elemi gyakorló-iskolája van, melyeken 
kívül, de szerves összefüggés nélkül, még a kisdedóvó is 
működik.

Létszám: I. Tanártestület: igazgató, 2 rendes tanár, 6  rendes taní
tónő, mintaovónő. II. Internatus : köztartási vezetőnő, 2 nevelőnő.

III. Növendékek: osztályonkint 30 «50, a kik közt'35 ingyenes, 
27 féldíjas és 8  egész díjas bennlakó. A bejárók között 9 növendék 
160—160 K segélydíjas. Internatusi díj 420 K. Az államnak az ellátás 
növendékenkint 320 K-ba kerül.

II. Az eperjesi kir. gör. szertartáséi rám. kath. tanító
képzőintézet.

Az 1893/4. isk. évben nyílt meg a hat vármegyére szóló 
püspökség népnevelésügyének fejlesztésére. A HT. már 1844- 
ben felszólította ugyan az eperjesi püspököt, hogy tanító
képzőt állítson, de a gyorsan előretörő események megakasz
tották a tárgyalást. 1850-ben a közoktatási kormány kéri a 
felállítandó intézet tervét, de támogatást nem igér. Az ügy 
ekkép lassan elalszik. Vályi János dr. püspök figyelmét azon
ban, állásának elfoglalása után, hamar ráterelik a viszonyok 
az elejtett terv felkarolására, a mennyiben az egyházmegye 
iskolaügye a reformokra nagyon is rászorult. 1888-ban a 
lelkészkedő papság, tanítóság és hívek gyűjtéséből 60,000 K



A T A N Í T Ó K É P Z É S  é s  a  n é p i s k o l á k . 307

áll rendelkezésére, mire állami segítségei kér. A tárgyalások 
azonban többféle akadálylyal találkoztak, míg végre a közben 
már megnyitott intézet 1895/6-ra megkapja a nyilvánossági 
jogot. Az épület állítása is elkészül 1895 okt. 1-re, melyben 
3 osztályú tanfolyam és 6 osztályú gyakorló-iskola nyílt meg 
egyszerre. Az 1899—1900. isk. évben válik teljessé az intézet, 
melynek előkészítő tanfolyama (felsőbb népiskola) van azok 
részére, a kik nem a gimnáziumi IV. o.-ból jelentkeznek fel
vételre. Az 1901/2. isk. évben a püspök bővíti és internátussal 
egészíti ki a képző-intézetet, melynek költségeihez 114,000 K 
összeggel járult.

Tanártestület 1909 10-ben: igazgató, 6  tanár, 4 tanító; tanulók: 
1895 (i-ban 33; 08 gyakorló-iskolai; 39 bennlakó, 20 bejáró; 1909—10- 
ben 149, 90 gyakorlÓTiskolai részben bennlakó, részben bejáró inter
ii á tusi tagok. 1

III. Az eperjesi költ. tanítóképző-intézet. (L. kollégium.)
IV. Az angolkisasszonyok eperjesi «B. Mariae Virginis» 

ez. intézete.
1882-ben létesül. Alapítói; Perger János (1875-ben

200,000 K) és Schuszter Konstantin (1880-ban 100,000 K) 
kassai püspökök. Előzménye az intézetnek: az 1868: XXXVIII. 
t.-cz.-ből kifolyólag az egykori tótnyelvű, kezdetleges leány
iskolának a róm. kath. autonom hitközség rendelkezésére 
bocsátása. Az alapítók czélja: róm. kath. felsőbb leánynevelő
intézet felállítása, még pedig a rendtagok vezetésével. A végre
hajtó-bizottság 200 szegény sorsú leány gondozására kisded
óvót, 40 növendékre szóló internátust s alsó fokaiban pár- 
vonalos I—VIII. o. elemi és gyakorlati iskolát tervez, a mely
nek alaptőkéjét közadakozás útján gyűjti. A zárda-épület 
1882 julius havában készül el. Van 2 tágas udvara, tág és 
díszes kertje. Nevét Stefánia trónörökösnétől nyeri. Két óvó- 
és nyolcz elemi és polgáriiskolai osztályra szól. 1906/7-ben

1 Az 1910—11. isk. évben ugyanitt polgári fiúiskola fejlesztése indult meg.
20*
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az intézetnek hat évfolyamú R) elemi, négy évfolyamú A) elemi, 
négy évfolyamú polgári, 1909/10-től felsőbb leányiskolája mű
ködik. Az előbbieket kizárólag a rendtagok, az utóbbiakat a 
kir. kath. főgimnázium tanáraival vegyesen látják el. Lét
szám: 1906/7-ben 41 bennlakó, 520 elemi, 204 polgári. Inter- 
natusi díj: évi 520 K.

V. Eperjesi gör. kath. polgári leángiskola.
Az 1909—10. isk. ev folyamán 300,000 K-t meghaladó 

költségen Vályi János dr. eperjesi püspök emelted a felállí
tandó iskola épületét. Belső berendezésének czéljaira az egy
házmegyében gyűjtés folyik; a tanítónők képzése is megin
dult, a mennyiben egyházmegyei ösztöndíjjal egyelőre 3 
tanítónőjelölt készül apáczarendi tagnak, kikre az internatus 
vezetése vár.

VI. Eperjesi ág. h. ev. polgári leángiskola.
Az ág. h. ev. I. egyház minden időben nagy gondot 

fordít a nőnevelésre. Már 1776-ban külön választja a felsőbb 
osztályokat, melyek utóbb a polgári iskolának vetik meg 
alapját. 1784—1823-ig Szenovitz Mátyás igazgató a modern nő
nevelés elvei szerint vezeti az iskolát, mely 1823—68-ig mint 
felsőelemi leányiskola, melyet két osztálylyal bővítenék, or
szágos hírre tesz szert. 1843-ban állít az egyház neki új épü
letet. A polgári iskola 1874-ben válik ki két osztálylyal belőle, 
1895-ben pedig teljessé lesz a Herfurlh József koll. tanár
80.000 K hagyatékából. A parochialis épületben elhelyezett 
intézett szűk volta vette rá 1901-ben az egyházat, hogy
32.000 K-n új telket szerezzen számára.1 Az iskolai felszerelés 
1500 K értékű; van 689 kötetnyi ifj. könyvtára, tanítói szak- 
könyvtára.

Tanítótestület: 1909 10-ben igazgató, 4 rendes, 2 segédtanító.
Tanuló: 1896, 7-ben 72, 1900 Mien 119, 1909 10-ben 172.

1 Az új épület 1912-ben nyílik meg.
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VII. A népiskola és a magyarság.
I. Vármegyénk századokkal előbb magyar volt. Politikai 

és fizikai okok hatottak közre s részben vallásiak is, hogy a 
magyarsága rohamosan megfogyjon. S a mióta a tót és ruthén 
nyelv lett benne az uralkodó, a visszamagyarosítás mun
kája előbb önvédelemben, majd — de csak az utolsó évti
zedek óta — a visszatérítés igyekezetében nyilvánult meg. 
Az 1879: XVIII. t.-czikk előtt több községünkben taníta
nak magyarul is: 1848-ban Hanusfalván, 1860-ban Eperjesen 
és Kisszebenben, 1868-ban Nagyladnán, 1869-ben Sirokán és 
Nagyvitézen. 1870-ben Somoson és Pernyén, 1872-ben Szinye- 
lipóczon ír. kath. iskolák), 1870-ben Kruzslyón és Somon, 
1872-ben Hradiszkón stb. (gör. kath. iskolák), 1840-ben Eper
jesen, 1848-ban Girálton, 1852-ben Bártfán, 1869-ban Zseg- 
nyén, 1869-ben Palocsán és Budaméron, 1870-ben Palonczán 
és Margonyán (ág. h. ev. iskolák) és 1875-ben Eperjesen (izr. 
iskola). Hozzájuk csatlakoztak az állami népiskolák: 1874-ben 
a berzeviczei s 1879- 83-ban 67, 1884—88-ban 49, 1889—
1893- ban 28, 1894 95-ben 6 iskola. Összesen tehát 189 nép
iskolában szerepelt a magyar nyelv tanítása, vagyis az
1894— 95. isk. évben 382 politikai község 269 elemi iskolája 
közül 80 nem kezdte meg a magyar tanfolyamot. Ekkor 33 
magyar, 236 tót iskolája van a vármegyének 200 okleveles 
és 85 nem képesített tanítóval, kik közül magyarul 247 be
szélt. 113 községnek még nem volt iskolája. A tanulásra kö
telezettek 36,774-nyi számából 5—6 év alatt a magyarul be
szélők 714 többlete mutatkozott: köztük a német elem, mely 
rohamosan megmagyarosodott. A tanuló ifjúság 95% otthon 
marad földmívesnek, napszámosnak. Intézet volt: róni. kath. 
105, gör. kath. 106, ág. 34, izr. 6, állami 14, községi 4 = 269.

Az iskoláztatás ügye szomorú képet (1894—5.) nyújt, de 
az iskola elhelyezése és felszerelése is. Szegénység, közöny, 
felekezetieskedés az akadályai. Sok egyháznak nincs iskolája, 
a gyerek is faluzik, az iskolai év 6—7 hó, a tanító a tanköte
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lesek számát nem ismeri, a mulasztást nem büntetik; 11,975 
ismétlő iskolára köteles közül 2006 jár, ha ugyan papiroson 
nem marad az ismétlő-iskola. A napi járásra köteles 24,799 
gyermek közül (magyar 1598) más iskolát (13—15 év) 9622 
látogat, a falusi iskolások pedig 114,483 esetben mulasztanak, 
de csak 1694 esetet büntetnek meg 188'80 írttal. (Többször 
a tanító titkolja a mulasztásokat, hogy a lakossággal meg ne 
gyűljék a baja.) 63 népiskola egyáltalában nem megfelelő.

Népiskolai vagyon:

Alapítványokban.... . 92592'— frt Állami segély ...........  15560 — frt
Ingatlanokban, adó- Községektől 179113'— «

mányokban ..... .....  27216411 cc Felekezetektől...........  48536 cc

(Az iskolák Vs-a az alapvagyont már 1868 előtt megkapta, de nem 
a tagosítás alkalmával az 1868: XXXVIII. t.-cz. szerint kihasítandó Viuo 
alapvagyont. A hol kiadták, ott is kopár volt a föld. Iskoláink legtöbbjét 
a felekezetek alapították és segítik; a politikai községek, állam és 
egyesek kevesebbet tesznek. A felekezeti iskolák jelentékeny részben 
nem felelnek meg.)

Az iskolai vagyon egyéb jövedelmei: 1. az italmérési jogból járó 
haszon, amerikai (csekélyebb) évi adományok;

2 . a zeneengedélyekből alakított isk. alap:

I. járásból ........................ ............  482055 frt IV. járásból 686901 frt
II. « . .....  ... 3921-25 cc V. cc 31904)4 cc

III. « .................. 7289 02 (C VI. cc .................  2699-76 «

3. A vármegye iskolaügyi választmánya a kir. tanfelügyelőség 
jelentései alapján keresi meg az egyházakat, hogy az iskolák ügyén 
javítsanak. Azonfelül a 4301 35—1893. vármegyei határozat 10 évre 
1%-s közművelődési alapot létesít (4411-39 frt), melyből az áll. óvónő
képző tíz évre 1000 frtot, a népiskola körülbelül 1200 frtot k ap. Ugyan
csak a vármegye — a millennium alkalmával — állandó vármegyei nép
oktatásügyi történeti bizottságot küld ki ( 6  tag) a népnevelésügy mo
nográfiájának megiratására.

Iskolaszám: 1909 10-ben: 1. áll. el. iskola van: 45; róm. kath. 98; 
gör. kath. 1 0 0 ; ág. h. ev. 25; izr. 6 ; községi 1 .

Tanítók száma: áll. 100, okleveles 100, oklevél nélküli— ; rk. 115,
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okleveles 11,5, oklevél nélküli 2; gk. 84, okleveles 80, okleATél nélküli 4; 
ág. h. 27, okleveles 2(5, oklevél nélküli 1 ; izr. 12, okleveles 12, oklevél 
nélküli — ; községi 1 , okleveles 1 , oklevél nélküli —.

Az iskola nélküli községek száma: 127.
Üresedésben lévő tanítói állások: Állami 1: költségvetésen kívüli 

állapot miatt. Rom. kath. 8 ; egyrészt tanítóhiány, másrészt az iskola- 
épület meg nem felelő volta miatt. Gör. kath. 1(5.

Iparostanoncz-iskola : a városokban.
Kereskedőtanoncz-iskola : Eperjesen.
Iparos-továbbképző-tanfolyam: Eperjesen.
Munkásképző-tanfolyam : Eperjesen.
Honvédképzö- és közöshadseregbeli katonaképző-tanjolyam: Eper

jesen.

II. A vármegye törvényhatósági bizottsága sok üdvös 
intézkedéssel támogatta a köznevelés ügyét. Mindenek előtt 
29000 frt iskolai alapot létesített, majd 1%-s közművelődési 
adót vetett ki jórészint az iskolák javára. De különösen a 
társadalom fejtett ki, mint a múltban is, sokirányú munkás
ságot. A nemzetiségi elemek ellen való orsz. védelem eszméje 
egyenesen Sáros vármegyéből indult k i: «A magyarságot és 
népnevelést Sáros vármegyében terjesztő egyesület» az első 
országos magyar kultur-egyesület, mely a magyar társadalmat 
támogatásra szólította fel.

Külömben a vármegye már a XIX. század elején is nagy 
érdeklődést tanúsított az alsó néposztály helyzetének emelése 
iránt. Innen van azután, hogy a helyi társadalom a népne
velésre erején felül áldozik. Hiszen a pár állami iskolát le
számítva, az iskolákat többnyire a sajátjából fedezi. A nép 
és egyház szegény, az egyházi adó pedig elégtelen.

ÍII. Az elemi fokú iskolák fejlesztése tekintetében sok 
üdvös intézkedés történik:

a) Az iskolai rendtartás ellenőrzése a városban 1842 óta 
a szenátor tiszte; a nemzeti iskolák új szabályzatot kapnak
1851-ben s kiadják számukra a kimutatások szempontjait, 
továbbá 1898-ban az iskola védelmét rendeleti úton biztosít
ják. Az 1872-ben felállított kir. tanfelügyelőség erős kézzel
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nvul az iskolai ügyek rendezéséhez, a minek tanúsága az
1874-iki jelentés, mely leplezetlenül rámutat a haladás aka
dályaira, hogy: 1. a tanköteleseket hiányosan írják össze s 
azokat sem szorítják pontosságra, 2. a tanítói fizetés silány s 
azt is rendetlenül szolgáltatják, 3. a felekezetek néhol semmit 
sem tesznek a gyermekeikért, mint pl. Zborón, hol 16(50 ke
resztény és 550 izraelita lakosságból 300 tanköteles a r. kath. 
iskola egy termében, egy tanító vezetése alatt szorong.

b) Az iskolai tárgykör kiszélesítése lehetőleg lépést tart 
a városokban a korral. A testgyakorló- és úszóiskola terve 
1843-ban megbeszélés tárgya Eperjesen; amaz szűk körben 
létesül, de már 1847-ben csekély az érdeklődés iránta. 1868-ban 
Eperjes tornaépület felállítását óhajtja s a vármegyétől bizott
ság kiküldését kérelmezi. A női munka tanítása a XIX. szá
zad derekán kezdődik, valamint a rajzé (1844—7; 1850—1;
1852-ben külföldi rajzminták használatával), melynek Eperjesen 
rajzmestere van. Az iparostanulók rajztanítása hasonlókép 
életbe lép. Az elemi iskola (1845.) új rendszerével kapcsolatos 
a vasárnapi iskola, melynek előzménye a tavaszi iskola intéz
ménye. Ennek 1778-ban állították fel Kassán a felügyelőségét 
886. HT. r.). A 4545—1846-iki HT-i rendszer alapján a vasár
napi iskolában 12 évnél idősebb fiúk a vallástant, szépírást 
tanulják, az olvasást és írást anyanyelvükön gyakorolják, a 
számolásban, továbbá a természetrajz és fizika elemeiben to
vábbképzést nyernek. A tanítás ideje d. e. 9 —11-ig tart. Inasok 
és legények is részt vesznek benne. A felszabadulásuk az 
iskola bizonyítványa alapján történik. A buzgó tanítók jutalom
ban részesülnek. Egy létesítendő ipariskolának 1895-ben 
1120 29 forint alaptőkéje van.

c) Népnevelő-egyesületek szervezése rég idő óta foglal
koztatja az intéző köröket. 1867-ben aláírások útján óhajtják 
az eszmét1 megvalósítani; 1877-ben a vármegye népneve

XIX. K ÖZ O K T A T Á S Ü G Y .

1 1872-ben «Sárosmegyei tanítóegylet» vkmin. jhással.
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lésügyi bizottságot választ, melyből a tisztviselőit kihagyja; 
egyúttal iskolai könyvtárak állítására buzdítja a községeket. 
Mivel a tanítóegyesület nem bir életre kapni, 1882-ben a Bánó 
József szervezte magyarosító-egyesület veszi kezébe a dolgot. 
Annak hatása és Berzeviczy Tivadar kir. tanfelügyelő buzdí
tása 1883-ban némi mozgalmat idéz elő az egyesületben; 
ekkor azonban két ú j: róm. és gör. kath. tanító-egyesület 
alakul.1 Az erők egyesítése 1889-ben történik meg «Sáros- 
vármegyei általános tanító-egyesület» czimén. 1896-ban a vár
megye elhatározza, hogy annak tagjai évenkint egyszer, a 
közgyűlés alkalmával, 1 frt napidíjat és fuvart követelhetnek 
a községektől. 1900-ban ugyancsak a vármegye az egyesület 
«Otthon»-a javára 1000 frtot szavaz meg, mely 1909-ben épült 
fel. 1897-től kezdve a vármegye külömben körülbelül évi 
3000 K összeggel támogatja az «Eperjesi Széchenyi-kör» nép- 
nevelésügyi szakosztályát, 1896-tól pedig a zenedíjakat for
dítja a közs. iskolák belső felszerelésére, végül 1899-ben a 
zugiskolákra vonatkozó szabályrendeletet adja ki.

IV. Kisdedóvás. a) A kisdedek nevelése, mint nemzeti 
intézmény, hazánkban a XIX. század közepe táján lép fel. 
Széchenyi hozza magával Angliából az eszméjét, majd 
Brunswick Teréz grófnő. Hatott Pestalozzi is. Nálunk 1844- 
ben az «Eperjesi Takarékpénztár» foglalkozik először vele; 
már 1856-ban 927 frt alapja van, mely a következő évben 
5000, 1874-ben 9000 frtra nő.2 Ekkor fog egy Gyermek kert
egyesület alapításához, mely 1875-ben az «Eperjesi kisded- 
nevelő-egyesület» czímmel s alapszabályokkal alakul meg. 
Ennek 1876-ban 101, 1886-ban 70, 1893 ̂ ben  26 kisded van 
a gondozására bízva. Utóbb az állami minta-óvó veszi át.

Más irányból is megindul az ügy7; 1882-ben «A magyar-

1 1911-ben ez az utóbbi félújult.
- A kisdedóvás első támogatói között van Berzeviczy Albert Volstán, a 

ki a Berzeviczén létesítendő kisdedóvóra a múlt század ötvenes éveiben 300 frt 
alapítványt telt.
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ságot és népnevelést Sáros vármegyében terjesztő egyesület» 
a vármegyei községekben kisdedóvó-intézetek felállításával is 
terjeszti a magyarságot. Részben állami, részben felekezeti 
támogatással egymás után alakulnak az óvóintézetek:
1880-ban Bártfai alapítványi 

(Krumbholz Sámuel 1842-iki 
4000 frtos alapítványából). 

1882-ben Eperjesi róm. kath. 
1884-ben Berzeviczei állami. 
1884-ben Sóvári egyesületi (E. Szé- 

chenyi-köri).
1886- ban Kapronczai állami.
1887- ben Kisszebeni községi.

1887-ben Osztópatakai állami.
1889-ben Badácsi állami.
1892-ben Nagysárosi községi. 
1895-ben Magyarraszlaviczai áll. 
1895-ben Zborói állami.
1895-ben Pécsujfalusi állami. 
1898-ban Eperjesi izr. kisdednevelő

egyesületi.

Kisdedóvók: Állami 15, róm. kath. 1, alapítv. 1, egyesületi 2; 
állami óvónő 15, okleveles 15; róm. kath. 1, okleveles 1; alapítv. 1, 
okleveles 1 ; egyesületi 2 , okleveles 2 .

Létszám: 14857 (8 — 6  éves); 1189 bejáró.
Költség: Vagyon 58125 frt: ingatlanban 28000, alapítványban 

30125 frt.
Bevétel 9892 frt (állami: 5462 frt, szülői és alapítványi jövedelem 

8930 frt).
Kiadás 9392 frt.

b) Eperjesi áll. kisdedóuónö-képzö és minlaóuó-iskola: 
1893-ban, ideiglenesen a Szent-Andrássy-féle alapítványi ház
ban létesült. Majd Eperjes adott 2400 m9 telket részére. Inter- 
nátusában 21 növendék nyert kiképzést. Utóbb az áll. tanító- 
nőképző-intézettel egyesült. Egy városi kisdedóvó-intézetnek 
terve 1842-ben merül fel, s a közönség részéről küldöttség 
keresi fel Haller Ferenczné grólnét; de a megvalósítás nehéz
ségekbe ütközik. 1847-ben azonkép. 1848-ban a város orsz. 
követe a napi díjait ajánlja fel a czélra. A városnak kellene 
egyebekben az iskola költségeit viselnie. Kósch Frigyes városi 
polgár házat bocsátott a rendelkezésére, melyet az állami 
tanítónőképző gyakorló-iskolája ma is használ.

V. Társadalmi úton külömböző egyesületek támogatják a 
népnevelés ügyét:
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A) «A magyarságot és népnevelési Sáros vármegyében 
terjesztő egyesület»: eszmeadója 1882-ben Bánó József; ké
sőbb a «Sárosvármegyei közművelődési egyesület», mely 
1894-ben az «Eperjesi Széchenyi-kör»-rel egyesül. Az utóbbi 
1882—94-ben 1867r46 frtot gyűjt. Egyelőre a kisdedóvó-in- 
tézményt fejleszti, majd a tanítók és tanulók jutalmazását is 
czélul tűzi ki. A közönség más kultúrális rétegei körében, 
így a felsővízközi «Eötvös-kör»-ben szintén gyűjtenek.

B) A «Sárosvármegyei jótékony Nőegyesület». Már 1844- 
ben felhívást intéznek eperjesi nők jótékonyczélú tömörü
lésre. 45 tag jelentkezik is, de az ötvenes évekkel az ügy 
pangásnak indul. Szinyei Félixné 1861 márcz. 23-án hív 
össze alakuló ülést Andrássy Györgyné grófné pártfogásával. 
A 2868—1861. HT-i sz. r. alapján 1862-ben 20 árva gyerme
ket gyámolítanak havi 48 írttal: 1873-ban 20 árva számára 
az Árok-utczában 5647'17 Irt ért. házat vesznek; 1884-ig 
35000 frtot adnak ki jótékony czélokra. Alapszabályaikat a 
68141—1885. r. erősíti meg. A törzsvagyon akkor: 19799A6 
forint. 1893/4-ben az egyesület a vármegyével szerződik; 
hogy annak segélyalapjából 20Ü00 K-t vesz át s annak fejé
ben 10 vármegyei árvát fogad el gondozásra (102874—1894. 
b. ü. m. r.). Az egyesület munkásságában főleg Kubinyi Albert- 
nének voltak nagy érdemei.

C) Az «Eperjesi izr. Nőegyesület»: 1860-tól áldozik nép
nevelési czélokra ruházat, könyvek, írószerek és jutalmak 
szolgáltatásával.



XX. SZAKASZ.

VÁROSOK.

HUSZONÖTÖDIK FEJEZET.

A városok közjogi helyzete.

I. A városjog keletkezését egyrészt a miniszteriális rend
szerből. másrészt a vásárjogból magyarázzák. Az első felfo
gás szerint a királyi, majd főpapi és főrendi várak szolga
népe (kereskedő, iparos) a felette hatalmat gyakorló rend 
ellen vívott hosszas harezokban végre felszabadul, s korábbi 
királyi vagy püspöki tisztjeiből nyeri városbiráját. Ily kal
ózokat vívtak pl. Buda, Esztergom, Debreczen, Késmárk, s 
több bányavárosunk. Ezt az udvari jogból való származást 
elveti a másik felfogás, mely szerint a városok a kialakulá
sukat a kereskedelemnek köszönhetik. Valószínű, hogy az 
udvari jog bomlása után a városokban maradt szolganép az 
udvari tisztjei alatt tömörül s lassankint megszerzi a főrenddel 
támadt küzdelemben a tisztviselő-választás jogát. A küzde
lemben a vásártartás kiváltsága minden esetre támogatja.

A városi lét feltételei nálunk a XII. század végén kez
denek kijegeczesedni. A várrendszerhez tartozó hospesek és 
várnépek községéből alakul ki a város, melynek bírája, kit 
korábban nyert jog alapján választolt, lesz a városbiró. Mivel 
különösen a felsővidéki városok népét a külföldi városjog 
ismerete segíti, természetesen a városkialakulás ott gyorsabb 
menetű.
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A városi jog alapja a biróválasztás és vásártartás joga. 
Tehát gazdasági okok viszik előre a városalakulást, valamint 
a vásártartás joga és a kereskedés fejlődése hozza meg a többi 
jogot. Szinte észrevétlenül jutnak a városaink a várossá emelő 
3 jog: a kiterjesztett bírói hatáskör, az autonómia és a vám- 
mentesség birtokába. Azok alapján kapják a kiváltságokat 
(privilegium). A XIII. század első felében «villa» még a város 
neve; utóbb, a midőn erősség veszi körül, válik civitas-vá, 
a mi szinte maga a «castrum» vagyis várral körülvett község.

A Sajó melletti szerencsétlenség új irányba tereli a város- 
fejlődést. A várszerkezeti szempont megdől, s a városokat 
teszik a honvédelem czéljaira alkalmassá. Ekkép születik 
meg a civitas. 1242—61-ig sok város kap kiváltságlevelet.

II. A polgárság elemei: a nagy szerepet vivő hospes-ek 
és az alsóbbrangú cives. Amazok a várjobbágyság és várnép 
közt foglalnak helyet; emehhez közelebb állanak: a várszer
kezethez tartozó szabadok. A várnépből is került közéjük 
magyar. A civis előbb nem versenyezhet a hospes-vel tekin
télyben, de a városi szabadság megalakulásakor megszűnik 
köztük a külömbség, sőt a XIII. század végétől szerepet cse
rélnek : a civis a sz. kir. város polgára, a mi előkelőbb je
lentésű. A városi polgárságba a szegény nemes is beolvadt 
észrevétlenül, ki azonban a függetlenségét megóvta. Az 
Anjou-korban azonban sikerül a közös teherviselés elvét 
megállapítani közöttük. A hospites túlnyomóan saxones et 
theutonici.

Nemzetiségi szempontból tekintve a városokat, a XII. szá
zad végéig még nincsen magyar városi rend. Akkor még kevés 
a város: van 3 — alig több — kir. város; a többi egyházi fenn- 
halóságú vagy a várrendszer alkotó eleme. Tejes szabadsága 
egyiknek sincsen. A XIII. század végén már a városok egész 
sora alakul meg: azok a várispáni hatóság alól kiszabadult kir. 
városok, a melyek az összetartozás tudatát ápolják; a lakóik 
polgártársak, a kik a tanúskodásra nézve orsz. rendet alkot
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nak. A nemesek mellett beveszik őket a békebirák közé; részt 
vesznek a külföldi diplomatiai tárgyalásokban, sőt országbíró 
is akad közöttük. írásaik latinok; vezetéknevük alig van; a 
kiváltságlevél ritkán említi nemzetiségöket. A «more Theu- 
tonicorum»-féle tizedfizetők sem közös német eredetűek. S lé
nyeges külömbséget a hospes és civis szó sem jelent. Van pl. 
város, a hol a külvárosiakat hívják hospes-eknek. A városiak tele
pítése nem történt egyszerre. Egyes birtokosok soltészségeket 
állítanak: többnyire községeket; a király pedig, ha kereskedelmi 
vagy védelmi szempontból alkalmasnak ítélt valamely helyet, 
kiadta rá a privilégiumot, biztosított neki 3—7 évi adómentes
séget s azután — soltész nélkül — alakult ott ki a legkülöm- 
bözőbb elemekből a város népe. Köztudomású továbbá, hogy 
a várnépek és várszolgák is, a kik nem katonáskodtak, pol
gárokká lettek. Az 1267. kir. törvény nem vet korlátot a te
lepülők tekintetében. Mégis a városnak legnagyobb elemét 
azok tették, a kik közelről, távolról húzódtak lassankint a 
város falai közé. Nemesek is, köztük több külföldi ; szabadok 
is bőven akadtak, de igen jelentékeny tömeget tetlek ki a 
szabad parasztok szintén, a kik azután el is tótosították a 
felvidéki városokat. Vármegyénkben a ruthénség nyomul az 
Árpádok után a városokba. Az Árpádok alatt a városnak 
nincs, csak magyar és német eleme. Az utóbbi Szilézián 
át jön be leginkább; de amaz is bennvan a legtöbb váro
sunkban.

III. A városi polgárság külön osztály ; a város a kultúra,, 
vagyonosság, ipar, kereskedelem és rend menedékhelye. De a 
városi életnek még sincs politikai és társadalmi nagyobb je
lentősége, mert nem alkotó eleme a magyarságnak. Kis állam 
az államban, mely a közadózás fontos tényezője ugyan, 
mindazáltal teljes elszigeteltségében a közre nem hat. Elzár- 
kozottságát fokozza még az, hogy városcsoportok szövetkez
nek a középkori szabadság megőrzése czéljából, a minő pl. 
Kassa, Eperjes, Szeben, Bártfa, Lőcse és Késmárk városoké.
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Az igaz külömben, hogy a város, ha idegen is a vidéktől, a 
reformok útján nem áll meg: van telekkönyvi rendezése, 
rendtartása; az építésre, kövezésre, világításra s az egészség
ügyre vonatkozó szabályzata. S jól ismeri a kényelem
szeretetet.

Külön törvények, külön közigazgatás jellemzik a várost; 
ezért a környező nemesség körében sok az irigye. A vár
megye és városok torzsalkodnak is egymással, kivált a mikor 
a nagy politikai mozgalmak nyilt színvallást követelnek. 
A városi életben a fődolog: a nyelv, jogélet, vallás kö
zössége és az anyagi érdek. Az öt sz. kir. város szövetsége, 
melyhez Késmárk később csatlakozik, feljebbező hatóság a 
városok ügyes-bajos dolgaiban. Össze is írják a jogszoká
saikat.

A városnak háromféle törvénye van: királyi törvény 
(decretum), jogszokás (consuetudo) és Stadtrecht (Statutum). 
Jogai alapjokban külföldiek. Szász jogúak a szepesi városok, 
Nagysáros, Szeben (1374.) és Eperjes; magdeburgi jogú — a 
XVI. század óta — Bártfa. Városainknak, a melyek ú. n. tár
noki városok, Rudolf király 1602 augusztus 27-én erősíti meg 
a 175 articulusból álló jogait. Ezek a jogok a XV. század 
folyamán a tárnokjogban egyesülnek. Törvénykezési eljárá
sukat a statútumok szabják meg, a melyeknek alkotása az első 
városi jog. Autonom jogaik: a bírák, esküdtek, lelkészek vá
lasztása; szabadon rendelkeznek a javaikkal; a vétket maguk 
büntetik. Tanúskodásra is csak a polgár van jogosítva. Kivált
ságlevelek védik a polgár ipari és kereskedelmi jogait; vámot 
és adót nem fizet, csak városi közterhet visel.

A XVI. század végétől, különösen pedig a XVII. század 
derekán a város megszorul nagyon a nemesség hatalma előtt, 
de 1680 körül szilárdan emelkedik ki a zűrzavarok sorából 
s továbbra is a kiváltságok intézménye. Csakhogy egészen 
másnenuíck a polgári és nemesi jogok: ezek a honvédelem
ben, azok a munkában gyökereznek. A képviselet tekinteté
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ben pedig az ország összes városai csak egy nemesi sze
mély fogalmát fedik.

A városban az anyagi élet a czéhrendszeren alapszik. 
Mindegyik ezéh katonailag is szervezve van, csakhogy kizá
rólag magát védelmezi. A czélirendszer kizárja a nagyipart, de 
konkurrál a hazai gyártmánynyal. Teljes jogegyenlőség (de- 
mokraczia) jellemzi a városi életet, ami azonban sem azt 
nem zárja ki, hogy az idegennel szemben zárkózott ne legyen, 
sem azt, hogy kasztokra (Gild) ne oszoljanak a polgárok. 
Tényleg vannak köztük patríciusok (Rathsverwandte), a kik 
a v. tanácsot ragadják hatalmukba, bár a XIV. században a 
czéhek is kivívják a hatalomban való részesedés jogát. A pat- 
riciusság a kereskedői elem, mely az iparral nem bajlódik. 
Mellettük van a jobbmódú polgárság második s a szegé
nyebb polgárok és munkások harmadik csoportja. A XV. szá
zadtól minden polgár czéhtag; a mesterség öröklődik, sőt 
átszáll az özvegyekre is. A polgári élet hanyatlása a XVII. 
század közepén, a mikor minden forum nemesi, s a vár
megye a városi kedvezmények és kiváltságok ellen tör, ka
paszkodásra csábítja a polgárságot, a mely armálislevél el
nyerésével kívánja biztosítani magát.

A polgárságnak hazánkban utóbb sincs politikai be
folyása. Nem képviselője a középosztálynak. Középrendünk 
a középbirtokosságban van. mely a haladás támasza: ennek 
befolyása az országvezetésre annál szembetűnőbb. Szegényebi), 
hogysem vesztegetne, de jobban bírja magát, hogysem megv 
vesztegethető volna. A nemes így váltja állandóan a polgár 
szerepét, a ki apathikus a politika iránt, még pedig több 
okból. Elsőben is a vármegye és város közigazgatása közt 
lényeges a külömbség, mely szinte állandóan (már 1542-ben) 
szembeállítja a két elemet. A városi hatóság zártkörű, ön
magát kiegészítő választó-testület, tanácskozásai titkosak: 
mindezek a tényezők a polgári közszellem kialakulásának 
és a politikai befolyás érvényesülésének akadályai. A polgár
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érzi is a nemesség nyomását, keveslését, kivált hogy ez a 
mágnással egy színvonalú akar lenni. Versenyre végül azzal 
kel, hogy nemesítteti magát és birtokot vásárol. Ezen az úton 
azonban csak a saját rendjétől távolodik, mely benne a ve
zetőit veszti el.

IV. Az 1715: 3(5. t.-cz. alapján az 1860-iki kir. leirat 
visszaállítja a városoknak a vármegyétől való függetlenségét, de 
ugyanakkor Eperjes város a vármegyeház birtoklása miatt vár
megyei szavazati jogot kap. Három városunknak új szerve
zeti szabályai 1877-ből valók: Eperjesét a 3432., Bártfáét a
3074., Kisszebenét az 58431. belügyminiszteri rendelet hagyja 
jóvá. 1887-ben készülnek végül a községszervezési szabály
rendeleteik : Eperjesé a tisztviselők, azok özvegyei és árvái 
ellátásáról, Kisszebené és Bártfáé pedig a községi kötelékbe 
való felvétel módozatairól.

V. Valamint a vármegyével, annak városaival is örömest foglal
koznak a régi. írók. Különösen az utóbbiak vonzzák őket mozgalmas 
életükkel, sok látnivalóikkal. Még a Pikari-regényforma is méltónak 
tartja, hogy korukkal, annak gondolat- és érzésvilágával lefesse őket. 
Grimmelshausen német írótól való a XVII. századi «Der abenteuerliche 
Simplicissimus», kinek magyar utánzója is akadt. A Pikari szó kópét, 
iinposzlorl jelent, a ki mint világutazó szabad szájjal beszéli el városi 
és vidéki élményeit. Sok az igazság a mondásaiban, de sok a czélzatos- 
ság is. 1854-ben Seiz János magyarfaló czélzattal nyomatta te az «Un
garischer oder dacianer S.»-t.

Az eredetinek írója 1652—60-ig időzött Magyarországon, különö
sen Késmárkon, Lőcsén, Liptóban és a mi földünkön. A hogy kalan
dosan folyik az élete, a röptében elkapott impressziót hevenyészve 
veti papírra. Dicséri a szebeni és eperjesi toronyőrt (Sadtpfeifer), a ki 
konvencziós muzsikusa a városnak; másfél évig tanul tőle, hogy 
később hasznát lássa a zenei tudománynak. Hamarosan úgy is fordul 
a sorsa: Rákóczi fogadja meg Sáros-várban ezreddobosnak, sőt kastély
szolgálatra is beveszi; majd meg Eperjesre menet a branyiszkói rabló
kat bűvöli el a nótáival, a kik nemcsak az életének kegyelmeznek, ha
nem meg is ajándékozzák. Útjában örömmel tapasztalja, hogy Szeben 
tót lakói közt sok a német, de megjegyzi, hogy félóra járásnyira «ist 
alles pur ungrisch». Eperjesen sok a gyümölcsös, a hová még a «medve» 
is ellátogat, de ijedten ugrik meg, a mikor kapuzárásra jelt ad a

T ótii Sándor: Sáros vármegye monográfiája. III. 21
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toronyőr. Bárt fán rigorózus világot talál; nem is maradhat sokáig, mert 
a hatóság ócsárlása miatt a mesterét lefejezik, de meg furának tartja, 
hogy ha egy legényt leánynyal az utczán vagy kapuban álldogálni lát
nak, nyomban a hatósághoz viszik s papi dispenzáczió nélkül egybe
kötik. Eperjesen a kivégzett rablók bőréből négy tallérért szíjjat vásá
rol s részt vesz egy boszorka szellemidéző mutatványában. A babona, 
lidércz, boszorkány, bolygótűz külőmben sokat szerepelnek a könyvé
ben. Kassán farsangol: leírja a lánczokat, lakodalmi szokásokat, a 
polgári tornajátékot, kopjatörést, löbíró-választást. Azután tovább ka
landozik. Eperjesen újra felbukkan, de a vidéket is sokat járja. Meg
látja az országos viszonyokat: a török és zsoldoshad okozta nyomorú
ságot, a vallási villongásokat, a rablóéletet. A rabkiváltás körülményes 
dolog: félbér után a félláncz marad a rabon, a ki a visszatartott ösz- 
szegért így felel. A katholikus revindikáczióban sok a fanatizmus, de 
az ellenfél magatartásában i s : a vallás másnemű érdekek köpenye. 
A közerkölcsök elvadult állapotokat mutatnak. A temetés pogány mó
don folyik: a halott alsó ruhában fekszik egy csomó szalmára ki
terítve ; a sírásó megragadja, belerázza a gödörbe a tetemet s ráveti a 
szalmát. A «halott-táncz» még furább: egy féri! lefekszik a szoba köze
pén s fölötte a sípos a halott-táncz nótáját fújja, miközben a fekvőnek 
letakarják az arczát, a lábait összekötözik, a kezeit a mellén keresztbe 
rakják s férfiak és nők énekszóval körülötte tápodnak. Akkor azután 
majd hanyatt, majd hason fektetik a tetemet, fel is állítják s a hogy 
mereven marad, körülugrálnak vele. Lakodalomban is divatos ez a 
táncz. A rablók száma elrettentő; a fa 1 n népe támogatja őket, sőt ver
senyez velők. (Nem csoda, hogy még 1813-ban is «is terra inhospila- 
bilis»-nak írják.) Eperjes sokat szenved tőlük: szép gyümölcsösei he
lyén rettenetes liget nőtt ki: akasztófákból, vesszőkarókból. Mind az 
öt városnak (Pentapolis) van Galgenberg-je.

Mint a régi vers mondja:

«Von Kaschau ungefangen,
Von Eperies ungehangen,
Von Bartfeld ungeweibt,
Von Zeben ungekleibt,
Kommt er in die Leut,
Kann er sagen von guter Zeit:»

nehéz a városokon baj nélkül keresztüljutni. A kit Kassán esti 
harangszó után égő lámpa nélkül talál a rendőr, azt az őrségre viszi 
s csak reggel bocsátja ki, ha előbb féltallért lefizetett. A ki nem bír 
fizetni, az a deresen váltja meg magát. Eperjesen még rövidebben vé
geznek az emberrel: ha csak almát vagy rozmarin-virágot lop, felkötik.
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Egy juhászt meg 30 kr. értékű túró ellopása juttat akasztófára. Egy
általán a városi törvény nem javítani, hanem elrettenteni akar. Azért 
bünteti súlyosan Szeben a pletykát, mert ott az emberszólás a lakos
ság szégyene.1

HUSZONHATODIK FEJEZET.

A középkori városok.

I.
Eperjes szabad királyi város.

1. A város keletkezése és neve. Eperjesnek vagy 200 éves 
múltja van már, a mikor a homályból kiemelkedik. Eredetét 
van író, a ki a XI. századra teszi, sőt a monda még régebb 
időre: a hunok korára, a mikor is öt század szász légió tele
pedett volna le a vidékén. A mondái eredetfejtésnek vannak 
érdekesebb formái, a melyek hasonlókép ős időkbeli nyomo
kat igyekszenek felderíteni. Két monda a város tót és ma
gyar nevéhez fűződik. A Presova-név magyarázói onnan 
indulnak ki, hogy a felső vidéken a Tarcza folyó képezte a 
határt a nagy római birodalom meg a szláv telepek közt, a 
melyek barátságos érintkezésben éltek egymással. Valószínű
leg Eperjes táján ütöttek átjáró hidat, s a szláv a római terü
letre átmenőt Presol-nak mondotta. Innen kapta volna a 
római félreeső Tarcza-földrész a Presova-nevet. De a magyar 
városnevet is elemezi a monda: Eperjes-t az eper szóból 
származtatja. A hagyomány szerint Vak-Béla király, a kinek 
a Bories-féle támadást előzőleg kedvelt tartózkodó helye a 
sárosi királyi vár. gyakran tesz sétakocsizást a hegyes, erdős

1 Zeiller Martin, Teutsches Reyssbuch 1632-ben Szeben lakosságát német
nek, Eperjesét vegyesnek (magyar, német, lengyel=windisch: Simplicissimus- 
nál) mondja. Emitt két kútról is szól, a melyek vizébe a madár beledöglik. 
Azért vannak sövénynyel elkerítve. Kriebel János szerint Eperjes lakói közt 
legtekintélyesebb a német; a tót is nagyszámú.

2 1 *
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vidékre. Egy alkalommal, a mikor a gyepre telepszik le, kel
lemes illat árad feléje. Körültapogat, s a keze egy bokron 
akad meg. Környezete azután készséggel világosítja fel, hogy 
dúsan terem az egész környéken a földi eper. Kívánom, - 
mondja a király — hogy a vidék neve ezentúl Eperjes le
gyen. Potemkin Ödön még egy mondát közöl a város erede
tére vonatkozólag, mely a lényegben egyezik az előbbivel, 
csak a szereplő személyeket változtatja meg. ki monda szerint 
a vidéknek a mai Fintától (tótul: Fincice) kezdve földes ura: 
Fincic, a kinek a felesége gyakori kirándulásokat tett az erdő
ségekben. Az a rész: a mai város keleti körzete nemcsak 
kies fekvésénél, hanem gazdag epertermésénél fogva is állan
dóan leköti. A férj siet a kedvében járni: nyári lakot építtet 
oda. Előbb a verőfényes, meleg időszakot töltik ott, majd 
állandóan letelepszenek. A nyári lak helyébe űri kastély s 
megfelelő gazdasági épületek kerülnek. Úgy látszik, a család 
beszármazott volt, a mely oly jól bánt a jobbágysággal és a 
vidék lakóival, hogy egyre többen telepszenek le körülötte. 
Az úrasszony külömben is gyámolítója a szenvedőknek, szük
ségben levőknek. Híre, neve messzeszáll, mint valamely csoda- 
orvosé, a kivel ha valaki egyszer beszél, nem bír megválni 
többé tőle. Ez volna a magyarázata annak, hogy Eperjest 
már a XIII. században népes községnek jelzik az okiratok 
(1233.. 1247.1.

A monda szála tovább is fűződik. II. Béla király 1132- 
ben tényleg eljuthatott a vidékre. A mi meg az idegenek be
telepedését illeti, rövid 10 év múlva történt, hogy az Északi 
tenger árama lerombolta a Zuvder-tó gátjait s Flandria lakói 
Thüringiában és Szászországban kényszerültek új otthont 
keresni. Mikor pedig Németországban éhség ütött ki, II. Géza 
Belus nádor javaslatára meghívta országába az ott nyomorgó 
iparosokat, a kik 1150 körül sűrűn jönnek át a Szepességre 
és Sárosba. Egy csoportjuk készen találta a Fincic házsorait 
s bányászásra alkalmasnak a vidéket magát. A telep így kapta
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tőlük — a hosszú házsortól — a Langendorf nevet, míg a vidéki 
magyarság híven megmaradt az ősi Eperjes elnevezés mellett.

A nyugateurópai népvándorlás kétségtelenül fejlődésére 
szolgál a városnak, valamint a felvidék és vármegyénk több 
pontjának. Eperjes ősi talaja II. Géza, majd II. Endre alatt 
már nem néptelen vidék. Az utóbbinak kora óta van magyar 
neve is, mely az eperjre (a XVII. században is így írják) utal. 
Felváltva Eperjes-nek és Epurjes-nek mondják az okiratok. 
Eperjes nevét a nem értő idegen egyszerűen átvette, mint 
közforgalomban élőt. Hiszen megyeszerte nem talált egyebet, 
mint magyar helységneveket. Itt-ott egy-egy új soltészség 
kapott csak német nevet s még azok közt is van olyan, mint 
Hanusfalva, mely látszólagosan német nevű, mert hiszen az 
a János-lovagoknak volt (Hanus) a hajdankori birtoka.

IV. Béla 1247-ben, mivel a «Teutonici in Eperjes», a mely 
«még villa», hatalmaskodni kezdenek s ez iránt panasz jut 
el hozzá, megbízta Thegus ispánt, hogy utasítsa a törvényes 
korlátok közé azokat, a kik a bártfai Szt.-Egyed-templom 
cziszterczitáinak károsításával tágítják a birtokaikat; a követ
kező évben pedig az egri püspöki dézsmát Sáros-vár kör
nyékéről pótolja tiszavidéki falvakkal. Eperjes is ekkor nyeri 
a mentességét. 1288-ban már jelentékeny kereskedő város, 
melyben az első kőházat1 a Tarczához vezető Patak-utcza 
mellett a Fischer-család építi. Ennek utolsó tagja, mint 
Eperjes-alapító utód, 1826-ban kapitányi nyugalmazásakor 
nemességet kapott.

Az a körülmény tehát, hogy II. Endre 1233-ban 3000 db. 
kősót adományoz az eperjesi plébánosnak, annyit bizonyít, 
hogy már akkor szervezett község Eperjes, melynek az 
1143—1233-ig terjedő két emberöltőre volt szüksége, hogy 
kialakulhasson. Gyors fejlődése magyarázza, hogy a bártfai 
halárvillongáshoz hasonló erőszakosságok nem ritkák azután

1 Hagyomány.
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sem. Alig állíttat itt fel új határjelzőket az ispán, a Delnafő 
miatt támad a polgárságnak viszálya a szomszédsággal: azon 
a ponton, a hol a Delna a város déli oldalán a Tarczába 
ömlik.' S észak felé is támadtak területi torzsalkodások. 
Látnivaló, hogy a tatárság elkerülte Eperjest, mely messze, 
különösen felfelé nyúló birtokokat szerzett, hol a polgárai 
túlnyomóan földet műveltek.

II. Birtokok, ki, 1248-iki dézsmamentességet Eperjes mint 
«villa» nyeri. Nagyközség lehetett, a melynek voltak némi 
kiváltságai. Ezek vonzhatták a szászokat, hogy szaporán tele
pedjenek le benne, meg a hova terjedelmesebb birtokai s az 
Anjouk idejében kifejlett ipara és kereskedelme. Alig törik 
meg az oligarkia, Róbert Károly, bár Eperjes Csák-párti volt. 
1316-ban visszaadja neki a Bakta-földet s adomány-levelében 
hospites-nek nevezi a polgárait, a mi szabadalmazott közsé
get jelent; 1324-ben pedig az önálló bíráskodás jogával ru
házza fel, négy évvel utóbb, mint Bártfa polgárait. 1331-ben 
Druget Vilmos újvári c. ad fa- és szénhordásra vámmentes
séget Eperjesnek, s az okirata cives-t és civitas-t jelez.

a) Kizárólagos birtokok: Mochnya, Kajáta, Finla, Láda, Berzenke, 
Szent-László-birtok, Czeméte, Bakta- és Dubrava puszták.

b) Részbirtokok: Enyiczke, Kende, Salgó, Komlós, Malomfalva, 
Kisszilva, Hamborg, Balázsvágás, Hidegkút, Gergelylaka, Sóvár, Uszfalva, 
Nagy-Ternye, Darócz, Bajor, Keresztes, Adámfölde, Zsebfalva, Karácsony
mező, Laszczó, Margonya, Valkvágása, Luzsánka, Longh, Ferenczvágás, 
Girált, Vaspatak, Balpataka, Meggyes, Badvány, Izsép, Andrásvágás, 
Ásguth, Nyársardó, Szent-Kereszt, Kaproncza, Buják, Luzsán, Zsegnye, 
Abrány, Erdőcske, Kellemes, Jákórésze, Benyék, Kis-Sáros, Szent-Péter, 
Som, Deméte, Szilvás, Lucska, Kükemező, Zsálmány, Dukafalva, Nagv- 
Szilva, Radács-birtok, Nagyfalu, Steflaka, Uszdombja, Zabava, Herczeg- 
falva, Novalyháza, Mulath, Konarech, Cservelyes puszták.1 2 Továbbá 
Wels tábornok 1537-ben Sóvárt adja 4000 írtért zálogba, de Soós hódo- 
lása után más birtokokkal kártalanítja.

c) Hegyaljai szőlők: Tálya, Zombor, Tolcsva, honnan vannak

1 A közsécj eltűnt.
2 Paracelsus kimutatása.
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magyar szőlőkezelési számadások. A városnak voltak borházai, tartott 
vinczelléreket. 1507-ben sok a város kiadása rájuk. 1563-ban Tályán van a 
Nyerges- és Pallata-, Zoinborban a Messzelátó- és Hosszú-, Tolcsván a 
Bartalos-, Gyopáros-, Czyroka- és Uj-Czyroka-szőlő. Borkiadások: 1534- 
ben (borgazdai számadás) Kacziánernek 32 iccze á 5 4  , vasárnap reg
gelire Bártí'a és Lőcse urainak 16 i., hétfőn a városházán 5 i., pénte
ken u. olt a collatióhoz 12 i. á 4 4» Serédynek 9 i. á 5 4  és 3 4» 
szombaton a városházán 5 i. á 5 4 ,  új évre a plébánosnak 2 pint á 
5 4 , a bírónak 2 p. á 5 4 ,  a tanácsosoknak 1—1 p. á 5 4  ; 1666-ban 
deákoknak és mendikansoknak bor 1-80 frt; 1684-ben biróválasztáskor 
ebédhez bor 33 frt.

Idők folytán sok birtoka volt a városnak, de azok a háborús 
világban sorra elvesztek. Ma erdői vannak m ég; hozzátartoznak: Bor
kút, a Szent-László-hegy, Czeméte s pár hold föld a határban. Leg
tovább bírta a szőlőket, Mochnyát és Kajátát. Ez utóbbiak az eperjesi 
kollégium birtokába mentek át adománykép, de 1673-ban a jezsuita
rend kapta a községeket, hol két r. kath. telkesgazda jobbágya volt. 
Ez a két község azután is ide-oda vándorolt, míg II. József az orsz. 
tanulmányi alaphoz nem csatolta. Ugyanakkor vesztek el a szőlők is 
meg a Thököli-féle kollégiumi királyszőlő (kb. 600 hold). Szerencsére a 
város megtartotta a malmait, bár azok is sokszor veszélyeztetve voltak.

Birtokosság (nemesség): 1537-ben Baksa, 1571-ben Iffim, 1575- 
ben Attay és Domik de Szőllőske, 1582-ben Ifíjú, 1625-ben Gidön- 
gidössy, 1627-ben Madarász, 1677-ben Heidenrajch, 1678-ban Arm- 
pruszter Dávid, 1681-ben Bauscher és Spáczay, 1683-ban Miszlay és 
Munkácsy, 1685-ben Rohr, Szikszay, Wizner, Tállyay és Feldmajer, 
1689-ben Lederer, 1692-ben Erbs és Urszinyi (Medveczky), 1694-ben 
Schreger, Szilassy, Zatorszky és Árvay (al. Szunyogh), 1695-ben Szőrös, 
1696-ban Szircsics, Sembek és Schreibvogel, 1699-ben Valszdorf, Eisen- 
berger és Földessy, 1706-ban Wall, 1708-ban Melisz és Szolkovics, 
1709-ben Frigery, Meszerez, Stessel és Stockinger, 1711-ben Henczel,
1717-ben Henkel, Páll és Picske, 1725-ben Zboray, 1737-ben Dubovay, 
1762-ben Tihanyi, 1770-ben Zaziv és Palásty, 1771-ben Szmolnik, 1772- 
ben Mancziny, 1786-ban Ziotay.

Teridet: 1878-ban 6116 kát. h .; 1909-ben 6552 kát. h.
Lakosság : 1869-ben 10.772,1880-ban 10.139,1890-ben 10.371, 1900-ban 

13.098 polgár, 1349 katona; 7277 férfi, 7170 nő; 567 külhoni, 140 távol.
Tartozék: Baktaköz (Eperjes-Dolina), Borkút, Kerekerdő, Malkó- 

kút, Pokriva, Polyánka, Szent-László-hegy, Szurdok.
Agyag: Téglagyárának agyagbányájában 1858-tól külfejtésszerűen 

készül tégla és cserép; 1903-tól gőzpréssel. A német égető-kemenczéket 
fával fűti, 1000 tégla =  27 kor. Piacz: Eperjes vidéke. Tf:V.
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Kőbánya: Homokkő: eoczénkori, barna, messzes, apró. A város 
kőbányáiban emberemlékezet óta (a Hegyecske-erdőn) On—0 7 vastag 
rétegekben folyik fejtés 500 m3 terméskőnek.

III. Topográfia. Eperjes a K. h. 39°, az E. sz. 49° közt, 
11 míldre a Központi Kárpátoktól, D-re mólt völgyben, a 
Tábor-hegy lejtőjén, domboktól s 700 m-t meghaladó hegyek
től környezve fekszik. Környékével együtt, geológiai és ég
hajlati viszonyainál fogva az állat- és növényvilág változatos
ságával, a legszebb vidékek közé tartozik. Hegyei: I. a hám
bori patak, Tarcza, Hernád és Nagy-Svinka közt Ny-ról K-felé,
II. a Nagy-Svinka és Hernád közt Ny-ról DK-re, III. a Tarcza 
és Szekcső közt, IV. a Szekcső, Tapoly, Olysva és Tarcza 
közt E-ról D-re terjednek. Az I—II. csoport a Branyiszkó- 
hegység, melynek derekát nagyrészt zord, szinte járhatatlan 
fenyveserdők s kisebb lomberdők borítják. Hasonlók a geoló
giai és botanikai viszonyok a Nagy-Svinka balparti hegysé
geiben. Tovább K-nek Abosig, a Svinka és Hernád össze
folyásáig, a korábbi gránit- és gneisz-képződmény megszűnik 
s csaknem kizárólag kárpáti homokkőből álló hegyláncz 
húzódik. Ennek kiágazásai: a Haligrundi-hegyek,1 az eperjesi 
Kálvária-hegy, mely koleopterologiai tekintetben nevezetes, 
meg a Villecz-hegyhát. A Svinka-patak másik oldalán a D-nek 
húzódó hegylánczot többnyire lomboserdő fedi s benne az 
Abostól ÉNy-ra emelkedő Tluszláig többször gneisz-képletek s 
itt-ott tálkos konglomerátumok s ezeken mészkő vagy diasz- 
homokkő mutatkoznak. Izsép, Berki és Badács körül mészkő
telepek is vannak. Abostól Kisfaluig megint a homokkő és 
triaszmészképletek, Ivavecsán és Tihany közt pedig dolomi
tok láthatók. A III. csoportot részint kopasz, részint lombos- 
erdőjű, kúpalakú ormok jellemzik Gergelylakálól Ivapiig, a hol 
azonban a Maglód-hegy trachitos, járulékos üledékkőzelű. 
A sárosi várhegynek hasonló a természete. A IV. csoport

Heiliger Grund.
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trachithegység, mely a bájos alsótarczai völgynek K-i pár
kánya.

Az eperjesi völgymedeneze alját fiatal neogén-képletek 
töltik be; a hegylejtők irányában többnyire üledékes trachi- 
los tufák vagy trachittal kevert agyag mutatkoznak; vagyis 
a plulonikus, vulkánikus és neptunikus eredetű kőzetek, a 
gránittól a conchyliákban gazdag újabb neogenhomokkőig, 
nagy változatosságban fordulnak elő. Közép-Európa fa- és 
bokorfajlái szinte valamennyien láthatók. Gazdag a flóra és 
a rovarfauna is. S a táj festői, melyet erdők, kertek, gyümöl
csösök tarkítanak. A fák tűleveleűek, lombosak, vegyesek. 
Lombos fák: a tölgy, bükk, gyertyán, szórványosan: a nyír, 
juhar, hárs, kőris.

IV. Kiváltságok. Erődítés. Eperjes 1324-től város: civitas; 
a lakosai: cives vagy hospites, vagy cives et hospites. Itt min
den polgár egyenlő jogú. nem mint Bártlán, hol Lőrincz 
külön jogokat és szabadalmakat szerez. Jogait 1346-ban Nagy 
Lajos, 1352-ben István kir. hg. erősíti. Más jog-újításai vagy 
erősbítései 1347-ben 4, 1348-ban 1, 1349-ben 2, 1350-ben 1, 1354- 
bcnl, 1357 1,1359-1, 1361-ben 1, 1364/6-ban 3, 1370-2-ben 3, 
1374-ben 3: királyoktól vagy királynőktől erednek. A sok jog
adomány természetesen a városi pénztár terhével járt. A város 
így méltán veti rá magát az újjáalkotására az Anjouk alatt: 
a falusias házait díszes kőházakkal cseréli fel, templomot 
épít és többször bővíti, védőfalakat emel. A XIV. századra 
teljesen felújul. Erősödését és terjeszkedését oklevelek bizto
sítják: az 1331-iki Drugeth-féle adómentesség után 1346-ban 
a király Eintha Jánost és a delnei nemességet tiltja el, hogy 
a várost a Eekete- és Mérki-erdőben a favágásban akadályoz
zák; 1347-ben a Fekete-erdőt kapja; Erzsébet királyné ugyan
akkor utasítja a nemességet, hogy a városnak a templomához 
bárhol engedjen át követ; 1348-ból ered a töltszéki, 1349-ből 
a somosi vámsorompótól való mentessége; az 1350. kir. r. a 
kereskedőinek a személy- és vagyonbiztosságot adja meg; az
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1364-iki régi kiváltságuk alapján országul biztosítja számukra 
a szabad menetet és kereskedést, s ezt a jogot Erzsébet 1371 - 
ben Krakóig Lengyelországra is kiterjeszti, hol csak a lengyel 
kereskedő adóját fizetik; 1374-ből való kereskedelmi és ipar
szabadalma, hogy falakkal erősíthesse magát a város, olyan 
mint Budáé.

Az erődítés munkája 1378-ban kezdődik, a midőn az 1378. 
kir. leirat a sárosvári és többi adószedőknek a bástyázathoz 
szükséges fa, kő és mész adómentességét jelenti ki s egyben 
Diósgyőrről Ambrus mestert küldi a munkálatok vezetésére, 
továbbá Eperjes, Sáros és Szeben városok évi adóját ugyan
arra a ezélra engedi át. A munka elősegítése czéljából Zsig- 
mond 1404-ben Lőcsére hívja magához a város képviselőit, 
s ott megállapodik velők, hogy 12 évi adómentesség fejében 
az építést befejezik. Még másnemű támogatásnak is részese 
lesz a város: 1411-ben a sóvári sótelepet használhatja ki 
2000 írtig s szabadon árusíthat sót Sáros és Szepes várme
gyékben; 1411-ben a Szent László-birtokot kapja, melynek 
1261-től birtokosa, az Echy-esalád 1 Henniget kapja kárpót
lásul; az 1423-iki kir. adomány kiterjeszti a sótelep használati 
jogát annyiban, hogy a polgárság só- és érczbányászás végett 
Sóvárt tovább kutathasson. Erre a ezélra a Soós-család is 
átengedi a bányajogát. A kutatásnak azonban jogsértés járt 
a nyomában: a bám^ászok átcsaptak Synka területére s ezért 
1428-ban Zsigrai Pous Mihály a tiltakozását jelenti ki az al
ispán előtt.

Zsigmond az adományokon felül 1397- és 1407-ben az or
szág rendéihez és a városokhoz ír, hogy Eperjest, a melyet 
újra alapított, benépesedve akarja látni s azért senkise akadá
lyozza a benne való megtelepedést; másfelül megengedi, hogy 
a települőt, ha valaki gátolja, a fő- vagy alispán Eperjes pár- 
polgárával karhatalommal vihesse be; az 1404-iki adómentes

1 Eperjes legrégibb okirata.



séget az 1418-iki tűzvész miatt újabb tíz évre terjeszti ki, s 
egy évre felmentést ad a katonaállítás és tartás kötelezett
ségétől, valamint, bogy a bástyaépítés jobban haladhasson, 
Julián bíboros a munkát ünnepeken is megengedi. Az utóbbira 
van is szükség, mivel a polgárság szintén erősen építkezik : 
új, díszes házakkal cseréli fel a régieket. 1435-ben elrendeli 
a malomárok kitolását, hogy a két malom megváltása után a 
város új utczát(Árok-u.) nyithasson s lemond a hétfői heti vásár- 
tartásra és vásárdíjszedésre vonatkozó kir. jogokról; 1440-ben 
Erzsébet királyné ad engedélyt arra, hogy a polgárság Sáros 
vármegye területén bárhol követ fejthessen. Nines egyéb 
akadálya a nagy munkának, csak a csehek. Azok ellen fegy
verrel is résen kell állani. De szakadatlanul folyik a város 
felújulása, s a XV. század végére az erődök, a gótikus házak 
és díszes főtemplom készen állanak. Mint elsőrangú városnak 
középkori alakját örökíti meg a városházán egy térkép alsó 
sarkán Gasparus Gáspár geometra rajza : a «Prospectus L. R. 
Civ. Ep. occidentem versus».

Eperjesnek, mint a középkori városoknak, alakulása ha
tározott rendszerű. Középütt a sík főtér hosszan, kerülék- 
idomban elnyúló. Annak hosszúságát a módos polgárság 
száma szabja meg. A plébánia és templom meg a piaczhely 
a főpontot foglalják el, hol vásárkor a kalmárok lerakodnak. 
Az utczák nem a főtéri középpontnak tartanak, hanem ennek 
sarkaiban nyílnak bele, hogy a főtér két házsorát át ne kell
jen törniük. De mivel a két összekötő Megyeház- és Elórián- 
utcza a főtér közepéről vezetett a Magyar- és Arok-utczához, 
a melyek párvonalasak, a főtér védelmi czélra kapuval záródó 
ivezetes átjárókat kapott. Ezekre épült a törvényszék és a 
városháza.

A városkörítő bástyafalak sokszoros bővítésen és javí
táson mentek ál. Csak 1494-ben igazítják teljesen át, sőt
11. Ulászló királynak a városban időzése, mint a volt kassai 
kapu felirata sokáig hirdette, arra szolgál alkalmuk hogy az É-i

A K Ö Z É P K O R I  V Á R O S O K .  331



332 XX. V Á R O S O K .

kapun kívül még a D-ifelvonó, hidas kaput is erődítménynyel 
látják el. így nyeri a város a három körfalú, tojásdad-alakú, 
nagy várszerű formát, mely körül a Tarczából mély sánczban 
a malomárokba vezetett víz folyik. Ezt a vizet emelték fel 
gépezettel a csatornákba ivóvizük A körfal 1606-ban 3330 
lépésnyi, 720 ágyúréses s 42 ágyútelepre van berendezve. 
Rajta mellvért védelme alatt járni lehet. A két kapu védel
mére is vannak külön bástyák s Ny-felől a belső falakat is 
két bástya védelmezi. A Flórián-utczából hasonlókép nyílik 
erős bástvás, felvonó hidú kapu, melyet Ny-n és K-n két 
kisebb bástya támogat. A belső várfalak mentén vannak a 
nyilt csatornák, melyeket a Ny-i és Dny-i falak alatt bocsá
tanak ki a malomárokba. Azok a Flórián-utczai kapunál 
külön erődítésben végződnek. Nagy csatorna visz a Fő- és 
Magyar-utczából ugyanoda. A malomárok 1437-iki leszorulá- 
sával nyeri a belsőváros azt az alakot, mely a XIX. század 
harmadik tizedéig megmarad.

A külső falon belül húzódik a 12 öl széles és 4 öl mély 
védőárak, melyet középen magas és vastag fal oszt ketté arra 
a czélra, hogy a külső 8 ölmi árok a vizet fogadja be, a 
belső 4 ölnvi pedig, melynek Zwinger a neve, ostrom idején 
a helyőrség védelméül szolgáljon. Beljebb esik a belső fal
gyűrű számos bástyával: alul 1 ölnyi, fenn pedig 3 láb- 
nyi szélesen. A bástyák 6 öl magasak. A főerődítvényck a 
felső vagy északi és alsó vagy déli kapu előtt (amaz a mai 
Pulszky- és Benyey-házak, emez a mai püspöki palota köze
lében) állanak. A kapuk felső részében állandó őrség tanyá
zik, előttük pedig két oldalt erős bástvázat és felvonó híd 
biztosítja a bemenetet. A városi kórházhoz Ny-n és a K-i 
sétaúthoz («Sétán}7») vezető utakon is bástyafal emelkedik. 
A város régi öt utczája: a Fő-utcza, melynek két sorban vo
nuló házaiban az emelet rendesen lerakó-, a földszint pedig 
lakóhely; a Windisch (vend = tót), később Magyar-utcza, a 
Graben v. Arok-uteza, a Kovács- és Rózsa-utczák.
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A főtér házai hosszú, keskeny telkeken húzódnak végig. 
A várrendszer miatt minden talpalattnyi helyet be kell épí
teni. A házak lakosztályberendezése is azonos: 3 ablak az 
utczára néz. A styl a XVI. századig gót; utóbb a félköríves, 
kényelmesebb portálékat és terjedelmesebb ablakokat ked
velik. Az E-i és D-i kapunál külön házcsoport látszik, sőt a 
Ny-i belső fal mellett, a «Falközben» is emelkednek apróbb 
épületek, vagyis a «Bástya-utczában». Az Árok-utcza É-i része 
.mögött van a Szárazmalom arra az esetre, ha az ellenség 
lefoglalja az alsó és felső vízi malmokat. Erős falazatú; kör
ben hajtják a lovak. A csűrök a városon kívül találhatók, 
de a városházán is volt gabonatár, valamint az Arok-utczá- 
ban Városmajor.

A nagy piacz a fő-ntczai középvonaltól balra, míg a 
plébánia-templom attól jobbra esik. K-rőJ Ny-nak haladó 
nyill csatorna választja el. A templom E-i szomszédja az 
1451-ben készült s 1779-ben megújított, nürnbergi házmintájú 
régi iskola. Tovább 1642-ben a magyar templom, 1667-ben a 
kollégium épül. Velők szemben, a tér másik felén, hol a 
a későbbi Neptun-kút készült, a piacz czéljaira terjedelmes 
árúcsarnok áll a D-i rész kiszélesedő pontján: apró fülkés 
középület, hol az összes bolthelyiségek rendelkezésére állnak 
a vásári sokaságnak. Mellette erős, emeletes bástyatorony 
rejti a csendháborítók és zavargó diákság lezáró helyét: a 
Narrenhaus-t. Még a Fő-utcza K-i házsorán van a nagyven
déglő. Utóbb a városfalakon kívül is épül korcsmahelyiség. 
A vásárkor kirakodó czéheknek pontosan ki van jelölve a 
helye: a mészárosok a piczon, a K-i házsor közepén, egész 
kis utczában (Branka), a dinárok a városház ívezete alatt 
lefutó városházköz fülkéiben, a vargák a főtemplom környé
kén, a pékek az éltől D-re eső piaczrészen, a zöldség- és 
agyagárusok a nagyvendéglő táján árusítanak. A Tábor-hegy 
felől le, a vászonfehérítő (Bleiche) irányában vezető utcza is 
meg van a piaczi oldalról erősítve s bástyakapukkal ellátva:



334 XX. V Á R O S O K .

az egyik kapu Ny-n a városház É-i szárnyát képezi, a má
sik kapu — ma törvényszék — részben városi, részben ma
gántulajdon. A Fő-uteza DNy-i végét, a mai püspöki palota 
területét, hajdan a városi kórház és szegények háza s ennek 
tövében az Arok-utczára nyiló kisebb templom töltik be. 
Az utóbbi 1540-től ev. tót templom, majd az 1673-iki kir. r. 
alapján a minorita-rend birtoka, mely a kórházat is kolostorrá 
alakítja át. 1787-ben a kir. fiskus teszi rajok a kezét, 1791-től 
pedig a kassai gör. kath. püspöki vicarius veszi át. A templom 
díszes kibővítése Iveczer Sándor alispán, illetőleg Keczer István 
nagyváradi nagyprépost érdeme, míg a kolostornak püspöki 
czélokra való átépítése 1848-ban királyi végzésen alapul.

A belső körzeten kívül vannak: a Magyar-utczában az 
emeletes vármegyeháza, melynek a XIX. században készül 
barokstilű, bővített épülete, a Windisch Kirche, 1505-ben az 
Ecclesia Hungarica, melynek előzményei az 1288. évi karme
lita-kolostorhoz és templomhoz vezetnek. Az 1531—40. közti 
években az ev. lakosság ezt is lefoglalja s gabonatárul hasz
nálja. Lerombolása után nagy idő múlva az 1667. kir. ren
delet a Szent Ferencz-rend tagjait ruházza fel a hely jogával 
s fél század elteltével bőkezű adakozók támogatása teszi le
hetővé az új kolostor és kéttornyú templom felépülését 
(1728.). Az alsó malomtól D-re terül el a Halastó, melyben 
1466-ban a harcsáért 8—20 frt a bevétel, a későbbi Jezsuita
halastó, végül a legrégibb «Szent László »-féle templom.

A külvárosok (Hostat) elég terjedelmesek. A Tareza men
tét sűrűn lepik el a birtokos polgárság majorságai s a vízen 
túl az erdőborította domboldalakon a díszes nyári lakásai, 
gyümölcsösei, szőlőkertjei. Az utóbbiak különösen a Czeméte 
felé vivő út domboldalán. Eperjes XVII. századi írója ki is 
emeli a valóban kedvező viszonyokat. «Virágzása korában 
mondja — kiváló tanács vezeti. Templomok és iskolák tekin
tetében az ország egyik városának sem áll mögötte. Vásárjai 
látogatottak: sokféle nép seregük össze; válogatott áruk lát
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hatók a piaczán. Körülötte gyönyörű kertek, szőlők s ezek
ben díszes lakások vannak mindenfelé. A város szelleme 
egészben sajátos: még a sziklák, falak és házak is élni lát
szanak benne. Nem csoda, ha az idegenek szépsége, gazdag
sága és műveltsége miatt közönségesen kis Lipcsének avagy 
Becsnek nevezik.» Bél Mátyás (Compendium Hung. Geogr. 
1771).), a ki Fragopolis- és Eperjessum-nak (Bonfini: Aperias- 
cium; Cromer: Aperiassum) írja, hasonlókép kiemeli pompás 
házait, tiszta utczáil, a polgárait pedig «mira urbanitate culti, 
hospitales, faceti »-nek mondja, továbbá fényes kertjeiről em
lékezik meg az alvárosban s a D-i kapu előtt elterülő rózsa- 
és virágkertjeiről, nemkülömben a hegyekbeli híres savanyú 
vizeiről. Utóbb a felső kaput, hogy az alvárossal közlekedni 
lehessen, eltávolítják. Szepesházy K. (Merkwürdigkeiten d. 
Kgr. Ungern. 1825.) a változtatást már régi dologként említi 
fel s megjegyzi, hogy az ő idejében 87(5 háznak 6728 la
kója van.

II.
Bártfa szabad királyi város.

I. A város kezdetei. A honfoglalók az egész nagy felső 
vidéken rengeteg erdőségeket találnak. Maglód, Töhötöm 
vezér fia a terület első ura, a ki Maglód-várból (Kapi-vár) 
kormányozza uradalmait. Vadon marad azonban sokáig a 
hely a maga vége nem érhető tiszafa-erdőségeivel, a hova 
legfel jebb vadászni járnak ki a királyok: Árpádháziak és a 
szomszéd lengyelek. Sóvár irányából, hol Lengyelországnak 
egyik határerdeje, illetőleg vadászterülete esik, erre visz fel 
a királyi főút: tehát mozgalmas feléje a kereskedelmi élet. 
S a vidék bájos fekvésű, a vadállománya dús. Hamarjában 
szemet is vetnek rá az uralkodók, s hamar megkapja, mint 
királyi vadászterület, a Széphely (Seupehelud, Schönfeld) nevet.

A legelső telepesek a honfoglaló magyarok, a kik hon
védelmi határszolgálatot teljesítenek. A via regalis-on van
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rajokbízva az országhatárszéli főkapu (később: Porta Bardpha) 
s odább, a zborói vár szomszédságában Zemelne (Őrhegy), 
hol tiszafanyelű bárdokkal állanak őrt. Majd (talán 1206-ban) 
a czisztercziek rendje jut el ide erdőirtó munkára, hogy az 
útvonalban tanyát üssön s onnan folytassa kulturális fel
adatát. Nagy birtokhoz jutnak: lehet, hogy a czisztercziták 
nagy barátja, III. Béla adományából. Először az 1247-iki kir. 
levél erősíti ugyan meg a jogaikat, de már jó ideje gazdálkod
nak azon a földön. Kész a kolostoruk, Szent-Egyed-templo- 
muk, sőt egy sereg telepesnek is a házuk alapvonalai irányá
ban állanak lakaik. Nem lehetetlen külömben, hogy a meny
nyiben a szomszéd kapronczai cziszterczita zárda a XII. szá
zad második felében épült, a bártfai apátság legalább is 
egyívású vele. A jelzett okirat az apátsági uradalom hatá
rait abból az esetből kifolyólag határozza meg, hogy Eperjes 
szászai az ő kárára törekszenek kitolni a birtokaikat. Tegus 
sárosi c. intézkedik a határigazításban. Az uradalom határai 
akkor: I. a Kysthopul-határtól a Ghyboltó-i keresztesekig 
(ENv: 15 mértföldnyire); II. E-nak erdőségen át az Oronnos- 
pothok-ig (Aranyos p.); III. erdőn át Monuhpotok-ig (a Ta- 
polyba folyó Barátok pataka); IV. hegységen át a Pryeluchyn- 
folyóig (?); V. erdőségen át a Kysbereznek forrásáig (Zboró- 
nál a Nagy-Bereznek patakba ömlik); VI. innen Lopuhmezőig 
(a Stebnik falu völgyében). Ettől az első határvonaltól foly
tatódik a föld Burcuth-ig (a mai borkúti forrás), majd a 
Macoucha-hegyen át a Breznicha-patak forrásáig, azután el
nyúlik a Nogigrabouch-patak (Nagv-Grabócz) kútfejéhez, mely 
a Thopul folyóba szakad s tőle az erdőn át a Kyslocouebát 
(Kis-Lauka) érinti, végül ismét erdőt haladva meg a Cbellez- 
mezeo-nél (Gselfalva) végződik, mint második határ. A har
madiknak iránya: I. a Thorycha-tól (Tarcza) a Tapolyig ter
jed; II. a Zukchu-(Szekcső) praediumol foglalja magában a 
Szekeső patak K-i felétől a D-ig, odább a Beketyabucur (Be- 
kettyebokornak hívott) sűrűségig, a királyi útig s új és régi
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határokon elhaladva megint a Szekcsőhöz ér. A negyedik 
irányban a delnafői praedium első határa a Sydov-potok 
(Zsidó-pataka) K-i részétől a királyi út mentén a Delnafő 
folyót éri el, majd ennek irányát követi a Tapolyig, innen 
pedig erdős földet lép át a Zsidópatakai előbbi határig. Az 
1505-iki határjárási okirat ismétli az adatokat. Városról még 
nincs említés téve, csak Bardpha-földről.

Az okirat hamarosan a kolostornak a tatároktól való 
feldulása után kell. A király nyilván azonnal módot akart 
nyújtani a rendnek, hogy a birtokait rendezze. Úgy látszik 
azonban, nem sokáig marad ott: 1300 körül már nem emlí
tik az adatok. A kapronczai társházzal együtt távozhatott el. 
Az utóbbi legalább ekkor már Zbugyay-birtok.

A zárda a későbbi parochiális-templom táján állott, 
valamint a templomának alapfalai is tovább megmaradtak. 
A zárdái épület a plébánia-templom DNy-i oldalát foglalta el, 
a mennyiben ennek befalazott csúcsíves kapuzata csak beléje 
nyílhatott. Ezen az oldalon í. i. nincs sem tér, sem ulcza, 
csak «intra muros»: várfal mellett maradt keskeny köz 
látható.

Az urasága nélkül maradt telep valószínűleg ezután 
részese annak a nagy munkának, a melyet Róbert Károly, 
az ország regenerátora fejt ki, főleg a felső országhatár bizto
sítása körül. A munkáskéz szaporítása, a halicsi határok ren
getegének «vágások» által való ritkítása és benépesítése (Bajor-, 
Balázs- és Kapipál-vágása stb.) hosszabb időt foglalnak le, a 
míg a munka annyira nem halad, hogy központ állítása válik 
kívánatossá. így születik meg, a honvédelem érdekében, Bártfa 
város létesítésének terve. Róbert Károly 1312-ben olaszországi 
kíséretéből szemeli ki rá a római származású Lőrincz vitézt, 
a Lőrincz fiát s neki adományozza Széphely helységet. O te
hát Bártfa város alapítója és szervezője. Az 1320-iki alapító 
királyi okirat a város jogai mellett külön jogokat biztosít a 
szervező részére. A régebbi s ezentúl letelepülő jövevények

T óth Sándor : Sáros vármegye monográfiája. III. 22
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(hospites) 10 évre mentességet kapnak a földváltságtól adó
tól és mindennemű köztehertől; 10 év után azonban föld- 
váltság czímén minden városi telekért évi fél fertőt 77 ma
gyar frt = a márka 74-e) fizetnek három részletben, termésük
ből pedig Aá tizedet a királynak, 7*-t a plébánosnak szolgál
tatnak; végül földművelésre birtokba veszik a Kuziu-mező 
nevű erdő közepéig s a havasokon túl Kabalalalváig és Sár
patak felé terjedő földet s Újfalu-majorság felét. Lőrincz vi
szont az utódjaival együtt a birói tisztet, a városnak adó- 
mentességgel járó két telkét, a város területén létező malmo
kat és malomépítő-jogot kapja. Az oklevél 1340-ban nyert 
erősítést.

A város «Bárdfa» neve kétségtelenül a «báni» szótól 
ered. Ősi telepesei, mint az első határjárás helynevei igazol
ják, magyarok; legrégibb (kis) pecsétjükön rajta van a rövid- 
nyelű bárd, a mely fegyvere a régi kornak; 1400-ig az összes 
királyi levelek így nevezik. A bárd régi német «Barte» nevé
ből írnak a németországi jövevények Bartenfeld-et (Bartfeld), 
mely utóbb 1325-ben Bárdfalva, 1420-ban Barthfa, 1499-ben 
Bartpha, 1434-ben lengyeles Bardiow, 1534-ben Barthva, Barlhtfa 
s utóbb Bártfa-féle átírást kapott.

II. Birtokok. Az 1247-iki határjárás1 általánosságban 
jelöli meg a czisztercziek Bardfa-földjét; az 1320-iki okirat is 
határjelölő: új területet csatol a városhoz, mely többnyire 
erdőség, meg Újfalu felét. Sárpatak falu, úgy látszik, szintén 
régebb idő óta az övé, mert az 1347-iki királyi irat visszá- 
itéli a Bebekektől. További királyi donácziók: 1376-ban a 
Skultéti Henriktől megvett kincstári házak, malmok és egyéb 
birtokok az úri jog elismerése czímén Szent-György-napkor 
évenkint fizetendő 500 arany fejében; 1425-ben a Zudar-

1 Határjárás 1566-ban Tarnó, Krussó, Kichvald és Bocjlvárka községekben ; 
bányabejárás 1623-ban Trocsány és Orsócz leié ; határsértés miatt tiltakozás 
Trocsányi ellen Volya, Lófalva s Trocsány szélein.
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család és a város közt peres erdőből a városerődítéshez szük
séges fa és kő; 1474-ben a Zudar-család férfiágának hagya
tékául ; Sárpatak, Rokitó, Sverzsó, Aranypatak, Újfalu, Hosszú
rét, Komarócz; 1527-ben «hű szolgálatokért» Barthosfalva, 
Orkuta, Jakabfalva, Ressó, Ossikó, Herknecht, Siba, Klyussó, 
Kabalafalva; 1733-ban Sárpatak, Rokitó, Sverzsó, Stató.

Birtokosság (nemesség) : 1370-ben Zudar (a vár és város birtokosa), 
1460-ban Ujlakytól királyi engedélyivel a várépítő Rozgonvi-család 
részére adomány, 1506-ban II. Ulászló zálogba adja Perényinek, de 
II. Lajos visszaváltja, 1555-ben Serédy, 1617-ben Miskolczy, 1656-ban 
Splényi, 1658-ban Grünwald, 1662-ben Peklánszky, 1673-ban Puss, 
1677-ben Járay, 1684-ben bártfai ház miatt Keczer tiltakozik Uifalussy 
ellen, 1694-ben Hcindenreich, 1699-ben Vajmand. 1684-ig a várost 
Rocskay, Bethlen, Rákóczi György, Thököli és Szobieszky tartják ke
zeikben, de ekkor Barkóczy Ferencz elfoglalja Rácz Adámtól, 1703-ig 
labancz kézen tartja, a mikor a város II. Rákóczi Ferencznek hódol 
meg. Ebben az időben le Eperjesig csupa magyar falvak voltak még. 
Birtokosok továbbá : 1706-ban Mokussinyi, 1708-ban Ocherland és Szon- 
tagh, 1709-ben Stepbanóczy, Schirmer és Ingling, 1712-hen Franken
stein, 'finesz, 1714-ben Goznoviczer, Stepbanóczy, Járay, Sirmer, Engel- 
májerné, Balkáné, Kendecsy és Radványi, 1725-ben Brezinay, 1727-ben 
Salgovics, 1762-ben Engelmójer.

Terület: 1878-ban 9413 li5%ooo kát. hold; 1909-ben 
9547 kát. hold.

Lakosság: 1878-ban 5303; 1900-ban 6102.
Házszám: 1900-ban 879.
1901-ben a város körül a terület következőleg oszlik el: 

4451 hold 33 öl- szántó, 394 hold 1592 öl2 rét, 366 hold 
471 öl- legelő, 3541 hold 510 öl2 erdő, 167 hold 775 öl2 
kéri, 625 hold 1148 öl2 terméketlen föld.

Tartozék: Bártfaniihalyó, Bártfa-gyógyfürdő, Bártfa-za- 
bava, Mieskó-fehérítőlelep, Postarka-telep.

Agyag: Négyféle színű. Tf: VII.
Kőbánya: Homokkő: eocénkori, szürke, kissé meszes, 

durvább. A fürdő mellett levő kőbányában 1892-ben 250 m3 
villaépítésre.

22*
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III. Topográfia. Bártl'a, az ország legészakibb városa, az 
E. sz. 49° 17' 10" és a K. h. 38° 50' 45" pontjai közölt, a 
Kárpátok északi részének a szélén, erdőktől és léslői fekvésű 
hegyektől övezve terül el. Négy völgy torkollik bele, a mi 
már a középkorban hadifontosságúvá teszi annyival is inkább, 
mert a völgy talajánál jóval magasabban alakult. Alatta a 
Zabava mellett terülő völgy keskenysége s a hegyoldalak me
redeksége miatt valódi szorosnak tekinthető. Hadi és keres
kedelmi jelentősége miatt emelik az Árpádok a lengyel- 
országi királyi utat rajta és a vidékén keresztül (budapest- 
duklai állami út), mely egyik ága a Fekete- és Keleti-tengert 
összekötő középkori útvonalnak. Területe majdnem két négy- 
szögmértföldnyi és alakja, valamint határai szinte ma is meg
felelnek a Gasparus Gáspár 1708-iki térképén feltüntetett D- 
idomnak úgy, a hogy Nagy-Lajos és Zsigmond királyok ren
deletére a körfalaival és bástyáival s középütt haránlosan 
hosszú tégla formában tartott főterével kiépült. A Kálvária
hegyről nézve a fekvése völgyszerű, de D és DNy felé, még 
pedig a hosszúsori országúitól a Fazekas-utcza sarkáig, erősen 
emelkedő. Alatta folyik közvetetlenül Ny-ról FK-re a Tapoly, 
DK-ről E-ra a Lauka (Lukavicza), F-ról l)-re a Brezsnvik. 
Amaz Dubine alatt, emez az újfalvi hídnál egyesül a Tapoly- 
lyal. A Tapoly-völgy F-i oldalát a Kőhegy és Paphegy zárja: 
DK-re a Laukán túl van a Kálvária-hegy s tovább D-re az 
Akasztó-hegy; a zborói vagy berezneki völgy egyik Ny-i 
mellékvölgyében, fenyvesektől körítve s F-n a Kőhegytől 
védve terül el a XIII. századból ismert Borkút, mely hosszú 
időn át, a XIX. század negyvenes éveiig, mint «bárlfai fürdő», 
virágzásának tetőfokára jut el.

IV. Kiváltságok, erődítés. Az 1320-iki1 királyi kiváltság- 
levél után a XIV. század befejezi a város minden irányú ki

1 Báilfi a tatárjárás előtt helység, 1320-ban civitas nostra Bartpha, 
1376-ban civitas murata Bardfa. Kiváltságai: 1316-ban favágás joga, 1364-ben. 
vámjog, 1427-ben orsz. vásárjogának erősítése, 1453-ban czímer-adomány.
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fejlesztését, kidomborítja politikai és közjogi jelentőségét. 
Számos okira! tanúskodik a fiatal város kereskedelmi és ipari 
lázas tevékenységéről és gazdagodásáról. Kiépíti az erődítvé- 
nvekel. restaurálja a Sz.-Egyed-templomot s szabályozza a 
város belső beosztását. Kiváltságokat egyre-másra nyer: 
1340-ban Nagy-Lajos megerősíti az atyja adta jogokat, 1347-ben 
visszautalja Sárpatakot, 1352-ben kőfalakkal és bástyákkal 
véteti körül, hogy biztosítsa a lengyelek betörései ellen s fel
lendült kereskedelme javára kétheti vásárjogot enged a tel
jes vámmentesség és szabad kereskedés biztosítása mellett. 
1300-ban és 1388-ban a lengyel királyok is támogatják, a 
mennyiben Czehowig adnak vámmentességet az árúinak s 
csak a csempészett árú elkobzását kötik ki az ósandeczi 
apáeza-kolostor javára. Nagy-Lajos 1305-ben, mikor rablók 
háborítják, pallos-joggal ruházza fel, 1370-ban pedig szabad 
királyi városi rangra1 emeli s a kamara haszna és a biró- 
választás jogában s minden egyéb jogaiban, szabadalmaiban 
és kiváltságaiban biztosítja. Ez a fényes korszaka azonban 
1380 után elhomályosodik: viszályai támadnak a lengyel és 
morva hadakkal s a szapora rabló-csapatokkal úgy, hogy 
1403-ban új telepesekkel kell pótolnia megfogyatkozott lakos
ságát. Zsigmond 1410-ben jóváhagyja ugyan a törvényes be
iktatását a szabad királyi városok sorába, de csak 400 arany 
váltságdíjért, viszont azonban 1412-ben kiadja a várnagyok 
kezéből a «királyi várat», hogy a polgárság vegye gondjaiba

1 A Lörincz családja részére fenntartott úri jogokat (fónagyság) szintén 
akkor szünteti meg a király. Szükség is volt rá, mert a pallos-jog daczára a 
város önkormányzati jogára bénítólag hatott az, hogy tulajdonkép két ura 
volt. Lörincz családjától egy Konrád nevű harminczados vásárolta meg könnyű 
szerrel a fónagyságot (advocatia), ki utóbb második felesége révén Budára 
költözködött s a jogait rokonnak adta át. Ezek a viczefónagyok nagy kegyetlen
kedéseket követtek el: az elítélttől pénzt erőszakoltak ki; ha az nem tellett, 
élelmiszert s ha az sem, főváltsági esküre szorították, a mi egyértelmű azzal, 
hogy rabszolgának állt. A nőkkel szemben sem tanúsítottak egyebet, csak erő
szakot. Arra a scniorok panaszál a a király 2700 aranyon megvette Konrád 
jogait s odaadományozta — évi adójának emelése után — Bártfának.
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annak szabad kinyitásával és bezárásával a szabad járás
kelést. Egyébiránt máskor is megterheli a várost, sőt a sze- 
pesiekkel együtt több ízben el is zálogosítja, a mint később 
Mátyás király. Sajátszerű, hogy ekkor s még a XVI. század
ban is Bártfa nem Sáros, hanem Szepes vármegye kötelé
kébe tartozik, Sárosnak fennhatóságát pedig századokon át 
nem ismeri el.

Kőfalakkal, bástyákkal és tornyokkal erősített belváro
sát minden oldalról külvárosok környezik. Ezek a belváros 
D alakú alaprajza szerint: az egyenes alapvonalnak, az E-i 
körfalnak irányában sorakoznak. A malomárok szinte pár- 
vonalos szemközt vele. Az É-i külváros Hosszúsor-a folytatja 
az irányt s D-n, a külső sánczfal mentén, a Sétatéri érinti. 
Többi utczája: amannak mintegy folytatásául a Tót-utcza, a 
XV. század «Windischgasse»-ja; a felső malomnál az Uj- 
utcza s az előbbivel szögbeálló Béka-uteza. Az E-i suburbium 
a Tapoly síkján a többi résztől elválasztva fekszik. A A';/-/ 
külváros a Halpus-utczából s a belváros Ny-i sánczárkát 
szegő pázsitból (Glacis) áll. Földszíne egyenlő a belváros 
talajával, ezért a sánczárok itt legszélesebb, de a pázsit is 
50—60 öl szélességű a hadi érdekek miatt. Az ulcza a közép
kapu (Wallenthor) tengelye irányában haladt. A felsőkapu 
előtt terült el a kivégzések helyén a Statua Mercurialis (ha
lotti lámpa-oszlop). A belváros D-i oldalán, 40' emelkedéssel 
haladva meg a belső színtájat, a Fazekas-utcza ED-i irány
ban nyúlik el, mely a Mihalyói-hegy K-i oldalára kapaszko
dik, onnan pedig É-nak ismét lehajlik. Ezt a legmagasabb 
pontját a városnak a legerősebb bástyázatok védelmezték. 
A K-i oldal Ó-fehérítő külvárosának több utczája közül a 
Posstajek-(Kisbástya-)utcza is régi keletű, a többinek ház
sorai részben a Kálvária-hegy lejtőjének tartanak.

A külvárosok házait is hihetőleg ezölöp- vagy palissád- 
sorok védték a váratlan támadások ellenében. Azok előtt 
mély árok húzódott. A Halpus-utczának a XV. században
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volt Schrankenthor-ja is. Az 1437-iki kimutatás szerint kül
városi utczák: Dy lange Zeile, — Windischgasse, — Dy aide 
bleiche, — Topper-gasse, — Dy hohe Zeyl, — Hilpusch- 
gasse, — Hinter der mole (Pasteichen), — Galgengasse.

A belváros-nak majdnem kellő közepét a főtér (Ring) fog
lalja el. A négy világtáj szerint keletelt négyszögnek hossza 
110 öl, középszélessége 38 öl, É-i és D-i végén 33 öl, 2/3 ré
szében 43 öl. Közepén van a városház, E-i oldalán a plé
bánia-templom, a Ny-i és K-i oldalt lehetőleg egyenes irányú 
házsorok töltik he. A házak keskeny, hosszú telkeken emele
tesek, hajdan árkádosak: gótikus kapuzatokkal és stilmotivu- 
mokkal. A főtér, mivel a város hegynyúlvány lejtőjén épült, 
körülbelül 3(5' esést mutat. Kiterjedésének, beosztásának és 
épületeinek aránya a régi apátsági templom hosszához és 
fekvéséhez alkalmazkodott. Az utczái nem a főtér közepe 
felé, hanem annak sarkaiba nyíltak; a hol mégis beékellett 
valamelyik mellékutcza, azt ívezetes kapu vezette át. A Ny-i 
oldalról érkező Rózsa-utczának három ívezete van.

1427 körül a város részei: Ring (Vásártér), Aide Gasse, 
Newe o. Rewffer-Gasse, Lange Czeil, Windisch-Gasse, Topper- 
Gasse, Hoe Czeyl, Hilpische-Gasse, Burkgasse, Korcze Cz(eil) 
von Simon Waln (Curta Linea), Vor Rewffer Thar, Quartale 
foris Civitatem, Suburbium, Albatorium, Aide Bleiche, Retro 
Albatorium, Hinder der Mole, Hospitale, Ultra aquam. Kapuk: 
Porta Symonis Wal, Porta Superior, Rewfer-walwa, Torleyn, 
Nevves Tőrlein. Hidak: Felső-, Alsó-, Régi utczai-, Templom 
körüli kapu-, Kő- (a fürdővel), Felhúzó- (Zogbrok), Topla-híd. 
Tornyok: Városi-, Régi utczai-, Rewffergassei-, Simonis Wal-, 
Alsó-torony. Telek: Kártelek. Kertek: Zydinswancz-, Szepesi-, 
Schad Miklós-kert.

A város 1560-iki látóképe a városrészeket a következők
ben jelöli meg:

a) Mellékutczák: Zárda- (XV. században : Wollweber-), 
Rózsa-utcza, melynek a kaputorony felé eső részét koráb-
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ban Wallenthor- vagy Wallengasse-, vagy Kurtze Zeil vor 
Wallenthor-, Olaszkapu-utczának, a folytatását a városi 
Weinstube-tól — Weinhauszeile-nek nevezték; Abroncs-utcza 
(XV. században: Rewffergassen); Niederthor- (Zborói-u.)-gasse : 
Stiftgasse; Büttelgasse (Börtön-utcza). Később hozzájok az 
Eperjesi-utcza járult.

b) Belső részek: 1. Felső kapu (Oberthor), 2. Thurm 
beim Oberthor, 3. Kloster-Pastey, 4. Wasserthurm v. Pastey 
hinter Schön Andres, 5. Olasz- v. középkapu (Porta Walla- 
rum, Porta Latina, Wallenthor), 6. Fokbástya, 7. Stänzel- 
thurm, 8. Zum Thürl (Parva Porta), 9. Thurm hinter dem 
Pfarrhof, 10. Alsó-kapu (Parva Inferior, Niederthor), 11. Vörös 
torony (Bother Th.), 12. Pasteichen, melytől a Postajek- 
külváros kapta a nevét, 13. Grosse Pastey (Zauer o. der 
Dicke Thurm).

c) Főtéri részek: a) Templum St. Aegidii, b) Praeto
rium (városház), c) zárdatemplom, d) Köpfstock.

Az 1462. évi adólajstrom szerint volt 668, a XVÍ. század 
második felében 680, a XVII. században 710, 1880-ban 750. 
1909-ben 879 ház (belvárosi 128).

Az erődítés az 1352-iki kir. rendelet alapján kezdődik. 
Zsigmond 1412-iki okirata említi a királyi vár-t (Akropolis), 
mely a felső kapunál állott. Zárt kapuit ő bízza a polgárságra. 
A vár alakja és kiterjedése már nem határozható meg. A vá
ros erődjén a bástyatornyok nem egyszerre, hanem egymás 
után, 1420—1698 közt1 épültek. Még az 1848—49-iki szabad- 
ságharcz idején is változtatnak rajta, a mennyiben a hiányzó 
főfalakat palissádokkal pótolják, az őrök számára a főfalnál 
fa-körjárót emelnek s a város bejárásait Iövőréses kapukkal 
zárják el.

Az erődítmények jelentékeny része ma is látható, azért

1 Városépítésre: 1433-ban 1802 írt 12 dénár; 1437-ben 2—300 kocsi kő
bordásra v. á 90 dénár =  75 arany frt 12 dénár: 1442-ben földszállításra 
3900-1-1900 dénár.
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a város régi képe könnyen rekonstruálható. Egy főfal köríti 
két méter vastagon, 8—10 méter magasságban. Felső részén, 
a város felől 1'5 méter körjárója van két ember számára; 
a hol a fal keskenyebb, fajáróval szélesítik (1433.). 2 2 méter 
magas, lövőréses mellvédő-fal vonul mellette, melynek felső 
párkányzatát csatornás cserép fedi. Mikor bástyatorony töri át 
a falat, kőtámaszokra fektetett folyosó visz át. A körjáróhoz a 
városból is vezet föl lépcsőzet. A főfaltól hat méter távolság
ban a lövőréses előfal húzódik; köztük van a falköz (Zwin
ger), mely gyűrűformában övezi a várost. Nyolcz méter magas, 
többnyire lejtős falsíkú: belső oldala (Escarpe) a 24 méter 
széles és 10 méter hosszú sánczároknak, míg annak külső 
oldalát a külsőfal fogja be.

Az erődítmény keresztmetszete nagyon hasonlít a lőcsei
hez. A várost tehát három oldalról három, É-n azonban 
négy fal veszi körül. Azok terméskőből, itt-ott égetett tégla- 
sorokból alakulnak; a bő vakolat zsíros mészszel vegyített 
liszla homokból való. A falazathoz általában nagy köveket 
használnak, a kötés cziklopfalazat modorában készül, a hé
zagot kisebb kövekkel tömik ki. Faragott kő a falsarkon, a 
bástyatornyok és ablakok múlásain meg a párkányzaton 
mutatkozik.

A kaputorony nemcsak a közlekedés közvetítésére szol
gál, hanem hadi tekintetben is nagyfontosságú. Könnyen ki- 
és bezárható. Vannak lövőrései, a kapunyílás felett a falból 
kiugró erkélyei, a nyílás biztosítására zuhanó rácsozatai 
(Fallgilter). Háromféle módon zárható el a kapu: felvonó 
híddal, zárógerendával és lebocsátható rekeszszel. A külső 
erődök nyílásánál mindig az elsőt alkalmazzák. Összesen 
négy (felső-, közép- v. olasz-, alsó-, kis-) kaputorony, 19 bástya
torony védi a város belső területét.
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III.
Kisszeben szabad királyi város.

I. A város eredete és neve. A XIV. század előtt levéltári 
adatok hiányában a város kialakulásának történetébe erősen 
belenyúlik a monda. Még pedig két változatban. Az egyik 
hagyomány II. Béla leányához fűződik, a ki Sáros-vár vidé
kén igen megkedveli a majorsági életet, házat épít, szaporítja 
környezetét s lassankint egész községtelepet alakít. Egy más 
változatában a rege IV. Béla leányát teszi megalapítóid s 
emlékét összeköti a XIX. század kezdetén lefolyt Tareza- 
áradással, a mikor a vízhullámok egv érezszarkofagot so
dortak ki a partra s benne egy felnőtt nő meg egy kis gyer
mek csontjait arany koronával és edényekkel. (Úgy látszik, 
az osztópatakai második, 1813-iki leletben kereste a néphit a 
városalapítónak maradványait.) A másik regeváltozat szerelmi 
történet, melynek hősnője, mint az elsőé is, Szabina nevű.
IV. Béla király, mikor a tatárok elől a mi földünkön me
nedéket keres, Tarkő-várban húzódik meg az öreg Tarczav- 
nál. A szíves vendéglátást azzal jutalmazza meg, hogy a várúr 
leányának, Szabinának engedi át az egész Tarcza-menti völgyet, 
ki előbb házat, majd zárdát épít Szeben helyén s mint apácza 
végzi életét. Ezt a völgyet fejlesztik azután a szász telepesek 
kis városkává, melynek ősi neve Sabinium. A rege utóbb meg
változtatja a motívumokat: Tarczayt világtól elzárkózottnak 
festi, a ki Nagy-Lajos1 király korában félti a leányát István 
kir. herczegtől, Sáros és Szepes urától. A fiatalok mégis ki- 
játszák: a kir. herezeg elrabolja a leányt, majd utóbb a ta
lálka helyén várost alapít, melylyel megajándékozza s róla 
nevezi el. Mednyánszky Alajos az utóbbi változatot dolgozza 
fel Magyarország ősidejéből (1829.) írt regéi között. Egy má

1 IV. Béla: helyesen.
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sik rege szerint IV. Béla Znióba viszi magával Tarczay 
leányát.

A városnév mondái magyarázata állandóan fennmaradt, 
írásának változatai: 1322-ben Zyben, Zeben, 1317-ben Scyben, 
1351-ben Zeben (Cibinium). Hosszú időn át Szeben-nek mond
ják az iratok; 1520-ban Kis-Szeben. Kis-Sebény 1717-ben for
dul először a vármegyei jegyzőkönyvben (május 22.) elő. 
1849-ben az országgyűlés részéről a «Hű Szeben» névre teszi 
jnéltóvá magát.

Történeti alapon a város kezdete ép úgy. mint Eperjesé, 
legalább is II. Géza korába ér fel minden valószínűség sze
rint. Szeben vidéke még a II. Rákóczi Ferencz korában is a 
magyarság legerősebb pontja a vármegyének; városaink közt 
állandóan a legmagyarabb politika híve. Nem alaptalan tehát 
az a gondolat, mely első nyomait a várrendszer bomlása 
után közvetetlenül eső korban keresi. Mikor II. Géza gyámja: 
Bellus nádor a Rajna torkolata és Gravelni közt fekvő terü
letről Szászországba telepít, majd onnét hozzánk költöztet át 
flamandokat, az itt meglevő telepek, a melyek őstermeléssel, 
vadászattal és halászattal foglalkoztak, az ő ipari és kereske
delmi útmutatásuk alapján gyorsan kifejleszthették községi 
életöket. Kis -Szeben Kolozsvárral, Nagy-Szebennel és Brassó
val egykorú telep, de Géza (1161 f) után a trónversengés, 
keresztes hadak és tatárok miatt nem fejlődhetik. Az 1333-iki 
kir. levél említi első ízben «civitas et oppidum nostrum»- 
nak, midőn Frank, a nvársardói Semsey-ős a Sikusföld új 
határainak megállapítása érdekében pert indít a város ellen, 
noha mint jelentős községet már az 1248-iki püspöktized- 
rendező kir. irat ismeri. 1346-ban nyeri szabad favágási jogát; 
az 1370-iki kir. rendelet minden idegen törvényhatóság alól 
kiveszi; 1378-ban a várfalak adóját a király adja, a ki már 
1370-ben tiltotta a biró és esküdtek távollétében a polgárai
nak elit élését. Ekkor már a virágzó kereskedelme Alexandriáig 
elhat, hol biztos piacza van. 1405-ben jut érvényre az igazi
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jelentősége, a mikor falakkal veszi körül magát és Zsigmond 
negyedik renddé emeli a polgárságát, követküldési joggal ru
házza fel, a tanácsát elsőfolyamodású hatósággá teszi s meg
adja neki a pallos-jogot, majd 1406-ban a korábbi összes jogait 
megerősíti, a kegyúri jogban részesíti s mindazon jogok gya
korlására felhatalmazza, a melyek Kassa tulajdonai. V. László, 
kinek a polgárság német levélben kéri kegyeit, 1454-ben 
meghagyja régi szabadalmainak birtokában. Mátyás pedig, 
kinek a lengyel rablók ellen nagy szolgálatokat tett, a várost, 
mint a Szent koronától elidegeníthetetlen tulajdont, a pol
gáraival különös oltalmába fogadja, 1472-ben a vámtól és 
taksától felmenti, 1475-ben vásárjogban részesíti, 1480-ban 
újra minden adótól és illetéktől szabadnak jelenti ki s 1480- 
ban herényit és Semse(-y)t, a kik Péehújfalu és Nyársardó 
urai, a sörfőzéstől és sörárusítástól, mivel azok a városra 
nézve károsak s nem is férnek össze a kiváltságaival, eltiltja. 
II. Lajos 1523-ban, mikor a város és Szinyei István közt 
támadt súrlódást rendezi, hasonlókép biztosítja a városjogok 
épségben tartását. Mohács után kir. donácziók növelik Szeben 
birtokait.

II. Birtoklás. A város területi viszonyai jelentékenyebb 
mértékben csak a XVI. század második fele óta javulnak. 
Nagy-Lajos adja a földjének 2/s-át, mint «peculium regium»-ol; 
majd 1406- és 1410-ben a Fekete-erdőt kapja.

Egyik külső birtoka, a sykusfewldei, a szepesi káptalan 1423-iki 
irata szerint többszörös királyi beavatkozást kívánt. Utoljára Zsigmond 
dönt az ügyben, de nem a város javára. A káptalan igazoló irata az 
1406-iki kir. decretumon alapszik. Annak értelmében Szeben oppidum 
bírája és esküdtje (Gom. Sarus) bemutatják Gara Miklós nádor iratát, 
melylyel Svkusfewlde 2/s részét — Szeben és Ardó-birtok közt — pri- 
vilegialiler odaítélte. A nádor szerint Demeter De Zenipse f. János 
f. Frank az 1338-iki kassai kir. ítélethozatal alkalmával a birtokot 
három részre osztja s kettőt a városnak, egyet Ardónak ad. Amaz azon
ban a harmadik részt is lefoglalta s új határt állított. Hivatkozás tör
ténik 1336-, 1333- és 1283-iki okiratokra, melyek értelmében Illemeres 
íiait: Sebest és Symont, kik Nyárs községben kir. erdőőrök, László
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király föloldja a szolgálatuktól s Nyárs felére nemesíti. A szepesi ka
mara végzi nyársardói Sebes fiai: Sykusd és Uza részére a határjárást. 
A birtok határai ekkor: I. a Hetheyn-hegy lábánál az E-i plagától a 
Tarcza körül a szebeni hídig, innen a folyó mentén K felé annak régi 
átjárójáig; II. majd D-nek, a Tarczán átlépve a Naaspathaka vízig, hol 
ez a Tarezába folyik, tovább a patak mentén a D-i plagáig, Naasordó 
községig ér, hol egy «mesde» mutatkozik; III. a jelzett pataktól Ny-ra, 
a inesgyén át tart a határ a Kuzepmalutha-útig, hol szintén van föld
határ, honnan jó darab föld után megint egy földhalárhoz érkezik, de 
tovább, Ny felé egy tiBercz»-hez emelkedik, melynek Staykmezew a 
neve s azon keresztül új földhatár van; IV. innen E-nak siet a követ
kező határvonal a hegycsúcsig, hol földhatár van, majd lehajlik a 
Zcrechenpeteteye-hez, továbbá a Tarcza felé elterülő hegyek lábánál a 
földhatárig s újra K-nek fordul, de követi a hegyek alját jó darabon, 
míg az első határhoz nem érkezik.

A városra eső részek határvonalai pedig: I. onnan, hol a Nyárs- 
pataka a Tarezába ömlik, I) felé van két földhatár: az egyik D-rőI 
Ardótól, a másik Iv-ről a várostól választja el a birtoktestet; utóbb 
D en átlép a két földhatáron s két újhoz ér, merre az út Ardóról vezet;
II. majd É-on kis darab föld után két földhatárt ér, Ny- 0 1 1  két újat 
zár cl s É-on is kettőt ér be, hol a «Shalgói» úton két földhatárt talál;
III. így tart tovább a határirány É-nak az Egerpathaka völgyéig, annak 
is két földhatáráig, honnan négy határponton keresztül a patak forrá
sát érinti, majd a Helen-hegy s két földhatár után a hegy lába alatt 
levő árokig tart; IV. végül felemelkedik a hegytetőre, utána két föld
határhoz egész az útig s jó darab úton haladva egy «Bercz»-hez érke
zik s a Zerechenpeteteye csúcsáig, hol két földhatárnál haladva el, a 
Tarczát éri ismét be.

Azóta nem hogy gyarapodnék, inkább a terhei növek
szenek. Ujlaky Miklós 1460-ban egyenesen azért adja át a 
Rozgonyi-családnak a várost, hogy mint a csehek ellen indí
tott hadművelet egyik sarkpontján, várat (Castellum) emeltes
sen. És sok csapás éri a csehek részéről, a kik négy ízben 
elhamvasztják úgy, hogy a király 1485-ben négy évre 100 -100 
aranyat utal ki a felsegítésére. Utóbb II. Ulászló veti zálogba 
1506-ban Percnyinél s csak II. Lajos váltja ki. 1528-tól javul 
kissé a helyzete, a mikor kir. donácziókép szerzi meg a hűt
len Tornallyai Jakab birtokát: Szent-Mihályt és Jakorist. Ezek 
a községek azonban a Szapolyay-párt kezére jutnak csak

3411
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hamar, de I. Ferdinánd ügyének jobbra fordultával, 1535-ben 
új donáczió tárgyai, a mikor «Salvo iure alieno» örök tulaj
donába lépnek megint Roskoványi Antal és Gábor, Jsten- 
mezey Ferenez és Rákóczi János roskoványi, csipkésszent- 
györgyi, jakorisi meg szentmihályi birtokai a jobbágyokkal, 
hasznokkal és szőlőkkel egyetemben. 1544-ben Orkuta, Magyar- 
Jakabfalva, Som és Pusztakápolna-prsediumra terjed ki a 
birtoklása, bár tényleg 1546-ban válik birtokosukká, a mennyi
ben az elsőt Labaczkvtól 1610, a többit pedig 700 írton veszi 
meg. A Labaczky-íele vételár az 1546 julius 29-iki szerződés 
szerint 1100 arany (1510 frt) készpénzben és 100 írt borban. 
1593-ban a balázsházai erdő is a város tulajdonába megy át. 
Ugyanebben az évben történik a magyarjakabfalvai és somi 
birtokok vásárja Rárán Péter és Márton uraktól. 1571-ben a 
városnak bányája van.

Sokszoros határjárásra van .szükség a város birtokaiban. 
1406-ból való Zsígmond király tilalma a Tarkőy-nemzetséghez 
és a szomszéd birtokossághoz, hogy a polgárságot a Fekete 
erdő használatában ne zavarják és taksakivetéssel ne ter
heljék, egyúttal pedig Szepes és Sáros vármegye ispánjainak 
és alispánjainak védelmét rendeli e l; 1410-ben a város pa
naszára, hogy Újvár várnagyai zavarják az erdei használatá
ban, Rozgonyi Simonra bízza, hogy határjárással rendezze 
az ügyet, ki is összehívja a szomszédságot s az egy határban 
élőket, hogy Percnyi Imrének, Újvár urának beleegyezésével 
Bércztől a hegycsúcson át, hol Veszveres-mező van, a más 
birtokok határáig az egész jobbkézt eső plaga-t Szebennek 
szignálja. Ezt az ítéletet a király 1413-ban kiváltságlevél alak
jában adja ki, 1470-ben pedig megerősíti. 1514-ben Tarczay 
Miklós, Újvár ura, Roskoványi Antal várnagyával ráküldi a 
jobbágyait a Fekete erdőre s elfoglalja, mire Perénvi nádor 
a vármegyére bízza a birtokba visszahelyezést. 1576-ban per 
támad Szeben, mint felperes s Rakaczay Gábor és társai, 
jakorisi birtokosok, mint alperesek közt a földek Elpusztítása
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miatt. Kapy Ferencz alispán és az esküdtek az 1578-iki sed- 
rián, mivel egyik fél sem «diluit probas alterius», határozat
ként azt jelentik ki, hogy a plaga két részre osztva határral 
látandó el, a 100 írt birság pedig a felekre közösen esik. 
1585-ben megy végbe a Fekete erdő új határjárása, mely a 
dombokat és helyek fekvését pontosan jelöli meg; ugyan
ekkor történik transactio a Péehy-család és a város között a 
Magni Lasz és Krahosha erdőkre vonatkozólag. A Péchyekkel 
azonban 1588-tól kiújul a baj ; a kir. kúriához is idézik őket, 
1592-ben pedig határjárást végeznek ellenök.

1787-ben érd ő b i r to kok :
I. Czerny Less in area .....  „. 860 54 64 hold.

(Használhatatlan) '16 54/64 «
844 — hold. Évi jöv. 14040 írt. 

Telepszélesség 84400 öl. Osztály 844. 
Kivágandó tér 100 öl. (fenyő, tölgy, 
puhafa 1 0 0  öl).

II. Containers mit Facoviany .... . . .  69 2 0  6 4  hold.
1 20 64 «_

6 8  — hold. Évi jöv. 1042 frt.
III. Krakovietz és Pastiriski Less _  219 7/u « 22 öl.

2 7 6í « 22 «
217 — hold. Évi jöv. 014 frt.

IV. Stanenietz ....................  ............... 81 22 64 hold, 20 öl.
__ 3 22 64 « 20 «_

78 — hold. Évi jöv. 1510 frt.
V. Nad Sornskun Czornem Potokem 29 Vei hold, 14 öl.

— __ « 14 ft
28 B2/64 hold. Évi jöv. (köves talaj).

VI Nad Kappolnem .... _____ ... .. 14 44/'e4  hold, 10 öl.
--12/64 cc 10 «
14 32, 64 hold. Évi jöv. (köves talaj ).

1847-ben erdőbirtok: 211,0 h. után az Orsz. kir. kamarai erdészeti 
felügyelőségnek 13-413,4 frtot űzet.

rerülel: 1878-ban 146684Vi«oo kát. hold; 1909-ben 4053 
kai. hold.
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Lakosság: 1878-ban 3078; 1900-ban 2594 polgár, 303 
katona.

Tartozék: Ivisszebeni kénfürdő és majorság, Som.
Agyag: A városi bányában 1695-től külfejtésszerüleg. 

Évi 200,000 tégla, 200,000 cserép, 20,000 agyagcső. Tölgy- és 
fenyőfa a két kemenczéhez. 1895-ben 1000 db tégla = 28 K, 
1000 cserép — 28 K, cső átmérő szerint 28—44 K. Piacza : 
a város és vidéke. Tf. : V.

Kőbányák:
1. Mészkő: doggerkori: vörhenyes, kristályos, fehér mész- 

pátos. A városi kőbányában (majorság) 1856-ban mészége- 
tésre. Szünetel.

2. Homokkő: eoczénkori: szürke, apró, meszes. A vá
rosi kőbányában (Táncz-erdő) 1700 körül 1000 m3 faragásra, 
építkezésre, hídépítésre.

Birtokosság (nemesség) : 1460-ban Ujlaky kir. eng. alapján az er
délyi vajdától kapja; utána Rozgonyi a birtokos 1467-ig; 1618-ban Ba- 
jory, 1622-ben Hrabécziusz, 1633-ban Köss, 1635-ben Lassell, 1638-ban 
Tarköy, 1658-ban Beck, 1664-ben Hertely, 1694-ben ugyanaz, Nagy, 
Waisz, Simonis, Szabó, Faczony, Feldmajer, 1683-ban Simonis, 1684-ben 
Péchyné tiltakozása ház miatt Berzeviczy ellen, 1699-ben Hertérv ( tely), 
Weisz, 1714-ben Simonis, Badácsy, Rámer, Medveczky, 1717-ben Vitézy.

III. Városalakulás. Az 1378-iki kir. rendelet alapján kez
dődik, úgy látszik, Szeben rendszeresebb kiépítése. Akkor 
l. i. a király adja meg a várfalakra az adót. Tervezése szo
rosan követi a felvidéki mintákat: a lőcseit, különösen a 
bártfait. Mikorra 1405-ben a falai elkészülnek, megkapja szá
zadokra szóló beosztását is, a mely az újabb korig lényegé
ben mitsem változott. A mi változások végbementek benne, 
azt a háborús idők s az elemi csapások okozták. Még 1 (578- 
ban is szükség van a leégett bástyázat javítására. A «Liber 
Annalium IT L. C. Gib. in Hung.», melyet 1400-tól vezet a 
feljegyző, vége-érhetetlen sorát örökíti meg a csapásoknak, 
hogy azokból jóformán ki sem lábalhatott. Innen érthető, hogy 
hajdan nagyhírű kereskedelmével a későbbi századok éppen
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nem állják ki a versenyt, s a város, egyetemesebb fejlődés 
helyett, megmaradt a szűk keretei között.

Tüzek :
1461-ben az egész város.
1591-ben a piacz D-i része.
1605-ben április 10-én az alváros.
1630- ban május 13-án az alváros 3 ház kivételével.
1631- ben május 15-én a felső kapuig.
1661- ben junius 18-án villámtól 2 0  ház.
1730-ban, 1732-ben május és júliusban a város nagy része.
1788-ban julius 5-én az egész város.
1846-ban julius 4-én és 13-án a belvárosban támadt tűztől a róm. 

kath. templom, harangtorony, kegyesrendi társház, városháza, iskola, 
az egész belváros, az 1331-ben épült gótstilű róm. kath. főtemplom, 
melynek boltozatát a vörösréz-toronysisak betöri. (1847-ben orsz. gyűj
tésből 494 38 3 i pfrt segély.)

1863-ban szeptember 2-án még nagyobb a pusztítás.
1900-ban augusztus 14-én 47 ház, 57 melléképület.
1907-ben szept. 2-án 45 ház, az összes melléképületek.
Pestis (és éhínség):
1600-ban júniustól októberig 800-nál több halott.
1622-ben még több halott.
1679-ben 600-nál több halott.
1710-ben júliustól októberig 2278 halott.
Éhség:
1621-ben árvíz miatt.
Elemi csapások:
1612-ben januárius 20-án Rudolf király gyászisteni tiszteletekor há

rom napos vihar, mely a templom tornyát, falait és az épületeket ron
gálja meg.

Tarczadradds: 1568-ban szeptember 4-én negyven évi szünet ufán 
elönti az alvárost;

1621-ben augusztus 23-án ugyanaz.
1635-ben junius 1-én ugyanaz.
1662- ben augusztus 6 -án ugyanaz.
1813-ban augusztus 24. és 25-én ugyanaz.
Földrengés:
1724-ben januárius 29-én ÍOV* óra után éjjel nagyobb és kisebb.
1788-ban junius 22-én d. u. 1 órakor: Pécsújfalut, Jakorist s a vá

rosi allodiumokat: Orkutát, Szent Mihályt éri.
Jégeső :
1824-ben julius 27-én 36 birtokot ver el.

T óth Sándor : Sáros vármegye monográfiája. III. 23
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[A sok csapást 1810—1846 július 14-ig a Pesti Hírlap sorolja lel. 
1676—1714-ben az elemi csapások okozta károk összege 807080-40 írt].

Szárazság, rá jégeső: 1794-ben.

A régi város tervrajzának szinte csak a körvonalait mu
tatja egy 1826-iki látókép, melynek eredetijét a kassai mú
zeum őrzi. A város első alakulásából a kinyúló körszerű 
külső és belső falazat, a vízárok iránya és a hosszú négy- 
szögű főtér a szokásos jelenségek. Ugyanazok a bástyatornyok 
és hidak. A főtér É-ra cső harmadán épül a plébánia-tem
plom, az iskola, a harangtorony, mig a plébánia-lak és a város
háza a Ny-i házsor megfelelő pontjaira kerülnek. A térség 
középütt itt is kiszélesedik. Utóbb a templom-körzetbe több 
középület jut, mint a kegyesrendi társház és templom, majd 
a sétatér, míg az iskola a Ny-i oldal külső részébe szorul 
ki. A gótstilű plébánia-templom a plébániával már 1331-ben 
megvolt, míg a mellette álló kistemplom 1375-ből való. Van 
azonfelül a városban 2 ev., 1 gör. ka 111. és 1 zsidó templom. 
Kath. anyakönyvet l(i7(5-tól vezetnek.

HUSZONHETEINK FEJEZET.

A polgár otthona.

I. A várszerkezet a várost ősi alapformájához köti mind
addig, míg a modern idők át nem törnek a falakon.1 A ter
jeszkedés az alsó városrészekre szorítkozik, hol azonban óva
tosan meghúzódik a sánczárok körül s apró utczákat, in
kább sikátorokat vagy térjmegutakat létesít. S azokban is 
mintha az összetapadást jelképeznék a szűk gyalogjáróra ki
nyúló tetők és hosszú házcsatornák, a melyek egyébiránt a 
piacztereket is eléktelenítik, mint azt az 1850-iki rendőrkapi-

1 Bártfán 1568-ban a «kis kapunál» a 'faláthágás büntetetése fogság és
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tányi szigorú, bár meddő tilalom is tanúsítja. A bártfai terü
let negyedeiben az 1669-iki «distributio quartalitiorum»-ot 
negyedesek végzik. Eperjesnek Sóvár és Dobravolya irányá
ban való kiterjesztését 1847-ben tervezik; újvárosát 1844-iki 
adat említi; Tótok-utcza 1843-ban is a régi Windischgasse; 
árokszabályozása és kövezése (1845.) évek óta a papíron van 
meg; az utczák nevét és a házszámokat 1844-ben 80 pfrt 
költségen újra festik, majd 1851-ben, még pedig a Kálvária 
felé növekvő rendben.1 Az utóbbi 1762-ben a selmecz- 
bányainak mintájára kezd létesülni s a következő évek
ben (1765.) a bari szövetség fejének és tagjainak költségén 
alakul ki. A bártfai Kálváriával együtt, mely hasonló fekvésű, 
a városi érdekességek közé tartozik. Az eperjesinek külöm- 
ben hatalmas festői hegyi park háttere van, mely régebben 
s a lengyel emigráczió éveiben nyári lakoktól és díszkertek
től tarkítva méltán kötötte le az utasok fig37elmét. Évi két 
búcsúján hajdan vagy 20,000 ember szokott részt venni. 
Eperjes szabályozásának tervével Kerekes András városi föld
mérő 1842-ben foglalkozik először, 1847-ben a beltelkek ab
roszát2 is ő készíti el, míg a szervezési szabályrendeletet a 
vármegye 1891-ben, az építési szabályrendeleteket pedig 
Bárttára 1880-ban, Kisszebenre s általában a vármegye köz
ségeire 1881-ben adja ki. Az utóbbi város piaczi rendtartása 
hasonlókép ebben az évben készült.

Az elemi csapások, mint a községeknek, a városoknak 
is állandó látogatói. A külső részek a vízáradástól, földrengés
től, a belsők a tűzvésztől sokat szenvednek. 1846-ban Eperjes 
nagy hídját 4154 frt költséggel kell kijavítani, a mit a sóár
ból fedez az állam; 1845-ben a várost akkora tűz pusztítja, 
hogy a szomszéd városokból kell ácsokat hozatni. Ekkor

1 1852-ben az útmester az utczákat feliratos táblával, a város czimerével 
és számmal látja el. Kisszebenben 1817-ben a 442 ház sorszámozása 7-25 fo
rintba kerül.

- 1796-ban a térkép ára 12—22 garas.

23*
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szabályozzák a felső külvárost s határozattá teszik, hogy a 
barompiaczon csak kőházat engednek építeni. A vízi pus
kákba és hordókba a vízhordás ez alkalommal 3 00 pt'rtba 
került. Az 1887-iki tűzvésznek a városi középületek és házak 
jelentékeny része esett áldozatul. A malomárok kerti part
jának szabályozását 1850-ben rendeli el a hatóság, továbbá 
a bástyafal mentén húzódó Sétány-út fáinak pótlását, a 
mennyiben bennök a szabadságharcz idején sok kár esett. 
A köztisztaság ügyében is fel-felújulnak a panaszok; a 
XVI—XVII. század városi gondozása utóbb megakad : 1847-ben 
szeméthordásra csak 2 szamara és 2 t alyigája van a VH.- 
nak. Pedig, hogŷ  a régi kor sokat tett, bizonyítja Párttá 
1432-iki számadása, mely állandóan tartott 0—10 napszámos
ról (á 25 dénár) emlékezik meg, vagy az 1432—3-iki, mely 
a vízvezeték és vízmedenezék tisztogatására több ízben jelez 
kiadási tételeket.

A városalakulás szabályozásával 1844-ben az eperjesi 
«Állandó Szépítő« választmány foglalkozik. Ugyanez a követ
kező évben szépítészeti bizottságot küld ki. Városokat ren
dező bizottságok, sőt egyesületek utóbb is alakultak, mígnem 
mindegyik VH. is igyekezett a maga hatáskörében megoldani 
a műizlés követelményeit s ebbeli munkájában az egyesü
leti támogatásokra számíthatott.

II. A kőház a városban egyre általánosabb. A lakórész, 
a sok tűzeset után, kőből épül, csak a hátulsó tartozékok: 
a serfőző, istálló, kocsiszín készülnek fából. A XV. századbeli 
gyujtogatót tűzhalál éri, a XVI. század végén már csak azt 
a szolgát, a ki boszuból vet kanóczot ura házára. A gyújto
gató polgár vagy nemes azonban kártérítésre köteles. A vá
rosi embernek, a kit a czélszerűségi vagy védelmi s nem 
kényelmi szempont köt a várfalak közé, szűk területen sok 
és tágas épületre van szüksége. Az építkezésben eleinte nem 
gondol stilszerűségre ; műizlése kizárólag a templom és vá
rosház díszítésére irányul, a miben a templom-alapító kirá-



A l ’OLGÁR OTTHONA. 3 5 7

Ívok járnak jó példával előtte. A gyakori tűzvészek azon
ban hamarosan a magánépítkezésben is stilbeli útmutatóivá 
válnak. A XIV—XV. század gótikája, utóbb a renaissance kap 
divatra, mely azonban az előbbi használható részeket érté
kesíti. Az utóbbi stílben készült házak a három városnak, 
különösen Eperjesnek ma is értékes emlékei.

A ház állandó típusa: emeletes szabás, fenn 3 ablak az 
utczára, szűk és hosszú udvar, fő- és alsó kapu. Földszinten 
boll vagy műhely van (nagy’’ szoba), hol esetleg a család tar
tózkodik ; befelé udvari szobák nyúlnak el s a háló, konyha 
és raktárak. Homályos, meredek lépcső vezet a hosszú, több
ször oszlopos előcsarnokból, honnan az utczai szobákba, 
konyhába és kamrába van bejárás. Az emelet 2 szobája az 
udvariakkal nincs összekötve. Szárnyépület egy van: előszo
bával és 2 szobával külön lakásul (szállás). Szaporák a fal
mélyedések zárható ajtóval; az ablakmélyedésekben 2—2 
ülőke kínálkozik pihenésre. Az ajtófél és ablakkeret faragott 
kőből való, gyakran párkánynyal és virágdíszítéssel van el
látva. Az ablaknak a XVI. század közepétől üvege,1 a föld
szinten pedig erős, többnyire stilszerű vasrácsa van. A re
naissance szobák mennyezetét domborúművek ékesítik. A ne
mes polgár azonkívül a kapuja és több ajtaja fölé kőből a 
czímerét is felállíttatja, más polgár pedig a monogrammját 
vésed a házára. Bártfán a házhomlokzaton pastell-kép is di
vatos. A telőpárkány stilkezelése a barokk- és rococo-korszak- 
ban szintén általános. Az emeleti Stube fogadó-szoba. A házi 
fürdő-helyiség nagy ritkaság. Sajnos, a stilszerű lakóház fenn
maradása a város hanyatlásának tanúja.

Házárak: (az adás-vevés a bíró, két tanácsos, a tribunus plebis 
és jegyző előtt történik):

Eperjes :
1559-ben 120 frt (15 frt felpénz).
1675-ben Karadin János két háza 12000 frt.

1 A XVII. század: 1 láb- üveg átlagban 5 kr.
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1716-ban Hambacher és Szontagh két háza 221880 irt.
1760-ban két emeletes 1300 00 írt.
1769-ben Bogdányi-ház 2000 00 rfrt (20 írt felpénz).

cc Lipovniczky-ház két emeletes 1000-00 rfrt (I. ötödben,. 
2 0  rfrt felpénz).

1769-ben Zsarkovszky-ház 18011)0 rfrt (16 rfrt felpénz), 
cc Kellemesi úton 27-00 rfrt (14 dénár felpénz).
« V. ötödben 200 00 rfrt (4-80 rfrt felpénz),
cc Nagy-úton két emeletes 350000 rfrt (70 rfrt felpénz.)
cc III. ötödben két emeletes 220000 rfrt (44 rfrt felpénz). 

Bártfa :
1432-ben 1150 frt 138 dénár.

cc (fürdőszoba-javításhoz tégla: 5 frt).
Házbér : 1427-ben 100 kassai forintot kap. 

cc 1434-ben 5 vörös forintot fizet,
cc 1441-ben 2 arany forintot tizet szolgalakásra,
cc 1772-ben Nagyobbik utczán Dessewffy-liáz 4000 rfrt. 
cc 1773-ban P. Horváth-ház 1080 rfrt (10-48 rfrt felpénz), 
cc cc két emeletes ház (IV. ölödben) 2000 m. frt

( 2 0  rfrt felpénz).
cc 1774-ben egy emeletes ház (V. ötödben) 2500 rfrt (25 rfrt 

felpénz).
cc 1776-ban két emeletes ház (III. ötödben) 2000 m. frt 

( 2 0  m. frt felpénz).
cc 1778-ban Sváby-házosztály taksája 3 rfrt
cc 1787-ben Prámer-ház (III. ötödben) 38. sz. 2500 rfrt. 
cc cc Urb. sz. 337. (IV. ötödben) 400 rfrt.
cc 1820-ban Felső kiilv. ház és kert 9000 frt.
cc 1822-ben Handzó-ház 7005 frt.
cc cc Bujanovics-ház 15000 frt.
cc 1829-ben Tót-utczai emeletes ház 3500 frt.
cc 1832-ben Emeletes hátsó-telekház 2400 frt.
cc cc cc főutczai telekház 4000 frt.
«  «  «  cc Lilia-ház 7500 frt.
cc cc cc cc patikus-ház 28000 frt.
cc 1836-ban IV. ötödben, Patak-utczai-ház 3000 frt. 
cc cc V. <c két emeletes ház 3500 frt.
cc cc Tót-utczai-ház 3300 frt.
cc 1840-ben Felső alv. (részben fa-) ház 4000 frt. 
cc 1848-ban Újvárosi 210. sz. ház 125 vfrt. 
cc cc Felsőkülvárosi 34. sz. ház 600 vfrt.
cc cc Alsóvárosi 38. sz. ház 600 vfrt.
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Házbér: 1848-ban IV. ötödben 355. sz. ház 3505 vfrt. (53-23 vfrt fp.) 
H ázrészeianyag  (Eperjes):
Kályha : 1426-ban 150 T/,.

« állítás 1426-ban 211 .</.
« cc 1438-ban 3 darab 550 T) .

Kő
« «

: 1845-ben
1441-ben 1 cc 
21 öl 824 pfrt.

i( (( 58 (( 34-48 CC

a 1847-ben 1 1 0 (( 6600 cc

(( 1848-ban 1601a cc 1 1 2 - 2 1 cc

(( 1850-ben 50 kő 24-00 cc

a C ( 2 0 öl 1 2 - 0 0 cc

«. 1851-ben 376 cc 26312 (C
(( a 78 cc 46-48 cc

Homok: 1846-ban 30 öl 48'00 pírt.
Agyag: 1847-ben 175 szekér 5"34 pírt.
Epítéimester: 46 napi díja 1850-ben 147 pfrt.
Az építési költségvetést: 1850-ben a kassai katonai kér. miniszt. bi

zottság bírálja meg.
Szoba-spalier: 1718-ban 24 frt.
Mész: 1842-ben 39 h. 26 rfrt.

« « 45 « 30 ((
a 1845-ben 126 « 95-45" 5 pfrt.
« 1846-ban 94 « 71-26- 5 «
(< 1850-ben 2 « 3'12 «

Tégla: 1844-ben 29200 darab 17542 pfrt.
« 1845-ben 35000 « égetése 13-70 pfrt.
« 1846-ban 11000 « nyers 16-30 cc
« 1848-ban (A v. égetőben csak cserépzsindelyt készítenek,

hogy a szegénység is hozzájusson. A haszonról a 
VT. lemond).

« 1848-ban 47700 darab 475-51-Vb pfrt.
1848-ban 16500 cserép 125-24 pfrt. 

i 1 0 0 0  darab tégla 6 ' 0 0  pfrt.
« 1000 cserépzsindely 7’00 pfrt.

1850- ben 15100 darab tégla |
cc 1 0 0 0 0  cserépzsindely j * ’  P
« 1000 tégla 3-00 pfrt. (A városi téglaégető munkája:

396000 tégla, 25700 cseréptető).
1851- ben 1000 tégla 7 frt.

1000 tetőcserép 7 frt.
1000 tetőcső 4 frt.
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Tüzrendőrség szervezését már az első időkben az tette 
szükségessé, hogy a ház jelentékeny része fából készült. 
A kémények ellenőrzése is a hatáskörébe tartozott. A VT. 
egyebekben 5 írt bírságot vetett ki a háztulajdonosra, ha a 
a telkén engedély nélkül épített főzőházat vagy kemenezét. 
Ugyanazt fizette, a ki éjfél előtt kezdett dolgozni, szénát tar
tott a házában vagy lámpával járt ily helyen. Elrendelik, hogy 
minden telken legyen létra, horog, vízeshordó. Ezek ellen
őrzésére fertálymestereket, 1845-ben kerületenkint egy-egy 
kéményfelvigyázót alkalmaznak. A tűzesetekre a vár-, őr- 
vagv templomtoron}7 őre ügyelt, a ki vészharanggal vagy lö
véssel jelezte a bajt. Tűz jelzésekor az összes szomszédság 
köteles volt oltani, s a czivakodókat súlyos pénzbüntetésre 
ítélték. A teendőket utóbb a polgárság czéhek szerint be
osztva végezte. Tűzrendészed szabályzatokat a XVI- XVII. 
században szaporán kellett kiadni. A vízhordást a város fizette: 
az első lajtost 100 dénárral jutalmazta. A középületek bizto
sítását 1846-ban rendelik cl. 1848-ban Eperjesen a «Tisza- 
melléki kölcsönös Tűzkártérítő-társulat fiókja» létesül; 1849- 
ben a város tűzbiztosítási díjai:

Városház_____ __ . ......  ...... 23*28 Irt.
Színház ........................  _ ......  25 54 c<
Mészárszék ... .... _  ....  ... ... ... 3 20 s
A «Medvéhez» ez. korcsma .... 11*52 «
Ispotály ............. . ._ .... ... 10*54 «
Vámház................... ......... ... ... 7*35 «
Kaszárnya és katonai ispotály 34*14 «

Az éjjeli őrségben felváltva voltak kötelesek a polgárok 
részt venni. A megváltás ára 1848-ban 4 frt.

Házában a gazda régen te, korcsmák hiányában, maga 
fogadhatott szállásra idegent. A vásáros ember tényleg rá
szorult a vendégláló-szivességre, a mi azonban fizetséggel 
járt. Részben a nagy forgalom, részben pedig a zsidóságnak 
nagy beözönlése és törvénykijátszása, de a katonai quarlali-
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tium nehézsége miatt is a hatóságnak sok gondot okozott, 
különösen Eperjesen, a szállásügy. Ellenőrizte és korlátozta, 
a hol kellett és lehetett. Az 1842-iki szabályrendelet után a 
szállásoknak azonnal való bejelentését 12 frtnyi birság felté
teléhez kötik 1848-ban, 1851-ben pedig a lakásokat osztályoz
zák. Gyakori és érdekes jelenség, hogy a városokat átvonu
láskor az uralkodócsalád tagjainak teljes ellátásán kívül az a 
figyelmesség kötelezte, hogy más előkelőségek lakásáról is 
gondoskodjanak. Pl. a moldvai vajda felesége 1661-ben, mi
alatt az ura Bécsben járt, Homonnáról magyar levéllel küldi 
Bárlfára emberét: Harsányi Jakabot «illendő szállás fogadá
sára«, hogy Makoviczán laktában ott is «találjon nyugodalmas 
életre és becsületes emberekre». A vármegyei urak pedig 
igen is gyakori vendégek.

III. Városi élet. A polgárság egyéni szabadsága kisebb a 
községbeli lakosságéhoz mérten. A törvények, melyek a pol
gárt a bölcsőtől a sírig kisérik, az ő alkotásai. Mikor tehát a 
polgár a közjónak van alávetve, az egyéni javát is biztosítja 
a község. Ennek rendelkezését szigor, valódi gyámkodás jel
lemzik. A középkori ember azonban jól érzi alatta magát, 
mert a megfelelő biztosítékai is megvannak. Innen érthető, 
hogy a XVI. század viharai között a városi élet a virágzása 
tetőfokára jut. A mohácsi vész sem bolygatja meg érezhetőb
ben s nem az országnak két pártra szakadása. A párttusák 
nem sodorják magokkal a városokat. Annyiban mégis neve
zetes fordulatot okoz a törökség térfoglalása az országban, 
hogy az alföldi nép rajokban menekül a felső vidékre, hoz
zánk is, s ez az áramlat másfél századon át szakadatlanul 
folyik. A német polgárság vendégszeretőleg fogadja magyar 
véreit, erősen asszimilálódik velők, sőt abba is belenyugszik, 
bogy számbelileg — mint több szepesi városban, de nálunk 
is — föléje kerekednek. Természetesen az egygyéolvadást, a 
mi egy dolog a városok megmagyarosodásáva 1. az a körül
mény is okozza, hogy a magyarság alárendeli a politikai
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érzületét a köznek, de meg a németség sem ragaszkodik oly 
szívósan többé Bécshez. A kompromisszum eredménye a 
lokálpatriotizmusnak az a sajátos neme, melynek akkoriban 
igazán megvolt a jogosultsága. így helyezkedik a város ér
deke az országos fölé, a mi a virágzásának alapjául szolgált. 
Városaink tehát mindenkép semlegességre törekszenek: eir- 
eumspectus-ok, látszólag: köpenyforgatók. így tesznek Bocs- 
kay alatt, a kinek pl. Eperjes, mivel a jogait biztosítja, meg
hódol; de mikor Básta jön a falai alá, ez előtt nyit kaput, sőt 
mikor a hajdúság e miatt a határait pusztítja, maga látja el 
a német zsoldosokat. Egyes polgárok (Blank, Schönleben, 
Gorszky) vagyont áldoznak ekkor, hogy a városuk javát meg
védhessél Hasonló a magatartása Eperjesnek utóbb i s : 
Bethlen Gábort segíti, de a Thököli küldötte Józsa Gyurit 
ágyúval fogadja, noha rajta élősködnek a zsoldosok s a ku- 
ruczság visszaverését festményben örökíti meg1; 1681 aug. 
17-én d. e., a mennyiben a cs. had készületlenül találja, 
kaput nyit előtte, de a mint ez tovább húzódik, d. u. ujjongva 
fogadja be Thököli seregét; ugyanez év őszén is szívesen 
látja a fejedelmet, míg deezember hóban Szobieszkyt, a ki 
pedig csak pihenni jön, nem ereszti be, 1684-ben pedig 
Schultzot, ki elől Thököli a Kálvária-hegy alatt fulamodik 
meg, másfél évig visszatartja. Kevésbbé opportunista mind- 
azáltal ebben a kurucz-korszakban, a minek az az oka, hogy 
protestáns szellemét kell megvédnie az osztrák hatalom ellen, 
mely egvre-másra küldözi rá a cs. biztosokat, a kik szabad 
vallásgyakorlatát felfüggeszszék. Igaz, hogy megszenvedett: a 
Caraffa-üldözés ennek az ellenállásának a következménye lett, 
s azé a II. Rákóczi Ferencz-féle felkelés után való gyors el- 
hanyatlása, a miben egyébiránt más tényező, az 1710-iki pestis 
szintén közreműködik. Eperjes sorsát, azonos szereplés és 
csapások nyomán, a másik két városé követi. A patriczius-

1 Korabinszky, Geotjr. Lexikon-ban adja az e fajta képek leírását.
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ság sorai nagyon megritkulnak, a tótság tódul a falvakból a 
helyükbe; a városi színvonal lesülyed; a gazdasági élet 
tönkre megy, s közben a bécsi udvar is megnyirbálja a vá
ros függetlenségét, a kiváltságokat; az osztrák vámvédelem 
a külföldi árúk behozatalát nehezíti meg; az országos vásá
rok csökkennek a jelentőségükben, az ipar a piaczát veszíti 
el s a helyi szükségletekre szorul.

A polgár a nemestől merőben külömböző gondolkozású. 
Tudja, hogy a városon kívül nincs tere a tehetségének, ezért 
a részére kijelölt szűk körben találja meg jobb törekvéseinek 
ösztönét. A várost szolgálják az összes tehetségei, s az ösz- 
szesség határozza meg élete minden mozzanatát. Versengést 
nem ismer, mert nincs rá szüksége. Családalapításra van 
utalva; attól függ a haladása. Több is a joga a családosnak, 
mint a nőtlennek. Az uralkodó czéhrendszerbe siet kiki bele
igazodni, melynek feltétele az, hogy egy év és hat hó (több 
helyt: egy év és egy nap) alatt a jegyesét s a czéhavatásra 
következő hat hó múlva az asszonytársát mutassa be. A czéh- 
szabadalmak biztosítják a megélhetését, egyúttal pedig ellen
őrzik abban, hogy túlságosan meg ne gazdagodjék vagy el 
ne szegényedjék. A czéhláda kis takarékpénztár, mely az el
maradt czéhtagon segít. Az özvegy és árva szintén nem ma
rad gyámolítatlanul. Rendesen egy czéhbeliek házasodnak 
össze, hogy a nő is tudja a férje mesterségét; mert a más
honnan vett asszony özvegységére nem folytathatja azt. Az 
özvegy a kiskorú fiát két tanú előtt felszabadíthatja, kinek 
ilyenkor elengedik a tanuló- és vándorlóéveket. Külömben a 
mester fia 14 éves korban kezdi a tanulást s négy év múlva 
3—4 vándorév leszolgálására köteles. Visszatérte után 22—23 
éves korában házasodhatik meg.

IV. Bútorzat, mint a nemes kúriájában, a polgár házá
ban is eleinte kevés van. Amaz még tetszése szerint alkal
maz díszítést: kárpitot, függönyt, szőnyeget, tükröt; emezt 
azonban az otthon berendezését illetőleg sok ideig előirt sza
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bályok kötik. A XV. századbeli polgárnak kárpitja nincs, de 
van tükre, képe, ablakfüggönye. A nagyobb tükör ritkább,1 
apró kézi tükröt már többet basznál, a melyek 20—90 4 
árúak. Divatosak a 2—6 ágú kis és nagy függő sárgaréz- 
gyertyatartók, de közönségesen vas-, réz- vagy czin-gyertya- 
tartók a szokottabbak. 1850-ben Eperjes: candelte ordina
riae = 38 kr, c. argenteae seu fussae = 44 kr. A lámpa ritka: 
koppantó is akad. Az ablakfüggöny: fátyolból, zöld v. vörös 
tafotából való; itt-ott mezolán v. rámás. A jólét terjedése 
után természetesen a szabályzat nem korlátozhatja a fény
űzésben a polgárasszonyt, a ki — különösen, mikor a városba 
költöző nemesség házi berendezését látja — szívesen csino
sítja fel vörös, fehér, zöld, virágos, török és perzsa szőnye
gekkel az otthonát. A XVII. század végétől a luxus nagyon 
terjed: a szobadíszekben, ruházatban, ékszerekben, életrend
ben. A bútor: nem faragott mívű, rugós, párnás és fénye
zett. A szekrényt (Kasten, Almerey) falba állítják. Az rende
sen ajtós (Chiffon); a felső része ruhának való, az aljában 
fiók őrzi a fehérneműt. Vagy fehérre hagyják, vagy zöldre, 
sárgára festik. Van az éléstárban is ilyen (Speis-Almerey). 
A Kasten ritkán lábas, az ára 60 4 és 10 írt közt1 2 változik. 
A tetejére állványt helyeznek. S van vasas láda, élésláda és 
a XVI. században ládalócza kar- és háttámlával. Az asztal 
többnyire négyszegletes, hogy kivált a kisebbjére 2—3 táblát 
rakhassanak; a fedele kőből is készül; de használatos az 
égerfából vagy tiszafából (Bártfán: Brewer könyvnyomtatóé) 
való is. Az ár 2—4 frt.3 Beállítanak faszéket4 és fapadot, 
a melyen szőnyeg és vánkos van. Az utóbbi: bőr- és hosszú

1 Eperjes : 1782-ben nagy tükör = 4 frt.
2 Eperjes : 1760-ban nagy almáriom =  6 frt, 1782-ben almáriom 9 frt.
3 Eperjes: 1782-ben nagy asztal — 2 frt, kerekasztal = 3 frt, kis asztal =  

051 frt, pohárszék =  7 frt.
4 Eperjes : 1693-ban karosszék, 1782-ben faszék =  0'60 frt. U. o. 1824-ben 

bevont garnitúra; 1839-ben mángorló. (L. alább: hagyatékok.)
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vánkos. A pad háttámlával dől a falnak. Ágynemek: 1. a 
mennyezetes ágy, a Spann-, Raiss-, Posten- és Plass-bettel. 
Ennek fa- vagy szövet- (1707-ben fekete — 3 60 frt Eperjesen) 
mennyezete sima vagy csavart oszlopokon nyugszik s lefutó 
zöld kárászt függöny díszíti; a deszkája berakott mozaik mű ;
2. nyoszolya; 3. fiókos ágy; 4. tábori ágy (1707-ben P20 frt 
Eperjesen). Az imazsámoly ritka (Eperjes: 1799-ben 2 rfrt). 
A fali óra drága: 8—15 frt; előíordul idők haladtával a 
homok- asztali-, ütő- (Eperjes: 1760-ban 10 frt) és zsebóra 
(többnyire aranyból).

V. Az asztalnemű változatos és gazdag formáival pótolja 
a polgár a fényűzés hiányait. Az asztalterítő: sima fehér, 
fehér alapon vörös csikó (30—40 4 ) vászonból készül. Dísze
sebb a 16 pászmás és képes, a fehér, koczkás damaszt (növé
nyi és állati alakokkal — 1—7 frt), a török, selyemvarratú, 
aranyos bőr- és posztó-térítő. Rojtok, kötött munka vagy 
arany paszománt ékesítik ezeket. Az asztalkendőt damaszl- 
szcrűen aranynyal, csipkével, paszománynyal szegik körül 
(4—10 frt). Gzintányér-törlésre a Wischtuch-ot alkalmazzák.

Evőeszközök: kanál, kés, utóbb: villa. Ezeknek három 
nemét készíttetik remekbe. 10 párt foglalnak tokba: 4 párt 
a férfinak, 4 párt az asszonynak, 2 párt a leánynak. A nyél: 
gyöngyház, zöld, vörös vagy fekete csont, melynek sárga
rezes végén kis karika van horoggal. A kanál előbb: czin 
vagy vas, utóbb: ezüst. Divatossá válik a XIX. században az 
ezüst evőeszköz is.

Az evőedényekben is hova-hamarább megnőnek az igé
nyek. A XV—XVII. században az üveg- és porczellánedénv 
még nem használatos. Köznapon: a czin- és réz-, ünnepeken: 
az ezüst edényt alkalmazzák. A tálak kerek állványon jutnak 
az asztalra. Ismerik már a tányérokat, sőt a díszműtárgya
kat is. A XVII. században előfordul fayence és majolika a 
módos polgári házban. Girálton a XVIII. század végén van 
ilyen gyár. Só- és vaj-tartó is akad.
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Az ivóedény eleinte hasonlókép czinből vagy rézből való. 
Czin kézi hordóból kerül át az ital az ital-öntő kannába s 
úgy kézi kannába. Ez: 3—8 icczés, 3 meszelyes, pintes, icczés, 
meszelyes. Alakja: hosszú, alacsony, vastag; fedeles vagy fe
detlen ; sima vagy vésett. A forma állandó jellegű. Van czin
ből: gyermekpalaczk. Az ezüst ivóedény ötvösművészetünk 
remeke : 14 karátos anyagból, díszes fedéllel; zománczosan 
vagy aranyosan formálják a külömböző serlegeket, kannákat, 
kupákat, palaczkokat. hordókat. A csésze ritkább (Eperjes: 
1707-ben aranyozott 47* lat ezüstből).

1707-ben kanna: 54 lat ezüst, aranyozott serleg == «S2 frt.
1713-ban 13 ezüst kanál: 42 lat ezüst, 1 aranyozott 5 !a lat ezüst, 

2 sótartó : 15 lat ezüst, 2 csésze: 9 lat ezüst.
1718 ban teakanna =  29 frt.
1778-ban 8  kanál (11 próbás): 19 5 unc. ezüst.
1822-ben aranyművesi hagyatékban ezüstnemű: 4895 lat ezüst =  

14.500 rfrt érték.
[Ezüst érték: 1704-ben IV* unc. =  5 frt, 1707-ben 1 lat =  90 JR 

1758-ban 1 unc. =  102 frt, 1785-ben 16 drb. (200 unc.) ékszer r - 200 rfrt.]

Konyhaedények: a fazék egyszerűbb; csak a remekbe 
való nagyszabású. Az agyagedény a túlnyomó. Ritka a kő
korsó. 1799-ben rézfazék = 18 kr, 1822-ben 157# czinedény = 
70 rfrt, míg 1766-ban 20 czinedény = 153'54 rfrt. A tepsi 
1683-ban czin, réz; van pástétom-serpenyő.

VI. Ágynemű: a dunna és vánkos a XV. századtól tol
las; 1684-ben egy családi hagyatékban ágyhuzatról történik 
említés. A párnátok és párnahéj 1681-ben fehérített tafota, 
esetleg szövet. Ugyanekkor előfordul az atlasz, 1683-ban az 
aranyozott, hímzett és 1707-hen a zöld tafota selyempaplan 
(18 írt). A paplan a XVII. században terjed el. Lepedővász
nat 10—17 drb-ot mutat fel ekkoriban a háziasszony. Az ágy
terítő is egyre finomabb, díszesebb anyagból készül; van: 
selyem, tafota- és lengyel-ágylerítő.

VII. Ruházat. A polgárság általában németes viseletű. 
A nem-német szabás ritka, bár lassankint a magyar és erdélyi
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nemesség átalakító hatása tért hódít a magyar ruha számára. 
Egymás felett és mellett szerepel utóbb a kétféle öltözék, 
kivált hogy a polgár a ruházatbeli fényűzést legszívesebben 
sajátítja el. A város hatósága egyébiránt nagyon ügyel a pol
gárság körében kialakuló rangkülömbségre: a háromféle pol
gári osztálynak külön megszabja a ruházatát. Idő múltával 
azonban a szigorú tilalom ellenére eltűnik ez a külömbség, 
a mennyiben a cselédség is kap a cziczomán. A ruhaszabály
zatok a férfi- és női ruhára, a fehérneműre és ékszerekre 
egyformán kiterjednek.

Eperjes város tanácsának a XVII. század második leié
ből fennmaradt, német szövegű ruházati szabályzata a pol
gári osztály gondolkozásmódjának jellemző adata. A bevezető 
sorok jelzik a kibocsátás indítékát, valamint az utánuk kö
vetkező erkölcsi intelem, mely a ruházatban való hivalkodás
ról kimondja, hogy Istennek nem tetsző dolog, Isten tagadás 
és Lucziferre! való szövetkezés s oka egyben annak, hogy 
az emberiség a bűnbe oly mélyen sülyedett. Az örökös har- 
czok, bajok és köznyomorúság közepette emeli fel a tanács 
intő szavát s rendeli, hogy husvét ünnepétől kezdve a város 
minden lakója alkalmazkodjék a szabályzathoz; mert ellen
kező esetben irgalom nélkül elkövetkezik a büntetés: a város 
tisztviselői és szolgái ellen a hivatalvesztés, a polgárok ellen 
pedig a nyilvános megdorgálás, megszégyenítés meg pénz
bírság.

A szabályzat pontjai a következők:
1. «A mi kedves eleink» igen szép példát mutattak ne

künk a ruházkodásban, a mennyiben a biró és tanácsosok 
emberemlékezet óta főkép viola vagy más sötétebb színű 
öltönyökben léptek a nyilvános helyekre avagy tanácsházba, 
s azokon arany vagy ezüst díszítmény alig volt, pedig a 
múlt idők sokkal boldogabbak voltak. Azért a jövőben a biró 
és a tanácsbeli emberek, ha nyilvánosan jelennek meg, a 
következőkép öltözködjenek: az öltözék finom hollandi posz
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tóból legyen, a színe tetszés szerint választható meg, de azért 
ne legyen nagyon világos; a dolmány ne legyen rövid kato
nás, hanem térden felül egy tenyérnyire érjen le; rá alkal
mazhatnak arany vagy ezüst zsinórzatot, illetőleg gombokat, 
de egyéb ékszert semmiesetre sem; az öv tetszés szerint való 
színű selyem legyen; a mente a dolmányhoz hasonlítson 
zsinórzatban és díszítésben; a föveg ezobolyból készüljön; a 
csizma vörös vagy fekete legyen, de a nem-nemes vagy lite
ratus tisztviselő sarkantyút csak akkor hordjon, a mikor 
hivatatos minőségben megy a városházára. Ide vagy a tem
plomba a tanácsbeli mindig mentében járjon. A tanácsbeli
nek felesége, ha a férj nem-nemes vagy literatus, a követ
kezőképpen öltözködjék: tisztes kontvot viseljen a fején, s 
arra arany- és gyöngy-dísz nélkül való egyszerű fejkötőt 
tegyen, mely legfeljebb arany- vagy ezüstszállal van kivarrva ; 
az ilynemű csipkék alkalmazása tilos; a fejkötőre fekete fátyolt 
tűzzön, mely ne érjen a földig; paszománt vagy gyöngydísz 
nem lehet rajta, hanem csak csipke; télen czobolykalapkát 
hordhat; fülbevalót vagy fodrozott hajat viselnie nem sza
bad : az ingválla fátyolszövetből, szép fehér vászonból, eset
leg patyolatból készülhet selyem hímzéssel, de arany vagy 
ezüst alapot ne tegyen alája s aranynyal és ezüsttel se hímezze 
ki; a gallér csak egy jó ujjnyi széles csipke lehet, melyet 
selyem szalaggal köt meg; az ing eleje (Schmizett) a mellen 
ne legyen túlságosan kikeményítve s ne kékes, hanem tiszta 
fehér színű legyen; a hosszú kézelő végkép maradjon élj 
helyette legfeljebb három-ujjnyi széles csipkét kössön selyem- 
szalaggal a karjára; a nyaka köré köthet fel gyöngysort, 
korallt vagy arany lánczot. de egyszerre csak egyfélét; kar- 
pereczet, gyűrűt nem szabad viselnie; a selyem mellény vagy 
vállfűző a tanácsbeli feleségénél bárminő színű és formájú 
lehet, arany-ezüstkapcsokat is alkalmazhat rajta, de ugyan
olyan zsinórzatot nem, valamint a füzőzsinórba is fonat
hat bele ilynemű szálakat; az ezüst vagy aranymellényt
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tilos gyöngyökkel kivarrni; a szoknya, bárminő selyem kel- 
méjű, csak egy sor paszománt-díszt mutasson, arany vagy 
ezüst szálakkal azonban áttörve ne legyen; a kötény színe 
olyan, mint a szoknyáé, de lehet arany s ezüst ék nélkül 
tiszta fehér, mindazáltal csak oly személy viselje az utóbbit, 
a kit megillet; a téli felöltőjét szintén készíttetheti bármilyen 
selyemposztóból s arany-ezüst zsinórzattal meg gombokkal, 
térden alul egy ujjnyi hosszúságra s tisztességes prémbélés- 
sel, de paszoinántot vagy ékszereket nem rakhat reája; nyá
ron azonfelül tisztességes fehércsipkéjű fejkendőt viselhet. 
A tanácsbelinek fiai legyenek az öltözetökben, a szülőik ren
delése szerint, egyszerűek. A leányainak pedig következő 
lehet a ruházata: a fejen konty, melyen az arany, ezüst paszo- 
mánt, szalag avagy egyéb bokréta nagyon mérsékelt; a hajba 
gyöngyfüzér fonható, valamint a szűziesség jelképe: a ko
szorú is viselhető; az öltözékben az anya szabja meg a min
tát, hogy a szűzies szerénység, egyszerűség lássék meg a 
megjelenésén s nem a hozzá illetlen hiúság.

Ha valaki a szabályzathoz nem alkalmazkodik, három 
ízben megintik; újabb engedetlenség esetén a hivatalát veszti, 
illetőleg nyilvános megbélyegzés tárgya lesz.

2. Mivel a polgárság kebeléből választott képviselő-tes
tület, vagyis a külső tanács tagjai a legközelebb állanak a 
tanácsosokhoz, illő, hogy köztük, mint kiváló osztály és a 
polgárság közt külsőleg is könnyen felismerhető külömbség 
legyen. Vannak a külső tanácsbeliek sorában idősebbek, 
nemesrendűek és a kereskedelmi osztályhoz tartozók, mások 
meg régi jó nemzetségből valók, vagyonosak avagy olyanok, 
a kiket kiváló polgári erényeik miatt kell megbecsülni: vala
mennyi előkelőbbnek tartandó tehát a többiek között. Akár 
kereskedő, akár iparos az ilyen, úgy öltözködhetik, a hogy 
a belső tanácsbeli, csak egynémelyiknek a feleségénél tegye
nek kivételt a konty, fátyol és téli kalap viselésében. S ebben 
senki se exczedáljon; mert az ily merémdet, ha a férj hivatal-

T óth Sándor: Sáros vármegye monográfiája. III. U
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viselő, a hivatalba, iparosnál pedig az üzlet letiltásába ke
rülhet. A mi a külső tanácsbeliek másik faját illeti, t. i. az 
iparosokét, vagy a kik még azoknál is alsóbb rangúak, azok
nak ruházkodása csak a következő lehet: sötét angol vagy 
hollandi posztóból készült öltöny, melyen a módosabbja 
arany-ezüst díszt ugyan nem, de selyemzsinórzatot s öntött 
ezüst kabátgombokat hordhat; a dolmány oly hosszú, mint 
a belsőtanácsbelié; az öv ezüst vagy rézdíszítmény nélkül 
selyemmel vegyes fonálból szövött; a föveg czoboly, de nem 
finom; a csizma sarkantyúban; azonfelül, ha a vagyoni állás 
megengedi, rókaháttal bélelt mente. A feleség selyem vagy 
czérnával s nem arany-, ezüstszálakkal kivarrott szép fejkötőt 
visel; kontyot nem hordhat, hanem beköti a fejét; ha szüle
tésénél fogva nem első fajtájú, csipkés fátyolt nem viselhet, 
csupán szép patv^olatot, melynek a szokott módon való kö
tése hátul esik; télen czoboly kalapkát is vehet fel; az ing- 
váll patyolatból vagy fátyolból készül; a gallért mindjárt a 
nyak alatt köti meg szép selyemszalaggal, de csipke nin
csen rajta; az ingváll alatt fekete préselt vászon van; a kéz
elő tilos; a vállfűző lehet selyemkelme s állhat rajta egy 
sor arany- vagy ezüstcsipke avagy négy sor keskeny szala
gocska szegélyként; a szoknya tafota vagy selyem posztó, 
melyet alul szép széles arany- vagy ezüstpaszománl díszít; 
az öv selyem, csakhogy arany, ezüst nincsen rajta; a láb
beli — az állás szerint — piros vagy fekete kordoyány 
csizma; a bunda finom sötét posztó, mely sem nagyon nein 
hosszú, sem díszt nem mutat. Az ehhez az osztályhoz tar
tozó fiúk az atvjok állásához mérten ruházkodnak, arany-, 
ezüstdísz nincs az öltönyükön; nyuszt kucsma, fekete sar
kantyúban csizma illeti meg őket; a leányok viszont a haju
kat szépen befonva vagy koszorúba kötik a fejükön, vagy 
lebocsátva hordják; a fejre széles aranypaszórná irtot köthetnek, 
esetleg ha vagyonosabbak, igaz, a szegényebbek hamis gyön
gyöt tehetnek; azonfelül amazokat szép koszorú illeti meg
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aranyból-ezüstből és ezüst öv, emezeket pedig hátul lefüggő 
selyemszalag, továbbá selyemöv; egyéb ruházatukban az 
anyjuk példáját követik.

A hatóság kötelessége itt is a szigorú ellenőrködés.
3. A kisiparosok, kisárasok, templomszolgák és alsóbb

rendű polgárok öltönye sötét violaszínű hollandi posztó, mely 
csak selyemzsinórzatú; a föveg nyusztbőr; az öv fekete fonál
ból szövött; a csizma fekete és sarkantyúban; a bunda róka- 
háttal bélelt. Az alsóbb rangúak azonban adják meg Istennek 
a kellő tiszteletet s megalázva magokat, erős rád vány i vagy 
úgynevezett «remek» posztóból varrassanak ruhát, a köd- 
menüket is farkasbőrrel vagy más egyszerűbb bőrrel bélel
tessék. A feleségük hasonlókép szerényen, de tisztességesen 
járjon: a kit megillet, az a fejét patyolattal, a többi fehér 
keszkenővel kösse be, mely alatt közönséges fehér fejkötő 
legyen; a mellény továbbá finom posztón legfeljebb selvem- 
zsinórl vagy szalagot mulasson díszül; az ingváll szép vá
szon, szerényen kivarrva; a gallért szorosan, de szalag nél
kül kell megkötni, a szoknya finomabb posztójú, melyei 
selyem- vagy pamutcsipke ékesít. A leány hamis gyöngyből 
vagy bársonyból készült fejdíszl s a felett koszorút hord; a 
a topánja fekete vagy piros, de azt sárban tilos hordani.

Mivel a szabályzatban nincs minden részletesen és vilá
gosan felsorolva, azért a hatóság — legkivált a czéhmesterek- 
nek — szigorúan meghagyja, hogy a saját czéhbelieik ruház
kodására gondosan ügyeljenek; különösen tiltsák meg a 
mesterinasoknak a sárga csizma és sarkantyú viselését, 
s ügyeljenek a mesterlegényekre is, hogy lehető egyszerű 
öltözetük legyen; mivel a három ízben sikertelen megintés 
a mesterségtől való eltiltást, illetőleg pénzbírság fizetését vonja 
maga után.

4. A köznép, mint a serfőzők, munkások, zsellérek, nap
számosok, «remek» vagy más posztóból való kabátot, mentét 
és nadrágot hordjanak; a ruházaton a zsinórzat és gomb

24*
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festett czérnából vagy pamutból készüljön; a kabát bélése 
erős vászon lehet s elül morva posztó díszítheti; a mente 
bélése és körülprémezése báránybőr; a kalapot helybeli 
kalapos fekete gyapjúból készíti; a csizma fekete, de nem 
kordovány. Az asszony szoknyája ugyanolyan posztójú, mint 
a férfi-ruha; a mellény szintén posztó és rövid; a fejét 
rombettel köti be s alul egyszerű vászon-fejkötőt visel; a 
ködmen is rövid s olyan béléses, mint a férjé; a csizma 
hasonlókép olyan, mint a minőt a férfi hord. A gyermekek 
mindenben a szülők ruházatával egyezően öltözködnek. Azt, 
a ki nem követi a rendeletet, a rendőr-őrmester előbb meg- 
inti, majd a darabont, akár nyilvánosan is, lehúzza róla a 
meg nem illető ruhadarabot, végül — ismételt esetben — 
nyilvánosan megbüntetik.

5. A cselédség ruházata. A kocsis dolmánya erős vászon
nal bélelt, remek posztóból készül; a mentéje szintén posztó 
fehér báránybőrrel bélelve és körülprémezve; a csizmája 
magas szárú, fekete bőr; a kalapja és öve fekete gyapjú. 
A szolgálóleány szoknyája remek, a mellénye egyszerűbb 
posztó és rövid, a melyet pamut vag3  ̂ félselyem zsinórzat 
szeg be; a ködmöne is legfeljebb remek, de semmiesetre 
sem drága posztó, melynek a bélése és prémezete csak fehér 
vászonból készíthető; az ingvállához tisztességes vásznat kell 
választania, a gallérja pedig varratos nem lehet; piros vagy 
kordován csizmát nem hordhat.

;A szabályrendelet, melyet, hogy nagyobb súlya legyen, 
a templomokban háromszor hirdetnek ki s azonfelül a ezéhek- 
nek külön-külön kiadják, annak bizonysága, hogy a polgár
ság osztályozva volt, az öltözködésben rend és tisztaság ural
kodott, de a fényűzés is mód nélkül elharapódzott. Hiszen a 
ruha eg}rszerűsítését akarja elérni a hatóság s mégis temér
dek dísz marad rajta. Képzelhető, minők voltak az előző 
állapotok! A ruházat ekkoriban magyar szabású. Hogy azon
ban a hatósági rendelkezéseknek nem igen lett foganatja,
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azt a II. Rákóczi Ferencz-korabeli limitáczió (II. kötet, XIII. sza
kasz.) igazolja.)

A ruházat anyagáról, formáiról, díszítményeiről és az 
egyes áru-tételekről a városi levéltárak igen sok adattal szol
gálnak.

A) Férfiruha:
a) Anyag: 1093-ban nyúlbélés, fehér morva posztó: 

1695-ben makara rókaprémmel; 1096-ban bécsi selyem, da- 
maszt, fekete török selyem, varró selyem, proszlaui czérna 
•(rokkához), selyempamut, zsinór; 1697-ben rókahát-bélés:
1729-ben vágott posztó, közönséges szőttes, Ferenczkék-kamoka, 
más kamoka, karmazsin-, nyírott-, morva-, zöld férfi-, hol
landi posztó, kék kamoka; 1846-ban (a város számára) 59 rőf 
posztó“ 352 vfrt.

b) Ruhadarabok: 1675-ben nyuszt-gallér, tatár klusán. 
három ing és lábravaló; 1683-ban ezüst gomb, festett nyuszt- 
süveg, finom posztónadrág, vörös nadrág, filigrán-gomb: 
1684-ben czobolysüveg, angol posztónadrág, ezüst gomb: 
1707-ben selyem öv arany rojttal = 18 frt, egy pár ezüst 
mentekötő = 1 frt, aranyozott övcsat = 71/* frt, posztóbunda = 
15 frt, karmazsinbunda = 10 frt; 1718-ban czobolykalap = 
27 forint: 1729-ben finom fehér harisnya; 1758-ban sárga 
.saru = 1'60 frt. fekete saru = 1'09 frt, tóga = 927 frt; 1769-ben 
sapka = 2 04 frt; 1771-ben csizma = 1 rfrt, talpalás = 018 rfrt. 
fejelés = 0‘42 rfrt; 1847-ben 18 pár csizma = 55‘06 frt; 1848- 
ban városi (Eperjes) rendőrségi ruha: kék attila, magyar 
nadrág, csákó.

c) Kard: 1683-ban aranyozott ezüstből, zöld bársonyból; 
1707-ben arany kard = 72 frt, ezüst veretű = 40-80 frt; 1787-ben 
sárgaréz- és öv (vászonfestőé)=3 rfrt; puska: 1675-ben egy 
bokor vont lyukú Stutz —.

B) Női ruha:
a) Anyag: 1683-ban sárga skófium, hollandi lila posztó; 

1687-ben atlasz szalag: 1693-ban halcsont; 1703-ban arany

3 7 3
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zsinór, fekete tafota-szalag, karmazsin-bársony, danezkai arany 
és ezüst szál, karmazsin selyem, vastag fries-posztó, zöld 
morva posztó, zöld kanavász, tafota-szalag, karmin varró
selyem, szattyánbőr, fekete surah, kamoka-posztó, Ferenczkék- 
posztó, floret-szalag, erepon-szövet, fehér barebet, fátyol, dupla 
flór; 1729-ben velenezei tobin, bársony-rojt, kártya-selyem, 
fekete flór; 1817-ben maltrong, sacand-szalag, barchet, tafota
selyem; 1845-ben téli haraszt keszkenő; ruhatartó (quadropa).

b) Ruhadarabok: 1675-ben csipkés keszkenő, karmazsin 
selyemöv; 1681-ben öv, damaszruha czobolynyakkal, aranyos 
fejkötő; 1683-ban hollandi aranypaszomántos kötény, ezüst 
sodronyöv, hímzett fejkötő, gyermekkalap, ezérnaöv; 1684- 
ben finom keztvű; 1694-ben ing; 1703-ban vörös harisnya: 
1724-ben indiai toll; 1785-ben szolgáló melles fűzője = 2 47 rfrt; 
1790-ben finom vászonkötény=056 rfrt, alsónadrág--1 rfrt: 
1845-ben téli kurtka. 1851-ben hatósági rendeletre a nő a 
maga ruháját idegen segítség nélkül tartozik elkészíteni.

Nem érdektelen bártfai Symony Gergelynek 1566-iki 
kassai bolti számlája, mely nem közönséges jólétről tanús
kodik :

«3 vég gallér gyolcs ä 3 5 frt ...............  10-50 frl
1 « olmár « _  ............... .... .... .... (>*35 «
4 font borsó á 150 frt ....    ............ . 6*00 «
1 a susika sáfrán „  _  .................. . ... .... 5 50 «
2 « gyömbér .................................  _. ... .... 140 «

26 sing velenezei tafota ......... ......... .... 8*00 «
10 (í közatlacz .... ... ... 400 «
30 fekete üveg á 0-26 f .........      7'80 «
9 téhely beczikes... 3-30 «
1 vitra veres selyem . . 4 20 «
1 kötés hajfonat .... 0*60 «
1 « « 0*40 (c
1 « szalagszíj 0'60 «
1 « papiros . 140 «
IV* font szekfű .... ... ............  4-50 «

22 üveg sör „  _  .... _  ...... . .... ......  7-70 (( )>
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VIII. Ékszerekben főleg a XVIII. századtól kezdve nagy 
a változatosság. Az értékes ezüstneműn kívül a polgárság 
jólétének, de fényűző hajlamának is élénk tanúi az ékszer
beli drágaságok. A férfi csak úgy rabjuk, mint a nő. A levél
tári adatok, különösen a hagyatékiak szinte valamennyi polgár
házban felsorolnak egész halom arany-ezüst holmit. Az arany- 
láncz (1(583.), arany karperecz és gyöngyös meg gyémántos 
arany függő (1(584.), 23 latos arany karikagyűrű=46 frt. gyé
mánt gyűrű = 72 frt, egy dolmányra való 13V=! latos ezüst 
gombok=1215 frt, meg 8 latosak = 720 frt (1707.), 12 latos 
aranyláncz -- 50 rfrt, 87-2 latos gyöngyös aranvláncz = 35 rfrt, 
5 latos 3 pár ezüst kés = 9 45 rfrt, 18 latos (5 kanál = 1142 rfrt, 
11 latos merőkanál = 7 09 rfrt, (5 kávéskanál=412 rfrt, ezüst 
balzsamszelencze = T30 rfrt (1766.), 10 uncziás női köpeny
csat (1778.), ezüstóra = 16 rfrt, 4x/-i latos sótartó = 4'57 rfrt. 
1 kanál = 1 rfrt, 1 szelencze = l rfrt, 1 7 -2  latos ezüst óra- 
láncz = l'()6 rfrt (1782.), 12 sor gyöngy = 140 rfrt (1787.), arany 
pecsétgyűrű, óra és láncz (1824.) stb. nem ritkaságok.

IX. Kocsit előbb az üzlethez vagy a birtokhoz, utóbb a 
saját kényelmére is tart a polgár. Amaz 20 írtba (1773.), 
14 új frtba (1781.), 26 rfrtba (1792.), 20- 25 rfrtba (1799.) 
kerül. 1839-ben személyi használatra rhédát, sárga bricskát, 
fél- vagy «egész kóberes kocsit (hintót) említenek az iratok. 
1847-ben egy kereskedői házban 534 iccze kenőcs=3202-5 frt 
értékben fogy el.

X. Vagyoni hagyatékok példái:
I. 1662-ben Peifner nemes kereskedő .............. 18,841411,2 frl

1675-ben Karatin bukott kereskedő aktívái 63,45000
1773-ban Rochlitz G. (termés, háziszerek) és 90,905-00 (C

1778-ban Mészárosmester .... ........  ... .... 2,000-00 rfrt
1778-ban Tánczmester.... _  ....... . _  __ _ 2,337-00 a
1785-ben Rézöntő (ruha=100 rfrt, háziszerek) s 4,481-5014 (C
1787-ben Késmárszkyné nemes vászonfestő

1—558 tétel kb. _  ... _  ......... 10,000-00 <(
(könyv : 214—545. tétel) .............. — ((
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1790-ben Szabómester ..............  _  _  .... 2,564-34 rfrt
1791-ben Viaszfestő özvegye _  .... ... — <i

(46 db. könyv, 11 kép)
1792-ben Kőmíves.............. _  ...............  .... 3480-40 (C
1799-ben Városi tanácsos

(Drágagyöngy=269 rfrt, gránát=
7-60 rfrt).... ......... .... ............. 7,382-05 cc

1816-ban Aranyműves ... ... ... ........ ... 13,50000 ((
1821-ben Tímár __ ... ... ... ........ 11,02032 ((

(Ügyvédi költség=2,16602 rfrt, vég- 
rendeleti díj—262-61 rfrt.)

1824-ben Zsembery Ignácz ... _  ........ 59,278-19 ((
1829-ben Kavalszky Teréz................ ...... 20,446-00 «
1831-ben Zennovics kereskedő .... ............ . 31,697-18’ ü «
1832-ben Szabómester _  ... __ ........  _ 25,696 00 «.

Lilia Boldizsár r. kapitány 11,099-27 ((
Özv. Rochlitzné „  ........  .... 11,375-00 ((
«Aranysas» patika ... ... 55,00000 ((
Gombkötő... . ...... . .............. 2,689.36s 4 Cl
Göllner-patikus .. .... ... ._ 50,00000 ((
U. annak varannói patikája—-15,000 
rfrt, háza, szőlője=23,427-30 rfrt, 
könyvei=183*24 vfrt, patika-felsze-
relése=360‘16 rfrt. Értéke ... „. 126,328-45 vfrt
Aktívája ........  _  __ 85,004-237* c(

1835-ben Csizmadia ............... ........... . 8,239171 * ((
1836-ban Kőfaragó ................... . ........ 5,216 06 ' * ((
1837-ben Orvos... ... ... ..............  ... 17,06209 ft

« Bábos ..............  _  .... „  .... _ 1,330-26', * ((
« Propokovics Anna nemes ... .. 30,950-57' io ((

1839-ben Schmalcz .... ...........................  _ 28,557-57 ((
« Kocsigyártó ........ .............. _ 14,061-26 <(
« Szolga .... _  _  _. ... ............ 100-00 ((

1840-ben Ruhafestő _  ........  ._ _  ... 3,665'05 K
(Ház=400ü rfrt, felszerelés=1000 rl't.)

II. Hagyaték-részletezés:
Taróczy Adám eperjesi városbiró és neje: Czernolfszky Dork 

hagyatékának lelettára, melyet az árvák ládájába tettek az árvák atvj: 
s az árvák könyvébe is beírtak (1707. márcz. 24.):

1 . Windisch-utczai I. em. házban.
készpénz ezüst „  __ 364-34 frt 1 
o i u . i - , ca 402-74 frt.
8  drb arany dukat_ a 4‘80 a J
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2. Arany-ezüst művek .... .... .... _.. 84Va lat.
(Öv, gombok, kanalak, ezüstbe foglalt Wohlstandsgabe, 2 du- 
kátból Scharopfennig.)

3. Ékszerek:
7 sor kis vörös korall, gyöngygyei vegyes,
8 « « « « te nélkül,
1 arany gyűrű, nagy cseh gyémánttal,
1 « « gránáttal,
1 « « kis rubinokkal,
1 emlék- (jegy-) gyűrű =  1 arany súlyű,
6 szürke kis gyöngy,
1 vérkő,
1 ezüstbe foglalt kis balzsampalaczk.

4. Férfiruhák:
(Vörös és barna bunda 1(5 gömbölyű ezüst gombbal, hozzá
való lebernyeg- és báránybőr-bélés; arany vitézkötéses nyári 
mente, 18 hosszúkás ezüst gombú kék kabát, kék nadrág, 
sárga és piros csizma, vörös posztó-melles, czobolykalap stb. ).

5. Női ru h á k :
(Királyszín szoknya, zöld selyem rojtozattal; vörös m ochav; 
posztó-bunda 18 ezüst gombbal; czobolyszegélyű fejkötő és 
fejkötő-gallér; vörös tafota-mellény sárga kapcsokkal; czobolv- 
larkas kalap, 8 közönséges fehér és 2 fekete flór kéz tyű (fehér
rel kivarrva), lószőr fejkötő, piros csizma ; arany-, karmazsin - 
vörös-, török-, nyomtatott-, zöld angora-szőrszövetek s leoniphet 
Galons (kék melles) stb.).

(5. Fehérneműk:
Rugós, tolós ágyhoz (4 d rb ): 3 lepedő, 5 selyem ágykendő, 
3 kék vánkosruha, 1 dunnacziha, 1 zsinóros, csipkés párna
kendő, 2 fehér hímzésű vánkos, 3 fehér párnahéj; 3 kék és 
3 fehér, csipkés, 5 vörös garnú párnakendő, 1 daruvánkos. 
Gyermckkeresztelő ru h a : zöld, csipkés, kis gyermek-partedli 
(élőké), vörös gyermek-fej kendő.
Női fejkendő: csipkés, zsinóros és csipkés patyolatból, csipkés 
zsinórzat nélkül.
Fátyol: fehér varratú, 3 patyolat.
Ujjas: varratos és nem varratos, 2 tengerzöld, zsinórzatos, 
fehér varratos, 2 pár nyomott mintájú, 1 pár ugyanaz vörös
sel kivarrva.
Férfiing: 2, fekete 3, 5 felső-, 2 alsóing.
Törülköző: 9, vörös stráfos 1, vörös 1.
Asztalkendő: 9.
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Női kötény: paszomántos, 2 csipkés, 2 kötényhez való paszo- 
mánt, varratos, 2 ránczolt.
Tányértörlő: 5 piros csíkú.

7. Öntött edények: 2 üveg, 1 kanna, 4 tál, 9 tányér.
8. Rézedények : nagy és kis szűrő, parázsserpenyő, nagy tölcsér, 

kis mély tál.
9. Vasedények: 4 nagy, 1 kis pecsenyesütő, 2 nagy, 1 kis ser

penyő, rosta, rostély, lóheveder, tűzcsíptető, tíízfogó, kerti 
eszközök.

10. Háziszerek : közepes és kis mozsár törővei, 2 sárgaréz gyertya
tartó, kis fakatlan kék és vörös korallal kirakva, ládák, kis 
borosláda.

11. Bútorzat : fekete almáriom, szobaasztal, mángorló, fürdőkád, 
párnásszék, kard és tarsoly, flinta-pisztoly, fa- és alabástrom- 
sótartó, fekete fából papirhordó, tintatartó, vasaló, szőnyegek, 
függönyök, farokka.

12. Konyhaholmi: kis Billmerry, támlás pad, korsók, tálak.
13. Gabonafélék, állatok.
14. Konyhakamrai tárgyak.
15. Bor: 11 hordó új, 3 hordó czefre, 3 hordó ó, ÍVs hordó meg

kezdett ó.
Ki. Telkek: 2.
17. Szőlők:

Tályai zálog .............  700 írt
« « _ .... 500 «
« ft _  .... .... 505 «
« « .... ... ......  216 «
«  «  . . .  _  _  200 «

(Három gyermek öröksége.)
III. Két bukott (kereskedő- és iparos-) család vagyoni állása: 
Karadin János eperjesi kereskedő árváinak pere Karadin György 

ellen 1675-ben.
1. Kimutatások károkban :

Szőlőkben termett 1659-ben 55 hordó bor

a 36 li t. =  8100 frt.
ft « 1660-ban 35 ft «
« « 1661-ben 60 « «
« ft 1662-ben 75 « «

Prókátoroknak 4500 «
Támogatóknak . ö()00 «
Mandátumok, processusok, testimonialis, fassiók, 

intercessiók, citatiók, missilisek, recepissek 2500 «
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Lótartás, lovaslegények 3500 frt.
Aresta alatt négy évi veszteség 36000 <(
Pozsonyi útban tolvajlás 3327 ((
Károsodás, pénzveszteség 13690 ((

76617 frt.
2. Költekezések (nagy lábon élt, a pozsonyi útban vásárolt):

2 nyuszt gallér 1350 frt.
25 tatár klusan 675 «
6 danczkai butélia 12 ((
2 lepedőre csipke 12 ((
1 krakói abrosz 2 ((
12 csipkés keszkenő 24 ((
2 boroszlói « 4 ((
3 ing, 3 lábravaló 12 ((
1 vég török patyolat ...... 36 (.(
2 karmazsin selyem öv 90 ((
1 bokor vontlvukú Stutz-pnska 33 <í

2250 frt.
3. Aktívák:

2 báz 12000 frt.
150 hold föld 6000 ((
2 major 2700 ((
1 « 750 (C

4 kert 1200 C(

12 szőlő (Tarczal, Mád, Zombor)............ 15000 ((
Ezüstnemű 6000 (C

Keresk. töke 20000 ((
63650 frt.

Láng eperjesi nemes rézműves 1775-ben két fiatal asszony-leányára
tetemes vagyont. Azok feltűnő költekezést a 
Ruházat:

'égeznek.

Fűzők ...... 78-54 frt,
2 ing és áldozási kendő varratása 3-42 (C

1 mardernes hosszú bunda 58-50 ((
Ruhakiadás együtt 693-42 (C

Czipő: rózsaszín, brüsszeli 1-65 (C

« pikkelyes, por- 1-09 ((
« -höz 7 karika ezüst tressin 2-00 <(
« piros 1-36 ((
« (( ........................... 1-45 « .

e g y n e k -e g y iie k  egy  é v re  9 p á r .«
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Lakodalom: 4 vendég-asztal, 1 zenészek és 1 cselédség asztala.
(Vőlegény ad: 1 hordó bort, 1 átalag sört, 2 // mandolát, 2 .</ 

czukrot).
Készült: 9 vajas torta, 11 pástétom, 5 mandola-torta, felfújt kása.
(Szükséges volt: 60 U marhahús, 24 disznóhús, 4 malacz, 

ü tyúk, 2 pár récze, 1 nyúl, 2 páczolt nyelv, 6 kolbász, 6 kocsi fa, 
ő U mazsola, ÍVs K mandola, 1 * U törött czukor, 20 korsó savanyúvíz, 
alma, 10 félkupa vaj, világítás, czitrom, égető olaj, fűszerek, szalonna, 
kel, karfiol, káposzta, zeller, saláta ^ 30 rfrt.)

Ugyanaz a család 1794-ben 96(W)0:1'í rfrtot és vasneműben 1979,36I i 
rfrtot hagy csak maga után.

XI. Családi élet. A polgárság minden tagja czéhbeli a 
XV. századtól kezdve. Czéh-családok egyesítik magokban a 
polgár-családokat. A családfő felel tehát elsősorban az er
kölcsi állapotokért. Istenkáromlást, káromkodást, rágalmazást 
s bárminő vétséget ő köteles a hatóságnál bejelenteni, sőt a 
bűnös szomszédot a lelkésznél szintén neki kell bevádolnia. 
A családi élet követelményei szigorú irányítók: bennök rejlik 
elsősorban a közerkölcsiség biztosítéka. A törvénytelen szü
lött nem nyerhet polgárjogot s nem is örököl, kivéve, ha a 
szülők törvényesítik. A színjátszónak egyáltalán nem törvényes 
a gyermeke.

Az erkölcstelenségnek mindenképen útját vágják: a prosli- 
tucziót legalább is korlátozzák, bár a parázna személyben, 
a hol kell, megvédik a nőt. Az ilyen külön jelvényt tartozik 
hordani. A gazda nem tűrheti meg a házában; a nyilvános 
helyről esti kilencz óra után elhurczolják a férfit: a prosti
tuált nőn elkövetett erőszakot fej vesztéssel büntetik. A kéri főt 
vagy leányárusító anyát vízbe fojtják. A leánynak tilalmas a 
csipkeverés, mert könnyű életkeresetre csábítja. A kin erő
szaktétel történt, annak véres köntösben kell a hatóságnál 
panaszt tennie. A csábító köteles elvenni a nőt, a ki szalma- 
koszorúzottan, nyilvános megszégyenítés tárgyaként lép az 
eskető elé. 40 nap után a magzatelhajtás gyilkosság, melyért 
az anyát megvesszőztetik. A közszigor kétségtelenül hatott a 
városok erkölcsösségére, bál- a könnyűvérűség nem egyszer
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ad megbotránkozásra okot. Az egyik bártfai számadás-könyv 
(1439.) német verse — valószínűleg a jegyző műve — csípő
sen gúnyolja ki az állhatatlan asszonyokat:

«Ich wil is ymmer klagen got,
Das mirs alzo missegangen hot 
Von meyner libesten l'rawen,

Dy meyn hercze gefangen hot.
Vnd meyn gemute geschvecht hot 
Mit alczugroser libe.

An erer tot erkenne ich ezvor 
Das das schprichwort ist gar vor.
Das dy lewte sprechen:

Lange kleyder und korczer mut 
Domete seyn dy frawen behüt 
Der selben ist sy eyne.

Ich hettes czwor eyn eyd gesworn 
Se solde mich nymrner han vorkorn 
Dy selbe dy ich meyne.

Sunder do ir lieber quam
Do muste ich armer geselle von dan
Das müsse got erbarmen

Keyner frawen vorbas mer 
Wil ich glewben of ir ere 
Mich brenget keyne czu harme.»

A fényűzés hasonló régi bűne a nőnemnek. «Annyos» 
(Ányos) nevű bártfai poéta kel ki ellene egy töredékversben. 
Ennek «Regenten Az romai feo Aszszonyoknak czifraság 
Tilalmáról való perlekedések az Tanács élőt» a czíme s 
«Ad notam: Mostan emlekezem az elmúlt időkről — jó Toldi 
Miklósról» 1042-ben készült.

«VY dolgot beszéllek!» — mondja a bevezető sorokban:
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«Régeuten Romának ő birodalmában,
Mikor mind ez Világ volna balalmában,
Ily Törvény adaték Roma városában,
Asszony-nép rendinek kemény Sententiában».

*
«Egynek-is ne legyen szabad czifrálkodni,
Bársony és sok színű köntöst sem viselni,
Fél-neliézék Aranynál többet nem fűzni,
Kocsin és Hintóba Városban hordoztatni.»

-K

Az asszonynép — folytatja — egykor fel-feltámadt, az 
együgyűséget és szemérmet elhagyta, a piaezon és utczákon 
összesereglett s unszolták a saját ügyök védelmére azokat, a 
kik a tanácsba vonultak. A főbíró: Porcius Cato az ülésben 
orczapirulás közt jelzi, hogy üvöltő asszonyok sorain át 
érkezett. A község hadnagyának szólítására «az proterva 
Aszszony, Rixa felesége» indítja meg a szavát, hogy «meg- 
lillatot tőlünk az mi ékességünk», a mit nekik, mint házas
társaknak nem illik elszenvedniük. Erre öt ok felsorolása 
következik (az athéni olajfa történetével, a minek eredménye 
Neptunus haragjából az. hogy az asszonyok a tanácsból ki
szorultak és sem őket a születésük helyéről, sem a magzatai
kat róluk nem nevezik el) s az okok legsúlyosbbika, hogy 
változtak az idők: megfordult az ország győzelme, mindenek, 
még a kőfalak is örülnek, tehát a gazdaasszonyok sem gyá
szolhatnak «nyavalyások». A költemény «Első resz»-e ígv 
végezetül befejezetlen marad.1

Kézen fekvő dolog, hogy Bártfa divatja bántotta a szatira- 
írót. Aligha rá nem szolgált a támadásra az ottani szertelen
ség, a mi máskülömben is megtetszik az iratokból. így két. 
jó magyar nyelvű levélben panaszkodik anyjának, «Tarcay 
Yanosnénak, Sara aszónak» a leánya, hogy egy gyöngvfűző 
miatt: «Yol twgya pedeg kegyelmed mynemő marha wagyon

1 R. A., Régi érdekes okmányok. Bártfa 1899. 1—52. versszak.
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az sydoba es igen sok ozsora (5 írt) telyk rea» s hogy: «en 
yeles emberekwel szóltam ez felöl kyk mynd yol twdnak az 
morway törwenyhez.» De meg Bártfa «Protocollum Magistra- 
tuale 1(541—5.»-ja élesen kikel a nők ellen, a kik miatt a do
hányzás tilalma kárba vész; mert már Fignerné asszonyom 
is «élvezi és az emberek megbolondulnak», s maga a férj csak 
reversalis-adással menekül a nagyobb kellemetlenségektől.

XII. A családalakulás formaiságokhoz van kötve. Az isko
lázás rendben van, de a leány keveset tanul: inkább házi mun
kásságra és sörfőzésre fogják. Mégis, hogy szépen felnövekszik, 
a czéhek rendezte sokféle lakomán és mulatságokon alkalma 
nyílik az ismeretségszerzésre. A szomszédsági divatos szabály
zat, hogy több czéh együtt mulasson, meg a czéhmester-ava- 
tás házasodásra utaló statútuma jó alkalom-szolgáltatók.

Házassági Ígérettel kezdődik a házasságkötés, a miben a 
döntő szó az atyáé. Szülői beleegyezés nélkül öt évre szám
űzik a feleket. A gyám vagy mostoha szava hasonló súlyú. 
Szokás kiskorúakat is eljegyezni.

Házassági akadályt sokszor a rokonság okoz. Sippe: az 
alya, anya és gyermek; Magenfreundschaft: az első rokon
sági íz. A rokonsági ízeket a karon, hol a testből kiválik, 
számítják. A hetedik íz a körömnél végződik. Mások a láb
ízek szerint határozzák meg a rokonsági fokozatot: «Po 
kolyena rodina» (térdig rokon). A házassági akadályok kér
désében a városi hatóság a Corpus Jurishoz alkalmazkodik 
s negyedízig vérfertőztetésnek mondja a rokoni frigyet. 
A kir. decretum is negyedíziglen való rokonságig terjeszti 
ki a házasságbontó akadályt. Ily esetekben a városi hatóság 
tűzhalállal büntet. Azonban a XVII. századi szokás csak az 
elsőízbeli rokonokat marasztalja el a vérfertőzés bűnében. 
Az egyház még a sógorságot és komaságot is bontó körül
ménynek tekinti.

A feleségnek a házasság után másnap a férj javaiból 
hitbér (Morgengabe) jár, viszont a férj megözvegyülés esetén
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a hozomány harmadát (1697.) kapja. A kelengye egyszerű, 
inkább az asztalneműekben bővelkedő: 1782-ben egy eperjesi 
szabó leánya 109'45 rfrt értéket kap összesen. Ritkább eset az 
1822-iki, mikor egy aranymíves-leány aránylag dús háztartásra 
rendezkedhetik be : készpénzben 300, holmiban 850, új fehér
neműben 50, 23 drb ruhaneműben 200, bútorzatban, zongorá
ban és konyhaneműben 300 rfrtot kap a szülőktől. Jegy- 
ajándékot bárki adhat az eljegyzéskor vagy esküvőn. A bit
bér az asszonynak biztosítéka, nem is adható el: egyenlő a 
férj fejváltságával vagy vérdíjával. A második férjtől már 
csak fél-hitbér várható. Ha a férj egy év és hat hó után hal 
el, az özvegy örökli a hitbért, várandós állapotában a fél- 
vagyont, de ha gyermektelenül marad el utána, csak hozo
mányban részesül. Esetleg a férj vagyonát új házasság alap
ján veszti el, azonban az adósság fizetése után a vagyon 
'/3-ával rendelkezik.

Az eljegyzés, még inkább a lakodalom ünnepi aktus. 
Amott két polgár lép fel szószólóképpen. Lakodalmi szabály
zatul eleinte a XVI. századbelit tartják, mely szerint hivata
losak az örömszülőkön kívül a sógorok (minden más ven
dégért öt font birság jár); ételt és italt küldeni tilos; aján
dékot csak az ifjú pár adhat egymásnak; a zenészekre két 
schillinget költenek. De már a század második felében any- 
nyira terjed a fényűzés, hogy negyven személyre, sőt utóbb 
még többre is bocsátanak ki meghívót. S a vendégség számá
hoz mért a költekezés, ajándékhordás. Különösen a XVII. század 
folyamán, mikor a főurakkal való érintkezés jobban elterjedt, 
az a divat, hogy a városi polgárságot is meg szokták menyegzői 
lakomákra1 hívni, de meg a városban letelepülő nemesség 
is versengést szított a polgári rendben. Nőttön nőtt a lakomák 
költsége. A vendégség régi idők óta rang szerint szokott ülni 
ily alkalmakkor.

1 A bártfai stb. levéltárakban nagy számmal megvannak 1564-töl.
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Lakodalmi nap a XV—XVII. századig a vasárnap, de 
már az utóbbi században inkább a hétfőre térnek át. A vő
legény barátai csütörtökön hegedű-, dob- és trombitaszó- 
ldsérettel járják ki a meghívókat. Azonnal kell nyilatkozni, 
hogy elfogadja-e az illető a meghívást; külömben máshoz 
térnek be. Utóbb a vőlegény maga vagy a lakodalmi asztal- 
nok kíséretében végzi az ily látogatásokat. Neki előzőleg a 
városházán kell 90—30 d. lefizetése alapján engedélyt kiesz
közölnie.1 Az ebéd déli 12 órára esik; azután négy óráig a 
tánez folyik. Az esteli mulatságot a vőlegény barátai fizetik. 
A lakodalmi mulatság egynapi, csak az előkelőbbek házánál 
tart tovább.

A kihirdetés — akár mind a három egyszerre is — 
vasárnap történik s másnap már megtartják az esküvőt. 
A lakodalmi asztalnál az örömapa, vőlegény, asztalnok és 
legények, hogy a vendégeket jobban elláthassák, előre étkez
nek. Mert sok munkával jár a kiszolgálás, a mikor seregesen 
jön a vendég, s 12—18 a fogás (egy-egy tálon három-négyféle 
sült). Tortáknak, pástétomoknak az előkelő polgári házban 
alig van száma, de azokat a fogásoktól nem számítják külön. 
A XVII. században a mulatozásnak a «Hajnal» ez. reggeli 
zene vei véget, melyet a legénység búzát. Az ugyané század
nak szokása tiltja a tányérozó pénzszedését. Mert azelőtt az 
asztalnoknak pl. 1 tallér vagy forint járt ki a módos vendég
től, a középsorsú is 1—1' fi forintot adott neki s azonfelül 
várhatta a díszbotra való koszorút és a széles tafota-szalagot. 
A zenedíj pedig 10 frttól lejebb hasonlókép tányérozás útján 
gyűlt össze.

A házasfelek elválasztását — még a protestánsokra 
nézve is — a kath. egyház törvényei szabályozták.

A kereszlelést szintén kizárólag családi közös ünnepnek 
óhajtják tekinteni a sokáig érvényes 1400- és 1460-iki nürn

1 1843: főbírói engedély házasságkötésre.

25T óth Sándor : Soros vármegye monográfiája. III.
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bergi keresztelési szabályok, a melyek kikötik, hogy az 
újszülöttet a templomba a keresztszülőkön kívül legfeljebb 
három asszony kísérje, az anya mellett pedig négy maradjon; 
ételt és italt hozni öt font fillér birság terhével tilos; a ke
resztelői ajándék 1(5 fillérnél nagyobb értékű ne legyen; a 
komaságot a korcsmában itatni nem szabad, de a kereszt- 
szülők 2—3 meszelv bort hozhatnak a keresztelőre; a íurösz- 
tésnél 3—4 nő kaphat tojásos kalácsot és kenyeret.

A szabályzat azonban hovahamarabb hatástalanná válik. 
Hiába fogadja az új polgárt nyomban «Polizei-Ordnung)): a 
keresztelés ünnepe, mint a ezéhavalásé is, szertelenségbe 
megy át. Pedig a szabályzatok rövid időközökben megújul
nak: 1656-ban négynél több keresztszülő fogadását tiltják; 
1671-ben, mivel sok panasz merült föl, kikötik, hogy a meg
hívottak érjék be borlevessel s egy darab kalácscsal; az 
1679-iki rendőri szabályzat csak a «musirt, anis, coriander, 
zübeben, zimet és nägel» keverésével készült «confeci»-el 
tűri meg, a minek fontja 1 irt 89 dénárba (egy kői búza 
árába) kerül; de már az 1698-iki rendelet csak két kereszt
apát, két keresztanyát és két szomszédot enged meg vendé
gekül s minden túlzás ellen 16 irt birsággal fenyegetőzik. 
Utóbb újólag tilalmas a keresztelői ajándék és élelek kül
dése (20 frt birsággal), de a szegény ágyasasszony kaphat 
ennivalót, később pedig bort és kalácsot is. A XVIII század 
folyamán egymást váltják a statútumok.

XIII. A sokféle mulatozást a czéhélet hozta magával. De a 
szomszédos városok is gondoskodnak szórakoztatás czéljából 
egymásról. Mint a főúri lakodalmakra hivatalosak a városok 
küldöttjei, sőt nem egyszer azok polgárságának zöme : úgy 
a szomszédsági viszonyból kifolyólag a városok polgárai egy
máshoz is kapnak meghívót. Kassa Bártfát már 1522-ben 
vendégül látja madárvadászatra. Az sem ritka eset, hogy a 
városi hatóságtól edényt s másnemű kisegítést kérnek főembe
res urak. Bártfán napirenden van pl. az olyan levél, mint
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1626-ból a Lorántffy Zsuzsa fejedelemas'szonyé, a ki «Nagy 
Saarosy» házánál «eő Felségét óhajtja megh vendegellni» s 
lélszólítja a bírót és esküdteket, hogy «kegyelmetek kedves- 
kcdgyék nekünk arra való közönséges szükségünkre vagy 
száz ón talakkal es anny ón tanyerokal esmet vagy tizenhat 
kétt fülü vas fazekakkal», tovább a post scriptum-ban «egy 
néhány avagy tizenhatt feöd fazekakat is adasson ki öregh 
két fülüeket»; vagy a minő a Rákóczi László 1663-iki levele, 
kinek építő-fára van szüksége. «Mivel — írja — itten zboroi 
hazanmal az regi o epületek helljén Palotai kezdettem epitte- 
teni, az makoviczai jószáginkban nincs oly alkalmas erdő, 
kiben arra való gerendáknak szerit tehetnők: Negyvenig való 
szálfa kévántalnék az nemes varos erdeiben: az savanio víz
nél volna olyan épületre való fa».1

A háztartás gondozásában jelentékeny munka vár a 
cselédségre, a mely nem nagyszámú. Igazi családtagnak nézi 
a polgár azt, a kit a házába beállít. Apáról fiúra megy át a 
szolgálat, a kit megbecsül és biztosít a gazda. A házi fenyí
ték joga azonban szintén egészen az övé. Ha a cseléd meg
hal, a temetésén egy czéhtag okvetetlenül megadja a vég- 
tisztességet neki.

A mulatságok alkalmával, mint jeleztük, a szomszédsági 
szabályzat uralkodik. Egy szomszédság egy uteza vagy egy 
városrész. Evenkint egy mulatságot rendeznek az össze- 
tartozók d. u. négy órától kezdve. A beköszöntőn házi áldás 
hangzik el; azután következik egy fogás étel feladása s utána 
egy akó bor. A ki elmulasztja a részvételt, a szomszédsági 
pénztárba egy frtot fizet. A ezéhek közt egyébiránt szapora 
a lakoma. Már mikor a fiút tanulásra (inasságra) adják,
2—3 fogásos ebédet ad a szülő meg sört és bort; a legény

1 Ugyanazoktól 1564-ben Gyármán c. Somról 32 tálat és vasfazekat kér. 
Egyúttal orgonás Kristófot kéreti minden szerszámával: orgonával (Mária-) és 
verginállal (virgina: Erdélyben ismert húros hangszer). Ad 2 frtot vagy többet 
is neki.

2 5*
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tői mesterebédet követelnek; a remek limitálása és a mester
lakoma, melynek váltságdíja 10—20 írt, mert 3—4 fogásra 
szól, szintén alkalom a mulatozásra. A városi hatóság gyak
ran igyekszik korlátozni a költekezést, de a tilalmat a ver
sengés vágya leszorítja.

Lakoma után táncz s más szórakozások divatoznak. 
A Mária-orgona, verginál, fúvó-hangszerek, czitera (10(53: 
Eperjes) a szokott instrumentumok. A toronyőr (Stadtpfeiffer) 
és a városi zenészek külön czéhben állanak, a kikről Eper
jesen és Bártfán Simplicissimus dicsérőleg nyilatkozik. Idő
töltésül később felkeresik (1844: Eperjes) a «kuglézó hely»-et, 
a lövész-társaság helyiségét (1845: Eperjes), de szívesen fog
lalkoznak a játék több nemével is, minők a sakk (1790: 
Eperjesül rfrt), koczka, vagy kártya s hasonlók.

A kártyázás nyomai 15G0-ra vezetnek vissza.' Hamar 
divatra kap a városokban, különösen Bártfán, hol a fürdőző 
idegenek, a XVIII. század második felétől kezdve a lengyel 
emigránsok honosítják meg. Később is sokak romlását okozza. 
Az 1042-iki bártfai statutum hangsúlyozza, hogy: «Nulli 
civium in Taberna Marciali vel Gerevisiali Chartis ludere 
Volenti Hospes vel Hospita pecuniam mutuo dare praesumat 
sub amissione eiusdem»; 1050-ben Beck Márton polgár német 
reversalisban kötelezi magát arra, hogy kártyázni, koczkázni 
vagy másféle játékot űzni nem fog s becsületszóval veti 
magát alája a hatóság feltételének, hogy újabb megfeledke- 
zése esetén 50 írt bírságot s akár az úri fogházban, akár a 
pinczében 8 napi börtönt fog elszenvedni. A XV—XVII. szá
zadban tilos mindenféle játék, mely anyagi érdekkel kapcso
latos, ellenben megengedett a sakk- és tornajáték. A tilalmak
nak azonban a gyakorlat lépten-nyomon ellentmond: azokat 
inkább az időpontra vonatkozólag szokás követni. Eperjesen 1

1 Ekkor már van magyar kártya. II. Ulászló alatt botrányosan folyik a 
kártyázás. O alatta a kártya bécsi könyvnyomású. A magyar kártyán már olt 
vannak a szokásos alakok : király, királyné, ász, ötös stb.
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a kártya-, koezka- és más hazárdjáték I. esetben 1, II-ban 2,
Ill-ban 3 márka (4 írt) büntetést von maga után; a játék- 
engedő háziúr vagy a kölcsönző a tétel, illetőleg kölcsön 
kétszeresét fizeti. Van rá eset, hogy a hamis játékos kezén a 
koczkát átütik, vagy megégetik őt, vagy annak, a ki a kocz- 
kát készítette, a szemét szúrják ki. Többször súlyos testi 
büntetést szenved a játékos. Még a XIX. század derekán sem 
javulnak azonban az állapotok, jóllehet a vármegye az 1808-iki 
rendelettel nagyon is korlátozta a hazárdjátékot fennhatósága 
egész területén. 1842-ben a «Pesti Hírlap» hirdeti, hogy az 
eperjesi Pfeiffer-kávéházban napirenden vannak a fosztoga
tások, mire a város külső tanácsa czáfolatot kér a hatóság 
vezetőitől. Annak daczára Eperjes 1854-ben is a kártyabar
lang' hírében áll. Pedig a «választott képviselet» 1845-ben 
hangsúlyozta a városi hatóság előtt, hogy: «Eperjes város 
országszerte a vétkes és törvények által is tiltott kártya
játékok bűnös barlangjának neveztetik. A ki máshonnan ki
szorul a gyenge magyar policziától, ide mint biztos tanyára 
seregük s játékukat büntetlenül űzik. Utasítandó a városi 
kapitány, hogy éjjel is kutassa s a vétkest az 1790/1. 31. t.-cz. é. 
állítsa elő». Végül a 13,448. HT.-i rendeletnek kell intéz
kednie, hogy: «a szerencsejátékos három nap alatt kiutasí
tandó a városból».

Az újabb városi élet kialakulása — a XIX. század folya
mán sokféle kulturális mozgalommal járt. A külömböző 
társadalmi rétegek tömörítése veti fel a többi közt az eper
jesi, majd jóval később a bártfai és kisszebeni «Uj táncz- 
terem» építésének tervezését. Az eperjesinek hosszéi története 
van, a minek jórészt a korviszonyok nagy hullámvetéseiben 
található meg az oka. Tervét — négyévi vajúdások1 után — 
Urbán Antal építész 1846-ban 19,393'4()-%o vfrt költséggel 1

1 1842-ben hagyja jóvá a HT. a 28,000 frtra jelzett első tervet, de meg
jegyzi, bogy drágább lesz a kivitele. 1845-ben hangzik is már panasz, hogy a 
befejezetlenül hagyott munka romlik. Ekkor 25,612 52 pfrt szükséges rá.
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készíti; a kifestését «mythologikus ízlésben» Wendelandt 
János pesti képíró 2200 írtért végzi 1847-ben s ugyanekkor 
állítanak be «vaskemenczéket». 1848 április 29-én ott tartják 
az első nyilvános közgyűlést s május 25-én a tisztújító köz
gyűlést. A munka befejezése csak 1879-ben indul meg, a mi
kor a teremmel együtt a «Fekete Sas» szálló 40,000 frtos 
átalakító költségterve valósul meg.

A városi szertelen élet nyomós tanúságát Bártfa hatóságának 1715 
januárius 12-én közzétett «Polizei-Ordnung»-ja szolgáltatja. Jellemző 
az a polgári élet hanyatlására. A bevezető rész megokolja a statútumo
kat a nehéz, drága idők elkövetkezésével, a szembeszökő ellentéttel, 
mely az eladósodás és ama túlzások közt mutatkozik, hogy lakodal
mon, keresztelőn, aratáskor — Isten akarata ellenére — mérhetellen a 
pazarlás. A szabályzat pontjai pedig a következők:

I. Lakodalom előtt a fiatal pár barátai baromfit s egyebet küld 
lietnek, de csak mértékletesen. A távollevő ajándékozó a násztagok 
nevében szerény ebédet kaphat; máskülömben ebéd küldése, hogy a 
vendégek részére az asztal ki ne ürüljön, tilos. A birság 12 lit.

II. A vőlegény a megkérés alkalmából a lakodalmi asztalitokkal 
(samt sein’n Tischmeister) keresse fel a városi hatóságot, kérje tanácsát 
s tudakozódjék az iránt, hogy a rangja és vagyona szerint micsoda sor
rend illeti meg.

III. Előkelő házassághoz az idegen vendégeken kívül lő pár és 
8  hajadon hívható meg. A birság 40 frt. A közönséges házasoknak 
fi pár és fi hajadon, az igen szegényeknek pedig 8  pár és 4 hajadon 
lehet a vendége. A birság (i frt. Kevesebb azonban lehel a vendég.

IV. A násznagy írja össze a násznép neveit s rendezze a lako
dalmi menetet, valamint a templomban való ülés rendjét. A férfiak 
elül, a nők az arával együtt hátul vonuljanak. A lakomaasztalnál az 
ülés rang szerint történjék.

V. Lakodalomra a vőlegény délelőtt 10 vagy 1 1 , esetleg délután 
3 vagy 4, a szegényeknél mindig délután 3 órakor menjen a kellő illendő
séggel.

VI. Előkelő örömszülők csak 12 (40 frt birság), közrend űek 8  

(20 frt birság), szegények 5 fogást ( 0  frt birság) adhatnak. Sültek ne 
legyenek dusztig; csak 4 inas szolgáljon fel általában, míg a szegény
nél két vendég végezze a teendőt, kik a násznagygyal és muzsikusok
kal előbb étkezzenek. Torta és pástétom csak az előkelő lakodalmasok 
asztalára kerülhet, de akkor is a fogásokba beleszámítva.
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VII. Borral szabadon szolgálhat az örömapa vagy vőlegény. 
A vendég is hozathat tél kancsó bort (de többet is) a város pin- 
czéjéből.

VIII. Előkelő háznál 1 szakács és 2 asszony, egyebütt csak 2 asz- 
szony főzheti a lakodalmi ebédet ( 1 2  frt birság).

IX. A lakodalom egy napig tartson (12 frt birság). Másnap a be
kötés alkalmával az ara barátnői és a nyoszoló-leányok csak meleg 
bort s hasonlót kapjanak. Be az örömapa másnap a násznagynak és 
zenészeknek adhat kis ebédet; arról azonban a násznagy köteles a ható
ságnál jelentést tenni. Ugyanakkor a szakácsok is megvendéglendők. 
Mások számára a nászháznál ételek összehordása tilos.

X. A násznagy 1 tallért, az étekfogók 90— 90 dénárt kapjanak. 
A toronyőrséget a vőlegény fizeti. Ha nem bír velők kiegyezkedni, az 
ügy a biró elé tartozik. A pénzgyűjtés a menyegzőn tilos. A toronyőr 
egyébiránt névnapi köszöntőt csak az előkelőknél tarthat.

XI. 40 Irt birsággal tilos a gyermekágyashoz nagy tortát, vajas-, 
tojás- vagy borsos tortát s egyebeket akár keresztelés előtt, akár utána 
küldeni. A keresztelőn a szülőkön, az alsó és felső szomszédon s a 
bábán kívül 0 személy vehet részt. Az ágyasasszony csak kis italt 
adhat nekik, viszont neki a felgyógyulásáig a koma küldhet ebédet.

XII. Templomjáráskor is fi személy (Ifi frt birság), szegénynél 
2 személy (4 frt birság) lehet hivatalos. Lakomát adni utána 20, illető
leg 10 fi t birság terhével tilos. A komaasszonyok kaphatnak italt.

XIII. Czéhbeli avatáskor a felavatandót a czéhmesterek tartoznak 
bemutatni a városi hatóságnál, a mely az avató-ebéd terjedelmét meg
határozza. Az étel és ital költsége a 20 Irtot nem haladhatja meg. A mi 
a pénzből megmarad, az a czéli pénztárába jusson ( 1 2  frt birság). 
A «remek» hibáit ne súlyosan bírságolják meg (12 frt birság). A czéh- 
társ bántalmazásáért 1 2  frt a birság.

XIV. Vasár- és ünnepnapon czéhülést tartani tilos (12 frt birság). 
A czéhbeli akkor kizárólag a templomban fordulhat meg.

XV. Eleddig a városnak ruházati szabályzata nem volt. Alig is 
tettek kiilömbséget fő- és alrendű között. Ezután a ruházkodás havi 
ellenőrzés tárgya lesz. A czéhbeli angol vagy hollandi posztót, czoboly- 
kalapot, selyemövet, sárga vagy vörös csizmát, karmazsint vagy kordo
vánt tartozik viselni, de a sarkantyú hordására nagy a büntetés. A ruha 
fajlondi vagy kérni posztóból is készülhet. De mivel a meslerlegények 
exczedálnak, nekik a mesteröltönyt, ezüst sújtást, szegélyt, az övön 
ezüst zsinórzatot, rókaprém-bélést, keztyűt, spanyolnádat, flórt, nyak
kendőt hordani tilos. A lovász se tegyen fel modern kalapot. Az ellen
őrzést a Stadtfizikus, az erdőmesler és a felügyelők fogják végezni.

XVI. Nőknek tilos: a fekete llór'a nyak körül és a fejen, vala
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mint alatta az arany, ezüst vagy fekete csipke, az arany és ezüst var- 
rottas meg a hímes fejkötő, az oldalt csapott czobolyföveg, a kösöntyű, 
a kezlyű, a Damaschkat-Tobine, a selyemöv, a czoboly Schauben, 
Scheibel, az arany vagy ezüst csipkézetű kis bunda, a széles zsinórzat- 
tal szegett és hosszan kiékelt melles, a liomlok-fejszorító, a drága 
aranynyal, ezüsttel kötött zsinórzat, a lebegő szalagok, a decolletage, 
nyakon az aranyláncz és drágagyöngy, a ruhán az arany és ezüst csip
kézet. A női viselet is havi ellenőrzés tárgya. Kivételt a tanácsbeliek, a 
nemesek és azok képeznek, a kik tanácsbeliek voltak.

XVII. A szolga remek posztójú mentét nem hordhat. Ruházata: 
a dolmány és vágott vagy daróczposztó nadrág és közönséges szűcs- 
sapka. A szolgálónak tilos: a bokorugrós szoknya, a szűcsremek hor
dása, a fekete kordován csizma. Az ő ruházata: a közönséges bőrbélésű 
kaczabajka, a közönséges szoknya és a borjúbőr-csizma. (Birság: a 
gazdára 1 2 , a szolgára 6  frt.)

XVIII. Tilos továbbá a szolgálónak: a szegett és halcsontos mel
les, a krinolin szoknya, a hosszan lebegő zsinórzat, a szalagos öv, a 
fedetlen nyak. A városszolga a vétőt, a hol éri az utczán, leszidja.

(Megjegyzendő, hogy a XVIII. század elején így is jobb posztói 
viselt a polgár, mint a mágnásvilág. A városi tanács Bárt fán még a 
XVII. században is tógában mutatkozott a hivatalban.)

HUSZONNYOLCZADIK FEJEZET.

A városok története és liadügye.

Aj Eperjes.

I. A Csák-féle oligarchia pusztításai, melyektől a város 
is sokat szenvedett, vetik fel annak szükségét, hogy erő-' 
dítvényekkel biztosítsa a jövőben magát. Bár okirat nem 
igazolja, Róbert Károly 1315—20 közt vethette meg azok 
alapját. Az imént lefolyt harezok idején gyakran megfordult 
a városban s tapasztalhatta, hogy a szászoknak fellendülő 
kereskedelme sok akadályba ütközik. Ez a tény veszi illőbb 
rá a fiát is, hogy súlyt vessen a városfalak teljes kiépítésére, 
a mint erről az 1374—5. és 1378-iki rendelelek szólallak. 
«Undique muro, moeniis et spectaculis formare intendimus,
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prout iám inchoavimus de praesenti». Az 1404. I. és IV. kir. r. 
az erődítvények megújítását, az 1435-iki az Árok-ulcza átala
kítását, az 1472-iki pedig a várárkok tisztítását és — a vár
megye állal — az erődítés támogatását követeli. A javítások 
a cseh korszakban is szaporán ismétlődnek: 1433-ban a kir. 
felmenti a várost a közterhektől s Juliáni bíboros útján vasár- 
és ünnepnapokon az isteni tisztelet után munkaengedélyt 
hirdetlek csakhogy a megrongált erődítvényekkel a polgár
ság rendbe jöhessen; 1442-ben, mikor Giskra hadai garázdál
kodnak a városban s 1459-ben újra felmenti három évre a 
vámtól és harminezadtól. Az 1466. és 1468-iki rablótámadá
sok után végre 1474-ben kel Mátyás király eperjesi levele, 
melyben a csehek kiirtása után jelzi, hogy pihenni jött Eper
jes falai közé.

Erre az időre a polgárság hadviselő és várvédő szolgá
lata teljesen kialakulhatott. Tudvalevőleg a polgári kötele
zettsége hozta magával, hogy a város védelmére mindenkor 
résen álljon s a fegyvernemekről a hatósággal együtt gondos
kodjék. Ostrom közben támadható tűzesetre számít a polgár
ság a háztetők építésénél, a mennyiben azok egy-kettőre le
szedhetek. A bástyák az egyes czéhektől kapták elnevezésü
ket. A város egész berendezése a háborús időknek felelt meg. 
Ha az ellenség áttört is a falakon, még nem volt az övé a 
város: utczánkint kellett elfoglalnia. Eperjesen a városháza, 
a kir. törvényszék és a Gombos-ház alatt ma is megvan a 
kapuboltozal. Hajdan mindegyik utcza ezzel végződött, melyet 
eltorlaszoltak (branka). A régi házak emeletes oromfalúak, 
hogy a fő-stratégiai eszköz: a gyújtogatás ellenében megáll
hasson a telő, a mig le nem szedték. Mikor Puekheim (Pu- 
ehaim) 1556-ban Eperjes és Bártfa fegyverzetének Kassára 
való szállítását rendeli, az előbbi tetemes készletről számol be.

Kassára kerültek 1557-ben Eperjesről:
Mozpruken — Pontes ferreati (ágynfedél - hidlás) és zsindelycs 

lelök. Nagy fal törő laraczk.
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A Felsőmaggarországi Fegyvertárak 1660-iki kimutatása:
[Orsz. Levéltár, Lymb. II ]
Tormentum :
A) Az ágyúk olyanok, mint az európaiak: nagyság és dísz tekin

tetében külömböznek egymástól. Van : I. öreg-, II. sugár-, III. mozsár
ágyú. Czimerek és nevek jelzik a nagy ágyukat, hüllőről vagy madár
ról nevezik a sugárágyúkat. Ilyenek:

I . Fél-Kartaun: 50, 28, 24, falkonet IV*, fülemüle- és zengrin- 50 
fontos. Van továbbá: baba-, öregbaba-, brevisbaba-, kisbaba-, farkas
ágyú. A magyar, német és török ágyú külömbözik ezektől.

II. Fél-, nagy-, kulcsos-, sólyom-, saskeselyű-, dufla-, pók-, tábori , 
barát-, apró-, sugár-, szegletes- stb. taraczk.

B) Átmenetül szolgál: a szakállas (kecskelábon, ágazott), rövid 
ágyú, seregbontó (2 — 2 0  szakálas összekapcsolva), siska-, siska-szakálas. 
Ezeknek «agyok nincsen; nyélben ütő v. seggen ütő, fanyelű szakála- 
sok». Van : faagyú-, bot-, fecske-, fanyelű-, forgó-, magyar-, vas-, fél-, 
egyes-szakálas. A polhák hasonlít a puskához. (Tüzes szekérén forgó 
lövőszerszámmal Makoviczán 1071-ben «vont lyuku» fordul elő). A mus
kéta (muskatély) ágassal van ellátva : csolong-nak is hívják.

C) Puska: kézi-, gyalog-, tessényi (Tescheni)-, taplós-, jancsár , 
kanótos német-, küszeg-, csapós-, balta-, balon (vallon)-, mordály-, 
bosszú-, rövid-, llinka-, truez-, karabin.

Az 1564. «Kriegsrüstung der kön. Stadt Eperies» a hadi szerelvé
nyek sorozatát őrzi:

«Zwischen dem Oberthor: Falkenetlin 1. Karnstreubüchsen 0. 
Hacken über der Zugbrücke 6 .

Auf der Podaune. Steinbüchse 1. Falkenetlin 1. Hacken 5. Ez után 
következnek az egyes czéhtestiiletek bástyái így:

«In dem Schneider Thurm: Eisen Falkenetlin 1. Doppelbacken 15. 
feste pulver klein und gros 40. Tonne Pech 1.

In dem Tuchmacher thurm : Klein eisere stukelin 1. Doppelhacken 
11. Fesle pulver klein und gros 14.

In dem Binder thurm: Eisere Falkenetlin 1 . Doppelhacken 11. 
Sturmhacken 6 . Eiserne hacken 7. Fesle pulver 17.

Auf der Schuster thurm: Falkenetlin 1. Doppelhacken 15. Fesle 
pulver 41.

Auf dem Riemer thurm: Falkenetlin 1 . Sturmhacken 5. Doppel
hacken 6 . Fesle pulver 17.

Auf dem Töpfer thurm: Falkenetlin 1. Sturmbacken 5. Doppel- 
Sacken 6 . Fesle pulver 1 1 .

Im Wagner oder Drechsler thurm : Falkenetlin 1. Doppelhacken 0 
Halbe hacken 5. Fesle pulver 18.
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Im Nieder Thor auf der Pastey: Eisere Stück 1. Feldstück 3. 
thurmhacken 12. Doppelhacken 7.

Aul dem Niederthurm: Falkenetlin 1. Doppelhacken 16. Fesle 
pulver 89.

In dem Kürschner thurm : Falkenetlin 1. Doppelhacken 16. Fesle 
pulver 4.

Auf dem Gerber Thurm : Falkenetlin 1. Halbhacken 9 Doppel
hacken 6 . Fesle pulver 4.

Das Mittel llior: Falkenetlin zwischen dem thor 1.
Auf dem thurm 1 . Eisere Falkenetlin 1 . Steinbüchse 1. Doppel

hacken 5. Sturmhacken 5. Sturmkräntze 60. Feuerkugeln 9. Tonne 
pulver 6 6 .

Im kleinen Geweihe: 84. kleine fesle pulver 6 . Sturmtöpfe 274.
Im Seilerthurm: Stück der Drach genandt 1. klein stücklein 1 . 

Doppelhacken 12. Eiserne hacken 11. Fesle pulver 31. Sturmtöpfe 100.
Stücke im Klosler: Stück die Jungfrau genandt 1. Feldschlangen 

2 . Quartier schlänge 1 . Halbe Feldschlange 1. Eisere Falkenetlin 1 . 
Falkenetlin 3. Feldstück 7. Feuermörser 1 . Sannitter tonnen 10. Schwe- 
bel tonnen 1 0 . Bley Stück 6 .

Im untersten Gewölbe: im Weinhause Büxen, Halbehacken und 
Handtrohr 42. Messingene Sturmhacken 3. Halbe Doppelhacken 20. Rüs
tung: Planck Harnisch 17. Planke Sturmhütte 17. Schwartze Har
nisch 9. Schwartze Sturmhiitle 7. Spiesbücken Harnisch 5. Lange Spisse 
im summa 8 . Kopyen 2. Schwartze Reutter spisse 15. Messingene Kloben 
zu grosen stücken, 1 par. kleine kloben zu kleinen stücken 1 par. Grosse 
Drummein 4. kleine Druinmeln 1. Fahn 2. Liederne eimer 56.

Au IT dem rot Haus was ferlianden yst wie folget: Thoppil Hocken 
sind ferlianden 29. Sturm Hacken klan und gros 82. Alte Hocken 8 . 
Aul' 19. Man harnisch, Sturm Hit förhanden 2.»

Ezen hadi szerelvényeken kívül még minden czéhnek külön fegy
verei is voltak, melyeket az illető czéhmester őrizetére bíztak.

Eperjes város összes hadi szerelvényeit Mária Terézia királynő 
rendeletére az 1751-ik év januárius havának 4-én innen előbb Kassára 
és később Budára vitték, s azok többé vissza sem kerüllek. Összes 
súlyuk ekkor 959 mázsát és 31 fontot tett.

Az iparos- és ezéhtagok rendes őrszolgálatot végeznek. A XVI— VII. 
században 48 czéhből legalább 15—15 tag (ifjú mester) köteles reá. így 
480 fegyveres állandóan künn jár a falakon. A czéhszabályok megem
lékeznek a kötelezettségről: így az 1532. kötélverőké : ccAz ifjú mester 
köteles a szolgálatokra, melyekre a többi mesterségen levők»; az 1550. 
szíjgyártóké: «A város kapuinál az ifjú mester őrt állani s a hova az 
elöljáróság rendeli, kivonulni köteles»; az 1553. mészárosoké: «Mivel

39i>
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a városi tanács a torony, kapu, podaun és bástyák hadi szerelvényeit 
ránk bizta, kiki ha elmulasztja a szolgálatot, keményen büntettessék 
meg»; az 1601-ben tímároké 8  mestert szemel k i; az 1647. borbélyoké 
átírja a kötélverők tételét; az 1710. asztalosoké: «Riadó esetén a mes
terek és legények felfegyverkezve kötelesek a századosukhoz sietni». Az 
1719. kereskedők és szatócsok egyessége, amennyiben különváltak, az, 
hogy «a kereskedők ágyútelepének jó karban tartására a költséget s a 
hadi szolgálatot közösen fedezik».

II. Mátyás halála után az újra kitört zavarok a várost is 
érintik 1490—0 között. Azl János Albert lengyel herczeg 1490- 
ben foglalja el, a ki itt kelt levelében Magyarország választolt 
generálisának írja magát s «az elődeitől adott» városi jogokat 
megerősíti; majd, miután a bátyja, Ulászló foglalta el az or
szág trónját, megszállva tartja tovább. Ulászló azonban Kas
sára siet ellene a fekete sereggel. Arra békét kér és kap 
utóbb 1492-ben, mely szerint a várost, Szebennel együtt, míg 
a Glogan-herczegséget át nem veheti, megtartja. A pozsonyi 
szerződésnek Miksa herezeg és Ulászló király közt végbement 
megkötése idején azonban a herezeg tatárokkal árasztja el a 
vármegyét Abaujjal és Zemplénnel együtt, mire Szapolyay 
István 1491 decz. 24-én a város falai alatt megtámadja, se
regét késő este szétveri, őt magát pedig másnap a városban 
megostromolni szándékozik. Serege nélkül kénytelen békét 
ajánlani a herczeg, a ki lemond a két város birtoklásáról. 
Hálásan emlékszik meg utólag, 1492—3-ban írt leveleiben a 
polgárságról, ráhagyja az ágyúit és lovait, sőt mivel miatta 
szenved a jogaiban, kéri a királyt, hogy vegye vissza kegyel
mébe.

A teljes bocsánat meg is érkezik, sőt a király a falak 
javítását is elrendeli. Az uralkodó kibékülése az öcscsével 
1494-ben Lőcsén ment végbe, s ebből az alkalomból a város 
a találkozóra 100 h. sört, 2 h. boreczetet és 50 köl lisztet 
szállít, míg a királynak rákövetkező látogatását a l)-i kapun 
márványtáblával örökíti meg. Még 1490-ban a Lengyelország
ból érkező Korvin Jánost kell Eperjesnek a zsoldosaival Sza-
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polyay Isván oldalán megtámadnia, bár tudja, hogy igaztalan 
ügyet támogat.

A következő három évtized Eperjes zavartalan, virágzó 
életének tanúja. Nem támadja meg ellenség, bár azért a török 
ellen sok a hadi illetéke és rendkívüli adója. 1500-ban a ha
dát küldi; 1502-ben a plébánosa a jubileumkor gyűjtött per
selypénzt a kincstárnokhoz szállítja be; 1509-ben a nádornak 
a Végekre 1000 irtot, 1513-ban Horvátországba 2000 frtot, majd 

, a rendes adón felül újabb 400 frtot küld, sőt az 1515—0-iki 
adóját előre lefizeti; 1514-ben Dózsa György ellen az alvi- 
dékre megy a csapatja. 1515—18-ig sok hadi segélyt ad. 1521- 
ben Szeben figyelmezteti, hogy ügyeljen a lengyelországi 
martalóczokra, hogy mint ő, maga is kárt ne valljon. 1520 
januárius elején a király arra szólítja fel, hogy a Dobsa (Dob- 
zsa, Dobzayj-esalád birtokain beszedett adót küldje fel Budára.

A mohácsi ütközetben Eperjes nem vett részt; csak 
szeptember 14-én hívja az egri püspök Verpelétre, hogy sies
sen a fegyvereseivel az erdélyi vajda felszabadító seregeihez. 
Az özvegy királyné személyesen értesíti levelében az országos 
gyászesetről s kéri, maradjon állhatatos s teljesítse a haza 
iránt való kötelességeit. Szulejman távozása után, mikor Sza- 
polyay János Tokajra hívja össze az ország rendéit, Eperjes 
is küld követeket; mivel azonban a Végek költségei czimén 
olt Lőcsével, Bártfával és Szebennel együtt 1000 aranyat vet
nek rá ki, I. Ferdinánd pártjára határozza el magát. 1527 
derekán, mikor a már megkoronázott király levelet ír hozzá 
s a jogait biztosítja, bár Szapolvay sok kegygyei viselkedik 
iránta, tényleg átcsap hozzá s azóta — az ellenkirály fenye
getései ellenére - - hűségesen kitart mellette. Sok áldozatot 
hoz ; igy csak Puckheim Farkas cs. kapitánynak fizet három 
év alatt zsoldra 10748 frtot. Viszont azonban a király is há
lásan viselkedik vele szemben: roppant birtokdonácziókban 
részesíti, 1538-ban a sóvári várat és uradalmat bocsátja 5521 
Írtig a tulajdonába, a inig t. i. ezt az összeget vissza nem
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térítheti neki. Czemétét már 1534-ben engedte át 85 darab 
aranyért. Közben, 1536-ban a Szapolyay-párti Kassa támad 
ellene s kemény vereséget mér rá; viszont azonban a követ
kező év a védelmére hozza a Serédyvel egyesült német ha
dat, melyhez Martinuzzi és Bebek 18,000 s Fels 7000 embere 
csatlakozik. Sárosvárt ejtik először meg, majd Svendy 1565- 
ben Tokaj ellen indul ki a városból. Később (157(5.) a pestis 
pusztítja, de 1586-ban Miksa főherczcg, mint a magyar had
sereg fővezére, gyakran megfordul a városban. A három 
ízben itt rendezett ünnepségek, melyekről Boeeatius János 
rektor költői epistolája emlékezik meg, bizonyítják, hogy a 
polgárság jól kiheverte a szenvedéseket. 1537—1604-ig éri 
meg Eperjes a legnagyobb virágzását. Bezik szerint méltán 
illetik a «kis Lipcse v. Bécs»-névvel az idő szerint.

III. A rövid nyugalomra hosszú száz év viharai következ
nek. Még pedig mindjárt a Bocskay-felkeléssel. Mikor a fejede
lem 1604 nov. 11-én Kassára vonul be, Eperjes azonnal hívének 
vallja magát. Belgioso kir. főkapitány a Szepességre kény
telen húzódni; a felesége később menekül, de Bükiben meg
támadják, mire Eperjes egyetlen kath. emberéhez, az adó
szedőhöz jut, a kit a feldühödt lakosság emiatt meggyilkol. 
Decz. 6-án Básta már a város ura, ki a király hűségére es
keti fel a polgárságot. Nagyobb baj az, hogy sem neki nincs 
pénze, sem a vidéknek nincsen. A zsoldosaitól felhajtott zsák
mánynak igv potom ára van; az ökör 12, a tehén 6—8, a 
sertés 2—4 garason kel el. Básta után a Puekheim-ezred ül 
a városban, melynek ez maga kölcsönzi a zsoldját. Erre kö
vetkezik 1605-ben a Boeskay-féle többszörös sarez-kivetés, 
majd ápr. 29-én a fejedelem 400 embernyi seregének riasztó 
hire, a kik a barmokat hajtják el a legelőkről.

Ekkor a polgárság kitör az ellenfélre s heves harczot 
vív, mely után mindkét fél visszavonul. A krónika megem
líti, hogy a városiak közt akadt olyan is, a ki dicsekedve 
hánytorgatta fel a vitézi tetteit, mint Schmuck András, hogy
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az véletlenül — a sógora fejét vágta le a hulláról s azt mu
togatta a piaeziak előtt. Persze az elesettnek anyja — ráis
mert az igazira.

A szerencsi országgyűlés határozata, mely Bocskayt fe
jedelemmé tette, gyászt hoz Eperjesre. A falainak lerombo
lását határozták el ott a rendek. Meg is ijed a polgárság; 
csak éppen a Svendy Lázár es. hadvezér biztatása (1605 
ápr. 24,) tartja benne a lelket. Bástának a szigorú utasítása 
az, hogy a végletekig védje meg a falakat. Tart is a véde
lem; addig tart, a míg a lakosság a nyomor tetőfokára nem 
jut el. Mert nagy éhínség s vele járvány pusztít; a mit a 
szegénység föl nem emészt, abban meg a fizetetlen zsoldos- 
ság garázdálkodik. Az maga 76 lovat és sok macskát eszik 
fel. A városi hatóság is úgy akar segíteni magán, hogy a 
Zwingerbe hajtatja he a polgárság marháit, honnan kinek- 
kinek úgy kell a sajátját pénzen kiváltania. Valahogy így 
fizetgeti ki a katonai zsoldot. Három lelkes polgár ugyanarra 
az egész vagyonát áldozza fel. A drágaság természetesen 
óriási. Míg 1570-ben a timárczéhlevél szerint 1 nyers lóbőr 
ára 55 4 . a kidolgozotté pedig 80, addig az ostrom-időn az 
árak a következők; 1 köl búza 4, gabona 3, zab V k  frt, 1 
véka borsó 2, lencse 1'25 frt, 1 « vaj 75 4. marhahús 5 A. 
bárányhús 1 garas, 1 <a szalma 30 4 , 1 tojás 1 garas, 1 ma
lac/. 1 frt, 1 pár csibe 70—75 4, 1 ív papír 2 4  s 1 kis ke
nyér 6 4 . A pénz is a fogytáig jut, a mire bőrpénzről (blo- 
quadalis) gondoskodnak. 1 1605 6-ig a polgárság 7 ízben vet 
ki önkéntes adót, hogy a zsoldosait fedezni bírja. A timár- 
czéh jegyzőkönyve külömben részletesen leírja a város 
1604 —6-íki szenvedéseit, a melyektől 1606 okt. 10-én Boes- 
kav azzal váltja meg Kassán, hogy a cs. zsoldosság eltávolí
tását s a városnak hódolatát követeli. Természetes azonban,

39!)

1 A szijjrjyárló-czéhládában még a múlt század végén is őrizték pár 
példányát.
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hogy a megadással a nyomor nem szűnik meg, sőt annyira 
fokozódik a következő évben, hogy az 53 4 áru ökörbőr pl. 
5 írtra drágul. Az uralkodó méltányolja is a város sok áldoza
tát s 1616-ban, mivel Bástára 111,683 21 frlot költött s ennek 
zsoldosai elpusztították a határait, 15 évi adómentességet 
enged, a sóvári sóaknákat 25 évre leköti s 1(507 okt. 17-én 
a bártfai, varannói és sztropkói harminczadosokkal 20,000 
irtot fizettet ki neki. A segítés azonban már nem mentheti 
meg a hanyatlástól: eladogatta vagy elzálogosította a terje
delmes birtokait. Szeben és Bárifa a szerencsésebbek: a hely
zetük kedvezőbb; legalább megtarthatják a földjeiket.

IV. A Bethlen Gábor-féle felkeléstől Eperjes igyekszik 
távoltartani magát. A fejedelem 1619-ben ellepi ugyan a 
felsővidéket, s a város szept. hó körül meg is hódol neki, 
mire az 1621. országgyűlést oda hívják meg; de mikor Kas
sára junius 19-én 72 lovasát és szekerét követelik he, továbbá 
a kir. biztosok a Sz. koronának Trencsénbe szállítására 5 
nap alatt 300 főnyi díszőrséget sürgetnek, nem tudja, hogy 
tartsa magát. Ekkor lesz, Kassának a Bethlen-kézen maradása 
miatt, a felsőmagyarországi főkapitányság és kir. biztosság 
székhelye. Végre is megmarad a királyhűségben (1643-ig), bár 
a fejedelem 1623. aug. havában 80,000-nyi török-tatár segíl- 
séggel ígérkezik. Nemsokára rá a fejedelemasszony utazik 
át a városon Kassára, esküvőre menet; s ekkor Eperjes, mi
vel a fejedelem embereit is szívesen fogadta, kissé ingadozik, 
de az 1626. deezember havi új békekötés után mégis kitatl 
előbbi álláspontja mellett s 1627. augusztus havában egyez
ségre lép a király biztosaival. Annak feltételei rá nézve elő
nyösek :

«1. Mindeneknek eleotte tudni kel az Városnak, hogy a minemű 
praesidiumot oda be helihezletünk. Annak bizonios fizetése fog iárni, 
ez penzeken fognak élni sub bona militari disciplina.

2. Minthogi haladni kel valamenth az Praesidiumnak bevitelének, 
interim magok io vigiazasban lévén, szükséges, hogi valamikor oda 
küldgiük eoket, minden halogatás nélkül be bocsiattassanak.
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3. Az kapitánnak es feo tisztviseleo rendeknek s valaháni feo 
legiennek is, es két száz gialognak most mingiárt szállások rendeltes
senek ben az Varosban, a teobbit a lovasságot mint égi két százig kíín 
az Hostatban accomodalvan, úgy azért, hogy valamikor az szükség ki- 
vannja, és az kapitani úgy itili, azoknak is helyek légién ötben az 
Varosban.

4. Obligalia arra is az Varos magat, hogj mivel most csak ily 
kevés számú vitézleo népét heliheztetünk be az városba in casu neces
sitatis teob praesidiumot vesznek be.

5. Szükséges az is, hogy ha miny ellenkezés találná hazánkat, ad 
requisitionem Capitanei, az Város nepe is eggiet ércsen az kapitannal, 
es in casu illo, quoad defensionem Civitatis az kapitantol fügjenek.

(5. Semminemű városi dologban indításon kiueol nem ártván az 
kapitány magát, szükség hogj az városiak is az vitézleo dolgokban ne 
immiscealiak magokat, es ha ki az vitezleo rend kezzül vétne is vala- 
inelj városi embernek, az kapitanitól várja annak büntetését.

7. Az Strásak rendelése es jelnek kiadása az kapítanj dolga leszen, 
ugj azért hogj a ielt keözölie az polgármesterrel, vagy az város had- 
naggjaval.

8. Az kapu kulcsaj az varos kezénél maradnak, ugj azért, hogj se 
be ne légiók, se megli ne nyssák az kapukat a kapitani hire nélkül, 
se eíjel se nappal, hanem az város hadnaggia, avagi az kinél az Varos 
akarattiából a kulcsiok állanak, mind megh nyitásának, s mind be té
telének idején az kapuknak, az kapitánj szállására mennjen, es az el 
rendelt Sírásával eggjüt, onnét mennienek az kapukra.

9. Ha mi ellenkező híreket hallana valakij az Város népe keözeöl 
azt tartozik Jurájának, és a biró az kapitánnak megh ielenteni, es ha 
ki külömbet cselekednék, avagj valami konkolt hintene az nép keözeöt, 
s az biró mingiárt megh nem büntetné, hozzá férjen a kapitanj 
büntetése.

10. Magok penigh hogi vélek szép eggiességben és szeretedben 
élienek, az igen kívántatik.»

A I. Rákóczi Györgyhöz való csatlakozásra szintén csak 
hosszasabb idő múlva szánja el a város magát, bár a vallás- 
szabadság érdeke s az a körülmény, hogy a fejedelem egy- 
vármegyei vele, eléggé ösztönözték reá. Igaz, hogy Rákóczi 
óvatos. Mikor Gusztáv Adolf Németország megalázott prot. 
fejedelmeinek segítségére siet, szept. 7-én Lipcsénél fényes 
diadalt arat a császáron s szövetségre szólítja fel Erdély új 
fejedelmét, ez habozik, de követség útján annyit ígér, hogy

4()I

T óth Sándor : Sáron vármegye monográfiája. Ili. 26
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a törökkel Nagyszombat felé fog indulni. Úgy látszik, meg
érezte, hogy Bécs megijed s kész lesz áldozatot hozni. Tény
leg Sennyey kanczellár találkozót kér tőle. Rákóczi Gusztáv 
Adolfnak nov. 6-án közbejött halálakor Eperjesre küldi a 
biztosait. A két tél tárgyalása hosszassá válik Munkács miatt, 
melyet a fejedelem meg akar tartani. Végre abban történik 
megállapodás, hogy a király 200,000 írtban zálogba adja neki 
az uradalmat (de utóbb nem váltja ki), viszont Rákóczi
50,000 Irtot fizet, de szavát adja, hogy Munkácsot nem kap
csolja Erdélyhez, az erősségeibe törököt nem fogad be. sőt 
nagy veszedelem idején a kir. hadat támogatja.

Ez az egyesség az 1633-iki eperjesi béke nevén ismeretes.
Eperjes 11 év múlva lép át a fejedelem pártjára: 1644 

márczius 5-én, bár I. Eerdinánd ép ekkor köti le neki újabb 
10 évre a sóvári aknákat. Rákóczi igen kedvező ajánlatokat 
•tesz, de a magyarországi vármegyékhez és városokhoz inté
zett káliói kiáltványa is megteszi a hatást, valamint Kassának 
s az ENy-i részeknek gyors behódolása. A nagyidai táborból 
kelt fejedelmi levél kijelenti, hogy Eperjesen csak az ág. val
lást tűri meg; a város összes kiváltságait megerősíti; a la
kosságot — kívánságuk nélkül — őrséggel nem terheli meg. 
sőt a saját költségén tartott hadaival védelmezi; a lisztjei 
élésben, marhában nem lesznek terhére; esetleges békeköté
sébe a várost is belefoglalja; a polgárőrséget a falak védel
mére hagyja s azokat, a kik a haza szolgálatában érdemeket 
szereznek, megjutalmazza. A pártállás azonban nem tartós : 
rövidesen a linczi béke zárja le a korszakot, s vele a város 
visszatér a királyhűségre.

V. A békeidő (1645—71.) sokféle megpróbáltatáson viszi 
át a polgárságot. Elsőnek a május-szeptember havi nagy jár
vány, melynek vagy 1900 ember esik áldozatul (májusban: 
heti 15—27, júniusban: heti 57, augusztusban: heti 63, 
utóbb: heti 146). A csapásnak az az egy a kedvező következ
ménye, hogy megint a magyarság tódul be az elhagyott la-
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kokba. A csizmadia-czéhlcvél ez idő szerint következő neve
ket sorol fel: Soóváry, Berzeviczy, Kapy, Fejérváry, Pongrácz. 
Trocsánvi; a szabó-czéhlevél pedig: a Murányi-, Nagy-, Soó
váry-, Kádas- és Rozgonyi- stb. családokét.

Közben az országos nyugtalanság érzése ismét mutatko
zik; a 60-as években újra kigyul a nemzeti és vallási küzde
lem. Erdélyben kezdődik a dolog, a mibe a török is beavat
kozik. Azt azután Lipót király békeszegésnek tekinti. Eperjest 
Montecuccoli siet azzal biztosítani, hogy 9 téli hétre beül a 
hadaival.1

Az 1662-iki országgyűlés után kezdődik a protestánsok 
üldözése; nyomban utána pedig a vasvári béke izgatja a 
nemzetet. l(i(55 őszén tartanak már elégedetlen urak Zrínyi 
Péter és Nádasdy Ferencz grófokkal Eperjesen titkos össze
jöveteleket, sőt 1666 április 5-én létrejön a stubnyai szövet
kezés. 1669 április végén az ÉK-i megyék és 7 város Róttál 
és Zrínyi P. kir. biztosok s Erdélyből Kapy György meg 
Teleky Mihály részvételével ugyanitt nagygyűlést tartanak. 
Jelen van I. Rákóczi Ferencz is. Tiltakoznak a békekötés el
len. Várható az új felkelés, melyet azonban mindjárt 1670-ben 
elfojtanak. Kapy Ferencz még Eperjesen is talál összeeskü
vést s annak fejeit nyomban kivégezteti. A város így cs. 
őrséget kap; 1671 május 23-án elveszik az ev. templo
mait, a következő évben pedig az ev. kollégiumát. Igaz, hogy 
szept. 28-án a felkelők kiűzik a jezsuitákat és ferenczeseket, 
de Cobb tábornok elől csakhamar menekülni kényszerülnek.

S Eperjesre a büntetés ideje következik el. 1673 már- 
czius l()-én éjjel Volkra gróf tábornok és Józsa István fáklya
fénynél rohanják meg a kollégiumot, teszik le az ev. városi 
tanácsot s űzik ki az ev. papokat, tanítókat. Elveszti a város 
a sóárulás jogát, a hadi szereit, a falait pedig lerombolják

1 Weber János biró gyermekét ekkor tartják keresztvízre: Szelepcsényi 
érsek és kanczellár meg Róttál János gróf cs. titkos tanácsos. Tüntetésül, hogy 
katholiknssá lett.

26*
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a felsőkapu falazatának kivételével, a melyet emlékül hagy
nak meg; végül a polgárságnak 11,000 Írttal kell a rablást 
megváltania s két hóig a cs. ezredet ellátnia.

Ampriiigen korával a politikai pártoskodás és vallási tü
relmetlenség gyászos esetei töltik be az országot. Császári tá
bornokok fogdostatják össze a polgárokat s végeztetik ki. A ka
róba húzás, kerékbe törés napirenden vannak. S jönnek a 
súlyos adók nemesre, nem-nemesre, majd a fogyasztási adók. 
Viszont a felkelők az 1070-iki iszonyatos kurucz-labancz 
világot idézik fel. Teleky Mihály 12,000 emberrel Sóvárról 
hívja a vármegye nemességét s júl. 24-én Eperjest keríti be. 
.lózsa pedig, az egykori tályai pap és csapatvezér a külvá
rosokat rabolja ki. Az 1679-iki városi tűzvész és a pestis, 
mely 3000 lakost pusztít ki, méltó záradéka a szomorú idő
szaknak. Az 1680/ 1-ikí béke alapján a város terhe: a cs. sereg 
élelmezése, s rá szept. 25-én az átvonuló sereg számára 10,000 
kenyér szolgáltatása megmarad. S a királyi rendelet eltiltalja 
a v. tanács által a prot. parochialis vezetést.

VI. A Thököli-felkelés újra felszítja a vallási türelmet
lenség üszkét. Az evangelikusság térfoglalására és erőszakára 
a megtorlás nem marad el. Az 1(583. deczember havi béke 
után is bőven akad a városiak közt vallási súrlódás. A vá
ros mégis kitart a fejedelem mellett. Szobieszky, a ki Saigon. 
Sóvárt és Sebeskellemesen üt tábort, hasztalan kéri fel. 
A polgárok vitézül megállják helyűket, sőt, mint Ottlyk György 
mondja az Önéletírásában, annyi lengyelt fognak el, hogy 
mindegyikre jut szolgának. Pedig a fejedelem súlyos terheket 
róv reájuk: 1(584. januáriusában «a jog és kegyelem czi- 
mek» vizsgálatára gyűlést hív össze; az őrségét velők fizet
teti (1,336 frt); végre Schultznak martalékul hagyja a váro
siakat. 1685-ben 52,000 frt váltságdíjjal mentik ezek meg a 
falaikat, de a tornyokat és bástyákat mégis elvesztik. 1687 
januárius 7-én kezdi meg Csáky István gróf cs. tábornok a 
visszatorlás munkáját, melynek folytatása a Caraffa-üldözés.
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1087—1711-ig csendesebb, de azért nehéz idők következ
nek. Az országszerte felhangzó panasz, jaj és békételenség 
Zemplénben s EK-n már-már lázongásszerű. Lengyelország felől 
várják igen sokan a felszabadulást. II. Rákóczi Ferencz stan
dárjai meg is jelennek. A város csakhamar belejut a kurucz- 
világ forgatagába. Már 170.'1-ban megjelennek Luby György 
kurucz-hadnagy csapatjai. Akkor még De Wilson 17 hónapon 
át állja az ostromot, míg az augusztusban megindított béke
alku deczember 4-én meg nem nyitja a kapukat Forgách 
Simon előtt. Ez a hosszú idő sok nyomorúságnak tanúja. 
A vármegye, hogy a zsoldosokat elláthassa, 4000 frtot kér 
kölcsön a várostól, de mivel ennek pénztára üres, a városi 
tanács a csatornák, sörfőző üstök és sírboltok érczéből veret 
bloquadalis pénzt. A fejedelem azt utóbb váltja be. 1706-ban 
a felvidéken nyüzsgő cs. hadak elől sok nemes menekül a 
városfalak közé. 1708-tól a polturával gyűlik meg a lakos
ság baja, 1710 végén a pestis irtja ki annak jó egyharmadát 
(2340). Pár nap múlva (decz. 9.) el kell fogadnia a capitulatio 
feltételeit.1

VII. 1711 -1848-ig a béke napjai a város lassú hanyat
lásának útmutatói. Akiürült polgári házakba új elem: több
nyire tótok, lengyelek költözködnek, a kiknek számát a zsol
dos seregek szaporítják. A plébániai anyakönyvek szerint 
igazi szaporodás az utóbbiak közt mutatkozik: 1710-ben 88, 
1711-ben 88, 1712-ben 61 a katonai esketés. A születések 
nagyobb része is a katonai családokra esik. Magyar tem
ploma nincs a városnak, mintha szükség sem volna rá . . . 
Az ipar és kereskedés válságokon megy keresztül, végre 
egészben elesenevész. Az 1848/9-iki szabadságharcz már a 
szegénység útján találja Eperjest, melynek lakói közöl a 
nemzeti érzés többnyire a nemesség s néhány intelligens 
család otthonába szorul. Vagy száz éven keresztül a városi

1 II. XV. szakasz.
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jegyzőkönyveknek — a belső vergődések rajzán túl — nincs 
történeti anyaguk, mialatt künn a nemesi élet erős kapcso
latokat keres és talál az országszerte megnyilatkozó nemzeti 
törekvésekkel. Végre is a XIX. század negyvenes éveiben 
erősebb tért sikerül az utóbbinak a városi közügyek irányí
tásában elfoglalnia. 1843-ban szervezik — az ő befolyása 
alapján — a nemzeti polgárőrséget Szirmay Zsigmond gróf 
főparancsnokságával. Ennek tisztikara: őrségparancsnok-kapi
tány, 2 czimzetes kapitány; alattuk a jobb században: a ka
pitány, alkapitány, fő- és alhelyettes, számfeletti tiszt, a bal 
században is ugyanily tisztek állanak. Végül van 1 1  auditor- 
főhelyettes, helyettes adjutáns, sebész és zászlós. 1848-ban 
Csáky Sándor gróffal nemzeti őrsereg alakul, melynek sza
bályzatát a vármegye dolgozza ki. Lépésről-lépésre nő a ne
messég befolyása a közügyekben, a minek a május 25-iki 
viharos tisztújítás is tanúja. A képviseletnek több tagja — a 
nemzetiségiek — makacsul nem akarják elfogadni a megvá
lasztást s csak a kényszerítésnek engednek. A régi német 
polgár egyáltalában nem lelkesedik s duzzogva látja, hogy a 
hazafias nemesség a v. tanácsból és a képviseletből kiszo
rítja. Visszaletszik neki az is, hogy nemcsak magyar (itt-olt, 
Balzam Emil tiszt, aljegyző Írásában) a jegyzőkönyv, de a 
megszokott czimzések (okos, értelmes, vitézlő, gróf slb.) is 
kimaradnak belőle. A nemzetőrök pedig fegyelmi szabályokat 
kapnak; őrhadi törvényszék ítél (birtokon belül) felettük, 
melytől a városi tanácshoz történhetik feljebbezés; hetenkinl 
kétszer a tiszti ügyész a tanács előtt fogja perbe a kihágó
kat. S Duschek Ferdinánd nemzetőr-századost, a ki Jellasichot 
dicsőíti, mindjárt elsőnek tényleg törvény elé állítják. Az
után Pulszky Sándor nemzetőr-parancsnok rendelkezik, hogy 
a kötelezettségtől senki se legyen felmenthető s a gyenge 
testű legalább éjjel őrködjék a közjó felelt. Majd aug. 22-én 
népgyűlést hoznak össze a lelkes magyarok, hogy a haza 
megmentésére önkénteseket toborozzanak s pénzt gyűjtsenek.
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Húsz önkéntes akad, a kiknek felszerelése fejenkint 89-55 
rfrtba kerül. Honvéd-újonez, bár csak 32-t kivan a minisz
terelnök, kettős számmal jelentkezik. S a város 800 szuro- 
nyos puskát, 6 ágyút és ruházatot rendel, természetesen köl
csönpénzeken (7500 frt) s a középületeken nemzetire változ- 
tattatja a fekete-sárga szint. Október végén 150 nemzetőr 
Trenesén felé, november végén pedig a gácsországi határra 
indul el. Decz. 7-től kezdve a városi tanács állandóan kény
telen már ülésezni s a honvédelmi ügyek intézésére az Ál
landó Középponti Választmányba 2 tagot küldeni. Eperjes 
ezután a es. hadsereggel szemben fontos védelmi pont. Le
pecsételik az árvatár ékszereit; a lovakat szekerekbe fogva 
tartják; Karkassányi Sámuel kormánybiztos a zabot a vízbe 
akarja hányatni az ellenség elől, de a hatóság megtérítés fel
tételével a lakosság közt osztatja szét; parancs érkezik, hogy 
a város négy hídját a magyar sereg bevonulása után fel kell 
égetni; a pertári iratokat a levéltárba rejtik. Másnap megy 
végbe a Város emlékirataiban épügy örökké emlékezetes, 
mint aggodalomkeltő jelenet, hogy t. i. sok nemzetőr berohan 
a tanácsterembe s tiltakozik az ellen, hogy a hadparancsno 
kok 2 óra múlva a kassai táborba akarják vezetni őket. ho
lott csak a helybeli rend fenntartására kötelesek. A városi 
hatóság tehetetlenül áll, a mikor Irányi Dániel lép közbe, 
hazafiallansággal vádolja annak tagjait s kijelenti, hogy ha 
az őrség félóra alatt el nem indul, hadi törvényszék elé állít
tatja mindnyájokat. Ezek «borzalommal várják az események 
fejlődését». Csakugyan jönnek a kormánybiztos szuronyos 
katonái s hadifogságra viszik őket.

«Ez a nap — Írja Mauks Norbert főjegyző — a késő 
utókornak is üdvös például szolgáland, miképp az erőszakoli 
átalakulás az ártatlanokat is dúsan vendégli a nyomor és 
kétségbeesés keserű gyümöltsével». Deczember 9-én délután 
2 '/í órakor 30 cs. tiszt áll már a vármegyeháza előtt, kiknek 
vezetője az alispánt keresi. Podhorányi polgármester ép akkor
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hajtat a városháza felé, de 3 katona az útjába áll s a vár- 
megyeházára rendeli. Magához veszi a bírót és Requinyi ta
nácsost s együtt veszik át az adjutánstól a parancsot, hogy 
estig -1000 kenyeret s 500 rész zabot, szénát és szalmát kell 
szolgáltatnak. A polgármester a kormánybiztos tilalmával 
védekezik, de kijelenti, hogy a hazafias érzése sem engedi a 
parancs teljesítését. A válasz az, hogy vonakodása esetére 
főbe lövik. Péchv Konstant cs. százados kezességére bocsát
ják el intézkedés czéljából, de egyúttal azzal a meghagyással, 
hogy ha egy lövés történik a városban, az életével felel. 
Másnap Schlick főgenerális 3 nap alatt 36,000 kenyeret, 12,000 
porczió zabot és 3000 porczió szénát követel s abból egy- 
harmadrészt a városra vet ki: továbbá 4S órán belül az 
összes fegyvereknek beszolgáltatását rendeli s a katonai lak
tanyában egy századot szállásoltál el. Ezután egvre-másra 
következnek a katonai intézkedések: a városházán a fehér 
zászló kitűzése s Schlick proclamatiója dobszó mellett, mely
nek 5. pontja felfüggeszti a sajtószabadságot, a 6. p. eltiltja 
a klubbokat és politikai összejöveteleket, a 7. p. pedig eltörli 
a m. kormány hirdette rögtönitélő-biróságot. Végül 15-én ol
vassa a tanács a trónváltozásra vonatkozó iratot s 17-én «Te 
I)eum»-ot tartat, este pedig kivilágíttatja az ablakokat.

VIII. A branyiszkói győzelem s a magyarság bevonulása 
febr. 6-án a legnagyobb zavarba a város tanácsát ejti. A pol
gármester és több tisztviselő láthatatlanná teszi magát. Zách 
Ferencz, a tót nemzeti felkelők alparancsnoka azonfelül je- 
lenti, hogy a polgárok elpártolásra csábítják az embereit. 
A bonyolult helyzetbe Luzsénszky báró hoz világosságot 
május 7-én, mikor népgyűlésben, mint a Független és Önálló 
Magyarország Felelős Kormányától kinevezett kormánybiztos 
mutatkozik be s az összes városi tisztviselőket leteszi. A kép
viselet is új 67 taggal alakul meg. A következő napon a 
debreczeni országgyűlési határozatot egy szívvel-lélekkel fo
gadja a lakosság, majd az egész közgyűlés tisztelegni megy
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Luzsénszkyhez, kit képviselővé választott a nép. továbbá Ja- 
kobovics József vármegyei teljes hatalmú kormánybiztoshoz 
és Dembinszky Henrik altábornagy hoz. Határozattá válik ez
után, hogy a város czíméből a «sz. kir.» elhagyandó; a bor
készlet kivitelét eltiltják; az ellenséggel eltűnt polgárokat 
összeírják; 126 ujonczot állítanak; s több tisztviselőt és kép
viselőt, a kik hanyagul végzik dolgaikat, megintenek.

A magyarság öröme azonban nem tart sokáig. A cs. 
had közeledése szétriasztja a hazafias törvényhatóságot: jun. 
24-én már Semsey Albert, Sáros vármegye kinevezett elnöke 
nyitja meg a tanácskozó ülést, melynek határozatai azonnal 
megváltoztatják a viszonyokat. Jelzik ott mindenek előtt, hogy 
a «lázadók» magokkal vitték a pénz- és levéltárak kulcsait, az 
összes számadásokat és az árva-pénzeket; az üres pénztár ré
szére kölcsönről kell gondoskodni. Egyéb utasítások, hogy 
az orosz katonaság ellátása a vármegye és városok köteles
sége lesz, ha pedig ez kivonul, ugyancsak a cs. katonaságé; 
az orosz katonaság betegei részére nagyszerű kórház készül; 
a Kossuth-bankók kártalanítás nélkül 48 óra alatt bcszolgál- 
tatandók a kér. táblához; a polgárság fegyvereit hasonlókép 
48 órán belül szedik be. Majd a városi ügyek rendezésére 
kerül a sor: a jun. 80-án kinevezett tanács élére a régi pol
gármester, Podhorányi Károly kerül; rögtönítélő bizottságot 
szerveznek; a hadi pénztári tartozásokat karhatalommal 
hajtják be; politikai foglyokkal töltik meg — részben szepe- 
siekkel is — az ev. kollégium oratóriumát, a kir. táblát és 
a középületeket. A jul. 18-iki jegyzőkönyv is visszaiktatja a 
«vitézlő» czimzést. Aug. 11-én Eperjes tanácsa folyamodást 
intéz az uralkodóhoz és Géringer báróhoz, a melyben «ér
demeire» és szomorú sorsára hivatkozva kéri közintézeteinek 
meghagyását s az ev kollégium helyett egy kath. főiskola szerve
zését ; a jegyző pedig - ismét Mauks Norbert — súlyos retorzió 
gondolatával írja újra latin Írásában: «concivitati tantopere 
exosa reddita Lingua Hungarica — nuspiam deservitura».

4on
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S kezdetét veszi a német világ, mely legelsőbben a me- 
gyefőnöknél való jelentkezésre kötelez minden volt (.'forra
dalmi lázadót»; beszedi a nemzeti jelvényeket, forradalmi 
kiáltványokat, karrikaturákat, a közismert alakok képeit, 
főleg pedig Kossuth Lajoséi ; majd Szirmay Sándor gróf kér. 
főbiztos börtönre vetteti a gyanúsakat; viszont Schmidt Ven- 
czel 186 polgártársával rendkivüli tanácsülésben bizonyítványt 
állíttat ki az iránt, hogy «turma civica»-kénl a Schlick tábor
nok seregében igazolták a császárhoz való hűségöket. S újra 
felhangzik Eperjesen okt. 14-én a es. hadsereg győzelme után 
a «Te Deum», s a kivilágítás bizonysága annak, hogy meg
tisztult már a város a lázadó elemektől.

B) Bártfci.

J. Róbert Károly 1312-iki levele «Széphely»-nek nevezi 
azt a bájos fekvésű, dús vadállományú őserdővel borított, 
üde vizű és levegőjű földet, melyen rövid pár évtized alatt 
Bártfa, középkori sz. kir. városaink egyik legfontosabbika, 
alakult ki. E század végéig teljesen kidomborodik a politikai 
és közjogi jelentősége, ipari és kereskedelmi tevékenysége. 
Erődítése kiépült, szabályozása végbement, régi Sz.-Egyed- 
temploma stilszerűleg átalakult. A saját rendelkezési és bírás
kodási joga korlátlan; magánjogi, rendőri és bűnfenyítő 
ügyekben a polgár maga választotta bíróságnak van alávetve* 
A város közvetetlenül a királyától függ, csak ő szállhatja 
meg a kíséretével és hadaival, s a polgárok kizárólag az ő 
zászlói alatt tartoznak harczba szállni. A teljes tulajdonjog s 
ezen a czímen a nemesi jószágok birtoklásának a joga az 
övék. Belső jogviszonyaikat jogilag közvetetlenül érvényes 
helyhatósági szabályok irányítják s hatáskörükbe tartozik a 
testületi (czéh-) szabályok alkotása. A tanács már 1352-ben 
használja Sz.-Egyed képével jelzett nagy pecsétjét, mely annak 
bizonysága, hogy a város virágzó kereskedelmének támoga
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tására a király a védőszent napjától keltezi a két hétig enge
délyezett vámmentességi jogot. A lengyel szomszédság szinte 
egy időben csatlakozik a kiváltsághoz, a mennyiben (1360., 
1388.) egész Czechowig menti fel a várost a vámfizetés kö
telezettségétől, bár a csempészett árút ezután is az ó-san- 
deczi apáczák javára foglalja le. Az 1365. évben nyert pallos
jog s az 1376-ban adott «szabad királyi város»-i kiváltság, 
mely Budával és Kassával emeli egy sorba, már a város elő
kelő voltának bizonyítékai.

Ez az első fényes korszak rövid. A jólét már 1380-ban 
sok irigyet von Bártfa köré. Hol a lengyel és morva hadak
kal támad viszálykodása, hol az országhatár felszaporodott 
rablói s kóbor hadak ellen védekezik. De talán ezeknél is 
súlyosabb terheltként nehezednek rá a királyok hadi sarczai. 
A XV. század változásokkal teli. Zsigmond király, a ki örökös 
pénzzavarban van, ad ugyan a megfogyatkozott lakosság 
pótlására 1403-, 1420-ban telepítési engedélyt neki; 1419-ben 
Berzeviczy tárnoknak és Bozgonyi sárosi ispánnak adja ki 
rendeletül, hogy a város arany- és ezüstbányáit a rablók 
ellen védjék meg s az eddigi kir. várat is a lakosság gond
jaira bízza, mindazáltal kemény adókat róv ki rája, sőt a 
szepesi városokkal együtt elzálogosítja. Ugyanez a sors egyéb
iránt Mátyás alatt is utoléri, a kinek magának hasonlókép 
nagyok a háborús költségei, különösen pedig velők egy érdek 
foglalkoztatja a Giskra-féle mozgalmak idején.

A ezéhtagok állandó polgári őrsége, valamint a zsoldos 
had szinte szakadatlanul talpon áll e század második felében. 
Természetesen a bástyatornyok védelme miatt ágyúkkal, fegy
verzettel jól el van látva.1 A városnak híresek az ágyúmes-

' Ágyúöntő mesterei közül 1432-ben Bogner Fülöp 20 irtot, 1433-ban 
500 nyílért 20 irtot kap. 1429-től készíttet a tanács puskákat és ágyúkat; a 
puskaművesei ekkor egyszerre 4000 dénárt, az ágyúöntők 1018 dénárt kapnak 
Bártfai Fülöp és István rézöntők 6—7 írtjával sok puskát készítenek. Az aczél 
mázsája ekkor 10 ar. írt, a rézé 1432-ben 25 írt. 1432-ben nagy ágyú készül 16'5
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terei és puskaművesei. Mátyás többször rendeli amazokat 
Budára. 1459-ben Hedrehwaray (Héderváry) Imre és Zudar 
Jakab levélben hívják meg «Circumspectus vir Johann Bom- 
bardiste De Prioscva»-t, a ki Bártfán tartózkodik, hogy sies
sen az ónodi táborba, mivel a királynak szüksége van reá. 
1484-ben ismét két ágyúmestert küld szolgákkal és felszere
léssel a városi tanács. De a király máskülömben is felhasz
nálja a város fegyvereit: 1458-ban Szegedről védelmezteti 
meg velők a Berzevicze-kastélyt, majd 14bl-ben Sáros-vár, 
1462-beu pedig a felső vármegyéket fosztogató rablók ellen 
rendeli ki a katonáit. Az utóbbi esetben 100 lovasa és 100 
gyalogja vonul ki.

Nemcsak kézen volt ez a városi katonaság, de szigorú 
fegyelem alatt is állott. Ép Mátyás korából való az a zsoldos
szabályzat. mely okiratemléknek is ritka, de a tanács ke
mény fegyelemtartásáról is tanúskodik. Néhány pontja a kö
vetkező :

«1. A ki a zsoldosok közül a hadnagyát vagy tizedesét 
szóval vagy tettel megsérti, a fejével lakok

2. Ha a zsoldos a társát fegyverrel támadja meg. a fejét 
veszti: ha haragjában ránt fegyvert reá. de nem sérti meg. a 
keze vesztésével bűnhődik.

3. A ki a szegény embertől erőszakkal veszi el az éicl-

mázsa rézből. Márton mester 1435-ben ágyúöntésért 19 5 ar. Irtot kap. A város 
1432-től fogva állandóan fizetett ágyúöntőt és puskaművest tart, ki a közbiz
tonságról gondoskodjék, a fegyvereket rendben tartsa s az ágyúkat az ellen
ség ellen kezelje. Fülöp mester fizetése 100 frt és 20 köl élés, s ha a városnak 
is dolgozik, mázsaszámra űzetik. 1438-ban Márton, 1439-ben István és Gáspár 
az ágyús mesterek. Az első évenkint két mázsából önt új kézi puskákat, két 
mázsa puskaport, István pedig ezek felét önti. Rezet és salétromot a puska
porhoz Lőcse szolgáltat. Mivel a város 1433-ban tart a huszitáktól, űzetett 
kémei is vannak. Ugyanekkor hadi szabályzat készül, mely szerint a polgárság 
folyton köteles a fegyvergyakorlatra s veszély idején a várat az őrség nem 
hagyhatja el. 1437-ben Rawer Miklós és Priswiczer János polgárok, a kik 
Krakóban halált és vagyonvesztést érdemeltek ki, azzal nyernek bocsánatot, 
hogy a várfalak építéséhez amaz 300, emez 200 szekér követ szállít.
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met, annak az orrába — kegyelem nélkül — disznóserlél 
dugjanak s nyilvánosan vezessék körül a seregben.

4. Fejvesztés terhével tilos templomból, papok és ne
mesek házából vagy a saját szállásadójuktól bármit eltulaj
donítani.

5. Ugyancsak a fejét veszti az, a ki asszonyt vagy leányt 
erőszakkal vagy illetlen szóval és tettel bántalmaz.»

Csak ilyen jól szervezett haderővel bír a város otthon 
is rendet tartani, meg a cseh rablókkal szemben félelmes 
ellenfél gyanánt megállani. Az elfogott rablókat irgalom nél
kül felkötteti, a mi azután a visszatorlás sokszoros tervezge- 
tését idézi fel. A csehek fenyegetéseinek emléke egy német s 
egy cseh-tót nyelvű levél. Amazt Axamit rablóvezér, emezt 
a husziták küldik. Mindkettő suba alól \raló ijesztgetés. Az 
utóbbi ráadásul függelékben illusztrálja is a fenyegető szava
kat : kezdetleges rajzó kard-, puska-, kaloda- és vessző-rajzok
kal, továbbá egy lefejezett törzs s három akasztott ember 
képével, hat kiégetett lyukkal, a melyek mindegyike egy-egy 
lerombolt vár nevét viseli, végül spárgával odakötött vessző
csomóval.

Mátyás király már 1461-ben mond köszönetét a város 
támogatásaiért: «que — pro defensione adomne posse fecistis». 
Többször meglátogatja s olyankor, mint az ő díszes czímeré- 
vel ellátott oratoriumi szék igazolja, részt vesz a parochialis 
templom isteni tiszteletén. Egyidejűleg védi a városból kel
tezett levelében a városi vászon- és lenszövés meg fehérítés 
régi kiváltságát Eperjes ellenében, a melyet 2000 frt birság
gal büntet meg. Ha messze földön jár, akkor is rágondol: 
1460-ban Bárlfai Balázszsal Íratja meg, hogy Dán vajdának a 
fejét vétette s Szilágyi Mihályival megbékélt. De akkor is 
felkeresi őket az írásával, ha pénzre szorul. Tudja, hogy 
bizton számíthat áldozatkészségökre. Ezrekre megy a sok 
arany, a mit a polgárok utána küldenek hol a Sz. korona 
kiváltására, hol Frigyes és mások hadai ellenében. A viszon
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zás azonban nem marad el: a többi közt a Zudarok hét 
lalnja.

II. A nagy király halála Bártfát is sokféle zaklatásba 
bonyolítja. Albert és Ulászló verseng a támogatásáért, majd 
meg a török háború követel új áldozatokat. Ezek daczára a 
XVI. századdal a legfényesebb korszakába lép át. Anyagi és 
szellemi tekintetben oly gazdag, hogy az ország határain 
messze túlhat a híre. Ekkor épül a páratlan székháza s bő
vül ki plébániai temploma; belőle indul ki hódító útra a 
reformáczió; iskolái a legelőkelőbb fiatalságot vonzzák maguk
hoz, s három könyvnyomtató-iutézet viszi országgá művelt
ségénél'; emlékezetét. Még a következő évszázad csapásai sem 
bírják megdönteni az erejét.

A XVI—XVII. századbeli török uralom idején Bártfa 
hadászati tekintély, s ugyanakkor tűnik ki dipíomácziai ügyes
sége a tanácsnak, mely benn rendet tart, künn pedig bará
tokat s pártfogókat talál. Merse István sárosvármegyei kapi
tány többször. így 1551-ben értesíti a Lippán. Szegeden, 
Erdélyben történt dolgokról s hogy «az barathot az Espa-
nvorok harmad magawaly lotlyk megy es meg cityk ------az
gwlesnek ellőtte egy napaly; Eyth tv k: bizonal)' hybeth . . . 
Estys jrhatom tv k; hogy most jth besten es hatwanba az 
bwday bassa errossen czinaltath kasokath es laytoryakath : az 
Immár nem twgok mely felle akar menny.»1

A XVII. század szomorúan köszönt be s utóbb is sza
porán hoz csapásokat. 1600-ban a pestis 2000 lakosát ra
gadja el, 1645-ben újra 2400-at, 1679-ben pedig 3000-et. 
S 1686-ban az egész város és a főtemplom tűzvész marta
léka lesz. Mégis a régi ereje teljében mutatkozik s mindenek 
fölött magyar város, a mely csak a belső ügyekben a 
lakosság kedvéért — használja a német és latin nyelveket. 
Bocskay Istvánnal, kinek nyomban felajánlja szolgálatait, igen

1 Eger alá.
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jó viszonyba lép. Tőle kapja új szabadság-levelét, mely teljes 
vallásszabadságot, személy- s vagyonbiztonságot és védel
mei igér, valamint (1604.) a fuvarosai számára, kik a tályai 
borait szállítják, oltalomlevelét. Három év múlva éri a meg- 
tisztelés, hogy már a XV. században gyakorolt képviseltetési 
jogát az ország törvénybe iktatja; azután 1637-ben, hogy 
fényes küldöttség hozza hírül III. Ferdinand király meg
választását; 1666-ban, hogy I. Rákóczi Ferenczet a menyeg
zője alkalmával fényesen megvendégelheti s az arának arany 
serleggel kedveskedhetik. S jönnek hozzá Wesselényi Ferencz 
hírközlő levelei Szendrő erősítéséről, a Beszkideken áttörő 
kozák és tatár seregről s egy sereg, jóízű magyarsággal megírt 
magánlevél, a melyek virágzó iparát és kereskedését em
legetik.

A Thököli-korszakhoz Bártfát sem kellemes emlékek 
fűzik. 1683-ban a tanács csak repraesentationalis költségre 
1096 frt 44 dénárt fordít, a miből körte-serlegre 180 frt. 
vadra és halra 11 frt 96 d., lószerszámra 100 frt megy; azon
felül van az á 4 frt 50 d. értékű 100 arany ajándék, mely 
«0 nagysága» nevére szól. Ez az összeg ráadás az öt év 
előtti csapásra, a mikor Thököli kapitánya, Ivapossy János 
elfoglalta a várost s Winter József bírót, a ki az uralkodó
hoz bű maradt, Erdélybe száműzte, majd 8000 frt váltságdíj 
lefizetése után bocsátotta vissza. Winter1 külömben 1679-ben 
is védi a várost Józsa István és Petneházy Dávid ellen, míg 
egy golyótól találva el nem esik. Petneházy az ostrom után 
6000 frt sarczot követel, majd mivel a város ellenszegül, 
lángba borítja a külvárosokat, a minek a belső város is nagy
részben áldozatul esik. 1684 április 9-én Heister pusztítja az 
alvárost, szept. 23-tól pedig Schultz, ki miután az ágyúival 
sok kárt okozott úgy, hogy a főtemplom boltozata is be

1 Kmlckét a Frölilich-kertben egy oszlop s a csapat zászlajára festett 
arczképe őrzi.



4 1 6 XX. V Á R O S O K .

szakadt, megveszi Bártfát s 2000 aranynyal s 1000 tallérral 
sarczolja meg a lakosokat. Heidenreich bírónak és több pol
gárnak, a kik a fizetés ellen nyilatkoznak, börtön a sorsa. 
A Carafl’a-időket szerencsésen elkerüli Bártfa, a mennyiben 
1680- és 1687-ben 180 Irt gyűjtéssel és a zsidóktól kölcsön
zött 270 írttal alkalomszerűleg lekenyerezi magának Eperjes 
hóhérját. Az idők járásának pedig érdekes emléke, hogy a 
jegyzőkönyvek 1684-ben «Jehova juvante», 1685-től viszont 
«In nomine Jesu» felirattal kezdődnek. A protestáns és kath. 
vallásuralom fordulásait jelölik azok a szavak.

III. A XVIII. században fokozatos hanyatlás a város tör
ténete. A II. Rákóczi Ferencz-korszak nagy erővesztésen jut
tatja át 1708-ban, a mikor a fejedelem 21,000 frt hadi sar- 
czot vet rá ki s mivel az elszegényedett polgárság fizetni nem 
tud, 14 franczia tiszttel hajtatja be az összeget. Két év múlva 
újabb csapás éri: a febr. 27-től 1711 márcziusáig dühöngő 
pestis, mely 3000-nél több lakostól fosztja meg. A kánikula 
idején — az anyakönyvek szerint — naponkint 80 halottja 
van. Az utczák kihalnak; a tereket, gyalogjárókat dudva növi 
be; síri csendben zúg reggeltől késő estig a lélekharang; az 
emberek kibújdosnak, a családtagok még egymást is kerülik, 
a közlekedés, adás-vevés szünetel. S megbomlik a rend; a 
szenvedélyek vad erőszakossággal dühöngenek. Végezetül 
decz. 11-én megjelennek Wirmond, Hartleben és Walters
kirchen seregei; Rákóczi őrsége menekül; a polgárság leteszi 
fegyvereit.

Ezek mellett a csapások mellett alig akad esemény, mely 
a város újabb fellendülésére biztató reményt nyújtana. Elemi 
csapások érik egymást s növelik az Ínséget; a nyomor egyre 
általánosabb. Csak éppen II. József látogatása ad ösztönt az 
újabb köztevékenységnek. Ennek köszöni a város, hogy a 
felekezeti villongások — a legtöbb baj okozói — valahogy 
elsimulnak. Bizonynyal igen nagy az érdeme a városi tanács 
ama kiváló szellemeinek, a kik már 1715-től kezdve hallatlan
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erélvlyel és kitartással dolgoznak Bártfa ujjáteremtésén. Az 
1783-iki császárlátogatás emlékét kőoszlop jelöli az akkor épült 
Tapoly-híd D-i oldalán.

Országos hadi szerepének megszűntével hajdani vitéz 
polgárőrsége is szerepet vált. Mikor 1804-ben újjá szervezik, 
feladata a közbiztonság és városi rend védelme. Azonfelül az 
ünnepi kivonulások díszét emeli. Ruházata olyan, mint az 
osztrák zsoldos gyalogságé: zöld írakk, melynek csaknem a 
bokáig nyúlik le a szárnya s vörös hajtókás, feszes, buza- 
virágszínű magyar nadrág ; magas szárú topán; fekete huszár- 
csákó, melynek felső lapos része aránytalanul kiszélesedik: 
sárga rózsájú és a város czímerét mutatja.

S a XIX. század is sok veszedelmet lát végig viharzani 
Bártfa egén. 1807-ben az orosz hadak vonulnak át rajta, 
1816-ban rendkívüli szárazság, 1831- és 1847-ben kolera. 
1838-ban jégeső, 1845-ben két, 1887—88-ban több nagy tűz
eset, 1854-ben árvíz pusztítják.

A következő évtizedek alatt, míg a múlt veszteségeit 
orvosolgatja, egyre jobban kiesik Bártfa a közforgalomból. 
Jelentőségét veszti, magára marad. Nagyobb haladása a
XIX. század utolsó két évtizedére esik.

C) Kissiében.

I. Zsigmond alatt, kit méltán neveznek a sz. kir. városok 
atyjának, az 1347 óta kiváltságossá emelt Szeben jelentősége 
(1405—6.) teljes érvényre jut. A következő királyok szem
távolából azonban hosszú időre kiesik. Csak 1454-ben erősíti 
meg V. László a régi szabadalmakat, miután a tanács német 
nyelvű levélben ajánlkozott a kegyeibe. Mátyás is a «Bohemii 
Latrones» ellen viselt hadmenetben a Sz. koronától elidege- 
níthetetlennek jelenti ki s a polgáraival különös oltalmába 
fogadja; de már II. Ulászló 26 évi kormányzás alatt nem ér 
rá a városokkal törődni s 1500-ban kizárólag a nemesség és

T óth Sándoh : Sáros vármegye monográfiája. III. 27
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Kis-Szeben közt fennálló vámfizetési kötelezettség szabályozá
sával foglalkozik. Segélyösszegeket azonban annál sűrűbben 
fizettet magának, valamint az utódja, kinek mohácsi táborá
hoz Budára 25 jól fegyverzett gyalogost kell a polgárságnak 
küldenie.

Mohácsnak nyomasztó hatását nem nagyon érzi meg a 
város. Az elsők sorában esküszik fel a német király pártjára, 
de a miatt a trónversengés meg folytatólag a török háborúk 
súlyát végig kell szenvednie. Maga a vármegyei nemesség is. 
mivel a pártharczokban sérelmeket szenvedett tőle, király- 
pártiságra térésekor boszút akar rajta állani s csak a kir. 
letiltó szóra békéi meg vele. 1533-ban I. Ferdinánd méltá
nyolja a polgárság kitartó hűségét s mivel «Summa constantia 
impenderant», pecsétjéhez a vörös viasz használatát engedi; 
1553-ban 500 frtnyi ccnsusát 300-ra szállítja le. 1558-ban 
pedig eltiltja a lengyelországi gabona-kivitelt s feljogosítja a 
tanácsot, hogy a városon keresztül vitt gabonát szekerestül 
együtt elkobozhassa. Ha támogatás éri egy oldalról, a nehéz
ségek is szaporán jelentkeznek. Mindjárt a reformáczió gyors 
terjedése, mely temérdek súrlódásnak okozója. A tanács siet 
orvosolni a helyzetet s Kassával és Bártfával bizonyos egy
házi intézmények átadásának megállapítása végett Eperjesen 
gyűlésezik. Alig simulnak el a vallási ellentétek, a hadi terhek 
egész sora nehezíti meg a viszonyokat. Miksa királynak 
16 levele 1564-től 1573-ig csupa segítségkérő szózat: 1564-ben 
a török, majd aug. hóban Szapolyay János király ellen, no
vemberben pedig Sáros-vár helyreállítása érdekében. S kelle
nek a jól fegyverzett lovasai és gyalogjai Schwendy táborába, 
1566-ban 1000 frt újra a török ellen, 1567 aug. havában 
ugyanannyi, 1569 novemberében 2000 frt és 1573 old. havá
ban is újabb török segély. Pedig ez idő szerint az 1568 szept. 
4-iki árvíz megkezdi az elemek pusztításainak hosszú sorát, 
a melyek leginkább útjába vágnak fejlődésének. Rudolf király 
levelei folytatólag részben hadi adókat (1588-ban 2000 frt.
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1593-tűin 1500 írt, 1595-ben 500 írt) jeleznek, részben a város 
határvillongási s birtokperi ügyeit érintik. Ilyenek: 1578-ban 
a Rakaczay Gábor jakorisi birtokának, 1586-ban a Pécsujfalu 
melletti erdőnek peres ügye, 1590-ben a Péchy Gáspárné 
hatalmaskodási vádja. 1593-ban a szepesi kamara állapítja 
meg a balázsvágási erdőhatárt s szabályozza az olejnoki, 
hanigóczi, dvoriszkói, balázsvágási és feketeerdei határokat 
s új határjárást végez a város és Pécsújfalu között. De fog
lalkoznak a levelek személyi dolgokkal is; így a tanácsnak 
1585 aug. havában hamis pénzverők ellen kell a törvény 
szigorát alkalmaznia, 1586-ban egy erdélyi szabónak, 1587-ben 
Bellény polgárnak örökségét kiadnia. S 1594-ben a Péchy 
Gáspár meggyilkolása miatt foglalkozik a várossal az ország
gyűlés, a mely kimondja, hogy a törvénykezési szünet alatt 
a város bírája és polgárai törvény elé nem idézhetők. Ezt 
az ügyet külömben a szepesi kamara két év múlva békésen 
intézi el.

II. A Bocskay-felkelésben a város tevékenyen vesz részt. 
Mint a protestantizmus védőpontja, válik kuruczpártivá. 
1604-ben Bocskay, 1619-ben Bethlen, 1640-ben Rákóczi György, 
1679-ben Thököly kezén van. 1689 szept. elején Szobieszkv 
veszi be s rakja meg őrséggel; majd mikor az utolsó kurucz 
kapitányát, Rácz Adámot 140 hajdújával Barkóczy Ferencz 
serege vágja le, 1703-ig a labancz kommandó ül benne, míg 
II. Rákóczi Ferencz előtt nem hódolhat, ki a város és Orkuta 
közt vívja ki háromnapos véres küzdelem után győzelmét, 
miközben a város porrá ég.

Míg Rudolf a Bocskay támogatása miatt sok áldozatot 
követel tőle, II. Mátyás, kitől három levele van, kíméli az 
anyagi erejét. Annak utódja, II. Ferdinánd annál inkább sür
geti 13 levele legtöbbjében az imponált taksát és segélyt, sőt 
1636 szeptember havában azt, hogy az általános nemesi fel
keléshez csatlakozzék. III. Ferdinándtól 23, Rákóczi György
től 7 (6 magyar) levelet őriz a levéltára. S abban van meg az

2 7 *
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első nyomatott kir. levél 1644-ből, mely Rákóczi György fel
kelését törvénytelennek jelenti ki. Egyidejűek továbbá: a 
pozsonyi főispán irata, a ki a fejedelem ellen Kassára 25 fegy
veres katonát kér, valamint emennek levelei, a ki (II III.) a 
gyalogság készenlétben tartását, (V.) a megbízottjának támo
gatását kívánja, valamint azt, hogy a tanács «cum plena 
instructione et auctoritate» megbízottat küldjön hozzá a haza 
ügyében való consultálásra; (VII.) a hatar őrizésére gyalog 
katonák kivonulását s a város csapatjának a kassai, eperjesi, 
lőcsei és bártfai gyalogsághoz való csatlakozását sürgeti. Évi 
taksája a városnak állandóan tetemes: 1647- 1649-, 1653- 
és 1655 ben 3000 forint. Látnivaló, hogy Rákóczi György 
alatt s főleg 1644-ben két tűz közé szorul s az óriási terhek 
kimerítik.

1657-től kezdve, a mikor I. Lipót megbízottjai hűségi 
esküt vesznek ki a polgárságtól, Kis-Szeben rohamosan ha
nyatlik. A hadi terhek okozzák ezt legfőkép. Erején felül 
kell költenie s azonfelül a kuruezság szorongatásainak is ki 
van téve. Tíz év múlva (1667 decz.) nagyobb mennyiségű 
hadi szert szállít Kassára; 1670-ben az I. Rákóczi Ferencz 
mozgolódása ellenében figyelmeztetik. 1679 ápr. 22-én éppen 
a nagy óvatossága miatt támadnak rá Kyss Ferencz kuruezai, 
a kik felégetik s kirabolják s több ezer forint értékű aranyát, 
ezüstjét elviszik. A kormány sincs megelégedve a város belső 
állapotaival: 1680-ban rendeleti úton kívánja kath. bírónak 
választását, 1682-ben pedig azzal ad nyomatékot restauráld 
czéljainak, hogy Csáky István gróf, a felső részek főkapitánya 
kezébe teszi le a lakosság sorsát.

Caraffa (1689.) hasonlókép kemény parancsot meneszt rá, 
hogy a cs. sereg eltartására vonatkozó követelménynek tegyen 
eleget. így a teljesen kimerült város, melynek tanácsa rosszul 
gazdálkodik, közigazgatása és igazságszolgáltatása elsatnyul, 
felsőbb intézkedésre gyámság alá jut: a Szentiványi László 
vezetése alá; majd 1694-ben a tárnokság alól veszi ki a király
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s ci személynök hatáskörébe helyezi át. 1700-ban már kir. 
biztos vezeti a tisztújítását; 1701-ben azzal fenyegetik meg, 
hogy ha a főben járó Ítéleteket nem foganatosítja, megvon
ják a pallos-jogát. Az ez irányú intézkedéseket jelző kir. 
leveleken kívül több lesújtó tartalmú levél (17) beszél vallási 
villongásokról és polgári egyenetlenkedésekről. A II. Rákóczi 
Ferencz-féle mozgalom elhanyatlásakor éri utói a pestis 1709 
júl.—okt. havában a várost, mely 2272 lakosának halálával 
szinte kiürül. Ez az új csapás kezdi kijózanítani a vallási 
torzsalkodások közt elvakult polgárokat. III. Károly 19 s a 
HT. több levele (1722.) már igen alárendeltnek mutatja a 
város közigazgatását. Nem sokat lendítenek rajta Mária 
Teréziának 1751 szept. és 1765 febr. havi kiváltságlevelei, 
valamint a júl. 13-iki országos vásárjának — a nagy-sárosi 
miatt — deez. 8-ra, a május 1-inek febr. 24-re, a heti vásár
jának szombatra áttétele. Némit mégis gyarapszik, hogy az
után II. József alatt — a vármegyébe beolvasztva — ismét 
veszítsen önállóságából. Ekkor esik el a biróválasztó jogtól.

III. Az 1789—90-iki országos felélj ulás végre kedvezőbb 
fordulatot hoz Kis-Szeben városra: 1790 j an. 28 után vissza
nyeri közigazgatási és törvénykezési jogait. Ig\r szabadabb 
szellem kezd uralkodni a polgárai között, bár az igazi hala
dást erősen meggátolják az egymást váltó elemi csapások. 
A városi évkönyv szerint 1794-ben a szárazság és a franczia 
háború miatt akkora benne a pénzhiány, hogy a lakosság 
tömegesen menekül Lengyelországba; a ki visszamarad, százá
val hal éhen vagy koldús-módra bolyong. A súlyos évre 
viszont igen szelíd tél s 1796 januáriusában a legszebb tavasz 
következik; az ősz hasonlókép előre nyomul négy hónappal; 
Lubotényban a Dessewffy-család zabja már febr. 1-én be van 
vetve. Azután éijra másnemű (1809 aug. 9-én tűzvész, 1811 
júl. 4-én, 1813 aug. 24—25-én árvíz, 1846 júl. 4-én és 14-én 
ismét tűzvész) bajok sújtják, a mikkel szemben ritka a vigasz
taló mozzanat. De akad ilyen is; így 1809 szept. 3-án a pol
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gári őrségi zászló felszentelésekor;' 1813 jul. 15-én, a mikor 
Kassa első püspöke látogatását — a teljes felekezeti egyet
értés megnyilatkozásakép — az orkutai nemzeti polgári ban
dérium élén evangélikus vezető fogadja, vagy 1829 aug. 4-én, 
midőn Ferdinánd kir. herczegeí Tahy Tamás városbiró ma
gyar szónoklattal üdvözli.

Az 1847-től magyar nyelven2 írott jegyzőkönyvek főleg 
a közgazdasági ügyek javítására czélzó tárgyalásokról be
szélnek, az 1848-ikiak pedig a városok rendezésén dolgozó 
kér. választmány javaslatairól. Ez utóbbi ügyben különösen 
ügyeimet keltő a polgárság állásfoglalása mindjárt Pest város 
átiratának vételekor, hogy t. i. ha a harmadik rend az or
szággyűlésen az egyenkint való szavazásra nézve a városo
kat elüti, a beezikkelyezett sz. kir. városok 24 szavazatot 
követeljenek. A tanács nem akarja a harmadik rend önké
nyétől tenni függővé az eddigi, törvényen alapuló jogot; né
zete szerint a jogosság teréről hiba lenne a kérelmező útra 
térni át. Oly utasítást kapnak tehát a követek, hogy a váro
sok és káptalanok egyenkint való szavazati jogát sürgessék. 
Febr. 25-én küldi meg a város követje a kér. választmány 
és a kormány javaslatait, melyek a polgári jog elnyerése, a 
polgárok sorába való felvétel díja és az eskütétel tekinteté
ben megegyezéssel találkoznak. A polgárság helyesli azt a 
pontot is, mely szerint a választói jog elveszthető, de nem 
a polgárjog. Ellenben erős visszahatást kelt a kér. választ
mánynak az az indítványa, hogy a polgár minden választásba 
befolyhasson s a tisztviselő választása 6 évre történjék. Maga 
a tanács sürgeti a holtig való tisztviselői választást, mert kü- 
lömben kalandorok kerülnek az állásokba. A választás jogát 
pedig kizárólag a képviseletre óhajtja bízni; ha azonban a 1

1 Létszám : 2 őrség-kapitány, 2 főhelyettes, 2 alhelyettes, 1 segédtiszt, 
1 zászlótartó, 2 számvevő, 4 bandista, 2 őrmester, 24 rendes és alkáplár, 
215 közember.

- A avitézlö» szó itt is elmarad.

4-J2
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felfogása nem győzhet, abban az esetben tartja megengedhe
tőnek, hogy az egész polgárság végezze a választásokat.

Az országos forrongás azonban hirtelen más térre tereli 
át a közfigyelmet. Februárius 21-e meghozza a sajtószabad
ságról szóló HT-i értesítést, márczius 13-án pedig a vármegye 
szólítja fel a polgárokat, hogy a Nemzeti Őrség alakítása, 
illetőleg szabályzatának készítése ezéljából csatlakozzék hozzá. 
A közönség lelkes örömmel vállalja a feladatot, de kiköti, 
hogy az új őrséggel szabadon rendelkezhessék, a mennyiben 
«a nemzeti átalakulás fontos perczeiben a békét és egyensúlyt 
neki illik fenntartania». Márczius ‘29-én az összes tisztviselők 
magyar díszruhában gyűlnek a székház udvarára a képvise
lőkkel egyetemben, majd az erkélyről (falié Menyhért főbíró 
intéz szózatot a polgári őrséghez és a néphez; a nemzeti 
zászlót zeneszóval viszik körül a főtéren s azzal a fogada
lommal, hogy a királyért és magyar alkotmányért, ha kell 
küzdeni fognak, a város tornyára tűzik ki. Másnap megalakul 
az állandó választmány. Annak elsőben is a zsidóság és az 
úrbéresek dolgában akad elintézni valója. Amazt esetleges 
támadás ellen kell megvédenie, a mit azzal ér el, hogy a fő
bíróval biztosíttatja a törvény hatályát, a közvagyon védel
mét az ő hatáskörébe utalja s feljogosítja, hogy szükség esetén 
a nemzetőrséget szólítsa elő; másfelül a zsidókat figyelmez
teti, hogy óvakodjanak a nép körében bárminemű ingerült
séget kelteni. Hogy pedig az őrség helyt állhasson, a fegy- 
vertári készletet (106 puskát) javításra adja ki. Az úrbéri bér
letek kárpótlása simán megy végbe : Orkuta és Magyarjakab- 
falva bérlői az államtól a városnak jutó tőke kamataival 
megelégszenek; Som fele bérlőinek pedig a város 440'/í igás 
napért —- á 54 pkr. — 396 26 plrtot, úrbéri 10 öl fa vágá
sáért és szállításáért 16 pilot, füstpénz czimén 26 pftot, össze
sen 438'26 pftot enged el. Május 6-tól kezdve a választások 
foglalják el a polgárságot, s ez alkalommal öt kerületre oszt
ják fel a várost. Ezek: I. a belvárosi főutcza E-i, II. annak
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D-i fele, III. a belváros és Kis-uteza, IV. a felső külváros,
V. az alsó külváros. A kerületekben 5—5 tagú választmány 
végzi a választók összeírását, valamint az összesben egy kü
lön választmány a Nemzeti Őrség rendezését. A máj. 22-iki 
választáskor 224 a szavazat-maximum.

Június hó 5-én alkalmazza először a városi tanács az új 
magyar köriratú pecsétjét. Alkalomszerüleg kifejezi egyúttal 
reményét, hogy a 83 20 frtot kitevő királydíj az úrbéri díjjal 
együtt megszűnik. Június 23-án azonban a fenyegető nép
mozgalmak hallatára kénytelen rögtönítélő bíróságot állítani 
lel. Ezután az őrsereg szervezése a legfőbb gondja, s fel
hívja a háztulajdonosokat és jóravaló mesterlegényeket, hogy 
a város fegyvereivel sűrűn végezzék a gyakorlatokat. Ezek 
vezetését Agonás Pompéjus volt katonatiszt teljesíti. A fegye
lemtartást is szigorítja: ha a tiszt elmarad, annak a rangját 
veszi e l; ha közember a mulasztó, azzal 1 pírt bírságot fizet
tet. Szeptember 2-án az önkéntes nemzetőrök, 16-án a hon
védek toborzása már lázas viszonyok közt folyik. 26-ikára a 
kormánybiztos 45 ujonczról számolhat be, a kiknek jövőjét 
a képviselet azzal biztosítja, hogy visszatértükkor czéhmes- 
teri állást tart fenn számukra. A korábban Szolnokra irányí
tott önkéntesek ezután Irányihoz csatlakoznak, mire nemso
kára (okt. 24.) Jellasics kinevezése következtében Dessewffy 
őrnagy rendeli őket Eperjesre 2688 kemény töltéssel. Zász
lajukra ez alkalommal Garnika Zsófia, egy nyug. ezredes le
ánya nemzeti szalagot köt. Szereplésük rövid: Budamérnál.. 
majd decz. 11-én Kassa előtt találkoznak a császáriakkal. 
Ugyané hó 16-ra azonban megérkezik Péchy Kostantin eper
jesi térparancsnok izenete, hogy a tanács tűzesse ki a fehér 
zászlót, Schlick levelét pedig a közgyűlésben olvaslassa fel. 
Annak tartalmát a megadás feltételei teszik. Köztük van az 
is, hog\f a nemzeti zászló a levéltárba teendő. Péchynek 
azonban szemet szúr a Garnika-féle szalag is: annak meg
semmisítését kívánja. A város hivatkozik a tábornok rende
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letére, mely a nemzeti színnek csak eltávolítását kívánta s 
visszaküldi a leánynak az emléket, valamint — kénytelenség- 
ből — visszavonja a már megszavazott köszönetét. Deezember 
27-én, vasárnap a Windischgratz Proclamatiója hangzik el 
még a templomi szószékről, 80-án már «a jegyzőkönyv többé 
ki nem hirdettethetvén, hogy az abban foglalt határozatok 
híven szerkesztettek, bizonyítja (utóbb: 1849. január 27-én > 
Kibossv József tőbiró, mint akkori polgármester.»

HUSZONKILENCZEDIK FEJEZET.

Városi közgazdasági viszonyok.

A polgári elem foglalkozási köre tulnyomólag az ipar 
és kereskedelem; mivel azonban földmivesek is jutnak a vá
rosokba. a mezőgazdasága is fontos tényező. Birtokokat kap 
a kiváltságokon kívül a város, valamint a polgár. S nem fe
lejtendő, hogy a nemesség is egyre szaporábban keresi fel a 
biztosabb központokat, a hol csak részben tér át ipari vagy 
kereskedelmi foglalkozásra s műveli tovább a birtokot. Ga
bona-termesztésre Eperjes és Kisszeben földje igen alkalmas, 
állattenyésztésre pedig a városok körzetében nyílik alkalom. 
A D-i részeken a szőlőmiveléssel kísérleteznek hosszabb időn 
keresztül, bár a városok borkereskedelme, mint a birtokos 
nemességé, túlnyomóan a Hegyalján keresi forrásait.

A városi mezőgazdaság általában egy csapáson halad 
a nemesivel és az országossal. Rája is illik, a mit egyik 
török bég írt 1665-ben a gazdálkodási rendszerünkről, hogy 
az igen alanti fokú. Simplicissimus hasonlót mond, hogy 
t. i. a föld jó, az állapotok azonban sanyarúak. A gabona- 
termelés annyit sem hoz, amennyit felélünk; az állattenyész
tés kívül esik a forgalmon; a bányászat kezdetleges. Még az 
erdő adja legtovább a hasznot, bár a rablópolitika azt is 
többször kimeríti.
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Eperjes városnak egyébiránt, de a másik kettőnek hason
lókép, sok a baja a birtokaival. Őneki sok jutott a múltban 
különösen idegen birtok-haszonélvezetekből, de meg is gyűlt 
velők a baja. A XIV. század közepétől bárom száz éven át 
szerzi s adja vissza a szomszéd birtoktesteket. A sóvári ura
dalom és sóügy kezelése, utóbb bérlése maga bosszú és ter
hes szolgálattételre köti le.

A) Eperjes birlokzálogolásai vagy erőszakos foglalásai: 
1389-ben a sebesi szántókat Fogas János sebesi birtokostól 
visszaszerzi; 1526-ban a Dobsa-családi birtok jövedelmeit 
megtéríteni köteles; 1528-ban Sebesy Tamásnak a sebesi vár
ból elszedett holmiját Kellemesy Imrének adja át; királyi 
parancsra Sebesy Istvánnak elkobzott javait, mivel király- 
hűségre tért, visszaszolgáltatja, valamint több nemesnek kin
cseit Cacianerhez küldi zsoldra, végül Serédy Gáspárnak 12 
lováért és 20 írtjáért ad kárpótlást. Sóvár-várnak, az ura
dalomnak és a sóaknának kezeléséről a következő adatok 
szólnak: már 1411 előtt vezeti a sótermelést, mert akkor 
2000 frt árú sót fordíthat a városfalak építésére; az 1468. 
kir. rendelet védi sóárusító jogát s egyben eltiltja a lengyel 
só forgalomba hozatalát; 1474-ben kir. sókamarát kap; 1505- 
ben a királyné a saját sóárusító jogát kényszeríti rá ; 1528-ben 
Sóvár-várat és az uradalmai a Soós- és Drugeth-családoknak 
vissza kellene adnia, de mivel követelése van rajtok, csak 
az 1534-iki újabb kir. parancsnak enged, a mikor a kárpót
lás iránt kir. biztosítékot nyer; 1538-ban a király új zálogba 
adja neki Sóvárt és az uradalmat 5221 frtig, melyet 1541-ben 
Soós Albert kap vissza, a ki teljes kárpótlást Ígér; 1616-ban 
ugyanez a sóaknát 25 évre kapja meg, egyidejűleg azonban 
a szepesi kamara eltiltja a lengyel sót; 1644-ben a város a 
sóaknák jövedelmét 10 évre a falak javítására fordíthatja; 
1651-ben a sóbánya-bérlet lejár, s a szepesi kamra a várost 
okiratainak előterjesztésére hivja meg. Czemétét 1533-ban 
85 aranyon veszi meg Eperjes Sebesy Ferencz várúrtól,
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1534-ben kir. donácziót kap reá; Kajátát 1528-ban a varan- 
nói tisztnek köteles átadni; a mochnai donácziós levelet 
Luther tanainak követése miatt a király vissza akarja vonni; 
a birtokot utóbb 1673-ban váltja vissza a harapkói apátság 
részére a szepesi kamara; Tótselymes birtokába 1552-ben 
iktatja be a várost ugyanez. A tanács már a legrégibb idők
ben vezeti heti kiadásainak számadási könyvét. A következő 
négy heti kiadás, nem számítva a termény-jövedelmeket, úri 
háztartásról tanúskodik 1532-ben :

447

I. Sabbatho ipso die Epiphani:

Város kocsisa... 1 írt — 4 Nagy ebéd .... 17 frt 38
cc kürtöse 1 -z cc — « A 2 Báthory Endrének

Kristóf... 1 ■> « — « ajándék ___ 5 cc — ((
Kapuőrök 1 2 <( --  CC Thabellarius Thalaam
Piaczfeliigyelő — cc 32 « missus (postaküldött) — cc 08 cc
I'reco — cc 25 cc Zab ... . .... 1 1  cc 43 cc
Haitto — cc 15 cc

II. Sabb. a. dóm. Judica :

Kocsis..... .. .„ 1 írt — </ Á c s ............................... . — frt 52 4
Kürtös hajtó (u. az) --  (( (( Extractor datorum 1

A Kassára küldött Be- (napi) .... ............. _ --  (( 1 0  cc
nedek úrnak — « 89 cc Kassára kölcsönlóért._. --  (( 25 cc

Orgonista .. 1 « — cc

III. Sabb. a. festum Martini:

Kocsis —hajtó (u. az) — Irt — </ Küldötteknek ... _ — frt 47 4
Alsókapunál házakat Fél iccze bor... --  (( 04 cc

javító ács.. .... .... 1 t( 37 cc Eck úr kiadásából, kit
Két fék _ —  a  5 (5  cc a városok ügyében
Városi faher az őrhá- a királyhoz küldtek.

zakhoz s máshova Eperjesre eső rész 4 a 16 cc
történt szállításokért 3 cc 26 « János és Miklós —  cc 6 6  cc

Két zsoldos itala —  cc 13 cc

Adomány-kimutató.
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IV. Sabb. a. Elisabeth :

1593-iki bevétel: 2029 76 frt.
()rgonista_ ....  _  . 1  frt —
Ácsok: a fürdőszobában — « 6 8  cc 
Kassára két városi kö

vet _  ............. .... 4 « 24 «

Kőmivesek: a - fürdő
szobában . .... — frt 1 0  S/

Kiküldött hóhér 1» « — o

1532-iki városi jövedelem :

Serfőzésből 106 frt 74
Felső malom 149 ( ( 49 «

Alsó malom 62 ( ( 42 cc
A két városi sörárusí

tás 63 cc 85 cc
Vászonszövők malma 2 cc 42 «

Timárbörök 2 cc 25 ( (

Mérlegdij 1 0 cc — <c

Pálinkafőzés 8 cc 44 cc
Kir. dézsma 13 cc — cc
Piisp. dézsma 166 cc — cc
Mészárosok _.. .. 19 C( 50 cc
Sókamara (utólag) — C( — cc

Borseprő és boros edé-
nyék . 61 CC 41 V

Fürdő .... 1 0 « — C l

Posztónyirók„ 4 cc — «
Méz-dézsma — « 19 «
Sertés-dézsma 4 cc 2 2 c<
Birtokok 142 cc 31 «
Padföldprédium .. — cc — c<
Zsellér-adó 16 cc 60 <(.
Hetivásár 33 cc 77 cc
Régi adótartozások 34 cc 17 c c

1 0 1 0 frt 89

11)09. évi alapok és alapítványok: (L. Táblázat 429. 1.)

1909. évi költségvetés:

Szükséglet
Fedezet
Hiány

579.814*35 K Pótlásra) áll. adóíize-
450,519-57 « tők 57% „ ___  127,595*45 K
129,294*78 « b) Házbirtokosok kü

lön 2 % — . .... .... 1,099*83 e

a) Rendes bevételek :
Épületek haszonbére 
A közös hadsereg használata 
Vám- és helypénzszedés _ 
Vágóhíd és húsl'elügyeleti dij 
754,830 K-ás államkötvény % 
Erdő termény
Agyaggyártmány ...... _
Egyebek . „  ....................

43,505 K — fill. 
59,164 « 33 « 
42,200 cc — «
28.000 cc — cc 
33,966 cc — cc
51.000 (í — «
2 1 . 0 0 0  cc — cc
43,010 cc 70 «

327,940 K 69 fill.



Főnév-
könyvi
szám

Az 1908. év végén 1909. évi forgalom 1909 decz. 31.
Folyó- , f i 

Alap, alapítvány pénz
intézetben

kötvényben 
stb. 1

bevétel ' kiadas
betétben kötvénybenszám betétben kötvényben betétben

k o r o n a

i. 1. Elhagyott gyermekek
1

1964-60 _ 1964-60 __
2. 11. Gépérték-csökkenés .......... 13752‘64 — í 4622-45 — — 18375-09 —
3. 21. Grabovits G. .......  _  ...... 1737-51 63-09 — — — 1800-60 —
4. 26. Népkonyha .... . ....... 318-68 — 11-58 — 330-26 —
5. 31. Iparostanoncz-iskola ......... 1487-48 .... 54-02 — 1541-50 —
6. 36. Kócs F.-féle cselédjutalom... — 2000 • — 80- — — 80 •— 2000 • —
7. 41. Közbirtokosság ____  _  .... 148-87 — 23-37 — 12- — 160-24 —
8. 46. Kisdedóvó........ . .....  — .. 2042-27 — 74-13 — — 2116-40 —
9. 51. Dr. Lakner Á.-féle kórház ... 42-72 1200- - 49-53 — 48- — 44-25 1200 • —

10. 56. Medveczky K.-féle főgimu. 180 • — 2100 ■ — 47-36 86-50 140-86 2100-—
11. 66. Munkássegély___ _  ... _ 983-76 — 227-88 — 1211-64 —
12. 71. Onderkó F . ...... ........ .......... 16664-49 — 602-22 — 360 • — 16906-71
13. 90. R. kath. tanítói nyugalomdíj 835-52 — 30-33 — — 865-85 —
14. 96. Romanits L....  ....... 3365-63 3400 • — 339-32 — 267-10 3437-85 3400-—
15. 110. Rendőrsegély és jutalom ... 11314-96 — 1505-67 — 1075-48 11745-15 —
16. 136. Rendelkezési .........  .... .... 29218-32 — 1811-11 — - 31029-43 —
17. 150. Sterbinszky I.... .... .... .... ... .„ 11090-70 398-99 — 402-95 11086-74 —
18. 170. Schreiber P .___________ 142-58 120- — 5-16 — — 147-74 120-. -
19. 176. Szegények ................... .... 9321-84 — 410-06 — 9731-90 —
20. 188. Szinház.... .... _ _ .___ 7193-30 2278-09 — 3500-24 5971-15 —
21. 2C0. Tűzoltó ... .............. _  .... .... 170-39 6-17 — — 176-56
22. 206. Tisztviselői nyugalomdíj ... 58488-16 3000 • — 3280-94 4000- 3716-33 58052-77 7000 • —
23. 220. Tisztviselők árváinak segítése

(Ridarcsik-féle) _ __ ...... ... 69-42 200 ■ — 36-54 — 105-96 200 • —
24. 226. Ut- és hídfenntartás..... ..... 14444-03 — 1511-11 — 3997-16 j 11957-98
25. 230. Werther J.-né-féle jutalom ... — 1200-— 60' — — 60- — — 1200-—

Össszesen _ ._ .... 183013-27 13220 • — 19493-72 4000 • — 15570-36 186936-63 17220 ■ —
Szaporodás: 7923'36 korona.
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b) Rendkívüli bevételek:
Fogyasztási adók .... 68,330 K 8 8  lill.
Azok kártalanítása _ 22,470 « — cc
Szeszí'ogyasztási illeték 19,000 « — «
20% borfogyasztási adópótlék 3,800 « — «
25% húsfogyasztási « ... 6,000 « — «
Egyebek 2,978 « — «

~ 122,578 K 8 8  üli.

aj Rendes kiadások:
Fizetések ... ... ... 116,076 K 69 fill.
Tisztviselői pensio-alap ‘ i'/u 1,078 « 24 a
Egyházi, közművelődési hozzájá

rulás, vármegyei kulturadó 40,119 « — «
Dologi stb. .... 331,553 « 8 8  «

488,827 K 81 fill.

bj Rendkívüli kiadások:
Fogyasztási adóváltságdij 65,283 K 54 üli.
A személyzet drágasági pótléka 16,779 « - «
A fogyasztási adó személyzete 4,600 «. — «
Egyebek _ 4,324 « - «

90,986 K 54 lill.

B) Bárt fa a termőföld soványsága miatt intenzív mező- 
gazdasággal az ősidőktől kezdve nem foglalkozik. Az első 
századokban leginkább az őserdőket irtja, miközben a szántó
föld kialakítása sok nehézséggel jár. Az erdőanyag feldolgo
zására is inkább a bányái vezetik idők haladtával. Zsigmond 
király az arany és ezüst bányáinak védelme érdekében sür
gető rendeletet küld Berzeviezy Péter tárnoknak és Bozgo- 
nyi János ispánnak. Szepesházy K. műve (1825.) szerint még 
a XVIII. századon túl is sok olvasztó-kemencze van egves 
házakban, bár a bányaüzem akkor már megszűnt volt. 
(Eperjes utóbb is használt kőfejtőin kívül egyébiránt szintén 
termel külömböző érezeket; 1715-ben azokat a sóvári kir. 
bányatisztek tartoznak megvizsgálni.) Bártfának, mint a többi 
városnak és a birtokosság jelentékeny részének, hosszú időn 
át vannak Tályán szőlői: 1577—9-ben 5-ből húz jövedelmet;
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1579-ben az a panasz, hogy a «nyerges szőlő forgatás után 
a sok esőtől füvesedik; a szőlő fájának a teteje igen elnőtt; 
a görbe szőlő karó nélkül testova ődöng».

Bártfa földjeiből 4451 h 33 öl2 szántón, 761 h 1063 öl
réten és legelőn s 5252 h erdőn kívül 167 h 775 öl2 esik a 
kerti gazdaságra. Főveteménye: a művelt terület 4/« részében 
a zab és burgonya; egyebek: a rozs, árpa, luezerna, lóhere, 
kender, len, takarmányrépa és káposzta, A tiszta búza ritka ; 
kukoriezát csak a konyhakertek termelnek. Ugyanezek a 
fajok, csakhogy más, a búzára és rozsra különösen kedve
zőbb arányban, lepik el a másik két város területét. A föld 
művelése általában kezdetleges, bár áll. gazdasági iskolák 
igyekszenek a modern gazdasági rendszert meghonosítani. 
Bártfán az iskolához nagy, konyhakert van csatolva, mely 
egyrészt a Bártfa-fürdő nyári fogyasztásai elégíti ki, másrészt 
a kerti vetemények művelését óhajtja fellendíteni. Bizonyos, 
hogy bár a konyhakertészet a XVI—VII. században itt, to
vábbá a városokon kívül a D-i nagyobb községekben meg
lehetősen virágzott; bár a kert pl. Nagysároson a piaczra 
nyúlt ki, s voltak nagy számmal veteményeseink, gyümölcsö
seink, méheseink, sőt komlókertjeink és szőlőink (Hanus- 
falva slb.), kerti vetemények fogyasztása tekintetében a leg
újabb időkben is a behozatalra szorulunk. A város erdőmű
velése annál gondosabb. Ezt az ősi foglalkozását a polgárság 
nemcsak mindig kedvelte, hanem a századok haladásával 
egyre jobban benne látta legbiztosabb létfeltételét. A műve
lés tárgyai többiwire a jegenye és luczfenyő, kevésbé a tölgy 
és bükk. Az elhanyagolt területeket azonban jelentősen el
lepte a nyír- és nyárfa. A termelés: épület- és tűzifa, to
vábbá zsindelv-productio. Az üzem 100 éves forrda-beosz- 
táson alapszik, melynek 11 üzemosztálya van 8—10 km-nyi 
távolságokkal. A fürdőtelep körül az erdő védőjellegü. Az át
lagos évi jövedelem 25000 K. Mellékhaszonélvezete az erdők
nek a vadászati jog. Az eperjes—bártfai vasút fennállása
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óta a köbméter faár 2'20 K-ról 516 K-ig emelkedett. Továbbá 
nagyszabású fatelepek, faraktárak és deszkagyárak stb. élén
kítik a város vidékét. Az állattenyésztés, az egy sertéshizla
lást leszámítva, melynek Gácsország felé van kivitele, szűk 
térre szorul.

Bártfa vagyonilag egyike az ország legrendezettebb vi
szonyú városainak. Hajdan, mint a királyok kegyeltje, sok 
szabadalmat, nagy vásárokat és értékes földbirtokokat kapott, 
s bár utóbb a birtokközségei megvásárolták a földjeit, a törzs
vagyon egyre növekedett. 1889-ig a lakosság nem ismeri a 
pótló adót; ez idő óta is csak azért fedezi vele részben a 
kiadásait, mivel sokirányú befektetések kívánják meg a köz
vagyon megterhelését. Ilyenek (1900-ig):

Vasút 269,000 Irt. Kórházak 34,000 Irt.
Szálló 52,000 « Fürdő 136.000 «
Gimnázium 65,000 « Gyalogjáró 1 0 , 0 0 0  «
Elemi iskola 70,000 « Újra: fürdő 235,000 «
Főtemplom 79,000 « stb.

A pótló-adó:

1897-ben 44 % 1900-ban 30 %
1898-ban 33 « 1901-ben 15 «
1899-ben 28 «

Vagyonmérleg :

Vagyon :

Épület, telek 1.875,355 — K Ingó stb. 145,316 85 K
Szántó, erdő stb. 2.950,977'— « Nem jövedelmező té-
Jogok 287,000 — « telek 1.509,986-80 «
Értékpapír stb. 622,17137 « 7.390,807-02 K

Tiszta vagyon 6.131,722 « 45 cc

Teher:

Adósság 1.258.426 K 06 fill.
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Alapok:
1. Szegények: 4. Polgári aggok ápo-

Okiratokban 3,852 63 K lása.... _ 11,753-61 K
Jövedelem 2,683 — « Kiadás 10,780-90 «
Kiadás 3,852 63 (c Maradvány 972-71 «
Maradvány Joő;csm 5. Fürdői szegényház 68,696-94 «.

2 . Tűzoltók: Egyenleg 68,696-94 «
Okiratokban 35-64 « 6 . Tiszti Penzió:
Jövedelem 5,152 76 a Városi hozzájáru-
Kiadás 4,377-49 cc lás 1.521-50 «
Maradvány 775-27 « Jövedelem 56,142"60 «;

3. Kórház: Penzió 2,695"— cc
Okiratokban 1,006 85 « Egyenleg 54,46910 «
Jövedelem 20,165-52 « 7. Munkássegély 28-14 «.
Kiadás 20,052-52 « Egyenleg 28-14 «
Maradvány .... 113 — a

1909. évi költségvetés :

Bevétel: Műszaki kiadás 45,851-38 K
Közadó 27,087 17 K Közbiztonság 12,702-59 «
Gazdasági bevétel 159,530-19 « Közegészség 2,844-77 «
Pénzügyi « _  52,34c-49 « Vallás és közoktatás 35,045-29 <(
Fogyasztási adók 22,905-08 « Jótékonyság 1,846-68 «
Egyebek 64,241-93 cc Pénzügyi kiadás 170,983-37 «

326,109-86 K Fogyasztási adók 76,338-54 te
Kiadás: Drágasági pótlék 5,320-80 (i

Közigazgatás 39,608-47 K Egyebek 61,394 09 «
Közgazdaság 33,084 19 « 326,109-86 K

C) Kisszeben iratai részletes képét mutatják a városi 
gazdálkodásnak, mely alapjában a vármegye összes városaiban 
egyöntetű. 1668-tól megvannak a (tót nyelvű) gazdasági sta
tútumai, a melyek időnkint kiegészítve 1765-ig terjednek.

«1668 április 30.: az a határozat, hogy a városi vagy hostáti1 

lakos, továbbá a nem polgárjogú a határ kicsiny volta miatt nem tart
hat marhát, hogy a városi marhának jobb legelője legyen. Ezt a hatá
rozatot 1712-ig megtartják; ekkor azonban az annyiban változik, hogy 
a nem polgárjogú is tarthat marhát, ha minden tehéntől 1 , a borjútól 
pedig 1 a német Irtot íizet a városi pénztárba. A kinek pedig igás mar-

1 Hochstadt.
28T ótii Sándor: Sáros vármegye monográfiája. III.
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haja van, az köteles a katonaság részére fát fuvarozni, esetleg, ha erre 
szükség nincs, más városi munkát végezni.

1671 ápr. 14.: a kertekben, mezőn és réteken kárt okozó serté
seket, a mennyiben azok fel nem jelenthetők, bárki legyen a gazdájok, 
agyon kell lőni.

1690 okt. 6 .: a ki a városi erdőbeli épületlá kérgét lebántja, 
mi által a fát bénítja, ha szolga : bot-, ha polgár: pénzbüntetést szenved.

1690 okt. 18. : a polgárnak és városi lakónak azért, hogy a vá
rosi bormérők haszna növekedjék, büntetés terhével tilos a szomszéd 
falvak korcsmáiba borért kijárni.

1691-ben a czéhek tartoznak a plébániai templomban a kijelölt 
helyek megvilágításáról gondoskodni; 1721-ben (hozzáadás): a templom 
szükségleteire mindegyik új czéhmester 1 német irtot fizet.

1710 január 20.: a város kapuit megbatározott időben bezárják. 
A ki zárás után akar kimenni, személyétől 3, szekerestül 12 </-L tizet. 
A jövedelem As-a a városi pénztárt, 1 <-a az őröket illeti meg. 1762-ben 
újítás: a ki városi szolgálatban távozik, nem fizet. Vasár- és ünnep
napon az isteni tisztelet alatt a kapukat elzárják, s a plébános és biró 
engedélye nélkül olyankor senkisem léphet a városba.

1713 júl. 28.: a városi kertekben a marháktól okozott nagy ká
rokra vonatkozólag, a melyeket a biztos is tapasztalt, az a határozat, 
hogy a szolgalegényt, a mennyiben a jószággal a kertek mellett találják, 
nyilvánosan megbotozzák, a polgár pedig a fiscus magistratus causa-ja 
alá kerül. Ugyanebben az évben az a végzés még, hogy a városi telkek 
felülvizsgálatát, ne a tulajdonosok jelenlétében, 6  évenkint a tanács 
küldöttsége és fele részben a fiatalabb polgárok végezzék.

1740-ben : a füzesen felül s a malom mellett levő erdő stb. idege
neknek a tanács tudta nélkül zálogba nem adható.

1746-ban a zálogba adott földek trágyázásának elrendelése. Ugyan 
ebben az évben az az utasítás, hogy mindegyik rét, legyen az bárkié 
is, minden harmadik évben pihenjen; legeltetni nem szabad rajta, hogy 
a fű — városi költségen lekaszáltatva — a katonaság vagy város szük
ségleteire legyen fordítható. A piaristáknak a «MeIegforrás»-nál levő 
rétje ugyané határozat alá esik, de a rend a tanácstól kérhet felmentést.

1748 febr. 9.: a szemetet, szalmát, trágyát s más bűzös holmit 
tilos az utczára kihányni. Erre nézve különben a HT. 1749. évi rende
leté is intézkedik.

1762 jan. 26.: mindazokat, a kik káromkodnak, veszekedést meg 
verekedést idéznek elő, pénzben kártyáznak, marháikat és ruhájukat 
eliszszák, ha katonának alkalmasak, be kell sorozni; ha pedig nem al
kalmasak, kötelesek magok helyett katonát állítani vagy a kiszabott 
pénzbüntetést megfizetni.»
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.4 kir. biztosság 1734-iki rendeletéi:
«1. A városháza előtt városi költségen egy kerekeken álló kád állí

tandó, a mely mindig tele legyen vízzel. Melléje még két kisebb 
kád való.

2. Hogy a kádak tűzesetkor a helyszínre legyenek vihetők, a vá
rosi fuvaros 50 <'/ díjért szállítsa el. A ki a kád vizét a marhái részére 
használja fel, 2  magyar Irtot fizet annak, a kinél a tűz kiütött.

«5. A városi pénztár költségén egy nagy létra készíttetendő, mely a 
tetején kapcsokkal, az alján hegyes vassal van ellátva. Melléje való hat 
könnyű létra.

4. Hat vashorog is helyezendő el a városházán, még pedig úgy, 
hogy veszély idején könnyen hozzájok lehessen jutni.

5. A czéhek husvétig 17, a városi pénztár pedig 3 bőrvedret tar
toznak készíttetni.

(i. A város záros határidőn belül 2 faszivattyút szerezzen.
7. Hogy ezek a dolgok mind jó karban maradjanak, a városi szá

madásban 1'el kell tüntetni, melyik évben mit szereztek vagy igazítottak 
ki, esetleg a beszerzés mért maradt el.

8 . A városon át menőárkon 4—5 csatorna állítandó közköltségen ;
9. ezeknek jó karban tartásáról a rendőrök gondoskodjanak.

1 0 . 'filos a padlásra vagy istálóba lámpással menni s az utczán 
dohányozni.

11. Büntetés vágj' elkobzás terhével tilos a padláson, tető alatt 
szalonnát, hájat tartani.

12. A házi gazda köteles jó padlásfeljárót készíttetni; ha nem 
képes rá, legalább jó létrával lássa el magát.

13. Nyáron és száraz időben köteles továbbá vízzel telt edénj't 
tartani a háza mellett.

14. A mennyiben a tűz veszedelem eddig többnj’ire a csűröktől 
származott, a jövőben csak a vásártéren (husták) szabad csűrt építeni.»

Az 1765 jan. 83-íki tűz ellen való védekezési szabályzat:
«Szabó J., Fuhrmann .1., Zubriczky Gy. és Klementis B. urak kö

telessége lesz a tűzoltó szerek ellenőrzése, javíttatása s újakkal való 
pótlása. Ők gondoskodnak tűz esetén, hogy a szivattyúk elegendő vizet 
kapjanak, a tűz után pedig a szereket elraktároztatják.

A szivattyú csövét igazgatják: Jaeger és Hanusovszky J.
A szivattyúba vizet hajtanak: ------ -
A szivattyúba vizet hordanak: a bodnárok stb.
A vaskapcsokhoz, tetőbontáshoz kirendeltek: a mészáros-czéh stb.
A bőrvedrekhez kirendeltek: a szabó-czéh. Ha elegendő veder 

mines, hazulról tartoznak hozni.
Az épületbontáshoz kirendeltek: a molnárok, ácsok, a kik fejszé-

2S*



4 3 6 XX. V Á R O S O K .

vei tartoznak megjelenni. Segítségökre lesznek a hegy alatt lakók és a 
házbeli zsellérek.

A többi meg nem nevezett czéh sem puszta kézzel, hanem föl
szerelve tartozik segíteni.

A biró és az egyik tanácsbeli azon lesz, hogy ezeket a rendelete
ket szigorúan végrehajtsák.»

Gazdasági jövedelem 1768-ban :
I. Termény, anyag:

1. Perceptio :  bor 60 hordó
Erogatio :  « 2812 «

2 . P. :  búza 2 1 2 4  k ö l

E . :  « 2 1 ® / í  «

3. P. :  siligo (liszt) 43 ( (

E . :  « 43 cc
4. P . :  árpa 2 2 ®, 4  ( (

E. :  « 2 0 ( (

5. P. :  zab 872, 4  ( (

E. :  cc 6 8 ( (

6. P. :  trabium (ge
renda) 144 darab

E. :  trabium 131 ( (

7. P. :  truncorum
(törzs) 4 ( (

E . :  truncorum 3 «

8 . P . :  asserum 
(deszka) 462 cc

E. :  asserum 424 ( (

9. P . :  zsindely 27650 a

E . :  cc 24750 c(
1768-ra 2900 cc

1 0 . P. :  kis gerenda 168 CC

E . :  « 151 <c
1768-ra ... 17 cc

Mezőgazdasági termények :

Őszi rozs 
Tavaszi árpa 
Zab
Fejes káposzla 
Burgonya

íi. P. gerendaszeg 6350 darab
E. (( 6350 cc

1 2 . P. zsindelyszeg 49750 «.
E. « 44216 <c

1768-ra 5534 «
13. P. : cserépzsindely 5400 cc

E.. (( 2640 «
1768-ra 2760 (t

14. P .: mész 37 hordd
E. cc 25 cc
1768-ra 1 2 C(

15. P .: kő 3 orgia
E .: « 3 cc

16. P .: háj_ 45 font
E .: cc 45 cc

17. P. : csatorna 5 darab
E .: « 5 cc

18. P. : széna _ 24 szekér
E .: « 15 (C
1768-ra 9 «

II. Pénz :
P .: készpénz 842339 2 rfrt
E .. 618513 { 4  ((
1768-ra 223824 v, «

(Bérlők, korcsmárosok tartozása.)

1907 8: 1908 9 :
310 kát. hold 260 kát. hold
270 cc cc 300 cc cc
330 cc cc 320 cc c<

15 cc cc 15 cc (C

710 cc cc 732 cc cc
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Táv. bükköny magnak 35 kát. hold. 45 kát. hold.
« takarmánynak 1 2 0 ec a 1 2 0 C( «

Lóhere magnak 25 (( (( 25 (( ft
« takarmánynak 140 a « 140 ft ft

Luczerna magnak 2 « cc 2 ft ft
« takarmánynak 8 a (( 25 « «

Egyéb 70 a « 5 cc ft
Levetett terület 2082 c( « 2089 « ft
Ugar _ 148 (( (( 141 ft ft
Szántó 2230 (( a 2230 cc «

A város 1847 november 1-től házi kezelésbe veszi át a 
birtokait. Elhatározása azon alapszik, hogy részint az erdő- 
kezelésben merültek fel súlyos károk, részint elérkezettnek 
látja a telekrendezést.

Az erdők rossz állapotban vannak. Azok felügyelője 
87 év alatt, a tanács végzéseit megvetve, oly fokú pusztítást 
végzett, hogy a csőszökkel együtt el kellett a szolgálatból 
bocsátani. A jövőben egy tanácsosra, mint főfelügyelőre 
(40 pfrt) bízza a vezetést, a kihez egy erdőtiszt (80 pfrt) és 
négy csősz járul (á 50 pfrt és G véka élés). Ezek új szabály
zata szerint a tiszt hetenkint kétszer vizsgálja az erdőt, a 
csőszöknek tűzifa-utalványt ad, melyet vasárnaponkint a 
polgármesternek s ez havonkint az állandó választmánynak 
mutat be. A tiszt a pénzt a városi pénztárba fizeti be. Som
nak és M agy a r j a k a b fa 1 vá n a k a faizás kijár; a majorsági zsel
lér szárazfát jegygyei vehet a tiszttől. Egyidejűleg készül a 
város földkönyve; valamint egy telekhivatal részére utasí
tás tervezetét kívánja a HT., azt azonban a tanács felesle
gesnek tartja, mivel a József császár alatt végzett terület
mérés alapján van kész telekkönyv, s minden betáblázást és 
átruházást az 1840 : 21. t.-cz. 14. §-a értelmében a jegyző 
iktat be.
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Az 188'i-iki kataszteri telekkömju tételei:

2207 szántó .....  606 holdöl2 125 legelő ......  1360 holdöl2
205 kert _ .... 1471 « 1193 erdő ... .... 626 «
68 rét ......... 316 « 252 nem adózó 541 «

A majorsági zsellérek váltságpénze 1902-ben 21,456 75 K 
tőke után 5%-ul 1072 88 K-t tesz ki. A város ugyanis a sza
bad telkekre erdei munkásokat telepített, a kiknek haszon- 
bérlet ellenében földeket adott. Ezt a robotot azután 1896-ban 
a zsellérváltság-törvény alapján a haszonbérlők olykép vál
tották meg, hogy a míg a váltságdíjat le nem rójják, addig 
annak 5%-át fizetik.

Városi alapok 1899—1908-ig: (L. Táblázat: 439. I.)

Költségvetés 1909-ben (Kisszeben): 

Bevétel:
Földbirtokok bére 13,712-24 K 
Malmok bére 2,381-00 «
Katonai épületek bére 16,714 98 cc 
Tégla és mész 8,000 00 «
Lakbérek 5,663 72 «
Italm. állampapírok °/o 3,347 50 « 
Faeladás 45,000 00 «
Vrám stb. 4,15000 «
Áll. segély iskolákra 5,63488 « 
Egyebek 27,404-21 «

132,008-53 K

Vagyon, tartozás, bevétel és 
rosnál):

Terület (kát. hold)
Lakos

Vagyon (kát. hold)
Tartozás...................
Tiszta vagyon

Kiadás:
Tisztviselők 23,616-20 K
Erdő- és rendőrség stb. 7,830-00 ((
Nyugalom- és kegydíj 2,605-05 ((
Kegyúri járandóság 9,620-44 ((
Iskolák 10,337-43 «
Téglagyártás 6 , 0 0 0 0 0 a
Fogyasztási stb. adó 8,29505 «.
Passzív tőkék töri. 25,778-38 ((
Egyebek 37,925-98 cc

132,008-53 K

iadás 1908-ban (mind a bárom vá-

Bárt fa Eperjes Kisszeben
954-1329 5719170 4053

6102 13,098 3257
kor. kor. kor.

7.729,405-52 3.607,113- 1.732,116 —
1.229,537-61 1.852,631-72 354,37059
6.429,867-91 1.754,481-28 1.377,745-41



Városi alapok
1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1006 1907 1908

k o r o n a

Kövezet és csatorna .... -2816*88 4260*76 5060*44 5261*91 5472*08 5686*04 6575*09 9189*85 10831*47 13110*28
Halotti kocsi _ 4-1 ■ - 50 * 52 54*53 64*27 74*46 22*95 43*82 27*18 46*26 24*13
Kaszárnyái tartalék . 
Ebadó .. ...............

7714*55 9296*77 10831*91 11240*15 12676*65 12136*45 13802*83 20385*54 22364*4t 24458*94
717*68 852*84 995*55 1210*44 1242*80 1369*59 1498*40 125*85 197*54 293*09

Erdő _ . ... .. 2251* — 2468*49 2783*30 2961*17 3108*60 3219*11 3284*23 3447*23 3723*66 3913*24
ü t i ___- ________
Állateqészséqüqvi _

147*90 168*24 189*24 239*51 263*03 272*11 286*48 299*85 319*18 344 * 51
6*06 25*26 26*16 33*07 30*03 107*94 111*82 215*84 272*41 332*79

Mazalik-ösztöndíj _ _ 219*70 200* — 200* — 200* - 219*80 229*60 239*40 249*20 203* — 200* —
Paulik- « .... 5146* — 5000* — 5140*90 5000* — 5000* — 5150*— 5354* — 5030*50 5031*50 5025*50
Közs. közmunka----- 4945'68 5135*06 5352*48 545*05 559*80 43*91 — — — 891*49
Dalegyesületi .. .......... 224*20 233*24 242*64 252*42 262*60 272*11 281*98 292*19 302*78 314*36
Sírhely-megváltási _ 679*16 895*95 134*99 185*94 240*07 469*49 691*63 220*95 70*23 29*70
Krajnyik-ösztöndíj... ....
Nyugalomdíj ---------
Ideigl. letétek... ....

— — — — — — — — 1030* — 1060* —
8732*18 9318*20 10571*02 11897*13 12667*62 13565*72 14489*72 15541*18 18146*82 193(5(5*35

45042* — 65374*71 21783*22 12831*42 2393*28 3366*57 7416*81 2931*38 15088*45 19886*95
Biztosítéki letétek ... 12849*84 12849*84 12849*84 14506*39 14625*28 14576*23 16586*94 8131*12 8000*88 5130*74
Szegény .. . ....-----.... 2304*06 2215*09 2074*08 1767*53 1835*59 1905*24 1905*16 1916*59 1974*05 1898*46
Temetői kápolna ._ _ 141*90 156*24 166*18 187*82 192*96 41*64 53*44 52*50 (54 ’ 5L> 73*91
Sz. János « _ 279*02 298*08 317*89 348*42 350*94 375*51 392*02 411*56 432*58 455*01
Philomela-ösztöndij._ 307*32 312*50 317*85 323*39 339*89 357*17 372*88 389*69 407* — 425*40
Fischer- « ... 1490*43 1502*75 1511*95 1497*51 1502*23 1500*74 1504*89 1505*54 1514*86 1535*30
Kórházi .... ... ... .... _ 8147*62 8193*65 7905*10 7951*37 8085*33 8149*62 8366*18 7433*61 7595*69 7806*67
R. kath. templom-----
Árvák tartalék.™

4018*65 3963*11 4540*63 5385 * 64 6264*82 7372*06 8546*51 9400 * 65 11222*51 9027*29
6872*12 7664*27 7769*75 8363*89 8801*40 8949*14 8758*19 9306*28 9546*96 10290*51

Majori zsellér ösztöndíj 
Maqyarjakabfalvaiö. d. 
Orkutai «

— — — — 21456*75 21456*75 21456*75 21456*75 21450*75 21456*75
— — — — 13447*78 13402*76 13333*16 13367*03 13269*81 13058*10

4548 * 87 6548*44 5266*17 13516*57 15940* — 15940* — 15940'— 15940* — 15940* — 15940*—
Ipar ....... . .. . .  _ — — — 280*98 288*18 291*69 161*47 374*39 385*68 400*79
R. kath. orgona .... . — — — — 551*24 571*24 591*86 3487*33 1166*09 —
Hét éven felül levő 

gyermek-segítő .... _  
Munkások napszám(-)
R. kath. plébánia ......
G. kalh. segély ... ... ....

. . . _ _ _ 124*18 265*15 585*96 310*96 868*90 551*35
— — — — — — 8*50 14*41 23*68 33*77
— — — — — — — — 845*03 241*33
— — — — — 1012*55 1550*22

Összesen.......... 121217*34 148638*13 107980*58 106124*24 137116*39 141066*53 152640*12 151458*15 173355*35 179126*93
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Bevételek: (tervezet):
kor. kor. kor.

Ingatlan haszonbér-jövedelem 74,464-— 99,713 — 68,708' —
Házilag kezelt ingatlanok — 35,202 — 5,503-
Törzsvagyon tőkejövedelem 45,209-50 34,033 — 5,219.
Jogokból, javadalmakból 49,698-— 41,061-— 4,214-—
Iskolai bevétel

ocoCS1 4,017- 5,001--
Intézményekből részesedés 22,340 — 54,266"— 12,646 —
Fogyasztási adó-részesedés 19,934-94 125,340"— 10,176-—
Különféle bevétel 5,530'— 9,064"— 7,093-—
Adók 21,365 — 102,387-— 3,242-—
Összesen 238,771-44 505,083 — 128,402 —
Közigazgatási kiadások 34,510- 49,190 — 20,856"—
Városi adóhivatal 4,966 — 17,853 —
Rendőrség 12,735 — 40,791 — 7,867"
Tűzoltóság 6 ,0 2 0 -— 7,092-— 1,082-
Katonaság 1 0 0 - 1,263 — 240
Közegészség 2,853-— 8,285"— 3,685 —
Szegényügy 3,522-— 10,292-— 2 , 0 0 0  —
Iskola, egyház, kultúra 31,829 — 45,980- - 19,907'
Közérdekű kiadás (alapok) 10,237 — 74,183- - 2,179-
Utczák, világítás, köztisztaság 4,200- 22,036-— 2,450-
Adósság-törlesztés .... . 76,504 — 101,259 — 25,778-—
Adó- és illeték-egyenérték 20,457- - 12,337- 4,005 —
Gazdasági kiadás 36,862- 62,647- 29,901-
Fogyasztási kiadás 12,106-08 70,128- 8 ,1 2 0 -
Összesen 256,901 -08 519,636' - 128,130
Bevételek (1908-ban) 218,84108 444,651 -74 126,901 —
Kiadások «. 248,742-39 566,305-43 130,498-
Hiány « 29,901-31 121,653-69 3.597 —

A pótlóadó háromévi átlaga:
A közigazgatási egyenes állami adó után 28% 55% 13>
A földadó után 31-3% 2-67% 1 6 u/u
Pótló adók 81—90 o/o 61-7% 21—30%

Egy adózó alanyra esik: a) állami adó 61- K 121-14 K.b) községi (( 33-14 «

(Azonfelül a csatornázási és vízdíjak s más illetékek.)

D) A városok vagyonképződése 189(5—1908 közt hanyatlik. 
Földbirtokuk 1881—1898-ig 90%, azontúl csak 23%. A vágyó-
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nuk javarésze középület, még pedig 25'42°/o, míg az erdőség 
15'62%, a jogok és javadalmak pedig 15‘45%-ot tesznek.

1. A kiadások legnagyobb része a közigazgatásra megy rá ; 
elég nagy teher: az adósság, gazdasági szükséglet és iskola
ügy. A rendezett tanácsú városoknak földmívelő jellege van 
(1216 % gazdasági kiadás, 38'48% közigazgatási Kisszebenben).

Az állami feladatok az összes kiadásoknak 18'87%-a. 
Ezek: az árvaszék, az anvakönyvesség, városi adóhivatal, 
rendőrség, katona- és közegészségügy, iskola és fogyasztási 
adószedés, melyekkel szemben az állami italmérési jövedelem 
részesedési aránya csekély. Egy adóalanyra 88 K állami adó, 
3314 K városi adó (50*78%) esik.

2. Háztartási bajok. A vagyoni aránytalanság nem a 
külömböző gazdálkodásnak az okozata, hanem az állami 
hatalom egyenlőtlen elbánásáé. Bár az 1843—44-iki ország- 
gyűlés szabadelvű javaslatot készít a városok reformjáról, az 
1851-iki kabinet-irat a szabad község fogalmát megszünteti. 
Reakcziós irányának eredménye: a függő viszony. Ennek 
szellemében dolgozzák ki az 1859 ápr. 24-iki Pátensben a 
városi rendtartást, majd az 1870 : 42. és 1871 : 18. t.-czikkek- 
ben, melyek az államnak beavatkozást, sőt rendelkező jogot 
biztosítanak. Az adókivetésben utóbb van kevés javulás, de 
azért még az 1886 : 21—22. t.-czikkekben is, a melyek t. i. a 
városok jogi helyzetét szabályozzák, a központosítás korláto
kat vet a városi autonom adózás tekintetében s meghagyja 
az állami felügyeletet. A szabad község feltételeit egyik törvény- 
czikk sem adja meg.

Minden vagyonjogi kérdés fórumtól függ; a városok 
felett való gyámkodás a városok károsodásával jár. Pl. egy 
négyszögöl terület adás-vevése háromszori közgyűlési határo
zattól és a fórum jóváhagyásától függ. Állami feladatot 16-ot 
old meg a város; azok tehát nagyon elvonják az autonom 
érdekek szolgálatától. Pedig az új bűnvádi eljárás 1896 : 33. 
t.-cz.-e s a 139,000—1899. belügymin. rendelet sok új terhet
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rónak a közigazgatásra, valamint a statisztikai adatokat kívánó 
1897 : 35. s az útlevelekre vonatkozó 1903 : 4. t.-czikkek. 
nemkülönben a következő új feladatok: az anyakönyvek 
módosítása (1904 : 36. t.-cz.), az ipari és kereskedelmi alkal
mazottak biztosítása (1907 : 19. t.-cz.), a gazda és cseléd jog
viszonyának szabályozása (1907 : 45. t.-cz.), a közegészségügy 
rendezése (1908 : 38. t.-cz.) és a borhamisítás ügye (1908 : 47. 
t.-cz.). S szaporítják a teendőket az újabb kormányrendele
tek. Az országos politika a várossal szemben idegenkedést 
mutat. Ennek a hetyzetnek orvoslására vállalkozik a városok 
országgyűlési képviselőinek 1908 márcz. 10-iki értekezlete. 
A városrendezésnek közjogi, szervezeti és háztartási szem
pontokból kell kiindulnia. Az elsőnek czélja az autonom fel
adatkörök kijelölése s az állami teendők taxativ felsorolása: 
a másodiké a választási jog szabályozása; a harmadiké pedig 
az állami segély és dotáczió: amaz pénzben, emez adótárgyak 
(fogyasztási adók, a belső telkek értékemelkedésének adója, 
patika-engedély stb.) elengedése által.

*

Telekárak: 1—1 holdért (eperjesi birtokosok kezében):
Fekvés, év és á r :
Finta : 1681-ben 15—25 írt; 1690-ben IV* hold =  36 frt; 1697-ben 

10—24 frt; 1772-ben 25rfrt; 1773-ban 6  hold =  57 rfrl; 1778-ban 50 rfrt.
Szekcső: 1681 -ben 25 frt; 1683-ban 25 30 frt; 1829-ben 4 h. =  326 vft,

3 hold =  400 vfrt; 1836-ban 6  hold =  1200 rfrt.
Kissáros: 1681-ben 36 frt; 1690-ben 7 frt; 1772-ben 25 rfrt; 1836-, 

ban 1 hold =  150 rfrt.
Savanyúvíz: 1681-ban 36 frt.
Királyhegy: 1683-ban 29 frt; 1769-ban 6  hold =31 rfrt; 1821-ben

4 h. =800 rfrt; 1836-ban 3V« h. =  220 rft; 1839-ben 5 hold =  901-47 rl't.
Salgó: 1683-ban 29 frt.
Szurdok: 1683-ban 10—15 frt; 1690-ben 12-50 frt; 1697-ben 10 frt.
Táborhely: 1683-ban 36 frt; 1697-ben 18 frt; 1769-ben 6 1, 2 hold =  

3330 rfrt; 1794-ben 3 hold =  100 rfrt; 1821-ben 31 2 hold =  700 rfrt, 
4 hold =  902 rfrt; 1836-ban lVt hold =100 rfrt; 1837-ben 1 hold =  
128 rfrt, 1839 ben 15 frt; 1839-ben 6  hold =  104935 rfrt.
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Alsóváros: 1683-ban 45 frt; 1693-ban 6  hold =  111 frt.
Hidegpatak: 1681-ben 20 frt.
Nagykeresztnél: 1693-ban 5 hold = 7 2  frt.
Sáros: 1690-ben 5 hold =  90 frt.
Bikos alatt: 1786-ban 24 rfrt.
Sárosi határ: 1690 ben 4 hold =  28 frt; 1848-ban 644 tjsz. 3160 

öl2 =  360 frt.
Sóvár: 1690-ben 1 hold =  15 frt.
Malkö-kút: 1786-ban 40 rfrt; 1839-ben (2 1/ 2  köblös) =  562 30 rfrt. 
Útirányban: 1769-ben 6  hold =  34 rfrt.
Tarcza mellett: 1824-ben 5 hold =  1194 rfrt, 2  hold =  100 rfrt. 

3' 4 rét =  500 rfrt.
Tvarosnye: 1769-ben 9 hold =  3217 rfrt.
Meggyes felé: 1769-ben 7Vü hold =3115 rfrt.
Nagy hídnál: 1829-ben l 1,* hold =  500 rfrt; 1837-ben 1 szántó 

<5200 öl2) =  833-18 rfrt.
Kálvária: 1829-ben 1 kert =  1200 rfrt.
Malomrét: 1773-ban 8  rfrt.
Sidló-völgy: 1832-ben 5 köblös =500 rfrt.
Enyiczke felé: 1769-ben 3030 rlrt; 1772-ben 25 rfrt; 1832-ben 

3 hold =  955 rfrt; 1836-ban Is *=220 rfrt.
Villecz-bánya alatt: 1832-ben 6  hold szántó, 71a köblös =  500 rfrt; 

1837-ben 1 hold =  40 rfrt; 1839-ben (5 köblös) =  124730 rfrt. 
Malomvíznél: 1769-ben 6 1 s hold = 4 0  rfrt.
Onsuhlyan-erdő alatt: 1792-ben (5 köblös) =100 rfrt.
Bokito: 1836-ban 1 hold =  100 rfrt; 1837-ben 1 hold =  50 rfrt. 
Polyánka : 1772-ben 8  hold =200 rfrt; 1794-ben 4 hold =  65 rfrt; 

1836-ban 1 hold =  100 rfrt.
Szent-László-hegy: 1836-ban 4 hold =  275 rfrt; 1837-ben 1 hold =  

50 rfrt.
Megyei út: 1837-ben 1 hold =  1000 org.2=  128-30 rfrt.
Sidlowecz: 1837-ben 1 hold*= 20 rfrt.
Ribnyiczky: 1837-ben 1 hold =  40 rfrt; 1839-ben 8  hold =  1084-50 

rfrt; 1847-ben 122 tjsz. =  25930 vfrt.
Czeméte: 1836-ban 1 hold ( 6  köblös) =  800 rfrt.
Fény- (felső) malom: 1847-ben 94 tjsz. 281 <; öl2 =  600 vfrt.
A város határán 1847-ben 1185 tjsz. 2145 öl2 =  254 vfrt, 876 tjsz. 

764 öl2 rét =172 20 vfrt.
IV. ötödben 1848-ban 153 tjsz. 1020 öl2=  75 frt; 457 tjsz. 216 öl2 =  

1025 vfrt (410 pfrt); 473 tjsz. 833 öl2 =  100 pfrt.

VÁROSI KÖZGAZDASÁGI VISZONYOK.
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II. Terményárak:
A) Állati termények: 1
Bika B. 1426-ban (5 10 frt; 1402-ben 6 fit (1 kúria =  10 frt).
Borjú B. 1420-ban 46 4  ; 1781-ben 2 éves — 0 frt.
Ló B. 1426-ban 40 Irt.
Disznó B. 1438-ban 84 4  ; E. 1696-ban 4 frt (7 drb kisebb 10 80 frt); 

1707-ben öreg =  4 frt, négyéves =  10 frt, 21 2 éves =  120 frt, 1781-ben 
3 frt.

Nyúl B. 1427-ben 35 4  ; 1428-ban 36 4  ; 1433-ban 28 4 ;  1438-ban 
10 4  ; 1597-ben 20 4 ;  1612-ben 25 4 .; 1703-ban 18 «/,.

Hal B. 1432-ben (51 drb) 60 4 .
Lúd E. 1697-ben = 1 8  4  ; 1791-ben 3 drb =  3'05 rl'rt.
Őz E. 1597-ben 65 80 4  > 1612-ben L25—1*50 frt.
Fogoly E. 1597-ben 18 4 .; 1703-ban 15 4 .
Malacz B. 1433-ban 1 4 ;  1707-ben féléves =  60 4-
Ökör B. 1419-ben (2 drb) 6  frt; 1781-ben (2 drb) =  42 új frt.
Tehén B. 1428-ban 7 frt; 1781-ben 10 frt; 1820-ban 36 40 frt; 

1836-ban 67 75 frt.
Szalonna B. 1437-ben (1 Jó kenésére) 12 20 4  ; 1703-ban 12 4-
B) Növényi termények:
Alma E. 1785-ben 1 puttony =  51 4-
Bor B. 1 középtunella 1440-ben 2200 4 ; E. 1 hordó 1659 1662-ig 

36 frt; 1702-ben 24*30 frt; 1708-ban 24 tallér; 10 hordó 294*60 Irt;
1730-ban 1 átalag aszú 30 rfrt.

Bor,vbai*anyai, 1 középtunella 1427-ben 6680 4- 
Bor, budai, 1 középtunella 1428-ban 1000 4- 
Bor, szerémségi, 1 középtunella 1426-ban 2000 4- 
Méz E. 1 lépes 1683-ban 24 4  .
Lencse E. 1 véka 1695-ben 75 4- 
Len E. 22 font 1695-ben 3*30 frt.
Széna E. 1 kocsi 1687-ben 1*20 frt; 1688-ban 6  kocsi 7*68 frt;

1846-ban mázsa =  1*12 frt (városon kívül: 2*07 frt); 1849-ben bor- . 
kuti =  7 frt.

Szalma E. 1846-ban 95 kéve =  11*24 pírt; 100 kéve =  19*12 pfrl. 
Dara B. 1442-ben 1 edény =  72 4 .
Polenta E. 9 köl 1768-ban 36*72 frt.
Komló E. 4 csomó 1769-ben 201*60 frt.
Árpa B. 1 köl 1426-ban 15—18 4 ;  K. 1600-ban 6  frt; E 1696-ban 

59 köl =  97*04 frt; 1727-ben 4*80 frt; 1771-ben 15 köl =  39*60 frt; 33 köl =  
79*20 frt; 1785-ben 15 rfrt; 1832-ben 4*30 rfrt; 1836-ban 5' 2 köl =  100 rfrt;

1 13 = Bártfa, E — Eperjes, K =  Kisszeben.
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1845-ben 38 pozs. m. = 4730  pírt; 1846-ban 5 vfrt; 40s s pozs. m. =  
65 12 pfrt.

Búza B. 1 köl 1426-ban 19 // ; K. 1600-ban 8 fr l; E. 1696-ban 
22 köl — - 52 80 irt; 13 kői =  3120 frt; 2!U köl =  660 frt; 1702-ben 
7 köl =  1414 irt; 1727-ben 720 frt; 1771-ben 5 köl =  2040 frt; 1832-ben 
6  frt; 1836-ban 8 V2 köl ( vető) =  42 30 frt; 1846-ban 19* s m. =  54 36 pfrt.

Zab B. 1 köl 1426-ban 10 </ ; K. 1600-ban 4 frt; E. 1687-ben 2 frt r 
1727-ben 2 72 frt; 1842-ben 24 m. =  15T64 5 rfrt; 1846-ban 26 pozs. m. =  
311 v  pfrt; 1846-ban 83 pozs. m. =  9208- r, pfrt; 1847-ben 221 2 pozs. m. =  
45 frt; 1849-ben 20 m. =  28 o. é. frt; 22 m. =  3154 frt; 46 m. =  5512 frt.

Liszt K. 1600-ban 7 frt; E. 1 köl 1692-ben 1 imperialis; E. 1696-ban 
2 köl = 3  60 frt; 1727-ben 6 frt; 1760-ban 360 frt.

Rozs E. 1696-ban 6 köl =  1080 frt; 1702-ben 1'68 frt; 1832-ben 
1!) rfrt; 1836 ban 2 véka = 22  írt; 1846-ban 730 pfrt.

((Tengeri baraczlo-ot Tályáról említ egy 1576-iki B.-i levél.
L) Fanemií :
Sóvári erdők felügyelőségénél: 1715 előtt 1 orgia =  28 garas,. 

1715 tői =  32 garas, 1725-től 30 5 garas, 1726-ban 12 orgia =  144 rfrt; 
1842-ben 3 orgia =  5 15 rfrt; 1844-ben 50 kurta öl =  40 frt.

Orkutai erdőben: 1846-ben I. oszt. öl =  2 frt, II. oszt. =  148 frt 
(helyben); 1850-ben 147 vágott öl =  49 frt.

1846- ban 300 vessző =  15 pfrt; 1847-ben 150 csomó vessző =  10 frt.
1847- ben 40 öl szállítási díja =  32 frt.
1847-ben 11,500 zsindely =  27 36 frt.
1847-ben 86 deszka =  42 54 frt.
1847-ben 18,000 zsindelyszeg =  3 frt.
1847- ben 70 tölgyfa-deszka =  140 frt.
1848- ban 2 rövid öl =  624 frt.
Fadugó: E. 1794-ben darabja 1 11 2 kr. 1796-ban 100 parafa

dugó =  42 kr.
Fasina : E. 1850-ben 100 drb =  5 frt, 1 drb 5—6 kr. ; a Szekcsőtől 

453 drb szállítva =  22 39 frt.
Deszka: E. 1846-ban 32 drb =  7 44 pfrt; 1850-ben 100 db =  25 frt.
Eenyőgerenda: E. 1850-ben 50 drb fuvardíja =  410 frt.
Fenyőgerenda: a malkókuti erdőből 1850-ben 20 drb. fuvar

díja =  4012 frt.
Városi erdők fája: E. 1849- 50-ben 2178 öl, 432 drb törzs, 2000 

fasina, 3431 fasina-Pflöcke, 923 csomó ág.
Hivatalos faszolgáltatás : E. 1846-ban 245 kurta öl =  5710 pfrt; 

292 kurta öl =  7752 pfrt; 113 luczfenyő =  3740 pfrt; 42 luczfenyő =  
16 48 pfrt; 3 hosszú öl =  3‘36 pfrt.

Eavágó-dij: E. 1849—50-ben 4 láb hasábölért 30 kr., 3 láb hasáb
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ölért 24 kr; Czemétén 1849—50-ben 1 öl hasábölért 24 kr; Menyecskén 
1849 50-ben 1 öl hasábölért 33 kr.

Szállítási útadó: E. 1843-ban 1 orgia =  8 kr.
(A sóvári kain. uradalmi erdőmesteri hivatal Eperjes erdőinek 

felbecslését kívánja =  600 frl. A város a káros kamarai befolyást követi 
utasításba veszi.)

D) Eperjesi 1849-iki árak :

1 edény hegyaljai 32’— rfrt. 1 pozs. mérő zab 1.39 rfrt.
30 medii sör 4'— (( 1 orgia í'a 8 - -

1 pozs. mérő búza 3'48 « 1 « fa és ág 424 (C
1 « « kevert búza 3 — « 1 mázsa széna 2 06 «
1 « « jobb liszt 1 « szabna 0 40 ((

(siligo) 2'30 «

HARMINCZADIK FEJEZET.

Ipar és kereskedelm i.

A) .4 czéhrendszer és iparági].
I. A vármegyei ipar. A várbirtokon, de a földesúri jó

szágon is az iparoselem alakulását a viszonyok kivánlák 
meg. Már a honfoglalók hoztak magokkal ruha- és fegyver
készítőket ; utóbb a rabok sorából szemelték ki a hozzá
értő embereket. A mesteremberek Szt. István ideje óla a ki
rálynak vagy a földesúrnak szolgái, a kik az uradalomban 
rendesen egy tiszt vezetésével külön esoporlot alkotnak. 
A házaik is egymás mellett épülnek. Földadományozáskor a 
a király nekik is juttat részt. A várrendszer bomlása után az 
uralkodó osztály jobbágyokká teszi őket, de a városi iparos
ság kiszabadul a földesúri hatalom alól s már a XII. század
ban czéhekbe (coetus) áll. A czéliek szőkébb érdekszövetke
zetekké válnak a nagy szocziális és közgazdasági szervezet
ben. Czéljok az önvédelem. Van bizonyos nemzetközi jellegük, 
a mennyiben idegen mintákra alakulnak ki, czéhszabályokat 
vesznek át, vándorló tagjaik technikát tanulnak el, de czéh- 
viszonyokat is. A kereskedő-elem, sőt a pásztoroké hasonló
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kép jár el. A czéhrendszer, megizmosodása után, egyöntetűvé 
válik országszerte, de a megélhetés tekintetében az egyes 
csoportozatai külömböznek egymástól.

Nálunk a XIII. században hazai talajon csirázik a czéh- 
élet. Legrégibb czéhlevelünk 1307-ből való. A rendszer már 
a XIV. században reformokra szorul s 1376-tól a szász czéhek 
újjászervezésével fellendül. Virágzása — a városokéval — a 
XV. századba esik. A felsőmagyarországi városok iparának 
átalakulásán meglátszik a lengyel befolyás, valamint az egy
háznak hatása. Szent pártfogót választanak a czéhbeliek, a 
kinek a templomokban oltárt emelnek s a kultuszát erősen 
ápolják. Valószínű, hogy egyes czéhek középkori vallási test- 
véresülésekből is alakultak.

Bár a városok czéhélete csakhamar külön alakul ki, a 
mennyiben zárt jellegűvé válik, némi kapcsolatokat a vár
megye külső területén élő iparossággal nem tagadhat meg. 
Párvonalosan fejlődnek s utóbb egyformán hanyatlanak el. 
Nálunk a népipar formájában a külső iparosság ma is szá
mottevő.

Az ipar először házi, családi jellegű; utóbb jelentkezik 
a népipar. Hajdan az ipar lényege családi volt,1 mely kül
terjes földmívelő országban, minő hazánk, fontos tényező.

A vármegye iparviszonyairól szórványos adatokat a csa
ládi iratok és a kongregácziók jegyzőkönyvei szolgáltatnak. 
A Hvppolit-kodex közlései részben bevezető, részben kiegé
szítő képét mutatják annak a csendes, inkább helyhez kötött 
munkásságnak, mely a vármegye úri portáin, míg a nemes
ség a városi életre nem szorul rá, századokon át folyik. Igaz. 
előbb is a városi czéheknél kapja meg azt, a mi ruházatban, 
ékszerekben, kényelmi czikkekben kívánatos; de igaz az 
is, hogy sok szükségletének megbir felelni a saját környe- 
zetebeli ipar. A XV. század végén s a következőnek ele

44  i

1 Első indítói közt a szerzetesek vannak.
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jén uralkodó fényűzés jelentékeny mértékben felhasználja 
a városoktól kölcsön kért országjáró mestereken kívül a 
házi ipart. Asszonyaink változatos csipkéjű, iratos hím
zésű fehérneműi, ingvállai, ruházata otthon készülnek. 
Szinte iskolája egv-egy család a női munkának, a mely nem
csak az úri rendben kelt divatot, de behatol a jobbágyság 
körébe is. Népiparunk némely kiválósága ennek az úri házak- 
beli családi munkásságnak az eredménye. S megjegyzendő, 
bogy a régebbi kornak divatjában kevesebb a szélsőség és 
ritkább a változás. (L. XXI. szakasz.)

A XV—XVII. századok viharai mihamar menekülni kény
szerítik a falusi otthonból a valamirevaló iparost. Van, a 
ki kóborló életre vállalkozik s hol ebben, hol a másik udvar
házban tölti az életét; van, a ki jobbnak látja a városi czé- 
hekbe szegődést. Városainknak czéhélete, sőt egyik-másik 
mezővárosunké, mint Nagysárosé, Hanusfalváé, ezért lendül 
fel s tart ki még kései hanyatlásában is. így a vámegye 
külső részeiben csak tengő életet él az az ipar, mely a czéh- 
közösségből kiszorult, de azért a nép körében fenntartja, sőt 
fejleszti az egészséges népi ipart.

Hogy pedig állandóan él a falvakban, annak bizonyságai 
ép a legmozgalmasabb korszakok: a Thököli és II. Rákóczi 
Ferencz felkelése, a mikor a kuruczság ruhaszükségletét jó- 
részint ő végezi. Az utóbbiról tudjuk, hogy a hadi segélyt 
jelentékeny mértékben ép a ruhanemüek szolgáltatásával 
könnyítette meg.1

1 A jelzett felkelések idején a földnek a nagy néptelenség miatt fölös 
termése nincs, melylyel az ipar fejlődését biztosíthatná. Házi ipar van, de je
lentéktelen s éppen nem versenyezhet az örökös tartományok iparával. így 
lesz hazánk azok piaczává, bár Bécs nem akarja elfojtani a magyar ipart, 
mint azt a sok vásári szabadalom, meg 1686—1711-ig a sok czélierösítés bizo
nyítják. Pl. a Királyi Könyv e korból az eperjesi csizmadiaczéh engedélyezését 
említi. A felkelések az iparunkat megakasztják, de a vas-, bőr-, szabó- és szövő
ipart fellendítik. A paszomántosok is erősen működtek a városainkban. A külső 
kereskedelem a posztóbehozatalra szorítkozott. Török árút II. H. F. hozatott 
be, mely a korábban importált «ánglia»- és «fajlondiss-posztót kiszorította.
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Külső iparosságunk munkájából a vármegyét leginkább 
s mondhatni állandóan a mészárosok, molnárok és ritkábban 
a kenyérsütők foglalkoztatják. De fontos rá nézve a sör- és 
szeszfőzés is.1

II. A városi ipar. Az Árpádok korában a kir. udvarnok 
és a várnép az iparos. A városok alakulásakor a polgárság 
az ipart még nem nagy mértékben műveli, de lassankint 
maga készítgeti a szükséges czikkeket. A malomipar korán 
megindul; utóbb vannak mészárosok, vendéglősök, fogadó
sok, sütők, halászok, vadászok, ruha- és építőiparosok, sőt 
aranyművesek és pénzverők. Eperjesnek már a XII. század
ban megindul a kézműipara és kereskedelme. Az utóbbi kü
lönösen. Rendes, a napi piaczon kívül, a heti vásár a vár
megye városaiban, bár orsz. vásárjuk és árúmegállító joguk 
nincsen még. A vámmentesség is általános jellegű; a városok 
vám- és vásárpénze a királyt illeti meg. A vásári kihágást is 
korán megtorolják; a hamis mérték büntetése: I. esetben 
egy, II. esetben két márka fizetése, III. esetben kézcsonkítás. 
II. Endre király alatt bénul meg a kereskedelem, de az Anjouk 
újra felvirágoztatják, a mennyiben a nemzet anyagi és szel
lemi erejét fejlesztik. Tevékeny polgárok kaphatták Eperjesen 
1324-ben az önálló bíráskodás jogát. Az 1374-iki kir. levél 
ugyanazt bizonyítja róluk: «Tam in venditione et emptione 
pannorum, quam etiam aliis mechanicis» szavakkal, s az a 
levél a régi kiváltságok erősítése már.

1 Sáros vármegye iparosainak létszámáról kassai kereskedelmi és ipar
kamarai kimutatás az 1909. év végén: ipari üzlet 3152 volt (ebből 200 úji 
Legtöbb (752) a pálinkamérő, vendéglős, kávés, szállodás és fürdős (ebből 
06 új); azután a ruházati iparos (671; ebből 49 új) s az élelmezési és élvezeti 
czikkek gyártója (628). A kereskedelmi üzletek száma 1742-t tett ki (ebből 149 
új); itt legtöbb (755) volt az élelmezési és élvezeti czikkekkel kereskedő, továbbá 
a vegyeskereskedő (255) s az állatokkal s mezőgazdasági és állati termékekkel 
kereskedő (205). Közutunk 106 volt (ebből 8 új). Hordár 9 volt, temetkezési 
vállalat 4 (ebből 1 új). Az iparűzök összes száma 5154-re rúgott. Legjobban sza
porodtak a pálinkamérők és vendéglősök, a mi az alkoholfogyasztás emelkedé
sére mutat.

T óth Sándor : Sáros uármegge monográfiája. 311. 29
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N. Lajos intézkedésére az iparosok és kereskedők a né
met czéhrendszer mintájára szervezkednek, a mit az eper
jesi vargáknak — egyetlen latin nyelvű s mindjárt az első 
czéhalakulások idejéből való — 1374-iki czéhlevele bizonyít. 
A városok a nyerstermény feldolgozói. Elsősorban a malom- 
és sörfőzőipar jelentkezik czéhszervezetben. A várospolgári 
jogok közt a sörfőzés és kimérés joga régi jog. Idegen szesz 
behozatalát nem tűrik. A XV—XVI. században emelkedik a 
városi létszám, s vele szaporodnak a czéhtestületek. Eperjes
nek a XVII. század közepe körül 47 czéhe van, mint azt 
Weber János a «Wappen der Kön. F. Ep. 1668.» ez. könyvé
ben felsorolja:

1 . Sörfőző. 18. Kocsigyártó. 34. Mézeskalácsos.
2. Kereskedő. 19. Esztergályos. 35. Posztónyíró.
3. Szűcs. 20. Takács. 36. Festő.
4. Szabó. 21. Kőmives. 37. Fésűs.
5. Varga. 22. Bányász. 38. Rézműves.
6. Mészáros. 23. Gombkötő. 39. Fekete-festő.
7. Tímár. 24. Puskapor-készítő. 40. Pék.
8 . Kovács. 25. Csizmadia. 41. Tűgyártó.
9. Lakatos. 26. Kardcsiszár. 42. Üveges.

10. Posztókészítő. 27. Borbély. 43. Könyvkötő.
11. Szijjártó. 28. Tarisznya-készítő 44. Cserző (Weissger-
12. Kádár. (Beitler). ber).
13. Kötélgyártó. 29. Rézöntő. 45. Szappanfőző.
14. Fazekas. 30. Késmíves. 46. Kordovánbőrgvártó
15. Nyerges. 31. Palaczk-készítő. (Cordovan er).
16. Asztalos. 32. Fürdős.
17. Aranymíves. 33. Harangöntő.

A 47-ik a halász-ezéh, mely 1648-ban folyamodik a vá
rosi tanácshoz, mint egyesület. Ezek nagyrészt a XVIII. szá
zad közepéig fennállnak. 1878-ban még 30 czéhlevele volt 
meg Eperjesnek. Kereskedelme, a mennyiben a XVI. század
ban gyarmatárú főlerakodóhelylyé vált, Tarnow, Krakó, Dan
zig, Boroszló, Magdeburg és Hamburg felé irányult (1537-ben 
2 darab, 1573-ban 1 oklevél). A XVIII. század vége táján
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összeolvadtak: az asztalos és kardcsiszár-, a kerékgyártó- és 
esztergályos-, a lakatos- és puskaműves- meg órás-czéhek.

A városi levéltárak közt a a czéhéletre vonatkozó iratok
ban főleg az eperjesi gazdag. Eperjes polgársága már 1374- 
ben oly jogokat nyer a vászon-, posztó- és ipari készítmé
nyekre, mint Buda; a kereskedelme pedig már 1247-ben 
tetemes.

A) Eperjes érdekesebb czéhadatai:
(Az iratok : jegyzőkönyvek, számadások, szabályzatok és 

másnemű czikkek a következő 11 ládában vannak meg: 1. a 
varga-, 2. kereskedő- és szatócs-, 3. szűcs-, 4. bodnár-, 5. 
szabó-, (i. asztalos- és kardcsiszár-, 7. kötélgyártó-, 8. kerék
gyártó- és esztergályos-, 9. szíjjgyártó-, 10. lakatos-, puskamű
ves- és órás-, 11. gombkötő-czéhládákban).

1. Varga-czéh ládája 1788-ból: tábla 1768., czin czélikanna (7!ó 
icczés) 1778.; legrégibb magyar szabályzat 1377-ből, mely a vászon-, 
posztó- és egyéb iparczikkek készítésének s árusításának 1374. szaba
dalmát idézi; 1427-iki német szabályzat; 1511-iki új szabályzat; jegy
zőkönyvek 1788-tól németül tótul.

2. Kereskedő- és szatócs-czéh ládája (vas). Benne : réz pecsétnyomó. 
A kettős czéh 1570-ben alakul s magyar kiváltságlevelet kap. Szabály
zat : 1582-iki latin, 1615., 1679., 1770-iki német. 1719-ben meglevő egyes- 
ség szerint a két czéh szétválik.

3. Szűcs-czéh ládája 1643-ból. Benne: csont és vas pecsétnyomó, 
vörösréz czéhtábla 1643.; szabályzat: 1451-, 1606-, 1616-ból német; jegy
zőkönyv : 1614-től német.

4. Bodnár-czéh ládája. Benne: sárgaréz pecsétnyomó 1663-ból; 
szabályzat: 1475-ből (a réginek erősítése) német; jegyzőkönyv : 1612— 
1777-ig német, ezentúl lót.

5. Szabó-czéh ládája. Benne : ezüst pecsétnyomó ; társpohár 1772-ből; 
szabályzat: 1509-, 1547-, 1632-ben: német; jegyzőkönyv: 1648-tól ma
gyar, 1672-től német.

6. Asztalos- és kardcsiszár-czéh ládája : újabb. Benne : pecsétnyomók 
1571., 1589.; legrégibb magyar jegyzések; szabályzat: 1573-ban német; 
jegyzőkönyv: 1554 1582-ig német, 1582 ápr. 1-től 1583 szept. 22-ig ma
gyar, 1583 szép.-tői 1645-ig német.

7. Kötélgi/ártó-czéh ládája. Benne: ezüst pecsétnyomó 1615-ből; 
czélilevél 1532-ben német ; jegyzőkönyv 1571-től német.
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8 . Kerékgyártó- és esztergályos-czéh ládája. Benne: szabályzat 
1548-ból német.

9. Szijjggártó-czéh ládája. Benne: sárgaréz pecsétnyomó 1551.; sza
bályzat : 1550-ből német; jegyzőkönyv 1550-ből német.

10. Lakatos-, puskamüves- és órás-czéh ládája 1829-ből, lakatja 
1604-ből. Benne: szabályzat 1604-, 1648- (órásoké), 1684-ből német : 
1617-ben 34 mester megnevezése; jegyzőkönyv: 1617- 1700-ig magyar. 
1700-tól német, tót.

11. Gombkötő-czéh ládája. Benne: pecsétnyomók 1507-, 1607-ből : 
a legtöbb kézirata magyar; szabályzat: 1607. (a legrészletesebb), 1637.: 
becses magyar oklevelek: 1622., 1625., 1635., 1656.; jegyzőkönyv: 1640— 
1815-ig magyar, ezentúl tót.

Ezeken kívül is számos irat (kir. rendelet) tollal koz ik a 
város ipari ügyeivel. így az 1525-iki kir. r. szabadalmat ad a 
mestergyakorlatra s egy másik megdorgálja a polgárokat, 
hogy még mindig nehézségeket okoznak az egyes mesterek
nek; 1544-ben Eger köszöni meg egy ügyes órás küldését, a 
mihez hasonló adatok Bártfán sűrűn fordulnak elő; 1028-ból 
olvassuk, hogy Wierd György a regéeskei, 1029-ből, hogy 
Schmitz Pál két faikonon kívül a regete-ruszkai, 1008-ból, hogv 
Ulrich Mátyás a hejczei harangot öntötték. A kalapos-czéh 
jegyzőkönyveiben: 1758—75-ig czéhújításokról, czéhmesterek 
megerősítéséről van szó; ugyanaz 1700-ban a czéhbefogadás 
feltételeit szabja meg, valamint 1773-ban; amott 30 rfrtot, emitt 
75 rfrtot és ebédet adat az új mesterrel; ugyanannak írásai 
1775-től évnegyedes befizetéseket sorolnak fel, 1800 körül az 
új mester diját 40 rfrtban állapítják meg. Egy városi taná
csos, mint biztos, írja alá ellenőrzése jeléül a jegyzőkönvve- 
ket. Ezek 1876 febr. 24-én németül jelzik az utolsó mester- 
fogadást Sesesny József személyében, a kit remek alapján 
vettek be a ezéhbe. Több czéhszabályzat, mint az 1451. szűcs-. 
1570. kereskedő- és 1573. asztalos-féle, határozottan kiköti a 
német nemzetiséget. A második hangsúlyozza : «Városunkban 
a német elemnek újabb időben alig van oltalma; azért el
határoztuk, hogy csak német nemzetiségű legyen kereskedő». 
Tényleg valamennyi czéh elnémetesedik az idők folyamán.
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majd a XVIII. század végén eltótosodik. A fegyverkovács- 
czéh 1849-ben felsőbb parancsra a «norma szerint» dolgozik.

Czéhszabályzatok:
a) Yarga-czéh szabályzata 1377-ből. A latin eredetinek 

a XVII. század közepéről való latin másolata, mely az 1374. 
kir. oklevelet idézi, s a bírónak és esküdteknek — a királytól 
nyert hatalom alapján — következő «törvényeit» adja : 1. mind
egyik mester évnegyedenkint 3 garast (12 pénzt) fizet; 2. bőrt 
idegen nem hozhat be; 3. a belépő igazolja, hogy tisztes 
szülők gyermeke, a pléh. templomnak 6 font viaszt adott s 
4 Irt 24 <1 -t lefizetett a czéhnek. Az 1511-iki szabályzat sze
rint; 1. a belépés feltételei: a tanulóévek kimutatása, pol
gárjog, remek, 24 Irt díj és czéhlakoma; 2. a rossz munkáért 
a mester a munkától eltiltandó: 3. az idegen készítmény csak 
a két nagy vásárkor árusítható; 4. tilos a vevő csábítása;
5. a varga a bőrt maga készítheti a czipőkhöz; (5. felsorolása: 
a templomi teendőknek, a mesterutódok jogainak, a legények 
kötelességeinek és az inasok felvételének.

b) Szücs-czéli szabályzata 1451-ből : 1. szücsmunkát 
\agy bőrt nagyban összevásárolni tilos; a vétő Szent Katalin 
palróna czéljaira bírságot fizet; 2. nem czéhbeli ötnél keve
sebb bőrt nem adhat el; 3. a czéh ellen való vétséget a 
czéhmester, a nagyobbat a városi tanács bünteti; 4. a felvé
tel a születési bizonyítvány és tanulólevél bemutatásával tör
ténik; 5. a szabó bundával csak a maga ruháját bélelheti; 
ti. a tisztességtelen czikket a piaezon elégetik s a mesterét 
megbüntetik; 7. a belépés feltételei: német nemzetiség, két 
évi vándorlás, helybeli mesternél egy évi, de ha ünnepen 
dolgozott, még egy újabb évi működés, 4 forint, 4 pint bor, 
4 font viasz és a remek; belépés után pedig egy év és egy 
nap múlva mesterlakomára 4 Irt, 2 pint bor, 2 font viasz: 
8. a szűcs fia csak remeket mutat be, nem vándorol és nem 
szolgál próbaévet. (l()89-től csak kath. vallású lehet czéh
mester.)
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c) Bodnár-czéh szabályzata 1475-ből: 1. a belépés feltételei:
1 vörös forint, 2 font viasz, születési és tanuló-bizonyítvány, 
felszabadító-levél, polgárjog, remek; 2. a körmeneten az ifjú 
mesterek a pálczákat és gyertyákat hordozzák s azokra 
ügyelnek; a vétő birsága fél font viasz; 3. czéhüléskor egv 
viaszgyertya ég; ha valaki gyújtás után érkezik, egy font 
viaszt fizet birságul; 4. a ki fegyvert visz magával az ülésre, 
attól elkobozzák a fegyvert s az árát a mesterek eliszszák:
5. az ülésben veszekedő vagy az asztalra öklével ütő egy
negyed forintot fizet.

d) Szabó-czéh szabályzata 1509-ből: 1. a Zsófia-lemplom 
oltárának mindegyik mester évnegyedenkint 5 4-t ad; 2. or
szágos vásárkor sem árulhat idegen szabó ruhát; 3. a mes
ter bárminő posztót árulhat, csak az országos vásáron tilos 
szepesi posztót eladnia; 4. szepesi posztóból készült ruha 
Eperjesen nem árusítható; 5. a belépés feltételei: a remekkel
2 forint, 4 font viasz, lakoma, két pint bor.

e) Asztalos- és kardcsiszár-czéh szabályzata: 1. a ezéh 
minden kántornapon 25 4-t ad a papnak, a misén gyertyát 
gyújt s a czéhbelinek temetésére kivonul; 2. a mester tar
tozik óvni a családját a téves tanoktól; ha legény akad olyan, 
azt a felavatás előtt ki kell oktatni s csak azután a városi 
tanácsnál bejelenteni; 3. a czéhtagok ne éljenek egymással 
ellenségeskedésben; 4. tanulónak csak német származású ve
hető fel, ki négy idősb mester előtt három évre szegődik cl: 
5. a ki mester óhajt lenni, a négy idősb mesternél jelentkez
zék; a felavatás feltételei: születési és tanuló-levél, polgár
jog, 2 frt a ezéhládába, egy év alatt a remeknek bemutatása 
a négy idősb mester előtt, kiknek 4 pint bor jár; ha a re
meke nem felel meg, vándorolni küldik; 5. ha eperjesi lakos 
ablakot vagy ajtót máshonnan hozat, azt csak ezéhbeli illeszt
heti be. (A kardcsiszár egy forintot fizet a ezimere kitételéért.)

t) Kátéigyártó-czéh szabályzata: 1532-ből: (vallási tétel 
nincs, mert ekkoriban kényes a dolog s a városi tanács
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óvatos): 1. a belépés feltételei: a remek, a ládába 1 forint 
és 4 font viasz, lakoma, 2 pint bor; 2. az idősb mesterek a 
munkát hetenkint ellenőrzik; 3. idegen nem árusíthat a vá
rosban; 4. a mester csepüt nagyban nem vásárolhat.

g) Kerékgyártó- és esztergályos-czéh szabályzata: 1548- 
ból: egyezik a többivel.

h) Szijjgyártó-czéh szabályzata: 1550-ből (8 mester van 
ekkor): 1. a czéh a prédikátornak negyedévenkint 25 4-t ad 
s a templomban viaszgyertyát gyújt; 2. ha a remek nem jó, 
a legény a bőr árát megfizeti s vándorolni köteles; 3. remek
lésnél a bőrszabást a vezénylő mesterek bírálják meg s azért 
2 pint bort kapnak; ha jó a remek, a belépés feltételei: 
2 forint, lakomán legalább 2 fogás étel és 2 pint bor'; 4. egy 
tanuló tartható, még pedig 4 évig, aki teljes ellátási s két 
szürke kabátot kap a mesterétől: 5. a tanulót a legény csak 
a mester tudtával büntetheti; 0. a mester a tanulónak felsza
badításkor 2 Irt értékű öltözetet ad ; ha a felszabadítás a 
czéh előtt történik, akkor 2 fogásos lakomát és 2 pint bort 
íizet a tanuló; 7. a legény bére heti 8 4, vándorlás után 
16 4 ,  továbbá havonkint még 2 4 és 14 napra 2 4 fürdő
pénz.

i) Kereskedő- és szatócs-czéh szabályzata 1570-ből. A vár. 
tanács adja ki, a kihez a feljebbezés történik. Pontjai: 1. csak 
német nemzetiségű lehet kereskedő; 2. köteles 1 év és 1 nap 
alatt házat szerezni; 3. külső kereskedő a városban nem 
üzérkedhetik; 4. a belépő a négytagú czéhtanács előtt jelent
kezik, 10 Irtot fizet, az idősbeket tisztelni köteles, az isteni 
tisztelet ideje alatt — 6 4 birság terhével — zárva tartja az 
üzletét; 4. évenkint 4 ezéhülés tartandó 2 font viasz birság 
terhével, s ez alkalommal mindegyik mester 2 pénzt fizet; 
5. a czéh számadást tartozik vezetni; 6. a czéhszabálvokat 
az idősb mesterek gyakran olvassák fel az ülésben s ugyanők 
vizsgálják meg a mértéket és árakat; 7. a ki vétségeket követ 
el, azt két ízben megintik, harmadszor pedig árújának elkob



456 XX. VÁROSOK.

zásával eltiltják az üzlettől; 8. ha a mester a felesége által 
jut az üzlethez, köteles a szabályoknak megfelelni; 9. a 
mester özvegye folytathatja az üzletet, sőt ha némethez megy 
nőül, ez a díjnak csak a felét fizeti; 10. idegen csak nagy
vásárkor árusíthat, de akkor isiiét idősb mester megvizsgálja 
a holmiját; 11. helybeli kereskedő és iparos két mérföldnél 
távolabb eső ünnepi vásárra nem vihet árukat; 12. vásárkor 
a fiatal czéhtagok fegyveres őrséget állanak; 18. a bírónak 
a választás után a czéh illatszereket visz ajándékul. (1570-ben 
a czéhnek 24 tagja van.) A czéhnek van halotti takarója és 
bársonyleple, a melyért fél forint használati díj fizetendő. 
A harangozónak és zászlótartónak a ezéhtől évi díja van. 
valamint az ágyútelep fenntartása is az ő kötelessége.

j) Lakatos-, puskamüves- és órás-czéh szabályzata: 1604- 
ből: Az első czéhbeli a belépéskor 1 aranyat, 4 font viaszt, 
4 pint bort s a remek után lakomát fizet. 1648-ban vala
mennyi czéhben: 1. a remek több sorozatú, melynek a felét 
kell elkészíteni; a kovácsolást az idősb tagok ellenőrzik, a 
miért 1—1 pint bort kapnak; a jegyütés a remekre egy-egy 
forint az illető mesternek; 2. ha a remek nem jó, a legény 
egy pár sarut kap s vándorolni megy; 3. a tanuló 3 évig 
van a mester szolgálatában; felszabadulásakor a mesterétől 
morva posztó-dolmányt kap. viszont a czéhnek 2 fogásos 
lakomát, 7 iceze bort, 1 font viaszt fizet.

k> Gombkötő-czéh szabályzata. 1607-ből: 1. articulus
(czikkely): a czéhmestert évenkint választják, kinek a régi' 
előadja a tisztét; a mesterek 50 pénzt adnak a ládába; az 
új mestert avatás után haza kisérik s tisztességes lakomát 
rendeznek neki, mikor is ő előadja a mesterek kötelességeit; 
a czéh az uralkodónak évenkint ajándékot küld; II. a .: min
den kántornap czéhnap, mikor a panaszok és vádak elő
adhatók; a czégéres vétkest a városi tanács bünteti meg:
III. a .: a ki mester akar lenni, bárhol tanult is, a czéh 3 
öreg mesterénél eg}1, évig heti bérre áll. azután remeket mu-
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kit be ; ha elfogadják, eladja s a nyereséget a ládába fizeti 
be; a beálló pénz 2 Irt 50 pénz és köszönő pohár; miután 
a ezéhmestertől meghallja a kötelességeit, czéhebédet ad; 
ÍV. a.: a társlegény heti 35 pénzt kap, de Szent Mihálytól 
husvétig gyertyát tart a templomban, reggel 4 órakor kel és 
esti 9-ig, nyáron pedig 7-ig dolgozik; karácsony, husvét és 
pünkösd belére fél heti bért kap; a mesterek egy legényt 
tarthatnak, csak a czéhmesternek van joga kettőhöz ; az öz
vegy is tarthat legényt és inast; ha nincs elég legény, az 
atyamester engedi át az egyik legényét; ha azonban ennek 
is csak egy van, elveheti a bármelyik mesterét, hogy az öz
vegy ne maradjon legény nélkül; V. a.: a mester csak 2 inast 
tarthat, kit a czéh előtt szegődtet s 40 forint kezességre fogad 
fel; ilyenkor az inassal együtt egy fogás ételt és egy czéh- 
kanna bort szolgáltat; az esztendő kitelése után az inas öl
töző ruhát kap a mesterétől, ha pedig felszabadul, fél évig 
lél heti bért, majd utána a czéh felszabadítja és vándorolni 
küldi; ez alkalommal is jár collatio (kisebb lakoma) tőle és 
a mesterétől a czéhnek; a mig a legény társpoharat nem ad. 
heti 20 pénz jár ki neki, azután egész bér illeti meg. VI. a .; 
a mester lengyel, erdélyi vagy német gombot és zsinórt nem 
árulhat; a kontár vagy «hemplér» munkáját a czéh — bírói 
engedélyivel — eltiltja; a lengyel kalmár sem árulhat et'ajta 
idegen holmikat; VII. a. : a mester arany és ezüst fonalat 
sem csővel, sem fertálylval nem adhat el s nem mérheti a 
selymet lattal avagy nehezékkel; ha a legén}7 vándorlás nél
kül követi meg a czéhet, 10 írtért adják a társas jogot neki.

Az 1037-iki statútumok 1—25 fejezetében a következők 
az eltérések:

IV. a .: az új mester avatáskor a ládába 2 Irtot, to
vábbá a czéhnek 3 pint bort, 3 fogás ételt, 81 pénzt ad; 
kapuállásra és halotthordásra köteles; V. a. : egy év múlva a 
remek után mester-asztalt ad következő 4 fogással: elsőnek: 
tészta borssal, 2 kappan vagy 2 tyúk sarkonczval (tárkony?)
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és rizskásával; másodiknak: sültek: ú. m. 1 töltött malac/. 
1 hal, 1 kappan, 4 töltött tyúk, 8 ff disznópecsenye, 8 ff borjú
pecsenye, 8 ff tehénhús-pecsenye, 1 nyúl hátsó része; har
madiknak: káposztás hús; negyediknek: rizskása tejes trá
gyával; azután gyümölcs, 2 pint s végül 1 pint bor; ha nem 
adja a lakomát, 12 frtot tartozik fizetni, a miből a ezéh ren
dezi a mester-asztalt; VI. a.: a hostátokban sem szabad 
másnak mívelni és árulni a ezéh czikkeit, sem pedig a hely
beli boltokban; az elkobzott holmi értékének 2/s-a a városi 
tanácsé, 1/s-a a czéhé; VII. a.: a ezéh az idegen hemplérek 
árúit a vásárkor ellenőrzi s a meg nem felelőt elkobozza;
IX. a.: a ezéh előtt tisztes hozzátartozók igazolják, hogy az 
inasnak álló igaz ágyból való. a kiért külömben 3 évre két 
kezes tartozik jót állani; XIX. a.: az ifjú mester addig, míg 
a ezéhnek le nem rótta tartozását, nem tarthat két inast, va
lamint legényt sem, ha t. i. az öreg mesternek sincs legénye: 
a nőtlensége 1 év 1 napig tarthat; XXIV. a. : ünnepnapon 
10 óra előtt művelni 8 ff viasz birságával tilos.

1655-ben is módosul a szabályzat. Az 1—35. szakasz 
(articulus) eltérései: II. a.: az ünnepülés, évenkint négyszer 
az úrvacsora vétele kötelező; III. a.: a ezéh télen a magyar 
templomban viaszgyertyát tart; IV. a.: a czéhmestcrrel szemben 
gyalázkodó fi ff viaszt ad; a ki az együttes társaságból ko
rábban távozik, az 2 ff viaszt ad ; VI. a.: 3 a vándorló év: 
ha jobbágyfiú jelentkezik tanulásra, az urától menedéklevelet 
köteles hozni; VII. a.: remeklésre a legény tisztes embe
rekkel kéressen engedélyt; mikor a ezéh kiadja azt, 1 ezüst 
tallért, collatiót és személyenkint 1 pint bort ad s másnap 
hozzáfog a remekcsináláshoz, a mikor is a látó embereknek 
naponkint 2 tál ételt és 1 pint bort ad; a 3 remekből 2 a 
czéhé, 1 az övé ; ha rossz a remek, másfél mesterasztalt ad 
vagy 18 frtot fizet s újra vándorolni köteles; remekbemuta
táskor tisztes ebéd s személyenkint 1—1 pint bor jár; XVI. 
a.: az ügyes legénynek a több munkáért heti 40 pénz adandó.
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de a felszabadított legény csak annyit kap, a mennyit meg
érdemel ; a kontár mester 10 & viaszt szolgáltat birságul; 
XXI. a.: az özvegy mesterasszony «tökéletes cselédet» tartson 
s a czélmek engedelmeskedjék; XXII. a.: sokadalomkor sein 
kontár, sem török, sem erdélyi vagy más országbeli nem 
árulhat; asszony és leány sem művelhet vagy árulhat ; XXV. 
a.: czéhbelinck vétkében idegen czéhmester ne ítélkezzék: az 
itthon való magistratus, «az, a melynek botja alatt vagyon», 
igazítsa el a dolgot; XXVII. a.; a czéhmester évnegyedenkint 
megvizsgálja a mesterek műveit; a kontármunka birsága az 
övé; XXVIII. a .: eperjesi mester csak Kassa, Lőcse, Bártfa és 
Szeben kulcsos városokba járhat sokadalomra; az oly czéh- 
nek tagjai, a mely Eperjestől vette át a czéh szabályait, Eper
jesre ne hozzanak árúkat; XXXII. a.: a béna vagy vak mes
ternek a czéh évenkint egyszer kisegítő vándorló legényt küld.

A czéh láda őrzi még «Ar öt felsőimig garországi sz. kir. 
párosok Uhiö-iki artikulusi és uégzésh-t (németből magyarra 
fordítva, a mesterek eontroversiáinak eloszlatása végett). 
Ennek 1 15. fejezete a közös limitatióra (árszabás) és soka-
dalmi vásárokban való szabad részvételre s az egyenetlen
ségek eloszlatására(«componeállására») vonatkoznak. Az utolsó 
két fejezet a ruházkodás és ünnepségek szertelenségeit tiltja 
a következőkben: XIV. a.: «Mivel a Ruházatban való nagy 
kevélség az Mesteremberek közölt annyira eláradott, hogy 
már ő közöltök, és a Nemes Emberek között, ez iránt maid 
semmi külömbségh nem láttatik, a Nusztok, Kamoka ruhák, 
drága köntösök, sárga csizmák ő nálok felettébb nagy abu- 
susba, rósz szokásba jöttének közönségesen; azért egyenlő 
képpen végeztük, hogy ez után ezen rósz szokás és felettéb 
való kevélségh a ruházatban e Becsületes Városokban tel- 
lycsséggel megtiltassék, és minden ember, a mint az ő rendi
hez állapottyához illik, úgy visellye és tartsa magát». XV. a.: 
»Nyilván vagyon ez is, hogy az felettéb való költségek s ké
születek miatt, melyeket az Menyekzőkben, keresztségekben.
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Egyházba iktatásokban. Mesterebédekkor ete. ele. szokianak 
az emberek ki önteni, az Becsületes Városbeli Concivisek 
tellyességgel ki üresíttetnek az mindennapi táplálásnak szű- 
kebb volta miatt, sőt külső szegénségre is jutnak : Ez okáért 
ez iránt közönséges akarattal végeztük, hogy mindenik hely
nek az ő állapottya szerint, az hon való Magistratusok, mind 
ezen dologra, mind az ruházati kevélségre, kemény vigyá
zassa! legyenek, az be származott rósz szokásokat megtiltsák, 
és ackik ez ellen cselekednének, keményen megbüntessék». 
(Actum Gassoviae.)

Ugyanennek az öt városnak 1656-ban Eperjesen kelt 
közös szabályai magyar nyelven készülnek. Tartalmuk négy 
fejezet; ú. m. : I. Czéhszabálv a többi ezéh tudta nélkül 
nem adható ki: II. Mesteremberek közt a szidalmazás tilos; 
ha ilyesmi felmerül, azt a saját ezéh rendezze ; III. Más vá
rosbeli ezéhtudakozódásra a felhívott csak a saját ezéhének 
tudtával felelhet; IV. Az 10.‘>5-iki statútumok az öt városbeli 
ezéheknek kiadandók: a statutum ellen vétő 50 magyar Irt 
birsággal sújtandó; az összes szabályzatokra ezentúl mindaz 
öt város ráüti a pecsétjét.

A kassai és eperjesi gombkötők 1625-iki egyessége így 
szól: 1. A beteg mester fia 2 hétig vezeti a mesterségei; 
II. A szűk idő miatt a legény heti 50, a kiválóbb legény (50 
pénzt kap; ha valamelyik mester többet ad, fél mesterasztalt 
avagy 0 frtot fizet birságul; III. Ha kassai mester Eperjesről 
hívogat át több fizetésre legényt, 6 frt bírsággal lakói meg:
IV. Inasfogadáskor 2 ezéh- és 2 öregmester legyen jelen, de 
a mester kívánságára elhívható az egész ezéh is.

Viszont a kassai ezéh levelet ír az eperjesihez, hogy 
kassai gombkötő mester. Lőrincz házába hidakat hajtott be 
egy leány, hogy ha valaki keresi, rajok találjon. De Lőrincz 
azt mondta hazajövet, hogy 50 pénzen vette a hidakat s 
megfőzette. Ugyanő befogadta magához egy eperjesi mester
nek megszentencziázott rossz asszonyát, mire a ezéh eltil-
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tóttá a mesterségétől. Lőrincz appellált. Arra felszólította őt. 
hogy állítson két mestert; most pedig Eperjest kéri, hogy 
hasonlókép küldjön kettőt, hogy ebben a súlyos esetben ítél
hessenek.

B) A városok ezéhtestületeinek ez az egyezkedése nyil
vánvaló jele annak, hogy a múltban temérdek érdeksurlódás 
támadt közöttük. Igen régi keletű az a versengés pl., a mely 
Eperjessel állítja szembe többször is Bártfa városát. így az 
1447. és 1037-iki vászonperekben. Ezeknek Eperjes erőszakos
sága az oka. Bártfán t. i. már a legrégibb időkben, mint 
a krónika is bizonyítja, igen élénk ipari és kereskedelmi 
élet uralkodott. Legrégibb és legterjedelmesebb foglalkozás 
a lenből és kenderből előállított fehér vászon készítése volt, 
a mire a lakosságot kiváltságok jogosították fel. A vászon- 
fehérítés jogát az 1420., 1429., 1430., 1433., 1448., 1479-iki 
kir. levelek biztosították számára. Oly nagy mennyiségben 
fehérítették a vásznat, hogy gyakran szinte az egész Tapoly- 
völgyet fehér lepel borította. A vászonnal való kereskedésük 
is Szentpétervárig, Moszkváig és Konstantinépolyig elterjedt. 
Volt rá külön hátósági védelem. Már 1450-ben készült a vá
szongyártásra vonatkozó német nyelvű szabályzatuk, mely a 
biró, a száztagú képviselet és a ezéhmesterek határozatából 
állapítja meg a munkálatok darabszámát, a czéhbeli ünnep
ségeket. továbbá a következő módozatokat: 1. a városon 
belül vagy kivid senki sem készíthet vagy árusíthat keve
sebbet 400 vászonnál: 2. a kész vásznat a városházán kell 
összeírás czéljából bemutatni; 3. egy-egy vászon legalább 36 
soros (gaenge) lehet; 4. egy asszonvi állatnak sem szabad 
gyolcsot vagy vásznat eladnia, illetőleg árúba bocsátania; 
5. a gyolcs a régi szokás szerint való soros legyen. S vala- 
lamennyi darabot a Szent János-napra következő napon kell 
ellenőrzésre bemutatni.1

1 A perlten az 1637-iki kir. bizottság intézkedik, mely III. Ferdinand ré
szére a város hüségesküjét veszi ki. Tagjai: a váradi püspök és Sennyev Sán-

11'Ali ÉS KKKKSKEDELEM.
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A vászonfehérítés jogában sérti meg Eperjes a társvárost. 
Ekkor is azonban a vesztére; mert a király védelmébe fogadja 
az utóbbit sőt a jogsérelmet súlyosan megtorolja. Eperjes 
azonban nem okul s a fehérítő helyektől a XVI. században 
is taksát szed: 1000 sing után (50 pénzt. így bonyolódik a 
második perbe, melyet szintén elveszít.1

Másik foglalkozása a bártfai polgárságnak a borral és 
mézzel való kereskedés. A lengyel királyok magok járnak a 
kezükre azzal, hogy vámmentességben részesítik őket, csak
hogy látogassák a városaikat. A város szántói, tályai és új
helyi szőlői szolgáltatták bőven a Hegyalja termését. De leg- 
főkép a faipari czikkek készítésében tűntek ki a bárlfaiak:

dór kamarás, kassai kamarai főnök. A városi tanács nagy pompával fogadja, 
tisztelgésekkel halmozza el, a püspöknek pohárban 10 arany ajándékot ad. 
valamint a környezet tagjainak is. Az esküforma német és magyar. Elsőnek 
kél ujját felemelve a biró esküszik, majd a tribunus plebis, azután 12 tribunus, 
végül az egész communitas esküsznek. A bizottság a várost oda utasítja, hogy 
vászonfehérítő kizárólagos jogában forduljon a királyhoz. Ugyanekkor dönti el 
azt is, hogy 1—2 petia lengyel posztót szabad árulni, de kocsin szállítani már 
a statútumok ellen való vétség volna.

1 Az 1424-iki «Registrum Sindonum» szerint összeirt vászongyártás:

100 golez 15 frt — 1 v.-esomóban volt 2900 sind
600 sind* 72 « — (( 1 e « 2950 0

1 « . — (( 90 « 1 <( a 2200 «
350 « ... . ...... 24 (( — « 550 sind ................. 18 irt —
750 « 48 (( — « 2 v.-csoinól)an volt 2250 sind
[100 12 (( 09 «1 1 2650 «

52 rőf á . — (( 03 (( 100 sind 12' j frt — A
1 vászoncsomó — (( 22 (( 1350 « 100 <1 -- (<
1 - « 08 (f 300 « 37'/a « --<i
3 v.-esomóban volt oo sind 50 « 7 , -- 6
1 « (( 2100 « 950 e 40 (' -- «
1 « « 2350 « [1394-ben 1 gyolcscso
1 a (( 2500 c< mag vámja — « 2 -]

Vászonnemek : csinvat, dechelni vörös, durva, fehér, lengyel és zsákvászon 
A vászonfehérítők haszonbére: 1435-ben 4056 K. frt.
A « jövedelme: 1468-ban 161 " «
* Sindones (vászon).
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fenyőből készült edényeik a legkeresettebbek voltak Ujhely. 
Miskolcz, Kassa és Debreczen piaczain. XV—XVI. századbeli 
ipari emlékeik, főleg a lakatos-, asztalos-, építő-, kőfaragó- 
és ácsmunkák bámulatos fejlettségről tanúskodnak. Azonfelül 
agyagipari termékeik : a pompás tálak, fazekak messze föl
dön kapósak voltak. A söríoző-ipar, melyre utóbb kiváltságot 
kaptak a lakosok, már a XV. században virágzott s csak a 
regále-ügy megoldásával szűnt meg. Búzából gyógyító sört 
is készítettek, melynek Buda főemberei közt is akadtak meg
rendelői. A bányaiparról 1419-ben történik említés. 1641-ben 
az ijjasok arra kérik a városi tanácsot, hogy szokás szerint 
két tanácsos jelenjék meg a Recéseknél és segítségül ólmot 
és port kívánnak; 1708-ban kelt Gantzaug János scofium- 
húzónak nyugtatva nya, melyet II. Bákóczi F. részére Iveczer 
Sándor fizetett ki:

(57Va aranyból dróthúzás ........................á 30 kr.
43 lat ezüstdrót ............. .................. .. á 60 «
(5(5 <i ezüst-scofium .........  á 60 «

Seofhun : hímvarráshoz dolmányra, mentére és bársonyos pantallér- 
szíjjakhoz.

1760 márczius 26-ról kelt a bártfai czéhkiuáltságok in- 
uestigatiója :

I. Fazekas-czéh: kiváltságlevele 1485-ből (1425 rtt díj
jal) és 1562-ből (12‘40 rft díjjal) való. Mindkettő külön kiköti 
az élj mestertől, hogy szerszámai legyenek. Harmadik levele 
(1572.) 14 rftot állapít meg. Mivel azonban a lakoma-költség 
miatt panaszkodtak az új mesterek, 1644 nov. 8. új szabályzatot 
kaptak, a mely összes díjakban 18 55 rftot ír elő. Utóbb az 
extraneus 33'24 rftot tizet, a mester fia pedig 20*50 rftot. 
Szokás még, hogy amaz 442 rftot, emez 844 rftot adjon az 
illetéken felül.

II. Szíícs-czéh: 1519-iki bártfa-városi czéhszabályzata csak 
említést tesz valamely kiváltságról, de a díjakról hallgat.
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Ugyancsak Bártfa város hatósága 1720 szeptember 23 iga
zolványában, az 1715. évi 89. t.-cz. alapján, 6435 rfra teszi 
a díjakat. Újabban csak 40 rft díj van, melynek a mester fia 
a felét fizeti.

III. Lakaios-czéh: 1535 november 13. városi szabályzata 
szerint a czéhköszöntés díja 230 rft, lakoma 8 rft; a bírság 
4 font viasz. Az extraneus hajdan (50 rfrtot fizetett, újabban 
azonban csak 3 rft a díj, melynek felét fizeti a mester fia.

IV. Szabó-czéh: 1549. évi kiváltságra hivatkozik, mely
nek határozmánya szerint az avatási díjak 100 imperialist 
tettek. A város 1724 júl. 11. szabályzata 43'32 rftot szab 
meg. Ez az összeg utóbb 41'20 rftra szállt le. A mester fia a 
felét fizeti. A czéhnek van az oltárra szorítkozó kiváltsága is.

V. Szíjj- és nyereggyártó-czéh : 1551-iki városi szabályzata 
szerint a díj 24 rft. A mester fia 20'50 rftot fizet.

VI. Kovács-czéh: kiváltságos levele nincs, de van 1554 
június 27. városi szabályzata, mely szerint a díj 2050 rft a 
mester fiának is. Remekben 3 munkát ad.

VII. Mészáros-czéh: 15(51 jan. 28. városi szabályzata, 
majd az 1715 89. t.-cz. értelmében 1722 febr. 28-án módosí
tott szabályzata szerint az összes díjak 6(5-40 rftra rúgnak. 
A mester fia a felét fizeti.

VIII. Asztalos-czéh: 1-5(59. czéhszabályzata szerint: 1. az új 
mester 3'20 rftot fizet a czéh pénztárába, a miből félrész 
czéháldomásra ju t; 2. czéhüdvözleti díja 1 darab arany; 3. ha 
nincs remekje, 5 aranyat fizet; 4. a ezéhlakoma díja 9 rft. 
mely egy év leteltével adandó. Czéhmester fia a díjak felére kö
teles. 27 éves kortól fogva senkisem lehet czéhmesterré; 27 éves 
korában azonban az avatásért, ha extraneus, 4318 rftot, ha 
mester fia, 3'60 rftot s 14 rft árú, tisztességes czéhlakomát ád.

IX. Takács-czéh: 1575 április 27. városi szabályzata 
szerint az illeték két imperiális és egy ebéd, az 1723 ápr. 27. 
szabályzat szerint pedig 10 rft s külömböző alkalommal le
folyt czéhköszöntésekre 5 rft. A mester fia a felét fizeti.
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X. Halász-czéh: városi szabályzata a hagyomány alapján 
1588-ban nyert megerősítést, 1718 jan. 12-én pedig módosult. 
A díjak 100 tallért, a mester fiának 100 irtot tettek ki. Újab
ban a/, extraneus 41 '40 rl'tot és 2 rft értékű lakomát fizet, a 
mester fia viszont a felét.

XI. Kömíues- és kőfaragó-czéh: 1016 április 10. városi 
szabályzata nem említi a díjakat. Az új kőfaragó mester 
vésett oszlopokat és kapuköveket készít remekben, míg az ríj 
kőmíves talapzat-domboruművet (excrustatio podii). Értékük 
a ez éhé. Egy mester van két fiával; az alva 30 év előtt 
15 Htot tett le elődje kezébe.

XII. Kölélverő-czéh: 1(53(5 október 5. városi szabályzata 
szerint kb. 20 rft volt a díj, utóbb azonban a városi ügyész- 
adta szabályzat szerint 25 rft. A mester fia a felét fizeti, 
íAvató-lakoma 7 rft.)

XIII. Kosárkáiö-ezéh (victorum, vitorum;: városi szabály
zata, az 1480-ikira való hivatkozással, 1637-ből való, mely 
díjakban 40 rfitot köt ki. Tényleg azonban az extraneus 50. 
a mester fia 25 Htot ad.

XIV. Csizmadia-czéh: szabályzata 1669 augusztus 12. 
Eperjes várostól, 1674 november 12. Bártfától (részben mó
dosítva) van, melyek szerint az új mester 30 imperialist fize
tett. Utóbb két ebéd s minden egyéb tartozék díjában 4U40 
Htot fizet. A mester fia előbb az egészet fizette, utóbb csak 
a féldíjra köteles. (Egy új mester, a rendes díjon felül, 3 55 
Htot is fizetett, valószínűleg: áldomásra.)

XV. A zborói szabók és szűcsök Aspermonti és Rekheimbi 
Júlia grófné 1714., a csizmadiák gr. Erdődy Györgyné 1690.. 
a takácsok gf. Erdődy György 1675. szabadalomlevele értel
mében nem ezéhet, hanem csak testületi szervezetet (confra- 
ternitas) alkotnak. Az új mester csak gyertyával áldozik az 
oltárnak díjképpen.

XVI. Rézmüves-czéh: idegen városbeli szabályzatát a 
város 1687 okt. 23. erősítette meg. (Egyezik az 1753 júl. 3-iki

Tóth Sándoii : Sáros várm egye m onográfiá ja . III. 30
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szomolnokival.) Az új mester 25 rftot fizet és 7 rft értékű 
czéhlakomát.

XVII. Timár-czéh: ezébláda és czéhirások hiányában a 
város ügyészétől 1759-ben nyert igazolás szerint 1688 julius 9. 
lőcsei bizonyságlevélre hivatkozhatik, melyet a városi tanács 
1692 jan. 10. erősített meg. Ennek értelmében, a ki mester- 
özvegyet vagy mesterleányt vesz feleségül, 8 20 rftot fizet a 
czéhnek. 1759 óta az összes díjak 3340 rftot tesznek. Csak 
két mestere van a czéhnek.

XVIII. A kurimai csizmadiáknak és vargáknak gf. Erdődy 
Györgynétől van 1690. levelök: a fazekasoké, kovácsoké és 
lakatosoké pedig gr. Aspermonti Góbert F. és nejétől 1701-ből, 
s úgy vannak, mint a zboróiak.

XIX. Kerékgyártó- és sajtoló-czéh: 1696 április 9-ről kelt
kassa-városi bizonyítványa szerint elégett a czéhlevele. Az új 
mester, mint extraneus, beleértve minden költséget, 2 3 év
leforgása alatt, 41'4!) rftot fizet avatásért.

XX. Takáics-czéh: 1700 márczius 13-iki czéhlevele szerint 
avatásdíj (21. és 23. §.) pénzben és szolgálmányban 28 20 rft. 
A mester fia a felét fizeti.

XXI. Arany míves-ezé h : 1707 marcz. 18-án kelt czéhszabály- 
zata szerint az új mester czéhüdvözletkor 1 aranyat és mód
jához képest lakomát, majd a remek elkészítése után újra 6 
aranyat fizet. A részletfizetés nincs kizárva. A mester fia czéh- 
köszöntéskor 1 aranyat és lakomát, remek-benyújtáskor 
pedig 21 rftot ad, ha nincsen új extraneus mester.

XXII. Ács-czéh : 1738 szeptember 3-án kapott a várostól arli- 
culusokba foglalt szabályzatot. Az új mester akár egyszerre, 
akár részletekben 20 rfrtot fizet mesterdíjul, 2—3 ízben czéh- 
ebédre borral 5 frlot, azonfelül czéhköszöntő fölöstököm dí
jában stb. 8 rft 14 krt. Ha mester fiát fogadják mestertársul, 
a készpénznek csak a felét (10 rft) fizeti.

XXIII. Paszományos-rzéh (fimbriae or um): 1760 június 17. 
czéhszabályzatát a város, Lőcse igazolása alapján, állította ki.
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Díjak 4909 rft. Ha a remeket az új mester nem tudja vagy 
akarja bemutatni, még 22 30 rt'tot ad. A mester fia a felét fizeti.

XXIV. A héthársi mészárosok, vargák és takácsok, a sárosi 
csizmadiák és mészárosok, a hanusfalvai csizmadiák testü
leté városi szabályzat alatt állanak ugyan, mindazáltal új 
mestert nem avatna*, díjat nem szednek. A mesterek tehet
ségük szerint adnak megtelepedésük alkalmával.

A város ipara s vele kereskedelme a XVIII. század kö
zepétől kezd hanyatlani s a hanyatlást a következő század 
gépei és gyárai siettetik.1 Legtovább a lakács-ipar tartja fenn 
magát, de már a legutóbbi időkben alig van ilyen iparos is. 
Az ipart újabban nagyobb ipartelepek lendítik fel egy s más 
ágában, mint a városi 3 műmalom és 3 keretes fűrészmalom, 
a városi téglavetőtelep, a Jármay-féle cseréptégla-telep s más

1 A bártfai polgári élei a XIX. század első felében még erős. Az ipar és 
kereskedelem éléuk; főleg a fazekasok, a damaszt- és vászontakácsok s a 
posztónyírók jóhírüek. A mészárosok apáról fiúra sötétkék posztójű, nagy 
ezüst gombos magyar ruhát hordanak; a kalaposok és szűcsök a falusiaknak 
való kalapot és virággal hímzett ködmönt készítenek. A czéheknek egy városi 
tanácsos a városi biztosa. A czinöntö iparosnak szobadísze: rámás állvány 
fényes czinedényekkel zöld cserépkályha mellett. Ha a biztos a czéhülésbe 
belép, a mesterek felállanak. Az asztal közepén fekszik a zárt czéhláda, 
melyei a biztos intésére a czéhmestcr kinyittat, a mi az ülés megnyitásának 
jelképe. A czéhláda bezárása után a mellékszobában lakoma folyik. A bort 
nagy czinkanesóban adják fel, de kristályüvegből iszszák. A czinöntő-ezéh 
ládája az asztalos-, szobrász- és kováesipar kiváló mübecsű alkotása. A pol
gárság, mint nemzetőrség is érdekes tényezője a városi életnek. Régebben, 
mint katonai védő elem (militia), harczias szellemű, a mire a városház erké
lyének felirata is utal : «Felix C.ivitas Que Tempore Pacis Cogitat Bella.» Vise
leté : kék pantalló fehér oldalzsinórral; zöldszínű, vöröshajtókás frakk s a 
városczimerrel diszitett csákó; fegyverzete : szuronyos puska, kard és patron- 
táska. A tisztnek ugvanily színű, de finom posztójű a ruházata s aranybojtos 
n kardja. A zászló : fehér selyem, melynek egyik oldalán a Patrona Hungáriáé, 
a másikán az angyaltól tartott négyfolyamos, kétbárdos és liliomos városi 
ezímer volt látható; a szalagok: piros, fehér és kék, a melyek arany rojtban 
végződtek. A nemzetőrök Űrnapján zöld tölgyfalevél-bokrétát hordtak a csákón 
s zeneszóval vonultak a sétatérről a főtérre, hogy a zászlót az őrnagytól át
vegyék 1848 márcz. 2ö-én a városi diszgyülés után a képviseleti tagok fogato
kon háromszor megkerülték a városházát, melyen egy kéményseprő a Roland- 
szobor helyére nemzeti zászlót tűzött ki s borral köszöntötte fel a polgárságot.

30*
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téglavetők. A faipar köréből a gyermekjátékszer-gyár és a 
Hölzl-féle fafaragó-iskola a fellendült műipar tanúi. (L. XXI.
szakasz.)

7900-ban Bártfának foglalkozás és szám szerint ipa-
rosa volt:
13 asztalos, 1 kályhás, 2  szitás,

6  lakatos, 2  kéményseprő, 1 szűcs,
17 bodnár, 4 pék, 1 szappanos,
15 csizmadia, 2  czukrász, 18 mészáros és hentes.
2 2  varga, 1 építész, 2  szíjjgyártó,
13 féríiszabó, 1 fotográfus, 2  aranymíves,

6  nőszabó, 1 kötélverő, 1 sapkakészítő,
3 kerékgyártó, 3 borbély, 3 mézesbábos,

1 0  kalapos, 2  fésűs, 1 kútásó,
4 kovács, 2  órás, 1 vászon festő,
5 kőmíves, 1 szobafestő, 3 vendéglős,
8  ács, 2  könyvkötő, 30 korcsmáros,
3 kárpitos, 4 bádogos, 3 zsibárus,

13 fazekas, 3 rézműves, 2 0  bérkocsis.

1910-ben az ipar- és kereskedelmi ágak száma: 93.
C) Kisszeben ipartörténete egy nyomon halad a testvér- 

városokéval. Czéhszabályzatai közül érdekesebbek: 1523-ban 
az ács-, 1567-ben a gombkötő-, 1606-ban a posztós-, 1613-ban 
a bodnár-, 1635-ben a lakatos-, 1638—9-ben a szövő-, 1720-ban 
a takáesczéheké.

Czéhiratok: iparos-czéheké 1600—1700., szabók évkönyve
1660., asztalosok évkönyve 1734—1818., szíjgyártók iratai 
1748—1801., kovácsok jegyzőkönyvei az 1753., 1773., 1787., 
1841. évekből.1 1847-ben egy-egy biztos alatt a következő czé- 
hek vannak: 1. takács, szűcs, fazekas, kerékgyártó; 2. aszta
los, varga, mészáros, gombkötő; 3. tímár, kalapos, kovács;
4. szabó, ács, szeszgyártó; 5. csizmadia, kordoványos, laka
tos; 6. kőmíves, bodnár, posztós, rézműves, szappanos.

1 1759-ben a szebeni czéhek «gratuitum oblatum»-a (adomány): a keres
kedelmi testülettől: 4'ü71i> rfrt, 19 czéhtől: 9745 rfrt, 3 úrtól: 2855 rfrt.
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Az ipar- és kereskedelmi ágak száma 1910-ben: 52.
Az ipari foglalkozások a következő csoportok szerint 

oszlottak meg már a városaink középkori életében:
1. Őstermeléssel és mezőgazdasággal összefüggő ágak: 

halászat, kertészet, erdészet, szőlőművelés, árokmesterség;
2. Fémiparosok: kovács, késkovács, pánczélkészítő, kard

csiszár, ágyumester, ijjgyártó. lakatos, czinöntő, ötvös, vés
nök, bádogos;

d. Fűtő- és világító-iparosok: olajpréselő, viaszöntő, fa
vágó ;

4. Szövőiparosok: takács, posztónyíró, vánvoló, vászon
szövő, ruhafestő, kötélverő, keztyűkötő;

5. fíöriparosok: bőrcserző, irhatimár, nyerges, szíjjgyártó, 
zacskókészítő ;

(). Faiparosok: kádár, bognár, asztalos, ládakészítő, esz
tergályos ;

7. Élelmiszerek iparosai: pék, mézeskalácsos, mészáros, 
molnár, szakács;

8. Ruházati és tisztogatási iparosok: fürd ős. szűcs, varga, 
csizmadia, szabó, köpenyegszabó, keztyűs (Hantschuster);

9. Építőiparosok: ács, kőmíves, kőfaragó, agyagos, üveges, 
szobafestő, pallér (Parlyrer).

III. Czéhélet. A ezéhszervezkedés alkalmával a czéh maga 
vagy a városi tanács czéhlevelet állít ki. Idegenből is átveszi 
vagy a szomszédságból kölcsönzi, illetőleg módosítja. Innen 
vannak a czéhlevelek formai és sokszor tartalmi egyezései. 
A felsővidéki városokban ez különösen divatos dolog, a me
lyek magokra nézve közös czéhszabályokat is állapítanak 
meg. Egyidőben több felsővidéki városunk Kassát ismeri el 
e tekintetben döntő tényezőül. A czéhlevelet kivételesen a 
királyok is megerősítik. A városi tanács később inkább csak 
ellenőrző szerepet végez a czéhstatutumokkal szemben, majd 
a czébeknek felügyelőket rendel ki egy-egy tanácsosa sze
mélvében.
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Eleinte a czéh nem egyetemes, mert hiszen vannak kivüle 
álló iparosok is; később azonban a városi élet elzárkozódása 
magával hozza a czéhkényszert. S kialakul a czéhbeli önzés, 
főleg az örökösödés szempontjából, s akkor megszorítják a 
felvételt. A czéh, mint zárt testület, határozza meg, hogy a 
mester hány legényt és inast tarthat, mennyi bért fizethet, 
hogy szerezze meg a nyers terményt s hogy értékesítse a 
készítményt. A czéh széles jogkörű, a tagja korlátozott, de 
az egyéni korlátozásért bőséges kárpótlást nyújt az egyéni 
érdek támogatásával. Ekkép a czéhrendszer azt éri el, hogy 
nagy vagyont, szellemi és anyagi fejlettséget biztosít. Hogy a 
városok a műveltség középpontjaivá lesznek, az is az ő ér
deme. Valódi művészi érzék fejlődik a polgárságban, a minek 
a stilszerű egyházi és világi (köz- és magán-) épületek s a 
városok rendezettsége, sőt csínja a tanúi. S megszaporodnak 
az iparágak, köztük több művészi fokra emelkedik. A czéh- 
élet, a XVI. század mostoha viszonyai daczára, teljes virág
zásban áll. Beleilleszkedik a szocziális keretbe; az önzését a 
közjó érdeke mérsékli; fontos közerkölcsiségi és iparrendőri 
feladatokat old meg. A mester önálló kvalifikáczió nélkül 
nem boldogul, mert a jó munka szigorú ellenőrzés (limitation 
tárgya.

A czéh tagjai, mint az 1243-iki szász telepítés utódai, 
hagyományszerűleg ápolják magok közt a faji érzést. Össze
tartanak, önállóságra törekszenek. Innen magyarázható a sza
bályzataik szigorúsága, mely egyre túlzóbb. A német születés 
kizárólagos feltétele a felavatásnak a később betóduló ma
gyarsággal szemben. Nem is változnak a viszonyok, csak az
1579., Iti45. és 1678/9-iki pestis után, a mikor a régi német 
lakosság nagy részben kihal s a magyarság műveltebb eleme 
foglalja el helyöket meg a tótság, mely azonban a lakosság 
alsóbb osztályakép alakul ki. Ez a lakosság Eperjesen alig 
haladja meg az öt-hat ezeret, Bártfán az ötöt, Kisszebenben 
a négyet; mert hiszen pl. az első városban a XVII. század
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kezdetétől meglevő anyakönyv szerint az évi születések leg
magasabb száma 208. Vallás tekintetében 1533-igáltalában róm. 
katholikusok, onnan 1655-ig evangélikusok a hívek; azután, 
főleg 1690 táján szaporodnak fel ismét az előbbiek. A német 
származás és nyelvhasználat — főleg a közéletben — a XVII. 
század közepéig állandó, utóbb — a város eltótosodásáig, a 
mi a XVIII. század folyamán rohamosan történik — már 
szaporák a magyar polgári nevek a ezéhekben (Szöghy, Ká
das, Szilágyi, Török (utóbb Turek), Lányi, Kossuth, Somossv, 
Sörös, Sáárossy, Tállyav, Súgó, Mogyoróssy, Német, Deák. 
Almásy, Újhelyi, Kolozsvári).

A czéhládában őrzik a kiváltságlevelet, szabályzatot, 
jegyzőkönyvet, számadást, pecsétet, bélyeget és czéhpoharat. 
Minden ülést a láda megnyitásával kezdenek meg s addig 
perlekedni, az asztalra könyökölni birság tiltja. Az újon vá
lasztott atyamesterhez való átvitele a ládának nagy pom
pával, ünnepi ruhában és zenekisérettel, mely a várost körül 
járja, megy végbe s bőséges lakoma zárja be.

«Az eperjesi gombkötö-czéln ládáját 1665 febr. 2-án jelmezes, év
szakokat allegoriailag személyesítő menet kiséri. «Uy Esztendő vitele» 
ez a ezéhnek; a láda mellett vannak Lendniczay János mester, Kubi- 
nyi János dékán és 12 legény. A czerimonia a következő lelolyású :

«Elül ment vasderékban öltözött ember német plundérban, kezé
ben dárda, fején sisakba tevő strncztoll; aztán trombitások, rézdobo
sok ; két legény pánczélosan, süveg a fejükön, kard az oldalukon, buzo
gány a kezökben ; deli legény kornétával szép dolmányban, mentésen, 
lódingban, aranyos kard az oldalán; két legény pánezélos ingben, sisa
kosán, buzogány a kezében, kard az oldalán; egy legény gróf képében, 
kucsak toll 1 a süvege mögött, kezében aranyos páleza, szép köntösben; 
néhány személy az udvarnépével egy rendben; két szakálas: egyik ősz, 
másik fekete szakáid: ez udvari kapitány, ki elülmegy kezében ara
nyos buzogánynyal, fedve tigrisbőrrel; az ősz emberen dolmány és sze
derjes mente, a kezében páleza, az oldalán kard; köztük megy a 
szolgarend: kinek párduezbőr, kinek farkasbőr a vállán ; egy inaska 
fejér Tafota-ingben s a kezében zöld papiros-zászlócska «az kikeletnek

Kócsagtól!.
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nevével deákul»; két legény tiszta zöld ruhában, csinált virágokkal; 
egy legény menyecskeformán öltözködve, kikeletvirágokat vive, a ki 
tiszta zöldbe van ékesítve s zöldbársony subát hord, mely csak a vál
lán függ; ismét egy inaska fejér tafota-ingben, kinek sárga zászlócska 
van a kezében, a kalapsüvegén pedig sárga strucztoll; két legény kénkő- 
színű dolmányban, kalapsüveg strucztollal a fejőkön, oldalukon szál 
aranyos kard, közökben buzakalászokból összecsinált asztag-forma; egy 
menyecske sárga tafota szoknyában, az előruhája is olyan, az öve ezüst 
és aranyos, a kalapja fekete-sárga strucztollal, a kezében pár szál búza ; 
egy inaska fehér tafota ingben «őszi elővel», vörös süveg a fején, vörös 
zászlócska a kezében ; két legény vörösbe öltözve, közökben az ősznek 
«természetfából» csinált gyümölcscsel: körtével; egy menyecske tiszta 
fehér kamukában, vörös selyemben, a kondor bajában ékesen vörös 
strucztollal s a feje egyéb ékes eszközökkel díszítve; egy inaska sze
derjes lobogóval, mely jelekkel van teleirva, szederjes süveggel, mely 
bélelt, maga is szederjes bélelt mentében s a kezében papirosból csi
nált égő gyertyával; egy ember asszony képében tiszta feketében öltözve, 
a mint télben szokás járni : bélés süveg a fején, palást rajta, nyusztos 
keztyüben a két keze; két legény szép öltözékben, nagy gonddal, me
lyet sokféle szép virág ékesít; ajándékvivők azután : ki ékesen, ki nem, 
ketten ketten; két ember vasderékban; két inas angyal képében, a 
hátukra kötött szárnyakkal, nagy koszorút vive, melyen a czéh c/.i- 
mere van; egy legény a czéhládát viszi, mely szép szőnyeggel van le
terítve; a «becsületes» legények ketten-ketten: az ifjabbak elül, utánuk 
a többi a dékánnal; a tavali atyamester néhány mesterrel, kik a czéh
ládát és czéheszközöket követik. Finis.»

A ezéhbeli inasapródságon kezdi, majd legény lesz s remek
kel igazolja, hogy önálló műhelyvezetésre képes. A czéh- 
keretben a legények külön szakegyesületet szerveznek, hol a 
mester és legény viszonyát szabályozzák, főleg a betegsegílő 
és temetkezési pénztárak felállításával. Büntetésül bírságol 
vetnek ki: pénzben, viaszban, borban; súlyosabb büntetési 
fok: a kizárás.

Az összes czéhszabályzatok egyaránt előírják a tagok 
jogait és kötelességeit, kijelölik a tanuló-felvétel feltételeit, a 
felszabadulás módját, a legény munkaidejét, vándorlását, re
meklését s a mesterré avatást. Ha a legény mesterré lett, meg 
kellett a polgárjogot szereznie, feleséget tartozott határidőn be
lül bemutatni s némely czéhben azonfelül még házat szerezni.
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A czéh a szegény tagot, özvegyet, árvát támogatja, sőt 
az utóbbiaknak különös jogokat biztosít. Megjelenésével a 
temetés szertartását is emeli, meg ha kell, annak költségeit 
fedezi. A mellett kiválólag ápolja a társaséleti érintkezést : 
gyakori ülésekkel, czéhlakomák rendezésével, a melyeknek 
rendjét, minőségét és étel-italfogásait megszabja, továbbá 
mulatságok, tánezvigalmak, színielőadások, esetleg álarczos 
menetek rendezésével.

A vándorlás általában elengedhetetlen követelmény. Az 
ifjú iparostól, de a kereskedő-jelölttől is világlátottságot, szak- 
műveltség szerzését kívánja a czéhrendszer. Van azonban 
más czélja is annak, még pedig a nagy németséggel való 
kapcsolat fenntartása. A czéhszabályzatok rendesen kiterjesz
kednek a vándorlás kérdésére; úgy látszik azonban, hogy 
idők haladtával némi lazaság kapott lábra a legénység köré
ben. melynek korlátozására vonatkozik a HT. 1775. évi 
4698. sz. « Vándorlegények szabályrendelete», melynek követ
kezők a tételei:

I. A inesterlegénységnek tilos a «Blaue Montag».
II. Részleges utasítások a kóborlegénységről:
1. Kétféle vándor van: a) extraneusok : iparos legények és meste

rek, a kik szegények, nem is értik a dolgukat s kóborlásra hajlanak:
b) intraneusok: szabadon költöző jobbágyok és szökevény alattvalók. 
Amazok a határon (in limitibus) tartandók vissza; emezeket a városok
ban, megyékben és járásokban külön portákon kell lekötni.

2. A vándorokat a határbeli harminczadosok és kamarai tisztek 
s azok szolgái ellenőrzik. A határba lépőtől bizonyítvány s útiköltség 
(legfeljebb: egy arany» felmutatását követelik. Ha az útlevél rendben 
van, külön könyvbe Írják be a vándor nevét, korát, személyleirását, 
mesterségét, a czéhbe lépés napját, a helyet hová törekszik, a pénzét. 
Ezt bemutatják a viczispánnak s általa a HT.-nak. Mivel azonban a 
határon, főleg a katonai határőrvidéken leginkább Törökország felől 
sok kóbor, sőt rabló is belép, itt, de az örökös tartományok felől is a 
passzusok éber megfigyelése szükséges. Kéznél vannak a katonaőrök is.

Ha bebizonyul, hogy az útlevél rendben van, a város hajdúi a 
bíróhoz (consul) vezetik, falun pedig a bíróhoz: ott kitudakolják, a mi 
kell. A hajdú vagy falusi biró éberségre 25 botbüntetés terhével szőri-
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tandó. Ha a vándornak törvény szerint való a dolga, a czéhmesterhez 
vezetik, hol az vagy helyet jelöl ki számára valamelyik mesternél, vagy 
ha nincs hely, felváltva oly mestereknél, a hol sok a munka. Három 
napig ingyen dolgozik az ingyen ellátásért. Ha egyáltalában nem helyez
hető el, ez az útlevelére ráirandó.

3. Ha rossz élet miatt el kell bocsátani a legényt, vagy a koldusok 
közt akad ilyen, az illetőségi helyökre tolonczolandók, de a személy- 
leírásuk közlendő a határtisztviselőkkel. Ha azonban a külön portáról 
elszöknek, a javítóintézeti gyárakban csekély díjjal, vagy csak ellátás
sal, időre vagy végleg osztandók be.

4. Mivel az extraneusok és a felavatott mesterek közt visszaélések 
fordulnak elő, hogy nem szükségből, hanem a polgártársaik károsítása 
czéljából házi és kerti feladatok végzésére fogják rá a legényt, kinek 
helyébe mást fogadnak, vágj' pedig ilyenhez szakértő embert adva 
viszik a mesterséget, magok pedig kényelmes tétlenségre adják rá a 
fejőket: a czéhmester kötelessége felülvizsgálni s évenkint meghatá
rozni a szükséges legényszámot, s ha három napon túl fölöst talál, azt 
a gyárakba relegáltalni.

5. A falusi iparosok, esetleg több falu iparosai czéhbe tartoznak 
állani. De avatási díjat nem fizetnek.

6 . A viczispánnak vágj' városi tanácsnak félévenkint be kell mu
tatni a legényhiányt vagy felesleget.

7. Minthogy a szabályozásnak a sörházak s más gyanús helyisé
gek állnak útjában, hova a szolgák is szöknek: a városokban negyed- 
évenkint ellenőrzés alkalmazandó.

8 . Az ismeretlen jövevényt a ház ura 25 fit birság terhével tarto
zik bejelenteni az elöljárónak. Az ilj'ennek birsága is 25 frt mulasztás 
esetén. Tilos ily egyénnek ételt és italt adni vagy őt tovább szállítani. 
A katonaszökevény ügj'e is ide tartozik.

9. Intraneusok: a szabadon költözők és szökevények, a kik az 
előbbi dimissiójukat a volt űröktől igazolni kötelesek. Ha löldesíir 
fogad be iljr egyént, a fiskus először 1 0 0 , másodszor 2 0 0  írtra ítéli őt :• 
harmadszorra pedig teljesen elveszti a helyét, míg a jobbágyot a ható
ságának adják vissza.

10. A feljelentő a házi pénztárból egy aranyat kap.
11. A pásztorok (kóbor betyárok) alkalmazása beszüntetendő, míg 

az igazi pásztor konvencziós levéllel látandó el. A kóborlók aratáshoz, 
kaszáláshoz, útjavításhoz kénj'szerítendők.

12. Vásárkor, búcsún tömérdek a koldus. Ezek nagyrésze dolog
kerülő. Ezért:

a) Összeirandók a kórházakon kívül állók; a kik három éven át 
nem szolgáltak, börtönre jussanak, azután pedig az illetőségi helyökre,
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vagy hat hét alatt elköltözésre kényszerítendők s útlevéllel látandók 
el. Ha az ilyen nem akar menni, börtönre vetendő, azután pedig 
munkára fogandó.

b) A ki három évig szolgált, eltiltandó a koldulástól. Ha nem 
akar dolgozni, két hétre, egy hóra, illetőleg hat hétre börtönnel bünte
tendő. A csak henyeségből koldusok büntetése olyan, mint az extra- 
neusoké.

c) Az ékké]) büntetett egyén nem bocsátható házasságra.
d) Gyüjtőperselyek állítandók. Az iinneprontók birsága is oda 

folyjon be.
e) Az egyházi függő javadalmak V« jövedelme hasonló czélra szol

gál, valamint:
f) a falusi educillatio (szesz kimérés) tiszta jövedelmének V* e.
<j) A városi polgárok I—IV. osztály szerint adjanak évenkint erre 

a czélra: I. o. 4, II. o. 3, III. o. 2, IV. o. 1 garast.
h) 1 0 — 1 2  kerület állítson kórházat, a mely valaminő műhelylyel 

kapcsolandó össze.
i) A kórházak felügyelőségek alá kerülnek. Egyforma ellátás és 

ruha illeti meg a kórházi tagokat.
j) Az akatholikusok külön egy helyen csoportosítandók.
k) Kor és nem szerint kell foglalkoztatni a tagokat.
l) A munkától díj jár.

m) Az egészen tehetetlen egyén nem veendő fel a kórházba, hanem 
a vérrokonság Nagy a jóakarók fogadják be magokhoz.

n) Főleg a talált gyermekek gondozandók, még pedig külön helye
ken. A törvénytelen anya szülhet ugyanott. Az ilyen különösen gyámo- 
lítandó. A talált csecsemőt a biró tartozik szoptatásra kiadni. Külön 
könyvben kell a talált gyermekek névsorát vezetni s róluk évenkint a 
dioeczezanushoz s a HT.-hoz jelentést előterjeszteni.

o) A hazának a létszámemelésre szüksége van.
p) Az 5—7 éves gyermekek a legeltetésnél alkalmazandók.
r) Télen esti 9, nyáron 10 után kóbor, megbúvó vagy lámpa nél

kül járó 2  Irt bírságol fizet.
s) E részletes utasítások kurrentálandók.

A czchlakoma (Bruderbier) évenkint egyszer a szokásos 
szertartások egyike. Két fiatal mester, azok felesége és a legé
nyek végzik benne a felszolgálást. Az első hordó sörből vala
mennyinek kell innia. A rendzavaró megtölti a hordót. Teli 
pohárral tilos kínálni. Eperjesen l(537-ben a déli 12 órára 
esik az ideje, s a ezéhasztalnak 2 pint bor jár a ládából. Az
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asztalosczéh 1573-iki szabályzata a lakoma költségét részlete-
sen megállapítja:

2  pár tyuk 0 frt 69 C fáklyák 0 frt 36 V

1 nyúl 0 ( ( 2 1 <i ifjú mesterek reggelije 0 « 48 (l

1 lúd 0 (( 24 (( kenyér 1 « 03 fi
petrezselyem, só 0 (( 05 (( halak 0 (( 48 «

bors 0 (( 24 <( világ 0 (( 09 «

rizs 0 (( l ő (( remek-limitáczióra 4
sátrán 0 ( ( 1 2 (C pint bor 0 « , 96 ((

muskátvirág, imber 0 (( 1 2 o 1 a  hordó sör 2 (( - fi
fűszer, borostyánlevél 0 (( 1 2 (( konyhára való 0 fi 1 2 fi
borjúhús 1 ( ( 57 (( eczet 0 a 1 2 ( l

marhahús 1 (( 23 (( Írnoknak 0 a 50 (1

borjú (bírónak) 2 CC — (C ezéhanyának 0 ( ( 50 fi
nyulak 1 (( 0 2 (( ezéhhugának 0 a 1 2 ((.
prédikátoroknak (öt 15 frt 52

negyedévre) 1 (C 25 ((

A hivatalos lakomán kívül az avaló-ebédeket a szabály
zatok körvonalozzák. Ezekben is idővel túlzások kapnak 
lábra, a mik ellen a városi tanács hasztalan tiltakozik.

A XVI. századbeli eperjesi «Policeiordnung» a czéhlakomát követ
kezőleg szabályozza : a rendzavaró köteles megtölteni a hordót; tele 
pohárral kínálni tilos; a tagok ünnepi díszben jelenjenek meg; egy 
tenyérnyi kiöntött borért a birság: 6 //, 1 pint bor (l(i ki) és a bor 
ára; a ki öklével az asztalra üt, azé 1  a ki elalszik vagy az
asztalra dől, azé 5 \  ; a ki a társát szidalmazza, azé 99 ^ ; a ki sokat 
iszik vagy az italt kihányja, azé 99 Á) ; a ki az asztalt elhagyja, azé 
1 0  </ ; a mesterlakomára két tanácsbeli hivatalos.

S az összetartás érzésének ápolója a czéhekben: a város 
közös hadi védelme. A czéhek a lakosság többsége: ők köte
lesek tehát, bár mentesek a katonáskodástól, erre a nehéz 
feladatra. Mindegyik czéhnek megvan a tornyokban, báslya- 
és falrészeken a kijelölt helye. S van rendes fegyvere és ka
tonai gyakorlata. A városi tanács a katonai szemlék ellenőre.

A czéhbeli mester hadi időben pánczélosan és sisakkal 
jelenik meg, mint az állandó helyőrség tagja; felváltva áll
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őrt a város kapuinál és a bástyákon; ostrom idején pedig a 
legénységgel együtt a saját czéhmesterének vezényletét várja.

A czéhszabályzatok a tagok magán életét is előírják. 
Valamennyi józan, munkás, békés és erkölcsös életet tartozik 
élni, külömben a czéh súlyos büntetését vonjak magokra. 
Ugyancsak szigorúan védik azok a saját iparuk tisztességét, 
miáltal a készítmények jóságáért kezeskedhetnek is. Vallási 
és egyházi követelményeik hasonlókép részletesek; ilyenek: 
a határidőre kikötött feleségbemutatás, az isteni tisztelet 
idején az üzleteknek zárva tartása, az esti korai záró-óra, 
az ünnepnapok megülése s a templomban való segédkezés 
stb. feltételei.

Fordul elő esel, hogy valamely nagyobb város czéliétől 
fiók-ezéh függ; s itt-ott találhatók egy czéh mester alatt közös 
czéhek is. 1635-ben, majd 1656-ban újra Eperjes, Kisszeben, 
Bártfa, Kassa és Lőcse kartelt kötnek, hogy a vásárokon 
egyforma jogvédelmük legyen, meg hogy közös fórum elé 
vihessék a pereiket. A kartelek utóbb, mikor az iparágak el
szaporodásával határsértések merülnek fel, még gyakoriabbak.

A czéh élén 1—4 czéhmester áll, a kik évnegyedes ülé
seket tartanak, műlátó mesterekkel járják be havonkint, néha 
hetenkint a műhelyeket, elsőfokú bírák a kisebb bűnügyek
ben és rendesen a kisebb összegű polgári perekben, őrzik a 
ezéhládát s a czéh pénzét, végül előttük fogadnak és szaba
dítanak fel inast. Az atyamester (a legények feje) látja el 
három napra a jelentkező vándorló legényt.

A legény teljes ellátást és heti, ritkán évi készpénz-fize
tést kap, melynek maximumát a czéh állapítja meg. Néhol 
az összes czéhek együtt döntik el a fizetést. Így 1625-ben a 
kassai és eperjesi gombkötők heti 50—60 4-ban.

Az inasok feje, a gazda, a czéhmester előtt fogad fel 
10—12 éves fiúkat, a kik 3—6 évig tanulnak, a mester- 
asszonynak a házi munkában a kezére járnak s legalsórendű 
cselédekként szolgálják ki a legényeket és családtagokat. A fel
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szabadulásuk szakvizsgálat alapján s ünnepségek közt tör
ténik. Az ifjú legény fél évig csekély fizetést húz; ezután 
társpoharat ad s öreg legénynyé lesz; majd 2—3 évre ván
dorolni megy. Visszatérése után házasodik meg: özvegyet 
vagy leányt vesz el s ekkép válik a remeklés után mesterré.

A bírót és tanácsot többnyire a czéhek mesterei közül 
szokás választani; ezért Ring-szerű (trust) a czéhvilág, mely 
a saját érdekét támogatja a vevők rovására. Az árakat is a 
czéh szabja meg, még pedig egyre önkényesebben úgy, hogy 
a városi tanácsnak kell — a piaczi árak limitálásával — közbe 
lépnie. Főleg a hús és kenyér van a limitatiónak folyton alá
vetve. A kormány, a mikor a katonaság érdekét sértve látja, 
maga is beleavatkozik az egységárak megállapításába. A vi
dékre a vármegye limitál.

Az 1670—1711-iki kurucz-kor nagy romlására van a 
czéhvilágnak; 1715-ben az adófizető iparosok országos száma 
alig 8000; sok városi czéh elpusztul, vagy 3—4, esetleg 1 — 1 
tagú testületté olvad le. Utóbb azonban, az ipar terjedésével, 
újra felszaporodnak a czéhek úgy, hogy Mária Teréziának 
korlátoznia kell a visszaéléseiket. (3 ad ki czéhleveleket. 
melyekben főleg a ezéhlakomát szorítja meg s követeli a 
közpénzek elszámolását. II. József ellensége a czéhrendszer- 
nek; bekéri a czéhleveleket s kiterjeszti az iparszabadságot. 
Halála alkalmával a czéhvilág még egyszer megpróbálkozik, 
hogy erőre kapjon; de már csak halódik maga is.

IV. A hajdan családi jellegű ipar művelői ezek szerint előbb 
a hadi védelem czéljából állanak territoriális tagoltságú tár
saságokba; ezekből alakulnak a «Trinkstube»-k (Innung; fra
ternitas), majd a külömböző világi és egyházi társulatok. 
A XII. században már vannak szabályszerű czéhek, a melyek 
a kereskedelmi és ipari Gilde-kből támadtak. Mivel, főleg az 
utóbbiak, kizárólag gazdasági érdekűek, csakhamar megnye
rik az uralkodók támogatását, a kik kiváltságok adományo
zásával egyes területekre biztosítják a fogyasztást. A XIII.
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századbeli polgártestületek (Zunft) előbb magánjellegűek; ké
sőbb azonban közhatósági jelleget öltenek, autonom szerve
zetet s a tagjaik felett némi biráskodó jogot szereznek. De
mokratikus szervezetek. Működésök köre: 1. az üzleti érdek 
védelme; 2. az erkölcsök őrzése; 3. az ipar fejlesztése.

Az Anjouk alatt1 a czéhek olasz mintára szervezkednek 
át. Ilynemű legrégibb czéhlevelet 1307-ben adtak ki. Nagy 
Lajos 1370-ban már kötelezővé teszi a czéhbe állást. A czéhek 
kezdetben szabadelvűek, bár az ipar művelését csak a saját 
körükben tűrik meg; hatósági ellenőrzés alatt állanak; a 
limitatióval szabják meg az árú értékét; a magánkereseti ér
deken kívül a közérdeket is szolgálják. A hatóság és czéhek 
közt határozott verseny támad arra nézve, hogy jó anyagból 
jó munka készüljön. Utóbb a monopóliumra való törekvés 
a czéhrendszer megbomlását idézi elő, minek következtében 
a czéhek feladatát lassankint az iskola, muzeum és kiállítás 
veszik át.

1867-ig a czéhszervezet német mintájú, mert az iparosok 
törzse német származáséi. Hanyatlása már a XVII. században 
mutatkozik, a mikor az árakat felcsigázza, a mesterségeket 
túlságosan körülárkolja, pártoskodásra hajlik, végül pedig a 
mesterek és legények között, az anyagi érdekeik ellentéte miatt, 
villongások törnek ki. A czéhbeli visszásságok veszik rá 
II. Józsefet, hogy 1785-ben eltörölje a czéhrendszert. 1790-ben 
visszaállítja ugyan, majd I. Ferencz 1802- és 1813-ban ismét, 
még pedig utoljára szabályozza; de már az 1789-iki gazda
sági szabad eszmék mindjobban leszorítják. Bukását azután 
a technika fejlődése sietteti, a találmányok, új iparágak, a 
tőke ipari alkalmazása és a gyárak pedig befejezik. Az 1848. 
107. t.-cz. szabályozva még egyszer visszaállítja a czéhrend
szert, de az abszolút kormány az 1851 febr. havi utasításban

1 47 czéh létesült. Azóta az idők folyamán egyenkiut eltűntek: a puska- 
porgyártó-, kardcsiszár-, tügvártó- és halász-czéhek.
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hatósági engedélytől teszi függővé az ipari foglalkozást, az
1859-iki Pátens pedig az iparszabadságot mondja ki. Az 1872. 
8. t.-cz. végleg eltörli a czéhrendszert, melynek munkáját az 
iparegyesületek veszik át. Az «Orsz. Iparegyesület» eszméje 
a Pesti Hírlap 1841-iki mozgalmához fűződik; alaprajzát 
Kossuth Lajos dolgozta ki. A «Védegylet» terve ugyan
onnan ered.

A vármegye 1881-ben. az alispán előterjesztése alapján, 
kimondja, hogy az ipartársulattá át nem alakúit czéhek va
gyona a jövőben ipari czélra fordítandó. Mivel azonban ezek 
birtokában csak statútumok és pecsétek maradtak, az összes 
emlékezetességek a városi levéltárakba kerültek.'

V. Iparunk állása a XIX. század közepén túl is virágzó 
még egyik-másik ágában. A hatvanas évek szövőipara ilyen 
első sorban. A vármegye területén 8598 szövőszék termeli a 
gyolcsot, kanavászt, daróczot. asztalneműt stb. Szinte vala
mennyi paraszti sorban élő nő takácskodik. A leánynéző 
alkalmával az első kérdés az, tud-e a menyasszonyjelölt 
szőni; s a kérő elutasítása is azzal a nyilatkozattal tör
ténik, hogy a leány még nem tudja a szövést. Októbertől 
februárius végéig, gyakran a hajnali óráktól kezdve be a 
késő éjszakáig pörgetik a nők, sőt a férfiak is az orsót. 
A guzsaly a föld népének legkedvesebb téli társasága. Már- 
cziusban azután a szövőszékek kezdik el a munkát, mely né
hol pünkösdig kitart. Még úri asszonyok is foglalkoznak ~ 
szövéssel. A vármegye 21 bécsi rőffel számítva mintegy
60,000 vég szőttest készít akkoriban. A vászonfehérítő-inté- 
zetek Bártfán, Eperjesen, Ivurimán, Szedliczén és Szuhadoli- 
nán kiválók. A pálinkafőzés hasonlókép a régi mederben 
halad, tálán csak azzal a külömbséggel, hogy akkoriban még 1

1 Az eperjesiek a v. levéltárban, a többiek nagyrészt a bártfai múzeum
ban vannak.

- Hermányban Péchy Ferenczné, kinek gyolcsa a rumburgival ver
senyzett.
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kiterjedtebb. Pálinkafőzőháza majd minden helységnek van. 
Es sok megyeszerte a különféle fajú malom, a mely nélküli 
a vizeink el sem képzelhetők. Néha egy-egy község határára 
több is kerül belőlük. A Tarcza és Tapoly vizén vagy 500 
fűrészmalom működik; gabonaőrlőink közül a városiak s 
a esaplánkai, tarbaji, szentpéteri, sóvári és somosi a neve
zetesebbek; papirmalmaink, bár egymásután elenyésztek. 
Szinyelipóczon, Zborón, Berzeviczén, Bártfán és Kisszebenben 
még működnek; puskapor-malma Eperjesnek keltő is van: 
salétromot békeidőn három helyen, háború alkalmával me
gyeszerte főznek; a hamuzsír főzése, a XVIII. század vége- 
beli kudarc/, óta, nem bir fellendülni, valamint Nagysáros. 
Kisszeben és Bártfa egykor értékes posztószövése sem; a- 
kézművesek akkor már többnyire a városokba szorulnak, a 
kik elég nagy számmal vannak, de csak az eperjesi, kissze- 
beni s nagysárosi tímárok és vargák, meg a nagysárosi, ha- 
nusfalvai és zborói pipacsinálók a jónevűek.

VI. A vármegye intéző köreit 1881-től a házi ipar ügye 
foglalkoztatja. Gazdasági okok viszik rá. Nagy a szegénység, 
veszedelmes arányú a kivándorlás, a czéhrendszer bukása 
után pang az ipar és kereskedelem. A bizottság felfogása azT 
hogy a népipar elemeihez kell visszatérni s a mi benne ér
tékes, abból teremteni elő a megélhetés munkakörét. Eperjes 
szövészeti tanműhelyt óhajt állítani s helyiséget, tanítói lakást 
és tűzifát ajánl fel. A vármegye részletes tervezetben számol 
le: 1. a középosztály támogatására szövő- és nőipari tanmű
helyeket, gyermekjáték- és faipar-telepeket létesít; 2. a csipke
verést és kosárfonást vándortanítás által terjeszti; 3. Eper
jesen és Kisszebenben szövészeti, később pedig nőipari tan
műhelyeket, 4. Bártfán gyérmekjáték-tanfo 1 yamot szervez ;
5. vándortanítás útján honosítja meg: Sóvárt a esipkeverést, 
Zborón és Margonyán a kosárfonást, Nagysároson a halina- 
szövést, az Olysva-völgyben a bodnármunkát, Héthárson a 
kerékgyártás, gazdasági szerszám és bükkfamunkák iparát s

T óth Sándor* Sáros vármegye monográfiája. III. 31
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Aranybányán a gazdasági szerek, lombfűrész-árúk és nyirfa- 
kosár-fonás iparát. A városok és Margonya gondoskodnak 
helyiségekről. Költség:

2  szövészeti tanműhely 2560 frt Felszerelésre 8240 Irt
Ugyanott a női ipar ok 1 0  ipartelepre évi 6880 «

tatása 1760 «
Gyermekjáték-műhely 5300 « Fedezetül: 1%, utóbb a 2—3 stb.
Csipkeverés 1 2 0 0  « évben Ví'í'n-a vármegyei adó
Kosárfonás 1900 « pótlék.
Egyebek 2400 « 

15120 Irt

A törekvés tehát megvolt, de már 1884-ben panaszkép 
említi fel az alispán, hogy a házi ipar fellendítése a né]) 
közönye miatt nem sikerül. Az eredmény valóban gyenge: 
1. a késmárki tanműhelyben a 160 frtos alapítványi helyre 
10 helyett csak 5 jelentkezett, a homonnai műfaragó iskolá
ban 4 alapítványi hely (á 120 frt) üres; 2. az eperjesi gép- 
szövő-tanműhely biztosítva van, nem győzi a megrendelést: 
itt 35 tanuló kap teljes ellátást, a helybeli tanulók pedig 
20 kr napi díjat húznak; hiba, hogy a birtokosság a szövőit 
nem küldi be ; 3. a bártfai Mauksch-féle gyermekjáték-ipar
telep, bár a vármegye évi 300 írttal segíti, csak 20 leányt és 
12 fiút kapott növendékül; 4. a sóvári csipkeverő-tanfolyam 
eleinte nehezen indult meg: 9 növendéket foglalkoztatott 3. 
majd újabb 3 hónapon át. A jelentkezők az I IV. hóban 
3 írt, az V. hóban 2 frt, a VI. hóban 1 frt 50 kr ösztön
díjban részesültek; a brüsszeli, idriai és cseh csipkeverést is 
megtanulták; 5. a bártfai kosárfonóba 6 tanuló járt, a kik 
napi 20—25 krt kerestek; ugyanitt a télen 10 kőmíves és 
ács is dolgozott napi 50 kr díjazással; 6. a zborói eszter
gályos-tanfolyamban 7 tanuló vett részt; 7. a kisszebeni asz- 
lalosipar támogatására a vasárnapi rajziskolák mintalapokat 
kaptak; 8. a héthársi faipari tanfolyam még nem nyílha
tott meg.
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VII. Árszabás. A feldolgozásra beszerzendő anyagok és 
iparczikkek árát előbb a czéhek állapítják meg, később mind
kettőre nézve a vármegyei, városi, esetleg más hatósági limi- 
tácziók a döntők. A pénzérték fokozatosan változik, ezért az 
egyes ártételek az uralkodó pénzláb nagyságához mérten ér
tendők. Bártfa számadás könyvei a XV. század első feléből, 
de a többi városi levéltárak is nagy [mennyiségű adatokkal 
szolgálnak. Pl.:

1419- ben (Bártfa) zablya — 1 frt 1 0  ;
1420- ban (Eperjes) patkó =  f> 4 ;  1590-ban 2 A ; 1703-ban 9 4  5
1420-ban (Bártfa) talyiga =  50 4 ;
1420-ban (Eperjes) színes kőpadlóanyag =  340 <| ;
1427-ben (Bártfa) szolgakeztyű =  00 4  )
1427- ben « 2 pár saru =  300 4  ; 1429-ben saru — 150 4  •

1433-ban - 2 frt; czipőtalpalás 1429-ben 25 4 '  sarutalpalás =  25 4  :
1428- ban (Bártfa) sajt =  50 4 1  1428-ban (Bártfa) ács díja =  

0000 4  • Miklós ács dijai (a várostól) =  15,370V* 4  j 1433-ban ács heti 
díja =  84 4  : 1443-ban 2 heti díja =  Vs frt és 4 hétre 1 köböl gabona; 
Pál ács díja jón. 7-től decz. 27-ig =  141s frt és 2 köböl gabona, 1 heti 
bére — 00 4  ; ácsdíj jón. 7-től decz. 0-ig — 134 4  és 1 köböl gabona;

1429- ban (Bártfa) gubacs és gummi (városnak) =  200 4  >
1429- ben (Eperjes) orosz kupa =  V* márka lengyel garas; 1438-ban 

palaczk (égetett borhoz) — 2 0  4  >
1432- ben (Eperjes) rézműves szerződési díja =  100 frt és 20 köböl 

gabona;
1433- ban (Bártfa) gyertyatartók =  1 frt 12 4'•
1433-ban « bőr fujtatónak =  7 frt;
1433-ban (Eperjes) pánczél =  16 arany frt; 1438-ban pánczélöv =  

20 4  ; 1439-ben pánczélszíjj =  100 4  ;
1433- ban (Eperjes) ügyvédi palást =  1 ar. frt;
1434- ben « kocsitakaró (gobelyn) =  31 ír t;
1435- ben cc kenyér zsemlyelisztből = 17* frt (lakomára);
1430- ban (Bártfa) pisztolytok =  10 4  >
1439-ben cc fél negyed aczél =  30 4  ;
1450-ben « a városi hatóság a vászonipar rendszabályát adja

ki főleg az elszámolás pontossága érdekében. Számadáskönyvei 1418—
1421-, 1420 —29-ig írják össze az adózást, adóból való kiadást és betű
rendben az évi kiadásokat; 1432—44-ig ugyanezeket a fizetés kelte (va- 
sárnaponkint, utóbb 'pénteken) szerint, de a gyolcs- és vászongyártás 
jegyzékeit külön szerkesztik meg. Ez a «Registrum syndonuins, mely

3 1 *
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pontosan mutatja, hány fonalú a vászon, minő a mennyisége, minő' 
összeget fizetett érte a tanács s mi a külső vászon kereskedelem ered
ménye. (Mellékesen jegyzem meg, hogy főleg az 1424 8 -iki jegyzékek 
még építési számadásokat, külömböző árviszonyokat s a lakosság va
gyoni viszonyait is feltüntetik. Az 1418-iki összeírás az adózókat ulczák 
szerint sorolja fel, a miből a város középkori részei állapíthatók meg.'

1475-ben jy Eperjes) bodnár-árszabás: 1 0  láb kád =  IV* vör. Irt: 
1 hordó és 2  átalag =  1 vör.vfrt; 1 ® bordó =  8  pénz ; egy-abronesú ser- 
l'őző-kád =  9 pénz, 1 dézsa =  4 pénz ; hordóabroncs =  1 pénz ; 1 kis 
dézsa =  2  pénz ; nagy káddonga 3 pénz ; hordódonga =  1 pénz ;

1550-ben (Eperjes) szíjjgyártó-árszabás: kétágú gyeplő 25 7/ : 
gyűrűs kantár =  25 ; gyeplő =  18 7) ; heveder =  3 7) ; pár kengvel-
szíjj =  12 7),; huszárkengye! =  18 \  ; lovagkengyel =  20 7/ ; huszárló- 
kantár és zablya =  50 ■$[, ; u. az egyszerű - 35 7/ ;

1596-ban puska =  5 frt 50 7/ ;

1597—1612-ben : 
1 mázsa vas 1 frt 50 4

1703-ban : 
2 frt —  7/

1 « ón 27 (( — (( —
1 « réz 6 (( — (C 5 frt 40 7/,
1 koncz papiros (( 1 2 (( frt 18— 21 7) ( 1  kötés =  2 0  koncz
1  vég karasia posztó 19 (( — (( — —
1 rőf bársony 1 (( 60 (( —

1 sing vastag vászon - Irt 0—7 7/ 
1 font puskapor 1 « 2 0  «
1 sing gyolcs « 17-27 «
1 sing világoskék 

kapicza 2  « 4  «

Az élelmi és más czikkek bártfai árszabályzata 1751) szepl. 10-ről
m .  ( i cn .

«Az Marhának mostani idejéhez képpest, akar Ökör akar Te
hén jó húsnak fontja télben, nyárban tudniillik királyi váro
sokban (rfrt — ty) : ..............  —'05

Alább való ................................ 04
Falukon és Mező-Városokban 04
Alább való '0.4
Akar ökör akar tehény nyelv torkostul, hasonló képen főni 

számra méretettek '14
Olvasztott Szarvas Marhából való ladgyunak fontja — 14
Bárány faggyú - 1 0

Olvasztatlan Szarvas Marhábul való fadgyu -  11
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Hf. d e n .

Hornyu-husnak fontya Városokban .... , — (Mi
Falukon — 04
Bornyu-lu Lábostul 1 2

Tüdiije-Mája-Béle . . . —‘lő
<Hoc per expressum ex|)osito (erősen hangsúlyozva): hogyha 

fertalyonkintis kivánnyak árulni az Mészárosok, tehat azo- 
katis Iont számra adgyak.)

dó örek kövér bárány, és kecske húsnak fontja Királyi és
Mezei Városokban .............................................. —-04

Aláb való .... ...............................  — -03
(Hoc specialiter declarato: nem más képpen, hanem font 

számra subpoena Confiscationis árultassék.)
Fris disznó húsnak fontya közönségessen — 00
Vastak kövér nyers szalonának fontya — 09
Aláb valónak —-07
Hétvány, és vékony szalonának fontya -  -00
Sós szárasz és kövér ó szalonának fontya _  __ -12
O hájnak fontya   2 1

Uj kövér fontya -14
Aláb valónak fontya .... 12
Egy pár örök ökör legnagyobb b őr............  1 0  -
Aláb való nyer(s) örök ökör búr 8 -
Annalis alább-való . . fr-
Egy pár örög leg nagyobb tehénv bűr 0 -
Kissebb 4'—
Annalis kissebb 3 -
Harmadfű tinó bőrnek párja 2 ő0
Egy pár Juh, avagy Köss Tímárnak való örögh bűr -  0 0

Szűcsnek való Juh bőrnek párja 00
Fiatal bárány bürnek párja — át)
Fiatal kecske bőrnek párja —-24
Egy esztendős tinó bőrnek párja F00
Szopo borjú bőrnek párja 00
Egy pár öreg bak bőr 2-
Egy pár közönséges nyers kecske bűr ... F2 0

Prémnek való öreg fekete Juh bőrnek párja 100
Saru.
Kocsisnak térdgyen felül jó új saru P30
Annál kissebb jó bélelt saru 102
Férfi pantofli 90
Asszonynak való pantolli - ' 0 0
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Rf. den.
Egy pár kordovány czépelős 1 ' 0 2

Férfi csésmanak fejeléstül ......  — 48
Aszony Embernek való egy saru .... .... -75
Annak fejelésébül '8(5
Férfinak való új saru s csizma varásátúl, ha Gazda mindent 

ád hozzá -'24
Hasonló sarunak fejelésétül, ha Gazda mindent ád hozzá — 15 
Annak fejelésétül, ha Gazda mindent ád hozzá — 15
Bogáncs —'80
Egy pár sarunak egész talpaltásátúl '24
Félég való talpalásátul —'18
Egy bokor bocskornak a java '•ifi
Alább való —'80
Annális alább való _. —'18
Férfi csizmának aláb való talp '24
Aszony Ember aláb való talp —'21
Tiszta fejér vjaszk Gyertyának fontya 102
Sárga Gyertyának fontya '72
Egy tont vjaszknak munkájától — 12
Középszerű sernek hordója ............... 170»
(Büntetés: a hibás áru konfiskálása).

VIII. Sörnevelés. A szőlőtermelés csekély volta miatt a 
felsővidék hamar eltanulja a szerzetesektől a sörnek készí
tése módját és használatát. Annak az ősi magyar neve «ve- 
nyerék». Mint országszerte, nálunk is szabad a főzése. A vá
rosokban a házhelyhez külön fűzött sörfőző-jog alakul ki. 
Az ily jog birtokosaiból áll össze a sörfőző-czéh.1 Az 1550-iki 
országgyűlés szabályozza a sörkimérést, a mennyiben kisebb 
mértékre szorítja le. A városok sörszállító jogát egyébiránt 
az uralkodók többszörösen védelmezik a nemesség versenye 
ellenében; így Eperjesét az 1474—5. kir. rendeletben; ugyan
annak sörfőzését az 1528. kir. rendelet a város határán kívül

1 A bártfai cehalis serfőzők számadáskönyvei 1679—99-ből jelzik, hogy 
választás útján 4 a senior; a választás rendesen márczius hó elején (2—12-ig) 
megy végbe. Pénztári átvételek: 1678-ban 115 írt, 1679-ben őGö'OlV» frt, 1680- 
ban 713 '2 8 l ,2 frt, 1681-ben 778'471/2 frt, 1687-ben 100134 frt, 1699-ben 666-37 frt, 
a miből 516 64 frt a követelés.
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2 mérföldre korlátozza, viszont azonban az 1568-iki a ne
mesnek, valamint az idegennek sörét innen kitiltja. Ugyanitt 
1560-ban a sör árával tartozó fogságra vethető. 1506-tól a 
sörfőző- és mérőjogot a városi közbirtokosság veszi át. Ezt 
az intézkedést az 1560., 1568-iki királyi, az 1825., 1842., 1845-iki 
HT.-i, az 1855-iki cs. kir. keresk. miniszteri, az 1856-iki kassai 
helytartótanácsi és az 1877-iki m. kir keresk. miniszteri ren
deletek megerősítik. A sörnevelő testületnek tagja felesketett 
és beiktatott polgár lehet, ha ilyjogú háztelke van. A jogot a 
telek, ha 32 évig senki sem használta fel, elveszti. Az utód 
bekebelezési díjul 42 irtot fizet a közbirtokossági pénztárba: 
ha leány az illető, ki nem jogosítotthoz megy nőül, 63 írt, 
a jogosított háztelek új birtokosa 100 frt, más örökös 200 frt, 
nem jogosított polgár pedig ily telek vételekor 200 frt díjjal 
tartozik. 1877-től a közbirtokosság jegyzőkönyve határozza 
meg a díjakat.

A XVI. században és a rákövetkezőben, egész a kurucz- 
labancz időkig, virágzó a magyar sörgyártás. Sörfőzőházai 
nemcsak a polgárságnak, hanem az udvarházaknak, sőt köz
ségeknek is vannak. Bár a sörnevelés idegen divat, minden 
termése magyarrá válik. Magyarok a sernevelősök összes 
szertartásai, azok az eszközeik. A sörnevelőház sövényből 
vagy fából épül, csak a kemenczéje kő. Van benne : «szalad- 
áztató» öreg tölgyfavályú, a ház felett pedig: buzatartó pad. 
Egyéb eszközök: a szaladszárasztó, a vízmelegítő rézüst. 
sörhevítő-kád.

Söranyag a XII. századtól: a brasium, cumulus és mar- 
cium. Később nálunk búzából, zabból vagy árpából főzik 
a sört. Keverik is a gabonát hozzá. Leggyakoribb a szemelt 
árpából főzött sör, melynek anyagát «szalad»-nak hívják. 
A szaladsör tehát nem maláta-sör nálunk, mert a szaladot a 
malmokban őrlik. A szalad az aszú- vagy csirázott árpa
mennyiséget is jelenti, a mennyi egy főzetre szükséges, ren
desen 6 köböl sörárpát. Ezt a szaladházban (áztató) a szalad-
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fektetéshez való deszkarekeszekbe (öregválu) helyezik; ha ki
csirázott, lészára kerül a szaladáztatóházban, mely alatt van 
a száraztó kemencze. Itt szaladhányogató falapátokkal addig 
forgatják, a mig aszúszaladdá nem válik. Ekkor átteszik a 
sörnevelőbe, hol a főzés azaz nevelés történik. Az elkészült 
•sörlét (virics) vályúkkal a sörhütőbe eresztik, majd az élesztő- 
kádba, hol erjednie kell. A szűrés után megmaradt anyag a 
maláta, melvlyel a sertést hizlalják. A kész sör azután apró 
sörös hordókba, a márcz-sör nagyobb, márczos hordókba 
(287 iceze) kerül. Az urasági sörnevelőben egy nevelésre öt 
bordó készül: hetenkint ott két nevelést végeznek; a zboróí 
üstről 1671-ben 3 hordó sör megy le egyszere. A sörnevelős 
egy nevelésre 2 fertály búzát vagy árpát vesz át. Minden 3 
átalag sörhöz egy fertály komló jár. A sör ára, még a XVII. 
század végén is olcsó, mert sok a sörnevelő: ekkor is 1 Irt 
35 kr az akója. A falukra vetett sört az úri csapszékben még 
olcsóbban adják: ott a sört rovásra iszszák. A fogyasztás nagy
mértékű. így egy bártfai házban 1426-ban sörárpa 247 </-nyi 
fogy; a búzasör pintje 10 «7 ; jun. 9—22-ig ugyanott négy 
edény-nyolczadot isznak meg, a márcziusi sörből jun. 23-án 
pedig 110 pint fogy el. Nemességünk sorából a Rákóczi- és 
Keczer családnak van Tokajban kiváló sörnevelőjük.

A sörügygyel a többi közt még Bártfa 1456., 1520., 1535., 
1538—9., 1574. (sörnevelési engedély), 1590—1699. (serfőzőczéh- 
számadások) és Kisszeben 1512., 1569., 1572. (sörper) levéltári 
adatai szólanak.

A XVII. században kezdik a sörnevelőkben a pálinka
főzést1 is űzni. Az azután háttérbe szorítja lassankint az 
egykori magyar égettbor-főzést. A sörnevelősök osztálya 1670- 
től három évtized alatt ])usztulásnak indul. A beszállásolt 
német hadak, mint mindent, a minek köze volt a magyar

1 Eperjes pálinkaégeti) joga ellen 1702-ben a vármegyei fiskus tiltakozik. 
Bártfa szeszégetési szabályzata : 812—1750. kelt.
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kultúrához, azt is tőnkre tették. Még a nagy udvarházak- 
beli sörnevelők is eltűntek. Zrínyi Ilona nagysárosi sörfőző
házáról így írnak: «Fedele semmire való, csaknem dűlőiéi
ben vagyon . . . kemenczéje összeomlott, szaladszáraztó lész- 
kája romladozott, sörfőző-kemenczéje a kéményével együtt 
összeomlott, a sörszürő-kas összeromlott, a sörnevelő szobája 
romladozott, a kemenczéje összeomlott, az ablaka puszta». 
S a magyar sörnevelés összes emlékei is hamarosan elkal
lódtak.

A szepesi kamara 1717-ben vezeti a városok Sörügyé
nek tervezeti transactió-yöt. Ez alkalommal felidézi Borne
misza György váradi püspök intézkedését, a ki a vármegyét s 
annak városait 1572 decz. 15-re Váradra hívta meg, ott meg
hallgatta a sérelmeket, mire a felek egyeséget kötöttek a 
következőkben:

1. A nemesek fenntartják a sörfőzés jogát ; de a jobbágyságot el
tiltják tőle, kivéve, hogy aratáskor szabad neki házi használatra egy 
ízben főznie. Ha máskor is főz, 12 frtot fizet birságul, a miből 2 a a 
birtokosé, 1 s  a városé.

2. Ha nincs nemesi sör, akkor szabad a városból vásárolni.
•!. A nemes csak ott főzethet sört, a hol lakik.
4. A jobbágy más nemestől is vehet sört.
ö. Hanusfalva, Szentkereszt, Héthárs, Nagysáros és Palocsa sör

főző községi joga megmarad.
0. A nemes árusításra más vármegyéből nem hozathat sört.
A transactio ennek a régi szerződésnek a felújítása.

IX. iparos-adót a czéhek fizetnek. Ez a városoknak je
lentékeny bevételi forrása. (L. X. fej.)

1455-ben (Eperjes) a csizmadiaczéh adója 5000 «/.
14145-ben (Bártfa) a szabó- és takácsczéh adója 150 K. frt.
1455-ben « a csizmadiaczéh adója 7000 //.
1455-ben « a mészárosczéli adója 540 K. frt.
1455-ben « a pékczéh adója 2200 g .
A városi pincze bérlete is közjövedelem:
1454-ben (Bártfa) 25 frt.
145(>-ban « <S0 frt f  10 arany frt.
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1437— 8-ban (Bártfa) 40 ar. frt.
1438- ban (Bártfa) 45 ar. frt.
Eperjes 1850-ben a házipénztár jövedelmének emelésére, mivel 

1409 frt tényleges pénztári készlete mellett 3010'16 frt követelése van, 
kénytelen általános iparosadót kivetni.

Söradó 1851-ig nem volt. Ekkor vetnek ki először minden 5 ' 6  

liter sörre 36 kr adót; 1852-ben egy akó sör s minden czukormérő-fok 
után 3 krt pp. ben.

Állami szeszadót 1849 után hoznak be. Előbb volt ugyan az ital
mérési regalejog után adó, de az csak az uraságnak szólt; 1836-ban a 
jobbágy a nem-gabonából készített szesz adójául egy főző-üst után 2  frtot 
űzetett; 1851-ben 40 pintes akó után 10 kr, borfeldolgozással 15 kr a 
szeszadó, mely a szesztartalom 12'5%-os emelkedése miatt 45 krral 
nagyobbodott. Az 1878:24. t.-cz. értelmében minden hl-fok szesz után 
1 1  kr a szeszadó.

X. Malom- és gyáripar. A) A malom-ipar már az ősi 
időkben megyeszerte elterjedt intézmény. A vizi malom ke
zelője, a molnár a királytól adományozott szolga; a malom 
önálló jogügyi tárgy. Malomépítésre a földesúr ad jogot; a 
malomkerék azonban, mint ez a nemesi birtokosság életében 
látható volt, lehetett más tulajdonosé is. Idővel erdőkben 
gazdag vidékünkön a fürészmalmok is elszaporodtak. Váro
sainknak is régtől vannak külön malmaik, a melyekre a ma
lomjogot kir. kiváltságlevelek adják meg. A bártfai malmokra 
vonatkozó szabadalom-erősítések 1641/5-ben történnek. Ennek 
a városnak külömben már régiek a malmai. Az 1434—35-iki 
számadáskönyvek a következőkről emlékeznek meg:

1434- ben: fürészmalom bérlete 8  arany frt
alsómalom « 27 « «
felsőmalom « 55 « «
a kórház mellett fekvő bérlete 18 « «

1435- ben: 8  arany frt és évi 2 arany frt bér;
« 45 arany frt;

1436- ban: walk- (posztótisztító és szőnyegkészítő) 8 8  arany frt.

Ugyancsak az 1434-iki adatok ismerik Eperjes malmait; Kissze- 
ben három malmának 1727-iki bérlet díja 800 frt.
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B) A gyáripar a XVIII. század végső tizedeiben jelent
kezik nálunk, bár előzőleg néhány iparczikknek nagyban 
való termelésével is találkozunk. A kisszebeni 1668-iki bőr
áruk lajstroma sejteti pl., hogy ennek a ezikknek akkor igen 
nagy lehetett a kelendősége s valószínűleg a timárezéh sok
tagú munkása biztosította a vidék szükségletét. Sáros vár
megye ugyanebben az évben magyar rendeletet ad ki a város 
részére, melyet a községi bíráknak is megküld:
Alföldi öreg ökörbőr bokra 8  frt Ittvaló öreg tehénbőr bokra 5 frt 
Iltvaló « « < ( 7  « [Birság: 12 frt.]
Alföldi « tehénbőr a 6  «

A csizmadiák, vargák, tímárok és «gérbérek» (cserzők) bőrárai:

Öreg férfinak kocsissarú 1 frt 24 Öreg bocskor — Irt 24 7/
« « « c( 90 « Kisebb t< .............  —  a  18 «

Szattyán férfi-csizma — « 90 a Öreg sárii _____  _  - - « 18 cc
Kisebb « « - « 75 « Kisebb talp...... .............. a 18 «
Még kisebb férfi csizma — « 50 «

Azonfelül 1808-ban Pécsújfalun, Balázsvágáson kir. vas
hámort említenek az iratok, melvet kir. kamarai sáfár veze- 
tett, 1817-ben Sebeskellemesen pedig gyenge rozsolis-gyárat. 
1844-ben Fejérváry Gábor két társával Eperjesen posztó- és 
gyapjúszövet-gyárat alapít s gépekre 7500 frtot költ.

A kavicsosi (livohutai) üveggyár, bár a Forgách gróf
család 1790-iki alapításáról szólnak az adatai, hasonlókép 
régebbi keletű. Már 1714-ben működik. Utóbb kapta meg
nagyobbított formájában a Máriavölgyi-nevet. A Forgách- 
családtól Anhalti Frigyes hg vásárolta meg.

A gyár a Tapoly forrásvidekén, a községtől 4 km-reT 
600 m magasságban fekszik. A tájon egykor virágzó vas- 
hámorok voltak s fürészmalmok ma is vannak. Zord, sötét 
fenyvesek és ősi bükkök környezik. A vidéken bőven terem 
a pisztráng, de az ellensége is megvan: a vidra. Berende- 
dezése: a hét tégelyes közönséges kemencze, két vízerőre be
rendezett üvegcsiszoló-műhely, melyek egyike két-, a másika

49 r
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három lóerejű, illetőleg két és négy méter magas vízesésű. 
Az ömlesztett üveganyag súlya tégelyenkint 1(50 kg. Van 
továbbá kiterítő lemez-műhelye. 1886-ig homorú és tábla
üveget, továbbá sima és színtelen vagy lestett lámpa-henger- 
üveget, 1895-től újabb berendezés alapján öblös és esiszolt 
üveget köszörül. Műhelyeiben előbb 42 munkást (28 férfit, 
14 gyermeket), az olvasztóban 8 fűtőt, 2 olvasztót, 8 csoma
goló nőt, 2 köszörűsmestert s kivülök számos fuvarost és fa
vágót foglalkoztatott, a kiknek napszáma átlag: napi 60 kr, 
a nőké 80 kr volt. A legnagyobb bér 3 Írtra emelkedhetett. 
Nyersanyagul felhasznált a gyár: 1000 mm kovát 2000 Irt, 
1000 mm homokkőt 800 frt, 500 mm szódát 5000 frt. 100 mm 
hamúzsirt 2000 frt, 250 mm meszet 750 frt, 300 mm szalmát 
(500 frt és 8000 m3 fát 5200 frt, összesen 16,850 frt értékben. 
Termelt árúi: 23,000 Schock (á 60 db) homorúüveg 23.500 
forint, (5000 Schock táblaüveg 7800 frt, köszörült és lámpa
üveg 4000 frt, összesen 37.100 frt értékben. A munkabér:
12,000 frt, a hivatalnokok fizetése 3000 frt, a gyári bér 8000 
forint, a mihez az üzemtőkekamat számítandó. Kivitele nagy- 
részben Felső-Magyarországra szólt s csak kis részben a 
budapesti ásványvízforrások szállítóihoz. A gyár csak a fa
szükségletét szerezte be helyben. Az erdőben a fa m -e 20, 
vágással és szállítással 65 krajczár. Budapestre 400—500 frt 
árú szállítása a rossz közlekedési viszonyok miatt 80—100 
írtba került: az érték 20%-a. A munkások 10 hóig dolgoz
tak a gyárban.

A gyár megnyitása tulajdonkép 1814-ben történt cseh 
munkásokkal. Cseh bérlő vezette 1820-ig. Ezután 12 évig 
szünetelt a munka, majd 1832—46-ig újra megindult az 
üzem; ekkor Burghard lengyel gyáros vette bérbe a gyárat 
s tetemesen átalakította úgy, hogy többnyire pezsgő- és 
söröspalaczkokat készíthetett. Volt neki sörgyára is a telepen, 
valamint pezsgőgyára Eperjesen. 1848-ban a szabadságharcz 
őt is magával sodorta. Utána ismét cseh gyáros kezére jutott
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a bérlet, a ki 12 éven át leginkább öblös üveget produkált.
1860-tól pedig 1895-ig öl bérlő vezette, kik már az öblös és 
csiszolt üvegen kívül finom táblaüveget is termeltek. 1895- 
ben a Pausz T. kassai czég vette át a gyárat, melynek szak
szerű vezetése alatt a belső üzemben 32. többnyire község
beli munkás foglalkozik. Ezek fizetése havonkint 40—60 frt, 
szabad lakás, kellő szántóföld és tűzifa. Az évi termelés öblös 
üvegben 22,000 frt, csiszoltban 8000 frt. A szomszéd vár
megyékben és Liptóban talál elégséges piaczra.

Eperjesen 1848-ban eczet-, 1852-ben likőr- és rozsolis- 
gyár létesül, továbbá eperjesi kereskedők és polgárok 1859- 
ben, mint részvénytársaság, Nagysároson állítanak fel egy m li
es kereskedelmi malmot 800 db á 200 frtos részvénynyel, 
majd annak 1867. évi leégése után újra építik, 1879-ben 
pedig kettős tőkével megnagyobbítják. 1885-ben ismét tűz
vész martaléka lett a malom, mire ismét megkettőzik a 
tőkét, megbővítve új épületbe helyezik. Őrlő képessége napi 
800 mm.

A víz- és gőzerőre berendezett gyár pörgettyű-kereke 
gőzgépei, a négycsöves gőzkazán s a szintén víz- és gőz
erőre szóló tűzifecskendő-telep hamburgi és prágai, a malom
berendezés és munkagépek a budapesti malomépítő-gyár 
szállítmányai. A telepet a Kassa—oderbergi vasút nagysárosi 
állomásával szárnyvonal köti össze.

Úgynevezett magas műőrlést végez a műmalom s főleg 
búzát s kisebb mennyiségű rozsot dolgoz fel. 1895-ben 
272,312 mm-t őrölt amabból, 8072 mm-t emebből: a kész 
őrlés belőlük 274,128 mm-t tett, mely búza- és rozslisztre, 
búzadarára és rozskorpára oszlik. Háromféle asztali dara, 
kilenczféle (0—8 számú) búzaliszt, három fajta (I—III. sz.) 
rozsliszt, kétfajta: finom és durva buzakorpa és egyfajta rozs
korpa készült benne. Készítményei az 1869. lipcsei, az 1869. 
sárosvármegyei, az 1879. berlini nemzetközi, az 1873. bécsi 
világ-, az 1885. budapesti országos-, az 1883. sárosvárme
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gyei gazdasági-, az 1890. bécsi kiállításokon részesültek kitün
tetésekben. Részben a belföldön, n. m. az eperjesi, a sáros- 
és a szomszéd- meg liptóvármegyei piaezokon van keletök. 
részben pedig az osztrák É-i tartományokban. A közös vám
területen kivül csak Észak-Németországba szállít még. A mű
malom állandóan 135—140 munkást foglalkoztat, kiknek munka
bére 45 krtól 1 írt 80 kr-ig emelkedik. Azok legnagyobb- 
része helybeli vagy megyebeli. A gyári betegsegítő-pénztár 
az 1891 : 14. t.-cz. értelmében szervezve van. 1910-ben a mű
malom a borsod-miskolczi műmalom részvénytársasággal 
egyesült.

A Főnixhutai üzem 1880-ban szűnt meg. Régebben tete
mes rézérczet termelt, különösen a Rholly-család1 ottani bir
toklása idején (a XVIII. században). Volt ott rézkohó, mely
ben négy olvasztó-pest, két tárcsázó-kemencze és egy réz
hámor üzemével kizárólag rezet állítottak elő. Mivel azon
ban a bánva polgársági báiwaművek évről-évre kevesebb 
rézérczet hoztak beváltásra, az 1885-iki bányapolgársági köz
gyűlés elhatározta, hogy a huta üzemét beszünteti. Ez az év 
volt az utolsó beváltási év. 1880—87-ben a kohó csak régi 
érczhátralékokat dolgozott fel, mígnem az üzeme 1880-ban 
végleg megakadt. 1889-ben a földtulajdonosok: Ghillányi 
Imre br. és Rujanovics Sándor vették át. A szétbontott kohó
ból 1896-ban még három lakható épület és egy vízgát állott 
fenn.

1803-ban Potemkin Ödön «Sáros vármegye leírásaiban 
üveghutát Livón, Sztebniken ésSarbován (Hrdődy György gróf), 
vasgyárat Kruzslyón és Fricskén (Forgách gróf), fehércserép- 
edény-gyárat Eperjesen, bőrgyárat Fintán (Dessewíly Sámuel 
gróf), likőrgyárat (vanília-, kávé- ananász-, köménymag-, 
czitrom-, narancs- és ürmös- stb.-féle termeléssel) a sebes-

1 1774-l)en Khaell (Rhollvi Antal, mint provizor. a saját arczképével réz
pénzt veret.
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kellemesi réteken és posztógyárat Eperjesen említ, megjegyzi 
azonban, hogy a hajdan híres nagysárosi, kisszebeni és bárt- 
fai gyárak helyett már csak pokróczszövőszékek találhatók.

Az « Első Eperjesi Lendamaszt-müszüvágyár» előbb Sebes
kellemesen, majd Eperjesen lépett munkába. Előzményei 
megvoltak már Tapolybisztrán egy takácsműhely munkájá
ban. Annak szövött árúi kerültek 1887 telén az eperjesi Bloch 
Salamon és F.-czeghez, a mennyiben a munkások az elszegé
nyedett műhelytulajdonostól nem kaphatták meg pénzüket, 
utóbb pedig a két szövőszéke. A sebeskellemesi telepen kezdi 
meg — egyelőre szűk keretben — a gyár a munkát; mivel 
pedig az árú jó és van kelete, hamarosan három új szövő
széket állít be a tulajdonos s a saját eperjesi házában fej
leszti az intézményt. Nemsokára a gyár, miután tiz szövő
székre gyarapodott, az iparadótól való mentességet nyeri 
el. így kelt a hajdan virágzó szövőipar új életre a város
ban. A siker következtében ismét öt szövőszéket szerez be 
a tulajdonos, a városi «Zöldfa»-épület bérbevevésekor pedig 
újra ötöt. Baross Gábor minisztersége alatt, a vármegye 
támogatása alapján, a vállalat állami segítségben részesült, 
melynek feltételéül 35-re növekedett a gépeinek száma. 
A 90-es években 42 szövőszékkel dolgozik a gyár, a mun
kásainak átlagos száma 50, kik közül a szövők heti 5—10 
forint, a napszámosok napi 40—60 krajczár bért húznak. 
Eőnehézsége az, hogy szakmunkást és fonalat külföldről kell 
hozatnia s a kész árút a késmárki fehérítőben átdolgoztatnia. 
Gyártmányok: asztalneműek, czímerek és monogrammok be
szövésével, színes és fehér ágyhuzatok, kávésabroszok, asztali
futók, térítők, milieuk s megrendelésre — rajz után — bár
minő szövöttárúk. Piaczát Magyarországon túl a külföldön 
is megtalálja. A gyár összeköttetésben áll a «M. Kereskedelmi 
Múzeum »-mai is s több kiállításon szerzett elismerést.

Az «Eperjesi népbanké kályhagyára 1885-ben szintén a 
sebeskellemesi réteken indult meg, 1890-től pedig Eperjesen,
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3590 öl- kiterjedésű saját telken állandósult. Hogy a gyárt
mányait tűzálló agyagból állíthassa elő, 1893-ban 24 lóerejű 
gőzgépet s az agyagipar-szaknak megfelelő agyagzuzó-, vágó- 
és őrlőgépeket szerzett be. Ezzel a berendezéssel tényleg 
hazánk elsőrangú gyára lett. Termelő képessége évenkint: 
2000 db kályha. Minőség tekintetében azok fehér leöntött 
mázas-, barnára v. zöldre zoinánczozott- és majolika-kályhák 
s egyszerűbb vagy díszes kivitelűek. A gyár átlag 80 mun
kást foglalkoztat (1896-ig); fő nyers anyagát a klauzurai kincs
tári bányából használja fel s annak befuvarozásával is sok 
falusit támogat; vármegyei szurkos fenyőfát 34.980 frt össze
gig vásárol; eladott kályháinak értéke 347.461 frt. Kitünte
tésekben az 1891. budapesti agyagipari, budapesti országos 
ipar-egyesületi és délmagyarországi ipar- és mezőgazdasági, 
továbbá az 1896. millenniumi kiállítások alkalmával részesült.

1891-ben a vármegye ipara jelentéktelen. Legnagyobb 
iparvállalata a nagysárosi műmalom; van 2 gőzfűrész- (Lukó, 
Hertnek), 3 műfürész-malma (Kruzsló-Máriavölgy, Kurcsin, 
Bártfa), 52 szeszgyára, 1 sörgyára (Eperjes), 2 sajtgyára (Jakab- 
falva, Palocsa), 50 vizi fürészmalma, 2 üveggyára (Livóhuta, 
Szulin), 1 gyujtógyára (Alsókomárnik). Házi ipara: kosár- és 
kasfonás, seprőkötés, vászon- és halina-szövés, pokrócz-készí- 
tés, csipkeverés. A kereskedelme is gyenge: fa- és faáruk, 
marha- és más állati termények a tárgyai.

1883-ban készült a gőzkazán-visszaélések vármegyei sza
bályrendeleti tilalma.

1910-ben Eperjesen jéggyár, Kisszebenben kefegyár léte
sült részvénytársaságok vállalatában, továbbá a Buehner- 
Moskovics-féle műaszlalos- és lakatosgyár.

XI. A mértékek használatában a városok is az orszá
gos rendelkezést követik. Azért nagy az ingadozás. A hatósá
gok magok járnak elő rossz példával, a mikor egyre-másra 
változtatják az utasításokat. 1693-ban a mértékhamisíló bir
sága 4 frt; 1698-ban a budai mérték a kötelező, 1716-ban



IPÁI! ÉS KEIiKSKKDKI.EM. 497

]>o/.sonyi, hivatalosan lepecsételt metreta-t (zabedény) külde
nek a községekbe, 1718-ban a budai ürmérték (borra) 180 
iccze — 3 urna = 1 vasa, 1719-ben a budai mérték érvényes.
1725-ben ugyanez a pozsomdra alakítandó át, 1733-ban a 
lengyel 00 mensura-s garniecz tilos, míg a 180 icczés a 
megtelelő s a gönczi hordó három urnát tesz ki, 1837-ben 
1 hold — 1000 orgia (öl), 1844-ben a vármegyei szolgabiró 
lefoglalja az eperjesi városi mértékeket, mire a városi tanács 
a/ 1659-iki törvény és 1807:22. t.-cz. alapján feljelenti a 
MT.-nál, egyúttal pedig utasítja a rendőrkapitányt, hogy: 
«Erőhatalommal is ezentúl zabolázza az idegen és sohasem 
elismert (vármegyei) hatóságok lisztjeit, nehogy biztosított 
szabadságának bimbai ugyanazon szentségtörő kezek által 
egyenkint leszakíttassanak.» 1847-ben a vármegye a zabot, 
lisztet és főzelékneműt «csapon» méreti s két vasrőföt alkal
maztat a vámszedői hivatalnál és a városházán, 1849-ben a 
sóvári hivatali főnök beszünteti a dolium (bödöny (-mértéket. 
1848-ban a városi mérleget haszonbérbe adják ki, 1851-ben 
ismét a pozsonyi ürmérték a törvényes.

A budai rendszerű mértékeket az 1405:1. t.-cz. rendeli el. Felénk 
a kassaiak divatosak, de sok más rendszerűek is.

a) Gabonamértékek: köböl =  2 pozsonyi mérő (10888 lit.); kassai 
köböl =  2  szepesi köböl; 1 pozsonyi mérő =  szapú; 1 a pozsonyi mérő =  
véka ; 1 í pozsonyi mérő =  fertály.

Német mérték: 4 math =  1 korecz: lengyel mérték =  2‘5 pozs, 
mérő; 4 ninth =  1 lnkna: lengyel mérték =  2 5 pozs. mérő; 1 metz =  
1 zuber: lengyel mérték =  4 barilla =  6  csöbör.

b) Bormértékek: pozsonyi, budai, kassai pint, cseber, vödör; 
(1 pint =  4 fertály =  1418 lit. ; 80 pint =  1 cseber; 40 pint =  1 vödör); 
kassai, gönczi, lőcsei, iglói stb. hordó (kis és nagy akó; 1 bécsi akó =  
85 kassai pint, 1 budai akó =  82 kassai pint =  1 kassai akó).

c ) Sómérték: thyminus =  100 drb kősó.
d) Súly mértékek: mázsa =  100—120 Á) ; tonna =  4 krakói korecz =  

72 garniecz ; 1 korecz =  14 garniecz.
e) Röf V» öl.

A városoknak már a legrégibb korban voltak saját mérő
T óth Sándor: Sávos vármegye monográfiája. III. 32
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házaik, melyeket bérbe adtak (1434-ben [Bártfa] bérletdíja 
120 kir. írt); a mérési díjak pedig a közjövedelmet gyarapítot
ták. Pl. 1430-ban (Bártfa) a viaszé 12 4 ,  a hordó boré 1437- 
ben 8 4,  (a pinczén kivid) 10 4, egy edény viaszé 2 4 ,  egy 
mércze viaszé 1 4 stb. volt. Ugyanott 1437-ben mérőhivatal 
is állott fenn, melynek bérletéül 20 arany Irtot fizetett a 
megbízott.

XII. A M. Orvosok és Természetvizsgálók 1840. évi nagy
gyűlése alkalmából Eperjes város iparkiállitást rendezett, 
mely alkalommal fiók-ipartestületek szervezését javasolták a 
vármegye területén. A kiállítás tárgyai:

a) Posztómmá : hét eperjesi gyárból: tömött posztó rőté : 
1T2 írt, gyapjas mohion rőfe 036 — 0'48 írt, lótakaró rőfe 
P48 írt, téli kendő rőfe P48 frt, gépszövésű rőfe 13.1—300 frt, 
düflfel és codrington rőfe P24 136 frt.

b) Yászonnemü: (házi): 10 kiállító, a Sárosmegyei Dol
gozó-ház és a Sóvári csipkeverők munkái. Egy kereskedő- 
czég évi 30.000 véget árusít; Haller Eerenczné grófné alsó- 
sebesi gyára Magyar-Islán külön kiállítást rendez finom gyolcs-, 
drillich- (három nyüstös) és zsákvászonból. Kiválnak a kis- 
szebeni szövők munkái: damasz abroszok és asztalkendők, 
a bártfai angol vászon és matraczszövet, kávéskendők, finom 
lengyolcs és nyers czérna, fehérített czérnacsomók, csíkos 
vászon. A nemes asszonyok is saját szövölteikkel jelen
nek meg.

c) Pór- és szőrmenemá : Dessewffy Soma gróf tintái gvára 
és kilencz kiállító munkái. Amott: a talpbőrtől kezdve a 
bárány-irháig külömböző gyártmány; emitt kikészített bőrök: 
fénymázasak is; czifra nemzeti ködmen (12 frt), fókabőr- 
guma (48 frt), vadmacska-, tengerimül- és hiúzbőr kar
mantyúk. egy 1000 drb-ból varrt szőrme-szőnyeg, vállfűzők, 
kesztvűk.•j

d) Fémnemű: Főnixhula, Sóvári József dárdany-bányája, 
10 kiállító. Amott: rézércz és öntvények, emitt rézművesek,
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bádogosok, aranyművesek, réz- és harangöntők s lakatosok 
munkái.

e) Kézmii és egyéb gyártmány: 8 kiállító: eczet és pezsgő
bor-(franczia feliratú) gyártmány a Burchardt-gvárból; ugyan
onnan ásványvízszivató tölcsér, borsajtó, nyers selyem, pa- 
mutvalta, kék vászon és karton, kötélneműk.

I ) Iparosmunkálc az iparosság legtöbb neméből. Vannak 
leleményes újdonság-kitalálók: «ujjával egyben szabott» frakk
készítő; saját találmányú ives hid, tölgyfa parquet: szebeni, 
zborói, tarczai és lukói papiros, hónapra járó falióra, szivar; 
szebeni pipaszár; hintó s különösen az eperjesi és bártfai, 
budainéri (Ujházy László), somosi (Andrássy gróf), szedikerti 
(I)essewlfy) és Benczúr József-félc hollandi égett cserép és 
téglanemü.

Krdekes jelenség az ipar sokoldalúságán kivül, hogy a 
nemesség erősen foglalkozik a gyári termeléssel.

XIII. évi iparnemek:
V á lla la t S z e m é ly 

z e t
.M agán-
v á l la l a t

1— 10
seg é d

1 1 — 2 0
s e g é d

I. Vas- ás fémipar . 255 2 1 2 137 144 0

II. (lép- ás köziek, eszköz
gyártás ...... 1 1 !) 1 0 2 76 45 32

III. Ivö-, löld-, agyagipar 94 283» 62 52 1 2

IV. Fa-, csont-ipar 189 407 90 1 2 0 80
V. Bőr-, szőr-ipar ...... 46 46 29 23 6

VI. Fonó-, szövő-ipar . .._ 27 28 14 26 0

VII. Ruha-ipar 898 552 649 312 35
VIII. Papiros-ipar ... 1 2 29 7 1 1 17

IX. Flelm. czikk-gyárlás _ 489 754 232 339 57
X. Kémiai ipar ... 13 24 8 4 2 0

XI. Kpítö-ipar ................... 277 254 205 118 24
XII. Sokszorosító-, műipar .... 18 53 9 6 47

XIII. Vendéglős-ipar ......  „. 635 899 172 491 1 2

3 2 *
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2 0  segédig 
motoros

2 0 -nál több 
segéd

2 0  segédig 2 0 -nál több 
motoros segéd

I. (5 0 VII. 17 0

II. 0 2 0 2 VIII. 266 182
III. 1 0 1 133 IX. 0 0

IV. 16 0 X. 0 64
V. 2 0 XI. 2 0 0

VI. 0 0 XII. 5 24

Válla
lat

Sze
mélyzet

Ma-
gán

1— 1 0
segéd

1 1 — 2 0
segéd

2 0  segé
dig mo
toros

2 0 -nái
több
seged

Ásványolaj-fejtés .... _ i 16 0 0 17 0 0

Sóbányászás _____
Vasgyártás, vas-, aczél-

i 94 0 0 0 0 95

ö n té s_____ ____ .... i 0 i 0 0 0 0

Kovács___.... ....____ 197 145 105 97 0 0 0

Gépész ...... ........ ........ 1 0 3 7 3 0 6 0

Szerszámgyártás ...... 1 1 0 0 0 0 0

Szeszgyártás , _  .... 1 1 0 0 0 0 0

Késgyártás .... .... 2 2 0 0 0 0 0

Lakatos .............  __ .. 18 28 9 2 1 0 0 0

Aranyműves...............
Rézhámor-ipar rézmű-

5 3 3 2 0 0 0

vés ...... ....... . . „„ 4 14 1 n 0 0 0

Ólom-, ónárú-gyártás 1 0 1 0 0 0 0

Bádogipar. .... .... 15 19 6 9 0 0 0

Gép-, kazángyártás . i 6 0 7 0 7 0

Kocsigyártás . ... .... 106 6 8 71 34 13 0 0

Órás....................... 1 0 1 0 4 6 0 0 0

Orvosszergyártás .... 1 1 0 0 0 0 0

Mész-, gipsz- stb. égetés 
Czement-, gipszárú-

24 9 2 2 1 0 0 0 0

gyártás ................... 1 0 1 0 0 0 0

Kőbányászat, kőfejtés 
Kő mech. megmunká-

14 144 7 4 1 2 0 129

lása ...... ......... . 1 0 16 () 9 0 0 0

Tégla- stb. gyártás 8 8 3 5 0 0 0

Fazekas .............. 35 79 23 19 0 0 49
Üveggyártás............... 2 27 0 1 0 0 24
Fürészárú-gyártás.... . 23 2 1 1 3 2 2 46 1 0 1 133
Hordógyártás 40 24 2 1 19 0 0 0

Asztalos................... .. 93 142 40 73 14 0 0
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V á lla 
la t

S z e 
m é ly z e t

M a
g á n

1— 10
s e g é d

1 1 — 2 0
s e g é d

20 s e g é 
d ig  m o 

to r o s

2 0 -n á l
tö b b
s e g é d

Fsztergályos 7 8 5 2 0 0 0

Aranyozó, faragó 1 0 1 0 0 0 0

Gyermekjáték-gyártás 1 19 0 2 0 0 0 0

Fasz e rs z á m -gyár l á s 2 5 1 1 0 0 0

Villamostelep 1 18 0 0 18 0 0

Szitakötő-ipar.......... 4 0 4 1 0 0 0

N ád fo ii ad é k-gy ártá s 
Gyékényfonadék-

1 0 1 0 0 0 0

gyártás 1 0 1 0 0 0 0

Kosárfonás 1 1 8 8 8 0 0 0

Fésiis 5 0 5 0 0 0 0

Bőrgyártás, bőrfestés 2 0 24 17 8 16 16 0

Szijjgyártó stb. 19 2 2 1 1 15 0 0 0

Sörte-, szőr-, toll-ipar 1 0 1 0 0 0 0

Fonó-,szövő-, vattaipar 
Kötött-, szövötlárú-

4 7 !) 8 0 0 0

gyártás 2 1 i 1 0 0 0

Hímzés-, csipkegyártás 
Gombkötő-, zsinór

2 0 2 0 0 0 0

gyártás
Kelmenyomtató- és

1 1 0 1 0 0 0

fehérítő-ipar 0 4 8 8 0 2 0

Kárpitos 5 1 1 1 1 0 0 0 0

Szabó 214 1 2 0 152 69 0 0 0

Szűcs......... . 58 19 41 1 2 0 0 0

Fehér- és ágynemű-
készítés ö 1 4 1 0 0 0

Női divatáru-készítés H 2 9 2 0 0 0

Varrás 94 4 91 8 0 0 0

Keztyű-gyártás .... 2 8 2 1 0 0 0

Kalapos 1 7 1 0 7 1 0 0 0 0

Sapkás............
Művirág-, dísztoll-

is 0 2 0 0 0 0

gyártás ...... 1 0 1 0 0 0 0

Varga, csizmadia.,. . 289 260 196 199 25 0 0

Buba-tisztítás i 0 1 0 0 (, 0

Mosás, vasalás bis 2 125 8 0 0 0

Borbély 19 24 7 1 2 0 0 0

Könyvkötő íi 1 2 7 1 1 0 0 0

Malomipar 2 2 2 278 109 '125 0 418 182
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Papiros-, p.-anyag-

Válla
lat

gyártás 1

Sütő-ipar 87
Czukrász, süteményes 4
Mézeshábos 9
Hentes 80
Mészáros 124
Béltisztító és paczalos 2

Sajt-, túró-, vaj-gyártás 8

Sör-, maláta-gyártás 1

Szesz-gyártás 81
Eczel-gyártás 
Konyak-, pálinka- stb.

4

gyártás 1

Asványvíz-aknázás 8

Szikviz-gvártás 1 2

Vízmű 1

Gyújtó-gyártás ... .. ...
Gyertya-, szappan-,

1

illatszer-gyártás......
Robbanószer-, puska

4

por-gyártás ............. 2

Gyepmester 6

Építő-ipar 17
Közút-építés 2

Hid-építés................... 2

Földmunka-vállalat 1

Kőműves 94
Acs .................. 128
Üveges ................. 1 1

Szobafestő ............... 18
Fényező, mázoló ....... 8

Kövező, aszfaltozó .„ 2

Kéményseprő .... 9
Nyomda-ipar ........... 5
Fényképiró ....___.... 5
Vésnök ... ........... „. 8

Festő, képfaragő .... ... 5
Vendéglős stb.......... . 608
Markotányos, kifőző 5

M a 
g á n

1 —  1 0
s e t f é d

1 1 — 2 0
s e g é d

2 0  s e g é 
d i g  mii- 

t o r o s

2 0 - n  á i  
t ö b b
s e g é d

0 0 1 7 1 7 0

1 4 8 2 1 5 0 0

(1 1 0 0 0 0

5 4 0 0 0

1 5 2 8 0 0 0

7 8 5 7 0 0 0

1 1 0 0 0

1 7 0 9 0

0 9 0 9 0
2 5 6 2 9 2 6 0

8 1 0 0 0

1 0 0 0 0

1 4 0 0 0

7 5 0 4 0

0 1 2 0 0 0

0 0 2 0 0 0

2 2 0 0 0

2 0 0 0 0

4 2 0 0 0

6 1 9 1 2 0 6 4
2 0 1 \  

\  t 0 0
2 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

7 5 8 8 1 2 0 0

9 5 8 4 0 0 0

1 0 1 0 0 0
i-i/ 1 5 0 0 0

8 0 0 0 0

1 1 0 0 0

4 5 0 0 0
2 2 2 0 2 0 0
2 2 1 8 0 0

1 2 0 0 0

4 0 1 4 0 0

1 6 4 4 5 8 1 2 0 2 4

1 4 0 0 0

S z e 
m é ly z e t

10
65
15
7

64
04
1

15
8

108
1

0
19
7
2

19

2

0
8

104
0

0
9

58
50
2

19
0
5

12
28
14
8

18
845

7
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V á lla 
la t

wSze-
m é ly z e t

M a
g á n

1— 10
se g é d

11— 20
s e g é d

20 s e g é 
d ig  m o 

to r o s

2 0 -n á l
tö b b
se g é d

Kávéházas stb. .... 5 14 1 10 0 0 0
Pálinkámén) _ 10 9 4 0 0 0 0
Fiirdős .... 12 24 2 18 0 5 0

XIV. 1909 10-ben nevezetesebb községi ipar- és kereskedői telepek.
fíélavézse: Lakosságának 2 3-a száz év óta a belföldön és Orosz- 

országiján kosárkereskedést űz. Nyolcz kosárkereskedője van.
Finla: DessewiTy grf.-féle malom.
Hazslin . u. az; 17 kosárkereskedő.
Hernádszentistván: 1 műtrágyagyár.
Hernartó: 4 üveggyáros.
Héihárs: 1 asztalos, 2 bodnár, d borkereskedő, 1 cserepes, 2 varga, 

1 divatkereskedő, d fakereskedő, 2 fazekas, 1 fodrász, ö mészáros, 1 pék,
1 rőföskereskedő, 1 sörraktáros, 2 szabó, 11 tojás- és vaj kereskedő,
2 túrógyáros, 4 vászonkereskedő, számos vegyeskereskedő.

Kolossá: Nagy fűrésztelep és zsindelykészítés.
Kötelep: Üveggyár.
Kurima : (Egykori aranybányáját ásatási nyomok, legutóbb a múlt 

század ötvenes éveiben talált két drb. arany rúd, mely d30 írton kelt el, 
bizonyítják; iöpiacza négyzetalakú, a mi arra mutat, hogy hajdan 
nagyobb város lehetett; parochiája IdOO-ban volt.) Okiratai közt a 
Rákóczi Erzsébet l(591-iki zborói levele a mezőváros csizmadia-, varga-, 
fazekas- és pipagyártó-czéheinek kiváltságait és a vásári helypénzszedés 
jogát megerősíti. Akkoriban magyarok és németek ott az iparosok. 
Ipara, vászonfehérítése és vászonkeieskedése 1848 előtt nevezetes, a mi
kor állandóan éltek benne görög kereskedők. Ipar és kereskedelem 
újabban panganak. Van 1 tojás- és vajkereskedés, 1 szikvízgyár és több 
vegyeskereskedés.

Ladomérvágása: 1 posztó-, 1 szesznagykereskedés, 1 szikvízgyár 
és több vegyeskereskedés.

Lófalu: Zsindelykészítés, téglagyár.
Margonya : Hohenlohe-Öhringen lig.-íéle szeszgyár és nagy gőz- és 

fűrészmalom, 1 asztalos, 1 kertész, 1 kőműves, 1 kovács, 1 vegyes
kereskedés.

Palocsa: Ritka pinzgaui tehenészete mintaszerű sajtgyárral, 1 szesz
gyár, 1 gépész-kovács, 1 hentes, 1 kovács, d vegyeskereskedő.

Palom z a : 1 fűrészgyár, 1 petróleum-kereskedés, 1 szeszgyár, 
1 termény- és 1 tojás-, több vegyeskereskedés, 1 géplakatos, 1 hentes.

Pécsújfaln: 1 hör-, 1 szikvízgyár, 1 ács, 1 varga, 1 kerékgyártó, 
1 kovács, 1 nyers bőr-, több vegyeskereskedés.
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Sároskisfalu: 1898-tól vasérczbánya.
Sebeskellemes: 1 szikvízgyár, több termény-, tojás- és vaj-,

valamint vegyeskereskedés, 3 hentes, 1 pék, 1 rongykereskedés, 1 szűcs.
Sósgyülvész: 1 puskapor-malom.
Tnpolyhanusfalva : 1 gőzmalom, 3 ács, 1 asztalos, 2 hentes, 1 kerék

gyártó, 3 kovács, 1 pék, 1 cserépedény-, 1 fa-, 7 gyapjú-, 7 nyers bőr-, 
2 tojás- és vaj-kereskedés, 1 ószeres, több vegyeskereskedés.

Tótsóvár: Malom és lürészgyár, szalmahűvelygyár, az iparos- és 
bányászcsaládok csipkeverése és székfonása, 1 ács, 2 asztalos, 1 borbély, 
1 kerékgyártó, 3 kőmíves, 2 pék, 1 takács, 1 bőrkereskedés, 1 építési 
vállalat, 1 faszerszámalkatrész-iparműhely, 1 rőfös- és több vegves- 
kereskedés.

Zboró: 3 eczet-, 1 szesz-, 1 szikvíz-, 1 téglagyár, 1 bor- és 1 szesz
nagykereskedés, 1 divatáru-, 1 fa- és boróka-, 1 petroleum-, ,3 rőfös-, 
1 vas-, 1 ruha-, 31 vegyeskereskedés, 1 termény-, 7 tojás- és vajkereske
dés, 1 ács, 2 bérkocsi-vállalat, 1 varga, 1 süteményesbőlt, 1 harisnya
kötő, 3 hentes, 1 kőmíves, 3 pék, (5 építési vállalat.

Zsebefalva: Szeszgyár.

B) A kereskedelem s annak tényezői.
A középkori vándorkereskedést utóbb a ezéhrendszer 

meg a limitatio korlátozza. Mivel így a kereskedelem nem 
fejlődhetik, kénytelen idegen támogatás után nézni. A feje
delmekben meg is találja a pártfogót, a kiknek a főnemesség 
túlkapásai ellen szükségük van reá. Az árumegállító jog. 
mint fejedelmi kiváltság, az első segítsége, melynek alapján 
a kereskedő bizonyos helyen (városban) lerakja az egész vagy 
részárut. Arra azután a polgárnak van első vételi joga. 
A város tehát kereskedelmi csoportozat, mely a kereskedő
társakat útjokban védelmezi.

A várost a gyenge kereskedelem és rossz közlekedés 
létesíti; a miből következik, hogy az utak javulásával hanyat
lik a város jelentősége.

A kereskedelem akadályai: a rossz út, a közbiztonság 
hiánya, a sok harminezad és vám, még pedig: az út-, híd-, 
rév-, száraz- és vízi vám, de az árulerakó-jog is, a mennyi
ben a kereskedő köteles a városban lerakni s városi fuvar
ral tovább szállítani a portékát. És akadályok folytatólag: a
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telekérintő-jog, mely a telken elhagyott czikket a telektulaj
donosnak biztosítja; a határozott útvonal a városba; a mér
ték és pénznemek sokfélesége; a hitelügy fejletlensége, az 
egyházat illető százalék stb. Tehát csak kiváltságos emberek 
kereskedhettek. Innen van, hogy már a középkorban temér
dek a kiváltság és szabadalom. A magyar népre jellemző, 
hogy a németre és zsidóra bízta a kereskedést.

A XIII. században van már az országban néhány rendes 
úthálózat. Magna via az országút, mint a minő a Branyiszkón 
át Sáros vármegyébe vagy a .Jászó felé nyugatról vezető (1284.), 
melyet az iratok réginek mondanak.

Kereskedelmünk a XIV. századtól kezdve határozottan 
Lengyelország felé irányul. Vonala Kassáról Krakónak tart. 
Majd Nagy-Lajos Budát teszi meg kereskedelmi középpont
évá az országnak. 1387-ben a magyar kereskedőre nézve 
Ivrakő az árumegállító hely, míg Kassát Zsigmond király az 
összes kereskedelemre nézve teszi azzá. 1402-ben a belföldi 
kereskedőket feloldja ugyan ebbeli kötelezettségüktől, de a 
külföldiekkel szigorúan megtartatja. A szepesi városok (1412.) 
elzálogosítása Krakó felé ismét fellendíti az ipart és keres
kedelmet. de a Lengyelországgal való háborúskodás újra 
ártalmukra van, majd meg a főurak fosztogatásai teljesen 
megbénítják őket.

Vívónál van később Lőcséről (1471.) Kolbach—Felső- 
szalók Sáros—Berzevieze irányában.

Eperjesen a kereskedelem már 1247-ben tetemes, 1288-ban fellendül; 
Idődben a város kir. engedélyt kap arra, hogy árúczikkeivel, szekerei
vel szabadon járhasson; ezt a jogot 1371-ben a lengyel király azzal a 
feltétellel adja meg a saját országára, hogy a lengyel kereskedők adó
ját fizetni köteles ; 1435-ben kereskedési és árusító jogot, vám- és adó
mentességei kap; 1457-ben Budával egyenlő kereskedelmi kiváltság
ban részesül, 1474-ben a király a kereskedelmi jogainak védelmére 
szólítja fel herényi Miklóst, 1537-ben a kereskedelmi lerakó hely és 
harminczad-szedés, 1538-ban pedig a hűtlen Kassa helyett a fő-árúle- 
rakás jogát nyeri el, l(>20-ban végül kénytelen a bécsi kereskedési a 
falai közé befogadni.
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Kissiében 1400-ban jut a szabad kereskedés kiváltságához ; 1558-ban 
Lengyelországba tilos gyümölcsöt szállítania.

Bártfa 1435-ben a lengyel borkereskedők borlerakó helye; csipke- 
és í'onálkereskedése virágzó, valamint a vászonkereskedése, mely szá
zadokon át kitart annyira, hogy 1850 körül is mintegy 300,000 rőf 
vászonkivitele van.

A mohácsi vész után az a körülmény, hogy az ország 
három részre oszlik szét, fokozatosan segíti elő Ausztria 
önző kereskedelmi politikáját. Felszaporodnak a vámok és 
harminczadok s miattuk nagyrészben elhanyatlik az országos 
kereskedelem. Felső-Magyarországon leginkább s legtovább 
tartja magát; de már nem Kassa a középpont, a melv mini 
«a felvidék kulcsa» csak katonai csalétek: Lőcse kereske
delme kerekedik felül, a mely észak felé irányul. Az útja : 
Brassó—Nagyszeben Kolozsvár—Kassa Lőcse—Szandecz és 
Krakó. Másodrendű utak: Héthárs—Kalocsa—Mussyna—Kiw- 
nicza meg Héthárs—Ófalu—Kalocsa—Lubló—(Inézda. Bárt fára 
is 1455-ben szabad az út Kisszebenből.

A XVI. század kereskedelmében és közlekedési iparában 
első tényezők: a vendéglős (Leitgeb), fuvaros, kocsis (Wagen- 
knecht), hordó-felhúzó, kereskedő (Kramer), ószeres, szatócs 
(Fragner), füvész (Krewtrer), libaárus asszony. Ők a lakosság 
80%-át teszik. A posztókereskedés nincs ezéhkényszerhez 
kölve, igen sok egyénnek mellékfoglalkozása. A kereskedő 
nagy vámmentességet és kereskedői jogokat élvez; egyes pol
gárok is kapnak kereskedelmi kiváltságleveleket. Általában a 
kereskedelem ekkor s a következő században czéhrendszerű 
kalmárok társaságára terjed ki, a kik az országban vámot 
nem fizetnek. Az idegen csak nekik adhatja el az áruját, s 
ők határozzák meg, hogy mennyit vigyen a vásárra. A város 
árumegállító joga nekik kedvez. Ők látják el, mint pl. az 
eperjesiek, az urakat finom és mindennapi czikkekkel. így a 
hitelviszony nagyban emelkedik. A nemes többnyire termény
nyel tizet, sőt pénzt is vesz kölcsön a kereskedőktől, melv-
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nek kamatlába 6%. Természetes azonban, hogy az uzsora 
is terjed ; mert a hitelező sokszor kijátsza a kölcsönvevőt.

Az országban körülbelül 300 helynek van 2—4 orsz. 
vásár tartására joga. Sok a kereskedő, a kik messze idegen
ből: Konstantinápolyból és Perzsiából is szállítanak különle
ges czikkekel. Persze útjokban temérdek nehézséggel kell 
megküzdeniök. A kalmárok, főleg a görögök, ezért földesúri 
védelem alatt állanak, a miért sokféle adót és bért kell azon
ban fizetniük. Adót külömben a kir. kamara és a vármegye 
is vet ki rájok. A felvidék kereskedelmének különösen fontos 
czikke a bor; Lengyelország felé szállítják a kereskedők Kassán 
és Eperjesen át a begyaljait.

A vásár ügyével szorosan összefügg a városi polgár 
itahnérési joga' Igen jövedelmező foglalkozás a bor- és sör
mérés. A bort fuvaros hozza s a ház ablakához viszi, hogy 
megalkudjék a háztulajdonossal. Alku közben tilos a ház
ból kilépni. Egyesség után beviszik a bort, de nyomban a 
borvizsgáló veszi ellenőrzés alá, a miért másfél meszel}7 jár 
ki neki. Kimérés előtt azután a vevő kóstolót küld a biró-

1 Az italmérés engedélye a kir. kisebb haszonvételek egyike volt. 
A földesül', illetőleg az úrbéri viszony megszűnése után a földesúri javadalom 
birtokosa a saját birtokán bort és szeszes italt kisebb mértékben a vendégnek 
elárusíthatott, sört és szeszt — az adótörvény határai közt — előállíthatott, 
korcsmát építhetett s a bitorlót eltilthatta, árúit elkobozhatta. Egy7 község több 
földesurát is megillette — nemesi birtok után — ez a jog, melyf a városokban 
a városé volt, sőt nem egy szabadalmas községé is. A jog ingóság számba 
m ent: föld nélkül el volt adható s a jövedelemből szabták meg az adót. 
A jognak korlátozása az, hogy: 1. a kuriális nemes, a kinek szabad telke volt 
teher nélkül, ha a jog ki volt fejezve a kiváltságlevelében, a telkén szintén 
élhetett vele; 2. az úrbéri községnek italmérési régi jogát az 1<S39: VI. t.-cz. 
2. 5-a megerősítette. Az ily község szt.-Mihály naptól karácsonyig bérbe szokta 
adni a jogot. Idegen határbeli bort is szabad volt ott kimérni; 3. újabban a 
vegyes- és fűszerkereskedők, kávésok stb. szintén élvezik a finomabb égetett 
szeszek kimérési jogát; továbbá a földbirtokos, iparos és kereskedő 50 literen 
felül vett szeszből készíthet a munkásainak pálinkát, sőt ha a korcsma nem meg
felelő. a vállalkozó is. Az 1888-iki XXXVI. t.-cz. mondja ki a regale-megváltást 
és a kártalanítást az 1884—89. évi jövedelem pn-vel (10% levonás mellett). 
1897-ben az összes hozadék : 21,483,832‘35I/a frt volt.
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nak, s úgy szabják meg együtt a kimérésre szánt ital egység
árát. A csapraütés hétfőtől csütörtökig történhetik, azontúl 
csak vasárnap vecserm^e után. Ha vendége jön a polgárnak, 
akkor kivételnek van helve. A kimérésnél a mérték és ki-xJ

szolgálás pontossága ellenőrzés alatt áll. SörL a házigazda 
hátul a Bräuhaus-ban az asszonyával, leányával főzet. A Bräu
meister tiszte meghatározni a söranyag mennyiségét, minő
ségét és a sör árát.

Az idegen kereskedő vendéglőt nem talál magának a 
városban, hol a vásáridőre megtelepedhessék. Vendéglátásra 
a polgár van berendezkedve, a ki nemcsak köteles a vendé
gét három nap alatt bejelenteni, hanem még felelős is érte. 
A vendéglátás jól jövedelmez a polgárnak, kitől még az élel
met is köteles megvásárolni az áros ember.

1526—1715-ig Sziléziával és Lengyelországgal, majd a 
bécsi kalmárokkal élénk a városi kereskedelmi összeköttetés. 
Könnyű a hitel1 a külföldön is, mert nemcsak az adóst, ha
nem ennek valamelyik polgártársát is letartóztathatta a hite
lező. A városi tanács gyorsan intézkedett ily ügyekben. Szo- 
kottabb kiviteli czikkek ekkor: a posztó (aha, morva, «anglus» 
és karasia) meg a bor.

1570-től 1719-ig az eperjesi krámerek közös czéhet alkotnak. Kivált
ságuk 1570-ből való, a mikor a városnak 24 bejegyzett kereskedője 1 2

1 A hitel először mint rendkívüli segítségadás jelentkezik a görög és 
zsidó kalmárok részéről, a kik ingó zálogra, oklevélre, bibliára kölcsönöznek 
s a zálog jövedelmét húzzák. Óriási kamatra dolgoznak. A zsidó zsidónak nem 
ad, hanem a más nemzetbelinek igen. A szegény nép uzsorája börtönnel, 
szolgasággal fenyeget. IV. Béla védi a hitelezőt, a kit a fölír birtokába helyez, 
a míg az adósság törlesztve nincsen. A productiv hitel a kereskedők közt a 
nagy vásárokban kel életre. A pesti törvényszék még a XVIII. században is 
vásár-birósággá alakul. Széchenyi Hitel-e és Stadium-a után 1836- 40 készítik 
elő a hitel teljes kifejlődését. A Hitelpénztár 1772-ben 5 -314%-os kötvényeket 
bocsát ki tőke-elhelyezésekre. Egy bizottság (kamaraelnökkel élén) vezeti. 
1775-ben 7 millió, 1801-ben 22 millió írtja van. Egyidejű a tanulmányi alap 
rendezése. Az 1811-iki devalvatio azonban a részvényeket is sújtja: azok értéke
214—íyto-ra  esik.



van, köztük : Kádas, Csányi, Kelemen és özv. Széchyné Orsolya magyarok. 
Szabályzatuk a városi tanácstól eredt:

1. A német kereskedők oltalmára csak német fogadható be keres
kedőnek, olyan, a ki nős és családos s polgár- és kereskedő-jogot nyert. 
Köteles egy év alatt házat venni.

2. A városon kívül lakó nem üzérkedhetik, vagy a harminczad 
kikerülésével nem csempészhet.

,‘í. A ki jogot nyert a felvételre, köteles a négytagú czéhtanács 
előtt jelentkezni, a czéhládába 10 frtot fizetni és az idősbeket 
tisztelni.

4. A kalmár istenfélő életű legyen. Az isteni tisztelet idején a bolt
ját zárva tartsa s maga is vegyen részt azon. A birság 6 </.

,">. Evenkint négy czéh-ülés tartandó, melyen kiki 2 pénzt fizet. 
A birság 2 U viasz. A pénztár évi ellenőrzés tárgya.

(i. Az öregek gyakran olvassák fel a szabályzatot, vizsgálják meg 
a mértékeket s mérsékeljék az árúkat. A vétő két ízben intést és bün
tetést, harmadízben pedig eltiltást és elkobzást szenved el. Feljebbezni 
a városi tanácshoz lehet.

7. Ha valaki a felesége útján jut üzlethez, köteles a szabályzatnak 
alávetni magát. Az özvegy nő folytathatja az üzletet, ha németül beszél 
s a díjak felét megfizeti.

<S. Magánházban tilos üzletet nyitni. Az idegen vagy házaló csak 
nagy vásárkor üzérkedhetik, de két öreg tag előbb átvizsgálja az árúit 
és mértékeit a vásárbíró társaságában.

1). A helybeli kereskedő a vidékre csak templomi ünnepeken me
het, de két mérföldnél távolabb akkor sem árusíthat. Büntetését a 
városi tanács határozza meg.

10. Vásárkor az ifjabb kereskedők kötelesek a város kapóiban 
őrséget ál tani.

11. A városbírónak, mikor megválasztják, a czéh illatszereket visz 
ajándékul.

A XVIII. századi szepességi ipari és kereskedelmi viszo
nyokat Berzeviczy Gergely1 két összefoglaló előadásban mél
tatja. Azokról tüzetes kimutatást kapnak a vármegyék. Alig 
mond örvendetesét; egészben elszomorodva mutat rá hazánk 
gyarmatállapotára. A HT. 1777-iki kimutatása szerint ipar
ral 13.934 mester, 12.316 segéd, 4671 inas foglalkozik hazánk-

1 «Commercium» ez. könyvét Sáros vármegye 1810-ben a királynak 
ajánlja.
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ban. Belőlük egy esik minden 242 személyre. A gyár kevés; 
üveghuta, papirmalom, Fayence-, czeruza-, rozsolis-, kation-. 
<3) posztó-, g}7apjú-. bőr-, (2) kocsi-, harisnya-, (több) vas- és 
rézgyár s néhány borkő- és timsó-gyár stb. Ezzel a gyári 
termeléssel szemben áll az óriási fényűzés. A városok -— főleg 
a felvidékiek — iparosai ügyesek a viasz-, vászon-, pálinka-, 
szappan- (I)ebreczen), sajt-, juhtúró- és vajgyártásban. Az 
iparűzésre való hajlam megvan, de annál nagyobbak a ke
reskedelmi nehézségek. A kereskedelmi bilanee 1777 — 1780-ról 
behozatal czímén bútorban, finom vászonban, posztóban, 
kelmében, pamutneműben, selyemben, bőrben, vasban, nürn
bergi árúkban 4,342.023 frtot mutat. Mindez többnyire Ausztria 
behozatala. Sajnos, vannak bécsi iparosok, a kik kizárólag 
magyar fogyasztásra dolgoznak. S Magyarország forgalmában 
2’ : millió frt tényleges többletet tüntetnek fel, holott nem 
számítják azt, hogy pl. csak a bánya 3 millió frt értékű 
nyers anyagot szállít Bécsbe, hogy a szertelen pipere, ruha 
s a bécsi magyar főúri élet mit emészt fel, a mikhez hozzá- 
értendők: a lutri-jövedelmek, a taksák, hivatalok, tiszteleti 
állások, donácziók, mozgósítások, expeditiók, a tanulók kül
földi iskoláztatása stb. A bécsi hitelt valósággal a magyar 
fizeti meg.

De vannak a magyar kereskedelemnek másnemű kerék
kötői is. Ilyenek: a harminczad, az utak, hidak és átjárók 
fenntartására való vámok. Az elsőt I. Károly hozta be. Az a 
nyereségnek vagy az árú értékének egy harminczad részét 
köti le. A Habsburgok alatt Ausztria és Magyarország 3'/::% 
harminczadvámot fizetett. A paritas egy évszázadig megvolt, 
de már 1025-től ránk 5% esett. Hiába hoztak a magyar 
országgyűlésen ellene törvényeket. 1754 55-ben Bécs új tarifát 
adott ki, a mely szerint a magyar kereskedő első kézből 
idegen árút úgy vesz át. ha 5%-ot fizet Ausztriának; továbbá, 
a mire ennek terményben szüksége van, azt külföldre tilos 
kivinni, vagy ha igen, akkor óriási a %. Viszont a magyar
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fogyasztó GO- 70%-kal fizeti meg Ausztria árúit. A műipari 
czikkért az osztrák nekünk 5, mi pedig neki 30%-ot fizetünk. 
S az osztrák kereskedőnek még másnemű kedvezményei is 
vannak.

Mária Terézia visszaállította a fiumei kivitelünket, de 
annak alig látni az eredményét, mert az osztrák a magyar 
kivitelt Trieszt felé tereli. A trieszti kereskedő 240%-val van 
jobb helyzetben a fiúméinál. II. József eltiltja ugyan az ide
gen árút s új vámtarifát ad ki, de abból sincs haszon. 
A magyar kereskedelem kétszer fizet fogyasztási és essito- 
(kivitelii- vámot, egyszer transito (átmeneti)- vámot; viszont 
az osztrák fogyasztásit egyszer, másikat pedig sohasem. Vagyis 
a magyar kereskedelem a házi fogyasztással kénytelen be
érni, míg az osztrák azonkívül még a magyarországi fogyasz
tásra is számíthat. Innen van, hogy újabban teljesen pang a 
magyar kereskedelem.

A magyar kereskedelmet azonban egyes törvények és 
rendeleiek támogatják. Az 1723-iki 116. t.-cz. a külföldi arany 
és ezüst rojt behozatala ellen nyilatkozik; az 1740-iki IIT.-i 
rendelet a borkereskedéstől tiltja el a görögöt,1 zsidót, ör
ményt és arnoldust, az 1748-iki az első kettőt, az 1844-iki 
pedig a zsidót. 1845-ben a vasárnap árusító kereskedőt a 
kereskedő-testület 30 írt birsággal sújtja, a HT. kiküldött
jének köteles a kereskedő a könyveit bemutatni, s ugyan
akkor van már vármegyei szállítmányt biztosunk.

A kereskedői könyvvitelnek legrégibb példája az 1600-iki 
kassai. Azt a számvetési módot alkalmazza, hogy mikép a

1 1811-ben a vármegye erélyesen intézkedik a görög vászonkereskedök- 
kcl szemben, a kik még mindig csalnak a kis rőf és a magyar forint haszná
lásával. Kimondja, hogy: 1. A magyar forint tilos; a vászon is rhenusi forint
ban árusítandó ; 2. a kis (görög) rőf elkobozandó ; a 25 kis rőfnyi petia 21 
bécsi roll'd mérendő ; 3. minden község kap — a saját költségére — egy bécsi 
vasrőföt; 4. a tilalomsértő előbb a vásznát, majd a kereskedői jogát veszti el; 
5. a gombkötők is alkalmazkodni tartoznak a szabályzathoz; 6. ha a biró sze
met huny a csalás előtt, megbotozzák.
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régi czéhek számadásaiban látni, kimutatást ad a vállalkozó 
vagyonáról s nyilvántartja azt, hogy kik az adósok és hite
lezők, mennyire rúg a tartozás s mi annak az oka? Eperjesen 
Zimmermann Zsigmond, a ki 1026-ban kezdte meg az üzle
tét, 1670 körül 17 évről vezet «Journal»-t. Kereskedelmi for
galma átlagban: 14.337 frt tartozás, 12.778 Irt követelés: 
vagyis átlagos vesztesége: 1559 frt. Csőd elől a halál menti 
meg. Hiánya 26.44077 frt. () az eperjesi kisárnsok szállítója. 
Kelmeárúi: csipke, rövidárú, paszománt, ruhadíszek, lószer
számhoz bőrárúk, kardtokok, szőnyegek, öltözetek; továbbá 
külföldinek mondott kelmék, a melyeket itthon állítottak elő, 
posztó Brassóból, bőr és paszománt a sárosvármegyei vásá
rokból. A finomabb kereskedelmi czikkeket igen kedvelte a 
közönsége. A régi, XIV—XV. századbeli kereskedők, itt a 
vármegyékben is, egyszerű naplót vezettek, később már fő
könyv is volt a napló mellett; Eperjes kereskedői a XVII. 
században mindnyájan kettős könyvvitelt alkalmaztak. Zimmer
mann a főkönyvét egyenesen a czéhnél őriztette. Mindegyik 
vevőnek külön lapot nyitott a kereskedő. A pénzszámítás, 
bár a nép a magyar forintot használta, a 100 </,-os forint 
szerint történt.

A szabad kereskedés elvét a szeszárús zsidók 1848-ban 
vetik fel; a kereskedelmi és iparkamrák szervezését az 1849. 
évi 3190. császári rendelet kívánja; új kereskedelmi testület 
alakítása 1851-ben történik Eperjesen felsőbb parancsra. 
Ugyanott 1849-ben, Kisszebenben 1881-ben lép életbe a há
zalás szabályrendelete, 1900-ban pedig a házaló kereskedés 
korlátozásának szabályzatát adja ki a vármegye. Az 1878-iki 
vármegyei intézkedés értelmében a házalás Eperjesen három, 
a másik két városban két, a községekben pedig egy-egy napig 
tarthat.

I. Közlekedés. Az Árpádok korában a közlekedés eszköze 
a ló. Út a XVI. századig alig van igazi; ekkor létesül Buda— 
Komárom között az első. Még II. Rákóczi Eerencz idejében
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is veszedelmes az utazás. II. József hasztalan sürgeti az orszá
gos utak rendezését. Szirmay naplója szerint: «Vise et pontes 
ex virgultis saepe iinpermeabiles».

A kereskedelmi utak egy-egy korszakban kivételek, de hamar 
niegromlanak. Nincs, a ki állandóan javítsa. Bártl'a kereskedelmi útja 
1394-ben rendezett; Simplicissimus Zsigmond korából említi, mint régi 
útvonalat: a Korotnok Polyánfalu— Sihóczliegyen át Felsőszalók- Alsó- 
szalók—Berzevicze és Tarczavölgye-félét, hanem annak mentét a XVII. 
században rablók lepik et. A XVI. századból a nyomai most is meg
vannak annak az útnak. 1721-ben a branyiszkóit a vármegye Szepes 
vármegyével együtt javíttatja; 1730-ban 12 írt a bírsága annak, a ki az 
utak javításától idegenkedik; 1734-ben az 1659: III. t.-cz. értelmében 
Sáros vármegye is köteles a gönczi út javításához hozzájárulni; 1752- 
hen ugyanaz évről-évre kerületenkint igazittatja egy-egy kiküldött tag 
vezetésével, kik t. i. arra vállalkoztak, az utakat; 1759-ben Kassa az 
Kperjes -  kassai út rendezése ügyében küldöttség megbízását javasolja, 
s a kir. liskus a kiváltságos vámlidajdonosokat az útjaik rendbehozá
sára kényszeríti; 1770-ben a HT. 2528 sz. rendelete ellen, mely a 
királyné tervezett utazása alkalmából útrendezést kíván, a vármegye 
azon a czímen, hogy a nép nem bírja a terhet, «contra sanum iudicium 
inepte et imprudenter» tiltakozik, 1771-ben pedig a «régi lompos mó
don» teljesíti a parancsot, mire a HT. újra és komolyan figyelmezteti, 
végre 177()-ban intézkedik az utak és hidak javítása érdekében, külö
nösen a mikor a HT. (1780.) megengedi, hogy az útjavítást vagy a 
gratuiti labores útján, vagy a pénztárból végeztethesse. A vármegye az 
elsőre szorul s a geometráját a községenkint való munkabeosztásra 
utasítja.

Az utak szabályozása nem is következett be előbb, mint 
a XVIII. század lezajlása után.

Nem voltunk igazi kalmárnép, nem éreztük az utak igazi szük
ségét. Az 1239-iki törvény keltétől fogva a rendek mindig sürgetik 
ugyan a jó utakat, de csak a vámszabadalom érdekéből. Ha egy-egy 
nagyúr, uralkodó látogatása Ígérkezik, akkor jobban mozognak a vár
megyék; de több a szó és felbuzdulás, mint a telt. A vármegye utasítja 
a szolgalmaikat, sőt bizottságokat is küld ki, de az eredmény mind
annyiszor csekély. Később az átvonuló katonaság, a II. Rákóczi Ferenc/, 
hadainak érdeke, majd Mária Terézia és II. József sürgetik az intézke
déseket. Nincs foganatja a sürgetéseknek. Az utóbbi a vármegye meg
látogatása után méltán fakadhatott ki az állapotok miatt; küldötte is 
egyre-másra azután a rendeletekel.

T óth Sándor : Sáros vármnjijr momuj rafiája. III. 33
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Berzeviczy G. az átrendezés főakadályát a nemesi kiváltságban 
találja. A vármegyei hatóság még hajlandó volna segíteni a bajon, de 
a jobbágy tényleg nem győzi a munkát. Az a birtokos, a kinek vám
joga van, alig törődik az útjaival. A két tiszai kerületben és a Dunán 
innen az ő idejében is rosszak az utak. Főkereskedelmi vonalak ekkori
ban: I. Fiume—Varasd—Szombathely—Sopron—Pozsony—Bécs; II. 
Bécs—Buda—Erdély—Moldvaország; III. Buda—Temesvár—Sémiin (ezek 
rosszak); IV. Buda—Kassa Gácsország (gyenge); V. Debreczen—Tokaj 
Szolnok—Pest (jó); VI. Nagyvárad—Bánát (gyenge); VII. Pozsony—Nagy
szombat—Felső-Magyarország (gyenge).

II. József a bártfai és eperjesi utazása alkalmával a 
czigányság ügyén kívül főleg a felsővidéki posta- és tábori 
útvonal szervezésével foglalkozott. Annak tervéi Kray Pál 
őrnagy terjesztette eléje, melyet 1783-ban küldött meg Sáros 
vármegyének. Ez a terv az eddigi Lucsivna—Lőcse—Eper
jes—Bártfai vonalat a Poprád völgyön keresztül Bárt fának és 
Gácsországnak harmadfél állomással akarta megrövidíteni. 
A vármegye véleményt kér Heinzély Nándor vármegyei föld
mérőtől, a ki még abban az évben olcsóbb, de 10 11 órás
késedelmű útvonalat ajánl : a Lubló—Szkalka Boksáj—Ka
ras—Plavnicza—Héthárs—Szeljen—Eperjes Ivapi Szvidnik— 
Romáraik—Duklá-ra vezetőt, mely a Poprád áradásainak 
nincs kitéve. Vármegyénk Szepes vármegyével és a 1(5 sze
pesi várossal Új-Lublón tanácskozott az ügyben s maga a 
rövidséget méltányolja ugyan, de az árúforgalom tekinteté
ben az útirány nem elégíti ki; mert azt látja, hogy csak bor 
és dohány megy ki Lengyelországba, ezeknek pedig jó az 
útjok. a szepesi vas és vászon hasonlókép könnyen jut be 
az eddigi úton. Az értekezlet helyeselte a felfogást, s azzal az 
új útvonal kérdése végkép tárgytalanná vált.1

1 József császár idejében épült ki a Sztropkóról Bukóez—Bodruzsal— 
Dukla-szoros felé vezető út, melynek most is Józsel'-út (Josephinum! a neve. 
Annak Sztropkó és Bukóez, továbbá Krajna-Polyána és Dukla közt fekvő 
része forgalomban van, míg a Bukóez-—Bodruzsal és Krajna—Polyána-szakasz. 
bár viczinális úttá lett, hidak hiányában szekérrel nem járható. A Josephinum
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Az úrbériség rendezése után, mikor a kereskedelem 
isméi fellendülni készült, a közös szükségérzet az utak ren
dezésére megébred. 1791-ben a vármegyék bizottságokat kül
denek ki, hogy a kormánynyal a közúti hálózatot megállapít
sák, de a napóleoni korszak hamarosan háttérbe szorítja 
megint a dolgot.

1804-ben a kormány akar segíteni a vármegyei utakon 
azzal, hogy hat évre a sóárból évi 6000 frtot utal ki a ke
reskedelmi utak kijavítására; továbbá a kassahegyi kereske
delmi út alkalmassá tétele czéljából küldöttséget menesztet 
az abaújvármegyeivel egyetemben, hogy azok a Hydraulica 
■Commissio tanácsosával intézkedjenek. 1810-ben szigorú kir. 
rendelet követeli a Pest-Duklyai út erős és sürgős javítását; 
1811-ben új kereskedelmi út terve érkezik le Buda—Eger— 
Kassa—Eperjes—Bártfa—Duklya irányában, mely az eddigi 
(II. József-féle) Girált—Stropkó-vonalat s 11 év munkáját 
elüti. Az utóbbi rendelkezések veszik rá a vármegyét még 
ebben az évben, hogy az ügy rendezésével Dessewffy 
Lajos úti főigazgatót bízza meg. Annak rendszere alapján 
6 -7 év alatt csakugyan megjavultak a közlekedési viszonyok. 
Majd 1840-ben az átrendezés tervének elkészítésére a vár
megye Pulszky Eerencz tb. táblabirót kéri fel; 1847-ben a 
Duklvai útra 20,105,26 frtot szavaz meg. 1861-ben a HT. az 
országutakat a vármegyei közönség rendelkezésére bocsátja, 
s 1868-ban az útvonalak rendszeres kiépítésén Szinyei Merse 
Félix egy bizottsággal buzgólkodik, valamint az előbbi ren
delet vétele után a vármegyei közgyűlés elhatározza, hogy 
az útvonalakon 10—10 ölnyire gyümölcsfák ültetésére fogja 
felszólítani a közönséget.

1825-ben a kir. kormányszék a vármegyei közmunkával nagy

arra szolgált, hogy az áruforgalmat Zemplén felé terelje. Hogy igen használt 
út volt, annak egy csomó ma is látható állás- és korcsma-rom a tanúja. Később 
az útforgalom a könnyebben járható s kisebb emelkedésű Ondava-völgybe s 
onnan a Dukla felé terelődött.

33*
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munkát végez, de az az országos forgalomhoz képest mégsem elegendő. 
1844-ben még nagyobb arányokat ölt a munka terve, de 1848-ig csak a 
jobbágy és városi polgár szolgáltatják hozzá az erőt. Közúti czélra 
ekkor sem igen szokás áldozatokat hozni. Kővel épített útja az ország
nak ekkor 2765 mfdnyi, a miből 19 mértlöld Máramarosra esik. 
1851-ben a közutak állami kezelésbe mennek át. 1867-ig 5162 kilo
méternyi kőutunk van 845 millió frt költséggel. Az utakat a vár
megyékben székelő építészeti hivatal ellenőrizte. A közmunka meg
váltásából és a hidrámból 1865-ben 18.180 kim országutunk volt.

1868-ban a vármegye ismét úti főigazgatói állást szervez. 
A vármegyei út hossza 32 mf; a közmunka-váltság 5400 írt. 
A minisztérium kérdést intéz, ha váljon nem volna-e czél- 
szerűbb a vármegyei mérnökség helyett állami? A válasz 
az, hogy a törvényhatóság károsnak tartaná az állás álla
mosítását s az összes utak vármegyei kezelése melloll 
szavaz.

1870-től a kassai kir. mérnökség (1846.) feladatát az 
Eperjesen 1876-ban szervezett Sárosvármegyei Állami Építé
szeti Hivatal veszi át. Ennek előzményei az abszolút kor
szakra esnek; véglegesen az 1877:24. t.-cz. és 1887., 1890:1. 
t.-cz. szabályozzák, a törvényhatóság és hivatalviszonyát pedig 
az 1883. évi 2533. közi. min. rend. rendezi. Egyidejűleg vele 
az állami útszakaszok állami kezelés alá kerülnek, míg a vár
megyei utak gondozását a vármegyei mérnök végzi, kinek 
200 frt lóátalányon kívül 800 írtról 1000 írtra emelik a fize
tését. Az 1870. év hozza meg az első Utrendöri szabályzatot 
is. 1880-ban a vármegye az állami utak fedőanyagának szál
lítását vállalja el.

1887-ben a vármegyei utak hossza:
I. osztályú 10 út: 216,394 m kiépült, 21,625 m kiépítet

len =  238,019 m. Épül: 13,000 m Girált és Hanusfalva közt.
II. osztályú 10 út: 136,042 m kiépült, 27,650 m kiépítet

len = 163,692 m. Épül: 54,200 m Pécsújfalu és Gácsország. 
Tarnó és Lubotin közt.

III. osztályú 11 út: 144,494 m kiépült, 3100 m kiépítek
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len = 147,594 m. Épül: 15,172 m Raszlavicza, Hertnek és 
Zabava közt.

1891-ben1 megy végbe az ötven szomszédos útszakasz 
megállapítása, készül az Útadó-szabályzat2, valamint az 
azokra vonatkozó szabályrendelet, a kik, mint az útadónak 
természetben való lerovására kötelezettek, a kézi napszámtól 
mentességet nyerhetnek; 1896-ban az állam a kapii—hanus- 
íalvai törvényhatósági közútnak Hanusfalva és Zemplén vár
megye között eső szakaszát, a Hanusfalvai és Girálti, továbbá 
a Girálti és Vízközi törvényhatósági közutakat átvette s 
Miskolez --Gerenda—Girált—Vízköz—Duklaszoros irányában 
«Miskolez —Gerenda—Vízköz-országhatárszéli közút» elneve
zéssel államosította, Zborótól Felsővízközig az áljami útsza
kaszt a törvényhatóságnak átadta, melynek helyébe Zborótól 
Gáesország határáig az úgynevezett Zborói—Konecsnai tör
vényhatósági közutat állami kezelésbe vette át s ma is a 
«Budapest-—Kassa—Zboró országhatár» elnevezés alatt kezeli. 
Végül 1895-ből valók a «Közúti közlekedési veszélyek elhárí
tásáról» és az «Egységes keréktalp-szélességet megállapító» 
szabályrendeletek; továbbá a vármegyének abbeli válaszirata 
a felsőbb hatósághoz, hogy a községi közlekedési és köz
ti ülőulak lörzskönyvét feleslegesnek tartja.

A vármegye közulaira vonatkozó 1909. évi adatok:
Vasúi 1(51 km.
Állami közút 153 4150 kin; mind kiépített.
Törvényhatósági közút 434-072 km ; ebből kiépítetlen 14 050 km, 

illetőleg építés alatt van a komlóskeresztesi 1400 km szakasz.
Viczinális közutak 523-700 km; ebből kiépítetlen 54-720 km.
Községi közutak 407 886 km ; nagyrészt kiépítetlen.
Állami utak fenntartásának költsége volt 117,798 K.
Törvényhatósági utak fenntartásának költsége volt 240,111 K 05 f, 

miliői 80,000 korona államsegély.

1 L. Kimutatás a Sáros vármegyebeli I—III. rendű törvényhatósági köz
utak beosztásáról (Sárosvármegye Hiv. Közlöny, 1891).

- A törvényhatósági útadó 1891-től 10%.
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Állami közútra engedélyezett 5(518 m3 fedőanyag: m*-kénl 7(5 K 
átlagos árban.

Törvényhatósági közutakra engedélyezfett 74(59 m3 i'edőanyag: 
m'-ként 10 7 korona átlagos árban.

Az útfenntartást állami közutakon I! kir. út mester, ,'57 útkaparó, 
törvényhatósági közutakon (i vm útibiztos, 7(5 útkaparó teljesítette.

II. Fuvarügy. A személyszállítás a XVIII. században a 
postakocsin, előfogatokkal történik. Nálunk Eperjesről Len
gyelországba (1772.) V k  postaállomás visz Hanusfalvára, 
1 p. áll. Vranovba (Varannó), 1 p. áll. Homonnára és 11 ó 
p. áll. Virovába. Másik póstaútunk ekkor Leopolinum felé van 
Eger—Ternye—Bártfa—Komárnyik—Orlich irányában. A kas
sainak helyrehozását, mivel az 1771-iki kir. rend. óta sem 
javul, a HT. megsürgeti. A postakocsin 1803-ban 1 lóért 
1 állomásra 1 rfrt fizetendő; a rendes promotio 40 kr. 1808- 
ban az előfogat díja: 1 szekérért 4 lóval 2 rfrt, 4 lóért pedig 
a szálló helyig 1'30 rfrt. 1810-ben a fuvardíj állomásonkinl 
130 rfrttal emelkedik1; 4 ló díja 2 rfrt, kocsival 230 rfrt. 
1811-ben a hadi fuvardíj: 4 lovas szekérért napi 6 rfrt, fél
napi 3 rfrt; 2 lovas szekérért napi 4 rfrt, félnapi 2 rfrt; hátas- 
lóért napi 1'30 rfrt, kocsissal együtt 2'30 rfrt.

181(5-ban hivatalos Üti fuvart kapnak:
1. A táblai ülnök kiküldetésben és a vármegyei tisztviselő «erga

quittam». Az igazolványt az alispán, állomási biztos, biró vagy köz
ségi «primores» adják. Ügyvéd vagy idegen nélküle nem számíthat 
fuvarra. Ily igazolványnyal: 1—2—4—(5 ló dija =  1 -2 -  4 (5 rfrt. Allo-
másonkint a kocsis külön 1 rfrtot kap.

2. A kerületi tábla és vármegyei itélőszék tagjai meg a domíniu
mok egy állomásra ,'5 rfrtot, kocsival 4 rfrtot fizetnek. Ebből eddig a 
község 1 rfrtot húzott; ezentúl, ha több fogatot állít ki, 2 rfrt a része. 
Bártfáról Kassára egy mérő gabona fuvardíja 15 rfrt.

1817-ben a postaló díja .'5 fit; a postalegénynek 2 ló után 2 írt 
borravaló jár; 1818-ban 4 ló díja a postaállomásokon 2 Irt, Eperjesen 
2;50 fit; a sószállítás díja egy mérföldre egy mérőért 4 kr (papírpénz
ben 10 kr).

1 A dedalváczió miatt a nép segítésére.



1830 körül az utazás hajaival Kapy István alispán fog
lalkozik nálunk behatóbban. Mint az irodalmi viszonyok 
iránt érdeklődő ember, a ki szinlapokat és hírlapokat gyűjt, 
alkalmi verseseteket készít, «A gyorsutazás kiterjesztése Pest 
és Eperjes között» ez. dolgozatban heti indulásra egy társa
ság létesítését ajánlja olvkép. hogy május 14-től Vasárnap és 
Csütörtökön Pestről Eperjesre s innen oda déli 12 órakor, 
valamint Eperjesről Bárt fára hetenkint háromszor volna indí
tandó egv-egy utazókocsi. Az állomás Eperjesen «A dicsére
tes iparegyesület»-nél lenne. Egy utas 7 írt 4 krt, lóváltás és 
borravaló fejében 33 Irt 4 krt fizetne. A málháért — 14 má
zsán túl — külön díjszabás szolgálna. Ennek a társaságnak 
volna panaszlevele is, sőt alkalmas lenne arra is, hogy elő
fizetők gyűjtésével az irodalmat támogatná, mert Vilmos csá
szár mondása szerint «tudományos és irodalmi czélra min
dig kell pénznek lenni.»

1837-től a személyszállítást Pest és Eperjes közt a «Gyors
kocsi Intézeti Társaság» végzi. A kassai posta akkor feljelen
tést tesz ellene a HT.-nál; vármegyénk azonban, mivel a 
postai jog nem kir. haszonvétel, a védelmére kel s azt kéri, 
hogy a kincstár Hatvantól a hevesvármegyei utal épít
tesse ki.

1851-ben útlevél nélkül senki sem utazhatik. A cs. kir. 
rendőrigazgatóság ad engedélyiratot, melyet a városi katonai 
parancsnok ir alá. 1852-ben köteles először a fuvaros lám
pával ellátni a kocsiját.

III. Ármentesités. Vizigátak állításáról Bártfa már 1437-ben 
kénytelen Ifid <7 költséggel gondoskodni. A vármegyének és 
városoknak azóta szinte szakadatlanul kell foglalkozniok a víz- 
ügygyel. Az ármentesítés kötelező voltát az 1807 :17. t.-cz. ren
deli el olvkép, hogy a költségeket a földtulajdonosok együt
tesen fedezzék; ha pedig valaki a társulásból ki akarná vonni 
magát, a ráeső rész behajtható hatósági jóváhagyás alapján 
rajta.



A vármegyei vizek szabályozásának tervezetét a föld- 
mivelésügyi minisztérium 1895-ben küldi meg.

IV. Az Utak és hidak ellenőrzése korábban a szolgabirák
tiszte. Mivel sok a panasz, 1781-ben hivatalos revízióra az 
alispán megy ki. Összeírják ez alkalommal a kis (2 8 or-
giányi) hidakat; azokat a vámokat, a melyek az út javítására 
kötelesek; továbbá az állami és magánutakat.

Állami utak:
1. Eperjes Nagysáros—Szentmihály—Orkuta—Szeben—Péchújfalu. 

Innen a Szepességre vagy Lengyelországba. Sok a kis hid rajta. 2. S/.i- 
nye-Ujfalu—Bertót. 8. Eperjes—Kassa. 4. Eperjes—Sóvár. 5. Eperjes— 
Sebes—Zemplén vármegye. (5. Eperjes Kissáros — Lőcse. 7. Somos 
Eperjes. 8. Kapi—Eperjes. 9. A demétei-út.

Ut- és hidfelügyelőkel 1848-ban, átmérőket 1851-ben, út- 
kaparókat 1878-ban alkalmaznak. A vármegyei úti biztosok 
és útkaparók szabályzata 1891-ben készül el; az utóbbiak új 
beosztása 1894-ben történik, a munkakönyvük szabályzatát 
1899-ben adják ki.

V. Közmunkaügy. A régi úrbéri viszony alakítja ki, a 
mikor «gratuiti labores» a neve. Ezeken értendő: 1. a köz- 
gyűlésileg kijelölt utak, hidak és töltések javítása; 2. közigaz
gatási közszolgálatok; 8. vizi szabályozások. Követelmények 
voltak: a) az úrbéri egész telkes jobbágytól 12 szekérnap 
marhával; b) a nagyobb vagy kisebb telkütől aránylagos 
szolgáltatás; c) az úrbéri házas zsellértől hat szekérnap mar
hával; d) ugyanannyi a majorsági telepesektől s a nemesi 
jószágot birtokló nem-nemesektől; e) az oly községben, a hol 
nincs úrbéri telkes, a lakosok a birtokuk arányában osztják 
fel a vármegyétől meghatározott közmunkát; f) a zsellérnők 
s a 18 éven alul meg 60 éven felül levő zsellérek nem köte
lesek közmunkaszolgáltatásra.

A közmunkaügyet az 1844:9. t.-cz. szabályozza1; majd

1 Az 1851. évi llT.-i rend. szabályozza a közmunka lerovásál, mely
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az 18(>7 után az a módosítás történik benne, hogy a ház
tulajdonos kétszeresét szolgáltatja annak, a mire a házatlan 
köteles. A kötelezettséget külömben az 1890:1. t.-ez. útadóra 
változtatja át. Megváltása azonban részben már 1872-ben kez
dődik, a mennyiben a vármegye ekkor, hogy útfenntartási 
költsége legyen, váltságdíjakat állapít meg. Még pedig:

I. A sóvári, lemesi, nagysárosi és szinyeújfalusi kerületekben:
Igás napszám 1 2  napra E20 frt, 1 napra 2-40 írt
Kézi cc 1 2  CC ---  (( 1 (( o :?o ((

II. A hétliársiban és berzeuiczeiben :

Igás napszám 1 a napra T50 frt, 1 napra : s - — frt
Kézi cc 1 2  CC ---  CC 1 (( o-:50 ((

III. A hanusfalvi, girálti és raszlaviczaiban :

Igás napszám 12  napra 1'— frt, 1 napra 2 — frt
Kézi cc 1 a «  — cc 1 (C 0-30 cc

IV. A zborói, galbatői és szvidnikiben :

Igás napszám 1 2 napra 0-80 frt. 1 napra 1-00 frt
Kézi « Vs «  —  cc 1 (( 0-20 cc :

Közmunkaerö eszerint: 159,990 igás, 54,294 gyalog napszám; meg
váltva : 3882 igás, 15(53 gyalog — (5555‘lü írttal; maradvány: 11,192-1(585, ío o  
forint érték.

Készpénz kiállások.
1. úti személyzet 4,(580'— frt;
2. úti eszközöké. ........... 200 — « ;
:>. építmények 19,511 -47 f s « ;
4. vegyes ........... ...... 1,495 — « ; =  25,88(5'471 :í frt

h iány: ......  =  14,(594-31r'- m o cc ,

a m it az állam — részletes tervezet alapján — fedez.

nálunk az 1890: t.-ez. életbe léptéig volt érvényben. A közmunka kétféle: 
a) vármegyei, a vármegyei közutaknak, b) községi, a községi közutaknak fenn
tartására. Szabályozásuk akkép történt, hogy a vármegyei közmunka fejében 
a munkára köteles minden igavonó után (akár 1, akár 2 fogatú) két napot, 
továbbá a felnőtt ember még külön három kézi napot tartozott dolgozni. 
Ennek a munkakötelezettségnek a felét természetben kellett leszolgálni, a 
másik felét azonban meg lehetett váltani. A községi közmunka ugyanannyi 
volt, csakhogy a község maga állapította meg a megváltható hányadot, hogy 
a hid- és útépítkezések stb. készpénzkiadásait fedezhesse.
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1873-iki közmunka-költségvetés :
Bevétel: Köznmnkaerő : 44,256 igás, 55,599 gyalog ;

Megváltva: 5226 « 2436 gyalogtól 882154 frt
Kiadás: _  37,335'87 «
Több kiadás. .. ................. 16,032'75lfs ioo «
Maradvány és műtárgyak a minisztériumtól 21,303'lls2 >oo «

[A 13,564. közmunkaügyi miniszt. rend. szerint több tör
vényhatóság a közmunka-szolgálat megváltoztatását kérel
mezte. Nálunk az útépítő-rendszer — a vármegyei törvény- 
hatóság felfogása szerint — a gyakorlatban nehezen vihető 
keresztül; ezért az adókivetés, vámszedés vagy a természet
ben való közmunka-szolgáltatás módjai nem külön, hanem 
együtt alkalmazandók. A közutakat fontosságuk szerint kell 
osztályozni:

Az I. oszt.-ba tartoznak az állami közforgalmi vonalak, 
melyeken a vámsorompó czélszerű; mert az az igazság, hogy 
az idegen is oszsza a terhet.

A II. oszt.-ba valók a törvényhatósági utak, a melyeket 
a közmunka-szolgáltatásokból kell fenntartani; de a tör
vényhatóság kötelezendő arra, hogy szakmérnökökkel végez
tesse az ellenőrzést. Mivel pedig vármegyénkben a vizek 
miatt nagyobb a technikai szükség, az állam nagyobb mér
tékben támogassa.

A III. oszt.-t a községi utak tegyék. Azok fenntartása 
községi erővel történjék.]

1876-ban a közmunka-tartozás: 39,598 kétfogatú, 57,463 
kézi napszám. Az igás napszámok egynegyede megváltandó. 
Az 1876:6. t.-cz. 2. §-a értelmében a közmunkaügy vezetését 
ekkor az állami építészeti hivatal veszi át.

1886-ban a közmunka váltságdíja:
Községben: kétfogatú igás nap 1-50 frt, egy. pár igavonó marháé 

3 forint.
Városokban: felerészben igás nap 150 frt, egy pár igavonó mar

háé 3 frt. Igás nap 3 frt, egy pár igavonó marháé 6 frt. Eperjesen : igás 
nap 250 frt, egyes fogat 125 frt. Városokban: kézi munka díja napi: 
0-40 frt.
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1893 4. évi közúti költség előirányzat:
1893- ban : Bev. 107,301'39 írt; Kiad. 105,509<>4 frt
1894- ben: c< 108,79.414 « ; « 110,579 64 «

(A vármegye 240,000 frt közúti kölcsönt kér. Mivel a 
minisztérium 56,000 forintot töröl, feljebbez. A fedőanyag 
1 m:i=2T)0 frt.)

1896-ban a vármegye I—III. rendű törvényhatósági köz
útjait hat útibizlosi járásba osztják be. A zborói-határszéli s 
a Gercnda-szvidniki törvényhatósági utak állami kezelésbe 
mennek át.

189718-ban a közúti költségelőirányzat egyensúlyára
310.000 frtos kölcsönt kér a vármegye; ugyancsak 1899-ben 
a zilált közúti alap rendezésére a kereskedelmi minisztérium 
szakközeget küld ki, a ki miután jelezte, hogy 72,398 8114 frt 
a fedezetlen tartozás, sőt a komlóskeresztesi nagyemelke
désű szakasz áthetyezése érdekében 79,000 írt, együtt tehát 
15r398'8l1i forint fedezetlen tétel van, a mar felvett köl
csönhöz újabb 160,000 forintos kölcsön kérelmezendő, a miből
25.000 frt állami segély legyen. A vármegye azonban helye
sebbnek tartja azt a megoldást, hogy 1899-és 1900-ra az állam
30.000 frt, azontúl pedig évi 20,000 frt segélyt nyújtson.

Az útadó-pótlás 1901/2-ben is az egyenes állami adónak 
10%-a volt.

VI. Vasutak. A magánvasúti rendszerrel kezdődik ha
zánkban a vasúti forgalom. Első e nemű törvényünk: az 
1836; 25. t.-cz. 13 útvonalat jelöl k i; a kormány 1844-ben a 
M. Központi Vasúttal köt szerződést. Széchenyi István gróf 
100 millió vasúti kölcsönt köt s 1848-ban Budapestet vasúti 
középponttá teszi. A Központi Vasúttársaság 1846 júl. 15-én 
nyilt meg; 1857 márcz. 7-én 20 millió megváltási árban az 
összes vonalakat az állam vette át. Az abszolutizmus alatt 
külömben már teljesen állami a vasúti rendszer.

Vármegyénkben vasútvonal létesítésének eszméjével 
Andrássy György gróf foglalkozik először s a kassai értekez-
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létén tárgyaltatja az Eperjes—Kassa—Miskolczi vasút tervét.
1848-ban Széchenyi a közlekedési ügy rendezésének munká
ját küldi le a vármegyéhez, mely szerint mivel vasútvonal 
csak Kassáig van s Kassa és Szepes vármegye közt megfelelő 
a kőút, egyelőre csak Kassa—Bártfa és Eperjes -Lőcse közt 
tervez vasúti vonalat. A törvényhatóság azonban a Tarcza- 
völgvön keresztül a Poprád folyó felé kíván vasutat, vala
mint a felsőmagyarországi útvonalnak Gácsországgal Bártfán 
át való összekötését tartja czélszerűbbnek. 18(jl-hen a tiszai 
vasútnak Eperjesre vezetése érdekében Eperjessel együtt 
emlékiratot intéz a kanczellárhoz, míg 1868-ban az ország- 
gyűlés tizenötös bizottsága az Eperjes—Przmisl-vasút tervét 
javasolja. Az érdekeltség, melynek tagjai: Sennyey Pál báró 
elnöklésével Bujanovics Sándor és Bánó Miklós, foglalkozik 
is vele s előbb a kassa—eperjesi vonal földterületét sajátítja ki 
Hernádtihany, Szentistván, Kisfalu, Szokoly, Terebő, Kőszeg, 
Abos, Licsért és Somosújfalu határában. Ezután egymás után 
nyílnak meg az útszakaszok: Kassa—Eperjes közt 1870 szept. 
1-én, Poprád—Abos közt 1872 márcz.-ban, Abos—Eperjes (17 
km) és Eperjes—Orló (59 km) közt 1873-ban. Előbb az Eperjes— 
Tarnowi vonalat az Eperjes—Tarnowi Vasúttársaság (Bécsi 
Uniobank), 1879-től pedig a es. kir. szab. kassa — oderbergi 
vasutak igazgatósága vezeti. Az eperjesi vonalnak Bártfával 
való összekötését 1885-ben tárgyalják az illetékes tényezők. 
A KSOD felvétele szerint az 1,600.()()() frl-nyi költségre követ
kező jegyzések történnek:

(>40,000 írtra fedezet:
Bártfa 40,800 frt
Anhalt-Dessau herczegi

uradalom ...... 20,000 «
Dessewffy Pál 10,000 «
Erdődy Julián gróf 2000 «
Benczúr József ......  5000 a
Aláírók 29,272 «
Sáros vármegye ... 00,000 «

Kormánysegély 400,000 frt
Egy pénzcsoport 50,000 «
A vármegyei úti alap 

törzsrészvényei, 0500 
igás és 10,000 kézi 
napszám 00,000 «

A többit a község és aláírók adják.
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A részvénytársaság alaptőkéje a megalakulás u tán:
1,360.000 K törzs- és 3,368.000 K elsőbbségi kötvény.

Vármegyei vasúti vonalak:
Kassa—Eperjes 1869 okt. 1-én 33*150 km.
Eperjes—Tarnow 1879 júl. 1-én 216 km.
Eperjes—Bárt fa (h. é. vasút r. társ. vezetésével, majd a 

KSOD kezelésében) 1893 decz. 11-én, 44'9 km.
VJ1. Vám-, harminczad-, árúmegállitó-jog. Az első kettő 

a kincstár részére pénzforrás: adóemelésre való. De a magán
feleknek is az a száraz vám. Az együttesen okozott terheket 
a zsaroló vámszedők még növelik.

A XIV. század folyamán s utóbb is az lSOV-iki soproni 
vámdíj szabályzat az uralkodó.

A városoknak azonban jó idővel előbb megvan a vám
mentességi kiváltságuk. Eperjesé: 1331-ben Drugethlől a fa- és 
szénszállítási vámtól, a mit az 1388-iki kir. rendelet érvé
nyesnek jeleni Id; 1346-ban a fahordás joga a nemesség túl
kapása ellenében; 1346-ban az ország nagyjaitól és 1347-ben 
Hunyady Jánostól; amazt 1386-ban a szepesi kamara érvé
nyesnek mondja; 1397-ből új vámmentességi jog, hasonlókép 
1399, 1402 (teljes), 1405, 1430, 1434, 1455, 1474, 1479, 1485, 
1520, 1582-ből; 1435-ben a heti vásár vámmentessége; 1469- 
ben az a jog, hogy a súlyos elemi csapások miatt az 1 irtot 
meghaladó idegen árukért 1—1 kr-t szedhessen. 1503-ban a 
vámsorompó joga, melyet a szekcsői, mint a Perényi István
tól felállított sorompó helyett kap. Viszont 1435, 1716-ban az 
alispán a város szárazvám-jogát elveszi. Bárt fáé:'1 1363, 1388, 
1394, 1399, 1402, 1405. 1424, 1427, 1429, 1434, 1439, 1446, 
1450, 1466, 1468, 1494-ből; viszont a vámszedés eltiltása

1 A vámszabadalom a XIII. században haszonvételt jelent, mely szeméh
hez fűződik, vagy a földbirtok tartozéka. Az egyik király adta szabadalmi 
jogot az utód megerősíti. A városi polgár mentes a vámtól. A szabadalom a 
forgalmat éppen nem támogatta. Az 1890:1. t.-cz. 81—103. §-ai a régi jogrend 
ezélszerű tételeit átvették.
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1611-ből. Kisszeben 1400-ban nyeri a vámmentességi jogot. 
Egyéb adatok: 1371-ben a vámszabadalomlevél újítása; 1399, 
1406-ban az újfalusi vámtól való mentesség; 1434-ben bárom 
vámmentesség újítása; 1453, 1454, 1472, 1500, 1529, 1688.

Minthogy főleg a kisvárosi és községi elszaporodott vá
mok megnehezítették1 a kereskedelmei, a HT. 1725-ben a 
száraz s részben a vizi vámok szigoréi átvizsgálását rendeli 
el. Az alispán végzi a feladatot, a ki több helységet megfoszt 
a jogától, azonfelül megállapítja a vámilletékeket. Az ügy 
1733-ban nyer csak végleges megoldást.

1725-iki vám-revisio:
Nagysáros: Régi száraz vámját az útjavítás költségei miatt meg

tartja.
Ladomér: Megtartja, de a zsidót eltávolítja.
Bártfa: Az útigazítás feltételével megtartja.
Gáboltó: A lengyelországi útjavítás miatt megtartja.
Palocsa : Mint kiváltságos s az útjavítás miatt megtartja ; Sztarina 

ellenben, mint filiálisa, elveszti.
Megye, Andrejova, Bajorvágás, Setek (Zsetek), Litiiy/e, Fries, Lapis- 

pataka, Keczerpeklény, valamint Szeben, bár 1486-tól kiváltságos volt, a 
későbbi Péchy-kiváltság miatt elvesztik.

Pécsújfaln, Vörösalma. mint 1557-től kiváltságosak,
Szinyeújfalu, a mennyiben a Merse-család a kiváltságot 1558-ban 

újra kapta, Deméte, melyben a Szemere-család 1663 óta kiváltságos és 
Eperjes az 1477., 1503-iki kiváltságok alapján megtartják.

A vámtörlés ellen való leljebbezést a HT. 1733-ban akkép dönti 
el, hogy Szinyeújfalu, Somos, Kapi, Deméte, Nagysáros, Péchújfalu, 
Palocsa, Gáboltó, Zboró, Adámfölde községeknek s a városoknak vissza
adja a vámjogot.

1725-iki vámadók (illetékek) : 2

Boros kocsi 6 kr Hintó 1 kr
Árus kocsi 41 -2 (C 20 icczényi vajedénytől 3 «
Üres kocsi 1 Va (( fa ily vajedénytől 1 1 2  <(
Borárú 2 «. 14 ily vaj edénytől 1 <í

Más árú 2 « zsidó 3 «

1 1433-ban tvúkvám: 1 1438-ban vámlevél-másolatért: 200 .

-  A HT. az út- és hidvám külömbségére utal 1725-ben.
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1 edény bor d kr
« kocsikenőcs d ((
« pálinka d <í
« méz d cc

Szállított vas mázsája 2 ((
Réz mázsája 4 ((
bélyeges szappan Lengyel-

országban 5 <(
Rojtos (fiinbriarius) lovas

fel, le 41 2 (C

1 drb pecia lengyel vászon IV* ((
1000 zsindelyszeg I .1 ((
1 mérő (4 modius) komló 2 ((
1 edény tönkölylé (alica) d «
1 « sóshal d .<(
1 pár ökör vagy tehén ... 2 C(

0 juh _ V* ((

Barijai vámillelékek:
Üveges kocsi 4V* kr
Árus « d a
Üres « l 1 2 a
Boros « 2 a
Árúk kocsija 2 ((
Üres hintó _  _. 1 a
20 icczés edény vaj ide

gentől d «
20 icczés edény vaj hely

belitől IV* ((
1 2 icczés edény váj idegentől IV* (í
' / 2  icczés edény vaj hely

belitől ... ... 1 «
1 edény bor, kocsi kenőcs,

pálinka, méz .. d—-d «
Vas mázsája ........ . 2 ((
Réz « _____ 4 ((
Szappan Lengyelországba 5 ((
Övgyártó .„ ............. 5 cc
Lengyel gyalogos (rojtos) 2 C(

Lovas fel, le _____ 4V* ((

1 jiár ökör- vagy tehénből* I1* kr
100 nyers borjúbőr 0 a

100 « báránybőr 0 a
100 Sassy-bőr 5 «
Szurok mázsája 1 ((
1 köteg dohány 2 cc
Deszkás kocsi „  ......  ... .. IV2 cc
100 ablaküveg IV 2 cc
1 pecia durva lengyel vá

szon . . . . . _ Vs cc
Cribra bajulans (rosta ?i

Lengyelországból 1 «

Átkelő egyének (kiszabás szerint) 
Saját kocsin kereskedő (egyesség 

szerint)
Hivatalos kiküldött . . .

1 db nyers vászon . ___ l 1 2 kr
1 köteg nyers fonál... Vs <x
1 köböl búza........... ... .._ ... 1 «
1 « árpa, zab ... V*—V* «
1 « liszt (milis)___ _______ _______ l 1 2 «
1000 zsindelyszeg..._____  1 2 «
1 gyalogutas... (egyesség szerint)
1 zsák komló . ....____  1 kr
1 toloncz .... ..... ....... . 1 -2 «
1 mérő komló _  2 «
1 edény tönkölylé __ d «
1 « sóshal .... d «
1 köböl nagy dió 1 «
1 « száraz szilva V« «
1 drb patyolat . ... 5 «
1 « « lengyel 1 «
1 kerékvas .... 1 2 «
1 pár vásári marha.. ... 2 «
0 juh ... ... . . „. 1 2 «
1 közép oldalszalonna Lö-

ból1 _. ......  2 a

1 Lengyelország.
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1 közéj) oldalszalonna 1 köböl lencse, bab .... 1 kr
gyengébb minőségű LL kr 1000 üveglemez 3 cc

1 pár marhabőr LO-ból ... La C( 1 pecia nyers vászon (Isthar)
100 nyers juhbőr LO-ból .... (5 (( LO-ból ............................ 1 a ((
100 « báránybőr LO-ból 0 (( 1 szita (rosta) 1 cc
100 Sassy-bőr LO-ból ő (( Átkelő egyének (egyesség szerint)
1 mázsa szurok........... 1 (( Az úr, ha a saját borát v.
1 csomó dohány 2 cc vasát szállítja ((
1 deszkás kocsi................. _ 0 (( Hivatalos kiküldött cc
1 vasalt h inló......... . 1L2 CC

Pécsújfalusi és somosi vámilletékek:
Boros vagy árús kocsi ... _ (5 kr Ugyanaz vissza ......  - kr
Kereskedő egy hordó bora 0 c( 1 lovas idegen ......  1 «
1 kocsi (Ki mázsa) vas, do 1 « teherrel .... 1 cc

hány slb. . ...... 12 cc Ugyanaz vissza teher nélkül — cc
1 edény pálinka, méz . 0--0 cc Bennlakók gyalog, lovon,
Kisebb edényben _  L. a—11 2 (( teherrel . .. . . . «
1 edény kocsikenőcs ... 3 (C Bennlakó kereskedő L a cc
Kisebb edényben La (( Ugyanaz vissza................... - cc
Üres kocsis ki és vissza

(egyesség szerint) (A többi, mint: Bárlián.)
Külső gyalog kereskedő, ta-

lyigás, liátánhordó Va a

1733-iki vámdíjak:
I. osztályú illetékek : Gyalog a hátán teherrel 1 a kr

1 kocsi 00 mázsa teherrel Ki kr Gyalog teher nélkül, főleg
1 (i 9 hordó borral 12 (( úri megbízásból .... ... — cc
1 a fele teherrel . 8 (( 10 juh, kecske 1 cc
1 « deszkával stb. 0 cc 20 bárány 1 ((
1 <( üresen, de telier-

vételre ............... ........... 0 cc Eperjesen és Bálifán :
Lovas, ha ezikket visz L/a cc II. osztályú illetékek:
1 pár ló, ökör, tinó stb. 1 cc 1 kocsi 00 mázsa teherrel 24 kr
1 sabellicus 1 vásárra vagy 1 « 9 hordó borral.... 18 cc

vásárról ............... 1 cc 1 « fele teherrel ......  12 í(
1 kocsi, terhét lerakva, 1 cc Iával be 1 «

vissza — cc
Gyalog idegen talvigán v. t Egyebekben: az I. oszt. illetékek.)

magánteherrel _  .... 1 cc

1 Sabellinus = czobolv-lprém) kereskedő.



Lengyelországi behozatalunk és kivitelünk adatai:
N. Lajos engedi meg a lengyel só behozatalát. A vámilleték még 

a XVI. században is darabja után 60 //. Az árúsítás joga 1616-ban. 
Eperjesé.

Tokaji borkivitelünk a XVI. század elején nagyarányú. K rakó baji 
a jó magyar bori zöld vignetta nélkül öt márka birsággal rójják meg. 
A közönséges bor vámja: 1 garas. 1567-ben az országgyűlés eltörli a 
borkiviteli tilalmat, de az 1588-iki újra eltiltja. S ekkor kezdődik az 
oktalan vámpolitika, mely 1595-ben megengedi, 1609-ben eltiltja, 1613- 
ban megengedi, 1630-ban eltiltja s 1638., 1681-ben ismét megengedi 
a kivitelt. Bártlá 1598-tól vámilletéktől mentesen szállítja ki a bort. 
A lengyelországi borkivitelt két magyar borkereskedő-telep közvetíti 
Duklán át Jaslóba (1616—1634). A kiviteli vám akkor egy bordóra: 
2 - 4  .írt. Iviinn azonban még lengyel italadó is várta a szállítmányt, 
vagyis egy hordó bor után négy lengyel forint volt a vám és 2 frt az 
ilaladő. A bort csak termelő adhatta el, a kinek esküt kelleti tennie 
rá s kizárólag lengyelországi úton szállíthatott. A hamis bort Lengyel- 
ország 100 márka birsággal büntette.
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B o n t r a k i:>93-])an 1611-ben 1 6 2 0 -b an

( (-magyar 5 garas 6 garas 71. 2  garas
Gyengébb 4 « — franezia 6 garas
Ej ................. 3  « 5 gai-as —

Kivitel:
Eperjesről: 1640-ben 2319 hordó.
1610-ben 3099 írt borharmincz- 1641-ben ....  2084 «

adó, 411 15 Irt egyéb árú vámja. Bárt fáról:
1637-ban 2455 bordó 1637— 41-ben ___ 5075 bordó.
1638-ban 4022 « Palocsáról :
1639-ben............. . 2831 « 1637—41-ben 1180 hordó

A harminczad-hivatal a határokon a külső kereskede
lemre nézve fontosabb. A harminczad a legrégibb határvám, 
melyet már az 1405:17. l.-cz. szabályoz. A harminczad-vám 
a czikknek 1 '.tu-ad része. 1498-ban nyolcz ilyen hivatal van 
az országban, a melyek alá 46 fiók-harminczadhivatal, köz
lük a bárt fai is, van rendelve. Eperjesnek jóval előbb meg
volt a harminezadja, a melyet 1467-ben töröl el, majd 1558-ban 
állít vissza a kormány. 1538-ban kir. rendelet tiltja meg a 
harminczadosoknak a város zavarását, 1571-ben pedig 450

34Tóth Sándoii : Sáros várm egye m onográfiája. III.
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Irinyi harminczad-adójál törli el, viszont 1649-ben eródépí- 
tésre harminczad-adól vet rá ki.1 A hivatali visszaélések és 
a vám elkerülése miatt azonban csakhamar megcsappan a 
jövedelem úgy, hogy míg I. Ferdinand uralkodása második 
télében az 100,000 Írtra volt lehető, utóbb a háborús viszo
nyok közt — 3000 írtra olvadt le. A zavaros állapotok von
ták magokkal azt az intézkedést, hogy vámőrt (Iberrajler 
szatrapa, hajdú) alkalmaztak a hivatal tisztjei mellé, a kik 
gvalog és lovon szolgáltak a kontrabandák ellen. A halár- 
harminczadoknál továbbá, ő kívüle, a szárazlátó és révláló 
működött. Volt is rájok szükség, mert a csempészek, főleg 
Mária Terézia idejében, rendkívül elszaporodtak, a kik nagy 
lovascsapattal vonultak a határok mentén. Ilyen eset az 
1558-iki, a mikor a sárosi kapitány már-már fegyveres had
dal készül a Homonnay-családot engedelmességre bírni, mely 
Lengvelországgal — a hivatalt elkerülve — folytat marha- és 
juhkereskedést.

A harminczados vámügy módosításai: 1 711-ben a IIT. 
a külföldi árúkra új tarifát készíttet a kereskedelem emelése 
czéljából; a vám hazánkba — akár az örökös tartományo
kon keresztül is - 30 per 100, a míg I. i. Bécsben a 
készlet tart; azontúl 20 per 100: a török birodalmi árúk 
szabályzata megmarad. 1774-ben a borkivitel (láesországba 
és Lodomériába harminczad-vámadó czímén 1:1 krl, távo
labbra 12 krt fizet. 1769-ben országos a felzúdulás a vám
rendszer ellen, mely tönkre teszi az ipáit; 1811-ben a vár- 
megve a városok részére a vámillelékekel és taksákat szabá
lyozza, 1813-ban pedig elrendeli, hogy a vászonnal kereskedő 
görög vagy rácz az eperjesi biztosnál köteles legitimáltál ni 
magát: továbbá, hogy a 49*Á> kros forint nem fogadható el. 
hanem csak a rhenusi frt s rőtnek is a bécsi jó; 1846-ban a

1 Eperjes 1537-ben Kassa helyett kapja meg a harminczad-szedés jogát: 
;1545-ben történik a kereskedőket zavaró Kassa letiltása Eperjes javára.
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vámoknál és harminczadoknál a vargamunka illetéke a kivi
lelnél: az előbbi 1504 írtról ÍO'IO írtra, a behozatalnál 7'30 
íorintról 205 írtra csökken; 1847-ben vármegyénk a vámdíj- 
ügyben országos végzést kérelmez.

Az árúmegúllitó-jog (ius depositorium), bár a városok 
kiváltsága, alapjában véve bénítólag hal a kereskedelemre.

A XIII. század veti lel ennek szükségét, mikor a váro
sok a hatalomra törekvő királyoktól egyre nagyobb kiváltsá
gokat igyekszenek szerezni. Az első ily szabadalmat 1244-ben 
Hilda nyeri. Ha községet várossá emellek, egy más város ki
váltságaiban részesült. így az árúmegállítás jogában is. Kassa 
1347-ben jut hozzá, még pedig a lengyel- és oroszországi 
árúkkal szemben is. Eperjes és Bártfa szintén megkapják: 
amaz 1537-ben (1574., 1569:18. l.-cz.. 1690.); emez 1560-ban.

Kassa azonban annyira hatalmaskodik felettük, a meny
nyiben kereskedőiket magához kényszeríti, hogy t. i. nála 
adják el czikkeiket, hogy Eperjes panaszszal fordul Sáros 
varmegyéhez, melyben hivatkozik I. Fcrdinánd kiváltság- 
levelére, a' «Translatio Juris Depositorii Civitatis Kassovien- 
sis altuncia servitutem Zapolyitanam redactae 1537.»-re, 
továbbá az 1690-iki jogerősítésre. A vármegye a két város 
vitájában Eperjes javára dönt. A XVII. század vége felé már 
kezdi érvényéi veszteni ez a jog s utóbb teljesen elévül.1 
A felsővidéken még Szandecz joga volt hosszú időn át a leg
fontosabb. a mennyiben Krakótól elvonta kereskedelmünket. 
Kereskedelmi raktárak a városainkban 1847-ben is voltak.

A gyarmat árú-raktározás jogát (Slappelgerechtigkeil) Eper
jes 1567-ben szerezte meg.

1 A jog különösen a külföldi kereskedőkre nézve terhes; azért kijátszók 
azzal, hogy az árut kerülő utakon viszik. Néha úri birtokon telepszenek meg, 
a míg túl nem adhatnak rajta. A szabály ellen vétő az árúját veszti: a fele ár 
a város haszna, a másik fele a kincstáré. Az 1405 :11. t.-cz. szerint a <<ius em
porii» csak idegenre kötelező, a belföldi kereskedő csak harminczadot és vá
mot fizet. E vívmány emlékére a városok érmet verettek elül a »Libertas«-, 
hátul a cStruczmadár»-jelzéssel.

34*
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Ar adósságbehajtás joga ellen városaink természetszerű
leg kerestek kiváltságengedélyt. 1545-ben el is nyerték. így 
azután a magdeburgi jog alapján rendezkedtek be, mint 
Krakó is, a mi kedvezett a kereskedelmüknek.

VIII. Vásárügy. A kereskedelmi és ipari kiváltságok ter
mészetes következménye a városok és nagyobb községek vá
sártartási joga. Bárt fa, utána Eperjes s jóval később Kissze
ljen több ideszóló szabadalom tulajdonosai. A vásárügygyel 
mindazonáltal az 1495 : II. r. 28. czikkely foglalkozik először, 
mely szerint lovat, ökröt, juhot harminczad-vám nélkül sza
bad felhajtani, de külföldre kivinni tilos. Ezt a szabadalmat 
az 1647 : II. r. 11., 78. ^ annyiban megszorítja, hogy a vá
sárra járó szekérrel 1 */-t fizettet. A vásári biróságról az 
1836:18. l.-ez. intézkedik, annak hatáskörét pedig az 1869:9. 
és 1871 : 31. t.-czikkek az 50 írton felül álló perekre utasít
ják. Az 1893 : 18. t.-cz. 233. §-val ezek is hatályukat vesztik. 
1860-ban lép életbe a mezővárosi vásári helypénz.

A városaink vásárügyére vonatkozó fontosabb szabadalmak :
Eperjes: 1435-ben a város kérelmére, hogy a vas és vasáru után 

az iparosoknak és kereskedőknek ne kelljen vásárpénzt fizetniük, Zsig- 
mond előbb évi 20 aranyat, majd az egész vásárpénzt elengedi s a leve
lében a helyi árusoknak 120 aranyban jelzi ezt a díját; ugyanebben az 
évben nyer heti vásárjogot. 1455-ben országos vásárjog Szent Lőrincz- 
napra; 1496-, 1514-ben ugyanaz Sz. András-, 1578-ban Mária nevenapja 
helyett N. Károly-napra, továbbá heti két kis vásárra; 1567-ben új 
vásárjog; 1593-, 1730-ban háromnapos orsz. vásárjog; 1842-ben vásár- 
felügyelő alkalmazása; 1870-ben barom-vásárjog.

Bártfa: 1352-ben orsz. vásárjog (1427. átírással); 1365-, 1377-ben 
ugyanaz; 1849-ben heti vásárjog és vámmentesség; 1888-ban nem helyi 
iparos a városi heti vásárban nem árüsíthat.

Kisszeben: 1687-, 1751-, 1765. (quinduplex) vásárjog; 1778-ban u. a. 
a hó első szombatján.

Az elöuásárnak, mely kivált Eperjesen rég idők óla sok. 
visszaélést okozott, 1845-ben kelt a vármegyei szabályzata.

A városi vendéglátás lényeges tétele a vásárügynek. 
A vendégfogadás jól jövedelmezett a polgárnak. Az árú
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megállítás joga értelmében a vételi jog elsőbbsége szintén 
öt illette meg. Az árúhelyek kulcsait a biró őrizte. A vá
rosnak megvolt a hivatalos rőtje és ármértéke. Vásári rend
őrség1 járt körül a piaezon s gondoskodott róla, hogy a 
kereskedelmi árú biztos hel\rre jusson. Az árakat maguk a 
városok és a vármegyei hatóság vagy a városok szövetsége 
szabta meg. Voltak állandó kereskedelmi csarnokok (Kauf
haus) és külön árú-depótok. Bártfa lBOG-ban bor-depótot tar
tott. Azért épültek a piaczra néző házak elül oszlopcsarnok
kal (Bártfa! és nagy boltívekkel (Eperjes). Később a vendé
gek részére kis lakosztályokat, raktárakat és pinezéket ren
deztek be. A városok pinczéje. kivált az első századokban, 
nagy szerepet játszott.

A piaezi élet vásári időben igazi hír- és eszmeváltó kö
zéppontja nagy vidékeknek. A legkülömbözőbb elemek kerül
nek össze, a kik ország-világ dolgait hozzák magokkal. A pro
testantizmus rohamos térfoglalása a mi városainkban egye
nesen ezen az alapon fejthető meg.

Az élelmiszerek a heti és napi vásárok ezikkei. Nagy a 
kínálat, de sok is a vevő. a kik közt a vásárbirák és bizto
sok pálczával járnak körül. Kézben, háton vagy tejen hozott 
holmiért nincsen sem vám, sem vásárpénz. A városkapuk 
előtt árút megvenni tilos. A vásár kezdetét a vásári zászló 
jelzi. Az élelmiszerek árát a városi tanács havonkint limitálja, 
a mértékeket pedig évnegyedenkint vizsgálja. A kofákat sta
tútumok küldi ár és mérték tekintetében. A hamis mérték 
büntetése első ízben 1—d márka, másodszor 2 márka, ille
tőleg az árúsí tó-jog elvesztése, harmadszor kézvesztés vagy 
10 márka megváltás.

IX. Poslaiifjy. A magánlevél hajdan rokon, ismerős vagy 
megbízott útján jutott kézhez, míg a hivatalos iratokat futár 
vagy más hivatalos egyén szállította. Bártfa iratai közt néhány

1 1757-ben (Lusores et eum Olla Fortunm questum exercentes» eltiltása.
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adat levéldíjat említ; így 1426-ban 100 4, 1434-ben levélkül
dés a kanczelláriából 3 ferto, 1439-ben levélolvasás díja 22 4. 
A XVI. század közepén állítják fel Becs IJozsony—Buda közt 
az első postavonalat, mely később kamarák kezelése alá jut. 
II. Ferdinánd bűbérbe akarja adni a postái, de a pozsonyi 
kamara nem engedi. A Paar-esalád utóbb érvényesíti postai 
kiváltságát hazánkban is.1 1712-ben Poroszország államosítja 
először a postát; nálunk az 1720-ban megy át rendes állami 
kezelésbe, jóllehet már 1703-tól annak tekinthető a posta- 
ügyünk. Hivatalos nyelve a német lett. 1837-ben az osztrák 
«Postgesetz» lép érvénybe, 1849-ben pedig az osztrák keres
kedelmi minisztérium ügykörébe utalják a magyar postát. 
Posta-praefeelurák létesülnek, a melyekből alakult ki utóbb a 
nyolcz (1887-től kilencz) ni. kir. postaigazgatóság. Vármegyénk 
posta-, telegráf- és telefonügye a kassai alá tartozik.

A postamester Eperjesen, mint a posta középpontjában következő 
dotácziókban részesül: 1088-ban 10 mérő zab, 6 mázsa széna; 1090-ben 
a postamester, Írnok és expeditor 2 tallér; 1001 ben 10 mázsa zab, 
10 mázsa széna, 2 tallér; 1099-ben 10 mázsa zab, -1 ni széna, 20 tal
lér, az írnok 2 tallér; 1708-ban (az első Lista Poslalis szerint) a posta- 
mester díja Bertóton 80, Eperjesen 80, Licsérten 24 rl'rt; 1712-ben a 
postamester 10 imperialis, íródeák 2 imp., postakocsis 1 ifit s a vár
megyétől 12 m zab, 12 m széna; 1789-ben a postamester és biztosai 
részére: lakás és rét.

Postavonalak: 1704-ben Hétbárs-Dobó; 1748-ban a HT. a 1 icsérti 
futárt Lemesre rendeli át, de a vármegye, mivel állami a posta, vissza
kéri; 17ä2-ben a Branyiszkö—Harapkó-vonalat a Kluknó-völgybe teszik 
át; 1708-ban a HT. új postaállomások szervezését kívánja, s azért a 
vármegye értekezletre hívja a szomszédságot.

Levéldijak: 1722-ben V* unciáig egy postaállomásig 4, kötőmben 
0 kr, 1 fontnyi vagy súlyosabb küldeménynél 80 uncia után külön ille
ték; 172ő-ben a vármegye kéri a hivatalos iratok portómentességéi, a 
mit 1742 márcz. 2-án, 1701-ben pedig a kir. táblához feljebbező ira
tokra kap meg.

1802-ben Eperjesen a hivatalos posladij: negyedévre 12 49 rl'rt 
(beneficium);

1 Paar Károly gróf 1724-ben fő- és generális postamester.
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180:i-ban slallela-dij 4 5 kr; 1810-ben a levél hordó-díj napi 1 rfrt;
1811-lien újságportó :? kr, közönséges ajánlási díj 4 kr, stalléta- 

díj rccepissélől 40 kr; 1814 s-re slail'éta-díj 219 22í s rfrt; 1849-ben új 
postaillelék-kiszabás s a gabonára is postadíjszabás következett.

A poslakürtnek használatai és postajelvények hordását 
magánosoknak 177(5- és 1780-ban liitja el a postahivatal.

X. Világítás. A régi városi élei a közvilágítást a köz- 
erkölcsiség megóvása érdekében szükségtelennek tartja. Dara
bontokat járat a halóság esti 0 órától az ulezákon, a kik be
kísérik a künn csal angolól. Záróóra után bezárják a korcsmá
kat, s még magánkörben is tilos akkor a szeszkimérés, mu
latság, zene. A kihágói pénzbírság, sől testi fenyíték sújtja. 
Idővel a kereskedelmi és vásári forgalom meg a közbizton
ság érdekei előtt meghajlik a város s a főbb utczákban alkal
maz lámpákat. A velők való világítás nemcsak eleinte, de 
még a XIX. század jó részében is kezdetleges. 1816-ban a 
vármegye igyekszik, a mennyire rajta áll, segíteni a bajon; 
meri a faggyú ára csekély s a mészárosok és smigmatorok 
(szappanosok) nem szerezhetik be a szükséges és elégséges 
olajai. Az akkori limitatio tételei (nyers faggyú 57 kr, olvasz
tott faggyú 103 li'l, candela 1*12 frl) azonban nem felelnek 
meg, azért 1, 1*12 és 121 rfrtra emeli fel az árakat. Eperje
sen 1847-ben három szolga végzi a világítást, s 1850-ben 
1 olaj ára 22 kr.

A villamos világítás tervezetét, illetőleg az «Eperjesi 
Xrillamvilágítási és Erőátviteli Részvénytársaság» alakuló ülésé
nek határozatát a vármegye 1894-ben hagyja jóvá. A vállalat 
1895-ben 200,000 K részvénytőkével és 200,000 K elsőbbségi 
köt vénynyel indult meg. A világítás egységára: 8 fillér hecto
watt óránkint (1500 hw évi fogyasztásért 7, 3000-érí 65. 
5000-érl 6, 10.000-ért 5‘5, 15,000-ért 5 fill.). Az erőátviteli 
áram egységárai: 10,000 hw-ig 4, azonfelül 3 fill.

Bárt fa villamos világítása 1908-ban készült el.
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HARMINCZEGYEDIK FEJEZET.

A varosok belső szervezete és jogélete.

A városi élet autonomikus jellegű. Fontos tényezői: az 
önállóság és szabadság. A polgársága már az Anjou-kor elején 
széleskörű jogokat nyer úgy, mint az olasz és dalmát városoké.

A városi autonómiának feltételei azok a kiváltságok, melyekhez 
királyi adományok útján jut, hogy:

1. a határát az összes földesúri jogokkal szabad tulajdonként 
használja s a jövedelmével számadás kötelezettsége nélkül korlátlanul 
rendelkezik;

2. a papját szabadon választja ; a templomban és iskolában kegy
úri jogokat gyakorol;

3. bírót és tanácsot választ, a közigazgatást és igazságszolgáltatást 
önállóan kezeli; a belső ügyeket statútumokkal rendezi; a polgár jogait 
és kötelességeit megszabja; a közrendtartás és jogszolgálat módjait 
megállapítja; közterheket (adó) vet ki és haji h e; bírságot: pénzbünte
tést, elkobzott vagyont felhasznál; büntet, ha kell, halállal is;

4. felsőbb hatósága kizárólag a király, tehát befolyást a maga 
ügyeire sem a vármegyének, sem az országos bíróságoknak nem enged
tárnok-jog);

5. az örökösödési jogot élvezi (caducitas);
ti. nemesi kiváltságainál fogva az árúi vám- és harminczadiuen- 

lességben részesülnek; a polgársága a katonai kötelezettségét vagy nem. 
vagy csak a város érdekében s a saját lisztjei alatt teljesíti.

E kiváltságok biztosítják tehát a város egyetemét, liogv 
polgári és magánjogi, rendőri és bűn fényi tő ügyben a lakói 
csak a magok választotta bíróság alatt állanak s egy másik 
városi hatósághoz feljebbezhetnek; hogy csak a felségsértés 
és honárulás vétkében tartoznak a kir. törvényszék jogkörébe, 
az ország és király iránt való kötelezetlség elmulasztásáért 
pedig a tárnok Ítélhet felettük: hogy kizárólag a kir. sereg
ben harczolnak, az ország negyedik rendjét teszik, saját czi- 
mert és pecsétet használnak, saját statútumokat és czéhszabá- 
Ivokat állítanak ki, mint testület kir. meghívó alapján jelennek 
meg a koronázáson és kir. menyegzőn s 1405-től az ország
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gyűlésre két követet küldenek (1608-ban törvénybe iktatott 
joguk). Az 1608-diki országgyűlés is elismeri külön közjogi 
állásukat.

A kiváltságokkal szemben állanak a kötelezettségeik: az 
adózás és katonáskodás. Amaz, a könnyebbik, a földbér fize
tésében áll. Az Árpádok-korabeli gazdasági szervezetben az 
adó általában másodrendű dolog a kincstári jövedelem tekin
tetében, fontosabb a várbirtok népeinek terménybeli szolgál
tatása. Az adó kezdetben rendkívüli, de a XIII. századtól 
lógva, mint kamarai adó állandósul. A várszerkezeti nép (s 
ilyen az akkori városi is) földbérrel (terragium) tizet. Ez a 
census, mely a városi polgárnak utóbb a rendes adója, még 
pedig akkor is, a mikor a föld már az övé. Telekszám sze
rint vetik ki az egyesekre, oly telek után t. i., a hol föld is 
van. A ház.után, ha nincs mellette föld, kevesebb a census: 
ha pedig több földje is van, egv ekénvi földtől egy ferto az 
adó. Másik polgári adó a Lucrum Camerae. A város külömben 
sem collectát, sem excisát, sem füstpénzt, sem fejadót nem ad.

Továbbá városi adó: a beszállásolás, mely abban áll. 
hogy a város köteles a királyt (királynét) és hivatalos fő- 
embereket a kiséretökkel együtt ellátni. Ezt az adónemet 
utóbb igyekszik lerázni magáról, de mint «ajándék»-tétel az 
újabb időkig divatban marad. A polgár tizet még vámot és 
révet, bár van vámmentessége, a kereskedői által; viszont 
azonban a város területén a kiváltságai megközelítik a neme
sieket. Adómentességet is kap a város 2—7, esetleg 10—15 
évre, ha új. vagy településre nyitják meg. Az új telepesnek 
szintén van néhány évre adómentessége.

Az adóíizetés egv-két határnapon, a Lucrum C.-adóé 
pénzveréskor, a rendkívüli adóé alkalmilag történik. A városi 
tanács szedi s a kamarának küldi; a Lucrum G.-t kir. pénz
váltó a biró társaságában hajtja be. Végül közmunkával is 
tartoznak a polgárok.

A katonáskodás, Sajó után, a várvédelem: a súlyosak-
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bik kötelezettség. A régebbi is az, a mikor még a kir. had
hoz kellett a városnak 1—12 vagy 6—100 telek után meg
felelő számú fegyverest küldenie. Ezek nehéz fegyverzetűek 
voltak, vagyis teljes felszerelést, lovat és sátrat vittek s a 
király zászlaja és személyes vezetése alatt küzdöttek. A XIII. 
századtól a vár építése, javítása és védelme súlyos feladat, de 
biztosítja a városok gazdasági fejlődéséi. S igaz az, hogy a 
királyok magok is meg-megkönnyítik adók elengedésével ezt 
a feladatot.

Az önkormányzati jog tekintetében az Árpádkori váro
sok két csoportra oszlanak: a korlátlan (maiores) és korlátolt 
jogúakra (minores civitates). Emezek több fontos ügyét kir. 
bíró, főispán vagy várnagy intézi el. Kisszeben 1370-iki ki
váltságlevele csak kisebb szabadalmakat jelez, míg az 1320-iki 
bártfaiban Lőrinez bírói joga minden ügyre kiterjed. A sze
mélyhez kötött jogot ez a város utóbb, 1376-ban pénzen 
váltja meg. Eperjest a XV. század elejétől a hét elsőrangú 
város sorában említik, de csak az 1514:3. l.-ez. mondja ki 
olyannak («Octo sunt imprimis civitates liberie»).

A városok autonomikus viszonya az államhoz szinte 
korlátlan. A mai város csak árnyéka a hajdaninak.

I. Az önkoinányzati szervezel a városokban cgyszabású. 
Az Árpádok alatt általában Buda, Székesfehérvár, Korpona 
és Zágráb törvénykönyvei a minták, de a német városok a 
római muniezipális jog megtartása mellett a Sachsen- és 
Schwabenspiegel keverékéből meg a magyar jog vonásaival 
vegyülve alakultak ki. A városszervezés egyöntetű: hivatko
zások történnek benne más városok alkotmányára: Hárítanál 
1376-ban Budára és Kassára, Szebennél 1405-ben Kassára s 
Eperjesnél 1370-, 1405-ben Budára és Kassára. Az utóbbi, 
más városok szokása szerint, külföldi városoktól is vett ál 
tételeket s a mennyiben Boroszlóval, Magdeburggal és Ham
burggal állt összeköttetésben, Zsigmond alatt a magdeburgi 
lörvénvkönvvhöz alkalmazkodott.
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1324-ben a sárosi és szebeni, továbbá Miklós volt és 
Híilman ekkori eperjesi villicusok kérelmére a király a sze
pesi szászok (1243., 1271.) kiváltságait s azonfelül azt a ki- 
vállságol adja, hogy a vendégeik (lakosok) a sárosi ispánnak 
és várnagynak semmiféle collectával és szolgáltatással nem 
tartoznak, a jurisdieliójuk alól fel vannak mentve, ország- 
nagvok descensusi joggal nem rendelkeznek felettük s a kir. 
seregben és kir. gyűlésekben nem kényszerülnek részt venni. 
Kiváltságaik fejében azonban 150 márka finom ezüstöt fizet
nek. A jogokból Eperjes a szabadbiróválasztásit tényleg fel
használta. R. Károly kibővíti a város kiváltságait, a mennvi- 
ben feloldja a várispánság hatósága alól s az igazságszolgál
tatásban szabad kezet ad neki. Utóbb az ország rendes Ikrái
nak jurisdicliója- alól 1370-ben N. Lajos veszi ki. Városaink 
a pallosjog gyakorlására 1405-ben kapnak felhatalmazást, bár 
Eperjes tényleg már előbb élt vele: így tehát megvolt a hatás
körükben az önkormányzati (a kormányzó szervezetet vá
lasztó és jogszabályalkotó), a városi területen a bíráskodási 
és közigazgatási joguk.

A belső kormányvzat és igazságszolgáltatás jogi szab
ványai Eperjesen s hihetőleg a másik két városban eleinte 
összefoglalva nincsenek. Statulárius feljegyzések azonban a 
jegyzőkönyvek lapjain vannak, a mi érthető abból a körül
ményből, hogy a polgárság a fejlettebb jogéletű külföldről 
származott be s mindennemű jogi következményekkel járó 
dolgot jegyzőkönyvre vétetett. A jegyzőkönyv rendesen vegyes 
tárgyú, de vannak Libri citationum, fassionum, sententiarum, 
testamentorum, funduales, orphanorum stb., sőt Bártlanak 
vannak ma is meglevő számadás könyvei. Bárlfa 1410-ban, 
Eperjes 1424-ben kezdi meg a jegyzőkönyv írását. Jelenté
keny részüket az igazságszolgáltatás ügyköre tölti be (Judi
cium bannilum, Registrum arestationum). A jogszabályo
kat azonban idővel — 1766 előtt összeírják. Azok — 
Eperjesen — kél részből állanak: a Tárnokkönvv-ből és
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a Város belső kormányzati s igazságszolgáltatási jogszabá
lya i-ból.

A Tárnokkömjv (Tavernicalbuch, Codex Tavernicus): 
szarvasbőrrel bevont könyv; gól betűkkel van írva és mjnium- 
initialékkal díszítve; évszám s az író neve nincs jelezve. 
Későbbi átiratban a következő tervezető:

A tárnokjog 1602-iki szabályzata.
[Tárnokmester: Forgách Zsigmond gróf, kihez a hét sz. kir. város: 

Kassa, Pozsony, Nagyszombat, Sopron, Bártfa, Eperjes, Szakolcza tarto
zik. A szal)ályzat czikkelyeit egykor Thúz János De Laak gyűjtötte. 
Ezúttal bővítve jelenik meg.J

I. A tárnok elnöklésével évenkinl egyszer Budán gyűlnek össze a 
városok jurátusai (bírák). Ha a király más időre tűzi az összejövetelt, 
a tárnok egy hóval előbb közzé teszi a napot.1

II. Hogy a városi jogok feledésbe ne menjenek, Libpr Judicialis 
terjesztendő elő, melyei a városok pecsétjeivel ellátva, a tárnoki szé
ken elhangzott nézetekkel együtt Budán egy-egv évig őrizni kell.

III. Nemes nem vehet részt az ülésben.
IV. A causidicusok és ügyvédek nyilatkozatai írásba téve átvizs- 

gálandók, melyeket azután a feleknek adnak ki.
V. Feljebbezés a királyhoz történhetik.

VI. Két causans közt a feljebbezést a tárnok fogadja el.
VII. Ha a causidicus hat hét alatt nem nyilatkozik, a határozat 

érvényes. A budai ügy feljebbezése Iá nap alatt intézendő el.
VIII. A városok előterjesztései csak az ülésben bonthatók fel.

IX. Az Ítélet beírandó a könyvbe, felolvasandó a felek elölt. Az
után pecsételik le a városok s végül a tárnok.

X. Semmiféle ügy nem feljebbezliető a tárnokhoz, csak az örök- 
ségi meg a 600 arany frlig terjedő adóssági ügy.

XI. Ha valamelyik város fontos okból nem jelenhetik meg, iga-' 
zolni tartozik magát. Az ülésen legalább öt városnak kell jelen lennie.

XII. A tárnoki szék Buda várán kívül csak Buda területén tart
ható. Jelen lehet benne az altárnok és a jegyző is.

XIII. A feljebbező, hogy felesleges munkát ne adjon, biztosítékul 
10 frtot tartozik letenni.

XIV. A feljebbező, az ügyének eldöntése után, köteles az iratok 
díjának fedezésére.

1 Másutt, Eperjesen is volt tárnok-ülcs. Esetleg a tárnok helyettese vezette.
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XV. A végrendeleti ügyek és testi vétségek ú. ni. sehesítés, verés, 
csonkítás és gyilkosság nem tartoznak a tárnoki székre.

XVI. Az örökségi ügyet előzőleg a városi tanács előtt a felek a 
helyszínén tárgyalni kötelesek.

XVII. A tárnok a városi jogok őre.
XVIII. Ha nemes sérti jogában a várost, az ügy a tárnok útján a 

király elé tartozik. Ily esetben Buda és Kassa 10, a többi város 5 forin
tot tizet.

XIX. A bírósági ügy csak a befejezés után tehető közzé.
XX. A bírói idéző s más levél díja 12 </.

XXI. A feljebbezés díja 12 .,/ (1 Irt =  200 //).
XXII. 60 frl tartozáson felül 100 arany frtig az itéletirat díja 

1 arany forint.
XXIII. Nagyobb összegű tartozásnál 100 ar. frtonkint 1 ar. frt 

papírban fizetendő.
XXIV. Örökségi Ítélet díja pergamenre írva 6 arany frl.
XXV. A tárnok birságlevelet (késedelem miatt) csak az itélő- 

napok (oclavák) lejárta után adhat.
XXVI. A tárnok a városoktól nem szedhet sem kilenczedet, sem 

tizedet, mert szabott illetéke van tőlük.
XXVII. A tárnok nónát és decimát a székesfehérvári, esztergomi 

és más ügyvédektől szedhet.
XXVIII. Tárnoki széket évenkint kell tartani.1

XXIX. A feljebbezö 20 Irtot tizet. Annak fele az altárnoké, másik 
fele a városok seniorjaié.

XXX. A tárnoki szék határozatait a városokban a jegyző vagy 
senator köteles felolvasni.

XXXI. A tárnoki szék, a míg a nemzet Budát vissza nem foglalja, 
Pozsonyban tartandó.

XXXII. Mivel a f. évi Szent György-kor utazni bajos, az ülés Pál 
fordulása napján lesz megtartandó.

XXXIII. Az ülés a kitűzött napon — a diéta napján — pontosan 
megtartandó.

XXXIV. Az ülésről elmaradt város minden napért három már
kái tizet.

XXXV. A tárnok az ülés idejéről hat héttel előbb küld értesítést. 
Küldhet missilis levél-meghivót is a saját pecsétjével.

XXXVI. A feljebbezés határideje hat hét.
XXXVII. ítélet-hirdetésre a városi seniorok nyolez nap alatt bir

ság terhével kötelesek megjelenni.

Sokszor, nagy időközökre, elmaradt.
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XXXVIII. Ez a bírság napi három márka. Ha nem fizetnek, a 
tárnok a város ellen küld végrehajtót.

XXXIX. Zsigmond király 1405-iki rend. szerint a ki nincs meg
elégedve az ítélettel, a királyhoz feljebbezliet. A rendeletét 1499-ben 
Ulászló, 1 (502-ben Rudolf király megerősítették.

XL—XLI. A bírák a városok jogai ellen szóló rendeleteket nem 
adhatnak ki. Az egyházi végrendelet és a szegény-adakozási ügy a 
városbiró hatáskörébe tartozik.1

Ezzel a művel kapcsolatos a Városi jogszolgáltatás sza
bályzata, melynek két része van. Az /. részben vörös betűs 
bevezetés jelzi a czélt, hogy t. i. a jogok összeírása a római 
császár tiszteletére, a szeplőtelen Sz. Mária dicséretére s az 
emberek hasznára készüli; továbbá felsorolja, hogy minő 
jogszokások élnek Zsigmond alatt az országban; végül 18 sza
kasz a hét szab. kir. város jogszabályzatát közli. Ezl a részt 
1489-ben fejezték be. A II. résznek, melyei 1449-ben írlak, a 
czélja van jelezve; tovább azután a kiváltságok s a bírói 
szék, tárnoki hivatal s a hét sz. kir. város jogszokása követ
keznek. Mindkét rész kir. jóváhagyással készüli. Folytatólag 
az Irat az I. fejezetben a városi szabadalmakat, a képviselet 
választásmódját, a bíró és esküdtek választását, a világi jogot, 
a tisztújítási utasításokat, a polgári jogokat és lilalmakal so
rolja fel: a II. fejezetben már a nyolez szab. kir. városról és 
23 szakaszban az ingatlan körül való jogról szól s a hagya
téki és árva ügyek meg tartozások szabványait adja elő; a
III. fejezet a büntetőjog tételes szabványainak sorozata.

1 A tárnokmesleri itélőszékben 1823 iki d ijak  Eperjesen ■

Küldöttség napi dija ........  30--- rfrt Tömeggondnok napi díja 1)7 50 rf
Hitelezö küldöttség díja... (iO — « Perek gondnoka ... . r.5— «
Egy küldött postája........... 2%'iO « Dobos. ... .... 2 -—
Appelláta............................  l.V— Stipendiarius 13 napra . . 15'— i'
Curialis ügyvéd ... ._ ... ... 50'— « A fiskus követelése .... 1 19 11' 2 «
Appelláta a Hétszemélyes Perköltség .......... .. . Hl-

Táblához _  .. _  ........... 50 —
Execulio esti 8 Va órakor 210'— «

Excquáló ügyvéd ... . 5'— «

Biró és improtocollatio ... 125;— « Ezeken felül a hitelező k költségei.
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A szabályzat későbbi átiratban az összes városi jogélet 
képét tárja elénk:

vStatilia siue Jura Municipalia:
(Eperjes város jogainak foglalata. Az I. rész gót betűs Írással latin 

bevezetésül a jegyzék czéljáról szól ; a II. rész a szabadalmakat és 
jogokat sorolja fel 1—115 pontban; de több articulust, mivel a policziá- 
nak nem nyújtanak hasznot, elhagy. A mű folytatása: a hét sz. kir. 
város jogi statútumai, a melyek összeírása az 1766 előtti korból való.)

I. A képviselet ( jurati cives) választ egy évre bírót, ki ugyanannak 
kezébe teszi le a hivatalát. Hetenkint három napon folyik a bírásko
dás (Feria II., IV. et VI.).

II. A kis- vagy pénzbiró a képviseletből választandó. ( Ez a fejezet 
körvonalozza a bírák és esküdtek teendőit és a választásuk feltételeit.)

III. A plébános szabad választása, a mi a földesúrtól független.
IV. A házak erőszakos megszállása (a laksértés tilalma).
V. A városi polgárkötelékbe csak jóhírű, családos egyén juthat. 

Minden polgárnak egyenlő a joga és terhe.
VI. Idegent tanúnak nem fogadnak el, csak ha egyenlő jogú. 

A polgárok az ügyes-bajos dolgaikat nem párbajjal, hanem esküvel 
döntik el.1

VII. A magtalan polgárnak szabad rendelkező joga van.
VIII. Az örökös nélkül elhaltnak vagyonát a tanács három részre 

osztja: I. a szegények és árva hajadonok alapjára, II. egyházi építke
zésre, III. a városfalak építésére és javítására meg adósságfizetésre megy.

IX. Vásár naponkint tartható; a kamarai tisztviselő nem erősza- 
koskodhalik. A polgárok és vásárosok az áruikkal szabadon rendelkez
hetnek. Se a kamaraiak, se a város számtartó sáfárjai ne engedjék, 
csak előre lelizetett illeték alapján, befogadni és kiadni a tulajdont. 
A biró és esküdtek akadályozzák meg a visszaéléseket.

X. A vásárosok vásár napján ne Kispesten, hanem Budán rakod
janak le.

XI. A szentszéki törvényszék elé csak az egyházi vagyon és 
szegényügy tartoznak. A végrendelkezés a VT. jogkörébe tartozik.

XII. A bírói pecsét tilos használatáért a biró 1 m.-t kap birságul.
XIII. Ha valaki birtokot vagy részt vesz s a vétel ellen egy év s 

egy nap alatt nincs tiltakozás, a birtoklás szabad.
XIV. A kit gyilkosság, lopás, rablás, hamis pénz vagy hasonló bűn

1 A Szepességcn s talán mivel sokáig odatartozott, Bártfán az előbbi is 
előfordul. Az eperjesi jegyzőkönyvek is többször említik a e gladiator»-t, «bay- 
nok»-ot a XV. században.
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miatt elítéllek, annak a javai az örökösökre szállnak, de a birtokát 
elhagyva, tartozik a károsultakat kifizetni belőle

XV. Idegennek tilos eladni birtokot. Ha letelepszik, akkor igen.
XVI. Ha valaki szökevényt segít, vagy a feleségét megöli és örö

köse nincs, annak a birtokát a VT. három részre osztja.
XVII. A hamis mértéket alkalmazó első ízben 1 ez. m .-t1 lizet a 

bírónak, másodszor azonban elveszti a hamisan mért árúját s a keres
kedői jogát.

XVIII. Sem a fejedelem, sem a nemes vagy azok tisztjei nem tar
tóztathatják le, verhetik vagy bántalmazhatják a polgárt avagy hozzá
tartozóit, sem a tulajdonukban nem károsíthatják meg. A polgár ellen 
minden ügy elbírálása a VT. elé tartozik. A hanyag igazságszolgálta
tásért az illető bíró a felelős.

XIX. Kiki csak a maga mesterségét gyakorolhatja.
XX. A polgár vásári czikket idegentől nem vehet. Ha vesz, el

veszti azt s 1 ez. m.-t fizet. Ha szegénység miatt nem bír űzetni, egy 
bóra elkülönítik a testületétől; ha tagadja a vásárlást, két tanúval iga
zolni tartozik magát.

XXI. A városházai titkot (közügyet) eláruló a tisztét és lisztessé
gét veszti.

XXII. Idegen kereskedő idegennek, még ha egy megyebeli is, árút 
nem adhat el. Büntetése: a holmi elkobzása és a bírónak 2 m. fizetése.

XXIII. Idegen Újlak polgárától csak a bora negyedét vásárolhatja 
meg. Ha többet vesz, elveszti az egészet.

XXIV. Újlak polgára Eperjesen adót nem fizet, de 1000 lépés távol
ságra igen.

XXV. Idegen csak 2 m. értéket adhat el, külömben II m.-t fizet a 
bírónak.

XXVI. Az Újlakon gyilkos, tolvaj vagy bárminő bűnös, ha Eper
jesen megjelenik, a biró elé kerül.

XXVII. Újlaki polgár kenyeret és hasonlót eperjesi polgár házá
ban vagy korcsmájában nem adhat el. Ha elad, 2 in. a birsága.

XXVIII. Ha polgár akár nemest, akár nem-nemest bántalmaz s a 
biró nem Ítélkezik felette, maga a biró kerül a nemes hívására Ítélet alá.

XXIX. Kereskedő csak jogengedélylyel árusíthat, a mihez jó
hírnév útján juthat. Az engedélyért 10 m.-t fizet, melyből *. a a bírónak, 
1 a a kereskedői czéhnek, Vs az esküdteknek jut.

XXX. Vendégkereskedő a gazdájának nem adhat el vászonmara
dékot és hasonlót. A birság; 5 m. a vevő és 5 m. ezüst linum (jószág
átruházási illeték) az eladó részéről.

1 m = márka ezüstben.
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XXXI. A városon kívül 10,000 lépésnyire tilos árusítani. Birság: 
az árú és egy fertő.

XXXII. Ha a gazda a városi statútumokat elhallgatja a vendége 
előtt, a birsága 1 m.

XXXIII. Hamis készítményért a tímár birsága : a czikV- és 1 m.
XXXIV. A pék, ha meg nem felelő vagy sülctlen kenyeret árusít, 

elveszti az árút és 1 uncziál tizet.
XXXV. A varga hamis munka, rossz saru, talp, sarok vagy bőr 

után először 1 Irtot tizet, másodszor kizárják.
A hét sz. kir. város polgárjogai és szokásai a többi városokéival 

egyeznek. Négy tételből erednek. Ezek: I. Örökségi jogok, II. Gyilkos
sági, III. Végrendeleti és IX'. Adóssági ügyek.

I. Ö rökségi ügyek.

1. Idegennek ház- vagy szőlö-birtokjogát városi pecsétes írás vagy 
esküdtek tanúsága igazolhatja. Anélkül ingatlan nem birtokolható.

2. Az örökség- vagy jogváró 1 év és 1 napig tartozik kijelenteni, 
hogy tiltakozik mások ellenében. A bíró és esküdtek előtt először 15 s 
másodszor és harmadszor is lö napra 40—40*2 monétát tesz le, a mit 
a biró registrumba iktat. Ha a fél a kijelentést elmulasztja, nincs többé 
joga.

d. Az ingatlan eladása előtt a rokonoknak és szomszédoknak elő
vételi joga érvényes.

4. Az eltolt határt (eltávolított határkövet) két esküdt helyre
állítja. A halárbitorló a bírónak és annak, kitől a határt elvette, 
0—d m.-t tizet.

ő. A szőlőhatár-eltolás bírsága d magyar frt.
0. Ha a szőlőről a vízlevezető barázda másnak részébe hordja a 

vizet, a gazda a saját költségén köteles megigazítani a dolgot.
7. Ha valakinek a szőlőnél a vadfogó árokban kára esik, teljes 

kártérítési követelhet.
<S. A szomszéd szőlőjén ösvényt nyitó Ví m.-t tizet a bírónak.
0. Utczára, a szomszéd háza elé kinyújtani az épületet, hogy az 

utcza vonala megtörjék, bírói engedély nélkül tilos.
10. A háztető — a szomszéd mellett esőleíolyás ellen csatorná

zandó.
11. Összeékelődő kél házra közös csatorna kell.
12. Az utczára épült ház csak l ‘/s lábnyira nyúlhat ki.
Ki. l ’inczél vagy árkot a ház földjében készíteni csak a szomszéd 

kára és jogsérelme nélkül szabad.
14. A birtokvétel terminusokra történhetik. Azok belartandók, ha

T óth Sáxdoh . &íro.s‘ vármegye monográfiája. fii. 3 5
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hiteles tanuk előtt szerződtek a felek; külömben a részfizetés elmulasz
tásával a vevő elveszti azt is, a mit lefizetett.

15. Ha a vevő elmulaszt egy részletet, a már lefizetett részösszeg 
a teljes fizetésig a tanácsnál leteendő.

1(5. Örökséget az idegen akkor vásárolhat meg, ha letelepszik.
17. Ha az atya tíz-húszezer lépésnyire távozik s a gyermekeinek 

örökségét a végrendeletének végrehajtói lefoglalták, az örökség az árvák
nak visszatérítendő.

18. Ha az árva, hol az öröksége fekszik, helyben marad s a vég
rendelet-intézők eladták a birtokát, ez a vevő kezén marad.

15). Ha örökségbiró hajadon, a szülei után, férjhez megy, s a férje 
játékos, részeges vagy falánk, a ki a neje javait prédái ni akarva, őt 
hamis vallomástételre kényszeríti: a bírák ne fogadják el, mert az 
örököseit illeti a vagyon.

20. Ha testvérek nem osztozkodnak valamely szőlőn : azé a haszon, 
a ki műveli; ha pedig megosztják s más műveli a másiknak részét, a 
termés nem az övé.

21. Halálozás után, írás hiányában, esküvel igazolandó a követelés.
22. Ha örökségi ügyben valaki nem vall, de van 2—8 tanú, a vona

kodás nem dönt.
28. A gyilkosnak, tolvajnak stb. elítéltnek javai nem az urát vagy 

a tisztet illetik meg, hanem az örökösöket. II.

546

II. V érontás vagy sérelem .

1. Ha valaki a becsületében szóval sérti embertársát (kutyának, 
hazugnak, erkölcstelennek, csalárdnak stb. mondja), s van rá tanú, 
1 fertőt fizet a sértettnek és a bírónak, tanú hiányában pedig eskü
vel igazolja magát. Egy sértő szóért azonban egy na]) csak egyszer 
esküdhetik.

I. fejezet. 2. A jó hírnév rágalmazóját, a ki az embertársát kurali, 
tolvaj, rabló, gyújtogató fia, hamis eskümondó, pap- vagy szerzetessértő, 
házasságtörő, gyilkos névvel illeti, a prékó ünnepnapon a pradorium 
kapujába, a templomkapuba vagy ahol sokaság verődik össze, vezesse 
s hangos szóval kiáltsa ki a vétségét, mire a sértő ismételje háromszor 
a szavakat s kezében kutya hulladékát tartva, jelentse ki, hogy: «A mit 
erről a derék emberről mondtam, kutyamódra hazudtam, mert rossz 
szándékkal mondtam» s a hulladékkal üssön a szájára. Ha nem teszi 
meg, a nyelvét vasfogóval rántsák ki. De ha igazolni tudja magát, 
három ízben tanukijelentésekkel megteheti.

II. feje zet. 8. Ha valaki mást megkorbácsol, megsebesít, másnak 
vérét ontja s az idézésre nem jelenik meg, 3 m.-t fizet a sértettnek és
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bírónak. Ha nincs tanúja, három ízben esküszik. Ha a sértett nem 
mutatja fel a sérveit, a sértő a biró előtt esküvel tisztázhatja magát.

4. Egy középujjnyi sebért, ha tanuk igazolják, 8 m. fizetendő a 
sebesültnek és bírónak; ha azonban nincs elég tanú s csak a sebet 
mulatja lél a bántalmazott, a tanukon kívül az ő esküje kell.

5. Ha a fejen vagy más tagon van a seb, melyet ruha takarhat, 
de a csont kiér, a mi cirolagiummal (kirurgusi eszköz) próbálható, a 
kivett csonlszilánkokért 10 10 m.-t kap a sebesült és a biró.

0. Nem fedett testrész sebeiért 10 10 m. jár. Az ilyesmit csonkítás
vétségének tekintik. Ha a sebesítésre nincs tanú, a sértő minden sebért 
saját tanúja kíséretében, külön határidőkben, 2ö-ször s újra 16 x  18-szor 
esküszik meg ártatlansága mellett.

7. Neheztelésből történt, szakál-kitépés esetében 1 1 szálért a bir
ság megannyi 1 m. Ha nincs tanú, a 6. p. szabványát alkalmazzák. 
Kiegyezés esetében a biró ugyanazt a bírságol kapja, a miben a felek 
megállapodtak.

8. A haj-kitépésért 10 m. jár. Ha nincs tanú s a kitépett hajat sem 
mutatja be a bántalmazott, az eskü dönt. Külömben a 6. p. érvényes.

9. A szemkiütés, orr-, kéz-, lábcsonkítás birsága 16 m. Ha nincs 
elég tanú, a sértő a tanújával 50-szer és 25-ször tesz esküt.

10. A gyilkost lefejezik. A biró az esküdtekkel itélőszéket tart s 
kérdi a vádlótól, vájjon akarja-e érvényesíteni a gyilkos ellen a jogait. 
Igenlő válaszára részvétre hívja fel. Ugyanezt még kétszer ismétli. Arra 
a vádló szól: «Biró Uram, bocsásd ítéletre ezt az embert» s előadja az 
ügyet. A biró azután közli az ítéletet a prékóval, a ki a vádlotthoz 
lépve közli, hogy: «A bíróság utasít, hogy az Ítéletet közöljem» s meg
nevezi a büntetés helyét és nemét. Majd kivezeti a vesztőhelyre a vád
lottat, a közönségnek hangos szóval csendet int: «így bűnhődik, a ki 
ártatlant megöl» — mondja. S végbe megy a lefejezés; utána pedig a 
fejel kiadják az utódoknak.

11. A kivégzettnek testéi a praetorium elé viszik, hol az özvegye 
és testvérei megnevezik, azután temetni viszik. Ha a vádlott ártatlan
nak mondja magát, a tanújával 100-szor, majd 48-szor tartozik meges- 
küdni. A hamis eskü büntetése fejvesztés.

12. Az asszonyt, ha titkon megöli a férjét vagy gazdáját, esetleges 
bűntárs-szolgájával megkötözik; őt magát azon mód kivégzik, a hogy 
a gyilkosságot elkövették, míg a szolgát meztelenül kocsira kötik, fel
állítják s úgy hurezolják a város utczáin végig. Közben a fejét felülről 
tüzes üszők égeti, teste körül pedig tüzes ollók (harapófogók) szedik a 
serpenyőből az üszköt s folyton égetik. Azután következik a lenya- 
kazása.

Ki. Mérgezés cselében a biró titkos kémeket küld ki vizsgálatra.

35*
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A })űnöst megkötözik, kínozzák, vallatják, nyilvánosan a tett színhelyére 
viszik s azután az akasztófánál megégetik.

14. A biró, ha rokon nem akad vádlónak, hivatalból tartozik 
üldözni a gyilkost, a kit azután a praetorium elé vitet s az esküdtek 
közöl vádlót rendel ki. Ha nem teszi, mint a bűnben részest, lefejezik.

lő. Ha özvegy vagy nőszemély bűnösen fogan és szül s a gyerme
két megöli, vagy az anya a leányát pénzért fogházba juttatja: meg- 
égetendők.

16. Azt a nőt, a ki házasságtörésre vagy leányt paráznaságra 
csábít, zsákba varrva vízbe fojtják. A házasságtörőt, ha tetten érik, ki- 
végzik; ha nem, fogságra vetik, kínvallomásra vonják, majd az akasztófa 
alatt a bűntársával együtt egymásra fektetve s karót ütve át rajtuk 
vagy élve temetik el, vagy mindkettőt lefejezik.

17. Ha tisztes nőn erőszaktétel történik s az kiált, a tanú elég; 
vagy ha nem kiált, hanem sírva megy ki a házból a bíróhoz: az 
erőszaktevőt elfogják, kínvallomásra fogják, lábánál fogva lófarkhoz 
kötözik, köriilhurczolják és lefejezik.

1(8. Ha a szűz megbecstelenítés közben kiált ugyan, de nem hallják 
meg, elmegy tisztes nőkhöz, kiknél sírva panaszolja el esetét: a bűnöst 
ugyanaz a sors éri, mint a 17. p.-belit.

19. Ha szűz szóval vagy ajándékkal elcsábíttatja magát valamely 
ifjú által, hogy ez azután elvegye, de az Ígéretének nem ura, menjen 
lefátyolozva vagy rendbe hozott lejjel (ornatis eribinus) s félénk sze- 
mérmetességgel a bíróhoz s adja elő a dolgát. Ha az ifjú védekezik, a 
biró szorítsa rá a házasodásra; de ha esküvel tisztázza magát, hogy 
nem tett házassági ígéretet, bocsássa szabadon. Ha valaki vétkes sze
mélyen követ el erőszakot s ez beigazul, a bűnöst lófarkhoz kötözik és 
lefejezik.

20. Ha valaki házba tör be s embertársát megsérti, sebesíti vagy 
csonkítja, lófarkhoz kötik és lefejezik. Bizonyításra elég két szem- vagy 
fültanu. A bűnös megválthatja magát a bírónak és bántalmazottnak 
fizetett 82- 32 m.-n. A márkán 3*4 ar. Irt értendő. Ha munkást éri 
künn a földön a bántalom, a büntetés ugyanaz.

21. Ha a vádlónak nincs elég tanúja, a vádlott tartozik megfelelő 
tanukat állítani, megesküdni s az erőszak okát kifejteni. Ha éjjeli az 
eset, a polgárság döntse el, hogy a bűnös megfelelő időközökben eskü
tételekkel tisztázhatja-e magát.

22. Ha valaki a ház előtt gödröt ásat, azt nem őrizteti s állat esik 
bele, a mely megcsonkul, kártérítésre köteles, de az állat az övé.

23. Ha a gödörbe ember esik bele s megcsonkul, a kártérítésre úgy 
köteles a gazda, mintha maga bántalmazta volna. Ha az illetőnek az 
élete vész oda, a gazda lefejezendő. Kiegyezés esetén a biró 32 rn.-t kap.
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24. Ha a gyilkos s/.áudékú támadót védelem közben megölik, s a 
szomszédok látják vagy hallják az esetet, a testét lófarkhoz kötözik s 
az akasztófánal máglyára teszik. A megtámadott nem bűnös.

2ő. Ha mezőn vagy erdőn támad valaki, de ő esik el, s a dolog 
tanukkal igazolható, ugyanaz a sors éri. Tanuk hiányában a megtáma
dott először 100, másodszor 40 ízben teendő esküvel tisztázza magát.

20. Ha a rabló valakit kiloszl és megsebesít, elfogják s kínvallatás 
alá fogják, hogy hányszor, kikkel és hol követett el rablótámadásokat. 
Úgy kerül a bírói szék elé. Akkor a prékó kikiáltja, hogy a ki ily bűnt 
követ el, törvény elé idézik. Ha a rabló nem ölt, tüzes fogókkal tépik 
szét a testét; rablótámadás esetén lófarkhoz kötözik, meghurczolják, 
miközben a prékó hirdeti a bűnét; majd az akasztófánál megtörik a 
lábszárait s máglyára vetik.

27. A gabonagyújtogató megégetendő.
28. Az olyan ellen, a ki házra, csűrre vagy gabonára gyújtogató 

szándékkal tűzesóvát vet, a következő az eljárás: A bűnös szándékú 
pl. elmondja a papnak, hogy X bizonyos összeggel tartozik neki, de 
nem íizel: ő tehát felgyújtja. A pap figyelmezteti Y-t, hogy valaki a 
gyónás pecsétje alatt X. adóst fenyegette. Y jelenti a bírónál a dolgot, 
a ki az embereit küldi a paphoz s titkon tudakolózik. Arra a pap 
fenyegeti X-t, hogy űzessen; majd elfogják, kínpadra vonják s végül 
megégetik. A pap a felét kapja az összegnek, a mit X kisarczolni akart.

21). Ha tisztes ember háza ismeretlen okból kigyúlt s több ház is 
leégett, a biró előtt maga és a neje esküvel igazolják a dolgot.

30. Ha alkalmazottak, a bérüknek hosszas (1 3 évi) visszatartása 
miatt, gyújtogatnak, a gazdájuk köteles a kárt megtéríteni, de a gyújto
gató máglyára jut.

31. A pénzhamisítók ügye. Ha valakinél hat darab egyveretü pénzt 
találnak s az illető nem jelenti, hogy kitől kapta : elfogják s kivallat
ják, hogy kik s hol voltak a társai, a gépet kitől s hogy vette. Vala
mennyi máglyára kerül: faágakból koszorút fonnak számukra,a kifúrt 
pénzt körül ráaggatják, mindenestül a fejökre teszik s ügy égetik meg.

32. Azt, a ki szent tárgyat lop s eladásra bocsát, az akasztófához 
hurczolják az orgazdával együtt, a kiknek bűnét a prékó kikiáltja, majd 
a máglyára jutnak.

33. Ha boszorka kuruzslás czéljából az Úr testét a szájában tartja 
vagy szent kép szemeit szúrja ki, hasonló büntetés éri.

34. Ha a gyilkos megszökik, a prékó három határnapot hirdet ki 
a jelentkezésére. Jöhet az özvegye is, hogy az üldözését kérelmezze. 
A prékó akkor is három ízben felhívja. Ha mindezek daczára sem 
jelentkezik, a Polgári Könyvbe írják be a nevét, mint gyilkosét, a kit 
bárki, a ki utoléri, lefejezhet. Az esetről bírói levél állítandó ki.
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3(5. Ha házas ember más növel áll össze s a bűntársával el téteti 
láb alól a hitvestársát, a nő élve temetendő el, a férfi pedig lófarkhoz 
kötve fejezendő le. A bűnös nő, ha csak beleegyezik is a gyilkosságba, 
hasonló büntetés alá vonandó. Ha a férj azért öli meg a feleségét, hogy 
mást vehessen el, a ki ártatlan, a nő nem bűnhődik. A prékó azonban 
kikiáltja az esetet.

37. Ha a bántalmazott ember elfogja a bűnöst, de a bíróhoz vezetve 
bántja őt, az ügye elesik, sőt 32 m.-t fizet a bírónak azért, mivel ön
kényesen torolta meg a bántalmazást.

38. Ha valaki megtalálja az eltulajdonított jószágát, önkényesen 
nem veheti el, külömben a félnek is, a bírónak is 32—32 m.-t fizet. 
Helyesen jár el, ha bejelenti a tényt, mire a vádlottnak háromszor kell 
esküvel igazolnia magát.

39. Ha a szolga a rábízott holmit olcsóbban adja el, mint az ura 
tervezte, az a vevőé marad, mert a kárt a szolga téríti meg.

40. Ha a dajka a csecsemőt éjjel agyonnyomja vagy leejti, fejét 
veszti.

41. Ha valaki leejti bárdját a háztetőről s megöli embertársát vagy 
a vérét ontja, illetőleg megsebesíti, halállal büntetendő. Ha véletlen 
az eset, büntetlenül marad.

42. Ha valaki őrjöngésből a falon át követ dob és megsebzi 
embertását, fejvesztés éri.

43. Ha kőmivesmunka közben véletlenül esik le kő és sebet okoz. 
de a kellő óvóintézkedés megtörtént, az eset nem büntetendő.

44. Ha parittyás vagy nyilas látva sebet okoz, halálbüntetéssel
lakok

45. Ha a munkás dolgot keres, de nem kap s 1 2 kenyeret ellop, 
nem éri büntetés. Ha azonban rest s úgy lop, biró elé vezetik, a ki 
megvesszőzteti s a városból 11 évre s 1 napra, 8 ezer lépés távolságra 
kiüzeti.

46. Ha 8—12 éves gyermek 24 .</ értéket «kést vagy hasonlót) lop 
el s tetten érik, a prékó három helyen kiköti a városban, a kezeit 
összekötözi s a meztelen testén 20 korbácscsal lníz végig, mialatt ki
kiáltja: «A szüleid nem tanítottak jó viseletre, hát most én tanítlak. 
.lövőben még nagyobb baj ér.»

47. Ha az ily gyermek fél arany forint értéket lop, a prékó ugyan
úgy 50 korbácsütéssel veri vérig a hátán, meztelen hátfelén s lejebb, 
azután pedig megfenyegeti.

48. Azt, a ki egy arany forint értékűt lop, a városon kívül meg
botozzák s két évre s 1 napra, 8 ezer lépésnyire kiűzik. Visszatérés ese
tén a fejét veszti. Ha csak vádolják, esküvel tisztázhatja magát; de ha 
nem esküszik meg, megbüntetik.
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49. Kéí-három aranyforint érték ellopása ugyanúgy büntetendő. 
Ha a bűnös a holmit visszaviszi, jogvesztést szenved.

50. A négy aranyforint tolvaját, ha tetten érték, felakasztják. 
Ha csak vádolják, akkor kínzandó a vallomásig; ha nem vall, el kell 
bocsátani. Ha nem utasítják kínvallatásra, a tanújával együtt hétszer 
esküvel tisztázhatja magát; de ha valamelyikük hamisan esküszik., 
akasztóidra kerül.

51. Az, a ki álkulcscsal vagy lopási szándékkal tör be s holmit 
visz el, három ízben kínzandó. A vallomását jegyzőkönyvre veszik s 
azután felkötik.

52. Ha valaki lopott marhát 10 ar. Irt helyett 4, 20 írt helyett 
8 frton ad el, bárki lefoglalhatja az árút s a tolvajt elfoghatja. A bíró 
azután kínoztatja s kikérdezi, majd 14 napig fogságra veti s azután, 
felkötteti. A tulajdonos tartozik igazolni a holmiját.

53. Ha a tolvajtól olcsóbban megvett állat gazdája jelentkezik s- 
igazolja magát, a vevő köteles azt átadni neki. A költsége nem számít.

54. Ha a mészáros lopott marhát vág le s nyúz meg éjjel, felkötik ; 
ha 3 ar. írt értékűt 1 ar. frton vesz s vág le, orgazdaként akasztják fel.

55. Az éjjeli betörőt, mint rablót, gyilkosság, megfojtás, vizbefoj- 
tás stb. bűnében elmarasztaltat kínvallomásra vonják, azután lófark
hoz kötik, a prékóval körülhurczoltatják, majd a szárait törik meg s 
máglyára vetik.

5(3. Ha a meghatalmazott ügyvéd hamisan viszi a dolgot, a város 
közepére hurczolják, megkötözik s a megtüzesítelt hivatalos bélyegzőt 
a jobb és bal vállára sütik.

57. Azt, a ki liatal gyümölcsös lát éjjel kilép s elültet vagy elad, 
fogságra vetik; a ki pedig szőlőtőt lop el, annak kezét a köztéren fa
törzsre kötik s levágják; a ki végül ágat tép le, 5 girát fizet.

58. Ha valaki ládába zárt holmiját polgárra bízza megőrzésre, s 
ez éjjel kulcscsal kinyitja s a holmit kővel stb. pótolja, azután pedig 
hivatalosan lepecsételteti a ládát: a biró vizsgálja meg, s ha igaz a vád, 
vesse az őrzőt fogságra; de ha nem igaz, a v^ádaskodót kínoztassa s 
megkötözve hurczoltassa máglyára.

59. Ha nőt bánt vagy sért meg a férfi, a seb kétszeresét szenvedje. 
Szóbeli rágalom vádja ellen, ha a nő nem tud bizonyítani, a férfi két 
ízben esküvel védelmezhetik; a vérontás büntetése 1 m., de a férfi két 
ízben annyi esküvel védekezhetik, a hány a seb. Ha asszony rágalmaz, 
a birság kétszeres. Asszony bántalma asszony ellen úgy büntetendő, 
a hogy a férfié férfi ellen. Ha férfi nőt öl, de a tanúival tisztázza magát, 
büntetlenül marad, külömben a büntetés : nyakat nyakért, lelket lélekért.

(50. Ha többen követnek el gyilkosságot, csak egy főbűnös vádol
ható. Másodsorban vádolható a következő részes, a ki 16 m.-t fizet,



a mennyiben a bűn rábizonyul; de ha nem biztos a bűnössége, 48-szor 
és 25-ször a tanaival megesküszik s azzal tisztázza magát. Ezután 
vádolható a bűnsegítő, a ki három ízben való esküvel igazolhatja magát. 
A többi csak bűnrészességért vádolható: azok csak egyszer esküsznek. 
A ki nem tesz esküt, 1—1 m.-t íizet a károsnak és bírónak. A bűmben 
részességgel vádolt, ha nem esküszik meg, 1—1 fertőt (1 ar. frt) fizet a 
félnek és bírónak.

61. A ki bírói ügyben gyanúsan nyilatkozik vagy nemleges választ 
ad, megesketendő.

62. Ha rágalom vagy testi sértés miatt tartoztatnak le valakit, s 
az illető megszökik, ez által bűnösnek tanúsítja magát. A mint elfogják, 
vagy testi büntetést, vagy bűnének nagysága szerint bírságol szenvedjen.

63. Ha a biró szabadon bocsát egy gyilkost, a vádlónak homá- 
g'iumot tartozik letenni s azonfelül az állását veszti.

64. Bár a bírói szék tagjait a közönség választja, a joga királyi jog.
65. A bírói szék tagjai a király nevében ítélnek a városi kiváltsá

gok értelmében.
66—67. A bírót vagy esküdtet sértőnek vagy a nyelve tépendő ki, 

vagy 10 m. birságra fogandó.
68. A ki ellenök kihágást követ el, lefejezendő vagy 30 m. bírsá

got tirtózik fizetni.
69. Ha a biró vagy esküdt a sértő, kétszeres bírságot tizei.
70. Ha ezek közügyben végrehajtást rendelnek el, s valaki ellen

szegül nekik, mint engedetlen íiú, letartóztatandó.
71. Ha a biró pecséttel idéz, s az idézett azt megvetéssel fogadja, 

a házát és mindenét bírói zár alá vetik.
72. Taksák idézésekért, elfogásért, fogságba vetésért stb. :

Prékónak 11 C7 Bírónak örökség letiltásáért 11 *7
Prékónak, ha a gyilkosság Bírónak, ha viaszpccsétel

vagy lopás dolgában egyes- adat 1 ■7
ség történt, a szabadon bo Bírónak, ha idegent a hol
csátásért 1 Irt mijával fogságra juttat 11 r

-7
Prékónak, ha valakit elfog Bírónak, ha idegent szaba

nak .......... 6 7 don bocsát 11 <
-7

Bírónak szabadon bocsátás Bírónak bűnügyi czimen 511 -7
ért 7 C7 Jegyzőnek bűnügyi czimen 11 7

Bírónak ingó letiltásáért 14 r
7
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III. VéfjreiKh'leti in té z k e d é se k .

1. A kinek öröksége vagy ingatlana van, melyet maga szerzett, 
bárkire hagyhatja vagy bárkinek adhatja, még ha a neje, gyermekei, 
testvére vagy rokonsága tiltakoznak is.

2. Az az örökség, melyet valaki az élete fogytáig bili, az örökö
sökre hagyandó.

3. A hiteles tanuk előtt adott jegyajándék a nő tulajdona.
4. A nő a saját örökségéről szabadon rendelkezik.
f>. A férj azonkép.
6. Ha a férjre vagy feleségre örökség száll, az - -  a házi szükség

leteket kivéve — egyenlő részben jut az örököseikre.
7. Ha az atya után a gyermekek közül valaki férjhez megy, vagy 

nagykorúság idején osztozkodni akar, az atyái örökségből a házi szük
séges rész az anyáé, a többit a nősek és a nőtlenek — a jegyajándék 
arányában osztják meg.

<S. Végrendelet nélkül elhalt szülők után a testvérek, ha külön 
háztartásnak és házasok, szabadon rendelkeznek az örökséggel. Ha test
vér hal el végrendelet nélkül, a része a nőre, a nőé a férjre s ha gyer
mek is van, együtt rá jók marad. Ha nőtlen a testvér s nincs gyermeke, 
a része a testvérekre száll.

9. Házi holmik (utensilia): a női és férfi ruhák; ezüst vagy ara
nyozott öv, 1 4 ezüst serleg (nem több), 12 ezüst kanál, férfi fegyverek,
tőrök, edények, összes ágyak, a szőlő és földmívelő kellékei. Ezek a 
férjről az asszonyra s viszont szálkának (a 7 sz. kir. város szokása sze
rint). Ha a férj neje jelenlétében vagy fordítva rendelkezik, a rendelke
zés, a mennyiben tiltakozás nincs, jogos.

10. Az örökséglevélben összeírtak egyenlő részt kapnak.
11. A házasfelek közös szerzeményéről szóló végrendelkezés, ha a 

nő nein tiltakozik, érvényes. Külömben a fele rész a nőé.
12. Ha a férfi- vagy nőörökös meggyalázza magát és nevét, az 

örökség a testvéreire vagy a rokonaira száll.
13. Parázna asszony nem tehet végrendeletet: a javai a férjet illetik.
14. Az örökösnek javai, ha eretnekséghez vagy pogánysághoz 

{WiclelTislák, seismatikusok) hajlik, a testvéreire, illetőleg a rokonaira 
szállanak.

15. A törvénytelen fiú nem osztozkodik, kivéve, ha azt a végren
delet kiköti.

1(5—17. A végrendelet, ha vannak kielégítetlen hitelezők, nem 
érvényes.

1<3. Ha külső kereskedő vagy lakos, álnokul fényes temetésre szá
mítva, végrendelkezést tesz s otthon levő 1—3 polgárra 1 3000 ar. frtot
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s egyházi és emberbarát! czélokra is összegeket hagy amaz ürügy alatt, 
hogy félretett pénzei vannak, s halála után jönnek az örökösök, azok 
feleljék: nem ismertük, nem láttuk a pénzét; nincs, a ki végrehajtsa a 
végrendeletet.

19. A szülő a tisztességes gyermekét nem zárhatja ki.
20. A szülő tisztességes gyermeke, ha a mostohájával nem fér is 

meg, megmarad az örökségben.
21. A szülőit gyalázó vagy bántalmazó kizárandó az örökségből.
22. Ha valaki eltartás fejében leköti vagyonát a biró előtt, de a 

feltételek nem teljesülnek, a biró visszaitéli.

IV. A p é n z b ir ó  (kis-).

1. Választása a bíróé és 12 esküdté után megy végbe. Ezek választ
ják magok közül, a mennyiben alkalmas az állásra, s azután a község 
más esküdtet választ a helyébe.

2. Fontos ügyben a tiszttársai tanácsát tartozik kérni. Az ülésben, 
valamint a templomban, a biró jobbján a helye. Egyebekben otthon 
függetlenül viszi a pénzügyeket és az ügyvédekkel való eljárást.

3. Könyvet vezet, melybe a felekkel való tárgyalást a biró Ítéleté
vel együtt hitelesen beírja. Tőle a bíróhoz és esküdtekhez lehel feljeh- 
bezni s azok döntésébe bele kell nyugodni.

4. A hét II., IV. és VI. napján tart bírói széket. Ünnepnapon nem.
5. Van jegyzője.
(i. Tartozást 40 írton felül nem Ítélhet meg.
7. Ha külső embernek polgár ellen van követelése, megidézi ezt 

s ha az adós beismeri a tartozást vagy van elég tanú ellene, de pénz 
nincs, a végrehajtást kimondja rá.

8. Az adósság-fizetés módja az, hogy ha az adósnak nincs vagyona 
a városban, a külső birtokából elégítik ki a hitelezőt ennek jelzése 
szerint lelbecsiilve. A házi szükséglet kivétel.

9. Ha a hitelező az adóst nem találja otthon, s az adós, bár birói- 
lag megegyezett vele, nem jelenik meg a törvény előtt, a biró az adós 
javaiból elégíti ki a hitelezőt.

10. Ha az ügyfelek új határidőt jelentenek he a bírónak, az adós 
tartozik pontosan a megszokott pénzértékben fizetni. Erre a biró rá
szoríthatja.

11. 40 ar. frtig a hitelező megjelenik a biró előtt, a ki három 
határnapot tűz ki az adós részére. Ha nem jelenik meg, a biró odaítéli 
az összeget, de a könyvébe tartozik bejegyezni a határnapokat. Ha nem 
jegyzi be, a határnap nem számít.

12. Ha a 3. határnapra valamelyik fél nem jelenik meg, az elveszti
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az ügyet. Ha a léi erre a határnapra megjelenik, a hitelező előadja az 
ügyét s tanukkal igazolja a követelését, az adós nyolcz nap múlva 
űzetni tartozik. Ha azonban ekkor nem tud fizetni, esküvel és kereszt
vonással igazolja a névaláírását, mire a házában találhatókból vagy az 
ingatlanából — felbecslés alapján — kielégítik.

Ifi. Ha az adós tagad, a hitelező tanuk hiányában a keresztre téve 
kezét, esküt lesz.

14. Egy forintnyi vagy kisebb tartozás egy idézésre fizetendő 
vissza.

15—16. Az elzálogosított ingatlan felbecslése a következő : ha valaki 
elzálogosítja a házi holmiját s a zálogos a zálogot nem akarja fenn
tartani, a pénzbiróhoz megy s bejelenti, hogy mennyiért fogadta el a 
zálogot. A tételt beírják a bírói könyvbe, 7 //-t s a jegyzőnek 2 é/-t fizet 
az első határnapra. Ugyanígy a 2-ik és fi-ikra. Arra 15 napi időre a pénz- 
biró újra beidézi az adóst. Ha nem váltja vissza a zálogot, felbecslés
sel eladják, s a felesleget a biró visszatartja számára.

17. Harmadik határnap után az adós nyolcz nap alatt fizetni tar
tozik. Ekkor a biró megbízottja az adóshoz megy s szorítja a fizetésre. 
Ha nem tud fizetni, tizet 1 font </-t (7 é/) a bírónak és 2 éj-t a jegyző
nek az utolsó határnapért, s azután bármi módon kielégítik a hitelezőt.

18. Ha házat zálogosít el a fél határidőre, de nem váltja vissza, a 
pénzbirő három ízben háromszor végrehajtó iratot állít ki, a miért az 
adós 40 és 4 </-t fizet a bírói könyvbe való iktatásért, mely szerint 
45 naj) alatt tartozik a házat visszavásárolni. Ha nem fizet, kőíejtő- 
mesterek felbecslik a kőházat és ácsok a faházat, s ezután az adós 
5fi napi új határidőt kap. Ha ekkor sem fizet, a hitelezőt két hatósági 
személy bevezeti a háztulajdonba, a ki 1 ar. Irtot fizet. A felesleget a 
hitelező 5fi nap múlva leteszi a bírónál. Ha ezt az adós nem veszi fel, 
a biró kezéhez jut. Ha rokon vagy szomszéd akarja a felbecslés árában 
megvenni a házat, neki adandó át a ház.

19. Ha az adós tanú nélkül zálogosítja el az ingatlanát s nem fizet 
háromszori idézésre sem, a hitelező tanukat állít vagy megesküszik. 
Ennek határideje 14 nap.

20. Ha a hitelező kölcsönt ad s annak jeléül az adós a házáról 
vagy földjéről leATelet állít ki, hogy t. i. határidőre fizet, de a fizetést 
elmulasztja: a hitelező a biró előtt követeli az ingatlant. A biró be is 
idézi az adóst. Ha ez azt állítja, hogy csak a fizetés reményében írt 
levelet, a hitelező a következő bírói napon esküvel igazolja, hogy az 
ingatlan, mint zálog, a kölcsönért jár neki. Arra az adós köteles a ki
elégítést megadni.

21. Ha a hitelező ingóra kölcsönt vagy megői'zésre holmit ad s  
ezt határidőre vissza akarja venni, a kölcsönvevő pedig egy részt meg-
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iizet, de a többit nem akarja letenni: a kölcsönadó a biró előtt esküvel 
igazolja, hogy mi s mekkora volt a holmi, s arra az adós fizetni köteles.

22. Ha ily esetben nincs tanú s az átvevő tagad, a hitelező eskü
vel igazolja magát.

28. Ha bizonyos ügyben a felek vitatkoznak s végre a peri letéve 
tanukra hivatkoznak, de a felek egy része gondolomra akar egyezkedni, 
míg a másik rész hatályon kívül akarja helyezni az egyességet: a biró 
a tanukat Isten iránt való kötelességükre figyelmezteti s arra szorítja, 
hogy igazságosan döntsenek.

24. Ha ruha-zálogosítás történik, a mely javítva volt, s a zálogos 
a molyoktól nem védte vagy maga, illetőleg az övéi hordozták: ez kö
teles hite szerint a kárt megfizetni. Ha nincs tanú, ő tesz esküt a batár
időre vonatkozólag s a zálogosító lizel.

2ö. Ha valaki, a kire egy tárgyat bíztak, azt kereszténynél vagy 
zsidónál elzálogosítja, de a tárgy felhalmozott uzsora vagy más ok 
miatt elvész, a felek kiegyezésének elmaradása esetén az ügy a biró 
elé kerül. Ekkor az, ki a tárgyat elhelyezte, esküvel igazolja magát, 
mire a biró a másikat kártérítésre kötelezi.

20. Ha a kölcsönre adott holmi elvész s a biró elé kerül a dolog, 
a kár csak az adóst terheli. Ha nincs tanú, s az adós azzal a váddal 
felel, hogy nem zálogba, hanem megőrzésre vette át a holmit, viszont 
a zálogos az ellenkezőt állítja, az adós esküje dönt s a zálogos elég
tétellel tartozik.

27. Ha valaki lakodalomra vagy vendégségre kér arany-ezüst ék
szereket, hogy aznap vagy másnap visszaadja, de eladja vagy elidege
níti s a bírónál tagadja, hogy az ékszerek nála vannak, esküvel tartozik 
tisztázni magát; ha pedig elismeri, az értéket meg kell fizetnie.

28. Ha valaki bizonyos mennyiségű árút határidőre vesz ál a biró 
előtt s fizetést igér, de más hitelezőjét akarja kielégíteni, az árú tulaj
donosa biró elé állíthatja, a ki kényszeríti a fizetésre.

Elévülés: királyi ügyben 100, egyháziban 40 f>0, nemesiben 02, 
falusiban 1(5 év, polgáriban 1 év és nap alatt ált be.

A: elévülés nem kötelező : a határigazításoknál, menyasszonyi aján
déknál, nászajándéknál és leánynegyednél, mivel testvér a testvértől 
visszaszerezheti a jogát.

I. Mely korban mit tehet valakié (Cselekvő képesség): A 14 éves 
ügyvédet állít, a 16 éves az ezüst, a 18 éves az arany pénzével, a 20 éves 
a birtokaival rendelkezik, a 24 éves örökséget kaphat. < A házi szükséglet 
tárgya nem évül el.)

II. Adás-vevés: az árban való megegyezéssel létesül, ha nem írásba 
teszik a megállapodást s ha nem ajándékról x'agy lekötött értékről van 
szó. Az írásos megegyezés akkor törvényes, ha a feleknek fölolvasták
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s aszerint jártak el. Ha ezek a feltételek nem teljesültek, a felek vissza
léphetnek; ha azonban teljesültek, a vevő elveszti a lekötött értéket, 
az adós pedig kétszeresen téríti meg.

III. Adás-vevés létesül árbeli megegyezéssel is, bár a pénzt nem 
olvasták meg a felek, sem kötésbért nem adtak. Mert a mit ezen a 
néven adnak, az a megegyezés bizonyítéka. De csak az Íratlan szerző
désnél fogadható el a megállapodás; az írásos szerződé«- akkor jogos, 
ha a vételnek tételeit saját vagy hitelesített írásba foglalták, a mit a 
jegyző végzett. A míg e feltételek nem teljesültek, megbánásnak vagy 
visszalépésnek van helye. De csak akkor, ha felpénzt nem adtak; mert 
ez — akár Írott, akár nem — érvényessé teszi a szerződést. A szerződés- 
szegő elveszti a letétjét, a vevő pedig kétszeresen fizet, még ha felpénzt 
nem említettek is.

Eladás után az eladott tárgy koczkázata (ha a fél nem vette is át) 
a vevőt terheli, ha ugyan az eladó csele vagy hibája közbe nem jön 
s a megőrzést elvállalta. Ha írás nélkül szerződtek, a tárgy a vevőt 
terheli, még ha át sem vette is. Tehát, ha az eladó meghalt, a testében 
megsérült, a háza leégett, a löldje víz alá került vagy a fájába tűz 
ütött: a kár a vevőé, a ki köteles a holmi árát megfizetni, ha nem 
kapta is meg; mert a mi az eladó hibája nélkül éri a tárgyat, abban 
ö biztos s az a vevőnek kára. Ha azonban felelősséget vállalt, kártérí
tésre köteles.

Birtoklási szabályok :
I. A mi a saját vagy idegen földön épül, az a földhöz tartozik; az 

anyaga azonban azé, a kié előbb volt; kivéve, ha szándékosan épít a 
más területére, mert a mint az épület lerombolható, az anyagot sem 
adhatja el.

II. Ki a hol vet, ott arat. Ha azonban jóliiszeműleg vet a más 
földjén, ha ugyan nem csal, megtérítendő a költsége. A rossz szándékú 
vető elveszti a termést.

III. Idegen földön csak a jóhiszeműleg és kellő jogczímmel bir
toklóé a termés. Külömben mindent ottveszt.

Jegyzet. Köztulajdon: a színház, játéktér stb., a senki tulajdona; 
a szent tulajdon ; mert a mi az isteni jogé, az az ember tulajdona nem 
lehel.

Végrendeletek.1 Ránk szállhat a polgárjog értelmében végrendelet 
útján végrendelkezőtől hagyott dolog is. Először ügyelni kell; minő s 
kitől való a végrendelet, hány formája van, mik a követelmények benne 
s minő a hitelessége ? A végrendelet szabad elhatározási! elme határo

1 A városi levéltár példányában ez a rész csonka, mely egy régi írásnak 
II. könvvebeli 44. s köv. fejezeteire utal.
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zata arról, hogy mi a szándéka az örökösével. Feltételek: önkéntesség, 
mert a kényszerített végrendelet nem érvényes, még ha a fél esküvel 
támogatja is a végakaratát; épelméjűség. ha beteg is a lest; jogos 
határozat és törvényes intézkedés az egész tulajdonról; átruházás az örö
kösre, mert az a lényeges. Az átruházás: valakinek a saját helyébe 
állítása. A végrendelkező akarata változhatik. A végrendeletnek két faja 
van: 1. szóbeli, 2. írott. Amott tanuk kellenek, itt tanuk és pecsét.

Polgárjogi eskü: magyar nyelven a XVIII. századból. (L. II. köt.)

II. A város polgársága egyenlő jogú elemek összessége. 
Előbb kizárólag német, de 1407 óta magyarok is vegyülnek 
közéje. A betelepülő a polgárjog elnyerésével szerzi meg az 
egyenlő-jogúságot, a vámmentességet, a kedvezményekben 
való részességet s azt a kiváltságot, hogy másutt le nem tar
tóztatható, vagyis a passzív jogköri.

Eperjesen a szabad költözködés jogát az 1397., 1407., 142(5., 1434., 
1455., 1471., 1498., 1503-iki kir. rendeletek biztosítják. Az első a nemes
séget is figyelmezteti, hogy a betelepülés dolgát ne akadályozza meg.

A lakosság statisztikája kezdetleges, de a városi feljegyzések szór
ványosan közük a születésre, elhalálozásra, házasságkötésre s a pestis 
pusztításaira vonatkozó adatokat.

I. Lipót németesítése ellen a gyűlöletet okosan kihasználja a je
zsuita-rend azzal, hogy iskoláiban erősen felkarolja a magyar nyelvet. 
Sok család megmagyarosodik (Neubauer -Ujházy, Goldschmied Eöt
vös) ; Gömör népe részben hasonlókép.

A polgár passzív jogai tehát : a személyi és dologi, a 
kötelmi, a családi és örökjogok.1

Személyi joga (jogi képessége) a város minden lakójának 
van, nemcsak a polgárnak, a ki a törvényes korát a 14-ik 
életévvel elérte. Ez az év az apai hatalom korhatára, melyen 
alul a gyermek <■ Knabe», azontúl «thugentsamer Jüngling)), 
a mikor már önállóan köthet jogügyet. A nagykorúság idő
pontja közönségesen a 18-ik év. A nőnek is megvan, bár 
jelentéktelenül megszorítva, a személyi joga és cselekvési

1 L. Eperjesi városi jegyzőkönyvek 1424—1.109. s a későbbiek. iL. l)r. 
Iványi ezikkét Eperjes jogéletéről.)
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képessége. A megszorítás annyiban nyilvánul, hogy már az 
arának törvényes gyámja a vőlegény, nemcsak az asszonyé a 
lérj, s a nő rendszerint a hitvestársa kíséretében jelenik meg 
a bíróság előtt a jogai védelmére, bár arra is van eset. 
hogy egyedül védi magát. Tény, hogy Eperjesen s a többi 
városunkban a férjes, de különösen az özvegy nőnek nagy
fokú jogilag az önállósága, megvan a korlátlan tanúskodó 
képessége s az utóbbi függetlenül viszi az ügyeit.1

A dologi jog az ingó és ingatlan javakra terjed ki. Ama
zok a «bewegliche farende habe, hawsgerethe, bauroth», eme
zek a «habe, erb». Az ingóságok összeírásai bőségesen olvas
hatók a városi jegyzőkönyvekben, a melyek ekkép hűséges 
tanúi a régi polgári otthon képének s a közvagyoni állapo
toknak. Ingatlanon a polgár nemcsak telket, házat, házfala
kat, házhelyei, épületeket, szántót, rétet, legelőt, erdőt, major
ságot ért, hanem forrást, kutat s más hasonló dolgokat is. 
A telek és ház fekvését a szomszédság határozza meg; jegyző- 
könyvi tétel az, hogy melyik negyedben, mily középület kö
zelében fekszik s kik a szomszédai? Ha az ingatlan forgalomba 
jut, meghívottakkal vagy a szereplő bírákkal becsültetik meg. 
Városi közös ingatlanok: az erdő, hol erdőőröket, a községi 
legelő, hol pásztorokat fizet a tanács, s közös tulajdonok 
rendesen a patakon, forráson kívül — a két szomszéd
telken épült kutak. A zálog (vorphentten, Vorsätzen),2 más

1 Már 1431-ben a lérj és feleség halála esetére szabad kezet biztosít a 
városi jorj a másik léinek ; de mivel a vagyon a középkorban családi tulajdon, 
a birtokeladáshoz a rokonok beleegyezése is szükséges.

- A zúfoyüyíj nehézségeire érdekes világot vet Tarczay János leányának, 
Borkának a Mohács előtti időkből magyarul irt két levele «Sara aszónak az 
nehay nagyságos tarcay yanosnenak», melyben arra kéri, hogy küldje meg az 
adósságot az áros embereknek; mert ha meg nem küldi «zent pal t'ordwlatya
napyara», olasz Jakab Gazon------ biró elé idézi érte . . . «Yol twgya pedeg
kegyelmed, mynemő marha vagyon az sydoba es igen sok ozsora telyk reá . . . 
Ymar telyesegwel öt l'orynt töl az wsorara . . . Towaba hyszem hogy meg- 
mondota kegyelmednek andras dijak, hogy mijnemő marhat adtunk Gazon 
Myhalnak hogy csak kv agya az atlacot». Az utóbbiról megjegyzi azután, hogy
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nemű hitel hiányában, a követelések biztosítására szolgái. 
Többnyire : ingatlan, ritkábban mint kézi zálog, ingó tárgy. 
Bevallása a bíróság előtt feljegyzés útján megy végbe. Ha az 
adós egy év s egy nap alatt ki nem elégíti a hitelezőt, a zálog 
eladható vagy más irányban újra elzálogosítható. A romlandó 
tárgy azonban bírói végzésre előbb is eladható. Ha a zálog 
tárgya ház, melyet egy évi használatra vesz át az adós, ennek 
azt jókarban kell tartania. A zálogbevallás oly kikötésű is 
lehet, hogy a hitelező első sorban nyer kielégítést a kölcsönért. 
A zálogszerződések a kamatvétel1 elburkolására valók, a mi
kor az ingatlan zálogért az adós — a teljesítésig — évenkinl 
bizonyos összeget (annuatim pro lucro) tizet. A városi tulajdon
jog azonban a városi telken szolgalom által van korlátozva, 
a minek oka a hely szűke. Ily telki vagy házi szolgalom : 
az átjárási (durchfahrt); pl. ha a telek eladásakor a tulajdo
nos kiköti magának a szabad keresztülmenést, vagy ép ezt a 
jogát adja el. Személyes szolgalom: az életfogytiglan való 
lakás és ellátás feltétele.

A kötelmi jog a szerződési jogügyek terén nyilvánul, a 
melyek — mint jelezve volt - a hiteles helyek előtt foly
tak le. A városi tanácsnak is van szerződéskötés2 felvételére 
joga. Tárgyai: adás-vevés, kölcsön, zálogügy, adományozás 
(ajándékozás). Ilynemű jogviszony két vagy több cselekvő
képességű egyén közt úgy létesülhet, ha szabad akaralmeg- 
egyezésen s annak fizikai kényszerítés nélkül s nem színleg, 
csalárd módon való kijelentésén alapul (Ep. jkv. ,‘h, 12., 17., 1)4'.: 
«Ingedrungen und unbetwngen mit wol bedachtem mute 
ynbekanth und geoffinberel haben»), A szerződéskötés váro-

három esztendőre is el «wontathatya az lizetést», ha akarja, a mint jeles em
berek mondták neki, «kyk mynd vol twdnak az morwny törwcnhez» íBártfai 
levéltár.)

1 A kamatvétel kereszténynek a középkorban tilos. A jelzett «lucrum», 
mint kamatláb, Eperjesen 9—10%. aránylag alacsony a zsidókamat (40 100% 
mellett.

2 A szerződést a tanács pecsétje hitelesíti.

50 0
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sainkban különös formákhoz nincs kötve; érvényes akkor is, 
ha nincs tanú, akkor is, ha nem a bíróság előtt megy végbe, 
inkább az «ad hoc specialiter rogati et vocati» tanuk divato
sak. A bíróság előtt kötött szerződésnél jelezve van a ható
ság («mi előttünk kötötték meg a felek»), s az ügy jegyző
könyvre kerül («Czu gedechtnis und Zicherheit — und seyner 
zachen gerechtigkeyt» = Ep. jkv. 93—94.). A megkötés jele: 
foglalóadás s a tanúk részvételével áldomás tartása. Ajándé
kozás ritkán fordul elő, akkor is többnyire viszont való 
teherrel egybekötve. 1459-ben Schinge Pál eperjesi lakos a 
Windischgassei háza felét ily clausula nélkül ajándékozza el. 
A meghatalmazás (mechtig machen), kivált nők részéről, 
peren kívül való eljárásban szokásos; a jegyzőkönyv rende
sen ki is emeli, hogy a fél személyesen jelent meg s meg
hatalmazott vagy ügyvéd nélkül tárgyalt. De meghatalmazot
tal is léphet a bíró elé a nő azért, hogy annak bevallását 
megerősítse (Ep. jkv. 23.). Az egyesség záradékában a felek 
rendesen kilétetik, hogy perrel vagy peren kívül, személye
sen vagy meghatalmazottjukkal nem támadják meg egymást. 
Leggyakoriabbak a XV. században a pénzkölcsön-ügyek. 
A tartozást az adós rendesen jegyzőkönyvi feljegyzés alapján 
a bíróság előtt fizeti. A fizetés — kölcsön-megtérítés — bor
ban is történik (Ep. jkv. 12.). Adás-vevési szerződést csak 
abban az esetben vettek jegyzőkönyvre, ha a szerződés meg
kötésével egyidejűleg a fél a vételárt kifizette. Az elővételi 
jog szerződéses biztosításának példája 1433-ból két eperjesi 
polgáré, a kik egy telken egymás mögött fekvő házakat vet
tek meg. A kölcsön-pénzévt záíogadás járt; az érczzáíog egy 
év s egy nap alatt, az ingóság hat hét alatt, az ehető zálog 
három nap múlva ment át a hitelező birtokába, természete
sen a kölcsön értékéig; az ingatlant a hitelező, ha nem ad
ható el, bérbe kapta; ha az adós nem egyezett bele, a tanács 
kihasított egy megfelelő részt s azt birtokába juttatta a hite
lezőnek. A haszonbér-szerződés példája ritka: pl. hogy a ser

T óth Sándor : Sáros v á r m e g y e  in o n  grafiája. I I I . 36
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főzőház felét veszi valaki át használatra, úgyszintén a munka
bér-szerződésé, a mely szerint az elvégzett személyes munka 
bérfizetése történik. Leggyakoriabbak az öröklési viszonyokat 
rendező egyességek a városokban. Azokat rendesen «arbite- 
rek, mediatorok» közbeléptével vagy «propter bonum pacis» 
a tanács közbevetésével kötik. A szerződést a kezesség s a 
feleknek a bíróság előtt való ünnepélyes fogadalma biztosítja. 
Több kezes együtt valamennyiért s egész vagyonával szava
tol. A kezességtől való felmentés egy harmadik személy zálog
ajánlása alapján történhetik. Az egyesség meg nem tartása 
esetén perre kerül a dolog.

A családi jog tárgykörében a házasságra s a vele össze
függő vagyonjogra az eperjesi jogéletben a XVI. század előtt 
nincs feljegyzés. Érdekesek azonban a szülő és gyermek vi
szonyát tárgyaló esetek, a melyek a többi városban is szoká
sosak. Ilyen az örökbefogadás intézménye (Eperjes: 1502.), 
mely két közjegyző előtt történik, midőn «heres legitimus»-i 
jogot nyer az örökbefogadott. A törvényes gyermek az apai 
hatalom alatt áll, még pedig ha fiú, a 14-ik évéig, ha leány, 
férjhezmeneteléig. A mostoha ép úgy, mint az édes gyermek. 
Az apa tisztességes nevelésre köteles: ha azonban előbb hal 
meg, a joga és kötelessége a gyámra megy á t: első sorban 
tehát az özvegyre, a ki nemcsak a saját gyermekeinek, de a 
rokon gyermekeknek is lehet a gyámja (Eperjesi jkv. 72. 89.: 
«magén, magenschaft, negsten frunde und magén, frewndc 
und magén»), ha azok vagyonát («Zu getrawer hant») is át
veheti kezelésre. Rokon a gyámi tisztet gyámrendelés eseté
ben veszi át a bíróság színe előtt, még pedig jegyzőkönyvre 
vétel alapján s a gyermekek megnevezésével meg vagyonuk 
jelzésével. Néha az iratok nem jelzik világosan, hogy nevezett 
vagy rendelt-e a gyám. Ily esetben valószínű, hogy a város 
közgyámjáról van szó, minő pl. 1403-ban András eperjesi 
plébános («Vorweser dieser Stadt»). A gyámolt vagyonának 
kezelésével szemben a legközelebb álló rokonságnak fel-
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ügyeleti joga volt. Gondnokság kirendelésére csak a későbbi 
időkben van eset.

Egyetlen öröklési mód a városok régebbi életében a tör- 
vényes örökség, melynek czélja az, hogy a törzsvagyon a 
család kezében maradjon. A törzsvagyon az ingatlan,1 melyet 
a városi jog «erb»-nek mond. Ez öröklés neve «iure heredi
tario vagy iure naturali ac hereditario» a «testamentaliter» 
való örökléssel szemben, mely a XIV. század vége táján kezd 
előfordulni (Eperjesi jkv. 103—4.). Az öröklés jogát a törvé
nyes gyermekek, örökbefogadottak s ezek hiányában az 
oldalág törvényes örökösei (fitestvér után fitestvér, leánytest
vér után leánytestvér stb.) élvezik.1 2 A férj a gyermektelen nő 
után a vagyon felét örökli (1479-ben Eperjesen: «secundum 
modum et consuetudinem civitatis»), mint szükségbeli örökös. 
A szerzett vagyon felerészben illeti meg a hitvestársakat, még 
pedig halál esetén szabad rendelkezési (Ep. végrendeleti 
könyv 1.: 399. lvl. sz.) s az előbb elhalt házastárs szerzett 
vagyonán életfogytiglan való haszonélvezeti joggal. A fel
menők ágbeli örökösödésének példája az, hogy az anya a 
gyermekei után örököl, vagy hogy az atya a nő és gyerme
kek halálesetére rendelkezik a vagyonáról. 1492-ben Eperje
sen az utóbbira példa a Tóth Pál végrendelkezése, kinek 
azonban a neje életben maradt s így a külön megjelölt örö
kös csak a vagyon egyharmadát vehette át. Eperjesen (lvt.

1 A város ha megkapta kiváltságát, ennek fontos része az, hogy teljes 
vagyoni szabadságot kap. Öröklés útján szerzett vagyon birtokába a fél a vá
rosi tanács előtt lép. Örökös a fiú, míg a leány és özvegy csak részt kap. 
Örökös hiányában a vagyon a városi közönségre száll á t ; a tanács háromszor 
kihirdeti az esetet, azután pedig a vagyon birtokába lép. A városé az idegen 
elhaltnak vagyona is, ha örökös egy év s egy nap alatt nem jelentkezik.

2 A családjog alapján a vagyon, gyermekek hiányában, a rokonokra 
örökíthető. Ma egyházi czélra hagyja a tulajdonos, akkor ezek kizárhatók az 
örökségből. így 1389-ben egy eperjesi polgár fürdőt, hat házat, két sörfőző
házat és egy kertet hagy a Szt.-Miklós-templomnak úgy, hogy adventi misére 
24 frt essék, a többi jövedelmet pedig építésre fordítsák. A tanács ekkor előre 
semmisnek jelenti ki a rokonok esetleges tiltakozását.
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399. 2.) a második férj örökli az első férj gyermekei után 
ezek felevagyonát. A nő a saját használatára szánt .javak 
felett korlátlanul rendelkezett (Eperjes: 1438.). Az örökségből 
való kizárást Eperjes 1458-ban külön statútummal teszi 
jogossá erkölcstelen életre tévedés esetében s 1509-ben a 
kitagadott leány perét az atya ellen elutasítja (jkv. 113—14.)-

Eperjes «Végrendeleti könyve 1474—1513.» annak tanúja, 
hogy a végrendelkező jog, mely másutt már a XIII. század 
végén jelentkezik, itt a XIV. század vége felé is még ritka 
dolog. Az első végrendelet 1380 július 23-án készült. A köz
végrendelkezés a mi városainkban a XV. század folyamán 
lett általánossá két tanácsbeli esküdt (jegyző) részvételével. 
A hivatalos végrendeleteket levéltárba tették s a mi kegyes 
czélú tételek voltak bennök, azokat 1474-től fogva gyűjtötték, 
hogy az egyházakra és confraternilasokra eső részt nyilván
tartsák s a kegyes czélú vagyonokat áttekinthessék. A jegyző 
az utóbbiakat 1513-tól állította össze 47 végrendeletből.

Gyakori Eperjesen a házastársaknak halál esetére való 
szerződéskötése.

A polgárjog díja városonkint s időszakonkinl változik. 
Bártfán 1421-ben és 1648-ban 100 4 ; később, a XVI—XIX. 
században valamennyi városban drágul a megváltási összeg 
s többnyire a betelepülőnek vagyoni helyzetéhez alkalmazko
dik. Bártfán 1638-ban (utódlás vagy megváltás ezímén) 33, 
1639-ben 12. 1640-ben 1, 1641-ben 35 (20 patriczius, 15 ide
gen), 1643-ban 14, 1646-ban 41, 1660—68-ig 36, 1665—68-ig 
36 szerez polgárjogot; Eperjesen a jegyzőkönyv még 1846-ban 
is közli a polgári jogosítás névsorát és díjait.

A polgári jog szerzése eskütétellel jár. Ennek legrégibb 
eperjesi formája magyarul és latinul van bejegyezve. Az 
utóbbinál a 7. pontra az az utólagosan írt megjegyzés, hogy 
az 1764 deczember 21-iki kir. rend. elhagyatja. Szövege:

<iCzikelek, melliekre minden ember, valaki az Varas igasságát, 
avagy a Burgerrechtet nyeri, meg esküszik: tudni illik:
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Először. Hogy eö Fölsegehez, úgymint Magyar országnak királyá
hoz, a mi kegyelmes urunkhoz hűseggel akar lenni.

Másodszor. Az varass Törvény szerint választót Bírajanak, vmind 
az egész Tanácsnak engedelmességgel akar lenni, vmin(t) semmiben 
nem akar ellene járni, vagy víteni.

Harmadszor. Hogy az Varass Tisztessgét, vl (valamint) hasznát 
akarja követni, hogy ha pedigh valami ollyat hallana, ki az Varasnak 
kissebségére, vagy kárára volna, soha aztot el nem akarja halgatni, 
hanem idején az Bírónak vl az Nemes Tanácsnak megh jelenteni, es 
aztig, okossága szerint el tavoztatni igyekszik.

Negyedszer. Hogy mind élni s mind halni akar az Varass 
szabadsaga és igazsaga mellet, vl azt mindenek ellen oltalmazni.

Ötödször. Hogy senkivel idegennel, valakinek Burgerrechtsége, 
avagy Vaarass igassága nincsen, nem akar czimboralkodni, vagy ke- 

* reskedni.
Hatodszor. Hogy semmi partüttésnek, viszsavonasnak avagy tama- 

dasnak oka nem akar lenni, hanem vagy(on)osság és békesség szerető 
akar lenni és mindenben magat, az Varass Tvörvényéhez és igasságá- 
hoz tarlani igyekszik.

Hetedszer. Hogy minden Polgári rend tartásokban és réghi szokot 
Hazassaghi ceremóniákban egyet akar az Varossal érteni.»

A polgárság szívósan ragaszkodik az ősi szabadsághoz. Társadalmi 
életét jellemzi a közös tárgyalás, mely mindig alapszabályok alkotásá
val jár. Van eszmecsere is a polgárok között; a gazdagabb tapasztala
tától az egyszerűbb tanul. S tanul a polgár a kereskedelmi összekötte
téseiből, a külföldről beszármazó papjaitól és tanítóitól. Szereti a szé
pet. Érteimességének bizonyítékai a stílusbeli (latin, német, magyar) 
ügyesség, a törvényekben való jártasság. Sehol trágár szó, szennyes 
kifejezés. Kedveli az éneket, zenét, színi előadást. A városi nép java
részt három nyelven egyformán beszél és ír, sőt utóbb tót nyelven is. 
Közélete sok papírfogyasztással van összekötve, s a könyv is szaporán 
megfordul a kezén. A XVII. századbeli bécsi ellenséges irányzatú intéz
kedések s az arisztokratikus áramlat kezdik megrontani. S ez a fordu
lat az 18ő0—(il-iki években megismétlődik.

111. A polgárság cselekvő jogait a teljes önkormányzat 
teszi. Két irányban nyilatkozik az meg, ú. m. a statutum- 
alkotásban és a tisztviselők választásában. Mindkettőnek gva- 
korlása hajdan a piaczon, a népgyűlésben történt. Pl. az 
eperjesi 1424-iki polgárgyűlés a serfőzés jogát általánosan 
kiterjeszti.
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Az önkormányzati jogokat a polgárság egyeteme azzal 
kezeli, hogy: 1. jogosítva van a közügyek vezetésére: tiszt
újító közgyűlést tart, alapszabályokba foglalt törvényeket hoz, 
a városi tanácsnak utasításokat ad, ezt és a képviselő-testü
letet megválasztja, hatósági intézkedések ellenőrzésével meg
bízza s a városi vagyon kezelésének módjait megállapítja; 
2. a tisztújításkor évenkint megválasztott képviselete a tanács 
működését ellenőrzi, ■ a gazdasági, közigazgatási és igazság
szolgáltatási feladatokban segíti, a városi vagyont és bírói 
számadást ellenőrzi, az alapszabályokat módosítja, a város 
szabadságát és jogait védi; vagyis befoly a kormányzásra, a 
hatósági intézkedéseknek irányt szab, az új adó-, illeték- meg 
kölcsönügy, avagy a közvagyon elidegenítése és más hasonló 
ügy az ő közreműködése nélkül elképzelhetetlen, a mint be
foly a végrendelkezés felvételébe, a mérték-hitelesítésbe, bor- 
vételbe, tűzhely-vizsgálásba, húslátásba, hosszú perek lebonyo
lításába; 3. évenkint választ városi tanácsot, melynek kezébe a 
vezetés jogát teszi le.

A választást az Árpádok alatt az universitas a «százak 
tanácsa» összeállításával1 kezdi meg. Az az «esküdtek tanácsa» 
mellé való. Amannak létszáma 70 (1408. és a XVI. sz. elején): 
«centumviri LXX sunt in numero». A neve: külső vagy 
nagyobb tanács (Alden roth). Az esküdtek tanácsát (kisebb 
vagy belső tanács) a biró 12 esküdttel1 2 és a jegyzővel al
kotják. Ők a tisztviselői a városnak, a kik évenkint újra is 
megválaszthatok. Fejők a iudex, de inkább maior villae 
(folnnagj és villicus, kinek elnevezése az Anjouk alatt fel
váltva szerepel s csak később állandósul iudex-vé. Az esküd
lek sorából választják s ha lemond, akkor sem mellőzik. () a

1 1498-ban már fordítva történik: a belső tanács állítja össze a külsőt 
«consensu unanimi". Úgy látszik, ez volt a választás érvényessegének fel
tétele.

2 A biró mellé rendelt esküdtek durati cives, scabini, consides) száma 
1380—90-ben 7—8, 1429-ben teljes, 1470-ben 16 (Eperjesen).
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város képviselője, a ki, ha polgárt idéznek a király elé, ezt 
is helyettesíti; a tanács elnöke; kisebb panaszokat ő intéz el, 
ellenőrzi a városi számadást és a tiszttársai felett fegyelmi 
hatalmat gyakorol. Volt idő, a mikor még a fontos ügyekben 
is önállóan járt el. A városi pecsét és jegyzőkönyv az ő őri
zete és rendelkezése alatt állanak, 0 az egyház világi leje, a 
ki kegyúri jogokat gyakorol s a vallás-erkölcsi életre felügyel. 
Még a mikor utóbb az egyházfőre megy át ez a jog, akkor 
is tiszteletben marad a városnak, illetőleg a bírónak ez a fel
ügyeleti hatásköre. A tisztviselők a XVII. században önálló 
hatáskörű liszttársai ugyan, de azért alárendeltjei. Helyettese 
az idősebbik esküdt (tanácsos).

A 12 esküdt az Árpád-korban seniores villae (a falu 
vénei), az új korban jurati és senatores, kikkel a biró a fon
tosabb ügyekben együtt tanácskozik, ük együttesen a városi 
tanács (Rath) vagy hatóság. Az ülésben a biró az elnök, a ki 
a lanácscsal előzőleg isteni tiszteletben vesz részt, végezetül 
pedig lakomához ül. A tanács önállóan és függetlenül intéz
kedik; a ki ellene szegül, azt megbünteti, esetleg száműzi; a 
czéhszabályokat — ludomásvétellel — megerősíti, a súrlódá
sokat kiegyenlíti. Megalakulása után felesküszik s a városi 
alapszabályokat és czéhszabálvzatokat átvizsgálja, polgárjogot 
ad, korcsma-bérleteket állapít meg, a tanácsosok jogkörét 
megszabja.

Az esküdtek igazi hatásköre természetesen idők haladtá
val alakul ki. Hétfőn, szerdán és pénteken igazságot tesznek: 
törvényszékké (Stuhl) alakulnak. Bírói szerepkörük; polgár- 
mesteri, bírói és rendőrkapitányi. A király nevében Ítélnek s 
ülnek törvényt. Ók kivállkép «az urak», a kik a nép egvete- 
mél hasonlókép czímezik, de nem az egyest, sőt még a ezéh- 
Iestülelek képviseletét sem. A személyük ellen való sérelemre 
külön törvény mond ki nyelvkivágást vagy 10 ezüst márka 
bírságot (40 ez. írt), a bántalmazóikra pedig fejvesztést vagy 
40 ez. márkát. A piaczi vagy iparrendőrséget is a biró,



5 6 8 X X .  V Á R O S O K .

illetőleg a megbízott esküdt gyakorolja. OU kötik a felek előli 
a szerződéseket; előttük s nevük aláírásával készülnek a 
külömböző polgári ügyiratok, a melyeket jegyzőkönyvre vesz
nek. Az 1424-től kezdődő eperjesi jegyzőkönyv ily határoza
tokat és ügyiratokat tartalmaz. A jelentékenyebb jogi esetek 
szolgáltatják a döntvénytárt, a mely 1450-ig latin, majd német 
(kivételesen latin is) s csak a XVII. században néha magyar.

Az összes tanácsbeli tagság tiszteletbeli állás. Fizetésük 
vagy járandóságuk nincs, csak a kész kiadás megtérítésére 
számíthatnak. Arra azonban van adat, hogy a biró (és a 
jegyző) háza adómentességet élvez. Kiküldetéskor, «Hoffreise» 
alkalmával «czerung»-kép kapnak bizonyos összeget, továbbá 
hivatalos iratok kiállításáért a polgároktól tiszteletdíjat, bírsá
gokat s némely hivatalos eljárásért taksát.

A jegyző az ügyvitel lelke, a ki — ritkán az aljegyző
vel —- szerkeszti az okiratokat s egyben irattáros. Az első 
eperjesi jegyző 1377-ben Stephanus Scholasticus. Bártfa 
1433-ban kétszer 2 irtot íizet a jegyzőjének. Mindenesetre 
rendes fizetéssel alkalmazzák a városok a jegyzőt, a kinek 
diját hetenkint 1—lVa írttal szolgáltatják ki. Kívüle egy vagy 
több ügyvédet is tartanak, a ki vagy fizetést, vagy conventiót 
húz. Eperjes ügyvédje 1424-ben 22 frl és egvpár csizma évi 
átlagért dolgozik.

A löruényszolgci vagy poroszló (prseco, porosló, prist al- 
dus) a magistratus kiegészítő része, ü a bűnösök üldözője, a 
kézbesítő és fogságkezelő. A kaloda is az ő házában van.1 
Hóhért Eperjes nem tart, csak kölcsön kér, többnyire Lőcsé
ről. Bártfa sem. Eperjes 1464-ben «dem henger aus der 
Lewtz» 3' 2 írt 13 4-t fizet egy alkalommal. Bártfa 1432-ben 
a prsecónak két hétre 1 frt 6 4-t fizet, az 1436-iki prseco-sza- 
bályzat szerint pedig ennek 1 fogolyért (ha engedetlen volt) 4,

1 Előzetes letartóztatásra szolgál a fogház iButel, Bytelstube) Eperjesen, 
a szlávok negyedében, hol börtönőrt tart a varos.
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másért 8 4, városbeli idézésért 2, külsőért 3, Ítéletért 100 4 
az illetéke. Alsóbb hivatali közegek: az adó-, vám- és tized- 
szedők, (a XVI. század végétől) vásárbirák, egyházfi (hozzá 
utóbb: a sekrestyés), mezei biró, árvagyám, malom-, bor
vagy sör-urak, külvárosi (hostáti) bírák; továbbá városi szol
gák, éjjeli ezirkálók a város falain, torony- és kapuőrök, kül- 
dönczök (Bottin), kórházi szolgák, pásztorok, fürdősök, városi 
kocsis és kovács, kiket készpénzben vagy természetben (ruha, 
posztó, csizma, sör) fizettek, végül a toronyőrrel együtt a 
városi zenészek.1

A tisztviselők a választás után megszabott minták sze
rint tesznek esküt. Ezek a közigazgatási ügyrend kitágulása 
következtében idővel nagyon felszaporodnak. Eperjesnek 
1750-ben a következő eskümintái vannak:
Biro (latin, magyar), Registrator (latin),
Tanácsos (latin, magyar, tót), 
Gazda (latin),
Jegyző (latin),
I. néptribunus (latin, magyar. 
Adószedő (latin),

Ispán (latin, tót), 
Aedilis (latin, tót), 
Consul (latin), 

tót), Consul-segéd (latin), 
Fiscalis (latin),

1 A város tornyában lakik a toronyőr. Vele vannak a Stadtpfeiferek, a 
kik külön czéhet lesznek. Az őrtoronyban lakik a mester két legénynyel és 
egy inassal. A felszabadulás is hivatalosan történik. Eperjes és Kisszeben zené
szeit Simplicissimus dicséri. Sz. Györgytől Sz. Mihályig d. e. 11 és d. u. 5 órakor, 
a téli félévben pedig d. e. 4, 12 és d. u. 6 órakor köteles a' zenekar a torony 
két oldalán 2—2 darabot eljátszani. Pénteken nem szól a toronyzene, szom
baton pedig csak egyszer hangzik fel. A toronyőr Simplicissimus szerint az 
órát mindig «fein, zierlich» jelzi a kürtjével. Napkeltekor dobszóval nyitnak és 
alkonyaikor zárnak kaput. A templomban a város kürtöse orgonái s a legé
nyeivel karba áll, sőt az iskolában is tanítja a kántorral együtt a zenét. 
A toronyőr továbbá vörös zászlóval jelzi a tüzet, éjjel pedig égő lámpával jár 
a toronyerkélyen körül. Sereg vagy nagy urak érkezését is jelzi. Fizetése 
aránylag tetemes: az I. tanácsos fizetésének körülbelül kétharmada, azonfelül 
27 köböl rozs, elegendő fa és világítás. Van bő mellékkeresete is : üdvözléskor 
és mulatságokon 2—300 frt. A környék urai is kivitetik magokhoz. Báthory 
György 1541-ben Eperjestől kér trombitás fiukat.

Bártfa toronyőre a XVII. században egy alkalommal szidalmazta a taná
csot s nem jelezte a tüzet. Fejvesztésre szólt az Ítélete; de mivel a tanács 
mást nem kaphatott, kénytelen volt egyszerű figyelmeztetéssel érni be.
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Házfelügyelő (latin', Alvárosi bíró (tót),
Mészáros (tót), Czirkálók s a biró és gazda
Kapus és Írnok (tót), rapái (tót).
Vámsatrapák (latin), Utmcster (tót),
Erdőőrök (latin), Becsüsök (tót),
Aenopolák (latin), Vízvezetékmester (tót),
Aenopolák szolgái (tót), Mezőőrök (tót),
Szeszfelügyelők (tót), Kőfejtő (tót),
Szeszfelügyelők szolgái (tót), Fogyasztási adószedő (tót),
Pálinkafőzők (tót), Cséplők (tót),
Borseprő-égetők (tót), Külső adószedő (tót),
Erdőkerülő (tót), Pálinkamérő (tót),
Kanczellisták (német, tót), Bába (tót),
Kém (latin), Őrmester (tót),
Számvizsgáló (latin), Molnárok (tót),
Két pénztári adjunctus (latin), Molnártársak öregei (lót),
Harminczadszedő (latin), Molnártársak ifjai (tót),
Orvos (latin), Erdőfelügyelő (latin, tót),
Házfelügyelő (tót), Illetékszedő, kincstári tiszt és
(iabonaszedő (lót), ellenőr (latin),
Malomfelügyelő (latin, tót), Nyájőr (tót),
Vásárbérlő (tót), Praeco (tót),
Piacz-satrapa (tót). Polgárjogi eskü : latin, német.

Ugyanott 1809-ben eskü formák :
Judicis ordinarii, senatorum (latin, tót), tribuni plebis (latin), no

tarii (latin), fiscalis (latin), aedilis, communifatensium (tót), civium (tót, 
német), vigiliarum magistri (latin, tót), sylvarum inspectoris (lót), syl- 
vanorum (tót), judicum suburbanorum (tót), juratorum suburb, et in
spectorum platearum (tót), hajdonum, hospitum portarum et campi 
custodum (tót), chirurgorum i német), fori inspectoris (tót), pro elicien
dis fassionibus (Min), canceilistae et accessista', (latin), spanorum do- 
minalium (tót), concivilitatis pro nobilibus (latin), viee-íisci (latin), turris 
vigilum, custodum sylvanalium (tót, né et), carcerum custodis (lót), 
judaicum ex Werbőczio (tót), civium pro securitate armatorum (lót, 
német), der Bürger-Mililzen (német), decimatorum (tót), rationum exac
toris (latin , arcbivarii (latin), clectoviralus (latin, magyar, lót), taná
csosoké (magyar), pro perceptoribus (latin, tót), vespilonum (tót), pol- 
gármesteré (magyar), tőbiróé (magyar), tanácsnokoké (magyar), jegv- 
zőké, ügyészé, számvevőé, pénztári hivatalnokoké, levéltárosé, Írnoké, 
hajdúké, vámosoké, nemzetőröké, tisztviselőké és képviselőké (magyar, 
tót), polgároké (magyar, német, tót), izraelitáké (magyar, német).
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Ugyanolt 1881-ben az elecloviratus részére latin, tót, 1862-bcn 
minden tisztviselőre alkalmazható eskűminta van.

Bárt fán 1660—4 közt a tanácson kívül szintén nagy 
számmal vannak az alkalmazottak. Ilyenek: az oenopolium- 
vezető, caupo, pálinkafőző; a város szakácsa, lakatosa, ko
vácsa, puskása, bodnárja, fazekasa, szíjgyártója, kémény
seprője és ácsa; a városi Bünderei, a városi Seiler, Schrot- 
terei, Bleiche, Uhrwarterei; a vásárbiró, a városi major fel
ügyelője az Altkneehterei; 1665—8-ig a biró mellett 12 coas- 
sessores adiuncti s 86 városi, 9 alvárosi képviselő működik. 
A hivatalok következőkép oszlanak meg:

I. A senatnsban :
felügyelő felügyelő

Rationarii ................ ........ ... ... 4 Census cannarum.......... ....... 1
Comites pagorum .......... 2 Mészárszék .......... .... .... 2*
Horreum .................  .... ......  1 Tricesima ....................... 2
Felső malom ............... ... 1 Calyx, oleum, laterna ........... 1
Közép malom . _ ___ 1 Arbitri .................. . ... _ 2
Allodium .......... ......  1 Scholarcha (a Rationari közül)
Ptochodochium .............. ... 1 Aediles ... . ... ... ... 2
Fehérítő ............................ 2 Campanella et oratio _. . ... ..... 1
Templom gondnok _ _ 1 Collatura ... ... ........ ... _ 1
Garratura et depositio _ ... 1 Cella vinaria ............. . . .. ......  1
Census civium 2 Exactor census .... 2

« vigilium .... _ 2 « accisarum _ 2

11. A communitasban
felügyelő felügyelő

Cella vinaria................... ......  1 Fori inspectores .... ... ... 2
Horreum .... ............ ___1 Aedilis germanorum ........... 1
|A feljebb felsoroltak, azonfelül :| Sylvarum inspectores ... ....... 4
Aediles sclavorum............. 2 Forticulae custodes 2

1 1(174 ben : (!.
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1(569—1674 közt negyedesek (distributio quartalitiorum):
felügyelő

Ring ................................. .... .... _  4
Klostergasse ........................ __ .... 2
Reiszstrasse ........... _  ... ... 2
Suburbium___...........    2
Quartalitia suburbii.........„ .... ... 3
Windischgasse ........................  _  2
Hälpischgasse ___ ... ...............  2
Fazekas-utcza _  ... ... ... 2
Porticula .................     1
Superior porta _______ 1
Wallon-porta   1
Alsó-porta ................................. 1
I. vendéglő ........... ..... . _. 1
Basteichen . .............    1

felügyelő
Niederkalk előtti kapu .... _  ... 1
Uj bástya ................... _  .... ... 1
Alte Bleiche .............. ....____ 1
Civitatis et templi porta és csiga

torony .................  _  .... . , 1
Nagy bástya ............. . ..............  .‘5
Curator és gyám ......  _ _  4
Lange Zeil.... _  ........  2
Tliürl_____ ._ . . . ____  ... 1

Schrankenschlieszer (a tanács
ház mögött).................  1

Levigatorium ... .... ... „  ... 4
Tricesima civitatis ... _  .... ... ... ... 2 
Kvártélymester..... ................ 2

1 1 kir. 61 2'9 m.

1709— 12-ben Selectae communitatis ordinis dispositio:

Tribunus plebis primarius et 3 seniores domini; 
Prima mensa: tribunus és 19 képviseleti tag;
Secunda « : « « IB «
Tertia « « «. 12 «
Quarla « : ci « 20 «

A városi személyzet régibbkori fizetése (Bártfa):

Biró: (Költség-megtérítés):
141<S-ban lengyel só 40 garas
1418-ban kassai költség (másod

magával) 8 frt
1424-ben 11 kir. öl 1 durva vászon 

33 4
1426-ban kurimai út 32 4 -
1426-ban Berzeviczy Henrikhez való 

élt 500 4 .
1432-ben kurimai élt esküdtekkel 

8 Irt.
1432-ben sárosi út 60 4 .
1432-ben titkokért 4 frt.

1433-ban királyi útról boráldomás 
1 1  ar. frt.

1433 ban római út (másodmagával) 
217 ar. frt; 229 ar. frt; 2 frt 56 4  ; 
217 ar. frt; 3 ü gyertya 3 frt.

1435- ben szolgámba 4 ar. frt.
1436- ban krakói út 13 ar. fi t.
1437- ben melczai tanácskozás 200 4
1438- ban V* mázsa héring 40 4 - 

1438-ban költség 9 4- 
1438-ban V« sör a mezőn 70 4 -  
1444-ben a tanács költsége a biró

távollétében 8 1 2 frt.
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Jegyző :
1418- ban 1 45' 2 fi t.
1419- ben 50 Vs frt.
1420- ban 42* A Irt 10 4 .
1421- ben 471 2 frt.
142<S-ban 7000 4 .
1429-ben2 14.900 4 .
1402-ben 254 frt.
(Megházasodás miatt még) 24 frt. 
1400 ban 204Va frt.
1,404-ben a fizetésen felül 80 frt. 
1405-ben 000 kamarai frt.
1407-ben kamarai és termésadója

0  ar. frt.

1770-ben tisztviselői fizetések:
Biró ... .........  000 frt
Jegyző és első tanácsos ... 000 «
Két tanácsos á ._ ..........  100 «
Három tanácsos á ..... . 90 «
Aljegyző _  ...  ........ . 120 «
Két tanácsos á ........... _. 75 «
« « á ... .... .... ... ... 0 0  «

1408- ban kamarai és termésadója 
1 1 -2 ar. frt.

1409- ben I. fizetés 000 4 , 10Vs ar. 
forint.

1409-ben II. fizetés 900 4-
1440 ben fizetés egy hóra 51 2 ar. 

forint.
1442-ben szerződésen kívül 91 2 ar. 

forint.
1440-ban fizetés 42Va ar. frt., 900 4-> 

0 0 Vs frt., 1 0  ar. frt., 1 orth., hiv. 
ruha, 2 1  köböl gabona.

[1400-tól: lakás.]
1082—5-ben íiskus 40 frt, 0 öl fa.

Egy tanácsos ... . 50 frt
Néptribunus.„ ...... ........ _ 120 «
Ügyész ...................... . .... 40 «
[Egyidejűleg új alkalmazások:

2  csatornafelügyelő, 1 íedituus, 
1 alvárosi biró, 1 várnagy, két 
gazda, 2  perceptor.]

Egyéb alkalmazottak fizetése:
1418- ban peczér 1 frt.
1419- ben futár «Byeczhbe» 0 garas.
1420- ban őrök 1000 4 - 

1420-ban fuvar a királyhoz 0 frt. 
1420-ban a város korsói a kocsis

nak 1 1 frt.
1427-ben városi őr 75 4 -
1427- ben kapuőrök 000 4 -

1428- ban kir. ajtónálló 1200 4-
1428-ban futár Mártonhegyre 100 4 . 
1482-ben lőcsei hóhér 11 frt. 
1482-ben lőcsei hóhér 0 frt. 
(1444-ben) lőcsei hóhér 2 frt. 
1480-ban pricco 2 hétre 24 4- 
1480-ban medicus testiculorum 2

forint.

1489-ben pásztorok 100 4- 
(1440-ben) « 25 «

« szolgák: heti 25 4- 
c( (c «. 45 «
« « « 82 «
« « a 50 «
« « « 10 a

« « « 88 «
« kocsis « 25 cc
ce « a 82 «

1489-ben kürtös heti 82 4-
1439-ben fogil heti (egy kőből ga

bona) 24—25 4  •
1489-ben puskamester évi (20 kő

ből gabona) 1500 4 -  
[javít, kézi port önt két mázsá

1 1 vagy 2 frtonkint.
- Henne van : hiv. ruha és 50 vég vászon 1000 d-ért.
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ból, port kéfc mázsából, a mihez 
a város ad anyagot 300 4-]

1439-ben mészégető: két személy 
(két köböl gabona) 3700 4  20 p. 
[1 kutTa czement-égetés és szál
lítás dija 110 4 4

1439-ben téglavető (2 köböl gabona)
1600 4 .

1442-ben zsoldosok 11.000 4 .
« zsoldos-viasz 550 4 -
«. zsoldos-kenyér 5(K) 4 .

Tisztviselői ruházat:
1424-ben Kriptuch-hoz való 11 rőt 

vászon (fuvarosnak) <3 frt.
1426-ban bírói ruhára 2 terling (17 

thyn).-------
1426-ban harras 6 rőf 230 4  .
1429-ben bárdiét 12 kam. írt

Irodai szerek:
1423-ban pecsétnyomó 50 4  j vé

sés : 1 lengyel m. garas és 3 garas.
(1433-ban pecsétnyomó 1 írt 80 4  .

1442- ben zsoldos-sarú 200 4 .
« zsoldos-sajt 64 4-
« kapitány 4000 4 , 3 ar. frt.

1443- ban lantosok, trombitások 7 
forint.

1443-ban trombitások (ruha) 10 ar. 
forint.

1709 12-ben csűrtél ügyelők a tized- 
szedésért 3 köböl vegyes, 3 kö
böl búza, 3 köböl rozs, 3 köböl 
zab.

1432-ben Kugeltuch (4 jar) 8 Irt. 
1432-ben öltöny 7 frt.
1432-ben bírói kard 12 Irt.
1438-ban dárda 16 4-
1444-ben bírói kard-hordó 100 4-

1433-ban hártya 300 4->
1432-ben papiros Vs rizsma 6 frt

66 4  •

A város kormányzatit időnkint alárendelt helyzetbe jut. 
Annak oka rendesen a polgárság pártállása, melyei a bécsi 
kormány ekkép torol meg. Ritkán a felső vidék szorongatott 
helyzete az ok. Eperjes 1622-ben főkapitányi és kir. biztosi 
székhely. A város a megbízottnak köteles a város kulcsait 
átadni. Cob tábornok 1673-ban közli vele a kir. ítéletet, mely 
szerint: 1. a tanácskozásaiban kormánybiztos jelenik meg; 
2. a tanács és külső tisztviselők nagy többsége katholikus 
egyének közül választandó; 3. a városi őrség császári had- 
parancsnok alá kerül; 4. a puskapor-malmot a katonaság 
a saját használatára foglalja le; 6. a fogyasztási adót a város 
szedi; 7. a város kiváltságlevelei a kormányszékhez külden
dők. Bártfán 1699-ben az üléseken a szepesi kamara kül
döttje és a hadbiztos elnökölnek.
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IV. A polgárság, mint a főhatalom birtokosa, a követ
kezőkben fejti ki hatáskörét:

1. Az önkormányzati szabadság adta jogot nem bocsátja ki 
a kezéből; a közegeinek annyi jogot ad, a mennyit az ügyek 
vezetése megkíván; az eljárásukat szabályzathoz köti s a sza- 
bályzat módosításához hozzájárul; a működésüket ellenőrzi 
s a hanyagságukat a biztosaival lehetetlenné teszi.

2. A választásokat újévkor intézi, a midőn előbb átvizs
gálja a számadásokat, felolvastatja a városi statútumokat. 
A képviselet megalakulása után, mely titkos szavazás alap
ján történik, kijelöléssel választja meg a tanácsot. A válasz
tás eredménye eskütétel útján lép jogerőre. A választást az 
egész város áldomása követi, melynek szertelen arányait 
idővel korlátozzák. Főbírót — lemondás esetén — újra vá
lasztanak.

3. A város alapszabályait statuálja. Azok, mivel a pol
gári szabadság biztosítékai, a törvény erejével hatnak. A pol
gár nem tűri, hogy «róla nélküle» határozzanak. A képviselő
testület hagy bennük jóvá minden változtatást. Ezek a törvé
nyek, melyeket drákói szigor jellemez, a vallásosság, köz
erkölcsösség, jórend és nyugalom fenntartására, a vagyon 
tiszta kezelésére s az anyagi jólét gyarapítására vonatkoznak, 
azonfelül pedig a büntetések nemeit s a hatósági fenyítés 
módjait írják elő. De magukban foglalják a polgári előjogo
kat is, a minők, hogy városi ügyvéd lehet a tanács előtt a 
polgár képviselője, hogy az idegen csak ő utána vásárolhat 
a piaczon s többel akkor sem Ígérhet az árúért.

4. A polgár a törvények megtartását hasonlókép ellen
őrzi s a tanács kezét a közvagyon felhasználásában nagyon 
megköti. A bíró köteles a polgárság engedélyétől függővé 
tenni: a nagyobb kiadások folyósítását, a földesúri jogok és 
városi javadalmak értékesítését (bérbeadását), a terhek meg
állapítását és kivetését, a városi perek megindítását, a vagyon 
elcserélését, elzálogosítását és elidegenítését. S biztosokat ren-
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del ki a tűzhelyek megvizsgálására, súly-hitelesítésre, hús- 
látásra, végrendelet-felvételre.

5. Veszélyes időben minden hatalmat a bíróra ruház, a 
kinek tehát szinte diktátori jogot ad, de maga kitart az oldalán.

V. A városi tanácsnak, mint közhatóságnak1 nagy a 
tekintélye. Feleket idéz; a ki nem hallgat a szavára vagy 
becsmérli, azt birsággal, esetleg fogsággal bünteti. A szék
sértés a városi gyűlésekben ritka; de ha előfordul, érzéke
nyen sújtják a magáról megfeledkezőt. Ez a közhatósági jog
kör többirányú:

1. A nyilvántartó könyvek vezetésére s a hiteles okiratok 
felvételére meg kiadására terjed ki. Amazok első sorban lénye
ges feltételei a polgári birtoklásnak, mert a fekvő vagyon 
öröklött és szerzett volta, a szerzés jogczíme és időpontja s 
a birtoklás háborítatlan minősége igen fontos következmé
nyekkel járt. Előjoga nemcsak a vérrokonnak van a birtokra, 
hanem a szomszédnak és tulajdonostársnak is, s azt az ingat
lan átruházása alkalmával egyaránt tiszteletben kell tartani. 
Az átruházás ezért megy a hatóság előtt végbe. S lényeges 
dolog a fekvő vagyonra vonatkozó bizonyítékok jegyzőkönyvi 
összegyűjtése: biztosítéka az a félnek és zsinórmértéke a ható
ságnak a jog elbírálásában. A hagyatéknak hatósági elinté
zése s az osztályegyesség nyilvántartása a caducitas" miatt is 
szükséges, valamint az a jegyzőkönyvi bejegyzés oly esetre, 
a mikor valaki a birtokjogát később óhajtotta vagy tudta 
érvényesíteni, hogy a hallgatag lemondás vagy csendes bir
toklás be ne következzék. Végül, a mennyiben a fekvő va
gyon hitelt biztosít, a rá való bejegyzés a kölcsönnek elsőbb
ségi jogot ad.

1 Pl. Eperjes a törvényhatósági jogát az 1498 :38. t.-ezikk, a Tripartitum 
III. R. 8—9. ez., az 1500:41. t.-ez. s az 1741:34. t.-cz. és az 1514:3., 1547. 
t.-cz.-re adott kir. válasz 21. §-a alapján vitatja. Ezt a jogot a mi városaink az 
1876 : 20, t.-cz. értelmében elvesztették.

- Magvaszakadás.
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2. Birtokváltozásról, adományról, óvásról és jelzálogos 
követelményekről hiteles jegyzőkönyvet vesz fel a tanács. 
Ha a bejegyzés ellen 15—30 napig óvás nem történik, az 
jogerőhöz jut; ha pedig történik, akkor az óvást is bejegyzik 
s az érdekelt féllel közük. Az ügy tárgyalása így indul meg; 
mire vagy a kiegyezés, vagy az ítélet következik. A bejegy
zésért díj, a jegyzőkönyvi kivonatért pecsétdíj jár. Az örök- 
vallás (szerződés) akkor érvényes, ha a tanács előtt «absque 
prolocollatione cassaltalik». Törvényes bizonyságtételre kél 
esküdt szükséges.

A jegyzőkönyvekbe, mint látnivaló, kezdetben minden
féle ügy belekerül. Csak jóval később, századok múlva szo
rítkoznak azok a gyűlések és iudiciumok tárgykörére.

3. A tanács veszi lelettárba az árvák és a gondviselésére 
bízottak vagyonát. Ennek kiadása is az ő teendője. A vagyon
nak összeírását két esküdt végzi, a kiknek tisztét utóbb az 
árva- vagy közgyám tölti be.

4. Szokatlan nagy hatalomnak részese a tanács, a mikor 
a város biztonságáról van szó. Áldozatokat a belátása szerint 
hozhat ily alkalommal. Rendbe hozatja a védőszereket, fegy
verzetet, kapukat, árkokat; a védőerő iránvzása az ő joga. 
Van a polgárőrségen kívül önkéntes csapat is. A város fel
oszlása kötőmben magában foglalja a védő kötelezettséget, a 
mire a polgár a polgárjog megszerzésekor esküt tesz. A polgár
őrség katonai szolgálatot teljesít, rendőrit csak mellékesen. 
A tanács továbbá önkéntes zsoldos-csapatot s hírszerzésre 
kémeket fogad, az éjjeli őrséget pedig szigorúan szemmel 
tartatja.

VI. A tanács rendőri intézkedésein alapszik a polgári 
élet biztonsága és tisztessége. A közrendtartás czíme alá ezért 
sok mindenféle tartozik. így a temérdek felügyelet, melyben 
a polgárok részesek; a vétkes elfogása s ha kezest nem állít, 
ítélethozatalig börtönben tartása; a káromkodásnak és nyel- 
veskedésnek szigorú bírsággal vagy más módon való bünte-

Tóth Sándor Sáros várm egye m onográfiája. III. 37
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tése, az átkozódó ellen bűnvádi keresetnek indítása. Hatósági 
intézkedés szabja meg harangkonduláskor, este 10-kor, a záró
órát; az rendeli el ünnepnapon, az istentisztelet ideje alatt, 
a nyilvános helyek zárvatartását. Tiltott időben két esküdt 
járja be a várost s a kit a piaczon vagy a ház előtt ér, bör
tönbe viteti. A tanács állít ki charta bianeál (lérítvény),' mely
ben a kihágó józan életre kötelezi magát; ő ellenőrzi az 
erkölcsi kihágást, vadházasságot, tiltja be túlkapás esetén a 
fonót, utasítja ki a gyanús nőt, fogja vállalóra szüzes
ség tekintetében —- a házasulandókat, bünteti a magzatelhaj
tást és javas asszonyokat, valamint a kártyázást, űzeti ki a 
városból a becstelen életű jegyespárt, a mely «szalmakötéllel» 
kénytelen esküvőre vonulni. Másnemű rendőri intézkedések 
az utak és hidak vizsgálatát, a feles utak letiltását, a kitérés 
és megelőzés szabályozását teszik kötelességgé. Az erdő
pusztítást kerülők és őrök gátolják meg. A tűzrendőri intéz
kedés abban áll. hogy két esküdt évenkint négyszer végig 
vizsgálja a városi tűzhelyeket s azt, a kinek házában Lűz üt ki, 
elfogja. S a tanács tiszte, bár egyúttal a gazda felelőssége is 
fennáll az idegenekkel szemben, felügyelni az utasoknak a 
polgári házban való ellátására, valamint arra, hogy a ván
dorló mesterlegényt az atyamester, a köznépei pedig a pász
tor fogadja be a házába. Az ő hatáskörébe tartozik a cseléd- 
tartás ügye is, főleg a cselédvédelem, továbbá a szegények és 
a közegészség ügye. A városi kórházak alapjai hivatalos szám- 
vizsgálaton mennek át; a város szegényei és talált gyermekei 
nyilvános gondozás tárgyai ; a tanács és borbély (Bader) 
felügyeletére van bízva a fürdőház, a hajnyírás, borotválás, 
foghúzás, seborvoslás szabályozása s a kuruzslás eltiltása. 
E sokféle feladatot azonban alighanem meghaladja a vásár- 
iparrendőri felügyelet fárasztó munkája. Annak ezer az ága- 1

1 R. A., Régi érdekes okmányok Bárlfa város levéltárából, 181IÍI-ben több 
ily reversat ist közöl.
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boga. A lobbi közt a tanács ügyel lel arra, hogy a czikkek 
bevásárlásánál a polgár elsőbbségi joga biztosítva, az árú 
minőség, ár és súly tekintetében kifogástalan legyen. A tanács 
állapítja meg a vásári rendet: azt, hogy szombaton reggel 
í) óráig idegennek tilos a vásárlás, de az a polgárnak is, még 
pedig birság terhével, ha nyereségre vásárol; kilencz órától 
ő tűzeti ki a szabad vásárlás megkezdésére a zászlót. A vásár
bíró két esküdttel ezután is végig járja a piaczot, vizsgálja 
az árúkat, bünteti meg az idegen árusokat meg az olyanokat, 
a kiknél hamis mértéket talált. Különösen a húsmérést tart
ják szigorú felügyelet alatt. Tilos másutt vágott húst behozni. 
De a városi mészárosok is csak hatósági személy jelenlétében 
vághatnak s arra vannak kötelezve, hogy szabott árban és 
megfelelő mennyiségben szolgáltassák az árúikat. A városi 
«székek»-et külön húslátók vizsgálják, a kik gondoskodnak 
róla. hogy legalább minden szombaton vásárra kerüljön a 
disznóhús is. S szigorú pénzbírságok járják minden irány
ban, a miket iskolára, kórházra fordítanak. Végül igen fon
tos teendője a tanácsnak, hogy az árúkat és iparczikkeket 
limitálja. Az utóbbiaknál azonban a czéhmesterek javaslata 
az irányadó. Ha valaki olcsóbban kínálja a portékát, mint a 
czéli tagok, azt nyomban fogságra vetik.

A városi közrendtartás ügyét a XVI. században veszi át 
a rendőrkapitány, ki alá a városi terület felosztása után a 
négy negyed három-három tizenkettedében a fertály- és Roth- 
mesterek tartoznak, ük ügyelnek fel arra, hogy a falakon 
senki át ne hágjon s ők járnak mindenben kezére a közrend- 
őrségnek.

A kapitány napkelte előtt és napnyugat után egy órá
val körüljár a város kulcsaival, mikor is harang- és dobszó 
jelzi a kapuk megnyitását és bezárását. A későn érkezőt a 
mellékkapun bocsátják a városba. A kapitány az őrváltásnál 
is megjelenik. A kapuőrök a városba lépőt kikérdezik. Vásár
kor a czéhek is kiküldetlek egy-két mestert felügyeletre. Éjjeli

37*
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őrjáratot a polgári őrség végez. A polgár maga szerzi be a 
szükséges fegyverzetet.

Eperjes legrégibb közrendészeti szabályzatát a tanács és képviselő- 
testület 1662-ben adják ki. Annak p o n tja i:

I. A fehérítő-telepet feloszlatja, mivel szabályellenes volt. A kinek 
azon a területen földje van, azt művelheti tovább ; de ha a «sacratis
sima» város tizedjövedelmét csalárdul kevesbíti, a iiskus a föld elvoná
sát mondja ki ellene. Ha a terület valamelyik része alkalm atlan a m ű
velésre, polgái'jogú fehérítőnek bérletbe kiadható.

II. A koldusok, m int eddig is, jegyzőkönyvileg kezelendők. Ha
sonlókép kívülök legfeljebb 24 oly egyén is feljegyzendő teljes disere- 
tióval, a kik alam izsnára méltók. A tem plom ajtóknál és a házankinl való 
koldulás jogát azok tarthatják  meg, a kiknek előbb is megvolt. Minden 
más koldus kiutasítandó.

III. Az, a kinek ökre vagy barm a a legelőn, kertben vagy más 
területen kárt okoz, egy-egy barom ért az őrnek először két garas bír
ságot, másodszor a kár felbecslése alapján megszabott összeget fizet. 
A pásztor, kinek rosszakaratából vagy hanyagságából esett meg a kár, 
megkötözendő s a városi közm unkában éjjeli részvételre szorítandó. 
A zsellér, kinek nincs polgárjoga, nem tarthat m arhát a legelők hiánya 
m iatt meg azért, m ert a családjabeliei össze-vissza lopkodják számára 
az eleséget.

IV. Az oly helytől, hol szemét van, a járó-kelőt feliratos ajtóval 
kell távoltartani.

A városi tanács, mint világi hatóság, az egyházival váll
vetve működik. A középkor felfogása szerint mindketten az 
isteni akarat képviselői. Egymás hatáskörét gyakran érintik. 
Az egyházzal szemben a város patronatusi jog alapján áll 
ugyan, mindazáltal sok tekintetben számít a támogatására. 
Ezért fogadja be tagul a papot és tanítót. A tanácsülést isteni 
tisztelet előzi meg; a világi hatóság a vallás ellen elkövetett 
bűnt megtorolja; a polgárjogi eskübe az isteni tisztelet köve
telményét belefoglalja, valamint a ezéhek szabályzataiba is, 
a melyek külön, anyagilag is támogatják az egyházat, saját 
oltárokat gondoznak s zászló alatt gyülekeznek a templom
ban; isteni tisztelet idején a város kapói zárva vannak s a 
kapuőr (Eperjesen) a reggeli prédikáczió alatt csak városi 
ügyben vagy kényszerítő esetben bocsátja ki a jelentkezői:
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szeszes italt sem mérnek ki akkor, s a zene, játék és séta 
tilosak; teljes iminkaszünet uralkodik; a mészárszékek csak 
<1. e. () óráig árusítanak.

A városi hatóság hatásköre a köz- és magánéletre egy- 
aránt kiterjed: egyrészt a közigazgatást és törvénykezést ve
zeti, pallos-jogot gyakorol és statútumokat bocsát ki, másrészt 
a családi otthonra is befolyást gyakorol. Mint belső tanács
nak a czíme: Edle, Ehrenfeste, Namhaffte, Ehrsamme, Vor
sichtige und Wohlweise Herrn Richter und Rath. A külső 
tanács (Gemein) élén a tribunusok (Vormünde) állanak. Tanács
tag csak városi birtokos lehet, a kitől nagy erkölcsi biztosí
tékot kíván meg a polgárság. A bírónak legalább egy évig 
tanácsosi állást kell előzőleg betöltenie. Tisztújíláskor a ható- 
ság emberei leteszik a fegyvert. A hatóság ellen való tisztelet
lenséget a városi jogkönyvek és szabályzatok korlátozzák; a 
tanácsi ítélet a városok gyűléséhez, a tárnokhoz, esetleg más 
bírósághoz feljebbezhető meg; a törvényszegőre halálbüntetés, 
a hatósági személyt sértőre súlyos pénzbírság vagy száműze
tés vár; az igazságtalanul vádló a nyelve elvesztésével lakok 
Legenyhébb büntetés: a város könyvébe való bejegyzés. Az 
ellenszegülés büntetése igen súlyos, gyakran halál; a rágal
mazásé nyilvános vezeklés meg a szégyenoszlophoz (Pranger) 
való kikötés három napon át, miközben a vétkes hangos szó
val kiállja ki, hogy hazudott s mindannyiszor három ízben 
a szájára üt. A ki nem vezekel, azt végleg száműzik. S a bír
ság le fizetéséig az elitéit elveszti polgárjogát. Viszont a ható
sági visszaélés szigorú elbírálás tárgya: az ily vádlott törvényt 
köteles állani. Küllőmben a hatóság egyetemesen is számot ad 
a munkásságáról; a szolgálati év lezárásakor a bírói jelen
tést előbb a tanácsosok, azután a tribunusok nézik át. A ható
sági tagok, ha megkésnek, megbírságolhatok. Erkölcsi fel
ügyelet dolgában a tanács tagjai jó példával tartoznak 
eljárni.

A hatósági személy a templomban, hol külön ülés illeti
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meg, a tanácsteremben és bárminő hivatalos foglalkozáskor 
hivatalos öltönyben jelenik meg. Annak hosszú ideig német 
a szabása. Bártfa elülj árósága tógát hord. A XVII. században 
cserélik fel magyar ruhával a viseletét. A tanácsteremben a 
fecsegés és zaj tilosak. A hivatalos titok szigorúan megtar
tandó. A hivatali méltóság még a városi borkóstolás alkalmá
val is kifejtendő, a mikor a bíró távozásáig az egész tanács 
helyén marad. A bor árának meghatározása a város pinczéi- 
ben fontos feladat; a ki nem bírja ki a versenyivást s elszökik, 
egy pint bort fizet. De illetlen dolog egy tanácsbelihez a 
«nimia familiaritas», szolgának kézadás, hivatalos minőség
ben mentében való megjelenés, a «Rock» ujján át a kéznek 
ki nem dugása és árúk hazavitele.

VII. Városbirák (polgármesterek):'

A) Eperjes sz. kir. város:

1347. Conradus.
1351. Martinus.
1377. Kuntz.
1389. Scolaris (Schuller) Miklós. 
1408. János, Luczifer íia.
1424. Gebholcz Miklós (Skodgeb- 

holcz).
1425- 6. Schönher György.
1427- 9. Rüsstorfer Mátyás. 
1430—2. Schönher György.
1433—4. Langward Péter.
1435—6. Schönher György.
1437. Luczifer András.
1438—41. Pellifex György.
1442— 4. Keszneg Gergely.
1445—8. Gurnann Miklós.
1450. Süss György.
1452—3. Plawintz Gáspár.
1454. Sneyder Tamás.
1455. Plawintz Gáspár. 1

1456- 9. Sneyder Tamás.
1460—2. Plawintz Gáspár. 
1463 4. Zvghart Péter.
14(55—6. RI um János.
14(57 —74. Schentzlieh László. 
1475 — 7. Plawnitzer Gáspár. 
1478—83. Schentzlieh László. 
1484. Grünwald György.
1485—9. Schentzlieh László. 
1490. Grünwald György.
1491- 3. Plawnitzer Tamás.
1494. Brengissen János.
1495. Plawnitzer Tamás.
1496—7. Grünwald György. 
1498—9. Plawnitzer Tamás. 
1500 — 1. Fleischer Benedek. 
1502—3. Sartoris István.
1504—5. Plawnitzer Tamás. 
1506—8. Klein György.
1509. Kreitsch Benedek.

1 Családnév a budai törvénykönyv hatása után csak 1424 óta fordul elő.
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1510—2. Fábry Gáspár.
1511! 4. Voesz Mátyás.
1515 (). Plawnitzer Tamás. 
1517—<S. Czcbncr Keresztély. 
1519. Perleg János.
1520—1. Fábry Gáspár.
1522. Czebner Keresztély. 
1525 4. Czebner János.
1525—7. (Czebner Keresztély.
1528. Mel ezer Menyhért.
1529. (irünwald András.
Í580—1. Czebner Keresztély. 
1552 4. Mclczer Menyhért. 
1555 9. Grünwald András. 
1540—1. Czebner István.
1542 5. Gylg Mihály.
1544 5. Czebner István.
1540 — 51. Fontanus Imre. 
1552 -4. Kun Íz Péter.
1555. Czebner István.
1550 8. Zula Keresztély. 
1559. Czebner István.
1500. Spreitz Mihály.
1501 2. Czebner István.
1505 4. Ayl Orbán.
1505—7. Czebner István.
1508—70. Söldner János. 
1571. Hock János.
1572 5. Ayl Orbán.
1574. Hancz György.
1575—0. Söldner János.
1577. Gylg Kristóf.
1578—9. Scholcz Antal. 
1580—2. Söldner János.
1588. Grosz András.
1584. Gylg Krislól 
1585- 8. Tirauf Eduárd.
1589 90. Scholcz Antal.
1591—2. Klein Tamás.
1598 4. Drelher Lukács
1595. Scholcz Antal.
1590 7. Drechsler István.

1598—1002. W irth Mihály.
1008—4. Gorszky György.
1005—-7. W irth Mihály.
1008—9. Drechsler Islván.
1010—11. Plank János.
1012—5. Kraczmarovics Márton. 
1010—8. Hekkel János.
1019— 25. Rotli János.
1020— 7. Vajda János.
1028. Kraczmarovics Márton.
1029—81. Vajda János.
1082. Kraczmarovics Márton. 
1088—5. Kroner Keresztély. 
1080—8. Puttenberger János.
1689. Spreitz György.
1040—1. Puttenberger János.
1042 8. Lenglelner Dániel.
1049 — 52. Klein János.
1058—0. Lenglelner Dániel. 
1057—00. Hacker Mihály.
1001—7. Weber János.
1008—72. Hacker Mihály.
1078. Conradt Tamás.
1078. Usz Ferencz.
1074. Makay János.
1075 — 82. Weber János.
1088—0. Fleischhacker György. 
1080. Turcsányi György.
1087—8. Szikszay Pál.
1089. Stössel Mihály.
1090. Szikszay Pál.
1091—2. Medvetzky Mátyás. 
1093—4. Harsághy István.
1095. Szikszay Pál.
1090. Harsághy István.
1097—1700. Seldmayer Sebestyén. 
1701. Szikszay Pál.
1702 4. Seldmayer Sebestyén. 
1705. Medvetzky Mátyás.
1700—11. Klesch János.
1712. Seldmayer Sebestyén.
1718—9. Sváby Imre.
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1720. Stemper Jakab.
1721—0. Sváby Imre.
1727—02. Baán Miklós.
1741—52. Szuiolnyik György.
1753—4. Spak Mihály.
1755—6. Vrabelv János.
1757—(S. Hantsovszky Ferenc/. 
1759—65. Vrabelv János.
1766—7. Thormássy Mihály.
1768. Szőlőssy István.
1769. Vrabelv János.
1769 — 77. Szmicsek József 
1778 81. Mauks Mihály.
1782—96. Szmicsek József.
1797— 1811. Pa jer Ignácz.
1812 20. Hegedűs György.

B) Bárt fa sz. kir. város: 
1320. Laurentius Filius Laurentii. 
1346. Bcrthold Konrád.
1425. Glauckner Miklós.
1428. Glauckner Miklós.
1433. Lang Jörg.
1425. Jawer Miklós.
1436. Amlhor Péter.
1441. Stentzl György.
1448. Staniszlausz György.
1449. Jawer Miklós.
1450. Staniszlausz György.
1456. Staniszlausz György.
1457. Staniszlausz György.
1466. Mager Péter.
1471. Stenzl György.
1475. Benyák Miklós.
1476. Mager Péter.
1480. Sztanislav György.
1481. Stenzl György.
1488. Láng Mihály.
1490. Stenzl György.
1491. Tatár Pál.
1492. Mager Péter.
1495. Glauckner Sándor.
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1820-4. Pajer Ignácz.
1825—8. Kádas István.
1828 31. Szilva}' János.
1831 — 45. Dienes István. 
1845—8. Beör Mihály.
1848. Szepesházy József.
1848 9. Podhorányi Károly.
1849. Villa Pál.
1849 - 53. Podhorányi Károly 
1853—60. Krieger János.
1861. Vida Pál.
1861. Tahy László.
1862—97. Fuhrmann Andor. 
1898 1901. Mandics bide.
1902 04. Podhorányi Károly 
1905— Krayzell Aladár.

1497. Räuber András.
1500. Stenzl György.
1501. Jawer Miklós.
1502—3. Weylland Márton. 
1504—7. Räuber András. 
1508. Glauckner Elek.
1510. Räuber András.
1511. Slóckl Lénáit.
1514. Schenk György.
1515—19. Räuber András. 
1520 21. Stock! Lénáit 
1522—23. Räuber András. 
1524—25. Kuncz János. 
1526. Eckhius Bálint.
1531. Cybncr Szervatius.
1532. Heyd György.
1538. Eckhius Bálint.
1540. Beliem Waller.
1573. Szlanko Tamás.
1596. Klocsz Jakab
1597. Glalz Lénáit.
1605. Glalz Lénái t.
1608—11. Farsch János. 
1012 — 20. Ibiid Lénáit.
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1(528. Blimberg Tamás.
1(528. Berger Bálint.
1(520-80. Berger Bálint.
Hält. Griinwaid János.
1(584. (ilalz Jakab.
1(585. Griimvald János.
1(540. Hueber Jakab.
1(547. (ilalz Jakab.
1(550 50. Huldreich Lénáit.
1(5(50. Schmitz Menyhért.
11)70—70. Winter György. 
í<582. Gulh Dániel.
1(584. Heydenreich János.
1(580. Jakus György.
1(501: Thuróczy János.
1(508. Korotnoky Pál.

C) Kisszeben sz. kir. város:
1 144 4(5. Gregorius Chrond o.judex.1
1447. Joannes Schonvisz.
144<S. Ilartlnnan List.
1440. Kascher.
1440 50. Martiny Kascher.
1451 4. Pelrus Svisnick.
1455. Martinus Kascher.
145(5. Jacobus Slrausz.
1457-(50. Martinus Kascher.
1471. Paulus Blog.
14<S2. Martinus Kascher.
1482. Paulus Batlay consul.
1407—8. Joannes Lang iudex.
1508. Albertus Boldner.
1518 20. Stanislaus Stcrusch iSla 

rusech).
152(5. Georgius Paulick.
158(5. Casparus Ammann.
1544 5. Casparus Ammann.
154(5 7. Martinus Megerlein.
1548—0. Mallueus Boldner.
1550 2. Martinus Megerlein.

1(50(5. Péehy Ádám.
1(500. Korotnoky Pál.
1700. Korotnoky Pál.
1702. Péchy Ádám.
1704. Grünwald Máté. 
1717. Miskolczy András. 
1725. Péchy Ádám.
17(58. Miskolczy András. 
177(5. Guth Mihály.
1880. Szepesházy Gáspár. 
1840. Kéler István.
1842. Sze]>esházy Gáspár.
1845. Petróczy Ferencz. 
18(51. Tomcsányi Károly. 
1888 -1010. Rhody Alajos. 
1.011— Németh László.

1558. Casparus Ammann.
1554 5. Petrus Scholtz.
155(5—7. Thomas Lang.
1558—0. Casparus Amman.
15(50 1. Blasius Sartor.
15(52. Casparus Ammann.
15(58. Georgius Bárány.
15(54 — 5. Andreas Braun.
15(5(5—7. Mathaeus Lang.
158(5. Petrus Lang.
1580 — 00. Bureardus Scliedell. 
1501—2. Andreas Bloffus.
1508. Bureardus Scliedell. 
1504—5. Ernestus Kappler.
150(5. Chrislophorus Herterius. 
1507. Christophorus Hertely. 
1508—1(502. Chrislophorus Braun 
1(508—4. Chrislophorus Hertely. 
1(505. Chrislophorus Braun.
1(50(5 - 8. Joannes BlotTus.
1(500 — 10. Balthasarus Heinrich 
1(511. Chrislophorus Hertel.

1 Ordinarius.
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1612—3. Joannes Ferschy.
11)14 5. Balthasarus Heinrich. 
1616—7. Emericus Meczner. 
1618—9. Georgius Fakkch.
1620—2. Emericus Meczner. 
1628. Emericus Lassel.
1624—5. Georgius Lassel.
1626. Balthasarus Heinrich. 
1(527—8. Georgius Lassel.
1629—30. Andreas Hertel.
1631. Emericus Meczner.
1632—3. Andreas Hertel.
1634 -5. Georgius Lassel. 
1636—8. Mathias Gosnovius. 
1639—40. Andreas Hertel.
1641—2. Georgius Lassel.
1(543. Joannes Kirchner. 
1644—5. Georgius Lassel. 
1646—9. Mathias Gosnoviczer.
1650. Andreas Hertel.
1651. Joannes Kirchner. 
1652—4. Mathias Gosnoviczer. 
1655—6. Israel Hebchakker. 
1657—8. Mathias Gosnoviczer. 
1659—63. Joannes Stökel. 
1664—5. Israel Hebchakker. 
1666 —7. Joannes Stökel. 
16(58—9. Thomas Szabó.
1(570 —3. Joannes Stökel.
1(574. Leonardus Fabini.
1(575—6. Casparus Michalko. 
1(577. Martinas Alexander. 
1(578—80. Georgius Fabiany. 
1(581—2. Michael Berzaczy. 
1(583. Jacobus Grynaeusz.
1(584. Josephus Lindner.
1685. Joannes Placzkovics.
1(586. Jacobus Grynaeusz.
1(587. Georgius Fabiany. 
1688—9. Martinus Alexander. 
1690 —1. Joannes Vitézy.
1692. Samuel Feltmajer.

1693—4. Joannes Vitézy.
1(595. Georgius Lehóczky.
1(59(5—7. Georgius Mertz.
1(598—1701. Joannes Vitézy.
1702—3. Samuel Feltmajer.
1704. Georgius Tliomae.
1705 7. Georgius Trompler.
1708. Mathias Faczonius.
1709—10. Casparus Vagner.
1711—3. Christophorus Gernerlh
1714. Georgius Peltz.
1715. Ignatius Peltz.
171(5. Joannes Vitézy.
1722. Joannes Georgius Peltz.
1723. Michael Berzaczy.
1724—9. Joannes Georgius Peltz.
1730. Samuel Hraheczy.
1731. Joannes Georgius Peltz. 
1732—3. Georgius Csákányi.
1734—(5. Samuel Hraheczy.
1737—9. Georgius Csákányi.
1740 1. Michael Berzaczy.
1742- 4. Georgius Csákányi. 
1745—7. Samuel Hraheczy.
1748 51. Joannes Vagner.
1752—3. Samuel Hraheczy.
1754 60. Joannes Vagner.
17(51 5., 17(57—71. Alexander Csá

kányi.
1772—3. Georgius Szabó.
1774—7. Josephus Pitó.
1778. Stephanus Pauly.
1779—80. Josephus Pitó.
1781 5. Georgius Fuhrman.
1787., 1791., 1795., 1797. Michael 

Péchy.
1802. Franciscus Kovacsovics.
1805., 1810., 1813., 1817. Ignatius 

Lazányi.
1827. Thomas Tally.
1832. Josephus Banovits.
1836. Joannes Schleiminger.
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1842., 1847. Melchior Gallé.
(1848 Pünkösd hó 22- töl magyar 
tisztviselő-kimutatás :)

1848. Rihossy József polgármester.
1849. (Boldogasszony hava 18-án 

Hedry Erneszt kir. biztos meg
változtatja a tiszti kart) Zá- 
borszky Sándor pmtr, Ribossy 
József főbíró.

1849. (Bőjtelő hava 18-án br. Lu- 
zsinszky Pál, Svm. teljes hatalmú 
kormánybiztosa, Horváth István 
főbíró meghatalmazottjával az 
előbbi tisztikart visszahelyezi.)

1849. (Márczius 19-én Dosztal cs. 
kir. alhadnagy a Hedry E. kir. 
biztostól kinevezett tisztikart he
lyezi vissza.)

1849. (Május 9-én br. Luzsinszky 
Pál lélsőmagyarországi kormány

biztos uj tisztikart választat.) 
Ribossy József pmtr., Horváth 
Ágoston főbíró.

1849. (Junius 27-én Semsey Al
bert királyi biztos új tisztikart 
választat.) Záborszky Sándor 
pmtr., Schleiminger László fő
bíró.

1850—61. (Okt. 8-án Bordoló alt. 
választat.) Imii eh Ferencz pmtr.

1861. (Febr. 11-én alkotmányos 
tisztújító szék.) Ribossy József 
plmtr., Imrich Ferencz főbíró.

1862. (Januárius 14-én Hlavács 
János főisp. helyt, kinevezése.) 
Ugyanazok.

1867. Ribossy József plmtr., Schlei
minger László főbíró.

1872. Ribossy József plmtr.
1889— Eiszeit Antal plmtr.

VIII. Egyházi hatóság. Egvvallású városban a plébános 
is városi tisztviselő bizonyos tekintetben. A templomot az 
ősi időben a király építteti, a ki a kegyúri jogot előbb maga 
gyakorolja, majd a jog gyakorlását a polgárságra ruházza át. 
Ezen az alapon választja a papját a polgárság, kinek meg
erősítése azonban a püspök hatáskörébe tartozik. Eperjesnek 
Sz. Miklósról nevezett temploma 1382-ben kapja szabadalom- 
levelét, s a város 1524-ben, a protestánsok térfoglalásakor, 
hivatkozik a papválasztó kiváltságára. (Egyidejűleg érkezik le 
a vármegyéhez a kir. parancs, mely a lutheránusoknak 
összefogdosásál követeli.)

A városi kegyúri jog1 az egész egyházhatóságra kiter
jed. Ennek tagjai: a plébános, rector, conrector és tanító. 
Személyük tiszteletét statútumok biztosítják, mert a vallásos

1 Eperjes patr. jogának az összes terhekkel — való erősítése 1766. 
decz. 12-én kelt.
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érzület ápolására a világi hatóság nagy súlyt vet. A tem
plomi és iskolai szükségletekről a képviselet első sorban gon
doskodik. Bártfa szám adáskönyvei 1421—-1443-ig következő 
kiadási tételeket jeleznek: 1421-ben papi süveg 8 írt, 1432-ben 
papi prémes süveg 4 Irt 50 4, 1426-ban tcmplomszekrény 
50 frt, 1435-ben stóla 6 frt, 1438-ban sekrestyeszekrény 600 4 
és hozzá vasak 316 4, 1441-ben zsoltárimák díja 200 4 és 
500 4, 1427-ben a prédikáló-szék alatt stallnm és kis temp
lomtorony 550 k. frt, 1428-ban óra (horologium) vas nélkül 
350 k. frt és 1419-ben órához való olaj 14 4, 1432-ben ko
lostori karének 12 írt, 1434-ben orgonajavítás .lka frt, 1135- 
ben u. az és lemplomalakítás 41 ' j ar. frt, 1443-ban oltár- 
építés 2 frt. Az eperjesi plébánia és templom kibővítésének 
költségvetésével a tanács már 1391-ben foglalkozik.

A protestantizmus terjedése a városokban szembeszökő. 
Ha előbb féltékenyen őrzik az ősi vallás sértetlenségét, 
a mennyiben Bártfa pl. már 1433-ban kémlőt tizet meg 
3 írttal az eretnekek ellen, annyira egyértelemínel tárnak 
ezúttal az új vallás előtt kaput. Eperjesen Mihály pap peré
vel kezdődik 1523—4-ben az átalakulás; 1549-ben már kir. 
bizottság kiküldését jelzik a vallásügyek rendezésére, s 1554- 
ben Dessewffy János és Tarnóczy András tényleg tárgyalnak 
is a polgársággal. Az eredmény azonban semmis; itt is. a 
többi városban is alig hírmondónak marad a régi hiten levő 
családok némelyike. S a helyzet jó egy évszázadon túl vál
tozatlan marad.

A protestáns időszak érdekes ténye az új kalendárium 
behozatala. Ivisszeben már 1584 íebr. 28-án írja át Eperjes
nek, hogy: «gondoskodjanak róla, hogy ebben a kalen
dáriumban valami tilalmas dolog ne legyen, a mi szegény ha
zánknak ártalmára lehetne.» Az ugyanott 1585-ben tartott 
zsinat határoz azután az ügyben s igazít az időszámításon, 
mely szerint nov. 21-re deczember 1-je következzék.

A visszahatás kora a városokban az 1663. évvel kezdő
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dik. Akkor a szepesi káptalan vesz fel Bártfán tanúvallomáso
kat. A feljelentés szerint az ev. czéhlegénvek megzavarták a 
ka 111. körmenetet, lánczczal zárták el az utat s kövekkel vár
tak a hívekre, maga a biró (Schmitz) pedig hangos szóval 
vallotta, hogy: «Szerencse, hogy nem jöttek közelebb!» A tor
zsalkodások tíz év múlva, mikor a kath. visszahatás sem 
kezlyűs kézzel fog az egyházi viszonyok rendezéséhez, min
den irányban kitörnek. 1673-ban Langer Ágoston, Eperjes 
kath. plébánosa szemrehányást lesz a tanácsnak, hogy bele
köt a munkásságába s azzal fenyegetőzik, hogy a kormány
széknél vád alá veteti. Panaszirata természetesen nem sima 
szavú. Nem egy casulára van — mondja — szüksége, hanem 
négyre; hál adjanak, külömbcn: larvam ludere incipiunt cum 
Plebano. A mi meg azt illeti, hogy bort «sono grobiani» kért 
volna: igaz, de «mindnyájan isztok, míg a plébános eddig 
csak vizet ivott. Ha velem iszszátok, én is megiszom. Javul
jatok, kiilömben a kúriára egy cseber vizet küldök, hogy 
igyátok ki. A durvaságtokról pedig jelentést teszek.» Aláírása: 
«In Christo obligatissimus Plebanus.» A támadásnak minden
esetre alapja az 1673-iki kir. rendelet, melv a luth. prédikátorok 
helyébe kath. papok állítását követeli. Amazoknak 1674-ben 
már súlyos a helyzete. A mint a kormány meghallja, hogy a 
városban rejtőzködnek, elrendeli, hogy ha öt nap alatt ál 
nem térnek, űzzék ki őket a falak közöl. Egy «eretnek» 
papra, a kit kehelylyel és patenával a külvárosi kertben 
isteni tiszteleten érnek, 150 frt bírságot róv ki a tanács, vala
mint a jelenlevőket is megbünteti s a beszedett összeget egy 
Mária-ollár czéljára fordítja, a kertet pedig a kir. fiskus fog
lalja le. A katholikusság erejét mutatja egy másik rendelet, 
mely az evangélikusokat a városi tisztségekből kitiltja, a tanítói 
állásokra alkalmatlanoknak jelenti ki s megköveteli, hogy a 
czéhekbc kizárólag kath. iparos legyen felvehető.

l()7(i-ban a szepesi adminisztrátor ülést tart a kúriában, melynek 
a senatus és képviselet 2—2 követje a tagja. A végzéseik:
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1. A polgárok közé csak katholikus fogadandó be.
2. A czéhdékán hasonlókép járjon el.
;S. A körmeneteken a czéhek zászlók alatt vonuljanak ki.
4. Csak katholikus polgár viselhet tisztséget.
ö. A király és a szepesi kamara iránt a polgárság a kötelezettsé

geit teljesítse.
6. Igazságot a hatóság személyi tekintet nélkül tegyen.
7. Az özvegyeket és árvákat a tanács gyámolítsa.
<S. A jövedelmeket a polgárok fölös kiadásoktól óvják s azokat a 

kassai commissióhoz szolgáltassák be; sok katonaszállásolás ne legyen, 
s ha van, élelemadásra senkit se kötelezzenek; csak a kinek tetszik, 
az legyen kedves az átutazó katonákhoz, s a város javainak elvonását 
akadályozzák meg.

(.l. A piaczon és utczákon szigorral intézkedjenek, hogy ragály ne 
terjedjen el.

10. Egyebekben az eszközök, az igazság és közjó vezesse mind
nyáj okai.

A tanács a decisa alapján beidézi a czéhekel, elrendeli húsvétin 
a zászlókat, a melyek az oltárhoz állítandók; kívánja czéhládák készít
tetését, a melyekben az oltárdísz őrzendő és az oltárokhoz gyertyákról 
való gondoskodást. A zászlók minőségét a kalh. plébános határozza meg.

Az 1678-iki rendelet még tovább megy: az összes ezé- 
heknek az úrnapi körmenetben zászlók alatt való részvételéi 
kívánja meg.

A bártfai evangelikusság ügye sem juthat egyhamar dű
lőre: az erőhöz jutott kath. várost kényszeríteni kell rá, 
hogy türelmesebb legyen, ült 1711-ben a kir. commissio 
a vármegyére bízza a vallásügy rendezéséi. A küldöltség, 
Szirmay Miklós s a vármegye bárom embere, akkép ren
delkezik, hogy: 1. visszaállítja az 1681:25—6. t.-cz. érteimé1 
ben az ev. vallás szabad gyakorlatát s utasítja a hatóságot, 
hogy a lelkészeket ne zavarja meg a működésükben; 2. az 
előző kir. biztosságtól kijelölt templom-, lelkészlak- és iskola- 
helyet (45 org.J) újra kirendeli s addig is, míg azok felépül
hetnek, két évre egy alvárosi lakot jelöl ki; 3. rendeli, bogy 
a régi jogok alapján a lelkészi jövedelmet ne gátolja. A tes
timonialis szept. 9-ről kelt, mely ellen azonban a város és a 
kath. plébános erélyesen protestál. Még pedig: 1. a hatóság
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kijelenti, hogy az ev. vallásgyakorlat dolgában a kath. felek 
nevében is meghajlik az utasítás előtt; 2. hogy a soproni 
országgyűlés végzése ellenére zavarták az isteni tisztelet vég
zése tekintetében az evangélikusokat, azt a kir. biztosok pa
rancsára s azért telték, mert a lelkészeik, de az ev. hivők is 
a felség ellen támadlak. így a róm. kath. községet vád nem 
érheti; M. a róm. kath. község a kérdéses törvényezikkeket 
szentül megtartotta. Azok szellemében azonban az evan
gélikusokat soha meg nem tűrik a város falai között s val
lásuk gyakorlását csak a kijelölt helyen engedik meg. Az 
iskolájukat és tanítóikat el kell tiltani. Ködömben a végzés 
minden pontja ellen tiltakozik.

A választ 1712 máj. 29-én a kir. commissio rendelkezé
sének felsőbb megerősítése s rá a vármegye részéről Usz 
György h. viczispánnak és Szirmay Miklósnak a végrehajtás
sal való megbízása követi.

Egyidejű (1712.) az a rendelkezés, hogy Eperjes a meg
szűnt református templom anyagából kath. kórházat építsen.

1720-ban az alispán (Sztankay Zsigmond) újra kikel az 
eperjesi lulheránusság ellen, mire a vármegye a protestáns 
papokat eltiltja mindennemű lelkészi foglalkozástól s ki
mondja, hogy a Leflelholcz-kertet 110 frt 80 A-on megvehetik.

Az lg terjesről menekült prédikátorok egyikének, Bacliil Mátyás 
szláv prédikátornak írásai közt 1747 jan. 21-én találták meg a patro
natus részére 172Ő máj. 5-én készült latin nyelvű, luth. eskümintát, 
melynek szövege — kuriózumkép — így hangzik.

«Kn N. N. esküszöm az Istenre, osztatlan Háromságára, hogy az 
iskolai Könyvtár nyilvános Aerariumát nem károsítottam meg s nincs 
arról sem tudomásom, hogy más megkárosította volna; ellenben május 
1-én az aktákat a körülményekhez képest, a mennyiben visszaemlé
kezhettem, szentül megjelöltem. Ha bármiben, mint szándékos vagy 
részes, bűnt követtem el, érjen minden átok, a mely Isten Törvényében 
Core, Dalban és Abiron, Nadab és Abidus, Sodorna és Gomora ellen 
írva van. S ha volt lelkem rá, hogy Isten dicsősége s jövőbeli iskolai 
utódaim elrendelt haszna ellen akadályt vessek s társaimat vétkem miatt 
tőle megfoszszam : kóboroljak mint Cain, s ne legyen áldás a mun
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kámban s idő előtt jussak ki az életből a minden kárhozottak helyére. 
Úgy segéljen Isten: az Atya, a Fiú, a Szent lélek . . .  Az egész Iskolai 
gyülekezet mondja rá : Amen.»

A plébánost fizetés és templomi kiadások régi adatai! 
Bártfa számadó-könyvei ekkép sorolják fel: Plébános (Prae
dicator) 1418-ban szerződés szerint 1 frt, tized 14 Irt, 1424- 
ben 8 öl Bloser á 58 4 és 12 frt, 1424-ben egyesség Jakab 
pap és Dreysiger biró közt hajnali misére évi 24 frt, 1427- 
ben 700 4, 1428-ban 650 4 (a püspökhöz: 600 + 200 4), 
1429-ben pro mensa :iA évre 83714 4, hajnali misééri 325 + 
500 + 625+1312 + 541 +1050 + 1000+1550 + 589+ 2289 + 1525 + 
286 + 762 + 1010 + 2419 4, 1432-ben De Aurora 10 frl, mise
pénz 18 hétre 7 frt, 4 pint bor á 64 4 = 2 forint 56 4, 
reggeli misére 10 forint, 1433-ban plébános-helyettesnek 
papokra 60 frt, 1434-ben 10 köböl gabona á 5 frt és pénz 
70 frt, 1434—8-ban egyesség hajnali misére Lőrinez-naplól 
évi 70 kamarai frt, 1435-ben super ratione 25 frt, 1436-ban 
hajnali misére és misézőknek 13 ar. frt, 1437-ben hajnali és 
reggeli misére önként 20 ar. frt, 1438-ban hajnali misére és 
az első misén a káplánok énekéért 20 frt, 1439-ben ápr. 16-án 
5 frt, hajnali és reggeli misére s az iskolamesternek 20 frt. 
1440-ben misére 20 frt, 1443-ban ugyanarra 20 ar. frt, lóért 
47a frt, továbbá 2 + 1 + 3 frt, 1444-ben 13 frl, 19 ar. frl +
2 frt 7a őrt s a gyülekezettől bor. Plébániai kiadások: 1432- 
ben a papiak hátsó részén kőmivesmunka 7 frl (55 4, 3 kő- 
mivesnek 6 frt, 17 napszám 4 frt 35 4, 9 zár 81 4, 16 Zew- 
derzeil zu Golz 56 4, munkás 50 4, 10 toronyzár 90 4, 
31 2 ® réz zu Bochsen 1 frt 40 4, 42 Latten á 3 4 = 1 frl 
65 4, 3 napszám á 27 4=81 4, 2 kőmives 4 frl 50 4, vas
áruk 28 frt, Streckenbach 2 frt 25 4, asszonyi napszám á 
28 4 = 1 frt 68 4, borravaló (fürdődíj) 16 4, asztalosnak
3 frt, 7 lakat 42 4, 900 zsindely á 42 4 — 3 frt 78 4. Bártfa 
parochiája egyébiránt a legrégibb időkben is jövedelmező 
lehetett, a mit az a tény is bizonyít, hogy Zsigmond király
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1391-ben egyik kedvelt udvari káplánját nevezte ki a város 
plébánosává, bár az tiltakozott ellene. A XV. században, 
midőn egy külföldi tudóst hív meg a tanács az állásra, annak 
barátja, ki a városi viszonyokat ismerte, azt írja, hogy: sa 
Kárpátok alján, Lengyelország határán fekszik a város, mely 
igen kellemes és egészséges levegőjű hely hatalmas erődít
ményekkel, művelt lakossággal. Vadban és nemes halfajok
ban bővelkedik, bora és sőre jó s életneműek dolgában meg
halad más vidékeket, a papi sallariuma pedig akkora, a 
mekkorát a papja akar.« De már a XVI. századbeli plébá
nosnak nem megy ily jól a dolga, ő keseregve jegyzi fel, 
hogy: «Mit mir geet es, wie mit den Vettern, etwa in der 
vorburg der hüllen, die des heilands irer erlöser lange Zeit 
gewartlen.»

Az eperjesi plébánia a XIII. századtól kezdve tekintélyes 
javadalmazású; II. Endre alatt dézsmát húz s csak az egri 
püspöktől függ, nem az esperestől. Első plébánosa 1351-ben 
László. Ugyanitt plébános-egyesség: 1454-ben András pap 
köteles a Sz. Miklós-templomhoz 1 magyar és 1 német szó
nokot s 4 káplánt ellátni; aratáskor két fogatot kap, hogy a 
kilenezedet a mezőről elszállíttathassa; az esketési díj sza
bad; a szegényt a káplán díjtalanul látja s temeti el; 1525-ben 
Mihály pap hasonló egyességre lép.

A bárt fai- egyház szolgáinak fizetése 1689-ben 3 hétre:

Plébános ............... 1() írt 20 kr Ács ....._ .... .... . 3 frt — • kr
Rektor és kántor f) a 40 (( Ácssegéd .... .... .... 0 « 54 ((
Sekrestyés ........... 2 (( 70 (( Canna-mester ..... . .... 3 (( 60 ((
Orgonista ............... 3 (( — (( Canna-mester segédje 1 (( 08 a.
Calcans 2 (( 70 (( Juriga (kocsis) 3 (( — (C
Campanator (haran Lictor .... ............. 2 (( 25 ct

gozó) .......... 2 (( 7ö (( Mészáros „. _............ . 3 (( 60 ((
Tubicen (kürtös)...... 5 (( 4 0 (( Dajka 7 hétre.... 1 « 68 ((

1770-ben a plébánosnak 1 hordó bor 36 írt, 1 hordó sör 
3 frl 50 kr.

T u rn  SÁNDOn; .Sáros ixírmegijc monográfiája. III. 38
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«Az egyházi és kórházi vagyonkezelés» szabályzatát a 
vármegye 1880-ban adja ki.

A püspöki dézsma a városok részéről is kijár, még pedig 
az 1359. és 1389-iki kir. rendeletek alapján kizárólag az egri 
püspöknek. Eperjes dézsmáját visszaélések ellen az 1384. és 
1394-iki kir. rendeletek védik. A gabonadézsmának a mezőről 
való elhordása miatt az eperjesi plébános kénytelen egyházi 
tilalmat hirdetni s 1391-ben hangsúlyozni, hogy a tizedkép szá
mító termésrészt a tulajdonosok egy helyre kötelesek össze
hordani. Mivel a tilalomnak foganatja nincs, a püspök be
záratja a templomot s csak az egyesség megkötése után oldja 
fel az interdictumot. A városi levéltár 1418-ból őrzi az egy
házi tizedbérlőnck a kir. tárnoktól, udvarmestertől, kincs
tartótól és egri püspöktől nyert nyugtatványait, a mi azt bizo
nyítja, hogy az 1359. és 1389-iki rendeletek ellenére a dézsma- 
szolgáltatás több irányban is terhelte a várost. Bártfa nagy 
és kis tizedet szolgáltat: 1427-ben bárányt 1200 A ,  bárányt 
és gabonát 52Vs ar. frt, 1444-ben bárányt és kecskét 800 A 
értékben s ugyancsak 1427-ben egy polgár tizedmegváltás 
czímén 250 A-t fizet. További dézsmája 1437-ben gabona és 
bárány után 52'/j ar. frt, 1440-ben 50 ar. fid. A városok a 
tized-szolgáltatást utóbb kibérlik a püspöktől úgy, miként a 
vármegye. Eperjes bérlete 1562-ben lép életbe.

A temetési szertartásért az egyház ős idők óta szedi a 
stólát. Bárlfán 1433-ban a díj egy font viasz árában 1 Irt 
75 A, a szegén}' embertől 75 A. A czébeknek a temetkezés
ben való részvételét a statútumok1 biztosítják, tehát a hozzá
járulási illetéket is. A fényűzés terjedése utóbb ezen a téren 
is túlzásokat hozott divatba, a mik ellen századokon át küz
denek a városok hatóságai. 1747-ben végre a HT. kénytelen 
kiadni:

1 Templomi decisa.
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«A gyász és temetési szertartás szabály rendjei)-t.
Hogy elejét vegye a fényűzésnek, szertelenségnek, vagyoni rom

lásnak, következők a rendelkezései:
1. A szülőket, nagyszülőket, férjet, feleséget a gyermek, fogadott 

gyermek, vő hat hóig gyászolhatja.
2. Gyermekért, unokáért (fiúért 18, leányért 15 éven túl, mert azon 

alul nem gyászolandók), vőért, menyért, atyai és anyai testvérért a 
gyászidő ,‘l hó.

ti. A többi családbeliért, rokonért 8 napig tarthat a gyász.
4. Elsőfokú gyász alatt (5 hétig a férfi gyászruhája: fekete, öv nél

kül való, bevont kard és crep (ílor)-fátyol. A manicán (hosszú ujj) 
fehér fátylat (Pleureus) csak nemes hordhat. A hosszú vagy rövid gyász
köpeny hordása szabad a temetés alkalmával, uszályban és hosszú 
tunikában (Schurz) csak udvari ember jelenhetik meg.

5. A nő csak kétszer változtathatja gyászöltözékét, akkor is biro
dalmi szövetben.

(i. A katona az elsőfokú gyászban a balkarján fátylat hord.
7. Tilos a házat, kocsit, cselédséget, kocsist, lovat feketébe be

vonni.
8. A ravatalos ház sem vonható be feketével, sem pedig isteni 

tisztelet nem szolgáltatható benne. Ennek a templomban van helye.
9. Három napon végezhető gyászisteni tisztelet, de csak az első 

napon chorális. A templomnak, térdeplőnek feketével bevonása tilos; 
a főoltár bevonható, hol a halottnak 5, a ravatalnál pedig 6 insigniája 
tűzhető ki. Díszravalalt nem szabad emelni, hanem a hely, hol a halott 
ki van terítve, feketével vonható be. Legfeljebb 12 vastag fehér gyertya 
s a kereszt előtt is kettő éghet.

10. Az évi gyászünnep a jelzett módra ezután is megtartható; de 
mivel hiú vetélkedés nyilatkozik meg benne, czélszerűbb alamizsnára 
vagy istenes czélra adni a költségét.

(A slólapénzt a kerületi consistorium egyenletesen állapítsa meg.]
1832-iki eperjesi temetési díjak:

Stóla ................. ..  2 ISO rfrt Mappse (takaró)......  „. 2-_ rfrt
Adslantia .... ... ü lő (C Zászlósok........ ... ....  .... .... 1-30 a
Kántor.......... 1-40 (C Minisztránsok .. ...... 0-36 ((
Harangozás ......  0 15 (( Meghívó asszony ... ... .... 130 ((
Aedituus .... ............... 1 • ((

IX. Vagyonkezelés. A városok rendtartása a múltban is 
költséges dolog, de a szabad vagyonkezelés, a jövedelmi for
rások czélszerű felhasználása és a függetlenség érdekében

38*
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megnyilatkozó áldozatkészség lehetővé lették annak elviselé
sét. Az utóbbit különösen igénybe vették a rendkívüli ki
adások, a XVII. század mozgalma s I. Lipót telhetetlen adó
rendszere. A polgárság, ha a kiváltságos állását nem bántot
ták, fizetett; de a körében letelepülő nemesség adómentes
sége, mint jelezve volt, végtelen reeriminatiókra adott okot. 
Pedig az önkormányzat nem ismerhetett kivételt, kivált hogy 
a város az egyházi és iskolai vagyont is kezelte.

A) Jövedelmi források:
1. Az erdő.
2. A házilag kezelt mezőgazdaság, melynek jövedelme a fizeté

sekre megy. Arendácziók.
3. A városi regále 1080-ig egészen, utóbb részben házi kezelés 

alatt áll. A polgárság és nemesség benn szeszes italokkal, kifelé borral 
kereskedik. Idegen bor behozataláért a pénztárba díj (1003-ban 8 akótól 
4—3Va írt) fizetendő.

4. A sör 1500 (?) óta regále-tárgy: a főzését engedélyhez és díjhoz 
kötik. A lerakó (Schröter) és egyik tanácsos rovásra jegyzik s szedik 
be a kimérési díjakat.

5. A méhsör (Meth) 1603-tól regále. Az icczéje 0 7),, s egy hordó 
adója 3 forint.

0. A pálinkának (égett bor) már a XVI. században van fogyasz
tási adója.

7. A helypénzt (6—80 Jf) a lerakó és vásárbiró kezelik.
8. A mérőházban a városi mérleg használatáért regále-díj (mér

legpénz) jár.
9. A malomjog vámja az őrlemény Vw-a s a szokásos dénár (Beu

telpfennig). Később a malmokat bérbe adják.
10. A fürdőház, melyet a borbély bérel.
11. A mészárszékek engedélytől függnek, a miért díj jár. A bús

behozatal tilos.
12. A fehérítő-helyek díja: 100 sing után 00
13. Díjak, illetékek. Ilyen a polgárjog díja. A többi bejegyzési és 

törvénykezési díj csekély hasznot hajt.
14. Temetkezési díj: a templomban 12 frt, a temetőben 1 Irt: 

1070-ben ott 3 frt, itt 1 frt.
15. Pásztorpénz.
10. Bírságpénzek. Caducitas.
Mindez a jövedelem nem elégséges; ezért adóval pótolják s utóbb 

kölcsönökkel.
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15) Kiadások:
1. A középületek, védőművek és vízvezeték.
2. A hatósági és egyházi (iskolai) hivatalok fizetése.
.'i. A törvénynapi költség.
4. A vendégek ellátása. Ajándékok.
f>. 1594 óta katonai elszállásolás, elvonulás.
(i. Közmunka: a várak (Végek) jó karban tartására, előfogatok, 

■eleség- és anyagszállítás, a várakba és táborba szállt hadak ellátása. 
A műszaki szolgálatot a polgárság végzi. A hadvezető a szállítást, utak 
és hidak készítését, a védőművek emelését vagy lerontását rendesen a 
városokra rój ja. A polgár a közmunkát személyesen nem végzi, azért a 
házi pénztárból fizeti az önként vállalkozókat.

7. Futárok és küldöttek. A közlekedést és forgalmat a községek 
közvetítik; mivel a híradásnak gyorsan és pontosan kell megtörténnie, 
jól fizetik meg az alkalmas egyéneket, kik mellé -  a rablók miatt — 
fegyvereseket is kell adniok.

8. A felfegyverzés és város védelem.
9. A hadi sarcz.

10. Az országos adó.
Az adót ajándékokkal küldöttség szállítja.
1670-iki eperjesi hivatalos árak:
(Adás-vevési szerződés magyarul.)

Bizonyságlevél pecséttel 2 frt
Tabellárislevél Lengyelországba ... 18 ((
14 napi határidő, fogat...... . ... .... 9 c(
A fél ügyvédje .... ...... . ....... 9 c(
Szolgák és mellékes kiadás . ... .. 7 (C
Ügyvéd a határidő alkalmával _  9 ((
Bírói itéletlevél ................... _ ... Ii ((
Kezesek á 1 Irt 2 .... _  ....... ....... :í « 78

Mészárszék és dohány 2 frt 150 C

H
Calcis et laterum _ 1 ce 70 «
Depositio vinaria ... 1 (C 500 ((
Plumbi, chalybis et

glethae ......... . .... 1 (( 50 (C

Cremati _ 2 t< 650 a

* G a ra to zá s f.'i. -  Kőcsiszolás.

11. Areiid icziók.
1700-ben árendácziók Bártfán

Piaczfelügyelőség . 2 Irt 170 .<0/
Vám .... ....____  2 « 510 «
Gana túra 1 ....    1 a 180 a
Levigatura'-... _  ....   1 « 250 «
Harminczad...............  1 « 100 «
Pecorum inclusio ... 2 « 120 «

(Patikusnak 0 pénzzel olcsóbban adnak.)
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Más bérletek:

Axungiae (kocsikenőcs) ___ 50 frt Halászat ... ....................  2 0  li t

(A ki halászik, a szerszám a sajátja marad, de 1 frt bírságot lizet, 
a miből 7» rész a tanácsé.)

Accisa ... _....................  2500 frt Taxa cementi: idegennek 0  42 frt
Taxa cementi: városinak <K50 « Lámpabérlet napi 1 .</

Jövedelmek:

Bormérés: 1 felügyelővel 1 0 0 0  hl
Aranypatak és Rokito (malom, korcsma

és allodium) .... , 1 2 0 0  «
Városi allodium, Sárpatak és Tarnó (két

malom) 2  felügyelővel .... 1 2 0 0  «
Tályai ház, 2 szőlő (előbb nem hozott 

5(X) irtot) .... 1 0 0 0  ii
A város tizede a vele járó községekkel 500 «
Sóbérlet ._.........  .... __ 40 «
Erogatio: . 4<S50 «

(( rkiv. 1 0 0 0  «
Pénztári maradvány 2000 «

X. Az országos adó: rovás- (Anschnitt) és ezédulapénz 
iZeldgeld), melyet eleinte telkenkint, az Anjouk alatl pedig 
porták1 (füst) után egy összegben vetnek ki a városokra. 
A biró szállítja be a kir. udvarba. Eperjes adójáról először 
1347-ben történik említés: 15Ü márkát (000 arany Irtot) tizei 
közösen Sáros és Szeben városokkal, még pedig kir. bizott
ság döntése alapján úgy, hogy rája 54, Sárosra 53, Szeben re, 
43 m esik. 1474-iki adója már 500 m (2000 ar. frt), mely 
aug. 10-én fizetendő. A városoknak a királyok önkényétől 
való függése utóbb nagyon is meglátszik az adón: tetszés 
szerint emelik és engedik el; viszont azonban rendkívüli 
adókkal terhelik meg őket, a melyek főleg Zsigmond és 
II. Ulászló alatt napirenden vannak, sőt zálogba is kerülnek

1 A portát felbecslés szerint 50 d-tól 9 írtig adóztatják meg. Az adót 
I. Lipót alatt a zsoldos had ellátása s a fogyasztási adók növelték.



nem egyszer, mint Zsigmond alatt 1400-ban. a mikor 12 évre 
Poháros Oszvál, 1413-ban, mikor Kapv András ad kölcsönt 
reájok.

A városok kir. adója tetemes, tie a kir. hatalom hanyat
lásával fogy. 1494 5-ben Eperjesé 300—350 forint, Bártfáé 
350—300 Irt, 1524-ben Lőcsével együtt a három városunké 
csak 1000 frt. Saját adórendszerük van, a kivetés a magok 
dolga. A fixumot a király dönti el s a kamara útján sze
deti be.

Az adó kétféle: census regius ordinarius és c. r. extra
ordinarius, vagyis a városi taksa. Amaz, mint a kir. földes
úri jognak elismerése, állandó (Bártfáé 300, Szebené 75 frt): 
de mivel csekély összegű, azért a király rendesen még a 
másikat is kiveti, sőt külömböző jogczimeken ajándékokat és 
díjakat is követel. Ezek a taksa, a melyet a kamara, mikor 
az országgyűlés a rovást (dica) állapítja meg, egyidejűleg 
szab ki a városi követek meghallgatásával. A taksa a XVI. 
század végén már elnyomja a censust. A portaadó 8%-át teszi. 
Például 1564-ben Eperjes és Bárt fa 2000, Szeben 1000 forint 
taksál fizet.

Voltak azonban még a városoknak másnemű terheik is : 
ilyen a katonaság eltartása, a mikor nem adóztak; a kamarai 
kénvszer-kölcsönök; 1542-től 1 Vi-adó az ingóktól és ingatla
noktól a polgár hadmentessége czímén (csak a saját ruhája 
s a feleségének ékszerei voltak kivételek), vagyis minden 
00 frt érték után 1 frtnyi taksa. Az utóbbit kir. ember ellen
őrizte. Az a mi városainknál, Lőcsét és Késmárkot is oda
számítva, 1349 frt 24 4-t tett ki akkoriban, a mi jelentékeny 
hanyatlásuk jele. S terhe a városoknak azok a tetemes, sok
szor rengeteg összegek, a melyeket háborús időkben I. Mátyás, 
az utódai, de főleg a Habsburg! királyok némelyike követel.

A rendkívüli hadi segély nagyságáról különösen Eperjes iratai 
szólanak, a melyek a köteles eensushoz viszonyítva rohamosan emel
kednek :
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1847-ben évi 54 ezüst márka, 1435-ben 270 írt (adó), 1439-ben adó 
helyett a x7áros védelmére 100 darabont, 1474-ben 500 arany (Sz. Lőrincz- 
napig halasztva, mert a város szorult helyzetben van), 1509-ben 1000 írt, 
1513 ban 2000 írt a török ellen, 1515-ben az adót a király 1500 írtig 
krakói kereskedőknél zálogosítja el, 1535-ben hat évre az adóból 150 
arany írt elengedése, 1540-ben 200 írt országos szükség fedezésére, 
1543-ban 400 írt ugyanarra, 1549-ben 2000 írt azonnal, 1552-ben 2000 írt, 
1556-ban 1000 írt, 1559-ben 1500 írt a Végekre, 1567-ben 2000 és 6000 írt, 
1572-ben 6000 írt, 1574-ben 6000 írt, 1578-ban 4000 írt, 1582-ben 10,000 
forint, 1583-ban 4000 írt, 1598-ban 2800 tallér, 1626-ban 3000 írt, 1638-ban 
4000 írt (erődítésre), 1649-ben (erődítésre) harminczadadó marha, ló és 
bor után, 1655-ben 9000 írt, 1663-, 1687-ben 8000 írt, 1696-ban a negyedik 
negyedről 1871'27 írt.

Eperjes hadi adóbeli pénztári kimutatása 1798 utolsó két haváról:

Bevétel. Kiadás:
Maradvány ................ 2400-53 rlrt Katonai utalványok 34511 rfrt
Befolyt ... 505'3)8 Vs (( Vegyes követelések 1692 141 a ((
V—XII. hóban a be Szállás ......  ... _ 335 19 ((

teg katonák eltar Hátralék az adósze
tása és háló-kraj- 
czár ........... 77'38 c(

dőtől 946+4

Szállás-szolgáltatás 33519 C(

Kisszeben 1766—7-iki hadi adója: 1722 05 rfrt.
Ajándékokra vonatkozó adatok:
Bártfa:
1426-ban Waliczkyné tiszteletére csibe 1109 7/ . konyha 200 7/ ,  

lantosok tiszteletére 100 7/.
1429-ben kir. konyhára: költség 300 kain. írt, 200 dárda 4000 7/. 

200 petia vászon 3600 7), 3 hosszú, 2 rövid asztalterítő, 3 serv'elta 
2500 7/ ,  hal, kenyér, sör 164 4 , paprika, vaj, hús 1800 7/ .

1435-ben kanczellárnak keszkenő l 1» ar. írt, nádornak 1 drb vá
szon és terling szállítás 2 1 0 0  7). (jó pénz) értékben.

1442-ben ajándékok: 36(H)+500 +  2300 +  2200 7/.
Eperjes:
1494-ben a királynak Lőcsére 1 0 0  hordó sör, 2  h. boreczet, 50 kö

böl liszt.
1539-ben Izabella királynét a tanács méltósággal, díszlövésekkel, 

kapunyitással, fegyverzetien, sisakosán fogadja s ajándékot nyújt át neki.
1549-ben a tanács kéri, hogy Izabella ellátásáért 444 Irtot Werner 

sárosi ispán a kir. jövedelemből fedezzen.
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A városok újévi ajándéka: a királynak, királynénak, nádornak, 
tárnoknak és nejének, a horvátországi dux-nak; kanczellárnak, kir. 
udvarmesternek, az egri és misnai püspöknek, a pozsonyi ispánnak, a 
sárosi comesnek, a kir. ajtónállóknak.

A városi adó, a köz jövedelmek egyik tétele, több fajú az 
adóalapok változása szerint. Adóalapok: az ingatlan tulajdon 
és az ingó vagyon.

A) Az ingatlan, mint a nős állapot, a polgárjog feltétele. 
A polgárcsalád tehát a városi háztartás önálló része. Vannak 
nő- (özvegy) és gyermek-adóra fizetők is. Az adófizetéshez 
önálló munkaüzem szükséges, vagyis adózó az, a kinek 
mint háztelektulajdonos és nős polgárnak önálló keresete 
van. Az adótételekben nagy külömbségek mutatkoznak, a me
lyek az adó nemétől s a városbeli helyzettől függenek. Pél
dául a külvárosi polgár kisebb adóösszeget fizet, mint a bel
városi, sőt városkerületenkint is módosul az adóarány. A bor- 
és vegyes-adó állása szintén ezt mutatja. így érthető az adó
tételek aránytalan eltérése. Többnyire 1 font dénár (1T55 K) 
a polgáradó; de van, a ki sokkal többet fizet. Az alanyi adó
tételek szerint a középkori polgárság vagyon osság tekintetben 
több osztályú; így a magángazdaság is külömböző.

A városi magángazdaság zárt jellegű. Több gazdasági tag 
csak ritkán áll össze. A városi gazdaság tehát fokozatosan 
magángazdasági complexummá változik, mely kifelé zárt. 
Az egyes magángazdaságok azonban kiegészítik egymást.

Az ingatlan tulajdon szempontjából érdekes kérdés a vá
rosi házadó, vagyis a lakó után a haszonérték és a tulajdonos 
után a használati érték lerovása. Marczali H. biztos és állandó 
adóalapnak mondja a házat, de a házadóra nincs sem kir. 
rendelet, sem törvén}7. Már az 1492:105. t.-cz. adómentes
séget jelez az egyházi főrendek és nemesek budai házaira. 
Az 1537 : 1—2. t.-cz. szerint a rendek az adót jobbágyházan- 
kint szavazzák meg, ez azonban még nem igazi házadó. Csak 
Miksa alatt domborodik ki a füstönkint való adóztatás törek-
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vésc, hogy t. i. a lakó átalányösszeget vagy a vagyonának 
bizonyos %-át fizesse. A XVIII. században a budai házadót 
négyszögölek után vetik ki, majd 1790-ig ulczák szerint.

A házadó mai formáját az 1850 márcz. 4-iki Pátens ren
deli el. 1867-ig házbér- és házosztályadó volt: 12% rendes. 
4% rendkívüli adó s a rendes adó forintja után 6 kr meg 
földtehermentesítés czímén 55 krajezár, összesen 23 32 °/o. 
Az 1868 : 22. és 1975 : 23. törvénvezikkek szabályozzák 
utoljára.

Látnivaló, hogy 1850-ig városi házadó legfeljebb helyen- 
kint fordulhatott elő. Marczali számos törvényezikket idéz 
annak igazolására, hogy a polgár fizette a házadót. így az 
1647-iki 78. t.-cz. 16. §-át, hogy: «a szab. kir. városokbeli 
nemesi házak taksát akkor fizessenek, midőn a diéta a király 
részére kirójja, akkor is a polgártársak módjára s nem töb
bet. A városok cffelől állítsanak ki nyugtatványt». S hang
súlyozza, hogy ezt az adót a király részére a rendek az 
1715-iki országgyűlés óta állandóan megszavazták s a nemesi 
és polgári háztulajdonos törvényesen fizette. Állítását még az 
1659-iki 51., 1681-iki 42. s 1715-iki 63., 77. t. cz.-ekkel támo
gatja. így az utolsóval: «A nemesség, mely nem polgár, kinek 
háza és telke van a városban, utánok arányosan adózzék a 
polgárság körében.»

Mindez azonban csak a következőt bizonyítja :
A XVIII. század két fő pénzügyi elve, hogy: a) «Ne onus 

fundo inhaereat», azaz az adó a jobbágy személyére essék, 
b) a városokban «Onus fundo inhaereat», azaz az adóteher 
a földön, a városi földbirtokon feküdjék, melynek birtokosa 
nem földmívelő, hanem iparos vagy kereskedő: megfelelt a 
nemesnek is, a polgárnak is. A portális adó a jobbágTszám- 
tól függ, míg a városban a telek változatlan, ennélfogva a 
polgár az adó növekvése ellen jobban védekezhetik. Csak az 
1802-iki országgyűlés készít utasítást arra, hogy a városi 
házakat és jövedelmeket küldöttségek írják össze; de mikor a
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budai követ tiltakozik, nyomban kimondja, hogy7 az összeírás- 
ból »a ház megadóztatása nem következik«.

Ezek szerint részleges érdek igenis kívánhatta némely 
városban a polgári házadót. Eperjesen pl. gyakorlatban volt, 
de tiltó rendelet jött ellene. A városi belső tanács (a patri- 
cziusok, kiknek kezén volt a telek) találta ki a házadót, de 
a külső tanács tiltakozott ellene. Az 1775-iki kir. rendelet 
sem jelez többet, mint annyit, hogy a városokban a belső 
és külső telkek (épületek nélkül) előnyeik szerint s négyszög- 
ölenkint Írandók össze. A nemesi házakról szóló törvények 
pedig a nemesnek, háztelke alapján, a polgári adózásban való 
részességét hangsúlyozzák, nem egyebet.

Az ingatlan tulajdonnal a virágzó czéhvilágban szoros 
adóalappá forrott össze a kereseti adó ügye. Különösen, ha 
lakótél volt az iparos, határozottan csak az utóbbit fizette. 
A czéhbeli polgár sokfele jogot nyert, tehát a keresete ará
nyában adózott.

A kereseti adó az üzem tárgyától és módjától fügött.
B) Az ingó vagyon meglehetős csekély; az üzemtőke 

sem nagy, legtöbbször csak szerszám. A nyers anyagot — 
legalább az első időkben — rendesen a vevő hozza; bár ha 
később az iparos vagy kereskedő maga szerzi is be, az csak 
a fogyasztás mennyiségének felel meg. Mivel hitel nincsen, 
a hitelművelet reál-zálogszerződések alapján létesül. így az 
ingó vagyon nem adótárgy. Van azonban helyette fejadó, az 
általános vagyoni adó kiegészítése (hozadéki) és személyes 
jövedelmi adó. Ezeknél, nem véve tekintetbe az ingatlant és 
a bort, ti zen négyféle adómagasság divatozik. A boradó leg
alább s a kimérési ár 5'V'o-a, átlagban = 1 ar. frt.1 Az iparost, 
a ki csak bor- vagy fejadót fizet, bérmívesnek nevezik; a 
napszámosra és munkásra csekély adó esik, annál nagyobb

1 A bor ternáriusa =  20 akó, nagyban véve az ára 27—36’A ar. frt., míg 
a kimérési ár átlaga 34 24 ar. frt. Az akót nvolczadok, ritkán pintek szerint 
számították. Egy pint = 32 7), egy akó középár szerint 0 97 ar. frt.
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az értelmi foglalkozásúakra, minők: a közjegyző, ügyész, 
egyházfi, mérlegelő (becsüs), mértékellenőr, borkóstoló, Írnok, 
ügyvéd, hidőr, vámszedő. Az orvos és jegyző rendesen nem 
adózik, a pap csak a ház után. Városi vendégek: a kir. har- 
minczados és tizedszedő. Az idegenre a rendes boradó két
szeresét rójják ki.

Eperjesnek 1798-ban négy oly zsidója van, a kik mind a két pénz
tárba fizetnek adót:

A d ó p é n z tá r  H áz i p é n z t á r

1 . Jubilier Simon ház, telek és
üzlet után............. . 62341 2 rfrt — rfrt

Füstadó ..... . .... — « 40 ((
Alvárosi bérlet ... — (( 900 «
Égető bérlő : 3 zsidó — « 3606 (L
(Groszman: 3 ló, üzlet) 900 (( — «

Bártfa számadáskönyve 1418-tól foglalkozik a többi közt az adó
kimutatásokkal. 1418—21-ig az adózók összeírása utczánkint történik ; 
itt az adóból való kiadásokat is közük; 1426—29-ig azonban az adó és 
kiadás külön könyvre megy, melyekben az összes évi kiadások betű
rendben vannak felsorolva. 1432— 44-ben a kiadások a fizetések kelte 
szerint folynak, még pedig előbb vasárnaponkint, majd a pénteki napo
kon felsorolva s külön a gyolcs-és vászongyártás jegyzékeinek kíséreté
ben. Az 1424., 1427—28-iki Registrum syndonum-ban építési számviszo
nyok, az árviszonyok s a lakosok vagyoni viszonyai is jelezve vannak. 
Az adótételek Vs írttól 2f> frtig terjednek. Sok a tartozás; egy Clevn 
Henrik nevű polgár adótartozása 1418-ban 20+41 frt.

A város kiadásai: 1426-ban 2880 frt (per 100 „')), 1427-ben 4000 
kam. frt +  8 8 V2 kam. frt., 1429-ben 3794 frt., 1432-ben 10,597 08 kain. 
frt. +  3181 2 arany; 1439-ben 845 ar. frt. +  1029 kam. frt 64 4 +  6634 
kam. frt; 1440-ben 2258 kam. frt 21 +  14V* ar. frt +  5546 </ I 869 ar.
frt + 24f 2 kam. frt. Földadója 1405-ben 80 libra.

Adólajstroma (Registrum exactionis, collectae, tractuum):
1418-ban I. negyed: taksa 1155 frt, 1435 szept. 29-től taksa 3300 

kam. frt, 1435 okt. 13-tól taksa 10,000 kain. frt, 1436 ápr. 23-tól taksa 
750 +  13 ar. frt, 1437 febr. 17-től taksa 757 ar. frt, 1438-ban taksa 
2080 frt 40 .,/ +  26 frt 40 

A város jövedelme:
1438-ban Lawka falutól 5000 4  ; Rártfa II. adórészlete 643 frt, 

I. adórészlete 874 frt 40 4 , tizede 245 frt, malmai 107 frt, vászon
fehérítők adója 161 frt. Összes jövedelem 2106 frt 40 //.
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XI. P é n z ü g y .  A középkornak kél lő pénzneme van: a 
d é n á r  és a r a n y  fo r in t .

A d é n á r  a ró m a ia k tó l  s z á rm a z o tt  á t. N ag y  K á ro ly  a  p é n z -  
és s ú ly sz á m ítá s  r e n d s z e ré h e z  vesz i a la p u l. E gy  fo n t tisz ta  
e z ü s tb ő l  240 4 - t  v e re t.  E z a l ib ra  d e n a r io ru m . E re d e tile g  

s e rp e n y ő b e n  m é r té k  a 4 - t  (1 ® =  240 4 ) ;  k é s ő b b  a z o n b a n  
en n e k  a sú ly a  és é r té k e  v e sz te tt s a k k o r  n e m  fo n to k b a n , 
h a n e m  m á rk á k b a n  (m a g y a r g irá k b a n )  fe je z ik  k i a p é n z t. 
1 m á rk a  =  n . A XIV. század  k ö z e p e  ó ta  k is z o ru l  a p én z - 

m é rle g e lé s  s a fo n t-d é n á ro k b a n , n a g y  ö ssze g n é l p e d ig  az a r a n y 
b a n  v a ló  s z á m ítá s  n y e r  k ö zk e le te t.

Más számítási pénz: a s o l id u s ,  mely X. Károly alatt 
kurta (12 4 )  és hosszú. A bajoroknál fennmaradt a római 
arany valuta, melynek alapja az arany solidus = 39 ez. 4 ,  
a XI. századtól = 40 4. A forgalomban az előbbi maradt meg, 
mely számítási egységül szolgált (8 s. = 1 n 4 ).

Ő se in k  a n y u g a ti  és b iz a n c z i p é n z t  v eg y e sen  h a sz n á ltá k . 

Szt. Is tv án  am az t, a k a ro lin g i p é n z m é ré s -  és s ú ly re n d s z e r t  
p á r to lja , d e  a XIII. szá zad ig  a b iz a n c z i p é n z n e k  is n a g y  a 
fo rg a lm a . E b b e n  az id ő b e n  az ez ü s t 4  és a k ü lfö ld i 4 -o k ,  
ső t a m e rá n i  k ra jc z á ro k  (1409.) és b a l le r e k  a d iv a to sa k . A n é 
m e te k  a sz á m lá lá s i  fo n t- r e n d s z e r  m e lle tt  v a n n a k , b á r  o rs z á 

g o sa n  a m á rk a -  és g ira -p é n z  fo rog . 1 sz á m lá lá s i  u  =  240 4 ,  
1 sz á m lá lá s i g ira  =  240—400 4  k ö z t v á lto z ik . 40 4  =  1 p e n sa , 

10 p e n sa  =  400 4  =  1 n e h é z  m á rk a .
B izo n y o s, h o g y  h a z á n k b a n  a g ö rö g , o la sz  és n é m e t  p é n z 

ügyi b e fo ly á s  m ia t t  k é n y s z e r -v a lu tá k  u ra lk o d n a k  s a z é r t  a 
4 - o k  m in ő sé g é t n e h é z  m e g h a tá ro z n i .  A z Á rp á d o k  a la t t  a 

n a g y o b b  p é n z e k  — sú ly  s z e r in t  — az a r a n y  és ez ü s t m á rk a  

m eg  g ira . A n e h é z  a r a n y  m á rk a  =  144 k o r., a n e h é z  e z ü s t  
m á rk a  =  8 k o r., a k ö n n y ű  e z ü s t m á rk a  =  2 k o r. D e h a s z n á 
la to sa k  e k k o r  a tro y e s i és k ö ln i m á rk a  s a  v á ro s o k  k ü lö n  

s ú ly m é r té k e i is. Pl. a sze p es i ez. m . =  48 g a ra s , a  b u d a i  
ez. m . =  56 g a r., a sz e p e s i ez. m . V±-e =  12 g a ra s  =  2 k o r . ;
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a szepesi forint: 1. gravis computus = 51 pengő vonás = 89 
osztr. é. krajczár = 1 kor. 78 fül., 2. levis computus = 1 pa
raszt forint =  49 Va pengő vonás -  8(5 o. é. kr. - P72 kor., a 
szepesi arany márka = 26 írt = 52 kor.

Róbert Károly előtt ezüst a magyar pénz, melyet féllont- 
számra kezeltek. Az ezüst váltópénz III. Béla korától volt 
használatos; de mivel hamar kopott, évenkint újat vertek s 
husvétkor váltották he a régit bizonyos levonással, a mi a 
kamarai haszon. A városok egy márka után egy lat ezüstöt 
fizettek.

A) Állandó, általános forgalmú, értékmegállapító pénz
nemünk. a hazai pénzverés büszkesége, a magyar arany 
forint. Flórenczi mintára1 1335 körül vereti először Róbert 
Károly. Ezt nem súly szerint, hanem darabszámra számítják, 
s a XVII. század végéig változatlan értékű marad. Arany
tartalma 35221 gramm; a negyede = őrt. Oly biztos pénz, 
hogy a kereskedelemben túl is becsülik. Pl. 400 magyar ar. 
frt = 444 rajnai ar. Irt. Az aranytartalma a XV. század elején 
3’6 aranygrammnál többre rúgott.

Ellenőrzésére a piaczon járók az övükre akasztott mér
leget használtak.

Egyéb pénznemek a XIV. században: 1 arany márka = 
8 uncia — 16 lat = 28 dgramm ; fVe — 2 uncia = 7 dgr. — 
1 ferto = 1 arany forint; 1 magyar ezüst garas = 5 m. ez. 
fillér = 1/i# márka ; továbbá mint ezüst pénzek: a bécsi kis 
pénz és prágai garas; 1334-től a magyar garas = 7 f f  melyé
ből 12 — 1 íerto = 1 frt: 48 magyar garas = 1 márka; a hazai 
dénár 1319—30-ig báni A, melynek f-i = 1 obulus. A régi 
magyar forint = 100 A = ma 12 kor. Zsigmond alatt a ka
marai frt = 1 ar. frt = 100 A = 400 quailing, a XV. század-

1 A flórenczi arany közép dénár nagyságú arany frt körmöczi ar. 
frt — 20 korona.

- 1 dénár = 5—C kr 10—12 fill., 1453—60-ig =  4 fillér ; I magyar ga
ras =  84 fillér.
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ban egy nagyobb ezüst pénznem: a tallér honosodnak meg. 
Ez idő óta azután háromféle pénzolvasás divatos nálunk, 
ú. m. a tallér- a számlálási és a kamarai forint-rendszer. 
A quart ing (fyrling) — V* A ; értéke 1434 végétől változik 
(1 ar. frt =  2600 A quart., 1435-től már 6000 4  quart.). Ez az 
utóbbi rendszer a pozsonyi.

Bártfán szokásos pénznemek:
1432-ben 1 kamarai frt =  100 4 . Van florenus monetae, 

auri et rufus is. 1 arany frt ■ 200, 232, 240, 250, 270, 300, 
350, 400, 500, 540, 600, 1800, 3600, 6000, 7500 4 ; tehát igen 
változó értékű. Arany forint szerint számítva: bona, nem 
a szerint számítva: communis pecunia-t ismernek. 1 florenus 
vulgaris = 60 4 .

Az új pénzek: florenus novus monelae és denarus 
novus.

Más pénznemek: denarus (nummus = pénz), ferto (f. Po- 
loniealis), obolus; orto = -'/A kam. frt.; továbbá a határszéli 
bécsi, cseh és lengyel pénzlábak. így 5—10 bécsi solidus = 1 frt. 
Közkeletűek: a grossi Polonicales, a széles és kis garas, a 
marea Polonicalis. 50 lengyel garas = 2 ar. frt (1 ortóval ke
vesebb), 15 lengyel garas =  7 kam. frt 50 4 . 1 1. garas = 50 4. 
Előfordul még a kassai forint. Ebben az évben a városnak 
a pénzváltásból való vesztesége = 400 ar. frt 4400 frt.

I. Mátyás korában rossz a pénz (:\ú réz, V* ezüst); 1 arany 
értéke =  200 4  =  400 obulus; később 100 4  =20 Corvin- 
garas, melyből 4 drb = 1 budai márka = 4 arany, de 1481-ben 
csak 14 ily garas = 1 arany.

II. Ulászló pénzei sem jobbak: 1 ar. márka = 72 frt 
(144 kord, 1 nehéz ezüst márka =  4 arany =  400 4 ;  1 ho- 
magialis ez. m. — u. az; 1 könnyű ez. m. — 1 ar. = 100 4. 
1 legkönnyebb ez. m. = annak fele értéke. 1494-ben 1 ezüst 
márka — 5'4 ar. = 550 4-

II. Lajos alatt ismét rosszabbodik a pénz: 1521—25-ben 
1 régi ar. = 2  új ar.; 1523-ban 1 ezüst márka = 13 kor..



G08 XX. VÁROSOK.

100 régi 4 = 150 új _4, 1 új 4 = 2 obolus. A rákosi ország- 
gyűlés idején 3 mala = 1 bona moneta.

A Zsigmond-arany =  23 karat 10 gramm, a Mátyás-arany =  23 ka
rat 9 gramm, a II. Ulászló-arany =  23 karat 8 gramm, a II. Lajos- 
arany - - 23 karat 4 gramm; 1 magyar arany XVI. századi absolut ér
téke =  9'82 kor., 1 magyar tallér XVI—1727-iki absolut értéke =  4 48 kor., 
t ezüst dénár XVI. századi absolut értéke =  4 80 kor., 1 magyar forint 
100 4  =  75 rhénes krajczár =  4 80 kor., 1 rhénes forint — 80 4  =  00 i ké
nes krajczár =  3 84 kor.

B) I. Ferdinánd az előző pénzügyi politikái folytatja. 
A pénzláb (1 magyar frt = 100 4) a régi, de azért ez a forint 
csak képzeleti már, mert Mohács után nem verik. Volt e 
kornak aranya = több mint 100 4 , volt tallérja = kevesebb, 
majd több 100 4-nál s volt kisebb darabokban többféle 
dénárja. A magyar frt 1527—40-ig 2'04:,!,/too o. é. frt., 1547—04-ig 
2,53*7u>o o. é. frt. (Absolut értéke = 100 4 ; relativ értéke az. 
hogy az első időszakban tizenkétszer, a másodikban pedig 
tízszer annyi gabona volt rajta vásárolható.)

A XVI. század közepén túl sokféle a pénz és különösen 
rossz az idegen pénz.1 A magyar arany és ezüst pénz ki
vitele tilos; 1569-ben a lengyel pénzt kiszorítani törekszenek 
a lerakóhelyek felújításával. Eperjesen és Bárlián is. De a 
terv, mivel Lengyelországgal igen erős a kereskedelem, nem 
sikerül. Arra 1592-ben az első devalváczió következik, be s 
1 lengyel garas, mely előbb 3 4 értékű, 2 '/a 4, Va lengyel 
garas, mely előbb Vj-i 4 értékű. 1 4, 3-as lengyel garas, 
mely előbb 9 4 értékű, 8 4, 4-es lengyel garas, mely előbb 
12 4 értékű, 11 4 lesz.

A hamis lengyel pénz azonban folyton növeli a zavart. 
Az 1018-iki kir. leirat jelzi, hogy már el sem fogadják az 
országban a lengyel garast, dutkát és cseh babkát, a melyek 
nagyon elterjedtek az országban. Majd a lengyel polt urával 
gyűlik meg a baj. Lengyelország viszont a mi pénzünket

1 A német Platz-pénz elfogadását a király rendeli el
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tiltja ki, pedig jó, de a híre rossz. S mindezek daczára az 
északi vármegyék többnyire követelik a lengyel pénz bebocsá
tását, mert itthon kevés a hazai.

Nemcsak a külföldi hamis pénzzel gyűlt meg a bajunk : 
benn, nálunk is szaporán akadtak hamis pénzverők, még 
pedig a főurak sorában. Főbenjáró perbe keveredett a hamis 
pénz miatt homonnai Drugeth Gábor, Homonna, Jeszenő és 
Kővár ura. Szokás volt t. i., hogy a főurak és káptalanok 
veszély idején a kincseiket vagy Erdélybe, vagy az északi 
vármegyék főurainak várába küldték letétkép. így kerültek a 
budai, székes fej érvári s más helyeken összegyűjtött kincsek 
JesZenő-várba. A Homonnaiak, mikor a pénzök a Ferdinánd- 
Szapolyay-féle harczokban elfogyott, a rajok bízott kincseket 
Lengyelországban adogatták el. Mivel azonban keveset kap
tak értők, mert ott is kevés volt a pénz, a három Homonnay 
az egyházi szerekből veretett pénzt. Úgy sem boldogultak. 
Akkor a hamis pénz gyártására adták rá magukat. A király
tól nem igen tartottak, de meg bíztak a más főurak példájá
ban. a kik szintén hamisították a pénzt (Báthory György,1 
Büdy Mihály, a Homonnaiak rokona, Rákóczi János és 
Zádorffy János, Lipolcz-vár ura stb.). ük verették a leg
többet, mert nekik volt a legtöbb aranyuk. Az arany fogytá
val Drugeth Gábor megparancsolta az ötvöseinek, hogy ólom
ból készítsenek arany pénzt, pléhből pedig kelyheket és egy
házi edényeket, a melyeket Lengyel- és Németországban 
adatott el. A panaszok egyre sűrűbben érkeztek Bécsbe a 
dologról, de a király nem mert erélyesen fellépni és csak 
1551-ben parancsolt rá a leleszi konventre, hogy fogassa el 
az ötvösöket, valamint János deák, homonnai kir. harmincza- 
dost s vitesse Sáros-várba. A konvent a többi közt így fogatja 
el Miklós mestert, a ki jeles képfaragó is volt, mint a pénz

A VÁROSOK BELSŐ SZERVEZETE ÉS JOGÉLETE.

1 Erdélyben is sűrűn tanyáztak a hamis pénzverők. Onnan eredt a mon
dás is, hogy : «Az ezüstnek nincs-e erdélyi accentusa '?»

30Tóth Sándoii : S á r o s  v á r m p q i jp  m o n o g r a f iá j u .  III.
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csinálok egyikét s záratja el a hanninczados hivatalában. 
Drugeth Gábor, hogy a hívét megmentse, Iványi Lajos udvar- 
bírájával megszökteti. Két nap múlva azonban Cappler Konrád 
sárosi kapitány jött a rabért. Drugeth füllentésre fogta a dol
got s fogadkozott, hogy a mint kézrekerítheti a szökevényt, 
nyomban átviteti Sáros-várba. Az esetről jelentés ment fel a 
királyhoz, de természetesen arról is, hogy a harminczad- 
hivatal lakatját letörve találták. Erre következett a kir. intéz
kedés, hogy azonnal adják ki a Homonnaiak a hamisító 
Miklóst, a kit azután Eperjesen nyomban felakasztottak.'1

Hogy a főúri példa elburjánzott, az érthető. Századokon 
át megismétlődött a kísérletezés. Nálunk 1813-ban akadt a 
pénzhamisításnak érdekes esete, a melyet azonban nem sike
rült kideríteni. Csak egv ténv igazolódott be: a temérdek 
hamis pénz. A hamisítással Mrva Vincze szentferenczes szer
zetest, palocsai adminisztrátort vádolták, mire a vármegye 
kérdést intézett a püspökhöz, ha beleegyezik-e, hogy ítéletet

1 Sárossv J. 1846-ban Miklós mester esetét más változattal közli. Mohács 
előtt és után óriási pénzhamisítások folytak az országban. Miklós, Péter nagy
szebeni ötvös fia Segesvárt piktoroktól tanult, majd Németországba vándorolt 
ki, hol a mintázást sajátította el. Visszatértekor a Perényiek emlékoszlopaira 
kapott megbízást. Mohács után Huszlra ment, Kávássv mármarosi kapitány
hoz, kinek pinezéjében temérdek arany és ezüst edény volt felhalmozva. Az ő 
tanácsára ott 10 évig arany pénzt csinált. Eperjesre visszatértekor Büdy beregi 
főispán fogta el, a ki a várbeli pénzverő banda fejévé tette. Onnan Egerbe, 
Dobó Ferenczhez került, ki a szerednyei várába csukatta be egy bécsi ötvös
sel, hol négy hónapon keresztül készítette a hamis aranyakat Dobó István 
czéljaira. Majd Homonnay György hívta meg, a kinél jól berendezett pénz
verő műhelyt talált Jeszenőn. Ott is nagyban folyt a pénzesinálás és hogy 
még jobban folyhasson, Bebck Györgytől még néhány pénzverő embert kért 
a vár ura.

Miklós mester csak Mátyás-aranyakat vert, mert I. Ferdinánd bevonta a 
magyar aranyat. Azután is sorra járta a várakat; adták-vették, mert mindenütt 
megvolt a jó pénz kelete. Még Rákóczi Györgynél is megfordult, a ki pedig 
ugyancsak megbotránkozva értesült a Rákóczi János pénzverő bandájáról. 
Homonnai Drugeth Antal végre oly dússá tette a mestert, hogy Drágfy özvegye 
szerencséjének tartotta, hogy elvette. Valószínű, hogy a ezinkostársa ; félszemű 
Janó ütötte le Eperjesen hóhérbárddal a fejét.

A hamis pénznek nem volt teljes értéke.



A VÁROSOK BELSŐ SZERVEZETE ÉS JOGÉLETE. 611

tartson felette? A válasz az eperjesi gvárdián felelőssége alá 
rendelte a vádlottat. Az ügy szálai egy szepesi papirgyártóval 
függtek össze. Vármegyei bizottság vizsgálta meg az őrizetét 
s mivel nem tartotta biztosnak, a saját nemesi rabszobájába 
vitette át. Külön stafiféta vitte a bűnügyi iratokat a nádorhoz. 
Majd a daróczi pap is belekeveredett a dologba, a kinek 
házánál vizsgálatot tartottak. Közben a szerzetes vallott, mire 
rászorították, hogy írja le a vallomását. A palocsai bérlőre 
vallott rá ez alkalommal, míg a daróczi pap kijelentette, hogy 
a sárosi apát előtt fog nyilatkozni. Ezt meghívták a szék
házba. de nem akart beleelegyedni a dologba. Arra a pap 
megtagadta a vallomást. A vizsgáló bizottságnak nem maradt 
egyéb hátra, mint konstatálni, hogy a hamis pénz nagyon 
elterjedi a vármegyében.

A nálunk használt pénznemek:
XVII. század:
1660-ban cs. tallér — 1-80 rhénusi Irt, 1691-ben 2 rfrt.
1680- ban 1, ! », 14 frtos.
1681- ben birodalmi tallér =  2 frt.
1673-ban imperialis =  180 magyar frt.
1691-ben szapora az értékevesztett lengyel pénz.
1693 ban 1 cs. tallér =  2 rfrt, * 2  =  1 rfrt, 1 i =  0 30 rfrt, 1 s (Szűz 

Mária-, király- vagy sasképpel) =  0'18 rfrt.
1693-ban 1 cs. arany dukát =  4 rft, 1 quinquenarius =  15 kraj- 

czár garas = 1 7  kr, 1 dupla garas =  70 kr.
1693- ban 6 dénár =  1 garas =  3 fél kr, 1 Gulden =  3 moneta =

60 kr.
1694- ben a pénzforgalomban a lengyel pénz zavart okoz. A vár

megye kívánja, hogy a következő értékben legyen használatos: qua
terna =  15 4 ,  - qn =  1 tallér, 4 qu. =  1 rfrt.

1695- ben a régi forint (35 poltura) helyett új forint.
1696- ban a Mária-garast beszüntetik, a 19 kros monétát meg

hagyják.
1697- ben a «magyar» forint és «pénz» (krajczár) elnevezés divatos.
1699 ben 105 máriás =  3570 frt, 1 tallér =  1 rfrt és 150 rfrt.
X VIII. század:
1700-ban a rácz zsidók hamisítják a Gulden-t.

•jo*
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1705—6-ban a rézpénz \  a nyomor tanúja szaporodik el. Folyó 
pénzül ezt már 1241-ben, majd Nagy Lajos, Zsigmond, V. László és 
II. Lajos veretik, emlékpénznek pedig I. Mátyás és II. Ulászló. A XVII. 
században egyre szaporítják. II. Rákóczi Ferencz maga is kénytelen 
«kongó pénzt» gyártatni, még pedig a «Patrona Hungáriáé», a «Pro 
Libertate» és a «Poltura» jelzésű libertásokat, a melyekhez foghatók 
az I. Lipót «Pro necessitate» pénzei.

1 poltura =  8 drachma, 1 kis libertás — 5 dr — 10 polt.,
80 « = 1  ez. tallér, 8 « « l ez. tallér,

4 nagy « =  1 « «

1711- ben 6 imperialis =  3 tall.
1712- ben a hollandi arany hollandi, a körmöczi arany körmöczi 

súlyban, a tallér-krajczárok =  38 garasban, a devalvált frt =  17 garas
ban érvényesek.

1714-ben 1 körmöczi vagy nagybányai arany =  540 m. írt 
1 közönséges « =  5 « «
5 m. dénár =  1 cs. garas.

1716 ban a devalvált ez. moneta =  20 cs. garas.
1722- ben hamis 7 és 17 krajczárosok járják.
1723- ban 30 tallér =  44 m. frt.
1725- ben a «Land-, Schutt- és Mucz» pénzek tiltása; 1 máriás =  

6 kr (Lengyelországban 15 kr), 1 septenárius =  7 kr (Lengyelországban 
6 kr), kisebb moneta (Lengyelországban) 4 morva gröschli =  1 csász. 
garas.

1726- ban a salzburgi, vratislavi és olmüczi pénz =  cs. kir. máriás, 
de a vármegyében csak =  15 kr =  50 *$,, igazi értéke 17 kr =  34
A lengyel garas eltiltása.

1728-ban 1 poltura =  1V» kr.
1730- ban 1 körm. arany értéke 4-ről 12, sőt több rfrtra szökik le l; 

1 körm. arany =  406 rfrt.
1731- ben a vármegye engedélyt kér a HT.-tól, hogy a sziléziai 

monétát (4 drb =  1 gar. — 1 gresli) a hadi pénztár fogadja el.
1732- ben 1 frt =  101 gar. =  505 ^ ; 1 körm. arany —- 4 12 frt; 

1 hollandi arany =  400 frt; lengyel simf =  6 gar., suszták (silány borért 
adják ritkábban) =  2 gar.

1733- ban a lengyel krajczár poltura, garas és 2 gar. tiltása.
1736-ban a lengyel pénz devalvácziója. A vármegye kéri, hogy a

pénz a borkereskedelem érdekében a régi agio szerint s a boll, arany 
a körm. arany értékében folyhasson. 1

1 1706-ban a rézpén/.ből aranyat kiverni s a polturából libertást készíteni 
próbál egy losonczi ötvös.
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1740 ápr. 19-én az arany pénz devalvácziója. 1 hiányzó granum 
után a külföldiből 4 kr vonandó l e ; az agio: a körmöczié =  12 kr, a 
többi aranyé =  9 kr.

1744- ben 1 arany =  4135 rfrt; 1 tall. =  15 rfrt.
1745- ben az idegen arany súlyát az alispánnál mérik meg.
1747- ben a HT. visszaállítja a pénz értékét:

1 Louis-BIancs =  2 frt, 1 csász. arany =  440 frt
1 2 « « =  1 « 1 gigliati arany frt =  412 frt,
V* « « =  0 30 frt, 1 velenczei zeccliini =  442 «
1 bírod, és holl. arany —4075 frt,

A körmöczi arany az egész birodalomban érvényes, valamint a 
morva garas a vármegyében.

1748- ban 1 tallér =  150 rfrt.
1750- ben 1 Lur.ius-garas (Curiensis) =  1 polt., 1 Baváriai-garas =

2 kr. Előzőleg tilosak.
1751- ben Länderer M. (Pozsony) kiadása közli, az idegen pénzek 

árfolyamát és súlyát.
1758-ban 4 morva gröschli =  5 kis =  1 garas.
1762-ben a Károly-aranynak nincs cursusa, mert a vármegyében 

nincs vásár; a nép nem ismeri.
1764- ben a magyar nummus =  Vs kr; a 10—20 kr-os monéta 

tiltása.
1765- ben a Legierte Scheide-Münze helyett rézmonéta járja. 
(Eperjesen Radzivill K. hg. idejében annyi az arany, hogy több

garas híjával lehetett rézre beváltani).
1768-ban 3 arany =  14 85 rfrt.
1770-ben a «vonás» forintok elnevezése divatos.
1773-ban 1 m. frt =  0 88 rfrt.
1775-ben 1 Sorrain d’or =  1240 rfrt.
1779-ben 3 lira =  042 rfrt.
Bél M. «Notitia Hungáriáé» I—IV. R. a dunai és tiszai részek pénz

ügyét a XVIII. század közepétől sorolja fe l:
A) Pénzek: 1 dénár =  Vb gar. =  a felvidékén 76 gar.

1 rhén. frt =  100 =  a felvidékén 120 *$,.
1 grossicula =  V* gar. =  Vbo rfrt.
1 poltura =  7a gar. =  2 grossicula.

Ezeket 1765 előtt ezüstből, azután rézből verték.
Kisebb pénz =  nummulus = 7 2  ^  vagy Va kr.
B) Ezüstök:

1 ez. gar. =  1 ao rfrt, 1 septenarius =  7 kr,
í  quinarius — 5 kr, 1 decenarius =  10 kr,



6 1 4 XX. VÁROSOK.

1 máriás =  15, majd 17 kr,
1 vicenarius =  2 0  kr,
1 semiflorenus =  30 kr,
1 rhen. forint =  2 0  gar.
1 uncialis (Joachimicus) — solidus 

thalerus 2  frt,

C) Aranyok :

1 körmöczi =  418 rfrt,
1 nagybányai császári =  416 rfrt.

Belga aranyok:
a) sesqui hollandicus frt,

D) Kétféle márka :

a) súlyos monetalis =  4 rfrt, 
könnyű « =  1 «

E) Piseium — nehezék =  'A8

1798-ban idegen pénzek:
1 régi rubel — 145 rfrt,
1 új rubel =  1'28 rfrt,
2 0  kopejka =  016' a rfrt,
1 0  kopejka =  0  08' 2 rfrt,
1 holl. Albert-tallér =  2 04 rfrt,

1 tallér =  30 gar. (a számolásban) 
Magyar frt — a) kurta =  49V» kr,

b) rendes =  50 kr, c) vonás =  
51 kr.

(A kereskedésben ekkor tilos a 
pénz.)

b) 3 hollandicus fi t,
c) souverain ducatus =  606 rfrt, 
cl) souverain =  612 rfrt, 
hollandi =  414 rfrt.

b) iudicialis:
arany: 31148 és 312*33' « rfrt 
ezüst: 19 12 « 2120 «

m á r k a .

1 porosz-orosz tallér =  125 rfrt,
1 lengyel 6  fitos =  125 rfrt,
1 lengyel 10 garas — 0045 rfrt,
1 lengyel-porosz garas — 0015 rfrt, 
1 orosz réz-kopejka =  003 rlrt.

1807- ben 30 és 15 kr-os rézpénzek.

XIX. század:
1808- ban a forint «folyó» pénzértékű.
1811-ben Pénz-devalváczió.
Mária Terézia 1762-ben 12 millió frt papírpénzt bocsátott ki, a 

mit II. József (5, 10, 25, 1 0 0 , 500, 1000 frtosokban) 2 0  millióra növelt. 
Az érték rohamosan sülyedt, főleg 1790-től kezdve. 1796-ban 50 millió 
frtnak volt 1001 4 ezüst árfolyama és 9925 bankóárfolyama, 1797-ben a 
papírpénzt kényszerárfolyammal ruházták fel.

Az 1811 márcz. 15-iki kongregáczióban bontotta fel az alispán a 
nádori iratot, melyet külön kurir hozott. A forma már megdöbbentette 
a rendeket, még inkább a tartalom, hogy a papírpénz a 4 r, értékére 
esett le (1 frt =  12 kr, 5 frt =  1 frt, 30 rézkr — 6 , 15 r. kr - 3, 3 réz 
kr =  s / 5 ,  9 rézkr =  1 5  kr; a kétgarasos értéktelen). Az előbbi «ln Ban
calibus» számítás helyett az «In Reunitionalibus Schaedis» lépett életbe. 
A márcz. 27. kongregáczió tiltakozott a Pátens ellen, hogy óvakodjék



A V Á RO S O K  BE L SŐ  S Z E R V E Z E T E  ÉS  J O G É L E T E . GIB

a nádor ily dolgokat lcküldeni a vármegyéhez, a HT. pedig az 1723. 
102. és 1790 0. 14. t.-cz.-t tartsa szem előtt. Egyidejűleg mondják ki a 
rendek, hogy a jegyző a repartitiót az eddigi módon végezze, valamint a 
perczeplorok is. De a HT. 7832. számú rendelete határozottan az ötszörös 
adószedést követeli meg; majd az 5140., 5484. sz. kir. rendelet enge
detlenséget vet szemére a vármegyének, hogy a birodalmai érdeklő vál
ságos ügyben remonstrál. oSub gravissima responsionis onere» szól az 
irat. Péchy alispán óvatosságot ajánl, de a rendek a törvényekre, alkot
mányra és jogokra hivatkoznak s arra, hogy a HT. «extracomitialiter» 
öt Ízben vetett ki a vármegyében adót; most megszavazzák az ötszörös 
conlribuliót, de mivel a nép nem bírja meg, a felelősséget elodázzák 
magoktól. Kijelentik továbbá, hogy a házi adót csak névleges bankó
értékben szedhetik, a saliarium ötszöröséről lemondtak, az urbarialis 
fizetéseket is csak egyszeresen kívánják, valamint a papság a stólát. 
Végül újra kidolgoztatják bizottságilag a remonstratiót s a nádort a 
törvények megvédésére provokálják.

A HT. válasza (7888. és 10,322—1211.) az ötszörös repartitió új 
kidolgozására utasítja a vármegyét. Érdekes, hogy a bankóügyben a 
deputatio aulica tagjai hibásan «deputatus ex Hungária» helyett «depu- 
Lalus Regni Hungarise»-nak írták alá magokat. A vármegye, bár a «depu
tatus ex regno Hungarise))-t sohasem ismerték el ad. Hungarise»-nek, mégis 
eltekint a hibától s örök emlékül az archívumba téteti az iratot. A ná
dor l'ebr. 20-iki leiratában védekezik, hogy törvényt nem sértettek a 
devalváczióval, mire a rendek fájdalmas érzéssel jelentik, hogy a nádor 
a vagyoni tönkretételről nem győződhetett meg, mely a népet sujtani 
fogja s ügy látszik, hogy a királynak «a honi törvényeket érdeklő» 
czélját mégis csak előmozdította. A HT. 5067. számú újabb rendelete 
előtt azután, melylyel a repartitiót azonnal beköveteli, meghajlik végre 
a vármegye.

1848 ban magyar 2 l'rtos bankjegyet bocsátanak ki, mely 1849-ben 
átalakul.

1849- ben 30 és 15 kros bankjegyek lépnek életbe, míg az 5 és 
10 fitosak tilalmasak; okt. 12-én nyilvánosan elégetik a városokban a 
Kossuth-bankókat.

1850- ben az ezüst huszas jut forgalomba; a pénzhamisítás ke
zelője a Cs. kir. kamarai Gondnokság lesz.

1852-ben a 2, 1, 1, ®, 14 rézkrajezárok 1853-ig érvényesek.
1861-ben az új 10 kros váltóczédulák «ezüst pénz»-féle magyar 

feliratát a zsidók csalásra használják fel.1

1 A pénzügy ismertetése a II. kötet adóadataival is összefügg.
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XII. Pénzintézetek. A magyar hitelügy a múlt század 
negyvenes éveivel kezdődik. Előbb a viszontagságos élet
viszonyok, a XVIII. századi kizsákmányoló gyarmati politika 
és az 1746-iki Kereskedelmi tanács vámügyi politikája elfoj
tották a harminczadokkal amúgy is megnehezített iparválla
latainkat; kereskedőinket az osztrákok részárusaivá tették s 
ezenfelül a földbirtokosság tőkéjének képződését is megaka
dályozták.

Némi vám-felállítás 1824- és 1828-ban gyarapítja ugyan 
a külső kereskedelmünket, de ott is gátat vetnek a nyomo
rult pénzlábviszonyok, a melyeknek előző következményéül 
az 1811-ik devalváczió jelentkezett.

Hitelünkre átalakító hatással az 1840-iki törvényczikkel 
életbe léptetett váltó-törvénykönyv volt. Ettől az évtől lép fel 
a takarékpénztárak eszméje. Nálunk 1846-ban, az elsők közt, 
az eperjesi1 létesül. A hitelintézetek közvetítése következik 
ezután. Vármegyénkben az 1885-ik év folyamán egy betéti 
könyvre átlag 848 K esik, a jelzálogkölcsönök pedig 4.640,264 
K-t, kmMdnt 1214 Iv-t tesznek ki.

1 Eperjesen 1820—40 közt még élénk a kereskedelem. Főtényezője, a 
piacznak igazi mozgató eleme a görög kereskedők telepe, melynek a városi 
levéltárban megvannak az üzleti könyvei. A kereskedői szellem megébreszti a 
tőkealapítás hajlamát. A városban a 70-es években a Takarékpénztáron kivid 
volt még Hitelbank, Takarék- és hitel-egyesület, Népbank, Felsőmagyarországi 
Jelzálog- és Iparüzletbank. 1844-ben az Ep. Takarékpénztárra «vállalkozók» 
24-en bocsátottak ki felhívást 300 drb 100 pfrtos részvénykötvény aláírására. 
Legfőbb ága a társulatnak az első alapszabályok szerint a betéti üzlet 4%-ra. 
Cselekvő üzlete az ingatlanra, kézi zálogra és váltóra terjed ki. Jelzálog-köl- 
csön után 6%-t vesz, zálogra 3/4 értékig ad Pecsétje: «Fehér czimer mezején 
persely és felirat.» Első elnöke: Bujanovics Ede. A százalékot 5—G-ra emelte 
utóbb. A szabadságharcz idején egy évig szünetelt. 1851-ben nyeresége (jVj %, 
osztaléka 20 pírt. 187G-ban az alapszabályokat az igazgatóság és felügyelő
bizottság intézményével módosította: amazt 10<y0 jutalomban, emezt 300 Irt 
díjazásban részesítette. 1801 /2-íki üzleti forgalma már 4.103,910-72 fi t. 1876-ban 
a nyugalomdíj első alapjául 509.84 irtot szavazott meg. 1891-ben jubiláns ala
pot kezdett meg. Veszteségei: az 1848/9. üzleti év és magyar bankjegyben 
12,425 15 frt, s az 1874/8., továbbá 1884/8. üzleti csökkenések.
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Takarékpénztáraink merlege:
f r t  r é s z 

v é n y -  
t ő k e

Eperjes (1845. alap. év) ......  60,000
Bárfa (1809. alap. év) 00,000
Kisszeben (1872. alap. év) „  35,000 
Ep. Népbank ' (1872. al. év) 150,000 
Ep. Bankegyl. (1877. alap. év) 150,000

f r t  t a r 
t a l é k - j e l z á l o g 

a l a p b e t é t v á l t ó k ö l c s ö n

1 9 , 3 7 5 1 . 7 6 1 , 7 7 5 8 0 0 , 6 9 9 2 1 1 , 5 5 9

1 , 4 7 2 3 1 3 , 1 2 5 2 5 1 , 6 2 2 1 2 4 , 7 6 0

2 , 9 8 4 2 0 0 , 3 4 6 1 3 5 , 2 3 4 1 0 5 , 2 6 2

9 , 6 1 0 8 7 5 , 1 3 8 6 0 2 , 2 3 8 3 1 7 , 3 6 5

1 1 , 0 4 5 1 . 1 6 6 , 3 2 6 7 3 3 , 1 7 0 1 6 7 , 1 6 9

1909-ben

K  r é s z v é n y -  
tő k e

Eperjesi Takarékp. ......  600,000'—
K ta r t a l é k a l a p

604,284-50
K  b e t é t

9.579,257-88
€ Eperjesi Bankegylet1 2 .. 600,000 — 442,000'— 3.647,021 —

(( Bártfai Takarékpénztár 240,000'—
í 22,050 18 
1 75,054-39 1.931,538-92

C( Kisszebeni Takarékp. 70,000'— 27,686-57 908,410-29
1910-ben Sárosvrm. Takarékp.3 4 ... 400,000'— 8,09210 914,144-35

1909-ben
K  v á l tó

Eperjesi Takarékp...... . 2.900,624 27

K je lz á lo g 
k ö lc s ö n

3.371,474-64

K  p e n z ió -  
a la p

159,605'65
Eperjesi Bankegylet.... 2.946,844'— 1.631,508 — 161,086 —

(( Bártfai Takarékpénztár 1.285,224'38 1-279,921'92 18,03191
Kisszebeni Takarékp. , 360,91650 171,195-14 __4

1910-ben Sárosvm. Takarékp. .... 1.037,915 22 146,759'— —

XIII. Igazságszolgáltatás. A városokban igazságot a ta
nács, egyházi hatóság, czéhmester és polgár tesz. A közigaz
gatás nincsen elválasztva az igazságszolgáltatástól, valamint a 
világi és egyházi bíróság3 jogköre sincsen. Tulajdonképpen

1 A múlt század végén liquidált.
2 Az 1909. évben a Girálti, 1910. febr. hóban a Iléthársi és Felsővizközi 

Takarékpénztár-részvénytársaságokat szervezte.
1909 jun. 1-én vette át a «Szövetkezeti Takarékpénztár» vagyonát s 

azóta működik. Tevékenysége a takarékpénztár és banküzlet keretébe tartozó 
ügyekre terjed ki s általában a kereskedelem, ipar és közgazdaság érdekeit 
mozdítja elő. Újabban a rendes és községi törlesztéses kölcsönök folyósítását 
is az ügykörébe vonta. Folyószámla-tartozások: 265,088 64 K, értékpapírok: 
44,185 05 K.

4 Folyószámla-adósok: 14,530 K, intézeti ház értéke 19,.‘i95\32 K, előleg 
7563 K, pénzkészlet 17,705 86 K.

r* A; egyházi törvénykezés jogköre lassankint kialakul s akkor a vallás-
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egyiknek sincs körülirt hatásköre: tömérdek útja nyílik a 
jogkereső félnek. S ebben rejlik a városi igazságszolgáltatás 
egyik hátránya, a melynél azonban nagyobb az, hogy a város 
kiváltságos állását gyakran nem tisztelik s ezért a jogbilorló 
a városon kívül talál módot a maga igazolására, valamint az, 
hogy a vármegyénél s az országos törvényszékeknél a város 
valóságos útvesztőben forog, s a perei gyakran két-három 
emberöltőn át befejezetlenül maradnak. A kurucz-korban meg 
még nagyobb nehézségeket okoz az a körülmény, hogy sok 
bűnös egyszerűen átáll a város ellenfeléhez, vagy a közeli 
várakban vállal szolgálatot s akkor büntetés nem érheti. 
1656 óta pedig a jezsuiták fogadják tárt karokkal az áttérőt. 
Esetleg az is megtörténik, hogy a városon kívül való ön- 
bíráskodás miatt az egvénért a várost teszik felelőssé. S köz-O * /

tudomású, hogy a nemesség is lehetőleg mellőzi a tanácsol 
s a vármegyéhez és az országos itélőszékhez viszi az ügyét. 
A város igyekszik erélyesen megvédeni a jogait, de már a
XVII. század vége felé nagyon észrevehető, hogy a tekintélye 
alászállott.

Városi bíróságaink hatásköre kiterjedt a város egész 
területére, sőt néha bizonyos meghatározott távolságra is. 
Eperjes 57. levéltári száma említ ily esetet a XIV. század 
végéről, hogy t. i. a város közelségében tartóztatott le a 
hatósága egy gonosztevőt. A bíróság illetékessége a város 
összes világi lakóira kiterjed: az egyházi személyekre csak 
akkor, ha önként elismerik az illetékességét. Az idegenekkel 
szemben ugyanígy áll a dolog.

Az illetékességet azonban sokszor nem veszik figyelembe.

erkölcsbe vágó ügyekre, a papi és tanítói élet viszályaira, a papok és tanítók 
adósságaira s örökösödésökre terjed ki. Az ily ügyeket az esperes elnöklésé
vel az egyházi tanács intézi e l; a feljebbezés az esperességi közgyűléshez, 
később pedig az egri püspökhöz, esetleg nádorhoz vagy országbíróhoz megy. 
Az ág. hitv. ev. esperességi tanácsnak a XVII. században «Tiszteletes, nemes, 
becsületes szent korona» a czíme. Az eljegyzés cgyházilag felbonthatatlan. 
A gyámság a fiú 14-ik, a leány 12-ik évében szűnik meg.
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azért a királyok gyakran kényszerülnek a szabályzat jogos
ságát hangsúlyozni. így az eperjesit az 1404-iki kir. rendelet 
a sárosvárosi várnagygyal, az 1437-iki a Kapy-testvérekkel 
szemben s az 1455-iki általánosságban. E város önálló bírás
kodási jogát még az 1560-iki kir. rendelet is megerősíti. Az 
adatokból következik, hogy városi polgár ellen csak saját 
illetékes bírósága előtt indítható perbeli eljárás.

A) A perben itt is, mint a vármegyei törvényszéki tár
gyalás alkalmával, a felperes (actor) és alperes (incattus) álla
nak szemben; együtt causidici (Tedigere), a kik személyesen 
s vagy egyedül, vagy ügyvéddel jelennek meg.

A tárgyalásra a feleket megidézik s értesítik annak határ
napjáról és hetijéről. Az utóbbi rendesen a tanácsterem (Stuba 
praetorii), ritkán a bírói lak (1448-ban Eperjesen); az előbbi 
hétköznapokra esik a megidézéstől számított 14 nap után. 
Később is, 1059-ig korlátlanul Ítél hetenkint kétszer a tanács ; 
ekkor azonban jogszorítást szenved annyiban, a mennyiben 
20 írton túl feljebb viszik az ügyeket. Volt néhány «törvény- 
nap»-ja is a tanácsnak, a melyeken a fontos polgári vagy bűn
vádi ügyeket tárgyalta. Ha a határnapra a felperes nem jelent 
meg s még képviselőt sem küldött, akkor elvesztette a pert.

A felek megjelenése után tárgyalás alá került az ügy. 
A tárgyalás szóbeli; előbb a felperes adja elő a keresetét, 
majd az alperes vagy elismeri a panaszt, vagy pedig tagad. 
Az utóbbi eset a responsio, mely után a bizonyító eljárás 
következik.

A perek tárgyai: adósság, becsületsértés, zálogváltás s 
idegen kézre jutott ősi vagyon. A becsületsértés birsága a 
XVI. században 12 írt, a XVII. században 20—40 frt. A titok
ban történt csere, zálog, ajándék, adásvételi jogügy, melyek 
miatt a rokonok és szomszédok előjoga csorbát szenvedett, 
bonyolódott örökösödési, osztály- és birtokpereket idéztek fel. 
Ilyenkor osztoztató bírákat küld ki a tanács, t. i. a bírót és 
képviselőket.
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Polgári törvénykezés panaszra vagy óvásra indul. Hz 
utóbbinak kereseti természete van s megakadályozza a csen
des birtoklást vagy elbirtoklást. Panasz esetén az esküdt meg
idézi a város jelvényével a felet; majd a kihallgatás, a bizo
nyítékok előterjesztése és az egyesség vagy ítélet következ
nek. Az ily sommás eljáráséri illeték jár. Az ünnepélyes el
járásnak akkor van helye, mikor az alperes gondolkozás! 
időt s a panaszról írást kér. Ilyenkor óvást kap, mely sze
rint kétszer 15 nap alatt tartozik a válaszát előterjeszteni. 
Ünnepélyes eljárást kívánt oly eset, a melyben a bizonyíté
kok elbírálására idő kellett. Szóbelileg is elő volt terjeszthető 
a válasz, mely nem egyszer reprotestatiót hirdetett. A bizo
nyítékok előadását a nyilvános tárgyalás követte, a mikor 
újra kihallgatták a feleket. Ha nem egyeztek ki, kiküldötték 
őket s ítéletet hoztak.

Bizonyítékok: a tanuk vallomása, hivatkozás a közludo- 
másra, eskü, okiratok és bírói szemle. A tana a vallomására 
esküt tesz, kivéve ha mint városi esküdt vall. Ekkor csak a 
tiszti esküre történik hivatkozás. S nem kíván a biró esküt 
a «jóhírű)' polgártól, esetleg akkor sem, ha a tanúnak a «lel
kiismertére» való hivatkozását elfogadja (1499-ben Eperjes). 
Ritkán a biró kínálja fel az esküt, a mikor azt birság terhé
vel köteles a tanú letenni (1508-ban Eperjes = 8 4). A hivat
kozást a köztudomásra (quod omnibus constaret) szintén el
fogadja. Az okirattal való bizonyítás jelentős szerepű, de 
tartalmilag és alakilag tüzetes vizsgálat tárgya előzőleg az 
iromány (1456-ban Eperjesen: «Das wir auch gesehen haben 
eyn apschrift des hopptbryffes under der Stadt Sigil von 
Croke [Krakó]»). Vele teljesen egyenlőrangú a városi jegyző
könyv, a melybe külömben is mindig bejegyeztetik a felek a 
jogügyeiket. S hasonló bizonyítékok pl. az eperjesi Sz.-Miklós- 
plébánia nyilvántartó könyve (1474—1513.) s a kereskedelmi 
vagy üzleti könyvek (Register; pl. Eperjesen 1491.) főleg 
adóssági ügyekben. A bírói szemlét a felek kérhetik. A biró-
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síig pár esküdtet küld ki akkor, esetleg szakértővel, hogy a 
tényállást igazolják.

A bizonyító eljárás s a telek nyilatkozatainak (accio et 
responsio) meghallgatása után a bíróság beható tanácskozás 
és érett megfontolás alapján hozza meg az igazságos és 
pártatlan ítéletet (sententia diffmitiva, lata = Ortel, Ortil.) 
Annak kimondását a felek háromszoros megkérdezése kö
veti, ha megnyugszanak-e az Ítéletben? Ha a válasz igenlő, 
az ítéletet végrehajtják; ha tagadó, feljebbezésnek van helye. 
A tárnoki városok bírói székétől a tárnoki székhez.

Az ítéletet mindig a méltányosság elve s az elmarasz
talt fél viszonyaira való tekintet vezeti. Ha ((jóember» akad 
kezesnek, a bíróság szívesen segíti az egyezkedést. A per
költségei a vesztes íizeti. A kötelezettség lefizetésére méltá
nyos haláridőt (8—30 napot) enged a bíróság. A jogerőssé 
váll ítélet 14 nap alatt hajtandó végre.

A perorvoslatok közt szokottabb a feljebbezés. Az még 
akkor is megtörténhetik, mikor a pervesztesre «silentium 
perpetuum»-ot mondanak ki. A tanács azonban nem szíve
sen fogadja, mert sérti a tekintélyét. Határideje 1635-ig 15, 
utóbb 90 nap. Megokolt Írásos folyamodvány a formája, me
lyet a királyhoz, ha pedig a város koronajavadalom, a tárnok
hoz, mint legfőbb pénzügyi hatósághoz kell intézni. De feljeb- 
bező fórumok lehetnek más városok is; 1351-ben Eperjes és 
Kissáros határperében Nagysáros és Szeben tanácsa Ítél. Néha 
a kiváltságlevél megjelöli a feljebbező helyet, mint Szebené 
(1405.), melynek feljebbező helye első fokon Kassa, másod
fokon a tárnok, utolsó fokon a király. Eperjes Kassához vagy 
a szepesi városokhoz appellált. Mindenesetre a tanács, hogy 
zaklatás ne álljon elő, az appelláta elfogadása iránt a dön
tés jogával élt. Ha elutasítás ellenére a fél mégis feljebb vitte 
a dolgát s az ügyét elvesztette, kegyetlenül megbüntette utó
lag. A felülvizsgálatnál a felek jelen lehettek, hogy előterjesz
téseket tegyenek, de a szavazás és Ítélet zárt ülésben folyt
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le. Az Ítéletet itt a folyamodvány hátára írták s úgy közöl
ték végrehajtás végett a tanácscsal. Költséges volt tehát az 
appelláta s ritka dolog már csak azért is, mert az ítéletet 
ritkán változtatta meg a felsőbb bíróság.

A perorvoslat másik módjának, a perújításnak Eperje
sen1 csak bűnvádi perben akadunk nyomára, ott is kivétele
sen ; általában a tanács a kir. kamarától, országos törvénv- 
széktől, főurtól kieszközölt perújítási parancsot figyelmen 
kívül szokta hagyni s zaklatás czímén bírálni el. Perújításhoz 
a legfelsőbb — udvari — bíróság engedélye volt szükséges.

A végrehajtás hivatalból következett, mert az adósnak 
érdekében állt a fizetés igazolása. A vagyonát zár alá vették 
s csak a kielégítés után oldták fel. Ha az adós nem jelent
kezett fizetésre, a tanács végrehajtást indított. A végrehajtást 
sem oppositio, sem repulsio nem akadályozhatta meg.

A várost mint nemesi személyt, perlik, Nagy a város, 
mint nemesi személy, perel a vármegyénél, kir. kamaránál, 
orsz. törvényszéknél, királynál. ítélkeznek továbbá felette vagy 
az ügyében kir. biztosok is. De az ily Ítélet költséges is, 
hosszan is szokott tartani.

Az önbíráskodás szigorú beszámítás alá esett, s a ki el
döntött ügyben zaklatás czímén perelt, az meglakolt, vala
mint az olyan is, a ki az idézésre nem jelent meg vagy nem 
tisztességesen viselkedett a törvényszék előtt. Mivel a polgár 
felett csak a saját bírósága Ítélhetett, okiratilag kellett ki
kötni, ha úgy kívánták a felek, a más fórumot. Ilyesmi rit
kán fordult elő, s a tanács méltóságát is sértette. Másrészt 
elmérgesedett viszályok elintézésére a tanácsot is delegálhat
ták kifelé. Előfordult oly eset is, hogy a felek abban egyez
tek össze, hogy a feljebhezési hatóság döntsön elsőfokú- 
lag is.

B) Büntetőjoga a városoknak tágabbkörü, mint a pol

1 V. jkv. 105., 108- 9.



gári magánjoga. Hajdan ha valaki a városban, mint béke- 
területen, a békét megsértette, békevesztesnek tekintették s 
mini ilyet a megsértett fél vagy családja boszújának szolgál
tatták ki. A boszút a sértő azzal igyekezett elkerülni, hogy 
valamely szerzetesházi menedékhelyen (asylum) vonta meg 
magát. Az üldöző ott csak akkor bántalmazhatta, ha maga 
is megsérti a szűkebb béketerületet. így azután az elégtétel- 
adás módjára nézve az egyezkedésnek (compositio) lett helye, 
mely már a XIV. század uralkodó büntetőjogi elve. Ilyen 
esetet az eperjesi jegyzőkönyv (2.) 1425-ből említ először, 
mely szerint egy megölt ember vérdíja egyezkedés alapján 
70 márka; 1491-ből pedig egy polgár becsületsértési ügyéről 
szól, a ki a biró ellen vétkezett s amiatt aligha kerüli el a 
fejvesztést, ha az intermediatorok egyességkötésre rá nem 
veszik a feleket. Az elv lassankint nemesedik: a régi formát 
megtartja ugyan, de a lényege megváltozik, Nem az többé a 
czélja, hogy bizonyos összeg lefizetésével állítsa helyre a 
megzavart békét, hanem a megbocsátás és a büntetés fel
függesztése. A békéltetők közt az egyháznak egyre nagyobb 
a szerepe. A vérboszútól (talio) a megbocsátásig ez a hosszú 
út jelzi a városi bűnvádi eljárás fokozatos szelidülését. A vár
megyei hasonlókép keresztülment a nagy átalakuláson. A tör
vény a maga rideg szigorúságával megmaradt formának, de 
a bíráskodás maga egyre humánusabb, a minek bizonysága 
több körülmény, pl. az, hogy a biró a perbeidézés után több
ször elnapolja a tárgyalást, vagy az, hogy bár a második 
halárnapon tárgyalni kellett az ügyek az ítélet után újra időt 
enged a teleknek az egyezkedésre, vagy az, hogy a bűneset 
tényének megállapítását igen körülményes feltételekhez köti. 
ítélet után az elitéltet fogva tartják ugyan, de nyolcznapi idő 
alatt az elítéltnek alkalma nyílik, hogy az ellenfelével rendez
hesse az ügyét. Az a körülmény azonban, hogy egyesség léte
sült, az Ítélet hatályát még nem szünteti meg, mert feltételesen 
érvénvben marad. Pl. ha az elitéit boszút áll a vádlón, az ité-
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let újra, sőt súlyosítva lép hatályba. Az Ítélet kimondásától 
a végrehajtásig az elitéltet fogházban tartják.

Bűnvádi perben vármegyénk területén a selmeczbányai 
jogkönyv szerint jártak el. A bűnvádi ügy lehet kisebb, me
lyet a biró fegyelmi utón intéz el (isteni tisztelet elhagyása, 
hanyag Urvacsora-vétel, káromlás, isteni tisztelet alatt mula- 
tás, a hatóság becsmérlése, a czéhszabály áthágása) és lehet 
nagyobb (czégéres, főbenjáró), melynek tárgyalása ünnepélye
sen, a tanács színe előtt, közvádló (fiskus) és kirendelt védő 
jelenlétében megy végbe. Az ily gonosztevőt bilincsben tart
ják az ítéletig. A városi bíróság hatalma magában foglalja a 
pallosjogot is. Annak jele, hogy a törvényfa ijesztő például 
állandó, valamint a kinzókamra. A beismerés, a rokonok 
vagy a sértett fél kérése enyhítő, a tagadás szigorító kö
rülmény.

A városi bíráskodás főtárgya a négy főbűn: a gyilkos
ság, a testi sértés és erőszak, a lopás és a gyújtogatás s a 
boszorkánvság.

• j o

A büntetések nemei: a birság (a város, utóbb jótékony 
intézmények javára), nyilvános vezeklés, fogság, testi fenyí
ték, a városház vagy templom előtt kalodába zárás. A tetten 
ért gonosztevő rögtönitélő bíróság elé kerül, melyben esetleg 
a szomszéd városok és helységek kiküldött bírái is részt 
vesznek. Az egyház a bűnvádi esetekben fegyelmi hatalmat 
gyakorol, vádol és felel.1

A gyilkosság bűntényét eleinte még nem külömböztetik 
meg az emberöléstől. Büntetésük egykép: szigorított halál; 
de ha sikerült a rokonsággal kiegyezni, a tanács nem üldözi 
a vádlottat. A véletlen gyilkosságra enyhébb a büntetés: lej- 
vétel. A férj-, nő- vagy gyermekgyilkost végig vonszolják a 
városon s elevenen égetik meg. Ha férjgyilkosnő bűnös vi

1 A szakálkitépésért a Tárnokjog - boszúállás esetén — minden szálért 
egy márkát Ítél meg a bántalmazottnak és bírónak, a liajkitépésért 10—10 
márkát.

6 á4



A VÁROSOK BELSŐ SZERVEZETE ÉS JOGÉLETE. 6 25

szonyban élve követi el bűnét, a csábítójával együtt kínos ha
lált ér: a nőt élve temetik el, a férfit testmarczangolásra és 
íejvélelre ítélik.1

Az erőszakosság vétkéhez számítják: az arczulcsapást, 
hajhuzást, szakállkitépést, a melyekért súlyos pénzbírság já r ; 
a nőn elkövetett erőszakot és nőrablást, melyek büntetése, 
ha a nő véresen és szaggatott ruhában s két tanúval emel 
vádat a tanács előtt, a városon végig vonszolás és fejvesztés. 
Ugyancsak ide sorolandók a külömböző békeszegések: a szó
val sértőnek kezét veszik, a tettlegességért fejvesztés jár ki, 
bár mindkét büntetés (10 és 22 márka) bírságra változtat
ható. A háztűzhelyen okozott békeszegést a legszigorúbb vizs
gálat (Heimsuchung) alapján súlyos rendőri kihágás gyanánt 
fejvesztéssel büntetik. A támadót meg szabad ölni; ha a ható
ság fogja el, a vérét veszik, lófarkhoz kötik, akasztófa alá 
vonszolják s ott kerékbe törik.

A paráznaságot különösen üldözi a városi törvény. 
A csábítót rákényszerítik, hogy a nőt vezesse oltár elé, de az 
összccskelés nyilvános megszégyenítésökkel (szalmakoszorú
val a fejőkön) megy végbe. A kerítőt és a leánycsábító anyát

1 A/. emberölés, akár gondatlanságból, akár boszúbóltörténik, hivatalból 
üldözött bűncselekmény. Az a biró, a kinek területére esik a megöltnek feje. 
Kiegyezésnek van helye; a biró a vádlót háromszor kérje fel, hogy ne kívánja 
a halálbüntetést. A boszúálló gyilkos nem vreszti el polgári jogait, de van eset 
rá, hogy a nevét kitörlik a város könyvéből. A megöltet a városház elé viszik, 
hol a neje vagy a rokona vádat emel. Ha a vádlott nem jelenik meg az idé
zésre, a vádló sententia-levelet kap, melynek erejével ott veszi a gyilkos fejét, 
a hol éri. A gyilkos száműzése gyakoribb. Van rá eset, hogy zarándoklásra 
utasítják, mert Isten kiengesztelése enyhítő körülmény rá nézve. Ha a bűnös 
elégtételt adott, kitörölték a nevét a jegyzőkönyvből. A XIV. században szoká
sos elégtétel: a vérdij lefizetése. Az öngyilkos is büntetendő: mocsárba vagy 
szakadékba dobják a hulláját s a házát «akasztófá»-nak csúfolják. (A talio-kor- 
ból való esetek.) A verekedő az okozott sebért 4 frtot fizet vagy 4 heti fogsá
got, esetleg száműzést, a nőt sértő kettős büntetést szenved el. Ha rokon kö
veti el a sértési, félkezét veszti. A Tárnokjog szerint : a ruhával fedhető seb 
büntetése 4 frt, a nem fedhető könnyű sértésnek veendő. A súlyos seb okozója 
ti hétig felmenthető, azontúl azonban a vétkét emberölésnek minősítik. A test- 
csonkítás vétségéért a sértettnek és bírónak 80—80 frt jár.

T ótii Sándor : Sáros vármegye monográfiája. III. 40
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vízbe fojtják. A házasságtörő asszonyt, valamint a csábítóját 
a férj megölheti. A hites asszonyt, ha mástól való gyerme
két elveszti, lefejezik.

A házasságtörésnek s hasonló bűntetteknek büntetése 
idővel enyhül. Bártfán 1561-ben egy nős embert fogságra 
vetnek azért, hogy más nővel vétekbe esett; mikor pedig 
arra kér engedélyt, hogy megjavíthassa magát, a bíróság 
reversalist kíván tőle, melynek pontjai:

1. Köteles a feleségéhez hűségesen viselkednie. 2. nem 
szabad két évig korcsmába mennie, 3. más két év alatt 
menyegzőkön s hasonló összejöveteleken (freiliehe collations) 
megjelennie, 4. esti 9 órán túl sehol a házán kívül mutat
koznia, 5. a szeretője gazdájának házába világ életében lépnie,
6. volt szeretőjével sehol, még a templomban sem szóba 
állnia s vele írásban érintkeznie. Viszont a nő ígéretet lesz, 
hogy a gazdáját tiszteletben részesíti, neki mindenben enge
delmeskedik, egyebekben pedig ugyanazokat a feltételeket 
szentül megtartja. Ha valamelyikük, jegyzi meg az irat, mégis 
átlépi a tilalmakat, mentségük nem lesz, s a törvény teljes 
szigorral fog rá lesújtani.1

Az eperjesi «Causae criminales 1649—1768.» többnyire 
12 évi kiutasítással (száműzés) járó büntetést jeleznek: a len
gyel nőre, a ki «gallico morbo infecit» férfiakat; a fajtalan 
asszonyra, a kit a férjének követnie kell: a leányra, ki ráfogta 
egy ifjúra, hogy teherbe ejtette; a teherbe esett nőre, kit 
megkorbácsolnak; a házasságtörő férfira, kit a fejvesztéstől a 
neje kérése ment meg; a lengyel asszonyra, a ki «egy igen 
ifjú inast» csábított el s előbb pellengérhez kötést és korbá
csot szenvedett el; a sodomistára, a kit börtönre vetnek, 
pellengérhez kötnek, kikiáltatnak s azzal fenyegetnek meg,

1 Reversalis-adás állandóan divatos. Több példánya olvasható pl. a bártí'ai 
levéltárban : 1669-böl egy nemesé, a ki kiegyezik a bíróval, a miért félrevezette 
a vizsgálatnál; 1683-ból egy katonaviselté, a ki a megszokott dohányzás, per
patvarkodás és családi békétlenség elhagyására tesz Ígéretet stb.
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hogy visszatérésekor tűzhalállal büntetik; a parázna párra, 
bár összeházasítják őket; a serdületlen leányon erőszakot 
tevőre, a kit előbb megbírságolnak s polgárjogvesztésre ítél
nek: a bigamiás nőre; a kerítő asszonyra, a kit kikiáltatnak. 
1672-ben fordul elő a szigorított Ítélkezés példája egy gyermek- 
gyilkos cseléddel szemben, a kinek fejét veszik, míg 1697-ben 
egy nemes polgárasszonyra, a ki házasságtörő s H. F. nemes
hez szökött ki falura, majd vele a Szepességet bolyongta 
keresztül, kimondják ugyan, hogy a kínpadon elevenen meg
égetik s utána fejét veszik, de a fiatalsága miatt csak kiuta
sítják a városból. Ugyanebben az évben egy könnyelmű 
leányt 40, mást 30 korbácsütésre ítélnek el. 1707-ben a 
gyermekvesztő leányt három órára pellengérhez kötik ki, a 
parázna nőt 40 korbácsütéssel büntetik s a praeco háromszor 
kikiáltja; a lopás vétkébe visszaesőt kikötik, hosszasan be
börtönözik, azután kiutasítják; 1721-ben a paráznaságba 
visszaeső nőt két napon (8—12 és 8—10 óráig) kikötik, azután 
a praeco kiutasítja; a házasságtörő nőre két ízben 40 korbács
ülést méretnek a rabokkal, egy óráig a város utczáin körül
vezetik, végre a férjének visszaadják.

A lopás vétségét az Árpádkori büntetőtörvény nem kü- 
lömbözleti meg a rablástól, de Kisszeben 1371-iki kiváltság- 
levele már megteszi. Ha csekélyebb a lopott tárgy, akkor 
fenyíték, tagvesztés vagy száműzés a büntetés; nagyobb 
értéknél azonban, még az újkor elején is, bitóhalál éri a 
bűnöst.

A tolvaj büntetése a tárgy értéke szerint változik. Pl. a
XV. században a kassai Jus tavernaculum szerint 1 márka 
értékért akasztófa, 50 dénárért pellengérhez kikötés és 50 vessző 
járt; 1 forintért bottal verték ki a bűnöst, a kinek száműze
tése 8 mértföldre s 100 évre s 1 napra szólt; 2—3 írtért egy 
fül elvesztése, 4 írtért felakasztás volt a büntetés. A kiskorú 
tolvajt pellengérhez kötik s 20 vesszőütésben részesítik; egy 
eperjesi napszámos fiát kiűzik. Az éjjeli lopás súlyosabb eset.

40*
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Nagyobb lopás után kínzó vallatást rendelnek el. Az orgazdát 
a XV. század kiűzi, a XVI. század pedig 40 írt, újabb ese
tekben 200 forint birsággal sújtja, sőt a budai jog szerint a 
szokottnál magasabb akasztófán végzi ki.

A szükségből való lopás azonban enyhítő körülmény, 
azért meg nem szentencziázható. (A Szepességen az ily tolvajt 
száműzik.)

Sok a tolvaj cseléd Eperjesen a XVII. század közepén, 
a mikor külömben is rablóvilág grasszál mindenfelé. 1040-ben 
az ilyen «kimulattatik» a városból; 1651-ben másnak, a ki 
50 irtot lop, megkorbácsolás is a sorsa. Ugyancsak száműzik 
(1651.) a lopásban részes és gyanús életű hites asszonyt. 
Több bajt okoznak a rablások és rablóg íjilkosságok, a me
lyek a XVI—XVII. században mód felett elszaporodtak. A tör
vény szinte hasztalan küzd ellenök, bár nyilvános és borzasztó 
kínzásokat s halálnemeket talál ki a büntetésökre. A magde- 
burgi jog megengedi, hogy a rablót bárki megölhesse; az 
igazságszolgáltatás elevenen való kerékbetörést mond rá ki. 
Kínzó vallatás után hasonló büntetéssel sújtják az utonálló- 
kat, éjjeli latrokat; Eperjesen mindnyáját bitóhoz kötik, nyil
vánosan büntetik. Itt az elrettentés még azt is szokássá teszi, 
hogy a hóhér a kivégzettnek friss bőrét eladásra kínálja. 
1665-ben egy betörő nemest felnégyelnek, 1666-ban egy mást 
kínzópad után csak kivételesen akasztanak fel, mivel a sze
gén}? feleségére való tekintet az elevenen való kerékbetörés 
büntetését enyhíti, továbbá egy kőmívest a társaival együtt 
rablás és paráznaság miatt felakasztanak. A XVII. század 
folyamán a rablót nyakától a sarkáig két szíjjal a bitóhoz 
kötik, a bordái közé vashorgot ütnek s úgy akasztják fel. 
Eperjesen a vérpad körül egész kis erdőt mutatnak a nyár
sak s kerekek.

Legszigorúabban a templomrablót büntetik: élve égetik 
meg a máglyán. 1676-ban ugyanott a három ízben szentség- 
törőnek (templomfosztogató) jobbján a három ujját tüzes
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fogókkal nyilvánosan kitépik, magát lófarkhoz kötve a vesztő
helyig hurczolják, azután máglyára teszik. A gyújtogatás 
főbenjáró bűn. A vetésgyuj tógát ót s bárminő tűz okozóját 
tűzhalállal sújtják.

A vattás ellen elkövethető főbűnök a bűbájosság, boszor
kányság1 s istenkáromlás: amazok sorsa tűzhalál, emennek 
vétkesét hét vasárnap övig meztelenül a templom körül hajt
ják s korbácsokkal ütik. 1667-ben egy eperjesi jósasszonyt, 
a ki varázslatokkal s időváltoztatással bolondítja a népet, 
kínpadra vonnak, megkorbácsolnak és száműznek. 1676-ban 
a kuruzsló asszonyt megkorbácsolják s kiűzik.

Az alattomos bűnt szigorúbb megtorlás éri, mint az 
erőszakost. Ilyen a hamis pénzverés, melynek büntetése a 
nota infidelitatis alapján: a pénz elégetése, a forgalomba- 
hozónak megszégyenítése s tűzhalála. Ezt a bűnt hihetőleg a 
tanács közbejöttével a kamarai ispán üldözte hivatalból. 
A mértékhamisítóra súlyos pénzbírságot róttak, 1653-ban 
még a polgárjogát is elvették. A hamis prókátor büntetése: 
az arczon való megbélyegzés.

A becsületsértés és rágalom (Schmach) egyszerűbb, ha 
a bűnös eb fiának, hazugnak, hamisnak mondja társát s ilyen
kor egy-egy fertőt fizet a bírónak és sértettnek, vagy pedig 
kutya-, barom-szóval illeti s öt font birsággal sújtják vagy 
azzal, hogy a bántalmazottnak szerszámát kinyújtott karral 
kell a város határáig vinnie ; súlyosabb természetű sértést 
(Schwere Schelte) követ el az, ki a félt becstelen személy 
fiának csúfolja s azért nyilvánosan meggyalázzák úgy, hogy 
templom után a hóhér a köztéren hat ízben csendet paran-

1 A boszorkány fogalma a XII. században alakul ki s azóta a XVIII. szá
zad végéig rémkép. Nálunk is előfordulnak boszorkányperek. Eperjesen az 
első 1643-ból való, melyet egy magyar leány ellen indítanak. 15 tanút vallat
nak. A vádlottat halálra Ítélik, de mivel a kínpad már meggyötörte, csak pallos
sal végzik ki. 1665-ben egy asszon}'t, mivel vakított, sántává tett, bénított s 
ördöngős babonasággal élt, elevenen megégetnek.
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csői, mire a rágalmazó háromszor kikiáltja, hogy ebül hazu
dott s a kezében tartott ebganéjjal a szájára üt. Ha nem 
teszi meg, akkor vasfogóval tépik ki a nyelvét a tömeg előtt. 
Becsületsértésben az előkelő ember is nyilvános megalázás 
tárgya: az arczul ütésért négy heti fogságra vetik s azután 
egy évre s egy napra száműzik. Közönségesen a szóval sér
tegető kalodába kerül; de a ki a bírót vagy esküdtet bán
talmazza, a nyelvkivágást 10 ezüst márkával kénytelen meg
váltani. A harmadízben rágalmazó a polgárjogát veszti. 
1057-ben egy eperjesi nőt undok mocskolódás miatt esti 
4 óráig a kalodában tartanak s akkor szabad a sértettet a 
bíró előtt megkövetnie. A gúnyirat (pasquillus) szerzője a 
jogát és becsületét veszti s azután száműzik.1

A büntetés czélja a városokban is természetesen az 
elrettentés; de azért a bíró, ha többféle büntetés nem áll 
rendelkezésére, mindig az enyhébbet választja a Sachsen
spiegel czélzása szerint, a Szent-Írás könyörületességét tartva 
szém előtt. Az igazságos szigornak háttere az a gondolat, 
hogy ha a biró kivégeztet, isteni könyörületességet gyakorol 
s a rövid szenvedéssel váltatja meg az örökkévalót. A biró 
jelszava: «Plus valet favor in iudice, quam lex in codice.»

A büntető eljárás természetesen, mint a jogszokások 
maguk is, változáson ment keresztül a századok folyamán. 
Általában leggyakoriabbak a testi és vagyonban való bünte
tések. A szabadságvesztés és börtönbüntetés ritkábbak, inkább 
a vizsgálati időtartam ezéljaira szolgálnak. Ekkor azonban 
kínos vallatással jár a fogság, melynek durva, kegyetlen esz
közeit a városház földalatti helyiségeiben tartják. Oda vezeti 
el a hóhér a vádlottat egy bíróval és a jegyzővel. A kínzó
létrára feszítés, a testnek lánggal égetése, a kínpadra vonás stb.

1 A bártfai levéltárban van egy XVI. századbeli pasquillus-töredék, mely 
élesen ostorozza a pletykálkodást s a gonosz nyelvek üzelmeit. Egyik sora: 
«Drumb vol dem, der ohn das lettischer Haus kann sein» azt sejteti, hogy a 
kassai «lőcsei ház»-ban folyt pletykákról van szó <?).
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a városokban is szokásos vallató módok. Nem egyszer a 
vádlottnak vérével befecskendezett papiroson viszik fel Eper
jesen a tanács elé a feljegyzett vallomást. 1666-ban ott egy 
betörőt, a ki a jó szóra nem hallgat, kínzó-létrán nyujtóztat- 
nak ki, majd égő szalmával perzselik, gyertyalánggal égetik. 
A megrögzött tagadást az az idő igen nagy bűnnek tekinti. 
A füllevágás (Ep. lvt. 399.) infamiát von maga után.

A XVII. század már kíméletesebben büntet. Az 1640—43.,
1651., 1658-iki bűnesetek ellen csak a pallos-halált alkalmaz
zák. A gyermekre és agg szülőre tekintettel vannak; ha a 
megesett leánynak az ítélet után kérője akad, enyhén bünte
tik, sőt 1664-ben felmentik, viszont 1651-ben egy évre és egy 
napra kiutasítják. A bűntárs azonban ilyenkor is halállal lakok

A halálos ítélet meghozatala után még három tanácsko
zás szokott következni. Az elsőt a tanács a városnegyedekben 
hirdetteti, a második alatt a halálharangot húzzák meg s 
ekkor a tanácsasztalról leveszik a takarót s a hóhérnak meg
hagyják, hogy a bűnöst a végrehajtásra készítse elő. A har
madik tanácskozásra a törvényszolga lép be, utána a hóhér 
az elitélttel és a közönség. A törvényszolga felkéri a bíróságot 
itéletnyilvánításra. Arra a bíró intőszavak kíséretében kihir
deti az Ítéletet, majd a halálharang háromszor megkondul, a 
hóhér átveszi a bűnöst s két tanácsos kíséretében a vesztő
helyre vezeti. Az utóbbiak viszik a pallost, melynek hüvelyét 
addig tartják, a míg a hóhér vissza nem adja. Városi őrség 
kíséri amazt azután vissza a végrehajtó bizottságot.

Az akasztófa állítása ünnepséggel megy végbe. A czéhek 
zászlókkal, az őrség dobszóval vonul ki. A «Bauherr» (vagy 
tanácstag) baltái fog, elsőt vág az oszlopon, utána az ácsok, 
vinczellérek és kőmívesek.

Az egyszer kiutasított bűnös más városba nem léphet 
be: onnan kiutasítják, a mennyiben a büntető városi végzést 
a szomszéd városokkal közölni szokták. A kriminális jegyző
könyvek tanúsága szerint az ítéletek 90%-a nem polgárokra
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esik. A polgár inkább csak az embermegszólás és ellenszegü
lés vétségében részes.

A büntető-bíróság szigorát a reversalisok is korlátozzák. 
Azokból igen sok található a levéltárainkban. Egy 1682-iki 
bártfai arról nevezetes, hogy a lakatos legények sztrájkba 
állottak, de az erétyes tanács vele megkötötte a kezöket.

A bártfai «Sententiae Criminales e Protocollo excerptae» 
1559 ápr. 4-től 1642 ápr. 1-ig 34 halálos ítélet jegyzékét fog
lalja magában. Csak két eset nem végződik halálbüntetéssel, 
pedig sokszor csekély a bűn. így lakói 1578-ban egy zseb- 
metsző, a ki két év óta űzi a mesterségét. Az utolsó eset 
Klösz Jakab betűszedő inasáé, a ki 1000 írttal szökött meg: 
a Mercurius-oszlopnál fejezik le a czimborájával együtt, de 
«nem vallatták, ldnpadra nem vonták, hanem máglyára tet
ték s tisztességesen «in Kastilchen» eltemették». Az eperjesi 
törvényszéki Ítéletekről 1509-en túl a XVII. századig nincs 
jegx^zőkönyv. Ekkor újra jegyzőkönyvre veszik az ítéleteket 
latin, német és magyar nyelven. A vallomások felvétele a 
városokban is alkalmazkodik a tanú nyelvéhez, mint a vár
megyei judicialékban.

Sokszor a protectio is enyhíti az ítélet szigorát. Bártfán 
közbenjár a lengyel király és Werbőczy István. Protectió 
viszi ki az említett 1561-iki compositiót is.

A XVII. századbeli eperjesi igazságszolgáltatás szolgáinak a ka
tonaságnál végzett szolgálataiért a következő taksák jártak k i:
Egy-egy kínzás .............. ... 1 frt Bélyegsütés...................... 4 frt
Hurok vagy lefejezés 12 (( Kegyelemnyeréskor......  illeték fele
Lefejezés és megégetés ..... l(i « Napidijak 3 frt
Lefejezés, máglya és kikötés 14 « A hóhérszemélyzet szállí-
Lefejezés és kézvágás 16 « t á s a ......................katonai teher
Kerékbetörés és kikötés 18 « A kínzottnak orvoslásdíja 24 frt
Az akasztottnak elföldelése Impalatio1 24 «

hurokleszedéssel .. 6 « A test felnégyelése............. 24 «
Orr-, fülcsonkítás 6 « Az altest törése keréken 20 <■

1 Felnyársalás.
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1812-iki eperjesi végrehajtási illetékek :

Perköltség.............. . 115 rfrt Stipendiarius...................  015 rl’rl
Bírák ..........................  4 — « Felperesi ügyvéd......... 2'— «

1840-iki eperjesi végrehajtási illetékek :

[2000 rfrt 4 évi 21 napi %-a 247 rfrt.]

Perköltség és 2 frt taksa Jegyzőkönyvi taksa ___ 2 rfrt
Compassus ...... ......... 67 rfrt Becsüsök ........................  ... 4 48 «

Négy figyelmeztetés . „ 4 a Stipendiarius 2 napra .... .... 0-40 «
Vádló ügyvéd.... _ .......... 6 « A végrehajtás megszegése 5'— «
Végrehajtó biró 2 napra 6 CC

*

(birság)

A polgári rendnek hazánkban politikai befolyása nincsen. A közép 
osztály képviselője a középbirtokosság, mely a haladás támasza, mely
nek befolyása az országlásra szembetűnő. A nemes vállalja a polgár 
szerepét, a ki apathikus a politika iránt. Ennek oka az, hogy a város 
és vármegye belső közigazgatása közt jelentős külömbség van. Amott a 
zártkörű, önmagát kiegészítő választó-testület, az életfogytig tartó hiva
talok és titkos tanácskozások a polgári közszellem kialakulásának aka
dályai.1

HARMINCZKETTEDIK FEJEZET.

Közegészségügy.

I. Mesterséges fü rd ő k . A mikor a Névtelen fölemlíti, hogy a hunoknak 
volt már mesterséges fürdőjük s hogy a magyar ügyes úszó nép, nem arra 
kíván utalni, hogy a fürdö-intézménynyel valami nagyon törődtek volna 
őseink, hanem a középkorban általánosan uralkodó felfogásra, hogy a beteg
ségek ellen első orvosszer a víz. Nem lehet tehát csodálkozni azon, hogy az 
úttörő szerzetesek, a hova csak eljutnak, kolostoraikban előszörre mindjárt 
azért állítanak fürdőt, hogy gyógyíthassanak.

Városainkban, főleg a kolostori épületekkel kapcsolatosan, de a saját 
külön mesterséges fürdőkben is, általános a fürdőzés. Annak vezetését 1270-ben 
adómentességben részesítik. A városi szabadalomadás is ezzel jár együtt. 
A fürdő Bártfán már a XV. század kezdetén jelentékeny, a mit az a körül-

Pulszky F„ Napló X.
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ménv bizonyít, hogy a tanács egy-egy évre bérbe szokta adni (1420-ban 8 frt, 
1435-ben 6 frt, 1436-ban 7 ar. frt), de a bér fejében a javításokat maga fizeti. 
1426-ban «pro constructione caldarum pro stuba balnei inferioris 300 d. et 
6 d.»-t ád ki, a mi azt jelenti, hogy a felső fürdőt egy alsóval bővítik ki. A szolga
személyzet a férfiak és nők közt a XVI. században oszlik meg, a mikor — 
úgy látszik, a nagyobb forgalom miatt — ritkul a bérbeadás esete s inkább 
lürdőst (Bártfán 1576-ban barbyrok) alkalmaznak, a ki tiszteletdíjért köppölyöz 
és sebészeti dolgokat is végez. Néhol örök hűbér a fürdő, mely a birtokostól 
kapja nevét. A bárt fait «Dy badstobe Laszla»: László-fürdőnek hívják. Volt 
fürdőpénz is melyet a munkaadó szombat este fizetett a munkásainak (Bárt
fán 1432-ben badgelt czu vortrinken den. 16., a mi borravaló számba ment; 
a kőmíveseknek 1434-ben 60 d .; a szolgáknak 1436-ban 2 frt; az ácsnak 1441-ben 
6 d.1 A szellemi munkásnak is kijárt a fürdőpénz : így a bártfai jegyzőnek 
1432-ben 24 d., mint a XIV. századbeli jegyzőkönyv mondja:

•Der Schreiber ist milde und d rah t:
Man sol im schenke das path.«

A fürdő idejét a XVI. században kürt vagy serpenyő hangja jelzi. Külön 
öltözőt csak utóbb építettek.

A gőzfürdő  meghonosodására kétségtelenül a törökségnek is volt ha
tása ; de a mikor a XVI. század második felében a szifilis terjed, tiltani 
kezdik. Weber János eperjesi patikus 1645-ben Bártfán nyomatott «Amu
letum »-ában a járványos időkben csak módjával ajánlja a használatát. Azt 
mondja, hogy: «egyik a másiktól inficziálódik s így • inkább nevekedik a 
dögleletesség» A járvány alatt rendesen be is zárják a fürdőket, minek követ
keztében a XVI. század végétől azok használata háttérbe szorul, majd egészen 
megszűnik s a természetes fürdőnek engedi át a tért.

A fürdőben nyír- vagy tölgylomb-nyalábbal szokás verdesni a testet, s 
a szolga a padra feküdtnek hátát, karját és lábát dörzsöli a melegbe mártott 
nyalábbal. Erre következik a gőzáram, melyet ügy nyernek, hogy forró kövekre 
vagy kavicsra vizet öntenek. Arra lelocsolják és dörzsölik a testet. Be is szap 
panozzák azután s újra leöntik, még pedig lúggal is. A fürdés után hajnyirás 
és borotválás jár ki, a mihez fatálban verik lel a habot.

A XVI. században többnyire borbély, ritkábban seborvos (chirurgus) a 
fürdős. A borbélyság törvényesen engedélyezett rend, melynek tagjai a fel
vidéken három ezéh-tartományba lartoznak. A mi városaink borbélyai, seb
orvosai és fürdősei a lőcsei ezéh kötelékében állanak II. Ferdinánd 1632-iki 
megújítási szabadalma szerint. A borbélyságra 4 tanulói és 2 vándorlói éve n 
át készül a jelölt, a ki végül 2 mester előtt, kik 19 főkérdést intéznek hozzá, 
tesz vizsgálatot. Mint képesített egyén, tapaszokat is készíthet.

Már a XV. század elején előtérbe lép a fürdőnek betegápoló czélja.

1 A bártfai XV. századi ezéhszabály kiköti, hogy a lakatos, nyerges és 
fegyvergyártó ezéh köteles a legényeinek — 1 font viasz birságának terhé
vel — 14~ napra iürdőpénzt adni.
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Innen magyarázható az, hogy a kolostorokban állított fürdő összefüggésben 
van a betegek házával. Hasonlóképen a városi fürdő a közkórházzal. Bártfán 
ez idő szerint többféle kórház működik: a tanács 1431—34-ig a léprások 
házára 25 irtot ad, 1432-ben a Sz. János-kolostorban fürdőt építtet, 1437-ben 
a kórházi papot 6 ar. írttal díjazza, 1439-ben a bélpoklosok kórházának 
2 hordó bort, 200 dénárt és 4 ar. frtot juttat, 1140-ben a kórházi mestert 
000 d.-val javadalmazza. 1517-ben «Sz. Lélekhez» czímzett kórház van Bártfán. 
Az 1099 —1700-iki szegények háza, a meglevő számadások szerint, körülbelül 
ugyanaz.

Az orvoslás azonban, a sebészeten túl, alig több tapogatózásnál. Tudo
mányos irányba akkor kezd lépni, a mikor a pharmacopcea indul meg 
tudományos alapon : a XVI. században. De még akkor is hosszú küzdelmet 
kell végigállania a babonával.

Az első gyógyszerészi könyvek hazánkban a Melius Juhász Péter Her
báriuma s a Beythe István 1595-iki Füveskönyve. Velők egyidejű a tudomá
nyosan induló gyógyszerészet, mely azonban még jó ideig az elméleti téren 
szorul meg; mert a gyakorlat az igézésnél, büvölésnél s az alkémisták gyógyító 
módszerénél tart. Az igézés bűvös igéknek bizonyos szertartások közt való 
elmondásán alapult s a sebek és betegségek orvoslására meg a vérzések 
elállítására alkalmazták. A közhit ugyanis azt tartotta, hogy némely betegség
nek közvetetlenül az az oka, hogy a gonosz szellem a testben megfészkeli 
magát. Öt kellett tehát holmi ráolvasással kiűzni. Az alkémiának pedig min
denféle betegség ellen megvolt az orvosszere «a bölcsek kövében», vagy a 
mint máskép nevezték: a nagy magisteriumban (nagy elixirben).

Patikus hazánkban a XIV. század közepén találkozik, nálunk Bártfán 
1442-ben említi János apothékáját jegyzőkönyv, mely arról az intézkedésről 
is szól, hogy a városi orvosokat a vidékre kell küldeni, ügy látszik, hogy 
az orvosszerek taksája sem ismeretlen dolog a városokban, mert a tanács 
utóbb időközönkint figyelmezteti a patikust, hogy a megszabott díjakhoz 
tartsa magát.

Azonban, ha van is gyógyszertár, a gyógyítás általánosságban továbbra 
is kezdetleges. Az orvosi és gyógyszerészi kiképzés fogyatékos. A kalendáriumok 
dia'tetikai tanácsadásai a XVII. századig csalhatatlanok, s az olajos tót, a ki a 
hátán berendezett patikával járja be az országot, szívesen látott orvosa a nép
nek még a XIX. század első tizedeiben is.1

II. A vármegyei és városi hatóságok a közegészségügy támogatásában  
telhetőleg kiveszik a részüket. Volt rá okuk, mert századokon át, szinte szaka
datlanul kellett a legkiilömbözőbb járványok támadásai ellen küzdeniük El 
lehet mondani, hogy a vármegye a betegségeknek, többszörös pestisnek s a 
mi bajokat a szomszédság, főleg Lengyelország termelt, azok valamennyijének 
egyenes útvonalába esett. Szinte visszásán hangzik, hogy ez a rendkívül ked
vező éghajlatú föld ezreit látta magán elpusztulni a lakosságnak, melyet a

1 A kuruzslást állandóan büntetni kell a városokban. Eperjesen még 
1748-ban is egy évi bojtos börtönnel marasztalnak el egy nemes asszonyt 
miatta.
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históriai mozgalmak amúgy is állandóan megtizedeltek. így aztán a törvény- 
hatóság kénytelenségből figyeli meg az orvosi tudomány vívmányait s a mi 
tőle telik, megteszi és számos egészségügyi intézkedéssel elüljár a szomszéd
ság munkálataiban. A XVIII. század elejétől alig telik el egy-egy év, bogy a 
járványok ellen való küzdelmek közepette egyben-másban újítást nem léte
sítenének. A lezajlott kuruczkor pestis-veszedelme 1710— 52-ig ugyancsak 
kipróbáltatja a fellendülő orvosi tudományt: 1710-ben alig van már a falun 
a jelentések szerint ember s nem győzik a temetést, hullát hullára vetnek 
úgy, hogy el kell rendelni az embermélységre való elföldelést; 1712-ben 
Keczerpeklényben, Kosztolányban, a Branyiszkón és Harapkónál erős őrsé
geket járatnak; 1720-ban Lengyelország felől kell újra védelmi vonalakat lei
állítani s 1725 ben a hulla-vizsgálatot elrendelni. 1711—30-ig több falu teljesen 
kipusztul, úgy hogy a magyarság, melynek II. Rákóczi F. felkelésekor a vár
megyében 120-nál több faluja volt, szinte teljesen eltűnik. Alig szűnik a jár
vány, 1738-ban Erdély felől tőr be a dögvész s a keleti részeken védekeznek 
vesztegzárral: a vásárok és törvényszék szünetelnek, 1739-ben a fő- és alispán 
állandóan a központban tartózkodnak s irányítják a védekezést. Bisztra és 
Berettő felől két-két esküdt áll őrt, Tihanyban és Ruzsinban lazarethum 
működik, járvánv-chirurgus (180 rfrt és 6 köböl gabona illetékkel) járja be a 
falvakat, Salgócska és több gyanús község zár alá kerül, az alispán 12 pont
ból álló utasítást kurrentáltat. 1740-ben a mirigyes nyavalya újra kitör s megint 
kimondják 6 hétre a vesztegzárt, 1742-ben pedig a szomszéd vármegyék jár
ványa ellen védekeznek s Berettőn és Bisztrón biztos figyeli meg az állapoto
kat. A járvány növekszik s nov. 26-ára már öt helyen dühöng. 1747-ben a 
koldusok terjesztenek rothasztó lázat, kik ellen esti 9 óráig őrzik a bejáratokat: 
majd meg a nagy éhínségtől — fű- és vadgombaevés miatt — a hagymáz 
ritkítja a szegény emberek sorait. S nem akar szűnni utóbb sem a baj: 1748-ban 
Lengyelország felől ismétlődik a járványos betegség, 1751-ben Scsavnikon is 
pusztít, 1752-ben pedig a járványos gyermekbetegség szedi áldozatait.1

Ily periodikus bajok ismétlődnek vagy két századon keresztül közöttünk. 
Állategészségügyi tekintetben sem állottunk jobban. Az orvosrendőri felfogás 
a vármegyei életben csekély, a városok valamennyire könnyebben védekeznek 
a XVI—XVII. század szűnni nem akaró állatepidemiái ellen. Bártfa például 
1426-ban ötszörre fizet lógyógyítás díjában 215 d.-t. Az 1740-iki marhavész bajait 
alig hevertük ki, 1748-ban Lengyelország felöl fenyegetett a sáskajárás; 1757-ben 
megismétlődött az 1731-iki súlyos dögvész, melynek okául a vármegye a só 
drágulását jelenti s állategészségügyi biztosul az alispánt állandóan a határon 
tartja künn. M arhavész-szabályzat készül ekkor, mely szerint:

1. A hol a baj jelentkezik, hivatalos tudomásul adandó, még pedig a 
szomszéd vármegyék részéről is, hogy a HT. köröztesse az ügyet.

1 1740-ben pestisben 157 ember, marhavészben 3813 s a katonai szállítás
ban 534 marha pusztul el. 1737—40 ig veszteségben és szolgálmányokban 
66,948 24Ví rfrt a kár. A pestis vármegyei költsége 4.57910 rfrt. Az 1831-iki 
kolera-járványnak a sok emberhalálon kívül az a következménye volt, hogy a 
nép a kútmérgezés rágalma miatt helyenkint lázongott és statáriumot kellett 
hirdetni ellene.
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2. A marhavészes hely zár alá kerül. Onnan sem állat, sem takarmány 
nem vihető ki.

3. A marhával átkelők birságát a HT. 1754-iki rent lelete szerint szigorúan 
ki kell vetni.

4. Idegen barom nem vehető be a legelőre, csak ha az egészséges voltát 
hiteles bizonyítvány igazolja.

5. Török földről hozott barom 10 napi vesztegzár alá vetendő.
0. Ha valamely birtokon a betegség kitör, a beteg állatot sövénynyel 

kell elkeríteni.
7. Vásárra az inficziált helyről érkező barmot csak hiteles igazolvány 

alapján szabad bocsátani. A passus jelezze : a hajtó nevét, a helyet, honnan 
az,állat való és a hajtás czélpontját. Büntetés: 3—2 évi börtön.

8. Inficziált helyről állat nem vihető be a községbe; a kocsibeli szalmát 
és szénát az elöljáróság köteles a határon megégettetni.

9. Ha valaki oly szomszéd megyéből vett barmot, honnan a járványnak 
Ilire jár, 2 hétig elkülönítve köteles azt tartani.

10. A hol a betegség kitör s az elöljáró nem tesz jelentést róla, 50 botot 
huzat rá a szolgabiró.

[Az exustio cremati 20 frt birság terhével tilos a zsidónak és gör. katho- 
likusnak.]

1818-ban Kern eperjesi orvos a vármegyében talált Alisma plantago-t 
sikerrel alkalmazza a veszettség ellen s a szert a törvényhatóság a HTmák 
ajánlja figyelmébe.

Hl. A intézői csak a későbbi századokban lépnek ki a
czéh-kötelékből. Tudományosan képzett orvos ritkán akad.1 Vármegyénk eléggé 
szerencsés helyzetben van még, hogy 1093-ban medicinae doctor-t alkalmazhat 
100 rfrttal Eperjesen. Meg is becsülik nálunk az ily tudós képzettségű embert: 
a vármegyei jegyzőkönyv az «excellentissimus» ezímmel illeti. A mióta azután 
ily szakember vezeti a közegészségügyet, egymást váltják a vármegyei sza
bályrendeletek. Mindenek előtt 1756-tól a pharmacopolák doktorok előtt köte
lesek vizsgálatot s utána esküt tenni; 1745-ben megállapítják az orvosok, 
sebészek és bábák taksáit s a kötelességeikről szóló szabályrendeletet; 1747-ben 
a törvényhatóság kimondja, hogy az orvosokat és patikusokat állandóan ellen
őrzi, a bábákra való felügyeletet pedig s időnkint megújított felesketésöket 
az archidiakonusra és plébánosra bízza, 1748-ban 2 sebészt választ Uoskoványba 
és Sóvárra; 1761-ben a sebészi képesítést újra szabályozza, 1771-ben a felsö- 
tarczai járásba külön sebészt kivan, de a főispán javaslatára 300 rfrttal másod
orvost küld ki, mert az elnéptelenedés aggasztóan terjed A patika is gon
dozási tárgya a vármegyének: már 1730 ban orvosilag megállapíttatja az 
orvosszeick nemeit és költségét, majd a HT 1808-iki rendeletének szerez 
érvényt, mely azok kiigazított taksáit sorolja fel. Sebészeti szerekre a tör
vényhatóság a kamarának 1795-ben 304 frtot fizet ki. 1858—14-ig Eperjes és 
Szeben városok a patika-költséget külön tételként állítják be a költségveté-

1 1541-ből van a bártfai levéltárban orvosi (ehirurgusi) reeeptom.
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sökbe.1 A XIX. század egészségügyi intézkedéseiben példával az abszolút kormány 
jár elül s ha itt-ott agyon rendszabályozza is a népet, sok irányban figyeltető 
hatású. A 60-as évektől kezdve a vármegye több üdvös dolgot létesít: 1868-ban 
a homoeopatlia-orvosi tudomány érdekében ír fel az országgyűléshez, 1876-ban 
egészségügyi bizottságot szervez a városokban 1—1, künn 3—3 taggal, továbbá 
14 egészségügyi kört 300 frttal díjazott körorvosokkal és 82 szülésznői kört, 
valamint Nagysároson, Somoson, Hanusfalván és Zborón külön bábaállomást; 
1893-ban 3 gőzfertőtlenítö-készüléket szerez, 1900-ban a községi bábaügy sza
bályzatát adja ki.

IV. A kórházak állapota azonban a múlt időkhöz viszonyítva jelentős 
visszaesést mulat. Gyarló az elhelyezés, ha ugyan van egyáltalában kórház, 
magokban a városokban is; ósdi és hiányos a felszerelés; a pénzalap pedig 
mindenütt hiányzik A XIX. század kezdete is annyira mostoha helyzetben 
találja a kórházügyet, hogy a társadalomnak kell végül közbelépnie.-

Pár sornyi feljegyzés szól dr. Krieger Sámuel tollából a vállalkozás
ól, mely a közkórház alapjának megvetésére irányuló törekvések kezde
tét örökíti meg. Utal arra a szokásra, mely 1803 óta mutatkozott a társa
dalom egyik-másik körében, hogy a társasjátékok zálog váltásait jótékonyczélú 
gyűjtéssel kötötték össze. A kedélyes baráti körből így lép ki a nagy társa
dalomba az az eszme, melynek ő a megpendítője, hogy Eperjes társadalmának 
szine-java álljon össze műkedvelő színtársulattá, melynek előadásaiból lélesül-

1 Patika-tartozás:
1712. és 1717 bői egy eperjesi polgár részéről :

Lázpor 48 d. Keverék gvomorfujódásra 42 d.
l.áz-esszenczia 60 « Keverék fogfájásra 33 i<
Por lábbajra 96 « Frázpor 4.7 «
Nyújtó gyökér 9 « Hajtópor 24 <■
Oldalflastrom .... 72 c Különös keverék 48 ..
Csillapító por 42 « Ilorogató-por 1 frt 80 i.
Forróság ellen por 36 « Csillapít ó-porocska 39 <.
Láz ellen por 36 « Lábkenőcs 30 «
Gyomor-esszenczia ... 48 « Gyomorkenőcs és por 1 frt 15 ■■

1808 - Í4 ig városi patika-kiadások ;

Eperjes részéről .... .... 739'46J-1333'32i,5 rfrt
Kisszeben részéről .......  _  ........  221'5ö4/fl-L 26809

1826 aug. —1834. júniusig egy eperjesi kőmíves pár keveréken kívül 
30 frt-nyit szed be a híres Paracelsus-pilulákból. a melyeknek darabja 12 kr.

1840-ben a savanyú pálinkát használják Eperjesen gyakori orvosszerül.
ISőO-ben Eperjesnek 3 patikája van. a melyek 50%-t engednek a városi 

kórháznak; 1894-ben a negyediket nem engedélyezik. 1908-tól kezdve nyílt 
meg az.

- Orvosi körből indul ki annak fellendítése, a mit az a körülmény 
magyaráz Eperjesen, mint a vármegye székhelyén, hogy ott rég időktől fogva 
orvosi családok hagyományszerüleg tartják közökben az egészségügy irányí
tását. Richter Mihály (1640), Schönlein Fülöp (1664i, Heinrich Maron De Fran
cken stein (1679) orvosok, továbbá Weber (1662) biró, Scholcz György eist» 
tanácsos patikusok stb. és ivadékaik, majd Krieger Ernő orvos és a" fia (1778): 
dr. Krieger Sámuel jelentékeny alakjai a város, illetőleg vármegye közegész
ségügyének. Az utóbbinak nevéhez fűződik az az emberbaráti mozgalom, mely 
1803—05-ig Eperjesen törekszik biztosítani a kórházügyet.
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jön egy új kórházi alap. 1804 febr. 11-től nov. 25-ig számol el az ügyvezető 
orvos a jövedelemmel (431 frtj, mely utóbb a tanács kezelésében évről-évre 
gyarapodik.1 Majd az eperjesi alvárosi betegek házára gyűlnek önkéntes ado
mányok 1814-ben. Nemsokára rá az alap 1483 rfrt készpénzre. 6125 rfrt ala
pítványra növekszik, mihez a Csupkay-alap 460 rlrtját csatolják s akkor egy 
házat vásárolnak meg a kórház czéljára. A kór- és dolgozóház épületének 
emeléséhez 1844-ben fognak, miután 686 □ öl telket 618 v. irton vásárolnak 
meg. 1845 július 1-jén teszi le Andrássy György főispán az alapkövei s 
azóta lassan dolgoznak az épületen, míg 1848 februárius havában a viszonyok 
miatt a munkát félbe nem szakítják. Közben ideiglenesen elhelyezve szakadat
lan működik a városi betegek gyógyítása : 1846-ban napi 10 krt szednek tőlük, 
míg az idegenek 1847-ben 12 krt fizetnek. Sőt 1812-ben a külváros aggkórháza 
is működik. S 1849-ben az őrülteket elkülönítve kezelik. Kisszeben hasonló 
czélra kórházi alapítványi garast hoz be 1847-ben.

A vármegyei kórházi alap 1843 49-ig 11 Xi&'Ab1 fit bevétellel szemben
14,69958 pfrt kiadást mutat; csakhogy a változott viszonyok közt nagyrészt 
elkallódik a pénz, úgy hogy 1850—55-ig 5223 pfrtra apad le a forgalom, 
1855—60-ig pedig a vármegyei lőnökség hiányos számadásában még annyi 
sem mutatkozik. Az 1873-iki kolerajárvány után erősödik ismét az alap, mikor 
14 éves gyermek 308, fiatalabb 1247 és özvegy 433 várt a társadalom támo
gatására a vármegyében. Dcssevvffy Gyula gróf családja akkor rendkívüli 
áldozatokat hoz a köznyomor enyhítésére, míg a gyűjtésekből 2070 írt és 
20 arany, valamint az Eperjesi Korcsolyázó-Egyesület adományaiból 660 frt 
1 arany folyik be. Igaz, hogy az ezévi belügyminiszteri rendelet a községekkel 
akarja megfizettetni a járvány költségeit, a mihez az is járul, hogy Ínség dúl 
mindenfelé; de az alispán visszautasítja a követelést, mint a mely törvénybe 
ütközik. A vármegye bizalmat szavaz az erélyes ellenállásért s a minisztérium
hoz intézett feliratot másolatban a törvényhatóságoknak küldi meg.

Az új közkórházak sorában a bártfai áll elül, melyet 1897-ben 7 terem
ben, 24 ágygyal rendezett be a város. Az Orsz. Vöröskereszt-Egvesülct 4000 K- 
val járult a felszereléséhez. Kiegészítő része a figyelőkórház 4 lerme s a já r
ványkórház 8 szobája és mellékhelyiségei.

V. A vízvezeték és csatornázás, mivel a többnyire mésztartalmú kútvíz 
alig használható, állandó gondoskodás-tárgya a városoknak. Az ősidőkben 
inkább, mint a későbbi századok folyamán, a minek oka — a hanyatló viszo
nyokon kívül — valószínűleg az, hogy a megyeszerte bőségesen kínálkozó 
ásványvizek későbbi forgalma jelentékenyen segít a jó kútvíz, esetleg vízveze
tékkel felhasznált forrásvíz hiányán.- Bártfa iratai már 1421 óta említik a víz
csatornák gondozását: ekkor tisztításra 60 d.-t, 1428-ban csatornatisztításra 100 
d -t, 1429-ben, pedig 150 d.-t s tisztogatásra külömbőzö összegeket fordít a tanács.

1 1808-ban épül az új kórház a Flórián-kapunál.
- Eperjesen a Borkút-i vizesek (Wodarkaner Republik), állítólag (a XVII. 

században) 541 ember, szállítják a legrégibb időktől a savanyúvizet. A bártfai 
nép a Népkút savanyúvizéből egy-egv napi szükségletét 3 fillérért vásárolhatja. 
Szeben hegyi vízéről Szerdahelyi 1770-ben azt írja, hogy nagy kort érnek el 
tőle az emberek.
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A városi vízvezeték cziszternákba1 gyűjti a forrásvizet. Eperjesen 1061-ben 
«Kunst» néven említik az iratok, s azóta az újabb időkig állandóan így nevezik. 
A bártfai cziszternákban 1637-ben kevés a víz, ezért bár költséges dolog, a 
plébánia-kertből az új tér mellett vezetik a csatornát. A mikorra azonban az 
igazítással elkészültek, Binder János vízvezetékkészítő nem számított arra, hogy 
a földmérő megjelölte a talajemelkedést, s így a víz visszafolyt. A kúria mellett 
épült kisebb cziszternával segítettek tehát a bajon. Ugyanott a felső víztartó- 
medencze 164Uben tölgyfából 138 43 írtba került. A város újabb vízvezetéke a 
Rurnya-erdő hegyi vizét 5 közmedenczébe juttatja; Eperjesé, mely 1903-ban1 2 
létesült, 27 kutból naponkint 1000 in3 vizet szívat fel s továbbit közhasználatra. 
Kisszebennek a kútjai szolgáltatnak elég jó ivóvizet.

A csatornaügy rendezéséhez Bárlfa a XIX. század közepén, Egerjes a 
legutóbbi években fogott hozzá.

VI. Fürdőtelepek. Hőforrás Sóvárt és több más helyen lehetett. A sóbányai 
forrásnak szigorúan fürdötelepre  való felhasználását a vármegye többször ter
vezi; 1889-ben is foglalkozik a létesítésének tervével s 1824 ben 50,000 frtot 
ajánl meg rá a kórházi alapból. Úgy látszik, az útvonal félreeső volta s a vasút 
hiánya késleltetik a megvalósítást.Eperjesen a hajdani Szen t László-heggi 
forrásvíz eltűnt s vele az élénk forgalmú fürdő is. Ma inkább kirándulóhelye 
a városiaknak, mint azok Finta előtt a m agyarislai kénes és az Eperjes hatá
rán elterülő czemélei vasas fü rd ő k . Hasonló még a kisszebeni kis hegyi fürdő  
(Schwabluvka).

A szinyelipóczi völgy közepén, hol a gyógyító források buzognak fel 
(Salvator-víz), a múlt század első felében igen kedvelt mulatóhelye állt a vár
megyei gyűlésekre összesereglö nemességnek. Alacsony, faoszlopzatú torná- 
czokkal ellátott épületei, a most lakássá átalakitott bérlőház s a jelenleg 
savanyúvíz-raktárul szolgáló hajdani tánczterem megannyi fennmaradt emléke 
a régi, boldogabb időknek. Fürdőjét is, erős kéntartalmas vizével, szaporán fel
használták a környék betegei. A hanyatló gazdasági viszonyok után a forrás
vizek értéktelen tárgygyá váltak a birtokosok kezében, kik egyéb hasznát nem 
tudták venni a telepnek, mint hogy a környékbeli erdőket helyenkint kipusz
tították. Az 1882-iki év jelez fordulatot a lipóczi telep életében, mikor Schultes 
Ágost vásárolta meg, ki a forrásoknak a fürdés czéljaira való értékesítéséről 
egyelőre lemondott s tevékenységét kizárólag a «Salvator-forrás»-nak nevezett 
ásványvíz értékesítésére fordította. A telep, mint klimatikus gyógyitóhely, gon-

1 Eperjesen ENy-n áll még egy víztorony (Machina hydraulica), mely a 
vizet odavezette.

2 Eperjes új vízvezetéke hosszas vajúdások után létesült. 1885-ben, majd 
1894-ben a delnai forrás felhasználásának terve foglalkoztatta a/, intéző köröket; 
végre is az utolsó: a sebeskellemesi réten végzendő kútfúrások terve jutott 
megvalósuláshoz.

A szigorúi konyhasós-gyógyfürdő tervezetét a vármegye 1893-ban készíti 
el beható részletességgel. A telepnek szánt hely Sóvártól DK-rc, a Delnavölgy 
egyik részlete, 480 m magasan fekszik, melyei 300— 600 m-nyi hegyoldalak 
környeznek. Sóvárról 10 km-re kellene szállítani a sósvizet. Teljes szélcsend 
uralkodik benne, ritkított a légköre. Költségvetése 500,00;) frt és a vasúté
630,000 frt. Évi jövedelmének előirányzata: 129,250 frt.
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dos berendezésével s még inkább vadregényes hátterével párját ritkítja az 
országban.

Liártfa (jyóyy- és fürdőhely Bártfa várostól 5 km-re s a tenger színe fölött 
328 m-re fekszik. A dús fenyvesi! Beszkid-hegyláncz előtt, a felső Tapoly- 
völgyben, hol amannak a város felé irányuló nyúlványa egy kis mellékvölgyet 
ér, katlanszerű mélyedésben bugyognak fel ásványforrásai. ÉK-től DNy-nak 
hajlik ez a völgy; a hosszúsága 4 km, a szélessége 200 m, s a virágos rétjein 
édesvizű patak vonul át, mely a határvonalon, hol a Meredek-hegy (Ostrahurka) 
magaslik fel, siet a komlósi patak és völgy felé. K-nek hajló hegynyulvány 
választja el a várostól; a Jedlovecz és Roh fenyőkoszorúzta gerineze. Festői 
hátterében D és DK felé a Mincsol- és Jávor-hegyek, DNy-nak az alsó Tapolv- 
völgy s oldalvást KK-ről a Ilaramia-hegy édesvízü forrásával s a Szürke szikla
hegy és Kőhegy láthatók. ÉNy-i zárt oldala védve van a rideg és nedves É-i 
szelektől, míg a DNy-i légáramlat előtt teljesen kitárul.

Forrásainak gyógyító ereje felülmúlja a gleichenbergit és seltersit, hatal
mas vasas vizei a franzcnsbadi forrásokkal vetélkednek; szénsavas vasláp-fürdői, 
villamos- és vízgyógyító-módja, különféle kirándulásokra berendezett modern 
telepei teljes eredménynyel biztatnak. A múltja is érdekes. Sok fejedelmi egyé
niségnek volt kedves helye: Mária Lujza, I. Napóleon felesége 1809-ben hasz
nálja, kit a városi tanács pompával fogad; megfordul benne I. Sándor czár. 
Erzsébet királyasszonyunk látogatásakor (1895 júl. 1—23-ig) éri meg fénykorát.

Ásványvízforrásairól először az 1247-iki határjárási okirat emlékezik, 
mely <>Burcut»-ját nevezi meg; 1505-ben már a fürdőhely is jelezve van a fel
jegyzésekben, ínép pedig 6 szobás fürdőszobával, a melyek bérösszege évi 3 frt; 
de azután jó 200 esztendőig nem említi történeti adat.1 1767-ben — egy adat 
szerint — a telepen csak egy viskó áll s az 1768-iki bártfai térkép is egyszerűen 
i Savanyúvízi) névvel jelöli. Úgy látszik, rohamosan elhanyatlott; mert az 1764-iki 
Pressburger Zeitung előzőleg még azt írja róla, hogy kiváló lengyel vendégei 
vannak. Vannak is tényleg : Radzivill Károly lithván herczeg és a bari szövet
ség menekültjei, kik 1768-tól Eperjesen tartózkodnak állandóan s a nyári 
évad idején szórakozni járnak át a telepre. Velők honosodik meg megyeszerte 
a francziás léhaság. Sárossy J. keserű hangon mutat rá az ellentétre, mely a 
városi élet puritán múltja és a beteges jelen közt megnyilatkozik. Míg 1600-ban 
1608-ban — mondja — a kicsapongásra hajló nőt és szeretőjét lefejezik, ekko
riban «a nő papucsából iszik a gavallér, vagy leveti magát a földre s a lába 
nyomát csókolja a nőnek, avagy leborul előtte, feloldja harisnyakötőjét s úgy 
csókdossa térdét».

1772-től, mikor Radzivillék távoztak a vármegyéből, kezdődhetett a fürdő 
hanyatlása; de nem sokáig tartott. 1777 óta erősen felkarolták egyes főurak, 
annyira, hogy rövid idő alatt egymást váltották benne a Haller, Csáky, Szapáry, 
Barkóczy, Szirmay és Wolkenstein grófok, meg Czartoriszky Ádám hg villái, 
palotái. Tíz év múlva vászonkereskedő örmények álltak össze s építettek benne 
egy falazott vendéglőt, meg 12 vendégszobás faházat. Talán ők voltak az

1 A Wesselényi-összeesküvés szálai mégis elnyúlnak a telepig. Széchy 
Mária is megfordult benne.

T óth Sándor : Sáros vármegye monográfiája. III 41
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elsők, a kik a forrásokat gyógyítás czéljából külsőleg és belsőleg egyaránt 
használták. Ezen az úton vált, úgy látszik, figyelmessé maga a város is, mint 
tulajdonos, a források értékére s fogott hozzá jobb lakóházak emeléséhez.

Lassan terjedt a víz hire Előbb a felsövidéken, majd rohamosan Gács- 
országban, különösen 1787-ben, mikor Lesinszky Tamás lengyel nemes, kit 
köszvénye nyomorékká tett, teljesen felgyógyult benne, mint erről a v. levél
tárban őrzött hálás bizonyítványa tanúskodik.

Híre tehát a XVIII. század végén meg volt állapítva. A tudományos iro
dalom 1791-ben már foglalkozik vele, mikor Hacquet bécsi tanár, bányataná
csos elemezi. A következő évek folyamán Szentiványi Ferencz és Ilallcr Ferencz 
gróf főispánok sokat tesznek a felvirágoztatásáért, úgy hogy a város 1795-ben 
maga is elemezted s 1801-ben egy füzetben ismerteti. Az utóbbinak adatai 
szerint a telepnek 34 épülelszakasza van - 17 városi, 17 magán ; abban 111 szoba, 
53 fürdőkamra, 2 tánczterem, 2 vendéglő, 1 kávéház látja cl a vendégcsalá
dokat, melyeknek száma 1816-ban 400-ra rúg. Csaplovics János német munkája 
1817-ből, még inkább a Dessewffy J. grófé 1818-ból fokozottan terjesztik hírét. 
Olcsó is benne az élet: a 10 — 12 fogású ebéd 1 frt 45 krba kerül.

Fénykorát a XIX. század első felében éri meg.1 A magyar és lengyel 
főnemesség 1 2 tömegesen látogatja, sőt családi házakat emel benne; állandó 
színházában híres kül- és belföldi művészek szerepelnek ; 1829-iki «rövid 
season»-jét felemlíti Déryné; 1831-ben a kassai magyar színtársulat rendez 
benne előadásokat. 1834-ben a város renováltatja az épületeit, 1836—40-ig bérbe 
adja. Közben Tognio Lajos dr. újra elemezi a vizeit s higanyt is jelez az alkat
részeik között. 1846-ban, mikor 250 család vendége van, épül az Erdödy-ven- 
déglője, melyben az ellátás és fürdőzés potom árba kerül.3

«A bártfai levelek»4 írását megelőzőleg 8 nevezetes kútja működik a telep
nek; a fokút körül É-i vonalban lakóházak vannak; a 30 lépésnyi sétálót 
topolyák, júdásfák, gyertyánok s itt-ott hárs árnyasítják be. A házak többnyire 
fából, egy-két emeletre épültek. Odább sűrű fasorok mentén a hosszú «Sóhaj- 
tozók útja» következik. Aranyozott vízmedenezékben szépen gyűlnek össze a 
borvizek, melyeknek gyolcsos görögök szereztek forgalmat. A fürdői kényelem 
külömben még csekély, a mi a fabódékban alig is képzelhető. Vízszabályozás 
sincsen még. A szegény zsidók számára a «Zsidö-kút» van elkülönítve, a kik — 
főleg a ressóiak — sűrűn tolonganak a telep vásárjaira. Azoknak a falvak
ból, de messze földről is nagy a közönségük. Különösen az ékszerekkel való 
kereskedést űzik a zsidók, kiknek becsapásai ellen a szolgabiró, jóllehet a vár- 
meg3Te már 1808 óta felruházta rendőrségi joggal a telepet, alig védekezhetik. 
Ha vendég érkezik, muzsikusok fogadják. S mulatságokban nincs hiány : a fő-

1 1815—21 : Almássy Alma giné, Grassalkovics hg, Lopresty br. és mások 
adakozásából épül fel a telep temploma.

2 1821-ben I. Sándor czár a laibachi kongresszusról visszatértekor szintén 
meglátogatta a fürdőt. A városi múzeum őrzi azt a poharat, melyből a forrás
nál ivott.

3 Ebéd 24-48 pkr, fürdőszoba 12 pkr. A M. Orvosok és Term.-vizsgálók 
ülésének tagjai ugyanekkor rándulnak ki oda.

4 Dessewffy Józseftől.
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kúttól balra van a szála, melyhez lépcsők vezetnek fé l: tágas terem, melyet 
négyszögű kőalapon álló 6 faoszlop körit. A mennyezete Pán és Apolló képét 
mutatja. Itt nyüzsög nap nap után a férfiközönség, melynek a tarok, whist, 
billiárd és sakk a szórakoztatója. A kártya leginkább, meg a tiltott játék. Még 
1848/9-ben is «Montccarlo» a szála neve. S jellemző a fürdötelep csendje. 
«A fiatalság itt nem is néz a nők után; mintha némák volnának, csak pislog
nak, néznek és tánczolnak vagy zenélnek, de társalogni nem tudnak a mi 
ifjaink». Vasárnap a szép polgárnők hoznának némi mozgalmat a társaságba, 
ha ugyan ügyetlenek nem volnának. Valóságos divatbáb-kirakatok, a kik a 
telep vásárjain sem keresnek mást, csak Bécs, Prága és Pest legjobb nevű ipa
rosait, kereskedőit. Fényűzésük, élvezetvágyuk megtalálhatja itt, a mit keres. 
«Az élet módja, rendje, a mulatságok, a fürdőhely egész színe és tekintete, 
szintúgy mint minden egyéb, más volt itt húsz esztendő előtt és más mosta
nában . . Hajdanában társzekérrel jött ide minden vendég, most a szomszéd 
falukból és városból csoportosan hordanak a hajadonok és menyecskék tej
felt stb., epret, virágokat . . . nem mezítlábuak most már . . . ékesebb most 
minden rajtok, a mi a szemnek ki van téve . . . drágább most a rózsa, a tejfel, 
a szamóeza, de olcsóbb a csók, azonban veszedelmesebb».

A huszas évek óta lassankint ismét hanyatlásnak indul Bártfa-fürdö. 
A város 1834-ben 34 szobás fürdőházat emel ugyan, mely ma is fennáll; de az 
érdeklődés pang Az 1848/9-iki háborús idők azután siettetik a romlást, az 
egyre-másra, különösen 1856-ban támadt tűzesetek pedig végpusztulással fenye
getik a telepet. Az abszolutórium alatt mindenki visszahúzódik otthonába, s alig 
egy-egy súlyosabb beteg keres a források vizében gyógyulást.

Így tart az állapot 1855— 66-ig, a mikor a város saját kezeléséből, mely 
1852-ig húzódott, több sikertelen kísérlet után a környék pár birtokosa: Des- 
sewffy, Bánó Miklós és Korniss-Kloch báró bérli ki 8 évre a fürdőt s épiti újra 
fel az épületromokat. Majd 1868 —73-ig részvénytársaság működik, de a kiváló 
vezetés daczára sem boldogul; ekkor újra a város próbálkozik meg szerény 
anyagi viszonyaihoz mért befektetésekkel, azonban megint csak eredménytelenül.

Végre a kilenczvenes években beáll a kívánt fordulat. 18í)0-ben Csernitzky 
bécsi balneotechnikus új foglalatot ad a vizeknek, teljesen átalakítja a gyógy- 
kutakat, czementmunkájú ivócsarnokokat és pavillonokat emel. Utána két év 
múlva a Zimonvi Schwarcz A. és fia budapesti ezég folytatja a nagyszabású 
munkálatokat, meg 1891 óta egy új részvénytársaság, kiknek érdeme, hogy a telep 
ma az ország legelőkelőbb és balneotechnikai tekintetben legjobb fürdői közé 
tartozik. A rohamos emelkedésnek jelentős tényezője az 1893 decz. 3-án meg
nyílt «Eperjes— bártfai h. é. vasul». Ugyanebből az évből való a vármegye 
részéről a «Bártfa-fürdö szabályrendelete». 1897-ben a város és a részvény- 
társaság beruházási czélokra ismét 470,000 K-t fordít.

A telepen a Deák-, Széchenyi-, Erzsébet királyné-, Otthon-, New-York- 
szállókban, az 1894-ben létesített új nyaralótelepen, díszes nyaralókban és ma
gánházakban 1200 szoba, több fürdőépület és vízgyógyító-intézet van. Neveze
tesebb öt forrása: a «lobogó-forrás», melynek az 1895-iki királynélátogatás 
emlékére «Erzsébet királyné-forrás» a neve, a «főforrás», az «orvos-forrás» és 
a «töltő-forrás» s a pár év óta ismert «kénes savanyúvíz-forrás», melyek — az

41*
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utolsót kivéve — ivókúrához és szétküldésre szolgáltatnak vizet, a víztöbbletet 
pedig nagy tartók gyűjtik a fürdők czéljaira.

Az ivóvíz-kúra, észszerű használat alapján, valódi orvosszerként hat. 
Csodahatásait már Dessewfify J. felsorolja, de megemlíti a visszás használati 
módokat is, melyeknek következése a betegség rosszabbodása. «Egy lengyel 
dámát tudok, — írja a müvében — a ki hatvanszor fürde ittlétekor; a követ
kező évben duplázni akarván egészségét, százhúszig vitte. De úgy járt, mint 
Aesopus vén asszonya az aranytojó tyúkkal: felénél többet vesztvén egészsé
géből úgy elbetegede, hogy azután sohasem jöhete többé ide». Fürdői: szén
savas vasas tartalmúak, máskép aczélfürdők, melyeket tisztán is, fenyölevcl- 
főzettel vagy vásártelki vaslápsóval is alkalmaznak. Másnemű gyógyító eljárások 
orvosi utasításra: savó- és tejkúra, massage-os vizgyógyító-mód, Oertl-féle 
séta- és villamos gyógyító-mód. Azonfelül védett fekvése, sokat emlegetett 
«ünnepélyes szélcsendje», nagy fenyveserdő-körzete s mérsékelt légköri viszo
nyai elsőrendű klimatikus gyógyító- és nyaralóhelynek minősitik Bártfa-fürdőt.

A vendégek száma 1876—1900-ig : 652, 635, 643, 504, 895, 1316, 1207, 1474, 
1432, 1567, 1921, 2200, 1950, 2100, 2188, 1985, 1881, 1884, 2350, 3219, 3220, 3469, 
3686, 3558, 3587 volt.



XXL SZAKASZ

N ÉPLÉLEK ÉS M ŰVÉSZETEK.

I. A'éparány. A vármegye kb. 175,000 lakosságáhó] 11,000 magyar, ugyan
annyi el magyarosodon német, 34,0000 ruthén, a többi tót. Amazok a városok
ban és falusi birtokon cinek, emezek a községekben. A községek m agyar  népe 
a kurucz-korszak után kipusztult fajilag és ref. vallásával, de a lelke főleg a 
tótságnak egy és más ethikai sajátságában tovább él. Nem egy vidékünk ma
gyar nevű, de tisztára tót fajú lakossága magyarázza ezt a nagy átalakulást. 
A tót, kevésbbé a ruthén, sokat örökölt magyar elődeitől a ruházatában, ipará
ban, szokásaiban, költői motívumaiban, zenéjében, tánczában, bár erősebben 
élnek a szlávsággal közös szokásai, szertartásai és babonája is. S még egy az 
öröksége a magyartól: a magyar supprematia tisztelete, a vezető elemhez való 
ragaszkodása. Igaz, ebben a tekintetben a ruthén van oly erős, ha nem erő
sebb, mint a rokon faja; mert benne a Rákóczi-kultusz igen élénk reminiscen- 
tiákat hagyott.

A lólsüg a külvárosokban is erősen tért foglal, többnyire utánozza a vá
rosi viseletét, nagyjában mesterséget üz s a városok régi misztériumait1 a 
saját nyelvére lefordítva őrzi meg. A ruthénség hazája főleg a makoviczai terü
let, de a felsőtarczai járásban és a Tapolv mentén is bőségesen tért foglal. 
Az Árpádok után - kezd ez az utóbbi népelem az országba beszivárogni s a 
Máramarostól egészen Sáros vármegyéig eső zord völgyek során inkább nyomo
rúságban, de hűséges ragaszkodással a hazához éli napjait. Nálunk erősen 
összevegyül a tótsággal. Még a XVII. századig a legtöbb község az övé, de 
később kiszorul vagy beleolvad a tótságba. Oka ennek — a gyenge ellenálló 
képességen kívül — a pristas-rendszer, melynek lényege az, hogy a telekkel

1 Vallási színjátékok.
- A XIV. század elején, a halicsi ruthén fejedelemség megszűnése után 

népesedik be Sáros vármegye is. A ruthénség lassankint húzódik felénk, az 
éjszaki részbe. Soltészségek útján telepszik le ; irtásokra kap engedélyt, amikért 
kötelezettség jár : a szabadalom után megszabott adózás és szolgálmánv. Termé
szetben fizet és szolgál, mivel a földesúri tisztek sanyargatják, a hatósági kö
vetelésekkel szemben ravaszkodik, de hű az urához, ha védelmezi. Volt állami 
adója is. A papjait maga tartja el, ezért szapora is a papsága, melynek czél- 
jaira 1721-ben a kincstári uradalmakon parochiális földeket hasítanak ki. Mária 
Terézia alatt közönséges jobbágyok lettek a ruthének; 1848 felszabadítja ugyan 
őket, de a természetben szolgáltatott adót készpénzre váltja. így szegényedtek 
el, kivált hogy az úrbéri váltság is nyomta őket.
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együtt jár az egyházi és iskolai szolgáltatás. Ha t. i. a ruthén leány magára 
marad a telken s tót legényhez megy feleségül, a telek is vele megy, miáltal 
az egyház és iskola veszteséget szenvednek.1 II. Rákóczi Ferencz koráig a 
ruthén nem igen jut szerephez. Mint jobbágynép pásztorkodik, földet mivel 
vagy egyszerű kézművességet űz. Egyházi tekintetben a XV. század végéig szer
zetesi kormányzat alatt á ll; azután is hol a keleti, hol a nyugati egyházhoz 
tartozik; 1771-ben fogadja el egyetemlegesen Parthenius Péter munkácsi gör. 
kath. püspök főhatóságát

A ruthénség három nagy csoportra oszlik, melyek egyike a sárosi-zempléni 
léniák a Tisza forrásától lefelé lakó huczul-csoport folytatása.

Ez a lemák-faj telepszik meg a vármegye felső, főleg EK-i szélein. Ké
sőbb java része a makoviczai uradalomhoz tartozik. Magával hozza nyelvét, 
szokásait, a melyeket a magyarság érintetlenül hagy. Közigazgatási tekintetben 
kiváltságos a helyzete, valamint a vármegyei bíráskodástól függetlenül él a 
saját papjával és soltészével. Aki a falut telepítette, az az urától soltészlevelet 
kapott, miáltal a családjában a bíráskodás örökössé lett. Mivel azonban az ily 
család idővel elszaporodott, akadt oly soltész is, a ki bitói tiszthez nem jut
hatott. Ezeket azután adó alá vetették. A soltész a kisebb ügyekben bíráskodik, 
az igazi bíráskodás a vajda joga, kinek a botja alá egész járás tartozik Tiszt
tartóknak, ispánoknak is nevezik a vajdát, mig a kerületét ispánságaljának, 
vajdaságaljának. A makoviczai (krajnai) uradalom iwjdajáiásaiban körülbelül
7—16 közt váltakozhatott a falvak száma.

II. N épnyelv. A gácsországi kis-orosz v. ruthén nyelv a gör. kath. ószláv 
nyelvhez áll legközelebb. Két ága közül: az egyik a gácsországinak folytatása, 
a másik Szulintól Matiszován, Kis-Lipniken, Újakon, Gromoson, Feketekuton, 
Bajoron és Balázsvágáson át inkább a sárosi tót nyelvet közelíti meg, mint a 
sárosi ruthént. Az o-t tompa rt-nek (;/-t írva), a n t I-nek ejti. A sárosi tót nyelv 
eltér az irodalmitól; d’, f  = dz, Iz, r; ; I' - c ; ic=i, e ;  o —e-féle változattal beszél ; 
sak  ved, zadzem -et mond sn a d ’, ásnád', ozdnj helyott; taten, tola, tola t tento, 
tato helyett; pol’u-t pofi helyett. Magyaros kiejtései: becelounc, paroliét;; siti
tek — lábas jószág, robota (irodalmi nyelv) = práca. Ez a szójárás a nép életé
ből fejlett: a jellemét tükrözi úgy, hogy az itt lakó gör. kath. ruthénség a 
lengyelekkel, magyarokkal és huszitákkal nyelvkeverékké alakult, míg az isteni 
tiszteletben a szláv könyvek nyelvét tartotta meg. Egyebekben gördülékeny, 
könnyed, kedélyes, humoros, csevegésre és trivialitásra alkalmas nyelv.

A vármegye népnyelve, a Makovicza egyes pontjait kivéve, nagyjában a 
a tót és ruthén keveréke ügy, hogy jogosan nevezhető tót-ruthénnek vagy 
ruthén-tótnak, annyira elüt a szomszéd megyék igazi tót és a máramarosi 
ruthénség kis-orosz nyelvétől. A tót hatás a vármegye magyarságára végze
tes volt, de a ruthénségnek nyelvében, főleg költészetében szintén nagyon 
érezhető. Hogy a sárosi nyelv kialakulására a lengyelnek is erős befolyása 
volt, ez a körülmény magyarázza főkép azt, hogy a vármegyének egészben 
sajátos népköltészete van. A sárosi tót nyelv, mint keleti ág, jelentősen külöm-

1 Manap így pusztulnak ki a ruthének régi erős fészkükből: Szedliezéröl. 
A ruthén apa vallását a gyermekek külömség nélkül követik.
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bűzik a nyugoti tótság nyelvétől, amint a történeti multjok és népköltészetök 
is külömbözik.

III. A népiélek kilejezői különféle tényezők.
(A népi reminiscentiák állandók : a tót büszke arra, hogy magyarnak hív

jak s ha tud magyarul, arra is büszke. Tudja, hogy a faluja hajdan magyar 
volt s hogy az ősei magyarok. A kassai püspök 1880-iki magyar nyelvtanító 
rendeletének készséggel fogad szót. A ruthén pedig jóban, rosszban hűséges 
társa a magyarságnak.)

A terület, hol az apró, nagy községek támadnak, többnyire az uradal
mak körzete. De alakulnak külön falvak is, a merre a nagy uradalmak közép
pontjából kiesik a jobbágyság. Ilyenek a soltészségek s a makoviczai föld köz
ségei. Alakulásában a község e szerint egyrészt a kúriák fekvéséhez alkalmaz
kodik, másrészt a topográfiái viszonyokhoz. A tót község inkább nagyobb 
szabású, rendezkedése változatosabb, sokszor tarka-barka; a ruthén község 
egyszerűbb, többnyire cgy-két utczájú. Mindkettőnek középpontja a templom, 
melyet hagyományos stílben emel, továbbá a papiak és iskola.

a) Építkezésükben esekély a változatosság, mint a háztelek beosztásá
ban. A ház felállításánál mindkét népfaj a nap járása szerint igazodik: a 
lakóház hátulsó része északra néz; csak kedvező fekvés esetén van utczára 
nyíló ablakokkal ellátva. A ruthén község főutezája gyakran észak-déli 
irányú, ezért az egyik házsor a lakatlan részével áll az utcza felé, míg a 
másik ablakkal néz reá. A lakóháznak 2—3 osztálya van. A bejárás a hossz
fal közepére esik: az a pitvar, melyből balra a lakószoba, jobbra a kamara 
nyílik. A ruthén ház előszobája egyúttal a szarvasmarha istállójául szolgál 
A ház azelőtt fából és vályogból, szalmafedéllel épült, körülötte pedig a 
konyhákért terült e l; csak újabban, az amerikai kivándorlások óta, készül 
fedés és berendezés tekintetében tarlósabban és kényelmesebben. A szal
más házon nincs kémény, azt szelelőlyuk pótolja ; az ablakok aprók ; a házajtó 
nem sarokvason forog, hanem a sarok felé eső ajtódeszkából két csap áll ki, 
melyek közül az alsó a küszöbfába illeszkedik, a felső pedig egy vízszintes 
"spuhao-ba rótt serpenyővel tartja az ajtót. Az ajtó külömben alacsony; a 
küszöb szinte térdmagasságú. A ruthén ház három helyiségből á ll; a pitvar a 
kamra mellett van; a szekérszín nyílt, négy oszlopon nyugvó. Szokásos a 
kürtös kemeneze a lakásban. Az ágy a mennyezetig tele van varrottas párnák
kal. Kívül is meszelik az épületet. Az ablak szűk és alacsony, melyen a lakó 
sohasem szellőztet. A ház vége virágos kis kerttel az utczára néz. A tót ház 
is egyszerű : fából és szalmafedéllcl egy szobára, pitvarra és kamrára, néha 
istálóra épül. Az udvar, különösen a ruthén háznál, szűk. Ganéjgödör több
nyire nincsen. A gazdasági melléképületek a házzal szemben állanak. A kút és 
kukoriczakas azok kiegészítő részei, A telkek elkülönítése sövénynyel, a hol 
kőbánya van : kőlapokkal, ritkán palánkkal történik. Stilmotivum alig akad az 
építkezésben. Szinyén régi kapufélfán faragott levéldísz van, mintha a székely - 
ségből került volna oda; Vörösvágás ev. temetőjében muzulmán hatásra mu
tató fejfák láthatók. Ezek a magyar motívumok is bizonyítják a vármegye D-i 
részének hajdan magyar voltát. A magyarság stilhatását egyebekben a mako
viczai fatemplomok őrzik leghívebben, a melyek ikonosztazionai a bizanczi
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és nyugateurópai festőművészeinek a magyarságtól közvetített hatását mu
tatják.

b) A tótság bútorzata, ha kezdetleges is, kiállítás és csin tekintetében nagyon 
meghaladja a ruthénét. Berendezésök azonban egyezik : a lakószoba első hossz- 
és végkeresztfala mentén, a falhoz illeszkedve, derékszögbe összerótt két 
lócza húzódik, melyeken edények és kannák helyezkednek el. A hol a lóczák 
összeszögellenek, ott áll a ruthén egyetlen asztalos-bútora : a tulipános szek
rény. Mert a többi bútordarab: a lócza felett méternyi magasságban húzódó 
polcz, a hozzá szegezett kanalas, az asztal s a család egyetlen ágya, inkább 
faragott, mint gyalult munkák. A asztalfedél eltolható, mert ládája nincs. A ke- 
mencze nagy tért foglal e l ; padja, tüzelőhelye és kenyérsütöje van A középső
től a padlásig érő, függélyes, négyszögű «kus» és agyaggal kitapasztott kürtő 
vezet ki az előszobába, honnan a füst a padlásra tódul. A kemencze felülete 
télen a gyermekek fűtőző tanyája. A tót házban vannak székek; a ruthén 
szereti a maga készítette karosszéket, mely rézsutosan bevésett peremével az 
ágyhoz támaszkodik s négy, nyolczszélre faragott lábon áll. Van ugyanitt 
czifra fogas, melynek csapjain a mázas tálak függnek, felső polczán pedig cserép-, 
tulipános és mázas tányérok állanak. A képek szenteket ábrázolnak : a ruthé- 
neknél erdélyi mintájúnk, vagyis üvegre mázoltak, melyeken az alak mellékes 
dolog. Van tükör is a háznál: keretes a mestergerenda alatt, és van agyaggal a 
falba tapasztott tükördarab. Az ágy felett póznáról csüggnek alá a czifra sávos 
törülközők, párnahajak és abroszok. Ezek s a módosabb tót házak bútor
darabjai a házi ipar sok értékes stilmotivumáról tanúskodnak.

A háztelek s a dűlőkben fekvő birtokrészek erősen kötik a népet a falu
hoz. Általában ennek csekély az igénye, kivált a ruthénnek, a ki nagy munka
bíró. A népi Jo glalkozások mindkét fajnál egyformák : a föhlmívelés, barom
tenyésztés, kertészet, halászat, fuvar, méhtartás teszik a munkakört, meg az 
egyszerűbb ipari foglalkozás. Az élet természetesen a nagyobb részében a 
szabad természettel juttatja összeköttetésbe a nép gyermekét, a ki fogékony 
is iránta, s a kedélyéletében gyakran megvillan egy-egy költői vonás. A ruthén 
élénkebb képzelmü, csapongó, álmodozó. Vadonabb is a természet, mely 
környezi.

c) A ruházat nemcsak fajonkint, hanem vidékenkint változik, de általában 
sok eredeti magyar stilmotivumot megőrizett. Színesebb, díszesebb a tarczai, 
vízközi és girálli járásokban; egyszerűbb, setétebb, szolidabb a Svinka folyó 
körül. A merőben tótos viselet: a daróez ruha, bocskor és bőrtüszö, csak 
a hegymagaslatok vidékén mutatkozik; a nép ruházatának alaptípusa minde
nütt másutt, még a ruthénség hegyei közt is, magyar. A díszítésben nagy a 
változatosság ; tulajdonkép a külömbséget ennek kisebb vagy nagyobb foka 
teszi. A férfi divat általában kedveli a zsinórzást: a tapolyvölgyi, főleg kurimai 
és girálti szűrszabók készítik a szüknadrágra valót, a kik «tenyérnyi parasztot» 
nem hagynak a posztón. Kende és Somos vitézkötés helyett hímzést varrat az 
ujjatlan mellényre, az ujjas hátára és sarkaiba, valamint a subát is elborítja 
lehetőleg zsinórczifrázatokkal. A hímzés maga a XVII. századbeli műhimzés 
motívumait követi. Ezeken a régi iparművészeti motívumokon kívül a férfi 
ember ruházatán magyarosak még a pitykegombozás íZboró), D-n a bnju-
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szos1 arcz felett hátravetett kis karimájú pörge kalap (Limes), a panyókára 
vetett fehér szőrgúnya és a ruha szőttes részei.

A tót és léniák ruházatában a főkülönibség az, hogy amaz ránezos csiz
mába húzott magyar szabású fehér darócznadrágot, ugyanolyan rövid pitvkés 
dolmányt és fekete rojtos kendőt hord ; emez átvette a nyakkendőt, a rán
ezos csizmával kezdi felcserélni az általános bocskort, más szabású fehér 
vászonfelsőt hord s lengyel módra hosszú barna felöltőt visel. A lemák nő 
hosszú vászoninge fölé, melynek rövid, puifadt és ránezos az ujja, színes 
kabátot, a fölött vizitkét, télen pedig prémes bundácskát húz, a mellén fekete 
kendőt köt keresztbe s fekete vágj' kék kötőt alkalmaz. A férjes nő vasárnap 
fejkötőt tesz fel s fehér kendővel szorítja le.

A férfi-ruházat érdekesebb változatai:
Kalap : kiskarimájú pörge (Lemesi; fekete, nagykarimájú, fekete szalagos, 

zöld zsinóros, legénykalap, melyen hátul szines mű- nyáron friss) virágbokréta 
és két pávatoll van kitűzve (Krivány/; széles, lapos karimájú, melyen a legény 
több szines szalagot lógat le iSzinyeújfalu:; a legénykalapon jobbról színezett 
kéztűk tollfogóval s oldalt lecsüngő szalag- és zsinórdíszszel (Deméle); nős 
férfi kiskarimájú fekete kalapján szalag és tűk; oldalt magyarosan természetes 
virágbokrétájú legénykalap (Girált); fekete báránybőrsüveg (Krivány).

Felső : Szörgunva kevés díszítéssel (Zboró); rövid gúnya (Leines); fehér 
szőrgunya piros és kék díszszel, kötöszíjjal, panvókára (Krivány); hosszú, 
szőrös, szürke, fehér vagy fekete guba (Krivány); kevés hímzésű és zsinórzatú 
ruházat (felsötarczai járás); hörködmen, mely új korában fehér, de zsírral 
vagy vajjal, hogy' új színét elveszítse és tartós legyen, kissé bemázolva iDeméte); 
ujjas suba (Kende, Somos) ; tarka gyapjúhímzésü ruha (Tarcza-völgyj ; hozzá 
téli szűr fehér és gaztlag hímzéssel (Girált).

Ing: mindenütt fehér, színes kivarrással, ujjai a kézcsuklón összekötve. 
Lila legény-nyakkendőt Demétén hordanak.

Mellény : sötétkék posztóból egyT vagy 2 sor fehér pitykegombbal, hozzá 
fehér vászon- vágj' szőr nadrág egj'szerű kék, keskenj' zsinórral (Zboró); elül- 
hátul dús hímzésű és zsinórzatú mellénj' s a felső részen gazdagon zsinóro- 
zolt és hímzett vászon nadrág (Lemes); fekete nyakravaló  piros és zöld dísz
szel, kétszer körülkötve, sötétkék nyitott mellény' piros és zöld zsinórzattal s 
gombokkal, továbbá fehér szörnadrág piros és kék zsinórzattal s hozzá réz
gombokkal kivert börderékszijj, melyet csak oh' legény' hordhat, a kitől leány' 
még nem esett meg, végül nagy börtüszö, melyet rézcsatok és rézgombok 
díszítenek (Krivány). Az utóbbi vidéken a szőrnadrágot nyáron vászonnadrág 
váltja fel újabban; a derékszijjuak a csaton túleső része oldalt lazán lóg le. 
A börtüszö a legény főbüszkesége. Ugyanitt a pipát abban hordják. A mellé
nyen sárgaréz-, a derékszijjon rézgombok, téleu-nyáron nadrág a csizmaszár 
felett, annak feléig, mindenütt sok hímzés meg zsinór divatozik Demétén; 
kék mellény, mely magyaros zsinórzatú és pitykés, Girálton. Ugyanitt Amerika 
befolyása a polgári ruhát teszi egyre divatosabbá, melyet vásárkor szereznek

1 A felsötarczai járásban csaknem kivétel nélkül bajusz és szakái nélkül 
s hosszú hajjal mutatkozik a férfi. Az utóbbi általános a ruthénségben is.
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be a városi rőfösboltból, míg a gúnyát, mellényt, szoknyát, ködment paraszt 
iparos szolgáltatja, esetleg az anya készíti. A tarczai járás után itt legdíszesebb 
a ruha.

L á b b e li: a felső vidékeken, de lejebb is, a bocskor, melyet azonban mind
inkább kiszorít a nadrág felett is, alatt is hordott csizma. Girálton a legény 
T'.éhol keményszárú, alul ránczba szedett csizmát hord, melynek a sarok fölötti 
részén hímzés vagy apró sárga rézszögek láthatók, a sarkán pedig sarkantyú- 
pánt van sarkantyú nélkül. De már múlik a divatja.

A női viselet színes, itt-ott rikító; a Svinka mentén egyszerűbb, sötétebb, 
szolidabb. Szinte minden darabja a házból kerül ki, bár szakszerű népi ipar
termelés is szolgáltatja a hozzávalót. Fonószék csaknem sehol sem hiányzik ; 
saját lenfonálból készül a vászonnemű. A hajdani népi iparművészetekből csak 
a szövés virágzik még. A kendervásznon kívül a leány maga szövi piros vagy 
kék pamuttal áttarkított kendőjét, mely arra való, hogy összecsavarva esküvő
jén (Mocsolya) a vállán átvetve hordja, asszonykorában pedig az imakönyvét 
bónválja bele s hóna alatt vigye. Ez a parték, mely azelőtt sima vászonból 
készült s a két végén himzéses vagy suprika (szálvonással varrott) munkájú 
volt. Atalvetőnek az úri nők is viselték, maid oltárkendőnek ajándékozták. 
A rendes fehér vászonkendőt batyu- vagy asztalterítőül s eső ellen használják.

A leány (Szinyeújfalu) a hóját összefonja, tövénél színes zsinórokkal és 
egy fekete szélesebb szalaggal vagy (Berzevicze) színes gyöngysorokkal meg
köti, hátul a szoknya aljáig lelógatja s közben a kötényéhez erősíti. Párta 
(Lemes) helyett néhol koszorút visel s a jobbját gyűrűkkel rakja tele, vagy 
(Girált) a szalagfonat végéhez, a hajfonat tövére lecsüngő szalagokat erősít. 
A pártaviselet külömben is ritkaság. Az asszonyi Jcjkendő : fehér (Zboró); piros 
selyem (Lemes) s hozzá sárga üveggyöngy-nyakék járul vagy fekete, melyen 
a hátul lelógó szögleteket színes hímzés disziti; a menyecskéé (Szinyeujfalu) 
sötétbarna nagykendő. A fejkendő alatt az asszonyok Jéjkölöl hordanak. Ebben 
a legnagyobb változatosság uralkodik. Van, a ki a fülét is elfödi vele, más 
szabadon hagyja. A fejkötő néhol csúcsosra, másutt laposra csavart kontyot 
takar. Rendesen vert csipke vagy hímzés köríti. Amazt a tótsóvári s az ENy-i 
részeken a szepesi csipkeverők szolgáltatják. A sóvári csak a csipkét veri ki, 
a hozzávalót vászonból vagy cseh selyemből maga az asszony varija s ren
desen hímzéssel cziczomázza. Sóvári csipkés fejkötőt pl. a sárosszentmjhályi 
nő visel, kinek fejét fehér vászonkendö övezi. A legszebb hímzett fejkötök 
Kapi és Finta vidékén láthatók. A selyem- és gyapjúhímzések rajtuk a Tareza- 
\ölgyiekkel egyeznek. A szinyeujfalusi menyecske ezüsttel átszőtt fejkötőjén 
virágdísz és fehér csipke van

A n ya ko n  a leányok gyöngyös nyakékén kívül a lcmesi asszony sárga 
nagykendőt köt. Ennek azonban másutt más a feladata : a kriványi leány, a ki 
az ingujját — a ruthénnel ellentétben — a könyökig feltolja, a mellénye, felett 
köti meg, holott a kötés másfelé annak alája kerül; ellenben az idősebb 
asszony a fejére veszi, nyakán az álla alatt keresztbe csavarja s a nyakszirten 
köti meg, úgy hogy a végei lelógjanak; a szinyeujfalusi menyecskének házi
lag szőtt piros- és fehérsávos vászonkendője van.

A derék vagy mellény : kirívó színű, virágos selyem (Girált) gazdag ezüst
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vagy magyaros zsinórzattal; virágos zöld selyem (Zboró), melyre fekete pré- 
mezetü és bélelésü, barna, színes hímzésű és bőrdiszitéses bőrködmen borul; 
piros ujjas (Lemes). Kriványban is szokásos télen a fehér prémes fehér bőr
ködmen. A szinyeújfalusi fiatal asszony derékja fehér selyem aranycsipkével 
és vörös bársonydíszszel van elhalmozva, melyet erősen megszorít, hogy lapos 
mellet mutasson ; alul pedig sötétkék kötényt köt, melyhez lelógó fejkötő-sza- 
lagokat erősít. Ugyanitt szokásos a szoknyás derék használata.

A szoknyában a sötétkék, dús ránczú a divatos (Krivány, Szinyeujfalu) 
meg a világos kék, melyre fehér vászonkötény simul (Zboró) ; hímzett virág- 
bokrétás lilaszínűt fekete köténynyel a lemesi nő kedvel; fehéret sűrűn rán- 
czolva a lemesi leány. A pruszlikra és szoknyára ma már némi kacskaringósan 
varrt zsinórzat is kerül. Legkurtább a szoknya a tarczai, leghosszabb a sirokai 
járásban. Az egész vármegyében fehér szoknyát csak szűz leány viselhet.

Lábbelinek a nő csak hosszabb útra vesz maga készítette bocskort, a mely 
még leginkább a ruthénség körében szokásos. Általában kiveszőben van, mint 
a girálti nők vörös kordován csizmája is.

d) A két faj élelme szegényes. A ruthéné, a kit a zordonabb természeti 
viszonyok konszervativabbá tesznek, különösen az : gyenge minőségű gabona
kenyér, puliszka (zamiská), zablisztből savanyú mártás és rozsból savanyú lé, 
néha kukoricza- és tatárkadara. Kedvelt eledelek a bandurkovo galuski (bur
gonyás szaggatott metélt), lángos, kapusaik (káposztás lángos), télen a besózott 
bárányhús. A reggeli mindig főtt étel (leves, derelye). Nyaranta rendesebben, 
háromszor és bőségesen folyik az étkezés. Zsírt nem igen használ a ruthén, 
húst is ritkán. Ezért szapora a betegség a családban, főleg a vérhas, kólika, 
tífusz. A kuruzslókhoz szívesebben fordul segítségért ez a nép, mint az orvo
sokhoz. A hegyi lakó lazább erkölcsű és iszákos, de azért bűncselekményt 
nem igen követ el s lopni sem szokott. A pálinka élvezése külömben — saj
nos — általános mind a két fajnál: a fuvaros keresményének egy része az 
útszéli korcsmákban marad, a mezei munkás meg otthon issza a gyilkos italt. 
Nemcsak denaturált szeszt, a melybe erős lüszert szokás vegyíteni, hanem 
gácsországi példára élhet l is. Ritka a magát megtartóztató község : ott is csak 
az ünnepnapokra szorítkozik a korlátozás A tót asszonyok (babai a melegített 
vagy forralt pálinkába ezukorszirupot vagy mézet és czimetet kevernek, néha 
megfestik az italt (sladkai. A tólság külömben családi ünnepségen már inkább 
a bort fogyasztja, az Amerikából visszatértek közt pedig divatossá vált a teá
zás is. Innen továbbá a népnek a fertőzéssel szemben nyilvánuló hitetlenségé 
bői érthető, hogy a gyermek-epidémia, a tüdővész, gvuladás s újabban, az 
amerikai életmód következményeként, a gyomorhurut pusztító hatásúak. 
A pióezatelrakás okozta gyakori vérveszteségnek is sok áldozata van. És 
a pálinkát igen fontos orvosszernek tekinti a nép. Jellemző, hogy lakodal
mon és keresztelőn legtöbbször csak kenyér és kalács jut ki a vendégségnek, 
de a pálinka mindent pótol. Az alkoholizmus veszedelmes terjedése ellen, több, 
szinte évszázadokon át meg-megújuló hatósági rendelkezés után, a 4181—1911. 
alispáni körrendelet intézkedik erélyesebben, melynek tételei az iparigazolvány 
évi ellenőrzésére, az italmérő üzleteknek isteni tisztelet alkalmával való zárva 
tartására, a korcsmái hitel korlátozására, az alkoholizmus ellen való küzdelem
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megmagyarázására, a kiskorúaknak a szeszfogyasztástól eltiltására (6245'60- 
1894.; 1092—1911. alisp. sz.) vonatkoznak.1

e) Mint a hegyvidéki lakó, a mi népünk is élénk képzelmű. A tótban több 
a kedélyesség, mint a komolyság; a ruthén mélyebb érzésű, inkább melancho- 
liára hajló. Népi költészetökben is jelentős az eltérés : a tótnak derült, gyakran 
ömlengő a költői hangulata, a ruthéné talán a százados alárendeltség és sok 
csalódás miatt bánatos, sokszor kétségbe átcsapó. A természetben való elmélye
dés magyarázza másrészt mindkettőben, hogy a mi rendkívüli, nagyszerű, 
természetfölötti, misztikus, egyformán foglalkoztatja őket; sokat bajlódnak a 
hazajáró szellemekkel, boszorkányokkal, sárkányokkal. Szives regemondók, 
meseszövők, mondaalkotók; történeteikbe erősen behatol a múlt, annak is a 
rablóvilága, a «Jánosik» zsiványdiistóriája, annak kincsei s az urak okozta bor
zasztó halála, továbbá a kurucz-kor szegénylegény-kalandjai. A hazajáró lélek 
különösen réme valamennyinek; tesznek is ellene, hogy fel ne keresse: a kor
helynek üveg pálinkát dugnak a koporsójába, a nőnek kézi munkát, a legény
nek és leánynak, ha még nem járt ki a jussuk, kettévágott krajczárt. Még 
rögöt is visznek haza az elhunytnak hantjáról: háromszor körüljárják az asz
talt s úgy dobják el maguktól. A babona, különösen a betegség ellen, szokásos. 
Fiú ha születik, fejszével érintik, hogy jól vágjon, a leányt meg asztal alá 
teszik s tűt adnak a kezébe, hogy ügyes varró legyen. Ha a látogató dicséri 
a gyermeket, háromszor feléje köp, hogy meg ne igézze - A kisded fürdőjére 
hat hétig keresztet vet az anya, hogy az ördög nyomorékkal ki ne cserélje, 
utána pedig sótlan vajjal kenegeti, hogy a bajt kicsalja belőle. Fogzás idején 
a gyerek, ha görcsöt kap, hajnalban az ingét letépik róla s mielőtt a kakas 
szólna, a temetőben vagy útszélen feszületre akasztják, avagy a keresztapja 
selyemszálat köt az ujjára, megvérezi a saját ujját s keresztet vet a kisded 
ajkára. Étkezésnél a só kiborulása veszekedést, délelőtt a pók szerencsétlensé
get, délután szerencsét, a kutya vonítása és libák repülése tüzet, ha nyúl vagy 
macska fut keresztül az úton, az felborulást, a csuklás emlegetést, a balfül vörös
sége dicsekvést, a jobbé ócsárlást jelent. Telt edénynyel találkozni jó. A tehenet 
tavaszi első kihajtásakor szentelt vízzel locsolják meg, az istálló küszöbe alá 
pedig tojást, lánczdarabot és lakatot ásnak el, hogy az elsőtől őszig meggöm- 
bölyödjék, a második megkösse előtte a boszorkány kezét, a harmadik elzárja 
a bajt. Az istálló ajtajára ezenfelül keresztet meszelnek: az nem engedi be a 
rossz szellemet. A szembajosnak háromszor a szemébe köpnek ; tagmerevedés 
ellen holdújuláskor rögöt hoznak a sírhantról s vele dörzsölik a beteget; a 
vizibetegségben szenvedő ellop egy darabot a kötélből, melyen a koporsót a 
sírba eresztik s a derekán viseli. A hideglelős ruthén szentelt füvet, áldozati 
ostyát vagy proszkurát (kovásztalan kenyéri rongyba kötve akaszt a nyakára

1 L. Széinán I . A sárosi, zempléni és szepesi kisoroszok. (Nemzetiségi 
Ismertető Könyvtár. 1912.)

- A szülés alkalmával s az újszülöttel követi el a ruthén a legtöbb 
babonát. Sok a keresztszülő ; a komaságot erősen tartja a nép. Az apró gyerek 
nyáron hosszú vászoninget, télen rövid gubát hord. Ä ruthén nem szapora faj. 
A nőt az anyaság, melyet nem kiméinek, nagyon megviseli. A tót faj szapo
rább : sok ott a gyerek.
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s ha a baj utoléri, csipkebokorra köti A ráolvasás, ráimádkozás s a betegség 
megátkozása közkeletű babonák. Az igézet ellen szenes viz a használatos, mely 
úgy készül, hogy tiszta vízbe visszára számított, kilencz darab égő parazsat 
dobnak. Abból a megigézett egy kortyot iszik, a többit az ajtófélfára önti rá. 
A babona külömben is szapora, bár az amerikai befolyás a fiatalság körében 
már ritkítja. Az egyházi és polgári élet eseményei, valamint az egyes foglal
kozási ágak a termelői. Talán a legtöbbje a babonának a karácsonyi ünnephez 
fűződik, valamint a Sz.-Miklós- és Sz.-András-napokhoz, a foglalkozás keretén 
belül pedig az állattenyésztés egyes mozzanataihoz. Ilyenek : az állatgyógyítás, 
a rontás ellen való védekezés stb.

j)  A népszokásokban és népi játékokban, melyek közt pogány 1 eredetűek 
S'vannak, minő a ruthének János-napi tűzugrálása, szintén meglátni a babo
nát. S meg a karácsonyi, húsvéti, vizkereszti stb. szokásokban.1 2

Gyermek születésekor a nagyszülők jelen vannak. Az újszülöttet áldomás
sal, szertartásosan fogadják, hogy a rossz szellemtől és igéző pillantástól meg
óvják. Vigyáznak rá, hogy keresztelésig ki ne cseréljék, a mi a régi boszorkány
hitre és a mozgalmas idők emlékezetére mutat. A szomszédok is ellátogatnak 
a házba s ők is áldomást isznak. A keresztszülőket nagy lakomával fogadják 
a szülők. Az anya első kimenésekor a templomot, azután a komákat keresi fel, 
a kik tojást adnak neki, hogy a gyermek gömbölyű legyen. Ekkor a szláv 
tegezés a kendezésbe megy át köztük. Sokszor a keresztszülő a gyermeket 
is kendezi.

A fiatalok közt az akadályt babona háríthatja el. A leány Sz.-Mihály- és 
Sz.-Tamás-napját étien-szomjan tölti, azután este kimegy a kútra s háromszor 
lekiáltja: «Mária! Sz. Mihály! (Sz. Tamás!) mondd meg, ki lesz a párom?» 
Be is állít nemsokára a legény a házhoz egy idősebb férfi ismerősével. Maga 
nem beszél, míg a társa mindenféle üres dologgal hozakodik elő. Egyszerre 
a legény a zsebébe nyúl s az asztalra vet 40 —50 krt. A leány elkapja s kifut 
pálinkáért. Mikor meghozza, a kérő kijelenti, hogy van a háznál valami eladni 
való. A szülők mosolyognak, időt kérnek s töltögetnek. Mindez formaság, mert 
kitűzik a jegyváltás napját. Az ezt előző estén az atya a kérőhöz megy s azt 
mondja: «A mit meg akartok venni, eladó: odaadjuk.» A leány négy nyoszolyó 
leányt választ s egy kiadót. A jegyváltás egész czerimóniáját ez és a kérő 
végzik folyton tréfálkozva, fecsegve s a bibliából idézgetve, míg a szülőknek 
csak az evésre-ivásra van gondjuk. A lakodalmi szertartásosság egyre ritkul; 
szerelmi házasság elvétve akad. Azért a hitvestársak jól megférnek egymással,

1 A szláv mithoszból inkább csak neveket vesz át s egyes embereknek 
nagyobb erőt tulajdonít.

2 Szémán Istvánnak az Eperjesi Széchenvi-Körtöl 1910-ben 500 K-val 
jutalmazott gyűjteményében népszokások: karácsonyi 2 lakodalmi versese
tekkel, vörösaimai lakodalmi, János-napi 4, pünkösdi, vtzkereszt-vigiliai. Más 
népszokások: a vósolóké, a dozsinki aratáskor. A sóvári svábok és sófőzők 
szokásai kiveszőben vannak. HSOti-iki (jún. 6.) ujszebeni babonás adat, hogy 
ns Rákócziné kenyeret süt, melynek felső héja feldagad. A támadt forma kato
nához hasonlít, melynek a melle pánezélos, a karjai le vannak vágva, a melle 
alatt kígyók látszanak. Mikor az esetet az eperjesi német őrségnek jelentik, az 
ijedtében (okt.) Sziléziába szökik.
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különösen mivel a nő hű és türelmes. «Ha nem ver, — mondja — nem is 
szeret». Lakodalomkor a menyasszony a vőlegénynek inget ad, melynek gal
lérja zsinóros A zsinórra sok bogot vet, hogy az ura rossz indulatait megkösse. 
Egyebekben a régi szokásokból már-már csak az eszem-iszom divatja él.1 
Ilyesmi a kcnnes. Olyan bucsúféle a templomi védőszent napja után vagy 
vasárnapon. Sütés-főzés, udvar- és utczaseprés az előkészület r á ; az ünnep 
maga dinoin-dánom. A gyermekeket piros szoknyában kihajtják lepénynyel, 
kalácscsal kezűkben az utczára, hogy ne alkalmatlankodjanak. Harangozáskor 
a szomszéd faluból jött asszonyok, leányok a templom előtt húzzák fel a 
csizmát, hol a meghívások történnek. Mise után kiki odamegy, a hova hívták. 
A vendéglátó háznál ivás, ének, tereiére folyik. Az ebéd : tejben főtt kása czu- 
korral, káposzta, birkahús sóval jól behintve, végül tésztás leves. Villa nincs, 
csak fakanál. Este azután táncz következik a korcsmában, mely másnap éjfélig 
eltart. Akkor a biró a botjával jelet ad s végzik a mulatozást. A kermes (Kirch- 
messe) szász eredetű.

Népünk tánczii elrontott csárdás, keringő és polka. De van saját táncza 
is, melyet a párok egyhangú ütemre, egy helyben, lassú rezgéssel, a sarkon 
aprózva, ide-odaugrással s időnkint úgy lejtenek, hogy a tánczos felemelt 
kézzel forgatja a leányt. Az arcz közben komoly, ünnepies, néha bús; a legény, 
csak ha bepálinkázott, akkor kurjongat, énekel, toporzékol. Az aratóünnep 
vége is táncz, mikor bokrétát, szalagos kalászkoszorút visznek a fiatalok az 
uraság udvarára áldomás czéljából. A táncz a szabad ég alatt vagy a kői cs
illában folyik. A legény közben dalokat rögtönöz. A zenét klarinéttal, hegedű
vel, brúgóval többnyire a falu czigányai adják hozzá. Ha a legény a bandával 
kisérteti magát, előbb a brúgóba garast vet.

HARMINCZHARMADIK FEJEZET.

Népi költészet.

I. A vármegye népi költészete sajátos jellegű, a mi nem úgy értendő, 
mintha tárgy és eszmekor tekintetében teljesen elütne a többi tói és rulhén 
vidékekétől, bár főleg a mondái költészetének vannak egészen sajátos tárgyai 
is, hanem úgy, hogy a közös eszmék és érzések megéneklésében inkább for
mailag és nyelvileg tér el a közös forrástól, felfogás tekintetében pedig csak 
annyiban, a mennyiben ha ugyanaz a hőse kerül is népünkhöz, sokszor egé
szen más tartalmat ad neki a nézőpont, melyről a dolgot felfogja. Formailag 
főleg az újabb — tót népköltészet s nem ritkán a ruthén közeledik erősen a 
magyaros verselés módjaihoz, nyelvi szempontból pedig valóságos specziali- 
tása a szláv filológiának.

Igaz ugyan, hogy a politikai vármegyének általában alig lehet sajátos

1 Pécsujfalun (Vörösalma) lakodalomkor a kakasverés divatozik. iLásd 
Osztr.-m. MonT
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népköltészete, mert a nyelvi határok nem alkalmazkodhatnak a politikaiakhoz; 
de épen Sáros vármegyében mégis beszélhetünk önálló népköltészetről, a mire 
a nyelvi sajátosság jogosít tel bennünket. A tót és ruthén kölcsönös nyelvi 
hatás erre is kiterjed , különösen a tót nyelvé nagy, a mint a magyarság teljes 
kiszorulása, úgy a tót-ruthén nyelv összevegyülése s a két népköltészet tárgyi 
és eszmei közössége tekintetében. Csak így érthető a gyűjtők előtt az a jelen
ség, hogy egy és ugyanaz a népköltemény egyformán él mindegyik népfaj 
ajakán. S a népnyelvi és népköltészeti sajátosság magyarázója még a len
gyel hatás.

A XIX. század közepéről ismeretes Kollár János tót népdal-gyűjteménye, 
mely néhány sárosit is felölel. Majd 1866-ban Greguss Ágost, a ki eperjesi szár
mazású, irányítja a tót és ruthén népköltészet felé «a magyar irodalom s az 
illető népek irodalma érdekében» a Kisfaludy-Társaság figyelmét. Fincicky 
Mihály fordítása tót és ruthén dalokat tartalmaz. (A ruthén daloknak eredeti 
nyelven való gyűjtése és kiadása külömben tulajdonkép 1890-ben indult meg 
l'rabéig Mihály «Husskij Szolovej» (Ungvári kis kötetével, majd ugyanannak 
bővebb s legalább vidékek szerint osztályozott aUhro russki narodni szpivanki» 
(Budapest, 1901.) czimű munkájával és lapjának, a «Negyila»-nak gyűjtésével.] 
A jelzett gyűjteményekben nincsenek a népköltészeti termékek sem terület, 
sem műfaj, sem eredet szempontjából osztályozva. S a közlésekből hiányzik 
a prózai rész. Egyéb kiadványok is alig néhány prózai mondát, regét mutat
nak be, jobban mondva dolgoznak fel vagy utánoznak. 1907-ben az «Eperjesi 
Széchenyi-Kör» vállalkozik a vármegyei tót és ruthén népköltészet összegyűj
tésére 1910-iki pályázatával.1

Mindamellett, hogy a kiegyenlítő nyelvi hatás a vármegyében nagyon 
közel juttatta egymáshoz a két fajt, van azért külömbség az erősen tót és ruthén 
vidékek költői termelése között. Érzelemviláguknak jelzett eltérése, valamint a 
ruthénségnek szigorúbb erkölcsi felfogása magyarázza ezt. A dallamok is el
térnek : a ruthén határozottan rokona a magyar népdalos formának, míg a tót 
dal a szláv zenének őrizte meg több jellemző vonását. A magyar és ruthén 
dallamok rokonságának érdekes bizonyítéka az a gyűjtemény, melyet a gács- 
országi Sencsrnko-lársaság adott ki fonográf-felvételek nyomán. Annak beveze
tése határozottan rámutat a magyar-szlovák hatásra.

A ruthénség, a vármegye régibb idegen fajú eleme, részben a honfoglaló 
magyarsághoz csatlakozó kisoroszok utódja. Ilyennek hirdeti a «Zalán futása», 
melyben Laborczánnak, az orosz vitéznek majdnem oly fontos szerep jut, mint 
Étének, a magyar hősnek. () is felajánlja magát Árpád győzelméért Ármánynak 
s épen ő bal meg az új hazáért. Ez a kép, jelképe a ruthén és magyar faj 
benső viszonyának, az ezeréves együttlét folytában, még a jobbágyság súlyos 
helyzetében sem változik.

A merre jár-kel köztük az ember, a Dunajecz kopár sziklavilágától kezdve 
a Kárpátok tövében, a Tapoly völgye hosszán s a Hernád felső folyásánál új 
élet, új nyelv, új szokások fogadják. Mindenütt felhangzik a d a l: hol a juh-

1 Fabó Bertalan a zenetörténetében a »Háború volt, háború volt István 
király alatt» kezdetű tót katonadalt említi az Árpádok korából.
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pásztor tilinkója mesél örömröl-bánatról, liol a fiatalság éneke zendül meg 
búsan is, vigan kötődve is, de alaptónusában mindenkor melancholikusan. Dal
fakasztó érzésekben gazdag világ ez tehát, melynek őszinte s a nagy eszmékért 
is lelkesedő belső élete van. Az érzelmek gazdagsága fejti meg a költői képek
ben és gondolati ritmusokban való dúskálódását a ruthénnek, meg azt a jelen
séget, hogy a «ko lom ejka» nevű dalokban 1 az egységes tárgy ritka: a csapongó 
képzelem tárgyak, eszmék egész csoportozatait öleli fel. Persze ezzel együtt 
jár gyakran a képhalmozódás következménye: az ismétlés s a kifejezések el- 
laposodása.

A mélabús természetű ruthén dalköltés ősi emlékei: a kolgadka, olyan 
karácsonyi pásztorének-féle dal, meg az ősmithologicd da ltö red ékek ; újabbak: 
a kolomejka, valamint a kis-orosz népdalköltészet legszebb termékei: a családi 
és szerelmi dalok. Történeti énekek a dum ö-k, a melyek a kozák élet hős korát 
dicsőítik és az újabb katonadalok, a melyek viszont a magyar katonadalok 
csapásán haladnak.

A melancholián kívül meg-megcsillan azonban jóízű humor is, bár rit
kábban, mint a népies mondákban, mesékben és közmondásokban.

A) A Urai költészet tárgyai mindkét fajnál . Isten, haza, katonaélet, faj- és 
gyermekszeretet, szerelem, hűség, bánat, évődés, lemondás, természetszeretet.

Az Istenben való bizalom a teljes megadásban nyilvánul: «A mit Isten 
elvégzett, ember nem tesz arról». Az élet bajainak elviseléséhez tőle vár segít
séget a besorozott legény, a ki arra kéri a babáját, hogy sodorjon gyertyát s 
gyújtsa meg az Isten előtt, hogy katonaéletében szerencsés útja legyen; viszont 
a megcsalt leány az Istentől való elfordulásnak tekinti a boldogtalanságát.

«A templomba, anyám !
Engem mért nem vittél ?
Az Istentől boldogságot
Rám mért nem esdettél ?» 2

A hazajias érzelem az oka, hogy népünknek «Jönni-menni más országba 
— Nem tetszik a más szokása», s bárhol van, visszakivánkozik:

Tót d a l:

Pedig sok a baj otthon, mint a XVIII. század kezdetéről való panasz mondja:

«Hej királyom! jó királyom! 
Megverték már a francziát, 
Én már haza vágyom.»

Még egyszer, még egyszer 
Próbát teszek nálok;
Ha nem adják hozzám, 
Katonának állok.

«A magyart elnyomják, 
Németet emelik: 
Szabadságunkat 
Semmibe sem veszik.

Szabadságunkat 
Kipusztítják végkép 
Azok a németek, 
Kik hazánk’ kiélték.

Széttépték Lengyelhont, 
Most tépik Magyarhont: 
ügy tekintik azt már, 
Mint valami vadont.»

1 Kördal és körtáncz.
2 Szémán István gyűjtése.
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A haj küllőmben az új hazában is mindennapos. 
T ó i d a l :

Amerika földjén 
Kőből van a korcsma : 
Császárnak fiai 
Odajárnak sorba.
Ez a szavuk ottan : 
(•Gyertek, fiúk ! haza . .. 
Gyertek, fiúk ! haza, 
Amerre — a haza !»

Ott, a mi hazánkban 
Vannak, a kik vélik, 
Hogy Amerikában 
A pénzt gereblyélik.
De hiába vélik,
Mert Amerikában,
Haj Amerikában 
Nyögnek a munkában.

De azért önérzetes a rutlién, külömb s harcziasabb másoknál, megbírja
a bajt.

S hogy a szava nem puszta szó, akkor bizonyítja meg, mikor az egész 
nemzet talpra áll. A rutlién Itúkóczi-nó'u, melynek szövegéből csak töredékeink 
vannak, a régi kurucz dalok rokon motívumait érezteti dallamaiban. 1848 után 
is együtt zokogja panaszát az elnyomott országgal a rutlién furulya :

«Jó volt lakni a magyar hazában,
A mig Kossuth fenn lakott Budában.»

Harezias érzése a kalonadalokban utóbb is megcsillan (Lernes):
«Ne sírj, édes anyám !
Hadd sírjon a babám:
A sorozás Eperjesen 
Mihamar itt leszen.»

De azért a katonasor nem valami kívánatos dolog. Siratják is azt, a ki 
belejut : az anyja, testvére, rokonsága; de senki jobban, mint a babája. Nehéz 
a legénynek is, hogy az utóbbitól elszakadjon . . .

«Hej császárom, császárocskám, «Irt a császár, a császárné
Tedd meg a kedvemre : Egy levelet, szépet:
Ha bevettél katonának, A lányokat ne szeressük,
A rózsám’ is vedd be.« Csak a menyecskéket.»

A hazai területen a legkedvesebb neki az a darabka föld, melyen szü
letett. Az otthon és a természet szeretete valósággal naiv ragaszkodássá 
válik benne.

Falujában, a hegyei és erdői közt, érzi jól magát; nem is vágyik el addig, 
inig a szükség nem hajtja. Mert bizony az az újabb időben gyakran jelentke
zik s miatta sok a beszegezett ablak, s buján veri föl a burján az elhagyott 
háztelkeket. Tényleg megható, hogy némely vidéken mily szűkös anyagi 
viszonyok ellenére tud boldogulni ez a nép. Maga mondja a ruthén a földjé
ről, hogy «ott még püspöknek sem volna jó lenni». Valószínű, hogy igényeinek 
mérséklésére a görög ritus szigorú böjti fegyelme is nagy befolyással van ; 
mert hiszen a szerdát és pénteket leszámítva száznál több a böjti napja, a 
mikor a kenyéren, főtt burgonyán és nyers káposztán kívül alig eszik egyebet. 
A böjt rá nézve gazdaságilag is fontos körülmény: az olyan napon nincs 
egyéb vásárolni valója, mint a só. Derűs kedvvel hirdeti azért megelégedett 
voltát a következő makoviczai dalban :

T ótii Sándor: Sáros vármegye monográfiája. III. 42
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«Makovicza hegyes, kopár,
A hol csípős szél fujdogál : 
Erdők, vizek, jó friss vizek 
Edzik ott a lelket, szivet.

*

Kimondom én nagy-merészen : 
Vígan lakom erdőrészen ; 
Rákóczi is betért ide 
Makovicza örömire.

Mint a hajnalcsillag lénye 
Oly víg Makovicza n é p e ------

★

Azért, hogy itt bor nincs soha, 
Van Tokajnak elég bora; 
Nincsen azért itt semmi haj,
A nép úgy él itt, mint a hal.»

Borúsabb a szerelem hangja : többnyire a boldogtalanság siratása. Típusa:
«Kecskerágón fehér virág,
Vörös a bogyója:
A szerelem, ha igen nagy:
Bajnak okozója.»

Az első szerelem főképen csapás ; az elmúlása valóságos lombhullás :
«Vége első szerelmemnek,
Első csókjaimnak;
De sohasem lesz vége majd 
Bús sóhajaimnak.»

A boldog családi otthon képe a hű és odaadó feleséggel azért fel-feltünik 
a dalokban. Vágyik utána a fiatal. Keresi, válogatja is a párját. A nóta oktat- 
gatja ki, hogy kerülje a módosat, a ki ha czifra, nem kel korán; a más
hitűt, mert feleselős lesz ; az özvegyet, mert «jobb az ebéd, mint a vacsora» 
az «egyetlen»-t, a kire úgy ügyel az anyja, mint a tűzre s azt szeretné, hogy 
királyasszony lenne; a városit, a ki «árpatésztát sohasem evett».

Tót dalok:
Jöjjön ki, anyácskám !
Jó megkent kalácscsal :
Hozzuk ám a vejét 
A kelméd lányával.

(Lakodalmas ének: Somos.)
★

A somosi biró lánya vagyok én.
Hat szél széles szoknyát is hordhatok én ;
Az én csizmám magas sarkú, kordován :
Somos legszebb legénye az én babám.

★

Be a templomba egy, 
A templomból kettő : 
Most, édes anyácskám! 
Tied mind a kettő.

Én kapii legény vagyok :
Nincs asszonyom, magam vagyok.
Minek volna nekem asszony, fiatal ?
Ha magammal a fejemre nőtt a baj.

(Tánczdal is.)
★

Kendert áztat a lány 
A zöld hegy tövébe’,
A legény meg csak néz 
Fekete szemébe.

Ha ilyen szemeket 
Boltban árulnának,
Venne minden legény 
Mindegyik leánynak.

(Rulhén dal is.)
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A házas élet az a rév, melyben a ruthénnek édes pihennie. Édes azzal, 
a kire hűséggel várakozik :

«Szerettelek, szép galambom,
A mig leány voltál;
S várok reád, özvegységre 
A mig nem jutottál.»

S ez a várakozás nem egyszer bánatot, elkeseredést, majd szemrehányást 
vagy a nemtörődés gúnyját váltja ki a szerelmesekből.

A könnyű megvigasztalódás másfelől a kedves kötődés szavait zen- 
díti meg :

«Mitől is van, kedves kis lány 
, Olyan édes szájad ?»
«Bekente az anyám mézzel,
A mely rajta száradt.»

*
Tót dalok :
Minek küld, anyácskám ! 
Engem iskolába'?
Nem lesz belőlem pap,
Azt ne is kívánja.

«Huzzuk ki még ezt a telet: 
Tavaszra oszt’ Isten veled.»

Nem lesz belőlem pap, 
Páternek sem állnék,
Hisz’ az oltártól is 
Csak menyecskét látnék !

(Lemes.)

Két kicsi galamb ült 
Eperjes tornyára :
Úgy szeretik egymást! 
Irigy, a ki látja.

Ne irigyeljétek,
Emberek, rossz lelke k !
Hiszen olyan szép az,
A mikor szeretnek !

(Sztankahermány.)

A ruthén dal külön formája a kolomejka,* mely a négysoros versszakot 
s a négyes vagy hármas trochaeusi sorokat kedveli. De találni külömböző 
ütemű s magyaros lejtésű sorbeosztásokat is, a melyek nyilvánvaló jelei a 
magyar népköltészet hatásának. Tárgyi reminisczencziák is felesen akadnak 
innét, valamint nem szokatlan — magyar mintára — az érzelemnek egy-egy 
természeti képhez való fűzése sem. S a forma szemléletességét a költői képek 
és gondolati ritmusok emelik. Csupa szín a következő d a l:

«Már én azon nem bámulok, 
Hogy a rózsám mért szép : 
Hisz a fényes hajnalcsillag 
Tegnap hullt mellé ép.»

«Hulltában a hajnalcsillag 
Ömlött szerte-széjjel :
A rózsám meg fölszedte és 
Magára ölté fel.»

A bokor-ritmus példái pedig :
«Hogyha nem is enném, 
Hogyha nem is innám :
Hej csak a rózsámat 
Közelről láthatnám !»

«Ne is járj mi hozzánk, 
Akár soh’se jöjj e l :
Ha egyszer azt mondom, 
Hogy sí szíved nem kell.»

«Zuhog is, csorog is, 
Szemetel az eső.» 1

1 Kolomeja lengyel-orosz várostól (Gácsország) való elnevezés. Azon a 
vidéken a nép mestere a népköltésnek.

42*
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A dallam ma már ritkán eredeti. A mi a régi korból maradt, azt a vár
megye jobb czigányai őrzik. Ilyenek a «Ja parobek szkapusan», «Po nyizsej 
Fricsovecs», «Bo ja bacsa velymo sztari» stb. Az újabb dalok magyaros dal
lamra készülnek. így a «Szeretnék szántani« nótájára és számos más egyszerű 
dallamra. S magyar szavakat is bevesz az új (ruthén) dal, minők: a «pajtás, 
reczecze, kis angyalom, ugyan kert (vagy kerecz), hintó (do hintova»), oltár« stb. 
Sőt a katonabandák és színházi operettek melódiái sem ismeretlenek már a 
nép előtt, mely a dalt rájok költi.

B) Az elbeszélő költészet termékei: történeti énekek (ruthén dumő-k, 
dumy-k), a melyek idegen földről kerültek hozzánk, továbbá általános vagy 
helyi tárgyú balladás és románczos darabok. Diimó mondja el a kozák törté
netét, a ki megkér egy leányt s ez látszólag hajlik a szavára, de mialatt varázs
fűért küldi el a vitézt, a régi szeretőjével megesküszik. A kozáknak az erdő
ben valami megsúgja az árulást, hazarohan s leszúrja a lakodalmas nép előtt 
a hűtelent.

Balladás kőkemény a «Gergely» czímű. A fonóban a leányok egy legé
nyért versengenek, kire a kedvese nagyon féltékeny s hogy :

«Enyém se legyen,
Tied se legyen«,

Gergely vasárnap reggel füvekért megy ki, hétfőn végig mossa, kedden meg
főzi, szerdán megeszi. Csütörtökön meghal, pénteken temetik, szombaton pedig 
az anyja a leányt átkozza meg :

«No, hogy a helyed’
Soha ne leljed!»

Egy másik, a mely a régi török világ 1 szomorú epizódját tárja elénk 
vándorúiról ért a népünkhöz. A kapzsi anya azt Ígéri a leányának, hogy új 
csizmát megy venni neki a vásáron, holott a töröknek őt adja el. A leány nem 
panaszkodik, csak egyszerre az asztalnál ültében kést kér.

«Almát akar szelni, mert már megéhezett.. .
Csakhogy a késsel nem szeg az almába :
Hanem beleszúrja szive tájékába.»

Felsővízköz-vidéki az a ballada, melynek ritmusa is, a tárgya is a «Kő- 
mives Kelemenné» históriájára emlékeztet. Makovicza ura annyira sanyargat 
egy szegény özvegyet, hogy ez végre megöli a gyermekét; mert nem bírja 
egyik kezében őt tartani, a másikkal meg követ adogatni:

«Mikor építették Makovicza várát.
Munkába hajtottak egy szegény özvegyet. .
Aztán egyik héten megszülte a hát,
A másik héten meg sírba tette urát,
Harmadik héten már robotba hajtották.

Készült a munkába, keservesen sírva 
S fürösztötte fiát könnye záporába’ . . .» 1

1 Mokács után Perénvi Péter, Sáros-vár ura, a vármegyében és Abaúj- 
ban 32 szekérre való nőt akart küldeni Nagyváradra, hogy török kézen maradt 
fiát kiváltsa.
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Népi románczaink kevés kivétellel szomorú történetek. «A két galam b
ban a párja vesztett búja szólal meg :

«Az iharfa ágon,
A juharfa gallyon 
Két hü kis galamb 
Ült alkonyaikor »

Ültek, üldögéltek s 
«Szárnyaikkal egymást 
Befödni siettek.»

Azután vadászok jönnek a berekbe s a hímet lelövik, a nőstényt pedig 
messzire elviszik. Etetik, itatják, de hiába. S galambot nem egyet, százat is 
hoznak párjának, de ő csak azt búgja :

«Szép szőke volt párom . . .
Barna szemöldöke,
Sima volt az arcza»------ s eleped utána.

Szerkezet és forma tekintetében kiváló alkotások:

A lányka koszorúja. Rózsapiros . .

«Vízért szaladt le a lányka. 
De valaki útját állta: 
Koszorúját elvesztette,
A zöld fűben elejtette.

«Rózsapiros volt, hogy 
Tegnap ide adták : 
Halott-haloványan 
Találtam ma arczát.

* *
Koszorúdat keresd, kincsem ! 
Vissza se jöjj, ha már nincsen ... 
Elment a lány, nem találta 
Vissza se tért bánatába’.»

Gyöngyös pártában volt, 
Tegnap, hogy id’ adták : 
Fehér patyolattal 
Ma már letakarták.»

A «Vízért ment a leányka» kezdetű rokon tárgyú az elsővel, de vígabb 
a befejezése. A legény eltöri a leány korsóját s váltságot kínál érte. Előbb a 
pénzét, lovát, aranyát, azután a telkét Ígéri. De a leány csak siratja a korsóját. 
Végre amaz így szól:

«A korsódért magam’ adom.»
— Tetszett ez a lánynak nagyon.» II.

II. Népi költészetünknek (tótnak, ruthénnek) újabb gazdagságát a prózai 
clbeszrlésformák mutatják. Ezekből összefüggő gyűjtemény máig sincsen. Pedig 
a mese szája talán semerre nem oly hangzatos, mint ezen a földön, melynek 
hegyeit és völgyeit, vadon szirtjeit és ősi várait egész külön világgal népesí
tette be a népképzelem. Mondavilágunk a városaink, váraink (Eperjes, Kis- 
szeben, Kapi, Zboró, Sáros-vár, Maglód, Körösfő stb.) történetének bogozza 
szálait; a regék egyházaink titokzatos homályát népesítik be csodás alakokkal; 
mesefánk lombjairól hullton-hull s idegenbe is átszáll sok levél; a legendák 
színes koszorúba fűzik Krisztus és Sz. Péter, az angyal és ördög s főleg a 
ruthéneknél a Boldogságos Szűz Anj a alakját. A műköltészet nem is hagyhatta 
figyelmen kívül ezt a gazdag népi anyagot. Kezdve Tompa Mihályon a magyar
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költők s már előbb németajkú, többnyire helyi írók szívesen merítettek monda- 
és regevilágunk forrásaiból.1

A nép ajkán élő mondák: A hajtókai határ Ördögsziklája. A komlósai 
hegyi szikla. Czeméte és az ördög sziklája (Krieger). A gazdag és a szegény 
testvér. Sárosi néprege IV. Béla korából. Szeben alapítása (Mednyánszky A.). 
Kamena baba (Krieger). A kendei hársfa (Krieger). A vadászkutya és a szarvas 
(Krieger). «Die Gänseschlüssel» Enyiczke és a Villeczhegy között (Krieger). 
Kapi-vár (Wick). A kapi-i testvérek : Veit és Gobert. A sósújfalusi vár (Micz- 
bánné regéjével, mely az erdélyi Egeresen is megjelenik). Zboró-, Sáros-, Olta- 
riszka-vár.

Regek: A sárosi vadászleány (II. Rákóczi t . levente korából). Béla király 
eprei (Latkóczv). A szegény kalapos gólyája (Latkóczv). A testvérek temploma 
(Latkóczy). Radzivill lépcsői (Latkóczv). Sárosi szerelmi legenda Mátyás király
ról (Bajor vidéke).

Legendák: Krisztus és a szolga. Az ördög és a katona. A zborói várkincs. 
A garaboncziás. A ferenezrendi templom (Latkóczy). A szent kőasszony. (Vál
tozatok : A fricsi kertészleány [Krieger és Szepesházy Károly — Thiele, Neues
ter Wegweiser d. d. Kgr. Ung.). A keresztények üldözése (Komlós). A méh 
eredete (Biharó). Sz. Péter-legenda (Felsőmerse). Majedán ágya. Mért áll a 
világ vízen? (Rózsadomb). Mért nem akart az ördög Ádám vadásza lenni? 
(Kecskőcz). Krisztus, a király és a varga (Kruzslyó). Krisztus és Sz. Péter a 
víznél; Krisztus, Sz. Péter és a sült lúd (Kruzslyó, Kecskőcz).

Mesék: A kiszolgált katona. Az okos bolond. A három testvér. A szegény 
ember és fiai. A tanács. A gazdag és a szegény ember. A boszú. A bátor leány. 
A két testvér. A jó mesterember. A fuvaros. Három testvér (Biharó). A czigány. 
A fülemüle (Kavicsos). Jancsika és Hanyicska. A hű kutya (Livó). A szörny. 
A kigyó (Livó). — A magyar motívumok és szerkezeti tagoltság gyakran jelent
keznek bennök; a vallásos ezélzat szokásos; az erkölcsi felfogás tisztán ke
resztény. A mesemondó meg-megszakítja a «Jó vagy hem?« kérdéssel az elő
adását s a végét «Dva dzurk v nose, s koncelo se» (Két lyuk van az orrban, 
vége van) szavakkal zárja le.

Közmondásainkban a népünk filozófiája szólal meg. Azok többnyire az

1 Tompa Mihály regéi közt: Eperjes eredete, az oltariszkai vár (Oltárkő).
Mailálh János gf «M. regék és mondák» : Ardó úrnéja (Sáros-vár mondája); 

ugyanez a Jósika Miklós «Elet és tündérhon»-ában.
Mednyánszky A. «Erzählungen, Sagen u. Legende aus U. Vorzeit» 1829.: 

Kisszeben mondája, melyet Korabinszky 1786-ban dolgozott fel.
Krieger E. T. Tivadar «Neueste hist.-rom. Versuche a. d. Gebiete d. Dicht

kunst» : A kendei hársfa, melyet Frenyó lMjos 1903-ban elbeszélésnek irt m eg; 
A czemétei Ördögkő; «Kamena baba»; «Sóvár»; «Die Gänsesehlüssel».

Latkóczy Mihály «M. szentegvházak regéi» : a szinyei templomról és Eper
jesről szóló rege.

Tuhrinszky Károly «Sáros-vár története».
Szépirodalmi Közlöny 1859.: Borkút, Ördögkő.
Párkányi Gyula «Sárosi mondák».
«Adalékok Zemplén vm. történetéhez» : Kapy Klára, melyet Wick Béla 

elbeszélésnek írt meg hasonló ez. kötetében.
A «M. kisdednevelés» és «Eperjesi Lapok» évfolyamaiban monda-fel

dolgozások.
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ószövetségi példabeszédek ellesett adatai. Mert a falusi ember, első sorban a 
ruthén, sokat forgatja a bibliát. Onnan böngészi ki a találós keretesekhez való 
furfangos tételeket is, bár ilyeneket a maga életviszonyaiból szintén formál. 
Az anekdoták a czigányt és zsidót állítják előtérbe, még pedig humorosan : 
ha már nem bír velők a szegény ember fia, hát úgy fog ki rajtok, hogy jót 
karzag a gonoszságaikon. Mátyás királyról s a bibliai bölcs Salamonról is szól 
egyik-másik anekdotánk.

HARMINCZNEGYEDIK FEJEZET.

T u d o m á n y  é s  irod a lom .

1. Az a háttér, melyet a várak és kúriák múltjából megrajzolhattunk, 
nem hagy kétségben az iránt, hogy a világi tudományosság a maga országos 
útján mi hozzánk is betekintett. Megtalálta a kedvező talajt: a nagy szereplésű 
főuraink otthona csakolyan, mint a királyok körnvezetebeli, a városok németsége 
pedig, a mint a művészetek ápolásában sem maradt el, hagyományos kegye
lettel áldozott az irodalomnak is.

A profán irodalom Mátyás király humanizmusával hatalmas tért foglal el. 
Az Írói gondolkozás, eszmék váltása és irányítása akkor tesznek először figyel
meztető hatást. S a renaissance, mely az olasz humanizmus bélyegét viseli 
magán, sokáig mutatja életrevalóságát. Előbb a reformáczió jön a segítségére 
a maga apparátusával, melyben nem utolsó a tudós papi és tanítói készültség 
s a mi ezzel együtt jár, a könyvnyőinás hallatlan gyors felkarolása. Jó példát 
a szellemi képzettség támogatására utóbb a bécsi udvar ad, melynek családi 
és politikai ünnepségein fényes literatori alakok jelennek meg. A humanizmus 
divatját külömben még a XVI—XVII. századi magyar főúri költészet is uralja. 
Nálunk Palocsay György ily kései humanista verselő.1

Megjegyzendő azonban, hogy a Habsburg-uralom kezdetétől a humaniz
mus már csak eszköz a politikai befolyás megszerzéséhez, az antik műveltség 
utánzása csak lépcső az uralkodó kegyéhez. Tehát praktikus irányú. Ily törek
vésű Írók a vármegyében is akadnak, a városok közül pedig Eperjesen feles 
számmal. Herzevicze nagy szülöttje, Berzeviczy Márton,1 2 ki hosszabb ideig élt 
a bécsi udvar körében s utóbb Báthory István lengyel király államtitkára volt, 
mint literator is kitűnt. I. Ferdinand halálára írt «Funebris oratio»-ja ismeretes. 
Boccatius János, az eperjesi kollégium szervezője, II. Budolf nagyhírű «laurea
tus poétája» a legszorosabb tudós összeköttetésben él Sáros-vár parancsnoká
val, Werner Györgygyel. Viszont ez «De admirandis Hungáriáé aquis» czímü 
tudományos munkájában a vejétől, Geleji Torda Zsigmond eperjesi professzor
tól s utóbb kamarai flskustól közöl latin verseket. Ok a mi renaissance-unk

1 Bártfán 1708-ban jelenik meg egy «Panegyris» ; 1618—1648 közt ott 
széltiben ismernek egy harczi dalt.

2 L. Veress F , Berzeviczy M. 1911. (Tört. Életr.)
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középpontja, mely kétségtelenül magához vonta a városok többi írói munkásait. 
A legambicziózusabb alak ebben a körben Weber János, Eperjes főbírája, 
Felső Magyarország patikusa s a Murányi Vénus udvari orvosa. Vcrtumnusnak 
hívják a kortársak, mert kétszer változtat vallást, hogy érvényesülhessen. Minden 
pártnak embere, a ki tudós, macchiavellisztikus könyvet ír («Lectio principum. 
1665») arról, hogy mesterségesen mikép lesz valaki jó uralkodó. Ez a mű sor
ban közli Sáros és Szepes vármegyék akkori humanistáinak hozzá intézett 
üdvözlő verseit.1 Ugyanitt egy más, érdekes kérdést is felvet a nőknek a tudó 
mányos téren való szerepléséről s az anyósát, az essexi Elisabetha Johanna 
Westoniát említi, kit korának egyik költője — a prágai udvar körében — min
den humanista kortárs fölé helyezett.

Weber további életfolyása is érdekes. Lassan a Wesselényi nádor ben- 
feutese lesz. Mikor a politikai viszonyok rosszabbra fordulnak, ő is közeledik 
a nemzeti párthoz, melynek Eperjesen sok a híve. A felesége nem tart vele, sől 
bár az cv. vallásra tért át, arra veszi rá, hogy a város főtemplomának orgonát 
adományozzon. Négy fiuk együtt nevelődik a kollégiumban, melynek 1669-iki 
színi előadásában Thököli Imrével, két Merse-fhival, Zimmermann Zsigmonddal, 
kél Berthótvval, Saárossv Mártonnal és Keezer Miklóssal vesznek részt. Egyikük 
Caraffa áldozata lett, mint az anvjok is, a ki a börtönben pusztult el. Weber 
leányai koldusokként végezték életüket: 1698-ban a fakunyhójuk «lakatlan».-

A humanizmus emlékét a Színijei Merse-Kódex őrzi, mely a jernyei levél- 
és könyvtárból került a M. N. Múzeum birtokába. Merse György az alapítója 
a gazdag családi gyűjteménynek, ki fejedelmi bőkezűséggel s az igazi huma
nista lelkesedésével szerezte össze divatos Íróit: Sallustiust és Horatiust, több 
commentarius-írót, az Aldusok és Elzevirek híres nyomdai termékeit, a XV— 
XVI. századok ősnyomtatványainak a javát. Könyvtárából az újabb időben vált 
ismeretessé a családtól elnevezett kódex, melynek a kötése, de a kézírása is 
nagybecsű. A préselt barna bőrkötés mindkét oldalán a szász választófejedelem 
nagy czimere, a felső tábla homlokzatán «C(omes) /imericusi 7)hurzó) 7Jfe> 
Á(rva)» betűk, alján pedig az 1616. évszám arany nyomásban láthatók. A körül
futó díszt két-két párhuzamos vonal közt párosával csoportosított liliomok 
képezik; a négyszög belső sarkán tulipános motívumok, a belső tojásdad me
zőben a Thurzó-czímer állanak; az aranymetszés epervirág beégetett mintáit 
mutatja. Ugyanezek a czímerben is megvannak. A kézirat 197 oktáv-lap : az 
5—24-dik pergamen, a többi papiros. A szöveg három részre osztható : a kö
zépső rész 68- 87-dik lapján a wittenbergai egyetem 20 tanára búcsúztatja el 
Thököli Imrét, a iiatal díszreklort Wittenbergában 1616-ban. (Ezek műveiből 
utóbb Bártfán és Eperjesen magyar fordítások készültek.) A 4. lapon kezdődik 
egy magyar kézirati másolat: «Ezen Benicky Idler Uram Riltnmsil írta le ön- 
dari és Szent Miklósi Pongrácz Ferencz die 6. X-bris Anni 1668». A kódex hátsó 
része a költő Istenes Énekeit, az első része pedig a «Közönséges Magyar Példa- 
beszédek»-et közli. A kódex pótolja az ismeretlen 1661-iki első kiadást, meri a 1 2

1 A műben Eperjes akkori látóképe is megjelent.
2 Papp Miklós az Eperjesi Vértörvényszékről irt művében közli a két 

Weber-fni párbeszédét. Dávidot az öcscse, Frigyes játszotta Garn Ha kezére.
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második, a kolozsvári 1670-ből való. A másoló valószínűleg az ungi Pongrácz F., 
ki 1669-ben Thököli Imre eperjesi iskolatársa és bizalmasa. Az ottani barátai
nak készíthette emlékül s adhatta köztük a két Merse-flúnak, kik a «Papinianus 
Tetragonos» ez. iskolai drámaelőadásban «ex classe Poetica» vele együtt sze
repeltek.

II. A renaissance irodalom szerencséjére már Mátyás korával megszüle
tik a könyvsajtó. Igaz, hogy Bártfa még 1494-ben is tart hivatalos könyvmáso
lót, mert hiszen egyházi és városházai könyvtárába sok értékes munkát, ha 
máskép nem, másolás htján szerez meg; de a ritka nyomtatott mű is vevőre 
talál a vezető emberekben. így vásárol meg egy velenezei latin kiadású ős- 
nyomtatványt 1473-ból; viszont 1509-ben értékes könyvajándékban részesül. 
A reformáczió támasztotta könyvszükségben Eperjessel s a vidéki urakkal 
együtt rendesen Krakóhoz fordul mindaddig, míg Gutgesell Dávid 1579—1597. 
könyvnyomó-telepe nem látja el könyvekkel. Ezt az első sajtót, mivel idővel 
hanyatlásnak indul, úgyhogy lossz naptár készítése miatt a tanácsnak 1588-ban 
be kell tiltania, Klösz Jakab, majd a város veszi át. Klösz másodszori vezeté
sekor, 1628-ban a műhely országos, víznyomásos czimerű magyar papiroson 
dolgozik. Utána ismét pang az üzlet, sőt a városi «holt kézben» sem megy 
jobban, mire a kassai jezsuiták veszik meg a felszerelését.

A XVII. században Lőcse, a hat szab. kir. város metropolisa, létesít a 
«lábasházakban» nyitott kereskedelmi csarnokok egyikében egy Klösz-féle 
könyvnyoinó-intézetet, melynek vezetője Schultz Dániel, utóbb Bewer (Beuer) 
Lőrincz. Híres lelep, a mely 1641-ben görög betűvel is dolgozik s a betűk 
elegancziájával a németországi és hollandi sajtómunkát meghaladja. Hazai 
papirt használ 1613-iki tepliczi (Szepes vm.) gyártmányból, mely ott két papir- 
maloinban készül s a viznyomása : hármas halmon kiemelkedő kettős keresztet 
kétfelől ágaskodó oroszlánokat s fenn kilenczágú koronát mutat. Papirmalma 
egyébiránt a Rákóczinknak is van állandóan Makoviczán : az ő czímer-víznyo- 
másukka) van ellátva, még 1670-ben is, a gyártott papiros. Ez a «Bewer»-féle inté
zet, melyet később az alapító özvegye, majd utódja, János orvosdoktor virá- 
goztatnak fel, látja cl a mi vidékünket sajtó-termékeivel.

Ugv látszik, Bewer I.őrmeznek (vagy utódjának) Bártfán is volt külön 
műhelye, mert 1665-ből fel van jegyezve róla, h o g y  a polezain kötött könyvei 
796 frt 73 d, a kötetlenek 1879 írt 76 d s a lakásán — saját könyvtára darab
jai — 131 frt 99 dénár értékben voltak felhalmozva. Valószínű, hogy az Eperjes 
városban sem nagyobb sikerű könyvsajtó ügyét szintén egy Bewer juttatta 
dűlőre.1

Stöckel Dénárt 1599-iki munkája és a Tripartitum új kiadása 1643-ból 
bártfai keletűek.

1 Abádi Benedek, a ki Sárvári és Ujszigeten állított fel könyvsajtót. 
1544-ben eperjesi ev. lelkész. Bizonyára ez új székhelyén is támogatta az ügyet 
Mint Bártfán, itt is szerepeltek vándor könyvnyomtatók, a kikből egyik-másik 
állandóbban folytatta üzletét. A bécsi könyvsajtók szintén vállalkoztak ily vándor 
munkára, valamint a pozsonyi 1615-ben. A XVI. századi 23 hazai könyvsajtóból 
Bártfán egy, a XVII. századi 38-ból Eperjesen egy működik. De már a XVIII. 
századi 58 sajtóból egyik városunknak sem jut. Ä czenzura nem engedi meg 
a munkásságukat.
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III. A XVI—XVII. századi végrendeletek és inventariumok bőséges bizo
nyítékai annak, hogy a könyvnek a nemesi és polgári családokban van kellő 
forgalma. A vallásos munkák : a biblia, Luther, Melancliton, az ima- és énekes
könyv mellett ott vannak a római klasszikusok, krónikák és jogi írók. Itt-ott 
Historia universalis szintén akad. Seifrid Gáspár bártfai tanító 1649-iki hagya
tékában könyvjegyzéknek maradt nyoma. S buzgó könyvvásárlóknak és gyűj
tőknek köszönhetők javarészben városaink újabb, gazdag könyvtárai.

Könyvtárak:
A) Bártfán:
1. A Szent Egyed-templomi. Oly régi, mint maga a templom. Ennek leg

régibb része a XIII. század végéről való, a könyvtár első állománya pedig : 
egyházi szertartáskönyvek és XIV. századi misekönyvek. 1424-iki okiratok emlí
tenek könyveket és másolókat az ágostonos rendűeknél; az új prior két má
solót tart. Valószínű, hogy a XV. század elején Keresztély is ilyen másoló.
1434- ben a város a városi számadókönyv szerint Krakónak könyvekért fizet,
1435- ben a rendnek 13 ar. írért több legendás könyvet ad el, 1515-ben pedig 
könyvet maga vásárol. (A rend 1528-ban megszűnik; a templom a protestánsok 
kezére jut, l(i70-ben pedig a ferenczesek veszik át. Az utóbbiaknál az előbbi 
rend könyvei nincsenek meg.) Városi alkalmazottakként folytatólag végeztek má
solásokat: 1436-ban egy idegen, ki a templom számára is készített Graduale-t; 
1449—65-ig Jakab scriptor, a ki az írni nem tudóknak leveleket fogalmazott. 
1462., 1472., 1499-ben a város könyveket vásárol Stropkói György és 1502-ben 
Gergely pergamentistáktól. Az utóbbi «literatus», a minő több is fordul elő az 
adólajstromban. A könyvtári állomány, melyet 1460-ban írtak először össze, 
30 kötet. Akkor Itéthársi Keresztély a város plébánosa, kinek magának is van
nak könyvei.

1479-iki adat emlékezik meg első ízben a templomi könyviárról, melyben 
lánczon tartják a köteteket. «Liberia»-ban álltak benne a könyvek, melyet haj
dan a sekrestye, ez idő szerint a Szent Borbála-kápolna őriz. Az állományt 
1488-ban a Grolok-testvérek szaporítják ; 1474—93 közt a város két jogi munkát 
vesz s a templom részére 1493-tól számított 3 év alatt új Antiphonale-t készíttet 
Eperjesen, a plébánia szabatos kézirata alapján.

A kötések mind bártfai mesterek müvei.
Uj könyvszekrényt a város a XV. század végén, vagy a következőnek 

elején szerez. Valószínűleg 1509-ben. A munka a templom költségén s úgy 
készült, hogy a fiókok a könyvek nagyságához illők legyenek. Ekkorra, miután 
két presbyter is gazdagította, a könyvállomány 71-re szaporodott. Tárgy szerint: 
theologiai és scholasztikus munkák és német biblia, a melyek értékét 96 írtra 
teszik. 1600-ban Erhard Miklós isk. igazgató hagy könyveket a könyvtárra, melyet 
városinak mondanak már az iratok. Tényleg a reformáczió korában nem egy
házi, hanem nyilvános a könyvtár, s a Sz. Egyed-féle gyűjtemény csak ajándé
kokkal — köztük zeneművekkel — szaporodik. Magános embereknek még kevés 
könyvük van, az iskolás fiúknak sem igen jut. Bártfán kelt könyvvásárlásokról 
nincs adatunk. Pedig már a XVI. század közepén van itt könyvkereskedő: 
Dudlig Kristóf. Eperjesen meg Gütler Gáspár próbálkozik könyvek árúsítá- 
sával, de rosszul megy mindkettőnek a dolga. Amazt Gutgesell Dávid követte,
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a ki azonban kizárólag könyvnyomtatásra adta magát. Öt a város támogatja, 
de annak fejében ezenzurát gyakorol a kiadványai felett.

A könyvtári lelettár 1705-ben 122, 1725-ben 134 kötetet jelez. Az állományt 
1749-ben veszteség éri. Gyarapodása 1837-ben 15—20 kötet, a melyeket Tom- 
esányi József szenátor és Myskovszky Ferencz kanczellista írtak. Utóbb vagy 
100 kötet elveszett. A «Bártfai Levelek» írója túlzással említi meg, hogy a vi
rágzó könyvtár Batthyányi gf erdélyi püspök kezére jutott 1767-től a plébánián 
tartottak egyházi használatra néhány darabot belőle.

A könyvek száma ma 75 nyomtatvány; továbbá kéziratban : Breviarium. 
1481-ből és még egy a XV. századból, végül 337 papirlevélből álló csonka mű, 
melynek bevezető része a XV., tartalma pedig a XV—XVI. században készült. 
Az utóbbi 127 levélen a «Summa Legum Civilium RaymundL-t tartalmazza.

2. A városi ősi titkos levéltár foglalta magában a könyvtári részt is. Kul
csait a biró őrizte állandóan. Csak a tanács és képviselet utasítására lehetett 
használni az okiratait, még pedig a biró, jegyző és két tanácsos jelenlétében. 
Három külön zárja volt. A fiókos szekrénynek (1. XXXV. fejezet) egyik osztá
lyában tartották az egész állományt. Tartalma :

a) Kéziratok: a XIV. századtól kezdve: főleg Zsigmond, Mátyás és I. Fer- 
dinánd nagy pecsétes levelei; XV. századi törvénykönyv, Articuli pro consuli
bus 1404, a városi szőlők regestruma 1485, Judicialis Practica 1473, Antiplio- 
nale (XV. sz.), a zsoldosok szabályzata és hópénze 1521, fegyvertári kimutatás 
1521, pacificatiók 1447—1721, az 1661-iki állapotok leírása, több Rákóczianum.

b) Régi nyomtatványok: «) F'errarius Péter gót minusculákkal, színes 
initialékkal, aranyozott "alapon 1473-ban írt jogi művei; ß) Jus Canonicum 1479. 
(Mindkettő velenczei, tiszta gót kötésben.) /) Tripartitum : deákul és magyarul 
szép hasznos Reges!romokkal és Regulákkal bővítve 1643. ő) Luther M. Uj tes- 
tamentoma 1772.; n Magyarország országgyűlési törvényczikkei kir. pecsétek
kel és aláírásokkal 1504-től.

c) Középkori fegyverek, zászlók, városi czímerű velenczei üvegek és régiségek.1
B) Eperjesi könyvtárak :
1. Eperjesi gör. kalh. egyházmegyei: Kovács János földbirtokos veti meg 

az alapját 1820-ban, hogy nyilvános jellegű legyen, 1826-ban pedig a gyarapí
tására és a könyvtáros díjazására 4000 p. frtot ad. 1881-ben 12,000 K-val növek
szik az alap s a könyvtárt 3 teremben formaszerűleg rendezik. Van helyi jegyzék, 
olvasóterem nincsen. Hagyományokból és évi — külömböző — könyvvásárlá
sokból gyarapszik. A könyvkiadás évi száma 200. Az állományban főtárgy a 
theologia (kői ülbelül a fele); a többi: hazai történeti kútfők; «Ephemerides 
Posonienses 1815—37», régi encyklopaedikus művek; pár régi magyar nyom- 
tatvány, római klasszikusok (Aldus- és F.lzevir-kiadásokban), néhány latin in- 
cunabulum, kevés magyar író; két dirab XV. és egy darab XVI. sz. ó-szláv 
kézirat

2. Az ág. h. ev. kollégium könyvtára : 1786-ban kerül a belvárosba, mikor 
lajstromot készítenek róla. Az állománya ekkor: 1349 darab, melyből két mű 
(1574. és 1698.) ritka magyar, 28 db XVI—XVII. századi nyomtatvány. 1845-ben

1 Az egész állomány a «Sárosvármegyei Múzeum»-ban.
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4000 re rúg a kötetek száma, mikor a Bánó-féle 4000 kötetes hagyatékkal gya
rapszik. Ma a díszteremben 15,000 kötete van lajstromozva. Az évi dotáczió 
300 K. Tartalma : protestáns irodalom, magyar történeti kútfők.

3 Szirmay-könyvtár: ugyanott. Szirmay János 1813-ban «örök letétemény- 
kép» a kollégiumra bízza a saját könyvtárát s 4000 frtot hágj’ a gyarapítására. 
Az állománynak (14,487 kötet) van czédula-katalogusa. Ritkaságok: XV. századi 
írott missale, Curtius 1471-iki kiadása. Magyar munka 133, a többi latin és 
német.

4. A kir. kalh. főgimnázium könyvtára: 1801-ben 32 mű. 1818-tól 1821-ig 
évi 100 frt költséget, 1867-től rendes átalányösszegeket kap. Az állomány 
1910-ben: 13 szak, 2571 mű, 5206 kötet, 30,760 15 K érték. Ritkaságok: Incuna- 
bulum (Latin Prédikácziók 1483.); Telegdy, Vasárnapi Prédikácziók; Basilii 
Fabri, Thesaurus Erűd. Scholasticae I—II. (Lipsiae, Ofíic. Saalbachiana.)

5. A róm. kalh. plébániai könyvtár : kb. 1000 kötet lajstromozva, anyaköny
vek 1616-tól.

6. Szmtferenczrendi könyviár: az eredete a XVII. századig nyúlik vissza. 
Állománja : két teremben 2900 kötet, többnyire theologiai mű: a XV—XVII. 
századig latin, azután német és sok újkori magyar. Van több ősnyomtatvánj’a : 
Angelus de Clavasio Ant. L. Explanationem S. Script, complectens 1487.; J. a 
Voragine, Sermones Sanctorum ; Legenda aurea 1496.; Das Buch der heil. Alt
väter (sok fametszettel) 1497.

7. Alsósebesi szcntferenczrendi könyviár: állománj'a sok ősnvomtavány 
(1 unicum, 2 ritka, 60 incunabulum), melyekből 50 db magyarországi 1485— 
1762-ből. Rákóczi László 22 darabbal gyarapította. A könyvtár, mint az eperjesi 
is, több egjházból került össze.

8. Jelentékenyek még a külömbözö iskolai könyvtárak is, valamint az 
«Eperjesi Széchenji Kör« jobbára szépirodalmi könyvtára.

IV. A fdanthropikus törekvéseknek fontos kulturális tényező fellendítése 
köszönhető: a városi színészete. Legalább is a központban, Eperjesen, hol a 
Krieger Sámuel orvosdoktor 1804- 5-iki kórházi czélú, műkedvelő előadásai 
önkéntelen tesznek szolgálatot a színügynek is. (L. 638. 1.)

A városi színjáték története nálunk elég nagy múltra tekinthet vissza. 
Német polgárságunk, úgy látszik, magával hozta ősi liturgiái mysterumait: a 
német és latin nyelvű karácsonyi, meg vízkereszti népi játékokat.1 Bártlán egy 
XV. századi, «Urunk feltámadásá éról szóló népdráma színlapja maradt lenn'a 
rendező magán feljegyzéseivel, a melyek 54 szerepel s azok előadóit, kik a 
város színe-java férfiéiból kerültek ki, név szerint sorolják fel Mager (Magyar) 
Péter városbirón kezdve, kinek felesége a város legnagyobb jótevői közé tar
tozik. Köztük van még Kon sül (Kunstei, Künstler de Kunstel [bártfai birtok)) 
András, ki 1443—4-ben az ötvenek tanácsának tagja, később centumvir. Az elő
adás 1450 körül történhetett. A mű szövege 14 jelenetre oszlik, melyek vége
zetéül a hírnök (precursor) pár szóval búcsúztatja el a közönséget Úgy látszik, 
több apró mese szövedéke a darab : az 1—8. jelenet és a befejező rész két

1 A szepesi városok ősi «Thealergasse»-ja a színi előadások nagy ked- 
veltségére vall. Rendesen a városház előtt éplid a színházuk.
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külön műből van összefűzve, mint a hogy a XII. századi toursi mysterium 
mutatja. Külömben a darab több franczia, tiroli és bécsi népdráma rokona, de 
az önálló rendezés nyomai kivehetők benne.

Bártfán később is szerepel a vallási dráma. A számadókönyvnek sok 
tétele említ színészekre és színi kellékekre vonatkozó kiadásokat. Évi 1—5 frtot. 
1497 husvétjén a feltámadásról szóló darabot adják elő; 1498-ban a karácsonyi 
játék előadóinak Vs frt borravaló jár k i ; 1512-ben a húsvéti passziójáték sze
repel, valamint 1516-ban, mikor is a színpad felállítása 1'45 írtba kerül.

Kzóta nem szerepel többé a népi dráma. Talán a profanálástól tartott a 
papság, avagy a reformáczió miatt támadt a lakosságban némi izgultság. Tény, 
hogy a protestáns vallás és iskola magának foglalja le a színpadot is. Stöckel L., 
mikor az iskolájának fénykora tart, 1552—6 közt, de utóbb is gyakran adat elő 
iskolai drámákul, a melyek bibliai vagy allegorikus mese keretében mutatnak 
be valláserkölcsi igazságokat. A bártfai iskola darabjai: Terentius Eunuchusa, 
Kain és Ábel (1558), József története (1555, 1558), A magát megtartóztatni nem 
tudó Hú, Az özvegy, Az igazságtalan biró (1560), Dániel (1561), Judit (1566), 
A két házasságról (1588): drámák, néha tragédiák és históriai színmüvek. Ko
média 1570., 1575., 1579—82., 1586—87-ben szerepel. Az előadás ideje: a farsang, 
helye : a tanácsterem. Az előadók fizetése : IVa frt egy szereplésért a tanulók
nak vagy tanítónak, 1553-ban 2 előadásért 3 frt, 1556-ban 1 frt, 1559-ben új 
darab előadásáért 2 frt. A díj a biró leányának esküvőjekor 1574-ben teteme
sen nagyobb.

A l égi misztériumok lassan veszendőbe menő divatja kétségtelenül városi 
eredetű. Az iparos tótság őrzi még emlékeiket, az is veszi át a hajdani német 
polgárságtól. Bártfán az iskolák eleitől fogva kedvelik a főleg vallási tárgyú 
színjátékokat, a melyek látogatása a polgárság és nemesség kedves időtöltései 
közé tartozik. A tót jaslieskárok (karácsonyi pásztorok) előadása Bártfán, Eper
jesen, a karácsonykor szereplő Szent Dorottva-legcnda, s a turony-turbajárás 
énekkisérettel, melyben három pásztor a szereplő s a zsákvászonba bujtatott, 
kosfejű s a száját csattogtató főszereplő Eperjesen vagy 20, Bártfán még két év 
előtt ilyenek. S ily passziószerű szokás, hogy karácsonykor (vigilia) szalmát 
hoznak be este a szobába a hethlehemi jászol jelképéül s a gyermekek azon 
tánczolnak s alszanak ; az esti lakomáról pedig minden ételből adnak a házi 
állatoknak és a homlokukra mézzel keresztet rajzolnak, hogy összetartsanak; 
végül a felnőttek mulatozva várják be az éjféli misét. Kiveszőben van a Pilátus- 
verés is, melyet 15—20 év előtt Eperjesen iparosinasok a templom mellett ren
deztek a nagypénteki lamentatio után, a mikor ládákat és hordókat döngettek 
fürkós botokkal s a pozdorját a templomkapu előtt máglyára rakták, hogy 
nagyszombat reggelén a tűzszentelésnek anyaga legyen. A galbatői 'Kereszte
sek járása« az ősi monostori élet emleke. A «Cruciferi De Gibolto« gótikus 
templomában a vasárnapi öreg misén tekintélyesebb gazdák, mint hajdan a 
keresztes vitézek, végzik a minisztrálást, Szent Adalbert patronus napján pedig, 
élükön az egyházfival, a sekrestyés és kurátorok társaságában mondókákkal 
járják be a falut s a templomra gyűjtenek. Ma is érdekes csoportozat: elül 
megy a XVIII. századi gyűjtőperselylyel, melyen a védöszent szobra van, az 
egyházli. A ruhája : kék kámzsa, minisztráns-köpeny a vállon, mely fehérrel van

r.<i9
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szegve, a mellen pedig lógó, négyszögalakú, alul körített, IHS-feliratú leflentyűt 
mutat. A minisztránsok ruházata ugyanolyan, csakhogy a kámzsa fehér s a 
lefFentvűnek kétféle díszítése van : egyszer IHS-felirat fent kereszttel, lent szív
vel, másszor a Sz. Mária-név monogrammja a szokásos gót csoportosításhan.

A protestáns élet Eperjesen hasonlókép divatossá teszi az iskolai drámát. 
Az ottani kollégium színi előadásai, rendesen vizsgálatok alkalmával, általános 
kedveltségnek örvendenek. Históriailag az 1669 okt. 4-iki előadás nevezetes, a 
mennyiben a szereplők közt feltűnik Thököly Imre neve. Szokásban volt, hogy 
a darab ezímét és rövid syllabusát kinyomva körözték a vendégek közt, kik a 
vármegye, sőt a szomszédság előkelő uraiból kerültek ki a helybeli polgár
ságon kívül. Az 1669-iki programul («Papinianus Tetragonos» 3 felv.) Lőcsén 
készült. A darab, mint általában az előadott drámák többnyire, professzori kéz 
átdolgozása, melyben akad magyar vonatkozás is. A felvonások közt magyar, 
német és tót jelenetek (intersceniumok) szerepeltek.1 A színjátszó deákok közt 
a következők szerepeltek: Thököly' Imre, 12—13 éves (a Pannóniában játszó 
II. részben, mint Magyarország királya), a két Petröczy báróim, Pongrácz Fe- 
rencz ; a rhétori osztályból: Semsey Péter, Dobay Sámuel és András, Izdenczy 
Márton; a poétái osztályból: Serédv Márton, Wéber Dániel, Merse Kristóf és 
Ferencz, Szirmay Péter; a syntaxista osztályból: Zimmermann Zsigmond.

A XVII. század végétől a jezsuita s a XVIII. század II. felétől a kisszebeni 
kegyesrendi gimnáziumok folytatják az iskolai drámai előadásokat. Azok nyelve 
állandóan a latin.

V. Vas Gereben «A nemzet napszámosaidban rajzolja meg a magyar 
nemzeti színészet úttörőinek viszontagságos életét. A német és tót városi nép 
körében nem találhatott állandó otthont a magyar dráma, de a nemzeti moz
galom bárminő csiravetése is beleveszett a felsőbb intéző körök gáncsvetéseibe. 
Hogy a nemzeti színügy nemzeti érdek, annak tudata sok viszontagság után 
hatolt be a nemzet, annál inkább a városi polgárság leikébe. Eperjes, Bártfa 
a múlt század első negyedében is melegágyai a német drámának. Nem csoda, 
hogy jelentékeny ott a társadalom fogékonysága a színjátszó társaságok iránt. 
Herfurth József eperjesi tanár, Pulszky Ferencz és Vahott Imre emlékiratai 
szerint a magyar szó ritka minálunk a városban ; a művelt elem németül, a 
köznép tótul beszél. De a német színházat mindenki kedveli.

A filanthropikus törekvések itt érintik a szinügyet. Krieger Sámuel dr 
mozgalma élénk tanúja annak, hogy a jótékonyság szolgálatára könnyű szerrel 
megszerezte az eperjesi közönség színészetkedvelő hajlandóságát. Az 1805. évi 
febr. 1-én kelt szerződéses latin okiratból kiderül, hogy a város előkelő emberei 
sorakoztak az indítványozó mellé, ú. m. Almásy alezredes, Dobay százados, 
Szakmáry Pál, Dobay István, Kriebel András, Vietorisz Miklós, Soltész János, 
Raszlaviczy József, Rombauer Mátyás, Holles Dániel, Kollár János Gottlried, 
Schrőt János Gottfried, Waaser N., F'uhrniann András, Schmidt Pál. Több szín
lapot őriz a kollégiumi Binder K.-gyűjtemény, melyekből meg a vezető doktor 
számadásaiból kitetszik, hogy a «Societät’s Theater» a Klobusitzky-palotában

1 A tót nyelvet tanítják már ekkor is. Barkóczy Ferencz gf írja később : 
«Szaladó tót fejedelmet nem követem», holott Thököly tótul igen keveset tudott.
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1804 fcbr. 11-től 1805 inárcz. 10-ig tartott műkedvelői előadásokat «Zum Belnif 
eines zu errichtenden Krankenhauses». Darabokul: Kotzebue, Jünger, Ziegler, 
Ulland művei szolgálnak. A szereplők közt 15 nő is működik.

A nemes czélú mozgalom megvilágítására szolgál egy kis versezet, melyet 
«Wunsch der Parcen für das in Eperies zu errichtende Krankenhaus geäusert 
den 17. Febr. 1805.» apró papírlapokra nyomva osztogattak szét a közönség 
között.

Egy <«Állandó magyar nemzeti színház» felállításának óhaja az országban 
elég korán nyilvánult meg. Vármegyénk rendjei is foglalkoznak 1810-ben az 
eszmével, s nyomban a kongregáczión megindul az alap gyűjtése : a főispán 200, 
Jekelfalusv József 100, Dessewffy Sámuel gf 200, Péchy János, Roskoványi 
István és Péchy László 50—50, Scharlach, Dessewffy Tamás, Ujházy Sámuel 
25—25 frtot, a jelenlevő nemesek apróbb összegeket ajánlanak meg s elhatá
rozzák, hogy a távollevőket is felszólítják adakozásra. Ösztönt Pest vármegye 
1801-iki támogatást kérő levele nyújtott, mert «Pest városában a magyar nemzeti 
színészet ügye inog» s már akkor szavaztak meg 1000 rfrtot az insurrectiós alapból 
s mondták ki, hogy az országgyűlésnek kell a színházi alapot megszavaznia. Ez a 
közérzés váltja ki nemsokára azt a kívánságot, hogy Eperjesen is létesüljön 
állandó színház. Fömozgatója a dolognak 1820—30 közt Kapy István alispán, 
a ki mikor magyar színészcsapat lép a városba, hogy közönség legyen, a 
patvaristáival vásároltatja össze a jegyeket. Ő gyűjti a színlapokat, hírlapokat, 
alkalmi versezeteket is. Végre is valóra válik a sok jóakarat, mikor Papp Jó
zsef Sámuel kereskedő és Vanovich ügyvéd 1833-ban részvénytársaságot szer
veznek. Rövidesen 400 részvényre akad aláíró ; a város a Főutczán ingyen telket 
ad; az építés anyagát ingyen vagy kedvezményes árban szerzi össze a vállalat. 
Bretterbauer építőmester vezeti a munkálatokat. A nézőtéren 46 zártszék s 
néhány páholy épül, a színpad hátulján pedig, hogy látványos darabot katonai 
kifejléssel adhassanak, kaput nyitnak. A világítás Argand-lámpával, a fűtés 
Meissner-féle légmelegítéssel történik. A megnyitó előadást Hörnstein és Justh 
színigazgatók német társasága 1834 jan. 21-én egy helyi «színészkedvelő» 
«A vándor birodalma» ez. prológusával és Kotzebue «Béla futásá»-val tartja.

Nyelve még jó darab ideig a német. A polgárság megmagyarosításának 
munkáját kellett előbb megindítani, hogy a magyar drámának hallgatósága 
legyen.

Vahott Imre, a kollégiumnak a század harminczas éveiben vagy hat esz
tendőn át növendéke, mutat rá arra a küzdelemre, melyet a magyarosítás érde
kében először a kollégiumi «Magyar Társaság» fejtett ki. Előbb az önképzőköri 
összejövetelekbe vonja be a közönséget, majd műkedvelői előadásokkal: magyar 
drámaírók bemutatásával és boltozati rögtönzésekkel fokozza — különösen a 
nők érdeklődését. Akkori íróink : Sárossy Gyula komikus, Vahott Imre szerel
mes és bonvivant, Vahott Sándor női szerepekben személyesen segítik a magyar 
szó terjedését.

A közönség, különösen a vármegyei birtokosság egyre tüntetőbben támo
gatja a magyar színügyet. Borsod vármegye felhívásakor a miskolezi színház 
díszítésére a nők 1000 rőf vásznat küldenek; 1829-ben pedig, mikor a kassai 
magyar társaság jön Eperjesre és Bárlfára előadásokat tartani, nyilvánvaló a
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lelkesedés. Rá is szolgáltak azok az erők, kik Berzeviczv Yinczc hr. vezetésé
vel léptek tel, ú. m. Déryné, Kántorné, Egressy Gábor, Megyeri Károly, Szent- 
pélery Zsigmond, az Udvarhelyi-pár: a magyar színészet későbbi nagyságai. 
Az elsőt vers köszönti Eperjesen :

«Csak neked derült fél a művészi ég,
S magasra lengnek tiszta vágyai :
Hozzád hasonlítani ez életben 
Magyart — többé lehetetlen» ;

1830 márcz. 18-iki jutalomjátéka alkalmából pedig, mikor a közönség sürgető 
kérésére személyesen ül ki a pénztárhoz, mint maga említi Naplójában : 
• Abban a csepp színházban 400 frt jövedelme volt».

Haladt volna tehát a magyarosodás ügye s vele a színház pártolása; 
csak épen a magyar drámairodalomban volt hiány. Idegen darabok előadása 
nem mélyíthette — a magyar literatura szeretetét. így a magyar színjáték még 
sokáig vendégszereplésre szorítkozik Eperjesen. A másik két városban annál 
inkább. Megint csak a német színészek foglalják el a tért, a magyar dráma 
pedig a diákság produkczióiban tartja néha napján fenn magát. Az 1842—51-iki 
időközben végkép elnémul a magyar Thalia.1

Azután sem bír jó ideig állandósulni. Az eperjesi színpadon 1852-ben 
Hidassv Elek s a felesége, Prielle Kornélia már-már állandó társulattal akarnak 
ellépni, mikor hirtelen történt válásukra dugába dől a terv. 1801-ben ugyan 
Hidassv a téli évadot betölti, csakhogy a társulatával a tél vége felé nagy nyo
morba jut, s Berzeviczv Tivadar kénytelen támogatni a személyzetet, hogy tisztes
séggel mondhasson búcsút. 1800—3-ig és 1805—73-ig Latabár Endrének, a kassai 
színház igazgatójának sikerül végre biztosítania a magyar színpadi életet, kinek 
társulatában Kovács Gyula és Ujházy Ede aratják első diadalaikat.-

A kedvező eredmény idézi fel a bírálatot. Pillanatnyi lelkesedés teremtette 
meg a régi színházi épületet: az többé nem elégíthette ki a követelményeket ;:t 
Kubinvi Lajos, a »Színházi Látcső» tudósítója, majd Potemkin Ödön a színi 
életünk hiányai ellen szólalnak fel több ízben is. De az állapotok javulása még 
késedelmcskedik. Pedig a 70-es évek egyre-másra hozzák a jónál jobb színi 
erőket: 1875-ben az Aranyossy Gyula társulatát, ki a magyar drámairodalom 
legújabb termékeit, köztük Dóczi Lajos, Rákosi Jenő darabjait s Szigeti, Szig- 1 2

1 Színigazgatók: 1842: Merellv Lajos (1 hó): a bécsi «Alig. Theatér- 
Zeitung» hirdetése alapján; a magyar igazgatónak nincs közönsége, míg egy 
akrobatát tömegesen látogatnak a színházban ; 1843 : német társulat (1 hó) 80 rl'rt 
taksával; 1844: Egry János (6 előadás) német, 1844: Biclsiezky, majd Gatterfeld 
Ernő német társulata működik, míg Kőrössy Ferencz magyar igazgató hasz
talan kéri a színházbér elengedését. 1847 : Leon János társulata — a mostoha idő 
miatt — hamar megbukik; 1848: Komáromy Sámuel igazgató sem boldogul a 
téli évadban. Janisch Anna 1849 : két évre kap német előadásokra engedélyt.

2 Egressy Gábor 1861-ben a Hidassv- és Koesisovszky-társulattal szerepelt. 
:í A rozoga kis színházat a hatvanas évek végén bontották le s azontúl

1881-ig a városi nagy teremben állítottak fel egy összerakható színpadot. A 
Széclienvi-kör 1880-ban közvetítette a budapesti Nemzeti Színház tagjaiból ala
kult társulatnak színi szereplését Eperjesen, majd 1881-ben rendezte az új 
városi színház megnyitását. Ennek ügyét a «Fekete Sas»-szállóval kapcsolatosan 
oldotta meg a város. Ugyanígy építette fel Bárt fa is színházzal kombimiit nagy 
vendéglőjét.
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ligeti és Tóth Ede népszínműveit ismerteti, utóbb a Gerőffy Andor-, Kuthy 
Béla-, Veres László- és Krecsányi Ignácz-féle társulatokat. Ezek viszont az eper
jesi születésű Gabányi Árpád, meg Kiss Mihály és Pálmay Ilka művészi sike
reivel hódítanak annyira, hogy a német színigazgatók: Fritzsche Gyula, Dorn 
Frigyes és Ludwig József pártolás hiányában abban hagyják a próbaelőadásaikat. 
Az egykor «német» Eperjest igy végképen elhagyta — a német géniusz, de 
nem a hanyatló közgazdasági szorongás. Azon fordult meg s nem a magyar
ság térfoglalásán színügyünk teljes megújhodása s talán — diadala.

VI. A mi történt, a változás: szinte varázsszerű gyorsasággal ment végbe 
Eperjes s két társvárosa élettörténetében. A magyarság térfoglalását két tényező 
biztosította : a hetvenes évekkel fellépő magyar középiskola s munkásságának 
betetözőjeként az «Eperjesi Széchenyi-Kön.

Ennek az országos hírű egyesületnek több, mint háromévtizedes (1878.) 
múltja egyúttal a városaink kultúrtörténete. Nagyszabású conceptio tagozza 
fel benne azt a rousseaui mondást, hogy a jó  semmi egyéb, mint a műkö
désbe hozott szép, s hogy a szép iránt való fogékonyság megébiedése a leg
hatékonyabb társadaloin-összetartó kapocs.

A műízlésnek társulás útján való terjesztése s ekkép a művelt társadalmi 
elemeknek egységes irányú munkásságba bevonása a czél, melynek szolgála
tába állott. Vele megelőzte a későbbi idők országos kulturális mozgalmait, 
melyek az irodalmi és művészeti központnak a vidék szellemi erőivel való 
kapcsolatát próbálják megvalósítani.

a) Hasonló, elsősorban írói ezélú törekvéseknek Eperjes város korábban 
is színtere. Mikor a mult század negyvenes évei kezdetén Eötvös József báró 
hosszasabban ott időzik, Pulszky Ferenczczel együtt több írónak készülő fiatal 
ember keresi fel Ezek sorából Kapy István akkori főjegyző, a ki érzi, hogy a 
magyar stílus követelményeinek a vármegyei jegyzők nem tudnak megfelelni, 
s írnokokul fogadja fel Sárossy Gyulát meg a két Vahottot, a kollégium jog- 
végzetljeit. Szállásukra, melyet a vármegyeházán kaptak, gyakran bejárt Kerényi 
Frigyes. A kis baráti kör lassan új tagokkal szaporodik : Szakái Lajossal, Sze
mere Miklóssal s utóbb Tompa Mihálylyal. Nem mind vármegyei szülöttek, de 
ebben a körben, mely szoros összeköttetésben marad a kollégiummal, alakul 
ki sajátos költészetök. Mint Petőfinek sárosvármegyei elöfutói, megérzik a kor
viszonyok hatása alatt az egyéniség forrongását a történelemben, társadalom
ban, intézményekben. Az egyénítő költészet elemeit hozzák egyenkint: a magyar 
életképet, a költészet új költői indítékait, a képzelem új és merész kapcsolatait, 
a népi hangot, a szabad természet szeretetét és a népdalt. Ezekkel az egyéni 
vonásokkal vonzzák magukhoz Petőfi Sándort, a ki rokon lelket ismer fel ben
nük. Hogy ez a vonzalom Eperjesre s a felsővidékre hozta őt, arra — egye
beken kivid — a néhányukkal való írói levelezés veszi rá.

Az író-barátokhoz Tompa Mihály az 1844— 5-iki iskolai év elején csatla
kozik. Már előbb, 1844 júniusában, Bártliíra kell a betegsége miatt utaznia, 
honnan a már országos hírű Petőfi barátságát dévaj költői levélben kéri föl. 
Felelet jön rá az «Életképek»-ben. Az Athenaeum-ban már régebben találkoztak 
a verseik, most sűrű levélváltással biztatják egymást. Tompa a fürdőzés után 
Patakon tanul tovább, majd Péchv Tamás alsókésmárki birtokos fiait neveli.

Tóth Sándüh: .Sáros vármegye monográfiája. III. 43
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így hozza 1844 szept. kezdetén a növendékeit az eperjesi kollégiumba, hol 
művélt kör fogadja, különösen a Pulszkytól és Henszlmanntól 1827-ben ala
pított «Magyar Társaság» lelkes fiatalsága, közte : Sárosy Gyula, a két Vallott, 
Szakái Lajos, Nagy Ignácz, Hunfalvy János, Kerényi Frigyes, később mind
nyájan ismert írók, továbbá Irányi Dániel és Irányi István ügyvédsegéd

Kerényit, a ki háztulajdonos és jómódú ügyvéd volt,1 a költői munkásságra 
ez a társaság inspirálta. Műfordításokkal kezdte, majd az Athemeum-ba küldött 
naiv hangú s tárgyú dalokat. A jelzett évben már kiadta összegyűjtött költe
ményeit, a melyekkel ismertté vált a neve. Tompa mindennapos lett nála, a ki 
vagy a terjedelmes kertjébe járt ki vele, vágj7 a Kálvária-hegy lábánál a vén 
liárshoz sétált, hol az ő első versei születtek, vagy Czemétét és Borkutat láto
gatták meg együtt a hegyi park vadregényes útjai után. Kirándultak külömben 
távolabbi pontokra is : még az őszszel Pécsújfalura, a következő tavaszszal pedig 
a Szepességre. Petőfi irányítja először Tompa figyelmét a Magyar Társaságra, 
illetőleg az ottani írói törekvésekre. Azok hatása alatt szövöget azután ez utóbb 
irodalmi terveket. Élete ezalatt csendesen folyik; ezért a nyugodtabb epikai 
formát választja első alkotásaihoz. Eperjes alapításának, a Borkútnak, Pécs- 
újfaluuak és Oltariszka-várnak népi regéit ekkor dolgozza ki. Az «Életképeké 
1845 jún. 24-i száma közli a «Sülyedés»-t s egyben a szerkesztő az első köteté
nek kiadását hirdeti.

Petőfi 1844-iki költői levele Vidor Emil-hez, mert Kerényi, előbb Christ
man Frigyes ezt a nevet vette föl a kötetében, előre veti a nagy költő fényét 
az eperjesi írók közé. Mikor pedig Tompának azt írja, hogy «Olvastam a verset, 
melyet te énhozzám csináltál — valahol a bártfai forrásnál — Jöjjünk mi 
csak össze! Fenn az égben örömkönnyeket sír Csokonai«, annyira egyetemessé 
válik utána a vágy, hogy Vallott Imre méltán mondhatta a hozzá intézett leve
lében : «Látogasd meg a te — költőrokonaidat». Hozza is nemsokára a «Pest— 
eperjesi gyorsszekér» s 1845 ápr. 4-én Kerényi házába (Klór-házj száll. Az eme
leti lakásban a tót szolgalegény fogadja, ki mindjárt szalad az ura után, hogy 
«Pán Petőfi» megérkezett.

A költőtársak személyes ismeretsége Pestről a felvidékre készülő Petőfi 
bucsúestéjéről való. Ott történt az első barátkozas Pakli Alberttól is. A látoga
tás április 4-től május 1-ig tart. Sok derűs órát töltenek azután el évődések közt, 
irodalmi vitákkal Eperjesen. Szaporán jönnek a látogatók is, különösen Tompa, 
a ki az iskolázó diákjai miatt bármikor jöhet, azután a tüzes lelkű Irányi Ist
ván, meg a kollégium két fiatalabb professzora. Petőfit elragadja a város és 
környezete. «Eperjes ama városok egyike, — írja felvidéki levelei egyikében — 
hol az első pillanatban otthon voltam .. . Olyan, mint egy — fiatal menyecske .. . 
Hát még a tájéka! . . . Magyarországban nem sok szebb lehet». Megy is a sza
badba, a mikor teheti. Reggelenkint a Táborhegyre, honnan remek kilátása 
nyílik hegyekre, erdőkre, sík rónára és várromokra. «Ki a szabadba !» czímű 
verse jelzi, hogy rajong a vidékért s magában is elül a Kern-kertben, vagy a

1 Utóbb kizárólag a költői hivatásnak élt. a vagyonát sorra eladogattai 
végre a korviszonyok miatt megliasonlolt lélekkel Amerikába költözötL. Lásd 
Tompa M., Levél egy kibujdosott barátomhoz.
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hegyi park forrásainál, a Tarcza hídján, s a Sz. László-hegy hídjának karfájára 
támaszkodva és Czeniéte bükkösében időz óraszámra. Az utóbbinak egyik ha
talmas bükktörzsén ma is látható a bevésett monogram inja.1 S megmászsza a 
társaságával Sáros-vár magas hegykúpját s a romok hatása alatt Írja eltűnt 
versét: «A rom panaszáét.

A három költő «dicsőséges napokat éh. írói a levegő körülöttük; egy
mást olvassák, bírálják. S együttes kirándulásuk alkalmával folyik le híres köl
tői versenyük: «Az erdei lak• körül.

DNy-ra Eperjestől, a Sz. László-hegy felé, a Zsimni-patak nevű völgy
mélyedésben, rekettyék és égerfák közt a hegyről kis ér folyik alá. A partjain 
árnyas erdőjíí gyalogút vezet. Ott a sűrűségben szalmafödeles, sövénykeritésü 
házikó álldogál, melynek a telke alján baromfiól, a felső részén rozzant méhes, 
az ajtajánál malomkőbe foglalt forrás fogadják hármajokat. Előszörre elhagyják, 
de később, barangolásuk után, mikorra már délutánra hajlik az idő, visszatérnek, 
hogy a forrás vizével üdítsék fel magokat. Akkor veti fel Irányi István a több
ször vitatott eszmét, hogy együttlétük emlékére válaszszák költői versenyük 
tárgyául ezt az elhagyott házikót. Szerdáról szombatra így készül el mindhár
muk közös tárgyú és czimü verse: »Az erdei lak». Együtt olvassák fel s együtt 
közöltetik a Pesti Divatlap 1845 júl. 17. számában. Kerényi naiv lírai képpel, 
Petőfi szárnyaló szabadság-ódával, Tompa leíró lírai költeménynyel versenyez : 
mindegyik azzal, a mi a költészetében a legjellemzőbb vonás.

Tompa, évek múlva, »hü tanúját a boldog időknek» : az erdei lakot el
pusztulva leli s a feljegyzéseiben egészen megfeledkezik róla, sőt a létezését 
is megtagadja : de a boldog együttlét emléke állandóan társául szegődik, a mint 
Petőfi is a «Barátom emlékezeté »-ben hévvel áldozik a kedves múlthoz vissza- 
visszazsongó gondolatainak. Ezek közt a költő-társaságon kívül helyet kértek 
a kollégiumi ifjúság, melynek társas ülésében «Szép Ilonkáit szavalta, tőle 
pedig az «Ebéd után»-t adták elő s a mely másnap, ápr. 20-án fáklyásmenettcl 
tisztelte meg.-

A verseny után szétváltak az útjaik. Kerényi május 2-án a Branyiszkóra. 
majd Késmárkra kísérte el vendégét, Tompáján. 26 án távozott el Eperjesről 
ugyancsak az ő társaságában. S az itt maradi sárosi írói kört is csakhamar 
szétveli a viharokkal terhes idő.

b) Az alkotmányos időszak nemzeti szelleme lassan, de diadalmasan tör 
ál városaink hagyományos, inkább maradi s széthúzó gondolkozásán. A ma
gyar középiskola magyar ivadékokat bocsát ki a közélet rétegeibe, a kiket jobb 
ösztönük annak a múltnak tovább munkálására készt, a melyet a XIX. század 
derekán ugyancsak az ifjúság lelkesedése varázsolt elő. A hetvenes évekkel, 
több sikertelen próbálgatózás után. megjelenik Eperjesen a magyar hírlap, 
mely érzi, hogy első szárnybonlása sok nehézségbe fog ütközni. Nincs először 
is előzménye. A «Kassa-Epnjesi Értesítő» 1845 körül alig tett többet, mint hogy

1 Hagyomány.
- Petőfi Eperjesen foglalkozik egy Carafl'a-dráma gondolatával. Bele is 

fog a megírásába, de folytatni nincs már ideje. A felsőmagyarországi szegények 
javára ugyanő a »Czipruslombok» 50 példányát ajánlja fel 1846-ban.
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a piaczi árakat közölte évi 12 pírt vármegyei szubvenczió fejében, utóbb meg 
még a nyelvét is feladta s mint «Kaschau-Ep rioter Kundschaftsbla.lt» végezte 
1872 táján is szűkkörű feladatait. A «Felvidék»1 1845 kezdetével kísérli meg fel
rázni a társadalmi közönyt. Mindjárt derékon markolja meg a bajt: a széthúzó 
elemek egyesítésének eszméjét veti fel. S tervek hangzanak, a melyek vitatása 
egyre jobban szaporítja az egymást önkéntelenül kereső elvbarátokat: a nyil
vános felolvasások hasznáról, a meghonosodott műkedvelői színi előadások 
rendszeres vezetéséről, dalos egyesület alakításáról, különösen pedig hazai 
nyelvünk és nemzeti szellemünk terjesztéséről. Az 1877-ik év folyamán a köz
lemények egyre sűrűbben jelennek meg, s itt-ott egy-egy határozottan kör- 
vonalozottterv is előtérbe lép. A czikkek figyelmet keltenek, s midőn 1878 elején 
a «nyilvános felolvasások, dalos egyesület, műkedvelői előadások és műegye
sület» ügye újabb megbeszélés tárgya, a tér a szervező munkára már jóformán 
előkészítve van.

Az «Eperjesi Széchenyi-Kör» ez évi febr. 3-án az előzetes megbeszélés, 
febr. 17-én az alapszabály tervezet megállapításának pontjához jut, mire márcz. 
24-én dr. Berzeviczy Albert a vármegyeház nagytermében «Miért alakítjuk a 
S^échenyi-Kört és mi lesz a Széchenyi-Kör?» czímen nagyszabású felolvasásban 
ismerteti a czélt, melyre több hírlapi czikkben kifejtett agitáczió után a maga 
készítette tervezet keretében utalt. Ez a czél: «a hazai irodalom és művészet 
pártolása, ismertetése, terjesztése, s általában a közművelődés előmozdítása, 
odaértve: az írói munkásságnak — bár szerényebb körben való — támo
gatását, a szépművészetek iránt való érzék nemesítését s az eszmei tartalmú 
eszmecserék meghonosítását», így a maga sokféleségével csak úgy kerülhette 
el, hogy illuzióriussá ne váljék, ha a tervezet conceptiója az irányítás egy
ségével s a munkálkodó szervezeti részek belső kapcsolataival megbírja a fel
adatot

A conceptio egy pártfogóban (védnök), ki az egyesület társadalmi állá
sának nyomatékot ad, szellemi vállalatait előmozdítja s a központi írói és 
művészi szervezetekkel az összeköttetést fejleszti, meg az igazgató-választmány
ban a kör irányító elemét mutatja meg, a magyar irodalmi, zene- és képző
művészeti, színészeti, végül idegen nyelvi és irodalmi szakosztályokban pedig 
kijelöli a czél gyakorlati megoldásának kereteit. Másik biztosítéka az egységes 
szellemnek az, hogy a szakosztályok az illető elnökök és megbízottak által az 
igazgató-választmánynak, a titkár pedig a szakosztályoknak tagjai.

A köri szervezet, az első megalakulás után, természetesen eleinte inkább 
az áttörés munkájában fáradozik. Több feladatot csak előkészít, vagy a jövőre 
biz egy és más kérdést, de világosan belát a haladó idők kívánalmai közé s 
meghagyja a réseket is, a melyeken át új eszmék, új tervek, új vállalatok össz- 
hangos beilleszkedés útján tágíthassák a munkakört.

Mert a munkakör fokozatosan tágul. Az évek haladnak s velők fejlődnek 
a közönség kívánalmai. A mi kezdetnek az újdonság ingerével hatott, mint a

1 Később Felvidéki Szemle, majd Eperjesi Lapok. Kívüle a Sárosvármegyei 
Közlöny, a Bálifa és Vidéke, a Felvidéki Újság, a Fiividék stb. hetilapok szol
gálják időszakonkint a közügyet.

«76



TUDOMÁNY ÉS IRODALOM. 677

felolvasások, színi előadások, helyi műkedvelőkkel tartott hangversenyek, az 
megszokottá válik. Az agitácziónak folyton résen kell állania, mert nyomban 
beáll az érdeklődés hiánya. Az «Erdei lako-nak emlékoszloppal való megjelölése 
(1882. IV. 5—1884. VI. 7.) két évi tanakodás, gyűjtés eredménye; az irodalom 
nagyjai emlékezetének : Széchenyi évszázados születésnapjának, a Jókai-ünnep 
nek terve stb. egyelőre a meghiúsulás sorsára jut. S kizárólagos még a munka
irányzat, mely a müveit közönség foglalkoztatása mellett a nagyközönség elő
készítő nevelésével és új elemek képzésével nem ér rá törődni.

c) 1894 ápr. 11-én új alapszabályok (87132—1894. m. kir. belügyin, rend.) 
jelzik, bőgj' a kör nagyfontosságú lépést tett előre, midőn a «Népnevelési szak
osztály» beállításával bővített a keretein. A lépés tulajdonkép «A magyarságot 
cs népnevelési Sáros vármegyében terjesztő egyesület»-nek, mely 1889-től «Sáros
vármegyei magyar közművelődési egyesület» czímen folytatta működését, a körbe 
való beolvadása által történt. Az új szakosztályra kiáramlott a feladat, hogy 
szélesebb körbe vigye át a közművelődés eszméjét s a Széchenyi-körnek azt a 
hódító útját egyengesse, melyet az alapvető kéz hajdan megjelölt

A hetvenes évek nagynémet (Schulverein), pánszláv és dákoromán agi- 
tácziói, a mint országszerte megdöbbenést keltenek, vármegyénk hazafias gon
dolkodású elemeit sem találják tétlenül. Nem a közvetetlen támadás vissza
verése, hanem az eltótosodott nép visszahódítása, illetőleg a magyar nemzeti 
kultúra czéljaira való biztosítása szólaltatja meg 1884-ben, tizennégy havi ter- 
vezgetések után, a vármegye egyik legmagyarabb emberét, Bánó Józsefet a 
• Magyar történelmi társulat» eperjesi közgyűlésén, hogy jelezze, mennyire igazuk 
volt az aggodalmaknak, melyek vármegyénk jobbjainak lelkében a nemzetiségi 
támadások során támadtak. Az első figyelmeztető jajkiáltás ennek az egyesü
letnek elnöki székéből hangzott el, s a sárosvármegyei mozgalom egy országos 
önvédelmi akcziónak megindítója lett.

Az egyesület, czéljához híven, a mag37arságot és népnevelést, az illetékes 
hatóságok közbejöttével, a népoktatást közvetítő intézetek vagy iskolák létesí
tése vagy segítése, jutalomdijak kiosztása és ismeretterjesztés útján törekedett 
a vármegye területén előmozditani. Elsősorban a magyarosítás főeszközének, a 
kisdedóvó-intézetnek meghonosítását tűzi ki feladatául és támogatni kívánja a 
vándor-szaktanítói intézményt; második, távolabbi feladatának a felsőbb nép- 
vagy polgári iskolák létesítését, valamint a szegény iskoláknak felszerelését, 
népkönyvtárral ellátását, a magyarosításban buzgó tanítók s a magyar nyelv 
tanulásában kiváló tanulók jutalmazását tekinti. De vannak még tovább érő 
eszméi is. Ilyenek: egy eperjesi tanítói kölcsönkönyvtár, a nagyszüneti tanító 
pótló tanfolyamok s kapcsolatosan taniigjd kiállítások szervezése.

Tevékeny munkásság tölti be 1882-től az egyesület éveit, bár az eszközei 
fogyatékosak. A hol némi alapot, vágj' a létesítéshez felsőbb támogatást talál, 
ott megkísérli a kisdedóvó-intézetek felállítását. Szentandrássy Lajos eperjesi 
ügyvédben bőkezű maecenásra is talál. Kilátása van rá, hogy Kisszebenben 
Sóvárt, Berzeviczén, Somoson, Felsővízközön, Héthárson, Nagysároson, Zborón, 
Kurimán, Sebeskellemesen, Kapronczán, Osztópatakán s több kis községben is 
egyre-másra megnyílnak az iskolák. Az első évtől kezdve 300 írttal jutalmaz 
több tanítót, tanulót s Berzeviczj7 Tivadar kir. tanfelügyelő támogatása révén
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az iskolajárás kötelező elrendelését s pár minisztériumnak anyagi segítését 
eszközli ki.

Tovább is megy: kimondja a népnevelés megmagyarositása érdeké
ben egy országos szervezet felállításának fontosságát, a vármegye területén 
vidéki köröket létesít, a magyar könyvvezetés meg levelezés meghonosítására 
szólítja fel a közkereseti társulatokat s erkölcsi befolyásának egész súlvjával 
rajta van, hogy a magyar nyelv a társadalom minden rétegében erőre kapjon. 
Indítványainak hamar visszhangja támad a fővárosi Iskola-egyesületben, az 
Erdélyi, Túladunai és Felsőmagyarországi Magyar Közművelődési F.gyesületek 
alakuló mozgalmaiban; a társas életben erre nagyobb tért foglal el a nemzeti 
nyelv, az iskolaügy fellendül; csak épen a körök szervezésével nem boldogul. 
Bártfa és Felsővízköz — a sóvári kör buzgó munkásságán kívül —- biztató 
kivételek: amott 1885-ben egy közművelődési egyesület, emitt az «Eötvös-Kör» 
van alakulóban.

Az 1884—5-iki nagy gazdasági válság, melynek orvoslása érdekében ép 
az elnök emelt szót a vármegye közgyűlésén, csakhamar szomorú fordulathoz 
juttatja az egyesületet. A sok igyekezető kezdetnek folytatása: a közöny, melyet 
a munkásság teljes megbénulása követ. 1888 végén a vezetőség, hogy az eszmét 
magát megmentse s a társadalomba új lelket öntsön, megváltoztatja az egye
sület czímét s kiszélesíti hatáskörét. Mint «Sárosvármegyei Közművelődési 
Egyesület# (34,314—1889.) veszi újra fel a munkát, szervezkedik, de az 1890 3-as 
évek folyamán szinte halódás már az élete.

Az 1893 nov. 6-iki közgyűlés ekkor mondja ki az «Eperjesi Széchenyi- 
Kör»-rel való egyesülés szükségességét. A közönségnek többféle kulturális fel
adatok közt való megoszlása egyrészt, az utóbbi egyesület munkásságában a 
szélesebb alapokra fektetés czélja másrészt magyarázzák, hogy az összeolvadás 
megtörtént. A mire a két kör külön-külön vállalkozott, a közművelődésnek a 
legalsó néprétegekig való kiterjesztésére már most az újjászervezkedö «Eperjesi 
Széchenyi Kör»-nek egymagának kellett vállalkoznia (1466 — 1895).

A kör, a záruló század végső éveitől kezdve, kivált Horváth Ödön dr. előbb 
titkár, majd elnök sokoldalú munkássága következtében, rohamosan fellendült.

d) Tiz évi időköz látta az egyesületnek a népnevelés fejlesztésében kifej
tett munkásságát. Népnevelési szakosztálya valósággal annak bizonyult, a mire 
dr. Berzeviczy Albert, a körnek immár több év óta tiszteleti tagja, 1891-től 
pedig védnöke, az alapvetés perczeiben gondolt: kiemelte szűk városi kereteb 
bői a kultúra szellemét s bevitte a vármegye egészének legtávolabb eső határ
vonalai közé. Már az országos ezeréves emlékünnep visszhangjaként elmond
hatta díszgyűlése folyamán, hogy vidéki választmányainak nagyobbrészt folya
matban van a munkássága, magyarosodik az iskola s vele a kisebb városok 
értelmisége, a vármegveszerte állítandó népkönyvtárak tervezete kész, a «Sáros
vármegyei Általános Tanítóegyesület» a «Magyar Kisdednevelés és Népoktatás» 
czímén tanügyi szaklapban tömöríti a népművelődés buzgó napszámosait, a 
vármegye és a kör támogatásával elkészült a «Sáros vármegye népnevelése 
az ezredik évben» czímű történeti emlékmunka s végre a budapesti Nemzeti 
Kaszinó a körben 700 frttal a magyar nyelv terjesztésében szerzett érdemek 
jutalomdíját alapította meg.
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t’l A kör munkásságának sikere a művészeti irányban következetes. Úgy
nevezett házi estéi egyre nagyobb hallgatóságot vonzanak. Kezdetben az iro
dalmi ezélt is szolgálják; utóbb azonban túlnyomókig ének-és zeneszámokkal 
telik meg a programmjuk. A város és vidék műkedvelői, majd országos nevű 
művészek (Gönezy Mór dr.. Reményi Ede, Hubay Jenő, Kordin Mariska, Tar- 
nay Lajos slb.) s az újabb művészi garda kiválóbbjai szerepelnek a hangver
senyein.

A szólóművészeli elvezet fejlődése így a közönségben kétségbevonha
tatlan. Egy feladatot azonban a szakosztály nem töltött be a hosszú mun
kásságával: azt, hogy igazi zeneértő nemzedékeket nevelt volna. Csak az 1909-ik 
év őszén jut el hozzá, hogy zeneakadémiát létesítsen. A színészeti szakválaszt
mány az esték szavalatait, monológjait, a hazafias ünnepek műkedvelő színi 
előadásait látja el s emellett, a mennyiben a városi színügyi bizottsági szabály
zat (1898.) állandóan befolyást biztosít az elnökének, a magyar színügyet támo
gatja a javaslataival. Az idegen nyelvi társalgó órák a franczia és angol iro
dalom könnyebb alkotásainak megbeszélésére szorítkoznak.

Az irodalmi szakosztályra nézve, mely küllőmben is gerineze az egyesü
letnek, kezdettől helyesen fogta fel a kör tervezője a vidék helyzetét. Az iro
dalmi központ az írót—sehol annyira, mint nálunk— kívül ejti a határvona
lain. Tehát szüntelen oda kell hatnia, hogy a nagy irodalommal való kapcso
latot ápolja, A sárosi írói kör hagyományos emléke talán meg is könnyítette 
ebbeli törekvéseit; mindenkép azonban kivételes szerencséje volt, hogy védnö
kében a magyar íróvilág feje egyengette számára itt is az utat.

Kezdő munkássága áttörés. Terv nélkül kénytelen beállítani a felolvasóit, 
kiket a hallgatóság néha lelkesen, másszor megcsappant érdeklődéssel fogad. 
Az újdonság varázsa azonban egyre követelőzőbb. Akkor, új alakok gyűjtése 
ezéljából, a pályázatok terére lép, de a siker megint csekély. A nagy írók emlé
kezetét pedig nem tudja méltókép megünnepelni.

Az hiányzott számára, a mi nélkül igazi irodalmi érdeklődést lehetetlen 
volt keltenie, a főváros íróival való összeköttetés. S ekkor bontakozik ki véd
nökének nagyszabású államférfiú alakjából egyszerre a művészi író, kit az 
íróvilág előbb társául, majd fejéül fogad. így — általa — érkezett el az az idő, 
hogy a Széchenyi-kör az irodalmi törekvései számára megtalálhassa a közve- 
tetlen utat. Pulszky Ferencz (1896), Petőfi Sándor és Merényi Frigyes (1899), 
Vörösmarty Mihály (1900), Tompa Mihály (1902), II. Rákóczi F. (1903), Kossuth 
Lajos (1904), Jókai Mór (1905), Greguss Ágost (1906), Eötvös József báró (1908) 
emlékezetét már fényes írói alakok társaságában eleveníti fel a díszülésein, s 
az írók : Rerzeviczy Albert, Szmrecsányi Miklós, Váradv Antal, Sebők Zsigmond, 
Mikszáth Kálmán, Beöthy Zsolt, Herczeg Ferencz, Ferenezy Zoltán, Négyessy 
László, Hegedűs István, Rákosi Viktor, Lóczy Lajos, Divald Kornél stb. nem 
restelik szereplősökkel bizonyítani, hogy a kör írói munkássága megüti már 
az országos irodalmi színvonalat.

1904-től, ez irodalmi ünnepek hatása alatt, érlelődik ki lassankint a szak
osztály másik terve, hogy a közönséget magához nevelje. Kísérletezéssel kezdi. 
"Népakadémia•> czímen ismeretterjesztő felolvasásokat rendez, a honvédségi 
altisztek olvasókörét támogatja, analfabéta-kurzusokat állít fel. Az a megfigye
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lése azonban, hogy a legalsó néposztály a nyelvében még messze áll a czél- 
jaitó l; a kikre számított, azok elmaradoznak, míg az iparos és kereskedői elem 
annál tömegesebben mutatja éideklődését. A felolvasó esték ekkép feltagozód
nak, mert a hallgatóság rétegei között is nagyok a válaszfalak; míg azonban 
a kör díszterme alig fogadhatja már be a Népakadémia hallgatóságát, a mű
veltebb rész sorai meg-megritkulnak.

Ezek a tapasztalatok érlelik meg 1907-ben a gondolatot, hogy a kör ilt 
is elmaradt az igazi feladatának megoldásától. Szórakoztatott, de közönséget 
nem nevelt. Tudvalevő, hogy a nőnevelés Eperjesen szükkörű, a felsőbb kép
zésnek benne semmi nyoma. Az egy férfi-tanulóság keresi az iskola hatása 
alatt — az ismereteket. A szakosztály a «Szabad liczeum» kereteit választja 
tehát, hogy részben demonstrativ, részben tudományos színvonalú előadások 
tartásával vezesse egymáshoz közelebb a társadalom külömböző rétegeit. Majd
1908-ban egy harmadik tagozatot állít be próbakép, hogy a fiatal nők érdeklő
dését felkeltse. A «Sáros vármegye költői, mint Petőfi előfutói» czímű cziklust 
rendezi akkor. Czélja hova határozottabb : a társadalom tagozatait akarja le
rombolni. 1909-ben a szakosztály őrömmel jelzi, hogy a Népakadémia közön
sége jelentősen átalakult: már a műveltebb körbeliek is felkeresik. Átmenetül 
megtartja ugyan még a Szabad liczeum fokozatait, de nyilvánvaló a törekvése, 
hogy a tanítóiránvű, sorozatos előadásokat kedveltesse meg. Az astronomia, 
geológia, fölfedezéstörténet megnyitó cziklusai jelzik az irányt, melyen ha
ladni kíván.

f)  A kör ismeretközlő feladata keresztülvitelét sokáig az anyagiakban 
való gyengeség akadályozta. Az újabb idők (1905-től) ezen a bajon is segítettek: 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium s az «Orsz. Múzeumok és Könyvtárak 
Főfelügyelősége» évi szubvencziókkal szolgáltatják kezébe az eszközt, mely a 
sikerének egyik biztosítéka.

g) A kör elnökségét: Kolosv Miklós (1878), Bcrzcviczy Tivadar (1879), 
Mattvasovszky Tamás (1880), Szmrecsánvi Jenő (1888), Szinyei Merse István (1897), 
Horváth Ödön dr. (1901), Ghillányi Imre báró (1905) vezették. Az utóbbihoz 
— az 1909. évi új alapszabályok értelmében — Semsey Boldizsár ügyvezető- 
elnök csatlakozik. A vármegyében hat vidéki köre működik, ú. m. Lemcsen, 
Sóvárt, Héthárson, Bártfán, Kisszebenben, Felsövízközön. Felolvasásainak és 
estéinek 1878—91-iki sorozatát jegyzék őrzi, a további történetét pedig a 
jegyzőkönyvek és az 1891—1908-ig évenkint, utóbb kélévenkinl megjelent «Év
könyv» adják elő.

VII. Sétros vármegye Írói: a kb. 270—280 íróra nézve lásd : Szinnyey József 
«Magyar írók» adatait.
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HARMINCZÖTÖDIK FEJEZET.

Társadalm i élőt.

A társadalmi élet másnemű irányai közül az egyesületi és jótékonysági 
a régebbi időkben csak elvétve mutatkozik. Nagy czélok csak ritkán hozzák 
össze az embereket. A mi társulási hajlandóság van, azt inkább a vallási vagy 
politikai érdekek szólaltatják meg. Ily egyesületek a XIII. századi papi conj'ru- 
ternitasok, a betegek házát támogató és rokon szövetkezetek. Ezek munkássá
gát egyidejűleg s utóbb a czéhek osztják, illetőleg öröklik.

Hasonló érdekcsoportosulás a kalandosoké. Társulatuk a szabadkőmíves- 
ség előfutója. Sz. László törvényei ismerik már ezek temetkezési szövetkezetét. 
A tagok minden lió Calendae-jén lakomára gyűltek össze; a ki elmaradt, 10 
penzát adott bírságul. Az egyesületnek sokáig megmaradt a vallásos jellege. 
A tagjai 1571-ig kizárólag papok. A Szepességben 1248-ban ládája és pecsétje 
van; 1301—1302-ben Tarczán állít fel egyet Pál szepesi kanonok. 1376-tól a 
czéhek sok tételt vesznek át a szabályzatából. Az 1402-iki lőcsei kalandosok 
egyesületének Zsigmond király és számos nő a tagja. Utóbb azonban titkos 
politikai és hatalmi czélokra kezdenek a tagok egyesülni s e czélok palástolá
sára nevezik magokat 1520 óta kalandosoknak. Nyíltan Werbőczi ellen lépnek 
fel s 1526-ban sikerül szökésre bírniok őt. Ebben a front-állításban a főszerepet 
a mi Tarczaynk vitte. A kalandosságot a XVI. század politikai fordulatai szün
tették meg.

Hagyományos irányzatosságát az egyesületnek a szabadkőmívesség foly
tatta, melynek munkássága hazánkban azért fontos, mert elméletet kell nép
szerűsítenie, hogy a tettek ideje következhessék el. Már 1745-ben a jelszava: 
szabadság, egyenlőség. S a mint nemzetivé lett mint érdekszövetkezet, azonnal 
hatott. Mikor Draskovics János gf Observantá-ja megmagyarosította, igazi szerve 
lett nemzeti fejlődésünknek. A «Systema Constitutionis Latomicae Libertatis S. 
Cor. Hung.» szerint a szervezet czélja az emberi nem jólétén való fáradozás; 
eszméi: az egyenlőségre való törekvés, meg a társadalmi rend, főleg a polgár
társak boldogítása. Minden rendbeli máskép tartozik betölteni ezt a feladatot. 
A legjobb alkotmány és kormányforma s a valláshoz és hazához való viszony 
megvitatása szintén az ügykörébe tartozó dolgok; vallástalan nem bocsátható 
be a szabadkőnhvcsség rendjébe, a haza pedig megköveteli az egyén alá
rendeltségét. S a hazaszerelő híve az uralkodónak

Ez a magyaros czélzat azonban a szabadkőmívesség körében visszatetszést 
szül, mire 1785-ben Pátens szabályozza a Draskovics-páholyokat. Ezek nem 
engedtek s mihamar bomladozni kezdtek.

A magyar szabadkőmívesség egy évtizeden át hatolt, még pedig a titok
zatosságával s főleg azzal, hogy a kir. művészetek czímén valami újat, meg- 
kapót keresett. Az a hit vezette, hogy a régi intézményekben azt nem találja 
meg. Egészben azonban a munkássága sok írás, szép szavak, a miket a tett 
nem fedezett.
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Vármegyénk élénk részt vett a szabadkőmivesség kultuszában. Az volt 
nálunk a páholy, a mi utóbb a Széchenyi István Casinója: a művelt eszmecsere 
otthona. Legalább egyelőre Eperjesen. Utóbb, mikor vándorútra tért, a mágia 
űzésében sekélyesedett el.

Eperjes városában kétszer is feltűnik a páholy : először 1768 9-ben Bern- 
hardi Izsák, másodszor 1784-ben Splényi br. alapításában.

Az első páholy útegyengetői a bari konfoederáczió 1 tagjai, akik az 1764 
szept. 7-iki lengyel királyválasztás s a nyomában támadt szövetkezésnek orosz 
részről való elnyomása után, 1768-ban Teschenbe s a hazájokkal határos vár
megyékbe, Késmárkra s különösen Eperjesre menekültek. A vezető alakok : 
Badzivill Károly litván herczeg, Pác és Rzewuski gfok. Kazinczy Ferencz pazar, 
vad, iszákos embernek említi az elsőt. Úgy látszik, mindnyájan páholytagok. 
Egvikök fiainak nevelője Bernhardi, ki 1769-ben szabadságlevelet kap a varsói 
«Erényes Szarmatához» czímzett páholytól arra, hogy új székhelyén szervezze 
meg a titkos társulatot, melynek «Az erényes utazóhoz» nevet ad. Használt 
pecsétje a páholynak :1 2 3 a pereméhez közel gyöngysor-szegély ; benn a gyűrűbe 
hajló kígyó, mint a végtelenség jelképe; tovább a harczias Minerva álló képe, 
felette «Per Umbras» felirat, alatta 6 gömbölyded sziklakörben térdelő vándor, 
még lejebb hét sziklakörben a vándor elhagyott táskája és czizniái, legalul 
pedig balkézt egy lombos fa alól közeledő vándor teljes felszerelésével, a ki 
egy háromtagozatú templom felé halad, hogy onnan a sziklakörbe juthasson. 
A szabadságlevél a III. János-fokra szólt, tehát templárius-szellemű a rend. 
Tagjai közt, a kik nem sokáig működhettek, Kriebel tanácsost és Szolkovy 
József kereskedőt említik az iratok. A páholyülésekel Eperjesen kívül Kerek
réten s később Girálton is tartották. Valószínűleg az aranycsinálás titkos űzése 
vonta a távolabb eső pontokra a tagok egy részét.

Eperjesi székhelyül a Fejérváry Gábor házabeli pinczehelviség szolgált. 
Kis lépcső vezetett le a lakásból egy festett falú s a világtájakkal megjelölt 
szobába. Ott 1770-től üléseztek a tagok. Bernhardi távozása után, ki a «Meister 
von Stuhl» tisztét megtartotta, az ő barátja : Heinzeli (utóbb Hanzélv) Márton 
magister philosophire s Potthornyay Tamás kerekréti birtokos három fiának, 
majd az unokáinak: a Szirmay Péter fiainak nevelője, vezette a páholyt, de 
1787-től eltávozott s a kassai akadémia prorektora lett. Az ő vezetése nagyban 
ártott a páholynak, a mennyiben az «Arany rózsa-keresztesek» rendjébe is fel
vétette magát s azon a réven nemcsak maga, hanem Potthornyay is hova- 
hamarabb az alkémia titkaiba mélyedett. Az utóbbinak girálti kastélyában volt 
a teljesen berendezett laboratórium, mely lassankint nemcsak a legtöbb vár
megyei tagnak érdeklődését kötötte le, hanem az egész felsővidéki szabad- 
kőmívességnek is középpontja lett. Hanzélv, hogy még inkább elkülönítse új 
páholyát. 1774-ben megszerezte neki a skót «Älter-Meister»-fokot, miáltal úgy 
tüntette fel az aranycsinálás műveletét, mint magasabb fokú szabadkőmivesi 
foglalkozást. Az eskü is erről szólt, a midőn a beavatottnak a bárom alacso

1 Lithvániában.
2 A M. N. Múzeumban.
3 Ma is megvan.
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nyabb fokúnkkal a titkok közlését megtiltotta. A tag lovaggá-avatásban részesült. 
E girálti páholyban részesek : a Potthornyayakon kívül a kassai Török gfok, 
Kapy György József, Berzeviezy Imre girálti ev. lelkész voltak, a laboratóriu
mot pedig Glósz Jakab vezette. Az eperjesi régi páholy tagjai utóbb magok is 

egység híján — téves utakon bolyongtak Hanzély és Glósz 1776-ban Kerek
rétre költöztek a Potthornyay-családdal, de ott a páholyt — ügy látszik — 
Szirmay Sándor állította másodszor talpra. Hanzély azután is külön tartott 
üléseket néhány társával, kik előbb titokban űzik a skót és salamoni fokot, 
utóbb pedig hivatalosan is megszerzik. A páholy ez újabbi alkotmánya lengyel- 
országi. A hanyatlás Hanzély alatt nyilvánvaló, kivált hogy a tagok feleségei: 
Potthornyay Imréné, Berzeviczyné, Kapvné és Kraszneczné ellenezték az al- 
kémiai 1 kísérletezést, melyben egész családi vagyonuk «füstbe» mellet. Hauzélv 
akkor úgy akart segíteni a helyzetén, hogy hármat közülök elsőfokú tagnak 
vett fel. Nem hogy segített azonban, inkább tetézte vele a bajt; az asszonyok 
most már a magasabb fokozatokat is követelték, sőt külön páholy állításai ól 
gondolkoztak. Azt azonban «a rend» nem engedhette meg. A Potthornyay- 
birtok 1781-iki feloszlása után két év múlva Hanzély Rákóczi n vonult. A páholy 
azután nemsokára feloszlott Glósz Jakab vezetése alatt, ki még 1788-ban is 
Girállon, a Potthornyayak birtokán kísérletezett Ennek a második páholynak 
nevesebb tagjai közé Barkóczy Ferencz gf helytartósági tanácsos, Hadik-Bar- 
kóczy Ilona gf'nő, Sturmann Márton ev. főfelügyelő, Barkóczy János gf, Des- 
sewffy András, Pongrác/. Imre, I.adomérszkv István, Schrőd Erazmus cs. kir. 
festő- és szobrászakadémiai tag, Oessewffv Gáspár és Csáky Ferencz gf tar
toztak. A páholy nagymestere még 1785-ben is Splényi br. volt, kihez Pálffy 
Károly gf tartományi nagymester ebben az évben küldötte meg a felfüggesztő 
iratot. 1794 után a páholynak többé nincs nyoma. Tényleges alkotása: egy 
eperjesi leányiskola szervezése volt.

A szabadkőmívesség humanitárius elmélete a gyakorlatban nem való
sulhatott meg. A többi közt a társadalmi élet szaggatottsága sem segít
hette elő a czéljait. A nagy világforradalmi idők s nyomban rájuk a monar
chikus abszolutizmus megtorló szerepe éles ellentéteket vont a népréte
gek közé.

A fdanthropia így lassan talál igazi utat. Az, a ki első sorban gyakorol
hatta volna rá irányító hatását, az irodalom maga is szervezetlen s inkább 
csak néhány kiváltságos egyén számára létezik. Széchenyi Casino-jáig a társas 
életnek alig van nyoma. Annak példája kezdi összeterelni a széthúzó városi 
elemeket. «Társaskör»-t Bártfa 1837-ben szervez ; példáját nemsokára követik a 
többi városok. Onnan indul tovább az emberbaráti mozgalom, hogy különleges 
feladatok megoldását kísérelje meg. Eperjesen pl. a későbbi «Jótékony Nőegye
sület» szoros baráti körben kezdi meg munkásságát s csak 1844 ápr. 14-én szer
vezkedik, de akkor is inkább zárt körre szorul. 18 alapító tag 300 frt tőke
alapot hoz össze, mely 1840-ben 710 59 írtra, 1846-ban 950 59 írtra, 1847-ben 
1987 04 írtra emelkedik. 1848-ban lép ki igazában a nyilvánosságra, mikor «Az

6 8 3

1 Az eperjesi Szirmay-könyvtár igen gazdag alkémikus munkákban.
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eperjesi honleányokhoz); felhívást intéz a szenvedő haza érdekében, majd 1849 
febr. 4-én, Dembinszky üdvözlése alkalmával, kit bársony párnán ezüst koszo
rúval fogad. 1849—57-ig lassú hanyatlás bénítja meg; 1861 márcz. 31-én tartja 
utolsó s feloszlató ülését, hogy egy másikba: «A Sárosvármegyei Jótékony 
Nőegyesület»-be olvadjon bele, melynek alapszabályai 1861 márcz. 23-án keltek. 
Ennek 120 alapítója s a hat járásban szervezett bizottságai erősebb kulturális 
mozgalmat létesítenek s a mennyiben a vagyon már 1895-ben 19.497 56 írtra nő, 
fokozottabb támogatásban részesítik a szegényügyet. Az egyesület 1896-ban fi- és 
leányárvaházat alapít. Uj alapszabályai 1897-ben készülnek (41.605. belügyin, sz.). 
A jótékonyságot időről-időre újabb társadalmi intézmények is gyakorolják (az 
Orsz. Vöröskereszt-, a felekezeti és iskolai segítő- slb. egyesületek) a városokban.

HARMINCZHATODIK FEJEZET.

Művészet, népipar, múzeumok.

Nálunk is, mint országszerte, importált elem a művészet. Az az első 
jelentkezésétől kezdve, mikor az egyházi követelményeknek kíván megfelelni. 
Nem a népgéniusz teremti meg, hanem utólag gyakorol erre hatást. De az 
egyéni sajátosságai, főleg a műipari alkotásokban, kialakulnak. Mindenesetre 
így kellett a dolognak történnie; így nem estünk ki a nagy európai közösség
ből. S bizonyos, hogy a nemesség viszi ki a stilusérzéket a falvaiba.

Az úttörő szerzetesek ideiglenes fatemplomait csakhamar a kőtemplo
mok követik. Ezek stílje 1242-ig román és átmeneti. Kétféle román templomaink 
épülnek: a cziszterc.ziek a franczia mintájukat, a plébánia-templomok pedig a 
szász mintát követik. Franczia-román stílű volt a bártfai ősi Szent Egyed- 
templom, melyet a XV. században új vált föl, s ugyané korbcli a cselfalvai, 
mely némi gótikus részleteket leszámítva, megtartotta eredeti jellegét. A refor- 
máczió kora ez utóbbit a reformátusok, majd az ágostai hitvallású evangéliku
sok kezére juttatta. 1657 után ismét az előbbiek foglalták el, kiknek birtokában 
van ma is.1 Műtörténeti becsét a Műemlékek Országos Bizottsága felfogta; a 
kormány utalt is ki a felújítására segélyt, de még a kívánatos fedezet hiányá
ban az függőben marad. Ez az egyetlen románkori emlékünk egyhajós, egye
nes záradékú, de a kapuja már gót, három félkörívesek az ablakai, melyek
nek sarkai zömök pilléreken nyugszanak, valamint a tagozattalan diadalívezete 
és a mély bélletű hajója; kívülről, az eresz alatt, fatámaszok tartják a kiugró 
fedélpárkányt, a minők a komlóskeresztesi templomnál, sőt a vármegye több 
profán épületeinél, mint az ádámföldi kastélynál is, láthatók. Keletkezési ideje 
a XII. század vége vagy a következőnek kezdete.

I. A tatárjárás után IV. Béla intézkedései alapján s a felföld védőképes
ségének emelése czéljából sok telep várossá bővül ki. Eperjes és Bártfa mint

1 Volt huszita kézen is.
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városok szintén úgy kezdik meg az új szervezkedést, hogy a hosszú négyszögü 
alapterületen első nyilvános épületül templomot emelnek. A németség hozza 
magával a gót építő-stílust s rövid idő alatt Pozsonytól félkörben Brassóig a 
városokat s bennök a plébániatemplomot, kolostort, tanácsházat csúcsíves jelle- 
güekké teszi. Az egyre szaporodó városok előbb csak védelmi, utóbb azon
ban, midőn az ipar és kereskedelem fellendül bennök, a belső kényelem, sőt 
a fény szempontjából is építkeznek. A gótika hazai útvonalának középpontja 
Kassa ; a részei közt jelenik meg a szepesi fensík és az eperjes-tokaji liegyláncz 
területe. Mindegyik tagozatnak van egyéni jelleme: a mienk a maga védelmét 
és a kifelé törő ipari és kereskedelmi élet hangulatát tükrözi. Kassa nagyszerű 
got temploma nem hat a felvidékre, miránk sem; legfeljebb a kisszebeni 
tepiplom emlékeztet az elrendezésével és toronykapujával reá.

A góczpontokat összekötő helyeken pedig várak emelkednek, a melyek 
hasonlókép gótstílűek,1 de ellentétei a városoknak Itt a gazdagság és kénye
lem szeretete, ott a véletlen és kaland nyomán kifejlődő oligarchikus hajlam 
az uralkodó vonás.

Vármegyénknek több gót temploma épült. A legjelesebb alkotások: a 
városiak.

II. Főtemplomokban elég gazdag a felvidék. Vármegyénk a helyi, könnyen 
idomítható épületfát - hasonlókép felhasználta egyházi építkezéséhez. A faépítés 
technikája egyszerű, a kézügyességet is érvényesülni engedi; ép azért átnyúlik 
a középkorba, sőt a XVIII. századig divatban marad. Két szempontból: a) a 
technikai szerkezet és b) az építő-stílus szempontjából érdekesek a mi fatem- 
ploinaink, melyeknek főleg a Makoviczán elég jelentékeny a száma ma is. Az 
első szempontból van boronafalas, álló gerendás és favázas fatemplom ; stílus 
tekintetében pedig : bizanczi, gát és renaissance. A bizanczinak hármastornyú 
a beosztása, központi a szerkezete, mint az orosz templomé, továbbá a tor
nyain kívül még a szentélyének és hajójának is tornyos tetőzete van. Hasonlít 
a gácsországiakhoz. A gót fatemplom katholikus jellegű, mely a németséggel 
honosodik meg : sugár és magas a tornya, a szentélye pedig sokszögzárású. 
Renaissance stílben épültek az evangélikus fatemplomaink, melyeket kereszt
alakú alaprajz jellemez s az a structiv feltétel, hogy az egymást keresztező 
hajók a találkozás pontjában oszlopokon nyugodjanak.

Időrend szerint a gót fatemplom régibb nálunk a bizanczinál. Amaz 
akkor jut át görög katholikus kézre, mikor a reformáczíó a vármegyéből 
kiírtja a római katholikus egyházakat. A ruthén hűségesen ragaszkodik ezután 
'régi egyházi művészetéhez; így nem csoda, hogy a falvaiban ötszáz évet él a 
gótika. Temetőben állítja fel a templomát s vesszősövénynyel köríti; a templom
hajót korláttal osztja ketté s Ny-on a nők, K-en a férfiak számára jelöl ki 
benne helyet. A templom szentélye három oldallal zárul, melyet ikonostasion 
különít el a hajótól. A boronafal (blokkfal), melynek nincs burkolata, hosszá
ban fektetett talpgerendákon emelkedik s tölgyfából készül; az előcsarnokból, 
vagyis a női osztály felett, nyúlik fel a nyeregtetőn át a torony. Előfordul 1 2

1 Bajor-frank mintára a XIII. század közepétől.
2 Ecclesia lignea említése gyakori az okiratokban.
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bazilikaszerű alkotás is, melynek két sor ablaka s a felső sor alalt félereszű 
fedele van, s nem ritka a görög keresztberendezésű templom sem. A gót fatem
plom külseje komor, míg a torony és erkély elénk hatású. Ha a torony 
hiányzik, harangláb készül az épület mellé. Előcsarnokos és alacsony tornyú 
a felsőpolyánkai, regetői, kruzslyói, kocsányi és andrásvágási fatemplom. S a 
legrégiebbek egyike a hervartói, melynek aranyalapon festett képű szárny
oltárok s a hajó D-i oldalán a 7 okos és 7 dőre szüzet ábrázoló nagy festmény 
az érdekességei.
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III. Gót kő- és fatemplomok: Ábra- 
hámfalva: róni. kath. A XIII. és XV. 
század folyamán átmeneti stílű; a hajó 
famennyezetű; roskadozó állapota 
miatt bezárva.

Alsószőlők: r. k. 1214-böl való a Szent 
Anna-kápolna, melyből a templom fej
lődött.

Berki: róm. kath. A XV. századból. 
A szentélye polygonal zárású, bolto
zott; a hajó famennyezetű. Gót sek
restyeajtaja kőből van faragva, mely 
szamárhátú ívezettel záródik; a bélés 
szelt élű tagozatán rövid pilaszter- 
pálczák fenn kúpban végződnek. Ettől 
jobbra az ország, balra Kassa (a pat
ron usi czímere látható. A templom 
kiugró eresze, mint ez a vármegyében 1 
szokásos, fatámaszokon pihen. Két gót 
szárnyas oltára van, melyek a két olda
lon és a predellán Krisztus sírbalételét 
ábrázolják. A főoltár szobrai: Szűz 
Mária, Szent Erzsébet, Szent Borbála, 
Szent István. A jobb hajó mellékoltára, 
melynek disze a Szűz Mária mennybe
menetelének domború ábrázolása és 
két pikkelyes testű angyalkép, a becse
sebbik. Utolsó újítása (1756; óta zár
va van.

Berzevicze: róm. kath. 1300 körül 
épült Szent Quirinus tiszteletére (1630- 
ban protestáns, 1672-ben ismét róm. 
kath. kézre jut). 1513-ban Raguzai 
Vincze renaissance motívumokkal át

1 A cselfalvai, komlóskercszlesi temp
lomnál, az ófalusi kastélynál.

építette a kapuját. B. Péter sírköve 
(czímer és körirat) tipikus példája a 
gót domború műnek.

Durócz: róm. kath. 1427.
Dobó: róm. kath. Van 1596-ból ha

rangja.
Erdővágás: r. k. Eredeti gót temploma 

ki van vetkőztetve jellegéből. Négy
szögbe tört tornyában a Bárlfától aján
dékozott harang peremén 1477 évszám 
olvasható. Önálló plébánia 1456-tól van. 
A templom restaurálása 1611-ből ered.

Féketekül: gör. kath. Egykor falem- 
plom, mely 600 éves múlt után 1895-ben 
állt még. Tárgyai: 1. XVII. századbeli 
barokkdíszü, véseltművű, fehér ezüst 
kehely ; 2. kékeszöld, áttetsző unikum- 
üvegkehely, melyre két apostol és 
1636 van ráfestve; 3. a XVII. század 
végéről vagy a XVIII. század elejéről 
való barokk, aranyozott paslolörum; 
4. 1691-iki puskaportarló agancsból, 
melynek fi nőni verés ű uövénydiszitmé- 
nyci közt ágakon szárnyas madár és 
lombos farkú állat látható. A főhelyen 
levő alak oroszlán.

Galbatö: róni. kath. A hajója XIV. 
századbeli, a templom azonban renais
sance. Még régebben a jeruzsálemi 
szerzeteseknek iCruciferi de Gvbolto) 
volt itt temploma.

Ilambor: róni. kath 1307-ben kart
hauzi zárda és templom.

Hamisjalva: lóm. kath. A XIII XIV. 
századból. Tornya a régi, a többi rész 
átalakítva.

Hazstin : róm kath. a XV. századból.
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Ilerlnek: róni. kath. Régi fatemplo- 
mát a XV. századbeli németség építi. 
KilO-ben Forgácli Zsigmond felújíttatja, 
kinek emlékét a mesteri kidolgozású, 
féldomború ábrázolást!, vörös márvány 
sírkő őrzi. A templom újabbkori be
rendezésű

Ileivartú: 1 r. k. Régi német eredetű 
l'atemplom. Egy osztatlan hajóba nyí
lik a nyolczszög 5 oldalától képezett 
szentély; a hajó Ny-i részén, négy 
oldalú, pylonszerü, csúcsos sisakú to
rony emelkedik ki. A falazat vízszinte
sen egymásra fektetett gerendákból 
van szerkesztve, melyeket künn zsin- 
delyezés, belül pedig deszkaburkolat 
fed. A falazat körül kiálló telő fut. Gót 
szárnyoltár, keresztes diadalív, stílszerű 
fali festmények, gazdag ornamentika 
főleg a falakon (piros és kék), a felső 
párkányzaton pedig liliommotivumok 
emelik a mű becsét A festés 1594. 
lt)65-ből renaissance stilű; a festők: 
Mensatorius Jónás és Halfczih András, 
a ki bártfai. Az E-i falat 1803-ban Mi- 
rciovszky bártfai festő empire stílben 
festette be. Műemlékek: 1. ajtós szek
rényt! s arany alapú festményekkel 
díszített gót főoltár, melyen Szent 
Ferencz patrónus és más szentek lát- 
liatók. A felrakása öt háromszögű csúcs, 
mint a bártfai régi oltárokon, mely
nek arany mezején prófétaképek lát
hatók. 2. Hordozható kisoltár 1518- 
ból. Az azúrkék fülkében az «Ecce 
homo» állhatott; aranyozott hátterű 
festményeit a bártfai templom oltár
mestere (1505) készíthette ; 3. fa-szent- 
ségház. melynek rovátkos és lóhere
alakú, metszeti ornamentikája a bártfai 
városháza mensa burindiana-jának pár
kányzatához hasonlít; 4. kehely-alakú 
kereszlelömedencze. (Ez a templom a 
legrégibb faépítményünk.)

1 I860: Hercvarte.

Hélhdrs: róm. kath. A XIV. század
ból maradt meg gót szentségtartója. 
Raguzai Vincze alakítja át renaissance 
stílus-motivumokkal az oltárát, kapu
ját, szentségházát és orgonakarzatát a 
Tarczay Miklós sárosvármegyei főispán 
költségén. A vidék védelmére való 
tekintettel a templomnak kiszögellő, 
testes tornya, két bejárata és oldalká
polnája van ; kelleténél vastagabb kül- 
táinaszok szakítják meg a falát. Relső 
felszerelése is a család áldozatkészsé
géről tanúskodik. Miklós atyja, Tamás 
már előbb több községi templomnak 
hagyott adományokon kívül 1490-iki 
végrendeletében a Szent Márton-egy- 
háznak 20 frtot s a Szent Tamás-kápol
nának egy abauji birtokot juttat. Az 
olasz mester a máig is gótstílű temp
lomot újjáépítette, illetőleg a gót alko
tás merész és szenvedélyes mozgal
masságát a geometriai combinatiójú 
ablakok és tompa gerinezek alkalma
zásával, melyek emberfejű gyámokra 
támaszkodnak, mérsékelte. A templom 
ktilömben késő gótikus alkotás rozettás 
zárókövén tagozott gerinczeivel, tem
pera-festésű nagyobb faltereivel, tor
nyával, a mely nem szorosan illeszke
dik a templomtestbe, a középhajónak 
a torony oldalállása miatt szükséges 
csúcsos oromfalával. Az említett szent
ségtarló korai renaissance metszés: 
ajtókeretén és falain két vályazatú, 
keskeny, hosszú korinthusi és volutás- 
fejű pilaszter s tagozott vízszintes meg 
íves párkányzat látható ; virágdíszt! 
vasajtaja s a pilaszterek fölött álló, 
gumós fialék azonban csúcsívesek. 
A gótikus egyensúly az arányosan 
elosztott motívumok közt megvan. 
A templomnak újabban történt restau
rálásakor a többféle stílusnak átmene
tekkel mérsékelt alkalmazása megőrizte 
a reflexnek az egészhez illeszkedő .stíl- 
szerűségét s az erős ellenzeteket köz
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tűk enyhítelte. Tarczay Tamás, több 
Dessewfíy és a XVII. századbeli Des- 
sewffy István falba illesztett, czímeres 
és latin felírású síremlékei odaillenek 
a mozgalmas stilmotivumok sorába.

Je m ije : lóm. kath. 1262-ből. Villa 
Sancti Antonii; 1524-ben bővül.

Kajálta : róni. kath. 1295.
Kupi: róm. kath. 1716., a kápolnába 

temetik Kapy Andrást.
Kaprancza: róm. kath. A XII. szá

zadban cziszterczita kolostor és temp
lom.

Keczcrpeklén : róm. kath. A XV. szá
zadban épült az az oratorium-féle mű, 
mely a később átalakult szentélj7 alatti 
sírbolt fölé került. Ebből bővülhetett 
a templom, melynek jobb falán, a 
sarokba 1898-ban falazták be a Keczer- 
család XVI. századi durva modorú, hi
bás czímerét.

Komlóskeresztes: róm. kath. A tem
plomosok építik II. Endre alatt.

Krivány ■' róm. kath. Román-gót 
temploma a XIII—XIV. századból.

Karima : róm. kath. 1334.
Lapispatak: róm. kath. A templom 

polygonál szentélyzárású és osztatlan 
hajójú. A hajóbollozat s az ablakok 
utóbb változtak, de gótikus maradt a 
hosszú szentély boltozata, meljmek 
gyámkövein emberi arezok cs czímerek 
vannak és gótikusak a kettős horonyú 
boltgerinczezete, továbbá a szentségház 
fülkéje az ajlórács keretéül szolgáló 
csipkealakú vaslemezekkel. Ez a rácso
zat keresztrudakból és liliomvégű gót 
levelekből van kombinálva ügy, hogy 
a keresztező pontokat szögek erősitik. 
Vörös, kék és arany színnyomok ve
hetők észre rajta. Maga az ajtózás is 
gót-gyürüs; tőle jobbra, rézsutt az 
alján liliomzáródású üres pajzs lát
ható. A torony négyszögű, mely új 
gúlaalakú tetősisakot hord.

Lófalu : róm. kath. 1499.

Magyarraszlavicza : róm. kath. A ha
rangja 1569-ből való.

Nugijsáros: róni. kath. Ágostonos 
zárda és «Szent Szaniszló»-templom 
Kún László korából. 1278-ban ll\7ppo- 
lit a plébánosa. A XVI. században a 
Domonkos-rendé. Korai gót alkotás.

Nyársardó: róm. kath. XIV. századi 
templomának plébánosa 1398-ban Al
bertus De Hyas.

Oszikó : róni. kath. Gót templomának 
boltozata újabbkori, a tornya pedig, 
melynek sarkán sgraffitók vannak, a 
XVI. századból való. Ennek felső pár
kánya olyan rovátkos, mint a vár
megyei XVI—XVII. századbeli renais
sance épületeké. A rovatok is sgraffi- 
tósak. Gót kelyhe 1545-ből származik.

Palocsa: róm. kath. Templomát és 
a capellanus arcensis-t 1300-iki okirat 
említi.

Paloncza: róni. kath. 1325.
Pécsiíjfalll : r. k. XIII—XIV. század.
Rád ács: róm. kath. Árpádkori fa- 

templom helyén 1630-ban kőépület.
Sárpatak: róni. kath. 1320-iki fatem- 

plom. Plébánia 1454-től van.
Siroka: róm. kath. Hajdani gót tem

plomának falában, ma a kapó előtt 
van Sirokaj7 László XV. századi vörös 
márvány-szobra.

Somos: róm. kath. plébánia és tem
plom 1331-ben van.

Sóvár: róm. kath. 1285 után «Szent 
István »-temploma a későbbi újítások
ban elvesztette egykori stíljét, de meg
vannak : nagyméretű, nj7olczoldalúpil
léreken nyugvó gót boltozata és a 
szentélyben a támaszpillérek. A Ny-i 
kapu felett minusculum-felirat jelzi, 
hogj7 valószínűleg először kőből Soós 
János fia, Simon mester építtette.

Szeniclnye: róm. kath. 1495.
Szentgyörgij : róni. kath. «Haec do

mus Dei A. 1333. iam stetit» jelzi a 
templomi felirat.
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Szenlis tinin : róm. kath. 1482.
Szentkereszt: róm. kath. 1332-iki plé

bániája összeköttetésben áll a czisz- 
terczita apátsági templommal, melyet 
1334-ben az ágostonosok vesznek át. 
Állítólag (?) 1340-ben van minorita
temploma is. A templom különálló, 
donjonszerű nagy tornyával, gót fő
oltárával s ennek festményeivel becses 
műemlék. Kgyenes zárású szentélye 
eredeti keresztboltozatú, melynek két 
horonynyal profdozott boltgerinczei a 
sarokbeli gyámkövekböl indulnak ki. 
A szentélyt a hajótól szelt élű, nyo
mott gótivezetű diadalív választja el. 
A hajót hajdan gerenda-famennyezet 
fedte, jelenleg újabb boltozató, mely 
a belső hosszfal mellett épült pillére
ken nyugszik. A D-i gót kapuzat ma 
be van falazva s be vannak az abla
kok is, melyeket köríves alacsony abla
kokká változtattak át. Legérdekesebb 
a gót szárnyoltár, melynek eredetijé
ből az arany alapú festmények meg
vannak még. Az oltárszekrénybeli fe
születen Krisztus teste művészi alkotás; 
az oltárszárnyakon 12 festmény a Krisz
tus kínszenvedésére vonatkozik. Ott 
látható a község neve is. A predellá- 
nak is több képe van ; az egyik Szent 
Veronika kendőjét ábrázolja. Vala
mennyin az ősi német festőiskola ha
tása érezhető. Az oltárszekrénynek és 
ajtócskáinak keretét arany alapon vé
sett gót levelek s a festmények hátte
rét aranyozott szőnyegminta ékesítik. 
Az oltár a XV. század második feléből 
való : mindenesetre, hogy ily félreeső 
helyen készült, a művészet nagy elter
jedésének tanúja. A torony három eme
letes. Földszint gót kápolna áll, mely
nek az ajtaja is gót, míg a Szent Bálint- 
oltára metszett predellájával és áttört 
képkeretével, valamint az egész oltár- 
mű művészi rococo alkotások. Az I. 
emeleten iövőrések láthatók; a III. eme

leten a régi harangok függnek. Való
színűleg a templom hajdan a lakos
ságnak menedékhelyül szolgált az 
ellenség ellen. A plébániai «A mezőre 
lovagló XIV. Kelemen pápa» ez. olaj- 
festmény értékes mű.

Szentmihály : róm. kath. 1334.
Színije : róm. kath. 1274-ben alakít

ják templommá a «Castrum de Zwinye» 
kápolnáját, melynek 1320-ban «Tem
plum IB. M. Virginis» a neve. 1514-ben 
újítják; a XVII. század elején épül a 
tornya.

Szinyelipócz: róm. kath. Régi tem
ploma huszita. 1645-ben épül «turris 
altior»-ja.

Szinyeújfalu.- róm. kath. Szent Pál- 
temploma IV. Béla korából való.

Töltszék: róm. kath. A XII. század
ban alakult községnek régi a gót 
temploma.

Zboró : róm. kath. Korai gót temp
lomát Janussius herczeg építteti újra 
1495-ben, mely 1662-beli renoválása
kor stukko-diszitést kapott, azonban 
a négy kápolnaövezés miatt sajátos 
berendezésű szentélye megmaradt.

Zsebefatva: róm. kath. Gót templo
mát 1635-ben felújítják.

Zsegnye: ev. Átmeneti, román-gót 
temploma a XIII. századból való. A leg
régibb műalkotások egyike. A szentély
nek kezdetleges boltgerinczezetű a 
boltozata; félkönves apsisának gömb
boltozatán lövőrésszerű ablakok van
nak. A hosszú hajó famennyezetű, az 
ablakok gótikusak, valamint a diadalív 
és a D-i kapu is. Ny-on emelkedik a 
négyszögű, tömör torony, melynek 
harangján maiusculum-felirat olvas
ható. A kapu előtt egy sírkő román 
jellegű : rajta a kereszt s benne egy 
kihalt család fordított pajzsa domború 
művek. A XVII. században a templo
mot az evangélikus egyház veszi át. 
Abból a korból való a főoltára.

T óth Sándor: Sáros vármegye monográfiája. Ili. 44
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IV. Városaink gótikája már azok felépítésében kidomborodik. Myskovszkv 
rekonstruálja Bártfa hajdankori képét, melynek aránylag legjellemzőbb erődít
mény-részletei maradtak fenn. A bástyatornyok rései, ablak- és ajtónyilásai, a 
falsarkok faragott kövei, a felsökapu köríves előerődítménye, a Ny-i kapu tor
nyán látható gótívű beboltozások stb. a gótikus tervezés nyomai. Természete
sen a haladó idők a részletekben itt is változásokat kívánnak, mint azt több 
helyt a renaissance-hatású sgrafflto-féle freskó-díszek és czimerpajzsok mutat
ják. A D-i kapu közelében látható az úgynevezett bitó: egy kőből készült gót 
emlékoszlop vagy — Myskovszkv szerint — halotti lámpaoszlop. S gótikus 
emlékmaradványok a profán épületek előrészebeli árúcsarnokok és lerakodok, 
az emeletes házak kökeresztes ablakai, a szobák kisebb oldaldongáktól meg
tört dongaboltozata, a kapuzatok, szép kandallók. Csúcsíves kapuzatéi pl. a 
XVI. századbeli Gallé-ház. Eperjesnek magánházain is temérdek a gót motí
vum, főleg a kapuzatokban. Érdekes példa a Kerényi-ház átjárójabeli köajto, 
melynek felső párkányán a többi közt a város ősi ezimere látható.

A) Bártfa elsőrangú gót műemlékei: a Szent Egged-templmn és a város
ház. Mindkettő rekonstruált állapotban van.

a) A város 1206-ban a cziszterczita apátsággal kezdődik, melynek helyén 
s temploma alapfalainak, a XIII. századi hajóknak és a toronyaljának felhasz
nálásával a következő század elején épül az alacsony köbazilika. Az új szen
télyt csak 1448-ban adják hozzá, akkor azonban az 1820 óta plébániatemplomul 
használt épület szentélyrészét tetemesen kibővítik. A XV. század folyamán 
egyéb nagy átalakításokon is keresztülmegy a templom, sőt a mennyiben 
három mellékkápolnát kap, határozott nagyobbításon is. 1420-ban állítják fel a 
tornyát. így a teljes kiépítés az I486 ÍJI-iki évek munkája.1

A templomnak négy építészeti korszaka van. A harmadikba esik a «Liber 
Ecclesiarum Hospitalis St. Aegidii ab A. 1448.» adatai szerint a Miklós bártfni 
kőfaragóval kötött szerződés, melynek alapján 10 év alatt készült a polygonal 
zárású szentély, mellette a sekrestye s efelett a Szent Katalin-kápolna 835 írt, 
990 arany forint költséggel. Azonban 1458-ban a hibás szentélyboltozat besza
kadt. Annak újraépítője 1464-ben Króm István kassai építőmester, kinek a 
diadalív E-i sarkán álló boltgvámkövön XV. századbeli fövegii mellszobra 
van. Ezen a bal kar tekercses szalagot tart, melybe «S. A. 1464» írás van 
bevésve. Eredeti gót főoltára 1466-ban készült, mely utóbb Kassára került; 
helyette Kreniezky Miklós tarnói mester 1650-ben állított új renaissnnee-stílűt. 
A negyedik korszakból való a D-i oldal három kápolnája és a torony Orbán 
mestertől a Mayer Péter bíró özvegyének adományából. Orbán a szerződését 
1482-ben, a toronyra pedig Stemasek Frankin anspachi mester a magáét 
1486/7-ben kötötte. Az utóbbinak befejezésekor (1497) látták el Bálint és Berta
lan festők az ablakokat színes üveggel és üvegfestménynyel. A boltozatot és a 
pilléreket 1510—28 közt újították fel a bártl'aiak. 1589-től 1672-ig az cvangeliku-

1 Az 1894. évi,új restaurálás alkalmával kora gót reflexek jutottak nap
világra : a szentély É-i falában talált, még románizáló trilorium s a főhajó Ny-i 
díszkapuzata, melynek bélelén körlealakú a tagozat. Az ősi «Széphely* város
terület a zárda mellett volt.
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sok tartották kenőkben a templomot s ennek a korszaknak termékei a renais
sance székek és epitaphiumok. 1669-ben a templom szomszédságában harang
tornyot emeltek, bár a régi toronyban tartották a harangokat.1 Volt toronyóra 
(1455., 1528.) is. A torony legfelső emeletét vigyázó tornáczczal látták el; a 
torony sisakját négyoldalú gűlaalakban készítették, de 1640-ben renaissance- 
stílű czinbádog- és vörösrézfedelet húztak rá. Az 1725-iki földrengés után a 
toronytetőt leszedték a templom-párkány szintjéig. Az 1768-iki templomrajzon 
már rom a torony. Azóta is sok csapás érte az épületet: 1774 és 1878-ban tűz 
pusztította e l; utoljára a boltozat is megsérült.

Az első két építészeti korszakból inkább csak a részletek stíljéről lehel 
szó : az elsőben a templom háromhajós, alacsony boltozató bazilika, a máso
dikban (a XIV. század közepén) a hajók kiépülnek, a főhajó boltozata maga
sodik, a torony három emeletesre készül el, a szentély egyenes zárású és 
kisebb a későbbinél. A harmadik korszak alkotását a méretek nagyobbítása 
jellemzi. A szentély a szabályos nyolczszög három oldaláról zárt alakot és 
csúcsíves boltozatot nyer, melynek késő gót keresztmetszetű gerinczeit a szeg
letek fali oszlopai tartják. A pillérközökben öt csúcsíves ablak van, melyeket 
oszlopok választanak szét három osztályra. A szentélyt a presbyteriumtól két 
lépcsőfoknyi emelkedés s azon kétajtajú kőmellvéd különíti el. A sekrestye is 
csúcsíves boltozató és ablaki!. A föhajó 24 m., az oldalhajók 10 m. magasak; 
köztük nyolczszögű pillérek állanak (H-n 3, D-n 2), a melyek 7 5 m. magasság
ban, faragott kőből készült, szabályos nyolczszögű, 1 m. magas lábazatból 
emelkednek ki. Fenn az árkádívezetek vezetnek át a főhajóból a mellékhajókba. 
A faloszlopok fejét kő-czímerpajzsok díszítik, a kórus fölött azonban oszlop 
helyett gyámkő van, mely szabályos férfi mellképét mutatja, a ki a kezében 
építészeti jelvényekkel és M-betüs mesterjel vénynyel ellátott pajzsot tart. A mellék
hajók, a kápolnák, a főkapuzat előcsarnoka az Erzsébet-kápolnába vivő csiga
lépcső ablakával gótstílüek. A kapu ajtaját 1655-ben látták el renaissance ajtó
val, mely az ország czimerét, a bíró monogrammját és szentírási idézetet 
mutat. Az orgonakarzat öt pilléren nyugszik: a 3 boltosztályának gerinczei 
csillagalakúak. A torony négyzetes ; a D-i oldalán XIV. századbeli díszes gót 
kapuzat vezet a kezdetleges boltozató előcsarnokba.

A templom műkincsei nagy részben gótstílüek. Nevezetesebbek:
1. A 11 szárnyas szekrényoltár, melyeket aranyalapú festmények és szob

rok ékítenek. Értékes: a keresztoltár Krisztus születésének ábrázolásával 
(Sehongauer Márton rézmetszetei után). Van három Mária-oltár szentek képei
vel, Megváltó-, Fájdalmas Szűz-, Szent András-, Szent Appolonia-, Szent Flrzsé- 
bet- és Szent Borbála-oltár. Az eredeti gót főoltárt 1 2 («Imago et tabula magna 
B. Egidii»), mint a «Liber Ecclesiarum Barth.» jelzi, 1466-ban Miklós és Jakab

1 1669 márczius 20-án a Communitas 2. határozata az, hogy új torony- 
alaphoz anyagot hordjanak. Egy 1856-iki kézírás hozzáteszi: «Facto turris 
alterius Bartphensís fundamento, zelosa posteritas decori avide vigilans, pro
pensis sulfragiis statuit levavitque opus opitulante Deo» (akroslikon). A harang
toronyban vannak: 1. a 85 ni. LTrbán-harang a XVI. század második feléből a 
város czímerével, 2. a XV. századbeli Mária-harang két felírással, 3. az 1621-iki 
«Venite ad me omnes» feliratú kisebb harang.

2 Ma jelentékeny részében rekonstruálva van.

44*
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kassai mesterek készítették, de a XVII. század második felétől új rcnaissance- 
stílü pótolja. Maradványai a Szent János, Szent Joachim és Szent Egyed 
faszobrai, továbbá a Szent István és Szent László deszkára festett képei.

[A gót templom legsajátosabb berendezési tárgya a szárnyas oltár. A refor- 
máczió pusztítása daczára elég sok maradt belőle, a mi azt bizonyítja, hogy a XV. 
század közepétől a következőnek elejéig vagy 500—GÓC készült a felvidéken. 
Kisebb templomoknak is volt 3—4 példánya. Ott tehát a német művészet fel
tétlenül uralkodott.

A szárnyas oltár önmagában befejezett mii, mely kivált a szobrászat és 
festészet szempontjából köti le a figyelmet. Maga fából van alkotva aranyos 
pillérekkel, ívekkel, gyámokkal, s mennyezetes fülkéjü díszes polczával, szek
rényével, szárnyaival és oromzatával keretül szolgál faszobroknak, domború 
müveknek és deszkára festett képeknek. Ritkán mutat önálló művészi felfogást 
a compositiója, de a kivitele kiváló. Többnyire német, ritkábban hazai művészek 
készítik. Faragó- és festőműhelyek külömben Bártfán és Eperjesen is voltak, a 
melyek művészei többször helybeliek, de akkor is német szellemű emberek.1]

2. A szentély D-i oldalfala mellett s a diadalív alatt áll a köböl készült 
gót szentségház, a templom architektúrájának kiegészítő részeként. A XV. szá
zad második feléből való ; a szerkezete egyszerű; tói onyalakja, áttört felrak- 
ványa és sisakja szabad, az utolsó oldalával azonban a falsíkhoz tapad. Négy 
lépcsőfok vezet csavart törzsű oszlop-lábazatához, melyből kartámaszok nyúl
nak. Ezek tartják a gótdíszű gyámkövet, míg a felső párkányzatát emberi ala
kok emelik. A lábazaton a négyoldalú, díszes sarokpillérekkel és karcsú oszlo
pokkal készült fülke nyugszik, melynek három nyílását vasrácsos, aranyozott 
levéldiszű ajtók zárják. A középnyilás tetején koronás czimerpajzs mezeje 
mutatja a mester (talán: Krakus, 1462.)'- névbetüjét építészeti jelek társaságá
ban. Az alkotást nyolezoldalú, kiugró mennyezet koronázza ; a fülkéiben szob
rok vannak. A részleteinek arányossága az aranymetszés törvényének tökéle
tesen megfelelj* 1 * 3

1 Bártfa a múltban valóságos fészke a művészeteknek. A németországi 
Wolgemuth és nürnbergi Stoos Vid tanítványai a többi közt Kassán is működ
nek s oltárműveikkel elárasztják a felvidéket. De már előbb is, a gót építkezés 
korában, a gazdag patricziusok befolynak a templomi építkezésbe s bőkezű 
adakozói az oltároknak és templomi díszleteknek. Bártfa századokra szóló 
művészi alkotásai kétségtelen jelei annak, hogy ott állandó a műízlés ébren
tartása. A város müvészetkedvelő polgárai a fiaikat Krakóba vagy Boroszlóba 
küldik kiváló mesterműhelyekbe, a kik azután részt vesznek a városi építkezé
sekben. Legvalószínűbb, hogy Stoos mester krakói művészi telepén tanulnak. 
Egész sora él és alkot a városban folyton a művészeknek, a kik részt vesznek 
az ősi templom és városház, meg a polgári lakok készítésében s felújításában. 
De a müiparosság is hatalmasan lábra kap i t t : a stilszerü vasgyertyatarlók, 
csillárok, zárak, rácsok, templomi székek stb., melyeket odavaló mestereink 
készítenek, ma is ritkaságszámba menő műalkotások.

A temérdek műtárgy, melyeket a templom és újabban múzeummá átala
kított városháza rejtenek, soha nem szűnő művészi hagyományról beszélnek. 
Annak ápolását veszi át újabban 11884.) a Hölzel-féle szobrásziskola, melynek 
megalapítója: Hölzel Mór szobrász, a kassai és bártfai műemlékek egyik 
szobrász-restaurátora.

- Esetleg Króm István, 1465.
3 Henszlmann Imre tétele.
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3 A diadalkapu a kereszttel XV. századbeli. Előbb a szentélyt elválasztó 
boltívezetről függött, most gerendára nehezedik. Az Üdvözítő nemes kivitelű 
arczával s a Szűz Mária és Szent János szobrával kivitel dolgában meg
haladja a lőcseit, eperjesit és kassait. Az első szobormű 1466-ban készült Stoos 
iskolájabeli mestertől.

4. Technikai tekintetben versenyez e szoborcsoporttal a másik : a Dávid 
és Krisztus-féle csoportozat, mely hársfából van faragva és színezett. Gót trónu
son ül Dávid király, jobbra tőle van Krisztus ruhátlan álló alakja. A trónus 
vörös és azúrkék színezésű, a ruha bélése aranyozott, a Krisztus-test gyenge 
testszínű. Dávid alakja és ruházata művészi redőzetű, az Üdvözítő teste ana
tómiai pontosságú.

5. A templom ősi stíljéhez képest valamikor ki volt festve. A mészkéreg 
alól benn és künn külömböző falfestmények tűnnek elő, mint az E-i mellékhajó 
falán Krisztus a Getsemane-kertben (freskó), a főszentély EK-i külsején az 
Üdvözítő ostorozása, a torony első emeletén Emerici János és Krausz János 
festők 1521-iki nagyszabású freskója, mely egyik oldalán Szent Istvánt, Szent 
Lászlót és Szent Imrét, másikán Szent Kristófot a gyermek Jézussal, gót 
mennyezet alatt állva ábrázolja.

6. Műipari emlékek — bronzöntők, művésők, ötvösök, műkovácsok, 
műlakatosok és műasztalosok alkotásai — a bronz- és vascsillárok, kelyhek, a 
«Corona lucida» függő vascsillár, a fali és függő gyertyatarlók, a melyek a 
felsővidék s a német telepek divatos stíljében készülve valóságos múzeumát 
tárják elő a XV és XVI. század kovácsolt vas- és érczműveinek. Még korábbi 
idejű a nagyméretű, nagy pokálalakú bronz keresztelőmedencze,1 melynek lába
zata és csomója fölött terül el a kifelé hajlított és több övre osztott medencze- 
rész (czuppa). Az utóbbira gótbetűs latin és német jelmondatok vannak vésve. 
Páratlan abban a tekintetben, hogy a felirat alatt széles övön nagyméretű 
féldomború művekben Szűz Mária üdvözlése s Péter, Pál, Borbála s más szen
tek vannak ábrázolva. Erősen stilizált alakjuk szinte román jellegűeknek tün
teti fel ezeket a reliefeket. Templomi felszerelések továbbá az 5 világi és 2 egy
házi gótikus szék, a melyek — a későbbi idők renaissance mivű székeivel — 
a középkori kézműipar és stílus fokozatos változásait mutatják. Már a gótstílű 
műdarabokon gazdag a faragvány és díszítés; látszik, hogy a gazdag polgárok 
és papok kényelmére vannak. A XVI. század aztán pazar fényt áraszt el raj
tok, a mikor a dús patricziusság a saját otthona díszítésére is költekezik már. 
A székek 1—3 ülésesek; a gótikusak elrekesztett ülésre s magas hátdeszkákkal, 
fenn kiugró mennyezettel és kis toronyszegélyzetű, ívezetes gót architektúrá
val készülnek. A díszítmény valamennyin faragott vágj' bevésett; annak felü
lete a deszkasíkra esik, a háttere sötét színezetű. Kora XVI. századi díszítésű 
még a templomi könyvtárszekrény - a Szent Katalin-kápolnában. Három főosz- 1 2

1 Hervartón fából készült van.
2 Négy fiókban tartották hajdan a könyveket, de 1749-ben azok egy 

részét 100 m. forinton eladták az egri káptalannak. 75 mű van meg belőlük : 
nagy folio, remek csattú és sarokdíszű munkák Több darab XV. századi színes 
és aranydíszű initiálékkal készült. Valamennyin a bártfai könyvnyomó-intézet- 
ből való, nyomtatott versezet és városczimer látható. A munkák vallásos érte
kezések, elmélkedések, geometriai és astrologiai s egyéb tudományos művek.
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tályra készült; lenn és fenn a kettős ajtóknak remek vasékílménye van; a 
koronázó párkányzat rovátkolt; az architrávon metszett és hatásosan színezett 
szőnyegdísz húzódik.

7. A síremlékek és emléktáblák, a melyek részint fekvők, részint álló hely
zetűek, mint a Serédy-emléktábla1 s egyes bírák, tanácsosok vagy polgárok 
képtáblái, hasonlókép becses maradványai a gót műfaragásnak. Serédy Gáspár
nak 1557-ben a neje állíttat vörös márvány-síremléket, mely a késő gót stílus 
alkotása, a mennyiben a pánczélos főalakot portálszerü, félköríves architek
túra nyílásába helyezi. A sisakos fej külömben vánkoson nyugszik ; jobbjában 
zászlót tart, balja magyar kard keresztmarkolatát szorítja; a bajusz és szakáll 
két csavart fürtben omik alá; a lábak fekvő oroszlán hátán pihennek. Az 
emléknek versezetekkel ellátott oldalmárvány-kőrészei is vannak. Az emléktáblá
kon arczkép, czímer és felirat van; azok lapja portálszerü beosztású; a tető
rész többnyire díszes ormójú, melynek közepét a czímer vagy monogramm, 
alját pedig a parentácziós kis tábla tölti be. Az alakok nem ritkán magyar 
öltözetűek.

8. A középkori szövőművészetnek XV—XVI. századi emlékei a templom
ban a paramenták (szőnyeg, kelme), a melyek ílórenezi gyárakból kerültek ki. 
Továbbá a virágzó bártfai aranyművesség maradványai: a kelyhek, melyekből 
négy maradt középkori.

b) A városház hazánkban az egyetlen ilynemű gót alkotás, melyet az 
állam 1904/5-ben a Sárosvármegyei múzeum czéljaira restauráltatott. Maga is 
múzeumi tárgy. A főtéren a négy világtáj felé van keletelve; 28 5 m. hosszú, 
10 m. széles négyszögű épület. Földszintjén az alapidomot csarnokforma közép- 
folyosó osztja három részre. Eredetileg válaszfalak ott nem voltak; a csarnok
végeket E-i és D-i kapuzat zárta. Amazt utóbb befalazták; emez díszkapuzat. 
A folyosó falai vastagok, hogy az összes helyiségek boltozatait megbírják. 
Közepéből hajdan 2 gót ajtó a börtönökbe vezetett, később az É-i része is bör
tönül szolgált.

Az épület külső Ny-i falán a városi mértékek vannak, miként Kisszeben 
régi városházán, befalazva; a K-i homlokzat közepén az alsó és felső lépcsőt 
négyoldalú toronyerkély köti össze egy nyugvóhelylyel. Itt és másutt latin 
jelmondatok láthatók. Erre az oldalra nyílik a főbejárat díszkapuzata, melytől 
az emeletig két pihenőhely fogad. A kapuzat lelirata: «Priusquam incipias, 
consulto.»

Építésének legrégibb adata 1505-ből származik. Volt azonban a városnak 
régebben is városháza; az 1432—3-iki registrum «ad pnulorii stubam» faszál
lításokról emlékezik. Bár lehet, — s valószínű — hogy hajdan a tanácskozá
sokat a városi bormérőben tartották, melynek a főtér Ny-i sarkán még meg 
vannak a maradványai. Ez az épület boltozatos emeletü volt; benne drága 
áruczikkeket és gabonát tartottak. Terjedelmes pinczéjében, hol művészi hor
dókban hegyaljai bort kezeltek, fogadta nagy, díszes gerendamennyezetű s

1 Hasonló síremlékek a vármegyében : Sirokay Lászlóé (14875 Sirokán, 
melynek az alakfeje. fölött vont kárpitja már renaissance jellegű és DeísewfFy 
Istváné Héthárson.
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kőkercsztes ablaka termében az ülésező tanácsot, mely a hivatalos aktus után 
díszes s ma is meglevő velenczei pokálokal vett elő. A bormérő épület gótikus, 
de a későbbi átalakításkor renaissance architektúrát kapott.

1501-ben határozza el a tanács az új épület emelését. A határozat hírére 
Tamás mester, ki Szandeczen püspöki palotát emelt, siet felajánlani szolgála
tát ; de szerződés a földszint építésére 1505-ben Sándor, folytatólag 1506-ban 
Boldizsár, 1507-ben Hertel Pál, János, Elek, 1509-ben István. Lőrincz mesterek
kel, 1510-ben István lakatossal, Theophilus festővel, 1511-ben — a kiváltság
levelek őrzéséért — János De Almaria s 1513-ban János asztalosokkal létesül.

Az épület külseje magas csúcsfalaival, melyeket kőkeresztes ablakok, 
erkélytornyocska, levélcsomók, figurális és növényi alakok meg keresztrózsák 
díszítenek, általában gótikus alkotás, de a részleteiben a XVI. század kezdetén 
divatos renaissance fejeződik ki. A keményvakolatú falak magassága 2260 m., 
a párkányzatig 9 60 m., onnan 13 m.1 A D-i csúcsfalak tetején állt egykor a 
híres lioland-szobor, a K-i hosszfal síkjából pedig az erkélytorony szökik ki. 
Tulajdonkép két emeletre szól az alkotás. Az első emelet nyilt fülke, melynek 
mellvédé renaissance motivumú ; ugyancsak átmeneti renaissance motivumú 
a gót lábazaton álló két sarokpillére. Külömben gót profilú kordonpárkányzat 
koronázza, de annak mélyedéseit is renaissance féldomború, babérlevélcsomók
ból és gránátalma-motívumokból alkotott díszek töltik be. Alatta 3 felirat olvas
ható. A K-i felirat: «Felix civitas que tempore pacis cogitat bella.» A párkány- 
zatból gót sarokpillérek visznek a második emeletbe, mely ablakos fülkéből 
nyílik az emeleti csarnokba. Ott is czímerek és feliratok vannak.

Az épületkoronázó párkányzaton féldomború alakok rajzanak: K-n 44, 
Ny-n 41, egyebütt is néhány. Összesen 106 figura: groteszk állatok, füles
bagoly, pikkelyes hal, tátottszájú ember, hatszirmú veres virág, gót levélcsomó, 
körtányér, pénztárcza, orvosi nagyítóüveg s az iparművészet és tudomány 
stb. jelvényei. A D-i és K-i csúcsfalakat is ellepik a falfestmények és alakok ; 
amott: tátottszájú oroszlán, szakálas férfi, golyóval játszó majom s szemben 
velők ülő oroszlán, majom, férfi mellszobor; emitt: tátottszájú ember, állat- 
szörny s szemben kir. jelvényekkel díszített ember, álló ember. Valamennyi 
symbolum s az ellentétkedvelő gótika tanúja. Azonfelül, a mit a fedélszer
kezet (egymásba hajló két félereszű fedél) követelt meg, csinos gyámköveken 
nyugvó erkélyek szöknek ki a falakból. Az É-i csúcsfalazat tetején napóra 
látható.’-*

A fedélszék a XVI. század ácsiparának remeke. Álló rendszerű, a hossz
falakon fekvő kettős koszorúfákra nehezednek a kötőgerendák, rájok merőle
gesek az oszlopok, melyek a vízszintes torokgerendázatot fokozatosan emelik. 
Legfent van a kakasülő. Mindnyáját András-kereszt köti össze. A homlokzat 
közepén, ablaknyíláson át vezetve, erősen kiáll az esőcsatorna, melynek vége 
vastámaszokra és vaspántokra fektetve, vörösréz tátott szájat, sárkányt és 
gyíkféle állatszörnyet mutat.

1 Aranymetszés törvénye.
- A falfestmények készítői: 1509-ben Theophilus, 1521-ben Krausz János 

(javítás!, 1641-ben Grünwald Máté (újítás).
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Az emeleti előcsarnok a középre esik; renaissance stílű, kőoszlopos 
galéria visz hozzá. Ennek sarokoszlopa az oroszlánnal küzdő Sámson faszobra. 
Hajdan a csarnok az egész első emeletet elfoglalta, később azonban szintén 
két válaszfalat kapott. Itt várta be a polgárság a tanácsi határozatokat. A csar
nokból félköríves ajtó vezet a második emeletre, melynek csarnokába került a 
Roland-szobor.

Díszes ajtó nyílik a négyzetalakú tanácsterembe, melynek bárom nagy 
ablaka közöl a középső egykor erkélyre szólt. (Ma egész ajtó visz oda.) Ritka
ság számba megy a négyzetes beosztású s a város színeit mutató tiszafa- 
gerendázata.1 A falait freskók, később ión oszlopsor-közökben symbolikus 
alakok díszítették. A Nv-i oldalra a levéltár, a D-re a hivatalok esnek. A csar
nokból a padozathoz lépcső vezet. Az erkélyről, melynek vasrácsa közepét az 
aranyozott városczímer tölti be, hirdeti ki a képviselet a választásokat.

A városház gát műkincsei:
1. A levéltári szekrény, melyet János mester készített 1511-ben. 1641-ben 

koronázó párkányzattal emelik, melynek tagozata és festett ornamentikája XVII. 
századi renaissance-jellegű. Intarziás díszléczek négy mezőre osztják a felüle
tét, azok ajtain vaspántok, czímeralakú zárólapok és vasgyűrűk vannak. A vasa
lás merőben gótikus; alatta piros és zöld pergamenalap tetszik át a pántok 
áttört díszítményein.

[A kisebb levéltári szekrény kékmezejü archiírávja az 1525. évet jelzi. 
Díszesebb párkányzatával, intarsiáival és polychromiájával már határozottan 
renaissance alkotás.]

2. A fiókos asztal (mensa burindiana) - fedele eltolható és sima, mert sző
nyeggel szokott beterítve lenni. A fiók oldaldeszkázatát vésett diszű, arany
nyal szegett, háromlevelü lóherével körülvett, fehérszirmú rozelták felváltva 
piros, kék és zöld alapon tarkítják.1 2 3 A lábai vastag deszkákból vannak egybe
kötve, a melyek profilja egy-egy stilizált lófejben végződik. A lábakat erős 
ékekkel két deszka köti még össze.

3. A tanácsterem bronzcsillárja hatkarú. Ezek a karok a középorsóból 
sugárirányban törnek ki és sárkányfejekben végződnek. Az orsó tetejére 
1544-ben készült kiterjesztett szárnyú, magyar kucsmás, két — stilizált — fejű 
sas borul, a végén pedig gyűrűttartó oroszlánfejben záródik.

4. A Sámson-szoborcsoportozat az 1508-iki csucsfal-alakokhoz hasonló 
mívű: az erő és bátorság jelképe. Hajdani festés (vörös öltöny, sárga csizma) 
nyomai láthatók rajta.

5 A Roland-szobor: A hatósági tekintély, a polgári hatalom és szabad
ság symboluma, fatalapzaton álló tölgyfakészítmény, melyet Elzer Jónás 
1614-ben rézzel vont be. A 2‘58 m. magas alak XVII. századi sisak-arczvértjéből 
és fültakarói közöl magyarosan bajuszos fej domborodik k i; a mellét élbe 
hajló pánczél fedi; a ködmenét széles szijj borítja, melyről előbb a kereszt- 
markolatú pallos lógott le, most pedig ez a jobb kéz tövén nyugszik, melynek

1 1831-ben restaurálta Schultz Lukács.
2 («Túrós». Lakomához is használhatták.
3 A templomi könyvtárszekrényhez hasonlít.
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emelt része alabárdot tart.1 A hagyomány a városalapító Lőrincz képének 
hiszi, holott a divatos Róland (Ruland)-szobor, mely Nagy Károly húga fiának, 
kit a császár a hírói hatalom kiosztására küldött a német városokba, őrzi az 
emlékezetét. Eredetileg a városház csúcsán állott1 2

6. A titkos levéltár — a múzeumba való áttétel előtt — sok értékes tár
gyat őrzött: középkori fegyvereket, velenczei üvegeket a város czímerével 
díszítve s más régiségeket: 1432/3-ból ívet (még 1536-ban is divatos a nyilazási, 
díszes fejszelapú bárdokat, XVI, századi fali vaspuskacsövet, melynek alsó vége 
a gyujtó-lvuk, 4 pallost,3 Guth Dániel 1683-iki lovassági kornétáját, négykeré
ken járó, vaspántú derest és kalodát s egy gót kőemlékoszlopot (1591.), mely 
halotti lámpa czéljára szolgált s a XV. században még fennálló csontházat 
(temetői kápolnát) helyettesítette. Alatta történt a kivégzés (lefejezés).4

R) Eperjes története a XII. században lulajdonkép a templom építésével 
kezdődik, mely már a következő században monumentális épület. Henszl- 
mann Imre régi altemplomot (XIII. századi kriptát) fedezett fel a mai csarnok
templom alatt, melynek oszlopai és boltgcrinczei kezdetleges tagozatúak. Ez, 
továbbá a mai E-i hajó K-i végébe foglalt rész, melyet azonban csillagbolto
zatossá alakították át, a régi épület egyetlen maradványai, mely egyliajósnak 
készült

1. A városba letelepülő németség azonban csakhamar gondol a Szent Mik- 
lós-lemplom kibővítésére, a mi 1347-ben veszi kezdetét. A középhajó és torony 
a XIV. században elkészült, a mellékhajók állítása a következő század mun
kája S érdekes, hogy a régi bazilika jóval alacsonyabb volt: a későbbi csar
noktemplom magassága 4 m.-vel (12—16 m.) haladja meg. A D-i mellékhajó 
legkésőbbi idejű. A bazilika 1347—1391-ig elégíti ki a lakosságot; de a mikor 
a jelentéktelen község várossá izmosodik, a polgárság siet engedélyt kérni 
Zsigmond királytól, hogy a templomot kitágíthassa. Királyi rendeletre így 
indul meg a munka, melyet István egri püspök ellenőriz. Valószínűleg 
olaszok a munkásai, kik 1408-ban fejezik be a mellékhajókat, mint a plébániai 
s Historia domus» megjegyzi. A csarnokká átalakított templomnak azonban még 
nem a mai alakja van: a mellékhajók boltozatai pilléreken nyugodtak, s a 
főhajó fél nyolezszögű záródáshoz jutott. 1441-től az országos pártoskodás 
Eperjesnek is ártott, meg a templomnak is; az utóbbinak a lengyelek a tor
nyát és tetőzetét égették fel. 1480-ban merül fel újra a kibővítés eszméje s 
1505-ig meg is testesül. A bővítés ekkori részletei: 1. a D-i hajó K-i részéhez 
épített záró travée, 2 a 4 m.-vel emelt boltozat, 3. a kőpillérek, 4. a D-i elő
csarnok s rajta a kápolna, 5. az E-i kapuzat a mostani előépítmény nélkül,

1 Hogy a kardot tokban hordja a bal keze, jelzi, hogy lemond a pallos
jogról. Régibb a nagyszebeninél a szobor. A «Bártfai levelek» írója, mivel nem 
érti a jelentőségét, kigúnyolja. 1641-ben a levéltárba került, s a D-i oromzatra 
új szobrot állítottak.

- 1733-ban, más adat szerint 1787-ben német tisztek golyói lvuggat- 
ták össze.

3 1436-ban egy pallos 16 ű'-ba került.
4 Statua-nak jelzik az okiratok. Minden más büntetés a pellengéroszlop

nál (Statua publica) ment végbe. A hóhér lefejezte, a bakó felakasztotta az 
elítéltei.

mi
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6. a főoltár. Az utóbbi, az oltárlapot és szárnyképeket kivéve, idők múltával 
elpusztult. A folytatólag készült gót mellékoltároknak ma már nincs nyoma 1

A csarnoktemplom hossztengelye K-nek esik; a város főtere hozzá ido
mult. Részei: a nyolczszög öt oldalától képzett polygonal zárású szentély, a 
magasságban csekély külömbségű három hajó s a D-inek folytatásául a D-i 
mellékszentély, E-n kripta fölött a kápolna, a Ny-i oldalon a négyszögű torony 
és a D-i bejárás előtt az előcsarnok, melynek emeletén kápolna van. Eredeti 
alaprajza a szentélyt, három hajót és a tornyot mutatja. Az E-i hajó a K-i 
pillérig terjedt; ugyanott a kápolna a XV. század közepén 8 lépcsőfokkal 
lejebb került nálánál. A régi sekrestye ennek helyén állhatott; most az a I)-i 
mellékszentély D-i oldala mellett van s a XVIII. század végén az ágostaiak 
részéről egykorú ablakokat nyert. A templom alapegysége 8 m .; annak felét 
és háromnegyedét tüntetik fel a mellékrészek. így a 3 hajó szélessége 24 m. 
A torony magassága is lVi alapegységü, azaz 10 m. A mellékhelyiségek, mint 
későbbkori alkotások, más méretűek s nem is illenek a müegészhez. A főszen
tély hálóboltozatú; a D-i mellékszentély — a nyolczszög 3 oldala — felében 
későbbi mű s Szent István, Szent László és Szent Imre 1511-iki festett, fél- 
domború müveit foglalja magában. Valamennyi merev gót ábrázolás, holott 
ugyanezek a szobortárgyak Bártíán 1521-ben kora renaissance művüek. S jel
lemző, hogy míg az 1506-iki városháza túlnyomóan renaissance, addig ez az 
1521-iki mellékszentély tisztán gótikus. A szentély egyébiránt polygon zárású ; 
a gerinczek csomópontjainak kívülről megfelelő támaszpillérekkel és díszes gót 
ablakokkal van ellátva. A torony az alaprajzában folytatása a főhajónak, 
melybe harmadfél méternyire nyúlik b e ; négyzet idomú keskeny párkányza
ták 6 emeletre osztják, melyeken gót ablakok és hangnyilások vannak; az 
utolsóban oszlopos kőtornácz veszi körül az őrszobát; a tetőzete előbb czopf- 
stílű volt, az 1904-iki renoválás alkalmával azonban négy gót melléktornyot és 
rézoromcsúcsfedelet kapott. Volt romanizáló vaskapúja is. A toronyfal kb. 
4 m. vastag alapépítésü.

Az eredetileg tiszta gótstílű templom a XVII. század végétől sokféle átalakí
táson és megtoldáson ment keresztül. Gyakran cserélt urat is. A XVII. század végé
től az ág. h. evangelikusság birja; Thököli 1682-ben újra elveszi a katholikusoktól. 
Mai díszítése és felszerelése s a külső kápolnatoldások többnyire a XVIII. szá
zad barokk alkotásai, a melyek megzavarják az összbenyomást. 12 oltára ugyan
abból a korszakból való. így a XV—XVI. századból fennmaradt szobrok, fest
mények és iparművészeti jelentős emlékek sejtetik csak a hajdani fényt, mely 
a mű egészét jellemezte. Pompás freskói is eltűntek, csak a főhajó É-i oldalán 
maradt meg a «Krisztus az olajfák hegyén; XIV. századi kép felső része; 
kőszobor sincsen már, csak a fülkékben egy s más apróság.

Fafaragásunk XV. századbeli emlékei azonban elég szép számmal meg
vannak. így az 1490-iki díszes főoltár 3 nagy szobra, melyeket a XVII. századi

« 9 8

1 Thököli korában a sörfőzök lütötték el, amin meg is botránkozlak a 
szomszédok. A késmárki protestáns lelkésznek a II. Rákóczi F. előtt való meg
hódoláskor a kuruczvezér erősen a lelkére köti, hogy el ne pusztítsák megint 
az oltárokat, mire az rámondja, hogy: «Nem vagyunk eperjesiek!»
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szekrénynyel együtt a későbbi barokk főoltárba foglaltak: a Szent Miklós, 
Szent Adalbert és a gyermek Jézussal ábrázolt Szűz Anya 210 cm. magas s 
széles kezelésű alakjai, továbbá a predella Mátyás-korabeli czímere s a Ny-i 
homlokzat E-i falának korai csúcsíves fülkéjében Gábor arkangyal XV. századi 
másfél méteres szobra, akkori fafaragásunk kiváló terméke. A fülke maga talán 
XIII. századbeli maradvány: lóhere-ívű; a szobor hársfából készült: az eny
hén színezett arcz tipikus, a ruhakezelés kőjellemű; a tunika zöld, a palást 
vörösbarna és aranyos szegélyzetű. A XVII. században elpusztult diadalívbeli 
kálvária helyét Szűz Mária és Szent János ízléstelen faoszlopai pótolják. A fő
oltár 12 festménye s több oltárkép (Szűz Mária élete, Szent Miklós legendája) 
a szentély padtámláin vannak ez idő szerint, míg a Jézus gyermekkorát ábrá
zolókat a kis orgona architektúrájába foglalták bele.

Egyéb gót érdekességek : a boltozatos kapucsarnok; a hanyatló gótika 
alkotása : az egymást metsző pálczatagú portale s fölötte a kápolna, melynek 
csúcsíves nyílása van befelé; a , hajók árkádívezete, melynek keresztmetszete 
kora franczia gót ízlésű; a diadalív leszelt élű profiljával; a D-i előcsarnok, 
melynek csúcsfala nincs, csak tetőzete van s a sarokpillérek befelé ugró torony- 
fiakat képeznek; a D-i mellékhajófalban a XV. századi lépcsőzet ajtaja hal
hólyag mintájú a bevésett ornamentikájával és szegélyzetével, melyek alapja a 
város vörös és kék színeit mutatja ; a Ny-i kapuzat, mely sajátságos idomú, 
többnyire liliomvégű, rombus-képző vaspántokkal van ellátva, felül pedig két, 
ónozott vaslemezből kivert kakas alakját láttatja. Itt a vasalás kezdetleges 
motívumai a XIV. századra vallanak. Még egy gót emlék van : az E-i hajó 
Ny-i zárófalának gót fülkéjében Szent János (?) XV. századi színes, kemény- 
kezelésű faszobra.

A templom első átépítése lassan haladt. Ráértek vele, mert a XIV. szá
zadban még a Karmelhegyi Szűz Mária- s a városi ispotály-templom is fel
épült Amannak kolostora Mohács után eltűnt, emennek helyén a gör. kath. 
székesegyház áll. Bár korcsalkotásokkal teletömték, térhatás tekintetében vetek
szik a kassai dómmal; lebegő boltozatai és karcsú pillérei szinte megrázó 
hatásúak. Az egykori D-i előcsarnok boltozatának záróköve és a földszinti csar
nokboltozaté Eperjes ezimei ét láttatják.

2. Az eperjesi ősi városház szinte az egészében eltűnt. Képe azonban az 
1768-iki tollrajz-térképen látható, mely a várost Ny. felöl ábrázolja. Az ellip
tikus vonalban övező kettős védőfal keretében a város épületei1 közt a har
madik szám alatt jelzi a Curiát, melynek emeletes épülete a főtérre néz. 
A felső párkányzata felett lépcsőalakú csúcsfala van, mely a födélzetet maski- 
rozza; a kapu csúcsíves, az ablakok kőkeresztesek; a tanácsterem ajtaja gót, 
melynek a párkányzatába a régi városi czímerpajzs van bevésve. Ilyennek 
mutatja a rajz, mely azonban a XVI. századbeli újítás után készült. Eredetileg

1 1. Főtemplom, 2. Parochia, 3. Curia. 4. Templum et residentia Soc. J.,
5. Gymnasium S. J., 6. Franciscanusok, 7. Minoriták, 8. Colossus 1mm. Virginis 
(Carailá-tér), 9. Statua Divi Rochi, 10 Castrum Klobusyckyanum, 11. Domus 
Com. Szirmay (II. Rákóczy F. házal, 12. Porta inf., 13 Porta parva, 14. Domus 
Pulszkyana, 15. Machina Hydraulica (Wasserkunst: a mai Neptun-kút).
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tiszta gót az épület.1 Újabb renoválása ezopfstílbcn a XVIII század végén 
ment végbe; abban a formában égy a művészi rajta: az erkélyrács.

Cl Kissiében város ősi főtemplomáról kevés az adat. Mai alaptervezetével 
1522-ben épült, addig azonban lényegesen át kellett alakulnia. Gótstilünek épí
tik először is, majd a XV. század vége felé bővítik, amire két harangjának 
beállítása utal. (Az elsőnek hangja C, súlya 2500 kgr., átmérője 1555 mm., 
évszáma 1471, felirata : «In + honore 4- Sancti 4- Johanis + Baptista? 4 O -f- 
Rex 4-Glorire 4 -Veniam + cum Pace»; a másiknak hangja Dis, súlya 1232 kgr., 
átmérője 1250 mm., évszáma 1470. felirata: «De elemosina pauperum. Inhono
rem 4- Virginis 4~ Mariié».)

A «Keresztelő János fejvétele» tiszteletére emelt templom állandó gon
dozás tárgya a városnak, mely különösen I. Mátyás király uralkodása óta szerepel 
a renaissance és reformáció s a nemzeti felkelések mozgalmain át. Három 
hajós mű, mely leginkább a kassai dómra s az ottani Szent Mihály-kápolna 
hatására emlékeztet: a főhajó és szentély csillagboltozatával, karcsú ablakaival 
és a tornyának1 2 Ny-i portáléjával. A sötét boltívek alá azonban hamar beha
tol a renaissance fénye, mikor az elemi csapások okozta javításokat a polgár
ság az új stílben végezteti. Az architektúráját Raguzai Vincze dalmát mester 
építi, ki először Tarczay Miklós meghívására 1513-ban a héthársi templomon 
dolgozik: ott középolaszországi renaissance-stílben alakítja a szentségtartó fül
kéjét, az oszlopos orgonakarzatot és a két díszkapút; majd a berzeviczei tem
plom restaurálásához fog. így hívhatta meg a xáros, hogy az oltárokkal és 
freskókkal feldíszített templomot végezze be.3

A másik gót emlék: a városház teljesen eltűnt. S 1901-bcii lerombolták 
a későbbi, szintén igen régit is, melynek homlokzata álló háromszögben vég
ződött. Ennek mezejében x'olt ábrázolva «Justicia». Az emeleten vaserkély volt 
alkalmazva, lenn pedig négy boltívü átjáró. A legújabb városházát azóta emelték.

Ha a főtemplom gótikája stílmódosításokon ment keresztül, a nálánál 
régibb kistemplom, melyet a kegyes tanítórend basznál a gimnázium átvétele 
óta, mai átépített alakjában csak a múltjával köti le a figyelmet. Kötszerre épült 
fel. 1375-ben szentelte fel Nicolaus episcopus Nicolciensis, Mihály egri püs
pök helyettese annak alapépületét: a kápolnát (Capella Cibiniensis), mely azután 
bővítve 1481-ben a tótok temploma lett.4

1 Az épület a mögötte levő, lépcsőzetes kiszögellésű orommal, az egy
kori városi mérleg fölött, XVI. századi maradvány.

2 1768 július havában Mária Terézia engedélyével a templom új tetőt 
kapott. A kereszt alatt van az emlékiratos láda.

3 A főoltár Budapestre került.
4 A történetét .Tavcsák Márton plébános 1749 július 23-án «ex antiquis

prothocollis Civitatis, fragmentis, litteralibus instrumentis, iam in origine, iám 
in paribus exstantibus» állította össze. Az 1375-iki irat «Genuinum par funda- 
tionalium super dotatione Capellse C ib .------» másolatát 1708-ban az egri püs
pöki levéltár adta ki, mely a «Historia domus»-ban van leírva. Egy másiknak 
«Extradatum»-a 1702-ből való: «Genuinum par relationale Capelke C. in testi
monium illis» (az ajándékozóknak) A. 1398.» Mivel .Tavcsák feljegyzései, a melyek 
a bővítésre vonatkoznak, az 1—4. pontban egyeznek a városi levéltár régi 
okiratos könyvebeli adatokkal, bizonyos, hogy a korábbi adatokat is a régi 
okiratokból másolta le. A kegyes tanító-rend 1740-ben vette át.
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V. Renaissance építésünk. Hazánkban a renaissance lehető kedvező viszo
nyokra talál; mert a humanizmus, mint láttuk, Itáliáu keresztül korán jut el 
hozzánk. Firenzéből telepszenek át a mesterei, kiket Mátyás király, majd utána 
a bőkezű főpapok foglalkoztatnak. Gót épület fogadja be a motívumait: a dísz
kapuzatot, ablakokat, interieuröket. E részletek összhangja magával a gót 
müvei még nem teljes; ilyenné csak később válik, a mikor nálunk a renais
sance új művészi iránynyá erősödik. Azt, hogy nemzeti sajátságainkhoz is 
hozzáidomuljon, megakadályozta a mohácsi vész s még inkább a Habsburgok 
németesítö szelleme, kikkel később a barokk és rococo irányok honosodnak 
meg. Az első német-renaissance motívumok alkalmazását a bártfai városházán 
1505-ben Sándor mester kezdi meg : a magas oromfalak, erkélytornyocska, a 
négyzetes tanácsterem famennyezete azok. Rövidesen követi őt Raguzai Vincze 
(1510.) több templomunk új stilmotivumaival.

Mátyás király példája és szelleme tovább munkál tehát a szellemi örö
kösökben : a főpapokban és oligarchákban. Igazolja ezt egész sereg templo
munk : a kassáin, lőcsein stb. kívül mindhárom városunké. A XVI század 
elején a renaissance egyre tart még ; javában folyik az építkezés: új monu
mentális épületek alakulnak, vagy a régiebbek ornamentikája gyarapszik. Vár
megyénk sok pontja tanúja annak, hogy a nagy király művészetét igazi msece- 
nások : előbb a főnemesek és egyháziak, majd a polgárok pártfogolják. A polgár
házak homlokfala, mennyezete s bútorzata különösen jelentős változásokat fnutat. 
Egy sereg idegen: német (sváb és franki, lengyel, olasz, dalmát mester dolgozik 
köztünk, a kikkel az építő művészeten kívül a képes művészetek is fellendül
nek. A renaissance folytatólagos útját valószínűleg az könnyítette, hogy a 
százados gótikát nem támadja meg, hanem lassan hatja át: a jelentkezése előbb 
deeorativ, majd tagozat-módosító. Csak azután fejti ki teljes önállóságát. Így 
nem csoda, hogy a nép jelleme, különösen nálunk, helyi karakterűvé teszi. 
A városok népének van is módja hozzá, hogy virágzásnak indítsa : hegyek, falak, 
czéhek védelmezik; a nemességet s itt-ott a föurakat magokhoz vonják és 
nyelvi, valamint faji rokonságuknál fogva a cs. hadak szertelenségeitől inkább 
óva vannak másoknál. Nyílt és állandó az összeköttetésök Német- és Lengyel- 
országgal ; Eperjesé első sorban az.

Főösztönt a renaissance arra, hogy a felvidékünkön tovább éljen, sőt új 
fejlődésre kapjon, az olasz mesterek hatásán kívül Lengyelországból kap, hol 
a kir. udvar a XVI. századtól kezdve meghonosítja. A lengyel renaissance s 
utána a mi felsővidékünkbcli nem díszletül alkalmaz új motívumokat, hanem 
az egész műberendezésben és a homlokfal vízszintes tagozásában egészen 
önálló szellemű, sőt a díszítésben inkább romantikus, nem egyszer keleti vagy 
nemzeti vonásokat feltüntető.

Külömbség azonban mégis van köztük: amott a polgári építkezés szabja 
meg a világi renaissance stílust, viszont nálunk a renaissance második idő
szakában a kastélyokon kell keresnünk annak kezdetét, a polgári épületeken 
pedig csak később látjuk meg a főúri renaissance hatását. Nálunk változatos, 
mindamellett eredeti vonásokkal mutatkozik be az új művészi irány s majd
nem három századig kizárólagos marad a homlokzati kettős félnyeregtető 
tölcsérszerü elrendezése meg a tető alkalmazkodása, továbbá az azt takaró
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oromfal tagozása s a díszítő elemek egyéni csoportosítása. Valódi típusok a 
mi épületeink.

Renaissance épületemlékeink: kastélyok, tornyok, középüleli berendezé
sek és városi lakóházak, a melyek a díszítés módja szerint renaissance, renais- 
sance-barokk és barokk épületek. Az első csoportot a sajátos tetőszerkezetnek 
megfelelő magas, attikai oromfal jellemzi.

Elemi csapások siettetik a renaissance térfoglalását a városokban. Különö
sen a tűzvész. A tőle való félelem mozdítja meg a konservativ polgárt, bogy 
épületeiben újítson. A Szepességen át hatol be hozzá a lengyel renaissance, 
mely a bártfai városház után sorra veszi az egyházi és világi középületeket, 
majd a magánházakat. Egyszerű, kettős félereszű, lapos tetejű s a pótnál felé
li yivei kisebb fedélszéket állít, melynek — a házak zárt sora daczára — erős 
védője a magas oromfal. S alkalmaz egyre több új díszletet. Alig marad a 
vármegyében műemlék, a melyen meg nem látszanék részben structive, rész
ben decorative az átalakító hatása.

1. A nagyjelentőségű felső magyarországi renaissanceot a koronázal és a 
párták változatossága jellemzi. Összes vármegyénkben alkotásai közül legépebb 
emlékünk a fricsi kastély.1 Épült az 1623—30-iki években ; Sorger Mihály a 
mestere, Axmann Márton a festője. 30 m. hosszú, 10 m. széles s ugyan ily 
magas várszerű alkotás a főhomlokzata két sarkán négyszögletes, kiugró tor
nyokkal, melyek közt a félemeletszerü földszint magasságában terrasz van. 
Egykor hatalmas sánczok és vízárok övezték ; felvonó híd vezetett hátsó hom
lokzati emeletére; hihetőleg csupán szelelő nyílásai és puskarései voltak a 
földszintjén, méh’ hatalmas keresztboltozatú magtárakat, éléskamrákat és fegy
vertárt foglalt magában. Külseje ma sima. Korábban a főhomlokzat sgraflilós 
rajzó volt, a minek az oromfal alatt maradtak meg a nyomai; a középen — 
ugyanott — a családi czímer megmaradt, melyen két ágaskodó oroszlán közt 
sgraffitóban latin mondat («Unica divitias Domini benedictio donat.— Sis pius 
et victus copia larga fluit") olvasható; a K-i oldal emeletén levő faragott 
gyámkövek nyílt folyosó maradványai.

Az emeletpárkányra nehezedő ívelt oromfal, mely fölött hasonló pár
kányra húzódik a koronázal, megélénkíti az épület komorságát. Emez herma- 
motivumú mű: az anyaga tégla; kétféle nagyságú, zömök s középütt körnvi- 
lásos ormai, melyeket a velenczei díszítő technika legkiválóbb emlékeiként 
sgraffitó-képek tarkítanak, symmetrikusan váltakoznak. Alatta iveit fülkék 's 
bennök háromnegyed életnagyságú, vakolatba karczoit, hibátlan rajzó, sokszor 
finoman árnyalt alakok sorakoznak. A sötét alap és világos forma erős deco
ra tiv hatást kelt rajtok. Valamikor, 150 fülke övezte az épületet, de a hátsó 
oromfal elpusztulásakor megkevesbedett a számuk. A főhomlokzat és fülkéi
nek alakjai azonban többnyire még felismerhetők. Azok a mithosz és történet 
személveit vagy általános típusokat mutatnak be : Ny-on Vcnust, Marst, keleti 
isteneket s közben symbolikus képeket (Fides, Spes), görög bölcseket, róniai- 
görög-perzsa hősöket; a K-i torony balján Hunyadv Jánost, László és Mátyás

1 Az alapítónak : Bcrthóty Bálintnak s a két mesternek neve külön-ludön 
van felvésve a kastély három pontján.
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királyokat s Amurát szultánt. A K-i homlokzat fülkéiben XVII. századi 
magyar viseletű fejedelem, főúr, nemes, lantos, magyar és német lovas lát
hatók. Fokozzák továbbá a hatást egyes növényi díszek: a rózsa, liliom és 
szegfű, a melyek részint önállóan sorakoznak a figurális képekhez, részint 
szalagba fűzve vágj' lesztónszerűleg keretet adnak a fülkéknek meg a félkör
ívek kapcsolatait szolgáltatják.1

Az épület alaprajza francziás. 1840-ben kapta belső berendezését A föld
szint akkor alakult át lakássá, melyet félköríves kapu zárt. Az emelet korábbi 
vízszintes párkányi!, renaissance-ket etes ablakait, melyekből hátul ma is meg
van néhány, az új átalakítás pótolta hármas nyílásunkkal. Ugyanitt a tükör- 
mennyezetes, kőkeretü ajtókkal és ablakokkal s függő erkélvlyel készült dísz
terem helyét, mely a középrész kétharmadát foglalta le, meg a melléktermekét 
és két toronyszobáét legújabb idő óta (1905.) modern lakosztály helyettesíti. 
Ekkor távolítják el a XIX. század elejére valló stílusban festett, empire-faragású 
ajtókat és a főteremben zenész-faerkély XVII. századi négy festményét, melyek 
egyike magát a termet, az erkélyén játszó magyar ruhájú zenészeket s az elő
terében élénken tánczoló négy magyar úri párt ábrázolta.1 2

2. Templomaink közöl a felújítással járó stílusváltozásokat leginkább az 
eperjesi érezte meg. Kivált a felszerelésében és belső díszítésében. A renais
sance még kedvező hatással van reá, de a XVIII. század Ízléstelen barokk 
alkotásai szinte kivetkőztetik eredeti jellegéből. Az 1903-iki torony-újítás után 
az épület reconstruálásánál legfeljebb a kulturhistóriai szempont okozhat 
nehézséget, mely az utólagos toldásoknak a saját stílusban való művészi fel
újítását tarthatja kívánatosnak. Ekkor azonban a korszentelte és műbecscsel bíró 
részletek tekintetében erős technikai megalkuvásoknak lesz helyök. A XVL—VII. 
századi renaissance stilizált liliomokból és rózsákból művészileg kombinált vas
rácscsal ajándékozta meg a templomot, továbbá a legszebb emlékével: a «Szent 
Miklós keresztkútjá»-val, mely vörös márványból készült, nemes arányú, kehely- 
forma mű ; a gyűrűs talpán lapos, míg a medenezéjét domború hólyagos dísz 
tölti be, a liengerded szárán pedig szalagkötésű négy kerubfejet hord. S jelleg
zetes alkotások a karzat alatt falhoz támasztott egyházi székek a XVII. század
ban divatos részleteikkel: a természetes színű falemezekből mozaikszerü sze- 
gélyzetet s egész városokat meg toronyépítményeket ábrázoló intarsiákkal. 
Hasonlítanak a másik két város templomi székeihez : fekete alapon kezeli raj
tok a művész a világos színezésű rajzokat, a melyek így kiszökkennek a hát- 
térökből. Az ábrázolt alakcsoportok hű másai a XVI. század tornyainak és 
városainak; az előbbieket hegyes sisakkal, több emeletre rakva s ezeken 
kőkeresztes oldalnyilásokkal meg kiugró erkélylvel mutatják.

A bártfai templom bútorzata Stöckl Lénárt idejében (1529.) szintén meg
változik. «Az Úr születése« czimű XVII. századi renaissance képét Grünwald 
János bártfai festő állítja be, de már előbb készülnek, úgy látszik, a régi gót

1 A renováló kísérletek, újabban is, mivel a sgraffitó-teehnika feledésbe 
ment, sikertelenek maradtak. Mindenesetre a magyar nemzeti díszítő művészet 
nagy korszakára vet világot ez az ornamentika. Hasonló renaissance mű a 
bártfai Szabina-ház.

2 A Sárosvármegyei Múzeumban vannak.



704 XXI. N ÉP LÉLEK ÉS MŰVÉSZETEK.

templomi székek kiegészítésére vagy pótlására kora-renaissance, majd teljes 
renaissance székei. Amazok csoportjának még gót a szerkezete, de a diszletök szí
nes falemezek mozaikja, melyek geometriai idomok csillag- és szalagképeit, tor
nyokat, teljes falazatú várakat és városokat ábrázolnak. Van e csoportban olyan 
is, melynek táblája színezett és lapos domborzatú. A tiszta renaissance széke
ket természetes faszínű architektúra, mérsékelt aranyozás és befestett mozaik- 
kirakás s határozottan renaissance-stílü oszlopok, párkányzat és portálszerü 
ívezet jellemzik. Intarziás széket és levéltári szekrényt már 1511-ben készít 
János (vagy Gergely kassai) mester. A XVII. század barokk és rococo ízlése 
egyre több pompát: aranyozást és befestést alkalmaz a székeken, minők a 
hosszúhajó padjai. Egyikökről azt tartja a hagyomány, hogy a Mátyás és 
Beatrixnak küldött, de visszaadott nászajándék árából készült volna. A czíme- 
reik legalább rajta vannak. A székek egy-, három- és többülésüek; a tanácso
soké 12 ülésü.

A templom főoltárát 1 1651-ben cserélik föl a 16 m. magas renaissance- 
stilíivel, mely 1100 ar. írtba került. Annak architektúrája négyoszlopos, portál
szerü, melynek korinthusi oszloptörzsét sötétzöld alapú, arany brokátszönyeg- 
gel vonták be. Alapszínezete fekete ; középszekrényében Rubens-utánzatú oltár
kép van, mely a keresztrefeszítés jelenetét örökíti m eg; a középső oszlopok 
közében Krisztus képe s János és Zakariás szobrai, az oldalszárnyakon 6—6 
szentnek alakja láthatók.

A kisszebeni főtemplomnak is jutott a renaissance alkotásaiból : a szó
széke, mely bár az utókor mostohán bánt vele, igazán értékes műdarab. 
A főhajó E-i oldalán négyzetes pillérfalhoz támaszkodik; sárgásszürke, szeheni 
homokkőből van faragva; stiltelen lábazatával együtt jó 4 m , a szószék maga 
koronapárkányokkal 2 65 m. magas. Ez a felső rész az, a mi figyelmet érde
mel. Fenn és lenn erősen kiugró párkány jellemzi a mű törzsét, melynek hat 
oldallapjából egyre az ajtó jut. Az öt lap közöl három virágos, kettő pedig 
kettős balusterü. A virágdiszitésnek eleme: a stilizált ákanthusz-virág tengely- 
pálcza körül fejlik ki. A lapok rajza változatos és mozgalmas; a színezés hal
ványkék vagy fűzöld háttérre], a fűzőidre festett tengelylyel és indákkal s 
apró levelekkel, melyeket alul czinóbcrvörös, zöld vagy vegyes nagy levél zár, 
szintén emeli a hatásukat. A összes díszletek féldomború müvek. A kettős 
balusterek sematikusak, mint a díszkapu apró oszlopai; keretes sík alapján 
egymás mellé vannak helyezve; mindegyikük kéttagú, melyeket a középen 
gömb köt össze; az akanthuszlevél a fejeken itt is megjelenik; beállításuk 
fekete alapon czinóbervörös színezésű. Ezt a törzset tetőzi be mennyezet- 
szerüen a koronapárkány, melynek mezőit széles keretű rózsák élénkítik, mint 
magán a díszkapun s a héthársi és berzeviczei templomkapuzatokon.

Későbbkori javítgatások jelentősen megváltoztatták a mű alakját: a pár
kányára barokk kupolát borítottak s kőszínű olaj festékkel mázolták he a takaró 
lapjait, a melyeket durva vasszögek, sőt faékek tartanak.

Egyházi renaissance emlékünk még több is van. Ilyenek: a lengyel-

A régi szép gót főoltár az Országos Iparművészeti Múzeumba került.
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országi divat szerint olasz mintájú campanile-k  és tornyok. A XV. században 
gyakori tűzesetek után a tornyokat nem építik fel, de mivel a harangöntés 
szapora, haranglábakat állítanak. Utóbb fognak hozzá a tornyok átalakításá
hoz. A renaissance tornyok oromfalazata arkaturás tagozásű. Legrégibb köz
tük a felsösebesi. Az alsósebesi szent lerenczes templom 162(i-iki tornya liliom
alakú. A renaissance toronyépítés legbecsesebb műve a szintjei.

A templom helyén itt hajdan fényes várkastély állt, melynek egyik része 
volt a kápolnatemplom. Körfalaival a falú szélén, lapos dombon emelkedik 
ma; késő gótstílű egyhajós belseje háromoldalú apsisban záródik; a faragott 
s az ablakokban hólyagos díszítményei pontos, szép formájúak. Az előcsarnok 
oldalhomlokzata gót ablakos és pilléres; a kapú is g ó t; az ablakok félköríve
sek. A torony, mely a főhomlokzat végét majdnem betölti a szélességével s a 
külső sarkain lépcsöszerűen tagozott pilléreket láttat, kétemeletes. Az elsőnek 
párkányán sgraflitós a tagozat, sőt sgraffitó-mivü kvádra-díszűek a sarkok is ; 
a második emeletet czímertartó sgrafíitós angyalkép s az ablak mellett vako
latba karczolt «A. 1628. Christophorus Zinye»-felírat díszítik. Az oromfalat 
karcsú félköríves fülkék élénkítik s ezek hatását a párkányzat még fokozza. 
Együtt az egész felső tagozat a hármas koronázattal léczpárkányra nehezedik. 
A tetőszerkezet a régi: a kettős nveregfedcl árkában összegyűlt vizet az a 
csatorna vezeti ki, mely a főhomlokzat oromfala alatt talál utat.

Hasonló templomtornyok a radácsi, szinyelipóczi s a zömökebb mony- 
hádi; elütő típusúak: a Kisszeben körüli sárosszentgyörgyi és vörösalmai, 
mely bár zömök, az oromfala arkaturás és koronázatos. A girálti torony fül
kéit kosárívek zárják; alant a kapu azonban a «Turris fundat. 1654. Rest. 
1810.» felírás szerint már empire szabású. Kosárívben végződik a konilós- 
kereszlesi gót templom nehézkes tornyán az öt fülke is, valamint a nyirjesin, 
mely nemesebb arányokat mutat.

Látnivaló, hogy a XVII. századbeli renaissance ornamentikája a kasté
lyokéval azonos motívumokat kedvel s csak utóbb tér át a félköriv helyett a 
kosárív alkalmazására. Nagyon érdekes változat: a zborói vártemplom (1660 
körül) tornyainak alacsony, hagymaalakú tetőzete s a kapukeret szalagékitmé- 
nyeit alkotó magyaros virág- és levélmotivumok.

3. Renaissance köz- és magánépiUetek. Míg Bártfán a polgári épületek is 
még sokáig gót stílűek, Eperjes XVI—VII. századi jólléte nem igen túri meg a 
sötét, szűkszobájú házakat. Hamar változtat rajtok, a hol a kényelem kívánja. 
Igv tanulják el a kereskedői Itáliában, hova a mohácsi vészig erősen törek
szenek, az olasz renaissance ot. mely soknemü motívumot szolgáltat nekik. 
Azért a gótika nem szorul le teljesen a magánházakban sem, sőt annak szel
leme tovább működik: könnyít a nehézkes struktiv idomokon, mozgalmassá 
got kölcsönöz a részleteknek. így jutnak a polgári ház falaiba: a félkörivű 
portale és nagyobb ablaknvilás, később a renaissance kőajtókeret, sőt pl. a 
csúcsíves frizű Thrór-házba a barokk elem.

A renaissance korai jelentkezése során egyik első jelenségnek Krausz 
János és Emerici János bártfai festők 1521-iki freskóin a képek felső orna
mentikája vehető. Hamar, már 1530-ban mutatja teljes virágzását ez a művé
szeti irány. Második korszakából az 1552-iki Serédy- s az 1563-iki babérkoszo-

T óth Sándok : Sáros vármegye monográfiája. III. 45
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ruba foglalt czímeres emléktábla, mely ma a vendéglő kapuzata felett van 
elhelyezve, továbbá a városi bástya 1582-iki sgraffitós díszlete (Bernardo Pel 
de Lugano mester nevével) s utóbb a század vége felé az olasz mesterek épí
tette magánházak, az erődítmények és három díszkapuzat sgraflitói, a több
színű freskók s az É-i bástyatorony czímerei valók.

De talán sehol sem érvényesül annyira, mint a hamar divatossá vált 
díszkapuzatokban. Ezek alkalmazását már a román és gót stílus is kedvelte ; 
ezért eleinte az architektúrájúk egyszerű koronázó vagy félköríves, archives 
párkányit; pilasztert és oszlopot nem alkalmaz, hanem csak gazdag tagozatú 
béletet, mely az ajtónyilás szélét keresztezi. A világi építészet gyorsan felka
rolja, még pedig a polgári házban is, mint az főleg Eperjesen látható. Kora- 
renaissance kapuzata van a bártfai városháznak is, melynek díszítése gazdag 
és emlékszerű; erősebb jellegű ugyanennek a tanácsterembe nyíló ajtaja, 
melyen még több a díszítés. Itt is, másutt is gyakran jelenik meg a babér
leveles füzér meg gyümölcs, mint olasz mojivum. S még gazdagabb tagozatú 
az előcsarnokból vezető ajtó, a D-i homlokzati kapu a szamárhátú ívezettel, 
a gót börtön-, a levéltári és irodaajtó stb.

A lengydhatású renaissance új változata a XVII. század elején Eperjesen 
hódit. Alkotásai: a nyúlánk, könnyed elemekből s derűs hatású tagozattal 
készült házak közül ma még három van meg egymás szomszédságában. Ezek a 
Werther-, Rákóczi- és Munk-házak s a többi ház, amelyek az idők változásait 
többé-kevésbbé nem állották ki, oly teljes renaissance architektúrában jelennek 
meg, a mely egyetlen az országban. Míg a német renaissance a házormot pira
missá alakítja, addig Eperjesen a régi házak attikaszerű, vízszintes párkányzatú 
főfalban végződnek s a homlokzatot ékes pilaszlerű, félkörös fülkék élénkítik, 
a melyeket fekete vagy sötétbarna sgraffitók töltenek be. A három új-renais- 
sance ház sorában a Werther-íéle a legegyszerűbb; az oromfala barokk hul
lámvonalas záródású, melyet zömök félköríves fülkék élénkítenek ; fölötte hajdan 
kettős félnyeregtető volt, utóbb pedig magas nyeregtető, mely alatt a kettős 
árkádsor magasságának megfelelő embermagasságú nyílások a tető gyors 
szétszedését segítették elő. A felső oromfalmezö sgraflitói s a középre eső 
ovális freskó eltűntek. Gazdagabb a Rákóczi-ház oromfala. Az épület, mely 
egykorúnak látszik a szinyei templommal, egykor a Rákóczi-család székháza, 
hol I. Rákóczi György 1633-ban az eperjesi békét köti meg, II. Rákóczi Eeren- 
czet pedig az elfogatása után internálva tartják A belső helyiségei kevesebb 
változást szenvedtek, mint a külseje, hol a balkézről nyílt oszlopcsarnok egé
szen eltűnt. A ház 60 m. hosszú és 16 m. széles alapon, kettős telken épült. 
Ezen az utczai szárnyrészen vannak a széles udvari árkádok, odább szoba és 
udvari folyosó, apró helyiségek s a 30 m. hosszú oldalszárny a lépcsőházzal. 
Az oromfalon, mely alig változott, fűrészfogszerűén tagozott koronázó párkány 
felett változatos tagozású vakárkádok futnak végig ; a koronázni texlilszegély- 
zetszeríi, karcsú ormai zsinórkötéses záródásnak. Az emeleti oromfnlmezőböl 
a középkorra emlékeztető három zárt erkély' duzzad ki, melyek ablakai egv- 

or félkörivesek voltak. Az udvari szárnyrészeket loggiák és árkádos folyosók 
teszik jellegzetesekké. Az iparművészeti iskola pár év előtt levél- és virág
soros sgraffitókkal pótolta a homlokzat régi díszítéseit, a mely a külföldi



kiállításokon is a felsőmagyarországi renaissance tipikus képviselőjeként 
szerepel.

A Munk-ház zömökebb tagozatú oromfala a II. emeleten fél méternyire 
ugrik ki. Kiváló renaissance emlék még az úgynevezett «Betyár-kaszinó» a 
főutcza végén.

VI. Barokk- és rococo-emlékek. A renaissance második korszakában — 
főleg a polgári körök — elhagyják a román félkörívet s fantasztikus orom- 
koronázatos és barokk motívumokat alkalmaznak. Az utóbbiakból egyre többet, 
miáltal az épület maga nem egyszer a barokk ízlésnek esik áldozatul, mely a fél
nyeregtetős rendszert megtartja ugyan, de a hullámszerű vonalakat s a közé
jük iktatott háromszögletes oromfalat kedveli. A belső berendezés is fejlődik a 
XVI: század végétől, sőt hova-hamarabb meglepő leleményességre tesz szert, 
a mi első sorban a szűk terület furfangos kihasználásában, a lépcsőház forté- 
lyos megoldásában s az udvari homlokzatok loggiáiban nyilvánul. Ily átmeneti 
építkezések a Lerner-, Thrór- és Kerénvi-házak. Valamennyinek élénk tagozatú 
a párkánya : az elsőé hat oszlopú, melyek háromszegletes ormot tartanak s 
kagyló- és vázadíszűek ; a másodiknak erősen kiszökő, nemesen tagolt, kon
zolos párkányát toskániai karcsú féloszlopok osztják hat mezőre, melyeket 
2—2 ív köt egybe ; az utolsó (állítólag 1670-ig városház), melynek a pitvarában 
látni a csúcsíves, sűrűn tagozott epervirággal és két epervirágú városczímer- 
rc! díszített ajtókeretét, erősen kombinált homlokzatán négy, hosszan elnyúló 
s stilizált delfinnel koronázott oromfalat mutat, melyet toskániai fejezetű fél
oszlopok két sorban öt és három mezőre osztanak. Az alsó, kisebb mezők 
kettejében két nyílásba állított négyfűlű vázák, felettök pedig szárnyas kerub- 
fejek s az alsó sor szélső mezőiben kagylódíszek láthatók.

A lépcsőzetel csak Eperjes kombinálja a ház belsejébe. A pitvar oldal
falába alkalmazza s a folyosóra irányozza a nyílását, melytől zömök oszlop
pal választja el s rendesen meredek fokai mentén díszes vasrácsot húz végig, 
sőt félköríves nyílással támogatja, hogy kellő megvilágítása legyen. A lépcsőzet 
fődísze az oszlop, a mint a renaissance-barokk ízlés egyebütt is kedve-telve 
formál ki oszlopokat. Ezek motívumai középkoriak, mint azt a Rákóczi-ház 
toskániai oszlopai vagy a Krayzell-ház lépcsőházabeli oszlopfő régi renaissance 
motívumai jelzik. Többnyire kombinált alakzatok az oszlopok, kivált a fejeze
tük, a mely amott a composit oszlopfő nyomott formáját: a két sor akantlius 
helyett egy sor húsos levelű pártát s a belőle kinövő stilizált liliomot, vagy — 
mint az emeleten — húsos tölgyfalombokat s a tőlük képzett kettős abacus 
alatt tojássorozatú szalagékítményt, emitt pedig nyolczszögű lábazatot, henger- 
törzset s kehelyalakú, alul tölgylevelekből, fent zsinórszárú és csigás valuták
ból meg rózsákból négyszögre kombinált oszloptőt mutat. A composit oszlopfő 
a Laluier-ház lépcsőoszlopán már teljes koczkaformára alakul át, melynek volu- 
tái liliomszárakhoz tapadnak. Mint látható, a XVII. század derekától kezdve az 
oszlopfő uralkodó elemei naturalisztikusak.

Nevezetes stiluseszközei ennek az iránynak a stukkó és a sgraffito. 
Emezt a homlokzaton, amazt a belső • részekben, főleg a boltozatokon helye
zik el ; amaz kipusztult, emez lépten-nvomon megtalálható, a hol a boltozat 
is megmaradt.
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A stukkónak sok a motívuma. Anyag-apprcturái a lapos szalagokból 
formált rosetta (alsósebesi kolostori sekrestye), a rozelták köré csoportosított 
bizarr csigavonalakban kanyaruló szalagékítmény (Kubinyi-ház mészmetszés- 
beli mennyezete), a paszománt-motívum, a íigurális és növényi stíluselemek. 
Az utóbbi fajta lapos domborzatú s kivált a növényelemű nem egyszer, mint 
az eperjesi 111. számú házon s a bártfai vendéglőn meg Zinsli-liázon vehető 
észre, magyaros jelleget ölt. Féldomború művű stukkóink a virág- és gyümölcs
füzéreket alkalmazzák: így a zborói plébánia-templom 1062-iki kápolnamennye
zetén 1 s az eperjesi Klobusiczky-ház (1911-ig : kaszárnya) homlokzatán. Az utóbbi 
a stukkó virágkorából, a XVII. század második feléből való. Mint épület is 
sajátos alkotás : négyszárnyú, az udvarán emeletes árkádokkal díszített. A stukkó 
az egész terjedelmes homlokzatot ellepi tervszerű composiliójával: az emeleti 
párkány alatt plasztikus álarczokkal kezdi a sort, melyek gyümölcscsoporl- 
szerű girlandokat tartanak a fogaik közt; azután yyümölesfüzérek hét medail- 
lont formálva lepik el az ablakok háromszögletes, csonka ormainak közeit, a 
medaillonok végeiről pedig szalagcsokros fesztónok függenek, a melyek ovális 
medaillonokat öveznek minden második ablakmezöben. Az utóbbi medaillonok 
lapjai a Szűz Mária térdeplő alakját meg az ős üdvözlő arkangyalt ábrázol
ják. S ugyancsak növényi diszú, symbolikus mednillonokra hajlik a festői 
drapéria, melynek vonalzatán alul s felül pajzán, mezitlen gycrmekalakok nyü
zsögnek.

A stukkó-domború mű az ablakok keretébe is jut a mellett, hogy a nagy 
falterületeket duskálódva lepi el. S a rococo-keretben elvegyül jelképes felírá
sokkal és alakokkal. Ily alakok : a bekötött szemű Themisj kinek keresztben 
álló két keze kardot és babérkoszorút tart; a város felett ragyogó nap; a 
fekvő ős czímeres lobogóval a kezében; Justitia, kinek baljában mérleg van, 
jobbját égnek emeli, előtte pedig a Zipser Wilkür példánya és írószerek lát
hatók.

A renaissance természetesen juttat jelentős szerepet a vasművességnek s 
a XVII. század második felében a faragásnak is. Ezek emlékei is nagy szám
mal vannak, m in t: kovácsolt ablakok, rácsos kapuzáradékok, a koronázat 
oromszélkakasai, rozettái, keretes kutak, a kapuszárnyak torzképes maszkfarag- 
ványai. Az eperjesi Csatáry-háznak maradt ily tátottszájú szörnyeteg maszk
alakja meg. S maradtak ajtógyűrűk, vasrácsok, zárókövek s a íestömüvészet- 
nek delfines és mascaronos díszítései.-

VII. A középkori művészet stíljei tovább fejlődtek ugyan, de részint a török 1 2

1 Bethlen G. hozat Itáliából stukkó-művészeket, hogy « képirásos, ará
nyos és mészmetszésbeli mesterséges mennyezeteket készítsenek». Utánuk a 
magyarság új díszítő stílust teremt.

2 Renaissance, kivált barokk, rococo és Biedermayer-féle bútorainkból 
a Sárosvármegyei Múzeum őríz emlékeket. Jóval több található a régi udvar
házakban, a Bánó-, Berzeviczy-, Dessewffy- stb. családoknál. A palocsai kas
télyban van özv. Bottyán Jánosné XVII. századi barokkstilü mennyasszonyi 
ládája, mely a lőcsei Kollnitz Kristóf műasztalos kezére emlékeztet. A homlok
deszka fényezett fekete alapon barokk czirádás körzetben az oroszlánnal küzdő 
Sámson színes domború képét mutatja, két oldalt pedig, oszlopos fülkékben, 
egv-egy római harezos féldomború alakja á ll; a talapzatot gyümölcsfüzés, a 
tetőt és oldalakat gyertyánfa-berakás díszíti.
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idők, részint a restauráczió nem hathattak rájuk áldásosán. A barokk és rococo 
semmiesetre sem jeleznek haladást, a mikor többnyire a középkori emlékek 
köveit hordják össze új épület-comhinatiók érdekében. A XVIII. század végé
től sem javulnak az állapotok; az akkori alkotmányvédelem és politikai átala
kulás küzdelmei közt egyre kevesbednek az emlékek s helyüket korcskinövésű 
stílkezelés foglalja el. S közben gyászos viszonyok nehezednek a vármegyére : 
pestis pusztít mindenfelé, félig romokban állanak a városok, a gazdátlan tel
keket ingyen, a házat olcsón juttatják bárkinek, a ki «szabad». Az új lakos 
többnyire tót, a ki cseléd volt előbb.

Az 1715:42. t.-ez. inaugurálja sok régi műemlékünk pusztulását. A várak
ból kiszorult főúr leszáll a völgybe sasfészkéből s pompáért való rajongásá
ban' nehézkes barokk kastélyt emel. Az egyház sem tesz máskép : az meg a 
templomokat építi sürgősen, mert szüksége van reájok s természetesen a felső
olaszországi templomutánzatokkal éri be.

Eperjest a XVIII. század nyomorúságai elkerülik, sőt a 60-as évek kivé
teles helyzetbe juttatják, a mikor a bari szövetség emigránsai Radzivill Károly 
herczeggel telepszenek meg benne. A dúsgazdag és pazarul költekező főúr és 
társasága a hagyomány szerint pár évre oly szokatlan aranyforgalmat idéz fel 
a polgárság körében, hogy annak felváltása csak több garas veszteséggel tör
ténik rézpénzre. A nagy jóllét nagy építkezési kedvet is támaszt, a minek 
következménye a magán épületek átalakítása. Annak indítéka : a vendégek ízlése, 
a szertelen kényelemszeretet.

A polgári házak e korbeli stílje nem a XVIII. századi divatos barokk, 
mely a középületeket (a város- és megyeházat) attikás vagy háromszegletes 
oromfallal, koronázott párkánynyal és sablonos oszlopos portáléval látja el, 
hanem a barokknak új formája, mely a magas oromzatú s egyenes záródású 
renaissance épületen az oromfalat karéjos hullámvonalban tereli a félereszű 
fedél hajlásúhoz, illetőleg az épülethomlokzatot a szomszéd ház homlokzatával 
kapcsolja össze s a közös oromfalat szívalakú nyílással látja el, miközben a 
magas tűzfalakhoz támaszkodó fedelek az emeleti párkány magasságában 
tompaszöget képeznek. Az oromdísz is m ás: ovális nyílások alkotják, melye
ket vályuzat és körpálczatagozat övez felváltva, továbbá az ablakpárkány és 
emelet növényornamentikája.

A barokk homlokzat legegyszerűbb példája a Ghillányi-ház, melynek 
oromfalát a két felén környilás töri át s a párkánya kiugró. Azt lapos, ezt 
alacsony pillérek támogatják. Ablakai stukkó-keretüek. Gazdagabb díszítésű a 
volt Népbank háza, melynek oromfal-szárnyai háromszögű ormot zárnak, a 
csúcs pedig bronz hermába megy át. A leggazdagabb ornamentikával azonban 
azoknak a földesuraknak a házai épültek, a kiket a lengyelek társasága vont 
a városba. Köztük helyi barokk-változat a Vandernath-ház,1 melyet Zuhan 
János 1790-ben restauráltatott. Sok díszű, gazdag tagozású homlokfalán a tago
zott keretű ablakok felett háromszögek, kettős párkányok nyúlnak fel, a melyek 
mezőit lapos domborzású fejek díszítik, viszont az emeleti párkányrészt két

1 A kassai városház kicsinyített mása.
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karcsú sarokpillér meg az ablakközök atlaszkonzóljai emelik. Az oromfal vége 
zömök pillérű ballustrade, melynek háromszögű közepén domborodik ki a 
pompás faragású és színezésű Vécsey báró-czímer: a törökfejtartó magyar 
vitéz sisakdíszszel. Országszerte páratlan ornamentikája továbbá a már emlí
tett Klobusiczky-palota.

A kastélyok a sarkakon kiszögellő tornyokat kedvelik : a zborói Rákóczi- 
féle a fallal kerített nagy udvarban két, a nagysárosi (1617.) négy saroktornyú, 
a deméteinek emeletes négy szárnya udvart zár. Egyebekben nálunk a kasté
lyon csak a főhomlokzat csukott erkélye tartja meg a régi várak helyén épült 
kastélyok erőd-jellegét. Utóbb a barokk irány megszűnik bennök s a XVI11. 
századi nyugati divat lép előtérbe, mely a belső berendezésre és kényelemre 
fordít főgondot s a falakat rococo-czirádákkal halmozza el. Ilyen a szentpéteri.

Figyelemreméltó barokk művek végül: a kisszebeni (1657.) campanile s 
a kegyesrendi társház, továbbá az eperjesi ág. hitv. ev. kollégium, melynek 
azonban a koronáznia és sgraffitói utólag eltűntek, végül a vármegyeház. Ez 
az utóbbi emeletes, nagyszabású épület, melynek elernyedt formájú oszlopok
kal díszített kapuzata sejteti, hogy meg akarják külömböztetni. Valamikor 
nemesi kúria volt, melynek egyik bejáratát befalazták. A kapu fölött a vár
megye czímere, a tympanonon a salamoni ítélet stukkóképe, jobbról és bal
ról pedig Justitia és egy allegorikus nőalak szobrai láthatók.

A magas oromfal tovább is divatos marad Eperjesen, sőt a rococo stílus 
még magasabbra fejleszti, hogy még töbh ornamentikái helyezhessen el rajta. 
Vízszintes párkányt, pilléreket és stukkót halmoz fel ott s a tetőzetre bronz
vázákat állít (Plébánia, 1796.'. Ezután a régi reminiscenliák a polgári építkezés 
motívum-szolgáltatói, a melyek felhasználása a bizarrságba téved. De van az 
ornamentikának népies zamatja. A múlt század közepéig a klasszikus irány is 
megjelenik, mely az egyszerű attikai oromfalat bosszant lapos pillérekkel 
tagolja. Később a gipsz-párkányzatok és ízléstelen ornamentika divatjának sok 
nemesstílű épületünk esik áldozatul.

A barokkplasztika egyre hatásvadászóbbá válik: sok benne a póz és 
lehetetlen a compositio. Annál értékesebb a barokk falfestészet, melynek — 
sajnos — csak a mészrétegek alól elővillanó maradványai tanúsítják, hogy a 
múlt század az épület-interieuröket, több udvari loggiát, Bártfán a Ganzaug- 1 
és Gallé-házakat, Eperjesen a Szirmay (Sarlay)-kastélyt merész compositiójú 
keretekbe foglalt freskókkal halmozta el. A Rákóczi-ház lépcsőházabeli freskó 
exotikus vidéke sötétkék és felhős egével, pálmáival, fügefáival, rikító virágai
val, papagályaival s más tengerentúli madaraival hasonló mozgalmasságéi képet 
tár elénk.

VIII. A barokkstil a templomok eredeti jellegén toldásokkal és fedélvál
toztatásokkal módosít, sőt mivel a csúcsíves csarnok falán új nagyszabású 
freskó-compositiót nem helyezhet el, bemeszeli azt is, a mi régit rajta talál.

A bdr.fai plébánia-templom régi barokk oltára a XVII. századból határo-

1 Szőlőfreskók. A középen egy kéz látható, kereszttel a mutató ujján s 
földgolyót tartva, mellette sugárzó Isten-szem háromszögben német versfel
irattal.
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/ottan az. Protestáns alkotás. Simplicissimus csodálkozva említi, hogy mi felénk 
is alig van külömbség a régi és új egyházak között s az ág. hitv. ev. lelkész 
kath. miseruhában szerepel az oltár előtt. Tényleg a protestáns ember nem 
ellensége itt a művészetnek, sőt a XVIII. században is kedvvel alkalmazza a 
népies ornamentikát. Úgy látszik, kénytelen volt vele, mikor a pompakedvelő 
polgár csak a művészi környezetben érezte jól magát.A képrombolás ritkaság 
nálunk: Eperjesen a Thököli katonái pusztítják el a főtemplom díszeit. A felső
magyarországi renaissance virágzása egyirányú a protestantizmuséval, s később 
is, mikor a léte forog koczkán, a protestánsság nem mond le szívesen a művészi 
hagyományairól

Stöckl Lénáid alatt (1539.) az evangélikusok a gót oltárműveket meg
hagyták a városi templomokban. A bártfait barokkstilűvel 1651-ben cserélik 
fel, mely a szentély egész szélességét elfoglalta. Architektúrája portálszerű, 
négyoszlopos; conceptióban és kivitelben művészi alkotás. Az akanthuszlevelű 
oszlopok törzsét arany brokátkelme borítja be, mely sötétzöld alapon aranv- 
díszű szőlőgerezdeket és madarakat ábrázol. Az oltár építészeti része fekete 
hátterű; a felső rész barokkdiszítményei közt az Ecce homo-szobor áll, mely
nek két oldalát a kínszenvedés eszközeivel angyalok támogatják. A két kisebb 
oldaloszlop közét fülkék törik át, melyekben Szent Péter és Szent Pál aranyo
zott faszobrai vannak. Közbül az oltárkép függ a keresztrefeszítés jelenetével, 
melynek festője (1655.) Stöckel Péter, ki az antwerpeni dóm Rubens-képéről 
készült metszet után dolgozott. Alatta az Úr vacsorája,1 az oldalszékeken pedig 
arany alapon Szent István és Szent László alakja volt festve.

A magyarajkú eperjesi ág. hitv. ev. hitközség 1637-ben emeli egyhajós, 
barokk templomul, mely háromoldalú apsisban záródik. A hajó dongaboltoza
tát be vederíves szakaszok osztják meg •, az oldalfalakat egy-cgy pillér támo
gatja, melyek közét emeleti karzatok foglalják el. Ezek a szépen faragott 
orgouakarzaltal vannak összefüggésben. A ballépcső alatt levezető kripta
bejárat kőajtókerete ión-oszlopokon nyugvó, oroszlánfejes és palmettásfrizű 
párkányzatot mutat. 1673—1773-ig a jezsuiták1 2 kezén van a templom, kiknek 
vezetése idején sokféle ornamentális kiegészítéseken megy keresztül. Ihren a 
pazar fadíszletű stallum, mely ma a sekrestyében van, a XVI. századbeli bronz 
gyertyatartó, a magyar stilmotivumokban gazdag stallum-sor, a rococo-czikor- 
nyákkal és szobrokkal tele orgonaház (1787.) s a nagyszámú, magyaros min
tázatú oltárterítők s más hímzett emlékek. Oltárképét 1845/6-ban a Temesvárról 
Londonba szakadt Brocky Károly festi. Annak tárgya «Krisztus és a szama-

1 1880-ban «taraczklövések mellett» bontották le az oltárt. Részei az egyik 
bástyában, az «Ecce homo» s pár szobor a múzeumban vannak. Az 1650. szer
ződés szerint Krenitzky Miklós lengyel szobrász 1000 frtért készítette. Eltűnt a 
templom gót orgonája is ; a gót oltár a kassai dómba került.

2 A XVIII. századi jezsuita hatás alatt nagy számmal épül a szerzetesi, 
elernyedt barokkstilű templom, a mely két hagymaalakú kupolás tornyot s 
szeszélyes párkányéi, oszlopos architektúrájú, színes szobrokkal és aranyos 
rococo-czifrázatokkal megrakott főoltárt s szertelen tagozású és igen megter
helt mellékoltárokat alkalmaz. Igen kedvelt motívumai még : a sokféle sym- 
bolumú, csavart faoszlop, a faszobor-arezon kifejezett exaltatio és a festmé
nyeknek idegen anyagokkal teleaggatása, a fal, pad (fekvő oroszlán) és bútor
zat rococo-czifrázata.
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riai asszony» jelenete. Rajta Krisztus a Lionardo típusában, a nő pedig dél
vidéki magyar fajképül vannak beállítva. Az alakok megvilágítása s a búcsúzó 
nap beragyogta levegő a velenczei festőiskola kétségtelen hatásának jelei. 
Külömben a mű java modern bibliai compositio.

Egvhajós, kosárboltozatú az eperjesi ferenczes-templom is, melynek oldal
falaihoz kápolnasorok fűződnek. A XIV. századi karmelita-templom helyén a 
Klobusiczkv grófcsalád 1708-tól kezdi emeltetni. A homlokzat emeleti párká
nyáig Klobusiczky István özvegye, Kapy Klára építteti ki, míg a legfelső rész 
és két torony 1758-ban készülnek el. A kapufél stukkói a Klobusiczkv-palota 
motívumait ismétlik. A Szent József-féle oltárkép 1724-ből való; a szobrok 
Strécius Ferencz művei. 1755-ben csak az aranyozás 260Ü rfrtba került benne. 
Az 1871-iki tűzvész óta falrafestett oszlopos, portáleszerü diszilő keretben új 
oltárképet kap, melyen egy vándorló ferenczes-festő a Szent Családot ábrá
zolja.1 A középkori kolostor ma is változatlan, csupán a freskói tűntek el.

Az eperjesi gór. kath. püspöki székesegyház eredete hasonlókép a közép
korig nyúlik vissza: a hajdani városi kórháztemplom helyén áll, mely a XV 
század derekán is még csak kápolna. Az 1490-iki okirat szerint bővült ki 
«Ecclesia B. M. Virginis in Hospitali«-vá. Nagyarányú szentélye, melynek háló- 
boltozata négy pár konzolon nyugszik s az énekes-karzat gót boltozata ebből 
a korból származik. Bejárata a XVI. századig Ny-i volt, a mikor az ev. tótság 
temploma lett. A minoriták 1673—1787 közt alakítják át gyökeresen: felújítják 
a hajót, a szentélyből orgonakarzatot formálnak, melynek zárófalába illesz
tik bele az oszlopos keretű kaput, s új homlokzatot emelnek, mely lélpillérzetű, 
rococo-diszítésű, stukkós alkotás. A templom következő restaurátora 1753,4-ben 
Keczer Sándor alispán és Keczer István váradi nagyprépost adományából 
Urlespacher Gáspár eperjesi mester. Ekkor kapja két oldalkápolnáját s a hom
lokzatára a Hartmann József kassai mester készítette Szent István és Szent 
László-szobrokat (66 irt', melyek azonban utóbbb lekerültek. A kápolnák rács
falai értékes művek: az É-i kápolnáét a rococo-kagvlókkal átszőtt lombékít- 
mények, a másikét növényi indák és szívalakú levelek alkotják. 1757-ben egy 
kassai festő Szent János négy freskó-képét (125 írt) állítja be, a mennyezet a 
XVIII. század folyamán kap újabb négyet. 1788-ban a templom a kolostorral 
együtt leég; 1791-ben a gör. kath. vicarius veszi át, 1816-ban pedig püspöki 
székesegyházzá lesz. Ikonostazionja a gépies másolaté képeivel 1846-ban, Hos- 
kovics Ignácz-féle új falképei 1882-ben, a bejárathoz fűződő lorettói kápolnája 
pedig a fekete Madonna-szoborral, melyet a nők «házasságszerző Madonnának» 
tartanak, a XVIII. században készülnek.

A város harmadik barokk-temploma, illetőleg emlékcsoportja: a kálvária, 
a jezsuita pompázó művészet példája. A sűrű lombozaté hegy maga, melyen 
symmetrikusan vannak elhelyezve az egyes kápolnák s a tetőzet két temploma 
festői látványul szolgálnak. 1721-ben alapítja a jezsuitáktól szervezett s a «Hal
dokló Krisztus» nevét viselő vallásos társulat, s még abban az évben épül fel 
az első állomás, mely négyzetes alapú, háromszegletes orniú s az oromfalon

1 1909-ben újra festették.
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stukkóékítménvbe foglalt czímerrel ellátott kis házikó. Ennek mintájára emelik 
lassan a többit is : 1750-ig csak néhányat, 1753-ban készül el a csarnoktemplom,1 
melynek hatalmas kupolája, valamint a homlokzat két sarka tornyokban vég
ződik. lluzzá keresztben egy-egy hosszúkás kápolna csatlakozik. Mind a hár
mat allegorikus festmények lepik el, a főoltár fölött pedig sziklaszerű talap
zaton festett hátterű fa-kálvária-csoportozat látható. A külső homlokzat rococo- 
vaskorlátú erkélyt és stukkódíszt hord. 1764 5-ben emeli Radzivill K. hg. a 
római «Santa Scala» mintájára a hegy közepén a Szent Lépcső templomát. 
Annak is rococo-stílü stukkói vannak. 1766-ban még három, újabban pedig 
két kápolnával gyarapodott a csoportozat. Körülötte régi nemesi és városi 
családok sírboltjai, köztük a Paracelsus dr. eperjesi főorvos 1827-iki egyptomi 
stílű, két lótuszfejü oszlopbejáróval díszített emléke, a Szirmayak klassziczizáló 
s a Vandernath-család csúcsívü kriptái fokozzák a minden tekintetben lebi
lincselő hatást.

IX. /1 Makovicza művészete. Vármegyénkben, különösen a hajdani mako- 
viczai uradalom területén, a gör. kath. templomok népies változatú bizanczi 
stílűek. Köztük Makoviczán magában 40 fatemplom s a templomoknak körül
belül a fele (43) a Szűz Mária tiszteletére épült.

A bazilika-stílusból alakult a Zsófia-templomon át a bizanczi, mely a 
keleti megtértckhez, igv az oroszokhoz is elhatolt. Kijew második Bizanczczá 
lett, hol ázsiai stílvonások vegyültek a bizanczival s az orosz stílt eredmé
nyezték, melyet a pompa, aranyozás és sok torony jellemeznek. A templom 
előcsarnoka deszkaszin, melynek kontyos tetejéből emelkedik a galambdúcz- 
szeríí s hagymaalakú sisaktorony; mögötte tornyokban végződő négyszögű 
hajó és szentély következnek. Kis épület: az előcsarnok hossza 3'5 m, széles
sége — mely a hajóé is — 5-5—6'0 m ; a hajó 5—6 m hosszú, a szentély 
3—4 m3 terjedelmű. Valószínűleg Gácsországból jutott el hozzánk a típusa. 
Vannak hosszant való elrendezésű fatemplomaink is, mint a XV. század végé
ről a hervartói, a XVIII. századi sárosbujáki; sőt a hagyomány szerint a har
madik típusnak: az egykori litinyei fatemplomnak s a bélavézseiuek — orosz 
mintára — öt tornya volt.

Nagyobb és változatosabb szerkezetűek az ondavafői és felsöpolijánkai. 
Amannak az orosz templomot jellemző hármas beosztásán azaz érdekes, hogy 
a szentély is, a hajó is loronynval van — a rendesen kívül — ellátva. Liliom- 
végű vaspántokkal készült ajtaja a női előcsarnokba, ez pedig a nyolcz alap- 
négyzetü és toronyalakú férfihajóba vezet. A hajó felfelé úgy is keskenyedik, 
mint a torony, s kétablakos. É-i falán a ruthén templom szokásos képe: 
«Az utolsó Ítélet» csüngött valamikor, melyek alakjai közt az elkárliozottak a 
XVII. századi ruházatú németek, magyarok és zsidók voltak ; a szentélyoltár 
felett pedig négy oszlopon álló mennyezet volt látható. A hólyagos tornyok s 
a liliom- és rozetta-motivumokkal vasból ízlésesen kovácsolt toronykeresztek, 
a melyek félholdon nyugszanak, bizanczi típusúak. A felsőpolyánkai fatemp
lomnak szentélyén nincs torony. Különösen érdekes a hajója, melyet három

1 Nagyrészt a Klobusiczky-család adományából.
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szögű saroklapok közvetítenek egy octogonnal, mely fenn bizanczi kupolás 
galériát alkot s a hajótetőzeten túl emelkedik. S megtaláljuk benne a kettős- 
fejű sassal díszített faszéket: a XVI—VII. századi bártfai torony zászlón s más 
műalkotásokon divatos stilmotivumot. Mindkét templom abban egyezik, hogy 
a mennyezeti gerendázatát csavart-kötélszerü, metszett motívumok lepik el. 
Nevezetes templomszerkezetek még: a regettöi, andrásvágási, miklósvölgyei, 
trocsányi.

A templomok belső felszerelése még jobban leköti a figyelmet. Tömérdek 
bennök a faragvány és festmény. A IV. századtól fogva állandó templomi disz 
a képfal (Ikonostasion), melynek gyakran a Mária-kultuszt hirdetik a képei. 
A bizanczi festőmodor ezen már hanyatlást m utat; a római Szent Alfonz- 
templom Szűz Mária-képe a mintája, mely finoman hajlott glóriát, a görög 
monogrammot s a fekete ruha arany ránczait és hajlásúit alkalmazza. Amennyi
ben az athoshegyi kolostor állapítja meg a szabályait, a festés streotippé, sőt 
utóbb az aranymező-háttér beállításával egészen merevvé válik.

Képtárgyai: fenn körkeretben a próféták, tovább a 12 apostol és Krisz
tus (A világ bírája), vagy fríz-alakban a kereszténység ünnep-jelképei, alul 
pedig Szent Miklós, a Madonna, Krisztus és a védőszent. A képek (Kruzslyón : 
XVII. századi Madonna, Alsóhimesen: (i régi, 1618-iki, középkori szárnyas 
oltárkép-utánzat, melyek a Salvator mundi-t, az egyiptomi menekülést és a 
Jeruzsálembe való bevonulást ábrázolják; Cseresen, Alsóodoron slb.j csinos 
rococo művek. Az ikonostazionnak azonfelül a kcretelése is sajátos : fenn az 
orom festett feszülettel záródik; az egész állvány pedig barokk-, rococo- vagy 
czopfstílű faragványokbau gazdag (Ladomér, Jurkovolya). Legszebb kép
állványa a kis viskói fatemplomnak van.

Művelődéstörténeti szempontból értékesebb alkotások a gerendafalazatot 
végigborító mennyezetképek és a jobb oldalfali festmények meg egyik-másik 
templom fali képei, a melyek XVII. századi jól megfigyelt magyar viseletben 
ábrázolják a biblia alakjait. Rónán Szent György Thököli-féle kuruezöltözetü; 
Mérgesvágása pompás dekorácziójú kerek mennyezetén Adumtól Nóé részeg
ségéig lép elénk a bibliai történet, továbbá a tékozló íiú hat képe, a melyek 
egyikén a főalak egy czigány hegedűjére Mária Terézia korabeli viseletű növel 
tánczol; másutt különösen a jobboldali falazat mutat prófétai és evangélista 
alakok társaságában magyar úri párokat és jobbágyokat. Sok a naivitás az ábrá
zolásban, de élesen látó a szem. Az utolsó Ítélet s rokontárgyú képek is ugyan
annak bizonyságai. Pl. a kozsányi templom festő úgy képzeli a mennyországot, 
hogy a ruthének kecskelábú asztaloknál poharaznak, míg a pokolban a többi 
nemzet javában dolgozik. S az ördög tölti be köztük a tiszttartói szerepet.

Egészben szegényes a ruthén templomi felszerelés. Fából készül több
nyire a kehely és cziborium; a templomi ruha is avíttas. Kivételesen azonban 
akad egy-egy becses emlék, mint a XV. századi miniature díszítést és virág - 
ékítést utánzó tapolylippói evangeliumos kódex; a felsővizközi üvegcsillár, 
mely a Rákócziak eszlebneki hutájából került; a komlósi XVIII. századi orosz- 
országi aranyhímzésű miseruha. Kezdetleges minden, de a nép lelke ott van 
az alkotásokban. S ez a néplélek erősen konservativ; az a művészetekben is.

A Mária-kultusz bensősége magyarázza külömben, hogy a ruthénség
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szívósan ragaszkodik a bucsujáróhehjeihez és kegy képeihez. Nálunk mindegyik
ből van egy. Litinye község felett, a hegylánc/ alján, a múlt század közepe 
után épült fel a Szűz Mária-kegyhely, 1907-töl pedig az eperjesi püspöki kápol
nában őrzik a klokocsói (Ung vármegye) híres «Könnyező Mária»-képet. Amazt1 
a hivő ruthénség önkéntes adományokból létesíti, még pedig előbb egy Szűz 
Mária-kápolnával, mely a negyedórányira eső s vakságot gyógyító csodaforrás 
vizmedenczéjét fedi, majd két ujjal, illetőleg később még három kisebbel.

A «Könnyező Mária »-kép a bécsi udvarba került, miután előbb Eperje
sen Krámer F. G. elkészítette a másolatát. Azt tartja róla a kegyelet, hogy 
eretnekek kezébe jutott, kik késsel szurkálták ki az Istenanya szemét. Akkor 
könnyezett. 1802-ben Eperjesen újra megfestették s 1907-ig a városház tanács
termében függött. Az eredetijét ismeretlen úton szerezte meg a város, honnan 
Báthory Zsófia Munkácsra, majd Zrínyi Ilona Törökországba vitték. Az utóbbi
tól kapta II. Rákóczi Ferencz, ki Munkácsra küldötte vissza. Ott őrizték 
1711-ig, a mikor — Eperjesen át — kir. biztosok szállították fel Bécsbe.

X. A kurucz kor a városainkban még igen kedvező művészi életet lát. 
1680-ban készült Winter György bártfai biró arczképes zászlója és emlékköve, 
ki a Thököli hada ellen való várvédelem alkalmával nem messze az Olasz 
kaputól esett el. A zászlóskép magyaros öltönyben : sűrűn zsinórozott, szürke 
prémmel szegett s arany-gombos dolmánynyal, alul rövid, gombos attilával s 
a derékon övvel ábrázolja a király és város hű emberét. Talán a Grünwald 
Máté városi festő műve. Az iratok 1705-ből egy másik kisszebeni zászlófestőröl 
emlékeznek, a kinek ecsetje alól több zászló került ki: köztük a vármegye 
1700-iki zászlója, «mely fecskefarkú, jó nagy, a kelméje habosra szőtt vörös 
selyem arauy-czifrázatokkal, a kópjája tölgyfa.» (A II. Rákóczi F. zászlója.) 
Kivált mint czimer- és arczképfestő, díszítő, aranyozó és selyemre feliratokat 
készítő volt Grünwald ismeretes. Szirmay Miklósnak pedig 1709-ben Ungvárról 
írják, hogy: «Képfaragóért és asztalosokért újabban felküldöttünk Eperjesre, 
hogy szaporábban míveljünk.»

XI. Művészeti irányaink vázolása közben észrevehettük, hogy a szoros érte
lemben vett mííipari alkotások a hajdan korban alig külömböztethetők meg a 
művésziektől. Miként pl. az ősi gótika egyre jobban áthatja a magyar ember 
lelkét: az idegenből közénk szakadt műiparosság is bizonyos öröklött minták 
és sablonok ulán indul ugyan, de a saját megmagyarosodásakor a nemzeti 
motívumokkal is megbarátkozik. Az ősi műalkotások díszítményeiben, minők 
a vas- és bronztárgyak, gyékény- és háncsfonások, kivarrások, faragványok, 
vésett művek, keramikai tárgyak stb., nem is választható el a művész és iparos 
egymástól. Bártfai első építkezésünk történetében lépten-nyomon olvassuk, 
bőgj« a mű eszmeadója, tervezője s az aprólékosságig kidolgozója oly művész,

1 A kegyhely nyomát 1852-ben egy gombaszedő asszony fedezi fel, mikor 
az erdőszélen fénytől övezett, fehér taláros nőt s mellette fénylő kereszttel 
díszített agg férfiút pillant meg, ki vallásos gyakorlatok tartására figyelmezteti 
öt s vele a községieket. Otthon a pap beteges víziónak tartja a jelenséget. 
Akkor pár hét múlva a leányától izeni az agg férfi az asszonynak, hogy a 
megjelenés helyén kereszt állítását követeli. A pap újra nem hisz, mire az 
asszony kilencz hétre megnémul. A csapás végre hat, s a község rögtön fel
állítja a keresztet, mikor is az asszony visszanyeri szavát.
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a ki épít és farag, sőt fest vagy akár a bútorzatok stílkezeléséi vezeti. A ger
mán vasművesség nálunk a XIII—VI. századi építő iparral lendül fel. Az ötvös
ség már a kereszténységgel köszönt be s idővel, a XV—VII. században, főleg 
Erdély határai közt, de a felső vidékünkön is magyar speczialitást teremt meg 
a bizanczi, olasz, német filigrán- és zománezmunka sajátosságaiból. Az Anjouk 
és Mátyás kora módfelett felöleli a bronzipart és a vert lemezes szobrokat. 
Faiparunk Mátyás alatt olasz, majd német hatások alatt fejlődik, sőt nálunk a 
renaissance elemeit népi motívumokkal keveri s egyre nemzetibb jelleget ölt. 
A keramika a XV. századtól művészi kályhaipart létesít, mely később elmagva- 
rosodik. A könyvkötő-ipart a renaissance terjeszti, mely Mátyás alatt az olasz 
franczia és német stilinotivumok közé ilt-ott magyar díszítményt is befogad. 
Az egy üvegipar a későbbi jelentkezésit, de a mikor a XVIII. században a 
vármegye tíznél több üveggyárat foglalkoztat, nem csoda, hogy erősen alkal
mazkodik a helyi ízléshez. A renaissance választja el a mcsterségi műipart a 
művészettől. Külön feladatokat tűz ki eléje, azért különleges irányba is tereli. 
Tényleg annak XVII. századi széleskörű munkássága a műépítést és iparmű
vészeti rajzolást fejleszti ki.

Üvegtárgyainkat, a melyeknek elég számos példánya maradt meg, külön 
kell felemlítenünk. Egy időben nagy szereplésben volt részök: az egyház a 
csillárok és gyertyatartók formájában kedvelte, a világi rend pedig a lakomák 
eszközeként. Üveggyártóinkról már egy 1576-iki magyar levél emlékezik; Bárt fa 
urai a XVI. század elején hozatnak velenczei üvegpoharakat, hogy klasszikus 
mintákkal szolgáljanak a város liatárabeli üveghutáknak. Két ily pohár a Sáros- 
vármegyei Múzeum emléke. Az alsóvízközi üvegcsillár XVII. századi velenczei 
utánzat: zöldes színű üveganyag, mely a kivitel részleteiben parasztos. A csillár
test egy méter magas, forgatás közben barázdássá tett gömbsorozat, mely a 
végein füles félgömb-edényben záródik. Az alsó edény famagjába illeszkedik 
bele a négy csavarttörzsű üveggyertyatartó. Hasonló a bolyárkai fatemplomé. 
S 1636-ból való a feketekúli, kékeszöld tejiivegböl fújt kehely a Szent Péter és 
Pál zománczos festésű alakjaival. Üveggyári emlékeink továbbá a hervartói, 
erdővágási, kisfagyalosi és zborói üvegtárgyak s a koronanagyságú zborói 
üvegpénzek (robot-márkák), a melyek fehér, sárga, kék és zöldes üvegből 
C. A. (Gomes Aspermont) jelzéssel Esztebnekhután készültek.

XII. Képipar. A nép művészete a művészet elkorcsosult hajtása. A nép 
maga is átformálódik az urakat átjáró szellemi áramlatok hatása alatt. A mi 
magyar népünk eltűnt; a tótság a szláv géniusz emlékeiből és úri reminiscen- 
tiákból őriz máig saját ipari formákat; a rutliénség leginkább megtartotta faji 
jellegét, a mennyiben Oroszországból hozta felszerelési tárgyait, így a fatem
plom érdekes ornamentikáját; az ős bizanczi stílushoz hűségesen ragaszkodik, 
bár nem tagadható, hogy a képírásában és díszítéseiben szemmel látható a 
velünk való szellemi közössége.

Ez a nép, a faji külömbséget nem véve, olyan, mint a földje, melynek a 
lakója : bár századok politikai, gazdasági és társadalmi válságai száguldottak át 
rajta, sohasem csüggedett el. Életrevaló temperamentuma és tüzes fantáziája 
legyűrte a bajt. Már pedig a szív és a íantazia fontos tényezők a művészet
ben. Azok a népiparban is.
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Díváid Kornél író, kinek a vármegyei művészettörténet — a bártfai Mys- 
kovszky Viktor mellett — legtöbbet, az 1906-ban megnyílt «Sárosvármegyei 
Múzeum» nép- és műipari emlékgyűjteménye pedig szinte mindent köszön, 
színes képét rajzolja meg népiparunknak. A szőttesek, hímzések, csipkék, 
recze- és szálvonással varrott munkák tömeges maradványai a múltból s a 
népi ruházkodás ináig lentartott stilhagvománya élőtanui annak, hogy népünk — 
szerencsére túlnyomóan úri hatások következtében — állandóan követi alkotó 
ösztönét s a mi különösen dicséretére szól, konszervativ. Beleszeret a házias 
foglalkozás módjaiba s századokon át kitart mellettök.

1. Géniuszának könnyed, csapongásra hajló vonása a legősibb foglalkozá
son látszik meg : a fonáson és szövésen. Amazt rúdra fűzött guzsalyról végzi, 
melyet esztergályos, faragott czifrázattal s berakott óndíszszel iSinglér, Sóvár) 
halmoz el. (Az utóbbiban mintha a hajdani gót ornamentika kései emléke 
nyilatkoznék meg ma is). A szövőszéke kezdetleges s a vászna durva ma, de 
az alsótarezai járás s a két Strázs alatti vidék élénk mintájú, népies mustrájú 
és színes szőttesei nem méltatlan emlékei annak a szövő-munkásságnak, mely
ről már a XIV. századi emlékek szólanak. Az ősi udvarházakban virágzó szövő- 
műhelyek vannak, hova robotba jár fonni, szőni a jobbágyság asszonynépe. 
Potemkin a maga korabeli úri dámák szőtteseiről mondja, hogy: «a gyolcsuk 
a rumburgi után következik» s 8598 szövőszéket számlál össze a vármegyé
ben, a melyeken gyolcs, kanavász, darócz, asztalnemű és zsebkendő bőségesen 
készül. A vászongyártás XV. századi gazdagságát, vászonkereskedelmünk fel
lendülését s Eperjesnek és Bártfának a fehérítő jog körül való visszáját a tör
téneti adatok bőven jelezték. Barhettszőltest, melynek lánczfonala len, vetett 
fonala pedig pamut, bakacsinnal, azaz sávolysorokkal koczkásan mintázott 
vászonnal kombinálva Bártfán régóta készít a bártfai barhettszövők ezéhe, 
mely utóbb, a XVI. században a takácsokéba olvad bele. Az ő munkáját is 
hivatalosan vizsgálják, mely egyszerű kötésű, bakacsinos fehér vászonalapot 
színes pamutfonállal sző át selyembrokátszerűen, a középre meg széles szala
got csillagokkal s más stilizált idomokkal alkalmaz. (Emlékei: a bártfai ispotály 
és fricsi templomi s zborói XVII. századi kazulának egy évszázaddal fiatalabb 
takácsbetétje.) Majd a XVIII. században a szőttes helyébe a nyomott vászon 
divatja lép (Emlékei: a galbatöi, singléri, hervartói, szentmihályi és bártfai 
templomokban), mely a korabeli hímzés növényi motívumait, ritkábban a két
fejű sas-motívumot kezdetleges fametszetekről viszi át; továbbá, bár ritka 
esetben, a szőnyeg szövésé. Ily munkák: a nagysárosi plébánia-templom sok
színű posztóból s mozaik-alakokkal készített térítője (XVIII. század), melyen 
mennyezetes ívben a magyar király áll, a ki az asztalon koronára mutat; 
kétfelöl fegyveres, lenn szaladó katonák, a szegélyen gránátosok s a szegély 
felső sávjában vadászjelenet láthatók ; vagy a kijói templom koporsótakarója 
(a XIX. század első harmadából), mely fehér alapra varrott fekete posztószala
gokat és egy torzalakot mutat.

2. A him:é> munka annyira általános a vármegyében, hogy az egyházak 
valósággal dúskálódnak a középkortól fogva ilynemű misemondó ruhákban. 
A himzőmesterek idegenből valók, a kiknek munkáját helybeli szabók formál
ják ki. Az erszénygyártók (Eperjes, XVII. sz.) is végezhetik a feladatot. Az
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1509-iki bártfai czéhszabály szerint a remek: teljes papi ruha, süveg, pluvi
ale és szerzetesi csuklya. Nagy fényűzés uralkodik a hímzésekkel a középkor
ban. Pl. a bártfai főtemplom 1460-iki ruhatára 9 díszes, G közönséges mise
ruhát, 8 dalmatikát sorol fel ; azonfelül a «Krisztus szent teste» társulatának 
3 egyházi ruhája van, az 1479-iki ruhatár tételei pedig : 5 drágamívü, 7 egy
szerű, 8 nagybőjti, 8 Mária-társulati, 1 György úr-hagyatéki miseruha, 3 dal- 
matika, 3 pluviale, 2 ministráns-palást. 1439-ben Bártfán egy kazula 100 arany 
forintba (2000 K) kerül. (Emlékek: a bártfai, a kissszebeni kegyesrendi [XVIII. 
századi miseru habe tét, stóla és kehelytakaró], a rokitói [koporsótakaróra var
rott kazula-kereszt] és aranvpatakai templomokban : 60 gót templom hímzett 
műveiből 8 miseruha).

A hímzés divatjára a protestánsság nyomasztólag hat. Az egyházi művé
szetet elhanyagolja, mert nem tudja, mit tegyen a templomi felszerelésekkel. 
Tömérdek arany brokátot beolvaszt; a többi hímzett munkát félreteszi. 
A későbbi egyházi ruhakereskedők újért ily eldugott régi holmit kérnek ráadá
sul. Az egyházi ezélú himzö-munka hagyománya így vesz ki lassan a XVI. 
század folyamán. Önkéntelenül is világi térre s nemzetiesebb irányba terelő
dik át a hímzés technikája, mely XVIII. századi elhanyatlásáig ismét fellendül. 
Különösen a mióta szokássá válik, hogy úri kath. nők ruharészeivel díszítsék 
az egyházi szereket. Ez újabb himző-évad ismétlődő motívumokkal a női kezek 
munkáit és a külföldi hatást közvetítő, valamint a helybeli gombkötők, paszo- 
mántosok és csipkeverők motívumait felhasználó hivatásos mesterek (hím- 
varrók, gyöngy- és arany fűzők) alkotásait produkálja. (Emlékek : a berzeviczei 
templomban XVI. századi hímzett kereszt egy későbbkori vörös bársony kazu- 
lán; kazula-diszül XVII. századi női ruhaalj cserfalevél motívumának applica- 
tiója; a harapkói templomban hímzett betétül XVII. századi asztalkendő-kerü
let ; a kapronczai templomban barokkmintájú domború hímzés; a zborói 
templomban a XVII. századi ezüstszálhimzés remeke XV—VI. századi velenczci 
gránátalmás mintájú, brokátszínű arabeszkekkel.)

Az egyháziasabb jelleg a XVIII. században érvényesül újra az erdő
vágási, licsérti, lapispataki, krivánvi és zborói templomi ruhákon, a nagysárosi 
kehelytartón, a dobói és eperjesi antipendiumokon, de ezek már átmenetet 
jeleznek a rocoeo-himzéshez, továbbá a pécsújfalusi és palocsai ezopfstílű egy
házi szereken, a girálti bokorvirágokkal bamburirozott oltárteritön, a zborói 
és bártfai (ferenczes templomi) passio-jelvényű kazulákon. Ez. az egyháziasabb 
jellegű himző-stíl azonban a himző-tcchnika elernyedését mutatja, melyben (a 
XVIII. század első harmada óta) kevés a nemzeti vonás. Mintáit idegenből 
hozza. Az úri nők először bútoraikat, araköntösüket ékesítik fel az alkotásai
val, majd a templomnak ajándékozzák. A polonyi kazula ily franczia hímzés: 
a girálti cv. antipendium is az, mely a Szirmay gróf ágymennyezetéröl került 
oda; de a legszebbika Rollv-család egyik menyasszony-leánytagjának abroncs- 
szoknyájáról az izsépi templom-kazulára varrott franczia hímzés.

3. Hímzett térítők és kendők vagy selyemre és bársonyra, vagy vászonra 
és rokonszövetekre készültek a középkortól kezdve a XVIII. század közepéig. 
Mikor t. i. a középkori mustrás olasz szövetek kivesztek, ezek színpompáját és 
rajzait pótolni kellett nálunk a himzéses munkákkal. A vászonra való hímzést
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a mi főúri és patriciusi asszonyaink szélűben művelik; a «tufestő» nőkről már 
a középkorban olvasunk, a kik a vászonra drágamívű selyem- és bársony
sávolyokat «hánynak-vetnek». A motivum szinte harmadfélszáz esztendőn á t : 
a nemes hajlású gránátalma, melyhez keretet a rózsa s a gránát egymásba 
fonódó virágai és indái szolgáltatnak; a mintát «képiró-legény Írása után» 
veszik. Ily kendők temérdek számmal fordulnak elő az úri leánykelengyékben, 
a melyek utóbb egyházi kendők szerepére jutnak. A bártfai ev. templomnak 
15 van belőlük. Előfordul a kendők között keleti motivumú is, a mihez a 
mintát török árusoktól vásárolják: aranyfonalas hímzésű az olyan. A XVIII. 
század a kendő sarkába virágbokrétát hímez. (Emlékek : a harsághi, szinyelipóczi, 
galbatői, kisszebeni, bártfai, dobói, hámbori, szentmihályi templomokban). Ily 
«négyszegletes» kendőket vörös vagy kék selyemmel, illetőleg pamuttal a 
XVlII. század után is készít a nép, csakhogy új motívumai nincsenek. Az alsó- 
tarczai férfiruhát hasonlókép varrják ki, míg más járásokban a szürke gallérra 
«vetnek» vörös és zöld selyemből sarokhimet. A színes gyapjúval való hímzés 
oly általános, mint a selyemmel való. (Emlékek: a zborói templom oltárlepe- 
döje s annak párja : a felsövízközi gör. kath. templom antipendiuma). «Szeglü- 
frizes» oltárteritője Kriványnak, XVIII. századi «olasz korsós varrás»-a Galba- 
tőnek van. S gyakran látható a régi asztalfutóra emlékeztető oltárkendő, mely 
rendesen 180 cm, 70 vagy 60 cm. terjedelmű, egyszerűen szegett vászondarab. 
A keskenyebhik szélét szokták 30 cm-nyire hímzéssel vagy zsubrikált szegély- 
ivei díszíteni. (Emlékek ■. XVI. századiak Tarkőn, Komlóskeresztesen, Hanus- 
falván.) Az effajta kendő motívumai: a gránátalmára visszavezethető tulipán-, 
liliom-, szegfű- és rózsa-idomok. A nép «parték» kendője is ilyen : vörös-fehér 
sávokkal kivarrt szőttes, melyet ünnepen a nők a hónuk alatt összerakva, az 
esküvőjükkor pedig a jobb vállukon átvetve s a bal hónalj alatt összekötve 
hordanak. A XIX. század elején a fejre való négyszegletes (70 cnu), himzéses 
patyolatkendő a divatos.

4. A csipke varratos vagy vert. Eredete a középkori technikáig nyúlik 
vissza; a renaissance iparművészeinek egyik legszebb alkotása.

A varróit csipke akkor jelentkezik, mikor a középkor végén a vászon
ruha színes szegélyét fehér hímzéssel pótolják; mivel azonban ez a fehér ala
pon nem halhatott, a vásznat áttörték. A készítésében plasztikai hatásra törek
szenek. A legősibb formája a bizanczi örökségül vett szálvonásos varratos 
(zsubrikálás): maga az igazi varrott csipke ebből fejlett.

A veri csipke (csipkeverés) hajdan a paszomántosok és zsinórkötők mun
kája, kiknek Zsigmond korában voltak nálunk is virágzó czéheik. Velencze és 
Páris divatja hozza ezt a csipkét közénk. Sokáig kelendő csecsebecse, de Kora- 
binszkv 1786-ban már az eltűnt divatját említi, hogy «jó sok esztendő előtt a 
paszomántosok Eperjesen, Bártíán és Kisszebenben jelentős keresetet juttattak 
a polgárleányoknak, kikkel csipkét verettek». Mindazonáltal a sóvári bányász
asszonyok körében, kik a XVI. századtól fogva művelik, máig fennmaradt a 
csipkeverő foglalatosság, ha conventionalis mintájúak is a készítményeik.

Temérdek reeze munkát produkált a mi népünk, de igen kevés emléke 
maradt. Az is a vert csipkéből. Szálvonásos munka található a XIX. században 
is. (Emlékek: vert mívű arany csipkék, minők a paszomántosok lazán szőtt
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szalagjai, a melyek valószínűleg oroszországi utánzások s a hasonló népies 
czérnacsipkék. Pl.: a kisszebeni ev. templomi oltárterítő szegélye; a Nagjr- 
sárosból Rodostóba vitt s 1904-ben visszahozott Rákóczi-kazula, a berzcviezei 
kazula s az eperjesi ev. templomi oltárterítő csipkéi: mindnyájan aranyfonál
ból ; továbbá a girálti ev. templomi antipendium szegélye, mely kicsit a spa
nyol aranycsipkére emlékeztető unikum, a mennyiben lenfonálból dőlt négy
szögekben vert csipkeháló, melybe kígyózó ezüstfonálból való paszománt- 
szalagok szövődnek) Népünknek vannak reczével ékes díszlepedői. Ilyennel 
szokták a vajúdó asszony ágyát is elkárpitozni.

Az alakos vert csipkének, melyet a XVI. század igen kedvelt, érdekes 
maradványai: a nagysárosi oltárterítő Ábraliám és Izsák történetével s a bárt- 
fai antipendiumé. Amaz négyzetes mezőket szív aljából kihajló virággal s a 
vonalas kereten ülő kis madarakkal tölt meg, a mezők alatt pedig galambo
kat és lovas katonákat ábrázol.

A zsubrikálást ma a nép nem űzi. Annak művészi példányai azonban 
elég számosak: így Nyársardón 30 darab maradt; Pécsújfalváról is került 
belőle. Áttört motívumaik a gót templomi ablak rózsáira emlékeztetnek s több
nyire stilizált szarvast, pávát, virágot, csillagot állítanak he. A tót nép sárga, 
a ruthén piros és kék selyemmel szokta volt hímezni a zsubrikált reczét. l)e 
a legszebb munkák mégis a fehér szálvonásosak.

XII. Művészi emlékeink száma elég tekintélyes. Ezek a következők:
I. 39 gót, 20 átalakított középkori kő-, 1 közép- és 45 űjabbkori fatem

plom, 11 várrom, 9 helyen középkori vár- vagy kolostorfalak alapjai;
II. 33 renaissance épület és 16 torony, 22 szentségház, ablak- és ajtó

keret, 18 helyen díszítő-szobrászati emlékek, 12 nagyszabású, űjabbkori fali
kép templomokban és kastélyokban, 29 használatban levő és 11 szétszedett 
középkori szárnyasoltár, 24 oltártöredék, 15 drb XV—VII. századi alakos sírkő, 
30 közép- és 142 űjabbkori ötvösmunka; tömérdek — kevésbé értékes anyagból 
készült — iparművészeti czikk ;

III. 8 közép- és 38 űjabbkori róm. kath. miseruha, 18 csipkés kazula ; 
144 darab XVII—VIII. századi szövött, hímzett vagy nyomtatott terítő; 200 drb 
csipkével diszített emlék.

★

Ismeretes művészek :
1461. Hermann Roldizsár kőfaragó, 

Eperjes.
1480—5. Városi jegyző tollrajz-festő, 

Eperjes.
1482. Orbán kőfaragó, Bártfa.
1486. Frankin Stezamek János festő, 

Eperjes.
1493. Wlodarsch Lőrincz, «pictor de 

Cracovia» (1493. vár. jkv.) perben állt 
az eperjesi VT. előtt György eperjesi 
képíróval 23 frt munkadij miatt. Péter

képiró tanú. Lőrincz 1512-ben Kassán 
szerepel.

1497. Bálint és Bertalan ablakfeslök 
Eperjes.

XV. sz. Miklós kőfaragó, Eperjes.
1505., 1507. Sándor kőfaragó, Eperjes,
1506., 1511. János kőfaragó, Eperjes.
1506. Boldizsár kőfaragó, Eperjes.
1506. Bártfai «Frau Hedwig Schnitze

rin» tiltakozik a férje, mint vándorló
legény bujdosása ellen. Eperjes.

1507. Elek kőfaragó, Eperjes.
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1507. Hertel Pál és János ren. művé
szek, Eperjes.

1509. István, Lőrincz, János kőfara
gók, Eperjes.

1510. István lakatos, Theophilus festő, 
Eperjes.

1511—1513. Gáspár orgonakészítő, 
Eperjes.

1511—1513. János műasztalos, Eper- 
j es.

1511-1513. János de Almaria, nul- 
as^lalos, Eperjes.

1552. Köhler János (Hans Maler) fes
tőt egy festőtársával Kassa lefestésére 
kéri fel Walther kir. tanácsos, Bártfa.

1501)—1012. Gustos Donimik: a bárt-, 
fai születésű Ilenisch György augs- 
burgi orvos képének metszője, Bártfa.

1582. Bernardo Pel de Lugano festő, 
Eperjes.

1594 1003. Haffczik András festő, 
Bártfa.

1014. Grünwald János festő, Bártfa.
1623. Sorger Mihály építész (Fries).
1630. Axmann Márton festő (Fries).
—. Linder Márton, Bethlen G. udv. 

építőmestere, Eperjesnek tornyot és 
bástyái épít. Valószínűleg odavaló is. 
Eperjes.

1641. Grünwald Máté festő, Bártfa.
1650. Kreniczky Miklós szobrász, 

Bártfa.
1655. Stöckel Péter festő, Bártfa.
1060 -1724. Bogdány Jakab eperjesi 

születésű híres angolországi csendélet
festő, líperjes.

1662. Hiebner Izrael rézmetsző, 
Eperjes.

1670. Krárner F. G. festő, Eperjes.
XVII. sz. Wierd György, harangöntő, 

Eperjes.
1702. Metzner Izsaiás képiró, Eperjes,
1702. Turcsánvi Mátyás ötvös, Eper

jes. (Kassai Ltri sz. 11810.)
1753 4. Urlespacher Gáspár építész, 

Eperjes.
1758. Stréczius Ferencz festő, Eper

jes.
1767. Haid János Jakab festő és 

metsző, (Bártfa V)
1768. Gáspár Gáspár festő (Bártfa 

látóképének készítője), Bártfa.
1782—1849. Bombauer János festő, 

(Eperjes).
1788—1828. Salzbergi Wittek Zsófia 

emlékkönyvében nemesi családtagok 
rajzai, vízfestményei és 33 silhouette 
arczképe, Sáros vármegye.

XVIII. sz. Steinecker Antal, a zborói 
várkastély fali órájának készítője 
(Zboró'?)

1803. Mireiovszky N. festő, Bártfa.
1817. Uobozy Károly zenész, Eper

jes.1
1820. Cadet Bressanini, a Bártfa-fürdő 

rézmetszője.
1828. Kéler Béla zeneszerző, Eperjes.
1831—1846. Schultz Lukács építész, 

Bártfa.
1841. Zomph Alajos építész, Bártfa.
1838 - 1909. Myskovszky Viktor mű

vész-tanár, Bártfa.
XIX—XX. sz. Zempléni Tivadar festő, 

Eperjes.
XIX—XX. sz. Szinyei Merse Pál festő, 

Jernye.

Az ötvösművek jegye Eperjesen ellipszisben : E. S. A ezéhszabály meg
követeli a próbajelzést. A látómester kéthetenkint jelenik meg ebből a czélból 
a műhelyekben. Ha az ötvény nem állja ki a próbát, megbünteti a mestert, 
sőt össze is töri az ötvényt. A jegyet a ezéhmester üti be. A próbajelző szám: 
12 —13. XVII; korona három ággal. Később gyökeres korona a jegy.

1 1840 után czigányzenekarral beutazta egész Európát.

T óth Sándor . S'áros vármegye monográfiája. III. 45
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XIII. Múzeumok. Az 1808-iki nádori felhívást az Országos Nemzeti Muzeum 
felállítása érdekében vármegyénk rendei örömmel olvassák s elhatározzák, 
hogy önkéntes adományokkal fogják gyarapítani az alapot, mihelyt az építés 
kezdetét veszi. Kívánatosnak tartják egyben azt, hogy a király is támogassa a 
tervet a vallási vagy tanulmányi közalapból s az összegyűlt pénzeket a nádor 
kezelje.

Az eszme valóban megéri rá, hogy megvalósuljon. Az idő szerint már 
pusztulóban voltak a műemlékek s alig itt-ott jutott eszébe egyik-másik jobb
módú családnak, hogy legalább számon tartsa a műkincseit. Holländer Leó 
gazdag eperjesi polgárról jegyezték fel az adatok, hogy 500 darabból álló 
éremgyűjteménye volt Erdélyből; az iskolák a későbbi korban foglalkoztak 
hivatásosan a szakukba vágó emlékek összeszedésével; a finlai, berzeviczei, 
l'ricsi, osztópataki stb. nemesi házak gondosan állítgatták össze régiségeiket; 
a vármegyei és városi levéltárakba is került egy s más, különösen armalis 
és családi okirat. Mindez azonban jobbára későbbi idők munkája, melyre az 
első figyeltető szó után erősebb példaadásnak kellett az ösztönt megadnia.

1. Példaadónk az első magyar régiséggyűjtőben, FejtTváry Gáborban 1 
akadt, ki 1829-ben telepedett le Eperjesen, mint a vörösvágási opálbányák bér
lője. Világlátott ember, ki Wiczay gróffal, a «Museum Hedervariurn» műértő 
alapítójával szoros barátságba lép, sokat tanul tőle, sokat is utazik s mint 
egészben modern ember elsőnek hirdeti vármegyénkben azt az igazságot, 
hogy a magyar nemesnek tele van a magtára, de pénze nincsen s nem is 
lesz, a míg adót nem fizet. Alig rendezte be házát, mely tündérpalota akkori
ban, hol padozatba mélyített fürdőkádakkal külön fürdőszobát építtet, rögtön 
egy egész emeletet foglal le múzeumnak: az ablakokra XVI—XVII. századi 
üvegfestést alkalmaz; jávorfa-szekrénvekben görög, római és középkori mű
emlékeket helyez e l; egy régi lomtárt felső világítással lát el s a Parthenonfriz 
Böhm-féle utánzataival rakja meg; a következő terem egyik oldalfalára könyv
tárt, másikára etruriai és nagygörögországi díszedényeket záró üvegszek
rényt állít.

Rövid tizenöt év alatt, körülbelül 1830-tól kezdve, hozta össze a világ 
legtávolibb pontjairól nagybecsű gyűjteményét. A nemes czélnak akkoriban 
kedvező felkarolása módját ejtette, hogy más irányú vállalatain kivül a mű
emlékek iránt érzett nemes szenvedélyének is áldozzák. Meglepő az anyag, 
melynek megszerzésére tömérdek költséget fordított, de alapvetőnek mondható 
a rendszer is, melybe a legváltozatosabb leleteket s műtörténeti adatokat fog
lalta. Rajongásával kitűnő műérzéke vetekedett A műemlékeknek és művé
szeteknek sem egv-egy időszaka, sem a faji vagy nemzetiségi szempontok nem 
korlátozzák : a mihez hozzájut, szakértőleg csoportosítja

Hcnszelmann Imre ismertette Vahott I., a M. föld és népei I.-ben az 
akkor párját ritkító múzeumot. Annak gyűjtésében és berendezésében Pulszkv 
Ferencznek is jelentős szerep jutott, a ki még a megyében való tartózkodá

1 Az ő hatása alatt fejlődtek: az unokaöcscse, Pulszkv Ferencz és a 
bártfai Hcnszelmann Imre. A M. N. Múzeum őrzi nagy terjedelmű családtör
téneti feljegyzéseit.
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sakor hasonlókép gazdag mű- és ritkaság gyűjteményt szerzett. Régiségtani 
későbbi munkássága bizonyára itt találta alapvetését.

Az ismertetés részletesen beszámol Egyiptom, Görögország, Etruria, 
Róma, India, Kina, Japán és Mexiko emlékeiről, valamint több újabbkori mű
tárgyról. A rendezés tudományos szempontjait a gazdag könyvgyűjtemény 
bizonyítja : Egyiptom archeológiája, a görög klasszikus művészet ismertetései, 
valamint a műemlékek Claude Lorrain-mintájú másolatai az akkori időkhöz 
viszonyítva lehető teljes számmal együtt voltak benne.

Egyiptomi emlékek: a hieroglifás nagy papirus-tekercs, állat-múmiák, 
hamvvedrek, sírkő, istenszobrok, egy óriási bazalt fej (többnyire Stürmer báró 
konstantinápolyi követ gyűjteményéből valók); továbbá zománcz- és famüvek, 
érczalakok ; A. Denisből egy papi érezszobor, melynek gazdag hieroglifái vol
tak s a Denon-gyüjtemény szikamorfa-szobrai, végül egy rendkívül finom kivi- 
elű, későbbi szerzésű, lábmagasságú múmia.

A görög műtörténetre vonatkozó könyvtár az egyetlen volt akkor a hazá
ban. S az osztály ritkaságai: egy antik érczcsoportozat (Castor és Ileaira 
lovon) a régi Grumentum földjéről, a Lysippos korát megelőző ezüst Mars, 
mely a párizsi Revil-kábinetböl származott, a Nagy Sándor előtti, valamint 
egykorú Herakles-szobrok (3 drb) a Yiczay gróf régiségtárából, Nagy Sándor 
bronz szobra és onyx-képe, a Grimani-féle peloponnesosi életnagyságú leány
szobor, mely a legrégibb arczképezés példánya, Bacchusnak kar nélkül való, 
szimbolikus — az istenség feltaglalására utaló — zagraci bronzszobra s egy ritka 
Neptunus-íéle érezszobor. Gipszmásolatban voll még látható az athéni Par
thenon egyik belső domború műve is.

Az etruriai bronzmunkák individualizmusa meglepő emlékekben nyilvá
nult: egy karos gyertyatartóféle bronz Vénus Toscana tengeri posványos vidé
kéről (Revil-gyüjtemény), egy másik Venus-szobor, edények Bacchusi és Herak- 
lesi reliefekkel, több állatalak, veretes bronz mű, bútorok és drága ékü tükrök 
s a Sirenekkel és Silenus-fejekkel díszített nagy arany nyakék

Róma művészetét jó kétszáz szobor mutatta be : az istenek egész társa
saga, a melyek részben a majnai frankfurti Horak-cabinetből, részben Velencze 
útján Aetinumból jutottak a múzeumba. Értékesebbnek tartották a Viczay-féle 
fiatal férfi szobrot, a «bonus eventus» allegóriáját Pulszky szerint. Naiv alkotá
sokként egy csoport szerelem-istennő és nemtő sorakozott még az előbbiek
hez. A római tektonika is kivált az ékítményeivel, valamint a márvány- és a 
fejszobrok, agyagedények, terracotta-idomok, metszett és vésett kövek. A klasz- 
szikus művészetből a keresztény korszakba való átmenetet a csont- és elefánt- 
csont munkák, több mithologiai diptichon, Krisztus-motivumú elefántcsont
táblák s egy XIY. századbeli hasonló tárgykörű triptichon jelezték, míg a 
X1Y—VI. századi réz- és kőreliefek, vésett kövek s egy vaspajzs a későbbikor 
képfaragásának jellemző emlékeiül szolgáltak.

Az indus szobrokat, a melyek nem nagy számmal Buddha- s rokonalako
kat ábrázollak, meghaladta a festmény gyűjtemény, akkor Európa ritkasága. 
Lajos hollandi király birtokából, a Denon-cabinet közvetítésével szerezte meg 
a gyűjtő, de más európai nagy városok archeológusaihoz is fordult, hogy 
méltóan összefoglalhassa a körülbelül száz darabból álló Aurengzeebb szultán
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s a Goldonka-országi királyok arczkép-csoportozatát. Ezek az emlékek inkább 
színezett rajzok, mint valódi festmények voltak, de mint a miniature festészet 
ősi példányai a múzeum elsőrendű gazdagodását mutatták. Néhány szerelmi 
jelenetet s egy gyermek társaságában dohányzó alakot finom vázlatban 
ábrázoltak.

A sárga fa j műalkotásának képét szobrok, bronz-, kristály-, elefántcsont-, 
malachit- és faalakok, a párizsi Deguigne-múzeum tárgyai viselték. De akad
tak festmények és műipari tárgyak is. Mexikói emlékei a múzeumnak egy ritka 
kódexből, melynek másolata Kingborough lordhoz jutott, s több apró szobor
műből állottak. Az újabb idők művészete Markó képeivel foglalt helyet a gyűj
teményben.

A csak vázlatosan bemutatott tartalom kétségtelenül igazolja a Fejérváry- 
Múzeum jelentőségét. A gyűjtemény utóbb szétszóródott.

2. A hagyomány több amateurt is említ a vármegyéből: Hellner Károly 
eperjesi ügyvédet, kinek gyűjteménye a Fejérváryéval együtt a XIX. század 
közepén szóródott szét, Steinhübel Lajost, ki régi ötvösmunkákat és linom- 
mívű bútorokat szerzett össze s hatalmas könyvtárt létesített úgy, hogy a 
gyűjtött tárgyainak csak az Írott lajstroma vastag kötetet tett ki. S a művé
szetén kívül XVIII. századi franczia metszeteivel ! is ösmertté tette magát 
Rombauer János festő, a szentpétervári orosz cs. művészeti akadémia tagja 
(1782—1849.),1 2 ki 1824-től élte fogytáig Eperjesen tartózkodott. Felsőmagyar
országi városainkban vagy negyedfélszáz festménye (arczkép, idyll) maradt 
fenn.3 Végül megemlítendő, hogy a bártfai városházán igen érdekes kis múzeum 
volt, mely később a Sárosvármegyei Múzeumba olvadt bele ; továbbá a Dessewlfy 
Pál margonyai kastélyában őrzött értékes műrégiségek, a melyek a kassai 
múzeumba kerültek.

3. A «Sárosvármeggei múzeum» eszméje és terve a bártfai régi városház
nak helyreállításával függ össze. Ez az igen értékes műemlék roskadozó álla
potba jutott úgy, hogy 1897-ben Bártfa sz. kir. város tanácsa felirattal fordult 
a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz a helyreállítása érdekében. A válasz 
az ügyet a létesítendő múzeum gondolatával fűzi egybe. Sáros vármegye és a 
társadalom foglalkozik is a tervekkel, de a megvalósulás az anyagi erő hiányá
ban késik. 1903-ban végre dr. Berzeviczy Albert, a Múzeumok és Könyvtárak 
Országos Tanácsának akkori elnöke veszi kezébe az ügyet s augusztus 16-ára 
a bártfai fürdőben értekezletet tart, melynek eredménye annak kimondása, 
hogy egy vármegyei múzeumnak a bártfai városházában való létesítése részint 
ez emlék restaurálása, részint a helyi, immár veszendőbe menő régiségek 
megóvása érdekében elodázhatatlan dolog.

A vármegye törvényhatósága deczember 21-iki közgyűlésében foglalko
zik az ügygyei, készséggel fogadja el Bártfa város és a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter ajánlatát, kimondja a «Sárosvármegyei Múzeum» felállítását s a 
közművelődési alapból egyelőre 10 évre 500 K-t ajánl fel. Dr. Berzeviczy

1 Az eperjesi Csatáry-család birtokában van.
2 Lőcsén született, Eperjesen f.
3 Eperjesen vannak eltemetve : a neje 1842. és leánya 1848.
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Albert tudatja, hogy a vallás- és közoktatási miniszter 1904 ápr. 16-án a város
háza stilszerű helyreállítására a 29,488 K költségből 24,000 K-t utal ki, a többit 
Bártfa fedezi. A munkát Sztehlo Ottó, a Műemlékek Országos Bizottságának 
műépítészével, 1905 április havára készíti el. Egyidejűleg Divald Kornél író, a 
miniszter megbízásából lelkesen gyűjti a vármegyei régiségeket, mig a 
múzeumnak szervezését Mihalik József miniszteri biztos végzi 1906 augusztus 
31-éig. Arra az időre elkészül a törzs-lelettár, valamint a múzeumi könyvtár 
czédula-katalogusa. A berendezési költség 28,900 K.

A múzeum kiállitott anyaga 2725 d rb .: régiség 1511, oklevél 380, könyv 
és műlap 834; részben (659) ajándék, részben (2066) letét. A múzeumnak van 
évi államsegélye. Az igazgató : dr. Vas Antal.

A múzeum régiségei az I—VII. számú teremben vannak elhelyezve. 
Csoportok szerint: í. arclneologia, II. művészet és müipar, III. vármegyei-, 
IV. bártfai régiségek, V. könyv- és levéltár, VI. női és házi ipar, VII. egyházi 
szerek, VIII. a hadügy körébe tartozó tételek.1

1 L. «Vezető a Sárosvármegyei Múzeum» gyűjteményeiben Bártfán. Irta : 
Mihalik József, Kassa 1906.



XXII. SZAKASZ.

A) Levéltárak.

I. Vármegyei: 1809-ben kapta berendezését Eperjesen, a 
vármegyei széképületben. Régebbi intézkedések: mindenesetre 
a Regni Archivum-ra vonatkozó 1723:45. t.-ez. hatása alap
ján, a Regestatio Arehivi-t Zathureczky János 1500- 1722-ig 
1000 tallér tiszteletdíjért végezte; ekkor a vármegye felhívja, 
hogy 600 tallérért s 200 rfrt irnoki díjért 1750-ig egészítse ki a 
munkát. Ő külön tárgyi csoportokba foglalta az aktákat ú. m. a 
Törvényszéki, Katonai, Perceptori, Gyűlési és Birtok-ügyek cso
portjába.1 1790-ben a levéltár nagy rendetlenségben van; a HT. 
sürgetőleg kérdi, hogy mikor intézkedik a vármegye s a jegyző
nek elenchusok készítésére való szorítását követeli. Az 1807 
nov. 1-i tűzvészkor ismét nagy rendetlenség támadt benne, 
mire a kongregáczió 1808-ban a levéltárost és egy Írnokot 
(4 és 2 rfrt napidíjjal) a zempléni és ungvári levéltári helyi
ségek áttanulmányozására küldte ki. Az archívumnak új, még 
pedig 1824-től 1843-ig való rendezése 2000 pfrtba került. 
Ekkor mondja ki a vármegye, hogy évenkint május hóban 
ellenőrizteti az iratokat. 1846-ban jelenti az alispán, hogy a 
levéltár rendezve van, de még van több registrálni való irat.
1861-ben Berzeviczy Tivadar terjeszt új levéltári javaslatokat 
elő, a miket a kongregáczió elfogad.

1 Az 1754 iki kir. commissio új registrálást rendelt el, :i mit Péchy Zsig- 
mond és Berzeviczy Gábor teljesítettek.
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Korábban a körülfutó karzaton őrizték a vármegyei vá
lasztási, az 1706., 1742. és 1797. évi insurrectionális zászlókat, 
a melyek a bárlfai Sárosvármegyei Múzeumba kerültek. Levél
tári anyag: 1254., 1418., 1514.: 1—1 (több másolattal), a XVI. 
századból kevés (protestatiók), a XVII. századtól kezdve nagy
számú armális, 1561-től szakadatlan sorban igen testes kötelű 
jegyzőkönyvek, 1600—1784-ig rendezett iratok (Acta politica, 
normalia, perceptoralia), a XVII—Vili. századból főleg his
tóriai akták (XVII. száz.: 837 drb), melyek száma a XVIII—IX. 
században erősen szaporodik. Tárgykör: köztörténeti adatok 
pénzügyi és nádori rendeletek, felsőmagyarországi kapitányok 
iratai, az insurrectionális felmentésekre vonatkozó iratok» 
1636-ban insurrectionális instructio, a szorongatott végvára 
és vármegyék segítségkérése, gazdag missilis-gyű jlemény a 
vármegyéktől, a vármegyei várakról jelentések és levelek, 
a felvidéki vármegyék és városok közös actiói, rablók üldö
zése, követi utasítások, limitatiók, vallásügyi iratok, 1631—2- 
ben Császár Péter parasztlázadásáról 21 oklevél (eltűntek?), 
a vármegye érintkezése Erdélyivel, az 1732 május 28-án iga
zolt nemesek sorozata. A XIX. század második felének iratai 
rendezve vannak.1

II. Családiak (jelentékenyebbek): Anyag Mohács előtt: 
Árpádkori: 27, XIV. század: 335, XV. század: 306, XVI. szá
zad : 94.

1. Berzeviczij-családi: (A cs. 1209-ben a Poprád mellett földet kap 
(12-10 átírásban). Árpádkori okirat: 14 eredeti, 7 átirt. A cs.-i osztály 
1257-ben és 1300-ban megy végbe; akkor két ág válik k i: a Berzeviczv- 
és Tarkői (Tarczay). Külön levéltáruk van, de a Tarczay-féle 1550-ban 
Béesbe s részben más családokhoz (Pécliy) jut. De a Berzeviczy-ág is 
új ágakra szakadt (szepesi, sárosi) s külön levéltárakat kezelt. XIV. sz. 
okirat: 173 eredeti és 15 átirt, XV. században 130, XVI. században 150. 
A XVIII.—IX. századi bárói ág iratai közt: 1775-ben bárói diploma. XIX.

1 L .: Wagner C., Diplomatarium Sárosiense; D Szepesiense, Az előbbi 
a nevezetesebb vármegyei okiratokat tartalmazza.
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században By Vincze báró levelezése 1830 után a M. T. Akadémiával, 
Széchenyi István 1833-iki méltatása róla, 1829-iki intendánsi jóvá
hagyás tőle a kassai színtársulat és a városi szinházbérlő szerződése 
ügyében. Berzeviczén By Albert, a M. T. Akadémia elnökének kastélyá
ban számos okirat, XIX. sz. feljegyzés, emlékirat. Ugyanitt az özv. 
Szirmav grófné házában főleg más vármegyékre vonatkozó okiratok, 
genealogikus levezetések. (M. N. Múzeum.)

2. Péchy-családi: Pécsújfalu (M. N. Múzeum). Anyag: 1209-ben eredeti 
(1543. álirata) a legrégibb vármegyei; 1275- (XVI. századi átirat) és 1248- 
ban két drb (átirat). Árpádkori: 2. XIV. sz.-ban 31, a többi XV—VI. sz. 
(kevés), XVII—XVIII. sz.-i: (1561-ben a Tarczay György birtokát Péchy 
Gáspár kapja); 50 levél Homonnay Anna és Péchy György közt; leve
lek birtokügyekről, perekről, számos rokoncsalád ügyeiről; egy XVII. sz. 
feljegyzés, hogy Péchy Gábor, miután a család 1550 előtt kiszorult a 
Túladunáról, I. Ferdinándtól Pécsújfalut és nemességújítását kapta. 
(L. Gárdonyi A. dr., A P.-család levéltári lajstroma. 1909.).

3. Berthóty-családi: Anyag: Árpádkori: 1, XIV. sz.-ban 14, XV. sz.- 
ban 12, XVI. sz.-ban 6. Tárgykör: a Berthóty-, Sárosy-, Soós-, Pocii De 
Sigra-, Sirokay-családokra és Fries, Szentkereszt, Szilva, Siroka, Ha- 
rapkó, Hedri, Bertót községek nemesi birtoklására vonatkozások.

4. Kohányi-családi: Anyag: Árpádkori: 1, XIV. sz.-ban 14, XV. 
sz.-ban 1. Tárgykör: a családi birtoklásra és Remete, Margonya, Tro- 
csány, Ivucsin, Hankvágása községekre vonatkozások.

5. Füzy-családi: Anyag: XIV. sz.-ban 5, XV. sz.-ban 7, XVI. sz.- 
ban 4, a XVII. sz.-tól 100.

6. Usz- (és Keczerj-családi: Anyag: Árpádkori: 8, XIV. sz.-ban 100, 
XV. sz.-ban 150, XVI. sz.-ban számos.

7. Izdenczy-családi: Ujabbkoriak,
8. Szinyei Merse-családi: Anyag: Árpádkori: 6 eredeti, 1 átirat, 

XIV. sz.-ban 120.
9. Ghillányi báró-családi: Anyag: 1263-ban 1 és X I V .  sz.-ban 2 

(átiratok), 1521-től eredetiek (birtoklási ügyekben), 1688-ban G. György 
bárói oklevele, sok magánlevél (a hétéves s az 1793-iki franczia há
borúra vonatkozások). (M. N. Múzeum.)

10. Dessewffy-családi: Margonya. Anyag: Árpádkori : 8, XVI. sz.-tól 
a vármegyére vonatkozó számos irat: 55 csomagban 2007 drb ; Anjou- 
kori: 55 (Délmagyarország történetére vonatkozók), Zsigmond—Mátyás
korabeli : 157; a XVI. század II. feléből családi nemzetségtáblák, perek, 
missilisek, gazdasági jegyzetek; Diplomatien descriptio Makoviczae, 
Ónod et Zudar; kurucz-labanczkori iratok; a hétéves háborúra vonat
kozó 350 drb; 1287-től I. Ferencz király koráig nemesi családi adatok, 
külömböző megyékbeli 237 község neve. (M. X. Múzeum.)
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11. Bánó-családi: Anyag: XIV. sz.-ban (1350-től) 6, XV. században 
(1401-től) 45 (szerződések, kötelezvények), XVI. sz.-ban (1509-től) 32, 
1000-ból s innen kezdve a XVIII. sz.-ig magyar, utóbb latin, tót, len
gyel és vegyes nyelvű családi iratok, 1614—1811-ben az ág. h. evang. 
esperesség jegyzőkönyvei.

12. Soós-családi: (M. N. Múzeum.). Anyag: a XIII. sz. közepétől a
XVII. ' sz. közepéig 5677. Árpádkori: (1250-től) 33 (birtokügy, határjárás, 
vérdíj-váltság, kiváltságok, donácziók), XIV. sz.-ban 191. XV. sz.-ban 405, 
XVI. sz.-ban 991 (1559-ből a legrégibb magyar missilis), XVII. sz.-ban 2801,
XVIII. sz.-ban 1256 és XVI - XVII. sz.-i 49 percsomó. Számos inventárium.

13. Kapy-családi: (M. N. Múzeum). Anyag: magában foglalja a 
Poháros-család iratait is, melynek őse Péter, abaújvármegyei ispán. 
Arpádkori: 1, XIV. sz.-ban 109, XV. sz.-ban 359, 1598-ban magyar osz
tálylevél, XVI. sz.-i osztálylevelek, lelettárak, missilisek. Végül: az Usz-, 
Semsey-, Szentiványi-, Pottbornyay-, Poháros-, Gombos-, Szirmay-, Fejér- 
váry-, Rákóczi, Kende-, Hedry-, Berzeviczy-, Bornemissza- és Péchy 
családokra, valamint Sáros vármegyére, Eperjesre és Kapira vonatkozó 
iratok. Ugyanitt van a Berzeviczy-család 1425. pecsétje (kerek vonal
körben, felhőből növő kecskebak; mellette csillag: kétoldalt h és b mi- 
nusculák).

14. Lapispataki Keczer-levéltár: Anyag: Árpádkori: 1288., 1293., 
1299; 1334—1526-ban 400, XVI—VII. sz.-ban 34, XVI. sz.-ban 18 inven
tárium. Rákóczi-kori: 100-nál több. Az okiratok 4 nagy ládában; 2 láda 
anyaga részben lajstromozva; 25 csomagban körülbelül 100 oklevél. 
Árpádkoriak: 1288., 1293., 1299. A családot a leleszi konvent iratai már 
1237-ből említik. 1337. okirat jelzi Joannes De Kezzer-t.

15. Rholly (Rhaill, Roily)-családi: (M. N. Múzeum). Iratai közt: 
1558. és 1601. czímeres levelek.

16. Both- (és KeresztesJ-családi: Anyag: XIV. sz.-ban 1, XV. sz.-ban 
26 és nemzetségfák. Birtokügyek. Az Asguthy-család iratai közt vannak 
vármegyeiek is.

17. A Csáky-nemzetség kassai levéltára a 480—6. sz. alatt sáros
vármegyei uradalmakról, a Csorna- és Gábriel-féle devecseri levéltár a 
Soós-, Roskoványi-, Usz- és Ivőszeghy-családok birtokviszonyairól szól 
s több alispáni Ítéletet foglal magában.

(A M. N. Múzeum őrzi még: a Dobay-, Görgey-, Kolosy-, Melczer- 
családok iratait.)

[II. Nagysdrosi plébániai: naplótöredékek és feljegyzések.
IV. Bárt fai városi: (részben a Sárosvármegyei Múzeum

ban). Anyag: Árpádkori: 1224, 1247 (átirat); Anjou-kori: a 
XV. század végéig lajstromozva 4000 drb (privilégiumok, ke
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reskedelmi szabályzatok Lengyelország felé); magyar levelek 
a Mohács előtti időkből is, utóbb évtizedes csoportokban: 
1550-től 100, 1560-tól 250, 1590-től 300; ezután a szám roha
mosan nő; latin és német iratok a XV. századból (1400-től 
1499-ig) elenchussal; XVI. században évi csomók; XVII—Vili. 
században regisztrálva kereskedelmi-, lengyelországi pestis
ügyek, cseh levelek, egyházi és iskolai ügyek, bányaügy; 
1416-tól városi jegyzőkönyvek, számadáskönyvek; 1520—1830- 
ban országgyűlési emlékek; kódexek, könyvek; evang. egy
házközségi iratok (sok hiánynyal). Pár országgyűlési decre
tum megvan, a melyek a Corp. Jurisból hiányzanak. 1447— 
1721-ig Pacificationes, tractatus et concursus regni Hung. 
1707-ból Diarium Act. Conventus Onodiensis. 1721-ből Acta 
concursus Posoniensis. 1567—1644-ből Senatusi határozatok. 
1590—1699-ből Rationes Anni. 1597—1648-ből Liber ab 
Anno. 1641—45-bol Protoc. Magistr. 1660—64-ből ugyanaz 
(Judicialia). 1865—68., 1619—85-ből Protoc. Senatus. 1699— 
1700-ből Protoc. Magistr. et Senatus. A nevezetesebb okira
tokat dr. Iványi Béla1 rendezése alapján dr. Vas Antal (bárt- 
fai áll. gimn. Értesítőjében 1906—7-ben 399 drb) és Rltódy 
Alajos (két «Adalékok» ez. önálló füzetben) közölték.

V. Eperjesi városi: 20,000 drbnál több. Anyag: I—III. 
teremben, szekrényekben és fülkékben. Közülök az Eperjesi 
kir. kath. főgimnázium 1880—81. évi Értesítőjében (Lasztó- 
kay L.-tól) közölve vannak (regestrum): í. eredeti kir. és feje
delmi oklevelek a XIII—XVI. századból 271, a XVII. század-

1 A munkája szerint: az 1319—1526. évi időközből 1319-től 36 drb van 
met/. A XV. századtól rohamosan nő az okiratok száma. Igazi bártf'ai iratok 
1347-től kezdődnek. Vannak 1243-ból és 1270-ből átirt okiratok. Tárgykörök : 
városi jogok (1376-tól), évi adó (1347-től:, szabad plébános-választó jog (1391 - 
tői), kereskedelem (a XIV. századtól), vászonipar (1420-tól), hadügy (1408 tói), 
jegyzékek (1413-tól), Kalenda-társulat (1449-től), történeti adatok, családi birtok
ügy, a pannonhalmi konvent iratai (1420-tól) stb. Tde tartoznak még a város 
számadáskönyvei 1418—50-ig (L. Fejérpataky L., Magyarországi városok száma
dáskönyvei) ; dr. Iványi, Két középkori sóbánya-statutum (Száz. 1911).



LEVÉLTÁRÁK. 731

ból 44; II. főpapi, főúri, káptalani és főkapitányi iratok a 
XIV—XVIII. századból 246 drb.

I. terem 1—147. fülke: Rationes oeconomicae (1445-től közgazda- 
sági adatok); 148—15(1. f. Acta Comitiorum; 157—1(53. f.: Acta Taver- 
nicalia (másodfokú feljebbviteli ügyek); 1(54 (5. f. Libri regio censua
les; 1(>7—178. f. Libri varii.

II. terem : 1 —102. f .: Acta publica (1351—1785-ig királyi és nádori 
parancsok ; 103—177. f .: szerződések, nyugtatványok; külön armariuin
ban : 1324-től kiváltságlevelek (1—10 fülke).

III. terem: 1—28(5. f .: Rationes Ecclesiae. Xenodochii et decimales. 
Matriculae neo-civium. Protocolla executionum Pupillaria. Protocolla 
restaurationum, protestationum, fundorum, actorum publicorum. Pro
cessus. Acta Josephini systematis. Artificiorum et opificionorum ratio
nes contributionales, minutie recensiones (néhány czéhszabályzattal).1 
Acta publica 1701-től. A régi okiratok évrendben vannak. A rendezést 
Paracelsus Ferencz városi levéltáros végezte, kitől hiányos elenchus 
is van.

Árpádkori: 1 eredeti és 2 átirat; Anjou-kori: kiváltságlevelek, vám- 
mentességek és a polgárság védelme a nemesség ellenében, a város fejlő
désére vonatkozó iratok a Jagellókig; a XV. században a magdeburgi 
törvénykönyv (a 7. sz. kir. város törvénykódexe), mely a hazai jog 
szellemével van összeegyeztetve, e városok ligájának emlékéül, melyek 
évcnkint Budán Generale Judiciumot tartottak.

XV—XVII. századból országgyűlési követi utasítások, a város veze
tőjével folytatott levelezések.

A városi jegyzőkönyvekből: 1424—1509-ig teljes; a többi igen 
hiányos. A XIX. század közepétől többnyire megvannak.1 2

A Protocollum Expeditionum ab A. 1799-nak tartalma:
I. A királyhoz : A kér. táblának állandósítása ügyében. A Tiszán- 

inneni kér. táblának Eperjesről Kassára átvitele ellen. Az 5873—1788. 
HT. r. meghagyja a táblát azzal a megokolással, hogy az áthelyezés 
a városnak teljes romlására lenne. Kétszeres folyamodás a kath. gim
názium visszaállításáért.

II. A kir. kanczelláriától: az ügyvédi joghosszabbítás ügyében.
III. .4 kir. HT.-hoz: Patika-revizio. Adópénztár. Parochia. Élelmi

1 Sok eltűnt.
2 L. még: Eperjes Végrendeleti Könyve 1661—1759; Végrendeletek 1665 

jul. 15—1801. decz. 29; Protocollum Testamentorum 1761—1822. A levéltár ren
dezése folyamatban van.
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szerek, kenyér és barmok tabellája. Egyesség a vármegyével utak állí
tása iránt. Erdők és fásítás tabellája. Az orosz pénz elfogadása adóban. 
A zsidók összeírása. Vásárkevesbítés ügyében. Városi jegyzőkönyvek 
jóváhagyása. Pénztár-vizsgálat. Állatbetegségek kimutatása. A katonák 
fiainak nevelési költsége az adópénztárból.

IV. A kir. kamarához : Jelentés a tisztújításról. 40(1 fitos taxa die- 
talis-nyugtatvány a sóvári sójövedelemből. Szegényiigv. Kir. javak 
haszonbérleti feltételei. Bérleti szerződések. Gazdasági ülések jegyző
könyvei. Katonai parancsnoksági épület. Malomügy. Leányoklatás. Házi 
pénztár-vizsgálat. Vámbérietek. A tizednek pénzben való megváltása s 
1800-tól új bérlet kötése iránt.

VI. Kisszebeni városi. Anyag: 1401-ből legrégibb okirat: 
a Mohács előtti időkből 48. 1430 — 1679-ig évkönyv, a mikor 
a kuruczok kirabolták és felégették. 05 drb értékes okirat: 
kiváltságlevelek, czéhiratok, jegyzőkönyvek, magyar levelek. 
Catalogus Magistralium A. 1846: confectus (1900-ig kiegé
szítve) ab A. 1444. (1848-tól magyar.) A levéltári nevezetesebb 
okiratok a városházán lajstromozva vannak (911 drb.) U. o .: 
Erdőkimutatás 1787., Wagner I)iplomatarium-a 1347-től, Sze- 
beni szövők kir. levele 1568., Rendőrségi statútumok 16(58— 
1762. kir. commissáriusi rendeletek 1734. Extractus Lit. In- 
struinentalium factum Metarum in se continentium ab A. 
1406—1592.

(Azonfelül külömböző családoknál s egyházakban eredeti és má
solatokban őrzött iratok nagy számmal vannak. Sőt községházaknál is 
akadnak jegyzőkönyvek, mint Nagysároson s a szerzetesházakban év
könyvi feljegyzések. Jelentékeny anyag vár felderítésre, illetőleg ren
dezésre.)

B) Okiratok.

A) Sáros vármegye nevezetesebb okiratai (Vármegyei levéltár):
1248. Királyi rendelet: Sáros-vár környékének dézsmája helyett 

Cserép, Csege stb. falvakat adja az egri püspöknek kárpótlásul.
1262. Egri püspök a sárosi plébánost kiveszi az esperes fennható

sága alól.
1274. Királyi levél a váczi káptalanhoz, hogy annak másolatát 

Hyppolit sárosi plébános részére adja ki.
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1293. Királyi rendelet: Sáros határának tizedét a város plébánosá
nak adományozza.

11122. Esztergomi érsek megerősíti a tarczafői plébánosnak elődjé
től adott szabadalmait.

ldIKx Egri püspök átveszi a tarczai és palocsai kerületeket s a tized 
telét a plébánosnak engedi át.

K547. Erzsébet királyné rendelete, hogy a vármegye az eperjesi 
plébánia-templom építésére köveket hordasson.

Illői. Királyi rendelet a nádorhoz, hogy a Róbert Károly idejé 
ben az országgyűlés alkalmával szállítandó élelmiszerek árát: 36 már
kát (1 m. — 4 Irt) a vármegyétől ne szedje.

1359. Pápai bulla másolata : az espereseknek és alespereseknek 
eltiltja, hogy a megöltek eltemetéséért a taksán felül még egy-egy 
m. ezüstöt követeljenek.

1389. Az eperjesi Szt.-Miklós-templom plébánosa (Stir vagy The- 
lierkas Miklós) misére 12, asztaltartásra 12 h tot hagyományoz az utód
jának.

1398. Egri püspök levele: említése a szebeni kis kápolna épí
tésére és fenntartására Hermann bírótól és Kolosnan polgártól hagyo
mányozott tarczavizi négykerekű malomnak, két gyümölcsösnek, két 
missalénak és két arany kehelvnek.

1400. Királyi rendelet: Héthársy Péter palocsai plébánosnak az 
eperjesi plébánosságban való megerősítése.

1434. Királyi rendelet a vármegyéhez, hogy a husziták ellen a 
baziliai zsinaton megállapított segedelmet szedje be.

1434. Királyi rendelet ugyanarról, hogy a segedelmet csak egy
szer szedeti.

1435. Egri püspöki vicarius: a szebeniek és plébánosuk egyességét 
a változott pénzérték ügyében megerősíti.

1436. Rozgonyi egri pp. levele a vármegyéhez: a bandériumának 
felszerelésére szükséges tized behajtása tárgyában.

1456. A «Hold. Szűz Mária irgalmas szerzetéinek végzése, hogy 
a végrendelet nélkül elhalt tag ingó és ingatlan vagyonát az élő tagok 
a plébániákra tartoznak fordítani.

1459. Királyi rendelet a vármegyéhez, hogy a győzelmeit a szab. 
kir. városokkal közölje.

1464. Rártfai György, a Perényi Imre nevelője, Bártfára plébános
nak ajánlkozik.

1466. Egri pp. a Rozgonyiaktól ajánlt Nyársardói Györgyöt be
iktatja a szebeni plébániába.

1471. Tarczay-család 60 írtért megveszi az egri pp i tizedet, mely 
a birtokaira esik.

1475. Miklós milkói püspök és Mihály egri pp-i vicarius a szebeni 
Bold. Sz. Mária-kápolnában három oltárt szentelnek fel.

1487. A Szinai hegy priorja a bártfai plébánost, a ki a Bold. Sz. 
Mária irgalmas szerzetének tagja, a maga szerzetének tagjául fogadja.
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1491. Királyi rendelet a vármegyéhez, hogy a fegyveres erejével 
senkinek ne tegyen kárt s azt senkinek ne engedje át felsőbb jóvá
hagyás nélkül.

1493. A szebeni Szt.-János-templom Tízezer vértanú-oltárához 
járulóknak 100 napi búcsú.

1493. A liámbori Sz. Zsófiatemplomba járóknak 100 napi búcsú.
1493. Egri pp-i vicarius rendelete az egri megyei papsághoz, hogy 

a szebeni plébánost, a ki János orkutai plébános végrendeletét intézi, 
támogassák.

1500. Királyi rendelet a vármegyéhez, hogy a tőrök ellen titkon 
gyűjtsön fegyveres erőt.

1500. Királyi rendelet a vármegyéhez a főispán ügyében, ki ellen 
a vármegye panaszt emelt, valamint a török ellen való segedelemről.

1501. Királyi rendelet a vármegyéhez, hogy a török beütése ide
jén a fegyveresekkel készen legyen.

1501. Tarczay János levele a király nevében, hogy az eperjesi 
plébános és a biztosok, a kik a jubileumkor pénzt szedlek a néptől, 
azt hozzá küldjék be.

1513. Királyi rendelet a vármegyéhez, hogy a katonáit a határok 
fedezésére küldje.

1514. Királyi rendelet a vármegyéhez, hogy a lázadó parasztság 
ellen mihamar nyúljon fegyverhez.

1519. Királyi tilalom a lőcseiekhez, hogy a városuk alá árokkal 
vezetett folyótól Sáros vármegye malmai megakadnak.

1522. Rozgonyi István eladja Kajátát Nyársi Demeter sanctuariai 
pp-nek, hogy azt a nyársi plébániának cs templomnak engedje ál.

1522. Királyi rendelet a vármegyéhez, hogy minő segedelmeket 
küldenek a szomszéd fejedelmek a török ellen; egyúttal felhívás a 
kívánt katonaság és pénz beküldésére.

1522. Nádori levél a vármegyéhez ugyanabban az ügyben.
1524. Királyi rendelet a vármegyéhez, hogy a halárain belül tar

tózkodó rablókat és tolvajokat fogassa el s büntesse halállal; mivel ha 
elmulasztja az intézkedést, a végrehajtó hatalmat Bártfára ruházza.

1525. Királyi rendelet a vármegyéhez, hogy a lutheránusokat fog 
dostassa össze s küldje vizsgálat és büntetés végett az egri vikáriushoz.

1525. Királyi rendelet a vármegyéhez, hogy 2 új garas ~  1 ó 
garassal.

1528. A tarczaföi esperes Schissel Farkast Bártfának plébánosul 
ajánlja s a húsevésről is említést tesz.

1531. Királyi rendelet a vármegyéhez, hogy János királylyal 
fegyverszünetet kötött s a veszprémi országgyűlést nem tartja meg.

1534. Királyi rendelet Bártfához, hogy a prédikátorul fogadott 
Ezsaiás aposztatát fogják el, mert Morvaországból hiltagadás miatt űzték 
ki s küldjék az egri vikáriushoz.

1538. Királyi rendelet Bártfához, hogy a Patz-nevű német pénzt 
szedesse össze.
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153,8. Fels L. rendelete Bártfához, hogy a Körmöczbányáról plébá
nosnak meghívott hittagadót, a kinek családja is van, ne fogadják be, 
vagy ha befogadták, bocsássák el.

1541. Haneko Márlon prédikátori meghívása Bártfára.
1541. Bártfa kéri Perényi Ferenczet, hogy vagy a nevezettet, vagy 

más alkalmas egyént kaphasson meg prédikátornak.
1542. Perényi Péter levele Thurzó Alajoshoz: eszközölje ki, hogy 

Werner, sárosi kapitány ne terhelje és pusztítsa a vármegyét.
1542. Királyi rendelet a vármegyéhez, hogy ennek jobbágyait nem 

egészben szabadította fel a váraknak tartozó munkától s meghagyta 
Wernernek, hogy rendet tartson ebben a tekintetben.

1543. Martinuzzi levele a vármegyéhez: értesítés Keczer Ambrus 
meggyilkolásáról, Soós György jószágairól és a kassai harminczadról, 
hogy t. i. Keczer vagyonának és a Soós-birtoknak visszaadásáról intéz
kedett, valamint arról is, hogy a nemesek a maguk részére vásárlóit 
áruktól harminczadot ne fizessenek.

1553. A vármegye panasza a királyhoz Filpossy ellen, a ki egy 
bűnvádi vizsgálat alkalmával a palocsai vár előtt az alispán pecsétjét 
illetlen kifejezéssel meggyalázta.

15t>7. Svendy Lázár rendelete, hogy a katonai élelmet a vármegye 
Kassára szállítsa.

1572. Birói vizsgálat a tarczalöi esperességben.
151)3. Sárosmegye felhatalmazza a kebelbeli hatóságokat, hogy 

azokra, a kik rozsból vagy árpából szeszes italt készítenek, nemesre 
vagy jobbágyra, 13 frt bírságot róhassanak.

11)15. II. Mátyás király Sárosmegye czímerét megújítja és a vörös 
pecsét használatát megengedi.

1(13.3. Drugeth János a vármegyétől lovasokat kíván Szendrőre.
1(540. Királyi rendelet a vármegyéhez: részletes és portánkint való 

felkelés tárgyában.
1(540. Drugeth János Sárosmegyéhez, a török ellen való felkelés 

tárgyában.
1(540—41. Lyubomirszky György szandeczi főkapitány a vármegyé

től kárpótlást kér egy szandeczi polgár részére, kit a gergelylakiak ki
raboltak.

1(542. Nádori levél: az országgyűlésre és török háborúra való elő
készületek tárgyában.

1(595. Megyery Gábor orsz. követ levele a portaszámról s az adó 
nagyobbodásái'ól.

1(59(5. Bercsényi Miklós levele, hogy a török háború miatt az adót 
felemelték.

1(598. Királyi rendelet II. Bákóczi F. főispánhoz a tisztújítás 
ügyében.
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B) Sáros vármegyére vonatkozó okiratok: (Wagner, Dipl. Sáros.)
1319. Komlóst 500 m. finom ezüstért megveszi Somosy György 

f. János mester szepesmegyei Rikolt Kakas mestertől.
1321. Kabalafalva (Újvár vm.) birtokosa Perényi (Pyren) Orbán 

f. Miklós.
1326. Kabalafalva, Bodonpataka és a Tapoly közt fekvő erdőség 

(előbb Újvár vm.) birtokosa Egyed f. János. Határrendezés a szepesi 
káptalanhoz.

1338. Trocsány, Czernina, Remete feloszlása: a Trocsányi-cs. és 
Kálnói Fábián f. Egyed között.

1338. István f. Simonnak pénzben és posztóban 70 frt vérdíja, kit 
egy zempléni megölt.

1343. Tótselymes birtokosa az országbíró.
1351. Tótselymes birtokosa Apród Miklós fia deák s nem Abaj- 

dóczy Gál fia, Mihály. (Thekule-nm.)
1352. Kabalafölde: Perényi Miklós fia, Miklós udvari vitéz részére 

új dón. az olasz hadban való érdemekért.
1355. Kabalaföldének a Percnyiektől elvételéért Bártfa 70 m.-t fizet.
1411. Szedliczei soltészséget Pécliy Gáltól kapják János deák és 

György kassai polgár.
1423. Kabalaföld birtokra Zsigmond király átírja Nagy Lajos király 

levelét.
1436. Tarnó birtokába a szepesi káptalan beiktatja kisfaludi 

Gombos Jánost és társait.
1437. U. az: Gombos társai: Steíflakai Miklós, Kelecsényi Tamás, 

Pál fia János, Stras Miklós, Thernyey Benedek és Mihály.
1442. Kapi-várból Kapv János híreket kér a királynéról.
1442. Perényi Miklós, Máriássy György és Széchy Miklós birtokai

nak védelme Bártfa ellen, mert azok a királyné hívei.
1445. Felhívás Bártfához, hogy V. László királyhoz és Giskrához 

hű legyen.
1447. Makoviczai Mihály a lőcsei papot kiraboltatta: Bártfa adjon 

elégtételt.
1451. Héthársról Tarkeőy János a liptói birtokzálog kiváltására 

200 arany frt kölcsönt kér Bártfálól.
1476. Rozgonvi Oszvald fia, Oszvald kiegyezése szerint Hosszú

mező, Újfalu és Komaró a Bártfa birtokai.
1514. Makoviczáról özv. Tharczay Jánosné megbízottat küld 

Bártfához.
1514. Budamérról özv. Tharczay Jánosné megbízottat küld 

Bártfához.
1526. Tharczay Borbála az anyjától egy gyöngyfűző kiűzeté

sét kéri.
1532. A Perényi-birtok lefoglalására Grilti Dobó Ferenczet küldi.
1533. Bartosfalvát 4000 magy. forintért zálogba veszi Loboczky 

Mátyás.
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1544—45. Roskoványi Kálmán Richvaldon egy jobbágytartozás 
(12 frl) behajtását kéri Bártfától.

lf>4f). Somról Bornemisza Benedek visszaköveteli Bártfától egy 
fricsi jobbágyának két lovát, a melyeket adósság fejében egy bártfai 
vett el.

lő")*). Makoviczáróí Bornemisza János a Bártfához tartozó falvak 
védelmét kéri.

1572. Usz György levele Sárossy Tamáshoz, hogy a bútorokat 
küldje s jöjjön maga is.

1 junius 17. Baranovszky György polgár, nemes (festmény).
[A vármegyére vonatkozó többi okiratra a szövegben, illetőleg a 

következőkben történik hivatkozás.]
C) Eperjes szab. kir. városra vonatkozó okiratok (Wagner, Diplom. 

Sárosiense):
1441. Drugeth Vilmos újvári gróf a fa- és szénszállításért járó 

vámtól felmenti a várost.
1442 82. Királyi kanczellária : Vitézy Lőrincz kérelmére a szepesi 

köveihez, jászói köveihez és Sáros vármegyéhez intézett parancs a 
Perényi Pál és Miklós hatalmaskodási ügyében vizsgálat iránt (M. N. 
Múz. 1442.).

144(5. Nagy-Lajos király parancsa a Untai és delnei nemességhez, 
hogy Eperjes, Szeben és Sáros polgárait a Fekete- és Mérki-erdőben a 
fahordásban ne akadályozzák.

1447. Ugyanannak rendeletére a kassai bíró és plébános Eperjes, 
Sáros és Szeben városok adóját arányosan akkép állapítják meg, hogy 
a három városra kivetett 150 ezüst márkából Eperjes 54 et, Sáros 54-at, 
Szeben 44-at fizet.

1451. Az eperjesi polgárok és kissárosi gazdák határvillongásában 
a nagysárosi és szebeni bírák Ítélnek a király előtt.

1470. Nagy Lajos király: felkéri a várost, hogy Eperjes falainak 
építésére az erdőikben és földjeiken a mészégetést engedjék meg és e 
czélra követ és fát adjanak (M. N. Múz.).

1474. Nagy-Lajos kir. kőfallal véteti körül a várost; a posztó- és 
kézmű-kereskedésre Buda kiváltságával ruházza fel. (Szab. kir. város.)

1478. Ugyanaz rendeli a város bástyáinak építésére szállítandó 
anyagok és szerek vámmentességét: továbbá ugyanerre a czélra Eperjes, 
Szeben és Sáros városok egyévi adóját.

1482. Ugyanattól a Sz. Miklós-templom szabadságlevele.
1401. Zsigmond kir. inti az egri püspököt, hogy minden csekély 

botlásért ne büntesse templom-bezárással a városi.
1400. Ugyanaz zálogba adja Eperjest Poháros öszvátnak, a mag- 

lódi uradalom földesurának.
1404. Ugyanaz Pohárossal tudatja, hogy visszaváltja a várost; új 

adóval ne zaklassa a polgárságot, a tőlük elvett s 50 írtra becsült lovat 
adja vissza; végül a városnak évi 12 írt adóját a városfalak befejező 
munkálatára engedi át.

Tóth Sándor : Sáros vármegye monográfiája. III. 47
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1407. Szabad letelepedési engedély.
1408. Synka, Sebes ura felmenti Eperjest a birtokán elkövetett 

erőszakoskodás ellen való keresettől.
1411. Zsigmond király megengedi, hogy a városfalak befejezésére 

ajándékozott sót szabadon árusíthassa.
1413. Ugyanaz a várost Kapy András kamarai grófnak 8000 Írtért 

zálogba adja.
1428. Synka tiltakozik az ellen, hogy a polgárok a sebesi határ

ban bányát nyissanak.
1433. Julián biboros engedélye, hogy mivel a cseh-huszita háború 

kitörőben van, ünnepnapon is dolgozhassanak a város falain.
1435. Zsigmond király lerontatja két polgár malmát, hogy a város 

sánczait kiszélesíthesse s egy új utczát (Arok-u.) nyithasson; továbbá 
hetivásár-jogot s vám- és adótól mentes kereskedési és árusítási jogot 
főkép Krakó felé — ad.

1440. Erzsébet királyné engedélye, hogy házépítésre szükséges 
követ Nagysáros határában szabadon törethessen és szállíthasson.

1445. Giskra elengedi a harminczadot.
1453. V. László király czímert ad Eperjesnek. (Sohasem hasz

nálta.)
1450. Egri vicarius: a polgárokra kimondott interdictumot vissza

vonja, ha a nemességgel kötött egyességet megtartják.
1467. Mátyás király az eltörölt harminczadó helyett koronaadót 

rendel.
1475. Országbíró rendelete a szepesi káptalanhoz, hogy a Synka- 

család ellen erőszakoskodó polgárokat idézze perbe.
1506. II. Ulászló király megerősíti Buzlay József végrendeletét, 

melyben az az eperjesi Bold. Szűz-kórházának gergelylaki birtokai részét 
hagyományozta.

1508. Ugyanattól a piros pecsét engedélye.
1514. Ugyanattól Andrásnapi vásár engedélye.
1518. II. Lajos király ígérete, hogy Perénvi Imrétől visszaváltja 

a várost.
1523. Egri vicarius az egri püspököt és a kanczellárt kéri, hogy 

védjék meg Eperjest Mihály pap ellen, a ki Rómában perbe idézte a 
polgárokat.

1524. II. Lajos király a megyebeli püspökkel vizsgáltatja meg 
Mihály pap ügyét. Addig a város Rómába nem idézhető meg.

1526. János király a Temesvárra rendelt segélypénz-hátralékot 
sürgeti.

1526. Ugyanaz a tűzvésztől károsult város 12 évi adóját elengedi.
1527. Drugetli Ferencz követek küldésére hívja fel Eperjest a 

király ügyeiben.
1536. Epetjes jelenti a királyi számadások igazgatójának, hogy 

egy lithván herczeget sok kincsesei hoztak a városba.
1536. Kassa Szapolyay pártjára hívja Eperjest.
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10.37. I. Ferdinánd király a Szapolyay-párti Bajory Imre telkét 
Eperjesnek adományozza.

1538. Ugyanaz az árulerakodás jogát a Szapolyay-párti Kassától 
elveszi s Eperjesnek adja.

1541. Országbíró jelenti, hogy Fels Lénárt, a királyi sereg vezéré
nek alkuja folyik a törőkkel; a védőfalak erősítendők.

1Ö44. I. Ferdinánd király kárpótlást igér a Soós-család odaado
mányozott birtokaiért, mivel a beszterczebányai országgyűlés így ha 
tározott.

1545. Szepesi prépost Kajátát az eperjesi kórháznak engedi át.
1548. 1. Ferdinánd király a város czímerét megnagyobbítja.
1552. Császári levél Eperjes hűségéért, melyben a czímert meg

erősíti és egy oroszlánnal megtoldja.
1554. Ugyanaz: Dessewffy János és Tarnóczy András kir. követek 

hitele iránt.
1558. Ugyanaz új czímerújitás és erősités (a mai); harminczadó 

állítása a városban. (Ezt az 1571-iki, 1573-iki, 1649-iki rendeletek meg
erősítik. )

15(53. Pozsonyi országgyűlés Eperjesre rendeli az octavalia tartását.
15(55. Svendy és Zay F. 25 szekeret kérnek a táborba.
15(55. Ugyanazok pénzgyűjtést kérnek egy török fogoly kiváltására.
15(57. Miksa Királytól új vásárjog és árusító szabadalom.
1(504. Rudolf és II. Mátyás király Bocskay-pártiságért a várfalakat 

lerontatják. (Egy tornya maradt emlékül.)
D) Iíártfa szab. kir. város okiratai:
1312. Róbert Károly király a római Lőrincznek adományozza a 

templomosok pusztán hagyott Bártfa-várát (akkori neve szerint: Schön
feld), ki minden jövevényt befogad.

1320. Ugyanaz a letelepülőknek 10 évi adómentességet ad; azután 
kiki 1 Vü fertőt (m frt) fizet a háztelkétől s a gabona tizedének felét a 
királynak, másik felét a plébánosnak; perekben az alapító, majd a fia 
ítél; a városban árúitól és személyétől a polgár adót nem fizet; a szán
tásra való föld a Kuzinmezej- (Kucsin-) erdő és Hipfalu (Bártfa-Ujfalu) 
feléig, innen a havasok tetőin Kabalafalváig (Lófalu, Kobile) és Sár
patakig terjed; a város malmai Lőrinez családjának tulajdona, a mely 
kizárólag jogosult új malom építésére. Lőrinez családja a kapott két 
nemesi telektől adót nem fizet.

134(5. Nagy Lajos király az 1320-iki oklevelet Fülöp fia Konrád 
biró s az 13(51 -ikit Jakab plébános kérelmére megerősíti.

137(5. Nagy Lajos királytól Buda és Kassa szabadalmait nyeri a 
város s a Wojt-nak nevezett és Soltész Henriktől megvett malmokat, 
valamint házakat.

140)5. Zsigmond király, mivel a város lakossága kipusztult, a 
letelepülőknek polgárjogot ad.

1410. Zsigmond király az elődjeitől nyert szabadalmakat megerő
síti, Bárt fát szab. kir. várossá emeli, a miért az 400 arany frtot fizet.

47*
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1412. Zsigmond király a bártfai várai, mivel előbb a városba 
vivő utat, mely a váron keresztül vezeteti, a várnagy elzárathatta, a 
városnak adományozza. (A Lőrincz-családnak halála után a vár királyi 
birtok lett.)

1423. Zsigmond király: mivel Lengyelországnak hadat izent, ott 
levő kereskedőit a város hívja vissza, viszont a maga lengyel lakóit 
utasítsa ki.

1429. Zsigmond király: a lengyelek okozta károk jegyzéke az 
ófalvai gyűlésre küldendő.

1430. Ugyanaz: a sok bajt okozó lengyelek ellen a város éljen 
visszatorlással, de a várost őrizze jól.

1441. Erzsébet királyné a Giskrának nyújtott segítséget köszöni 
s a győzelmeit jelenti.

1442. Ugyanaz: a Perényi-, Márjássy-család és Soós Miklós vagyo
nát, kik őt segíteni készülnek, a város védje. (Németül.)

1448. Lengyelország nagyjai kérik a várost, hogy a makoviczai és 
berzeviczei várnagyokat, kik rablásaikkal sok bajt okoznak nekik, 
utasítsa rendre.

1453. Péter, egri vicarius s a magyar kanczellária itélőmestere 
(protonotarius): mivel Axamyth cseh rabló ellen hat vármegyét rendel
tek ki Hunyady László alá, a város is csatlakozzék.

1453. V. László király csehországi megkoronáztatásáról értesítés.
1457. Város: szabad útlevél Axamyth Péternek és kíséretének, 

míg a városban mulat.
1457. Hunyady László tárnok: Bakos, tokaji várparancsnok a 

városbeliektől rablottakat adja vissza.
1458. Mátyás király: az egri püspökkel és Zudar Simonnal a város 

fogjon fegyvert a csehek ellen.
1460. Bártfai Balázs tudatja, hogy Mátyás király kibékült Szilágyi

val s Drakula legyőzte s lenyakaztatta Dán vajdái.
1462. Mátyás király katonaság küldését rendeli a rablók ellen 

három hóra Szapolyay Istvánhoz. A korona-visszaváltás díjában 200 ar. 
irtot fizet a város.

1469. Mátyás király Spielberg-vár bevételéről értesít.
1471. Ugyanaz: a végvárakra 500 frtot rendel.
1472. Ugyanaz: a pápa követének fogadása iráni.
1475. Ugyanaz : meghívó a budai országgyűlésre.
1476. Pécsi prépost: meghívó a király lakodalmára.
1484. Mátyás király: a német háborúra 600 frtot rendel.
1488. Mátyás király: Szilézia ellen 600 arany frtot rendel.
1490. Beatrix királyné : meghívó a rákosi országgyűlésre.
1490. Miksa császár: megválasztására kéri a város támogatását.
1490. Albert János, az ország vezére, a várost magához rendeli.
1490. II. Ulászló király : meghívó koronázásra.
1490. Szapolyay István az Ausztriát védő katonaság tartására a 

harminczadót kéri.
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1491. Ugyanaz: segítséget ígér Albert János ellen.
1199. II. Ulászló király segítséget kér a török ellen.
149(S. II. Ulászló király: a királyi adó, amíg a zálogösszeg nincs 

törlesztve, Osselinszky Jánosnak fizetendő. (A zálogbaadás előbb Balusz 
vagy Balych vagy Balichky András újvári várnagynál, majd Balychky 
Miklós turóezmegyei grófnál történt.)

1521. Bátuory István: meghívó a lakodalmára.
1524. II. Lajos király: a török háborúra legalább hat ez. márka kell.
1525. Ugyanaz: a Luther-követő világiak önhatalmúlag bünteten

dők, az egyháziak az egri vicariushoz küldendők.
1525. Bárlfa kéri egy püspök által a királyt, hogy a kölcsönzött 

ágyúkat küldje vissza, mert a múlt évben is Oroszországon áttörő török 
és tatár sereg táborozott 12 mérföldre a várostól.

1527. János király hűségre inti a várost.
1527. Ugyanaz mindenből dézsmát kíván.
1528. I. Ferdinánd király: mivel a német birodalmi gyűlésre ment, 

főemberei kormányoznak.
1528. Serédy G. segélyt kér Szapolyay vezére ellen.
1528. I. Ferdinánd király hűségre inti a várost.
1588. 1. Ferdinánd király: czáfolata a hírnek, hogy János király 

javára lemondott. Serédy fogja védeni a várost.
1544. 1. Ferdinánd király: V. Károly császár segíti a magyarságot. 

Meghívó a nagyszombati országgyűlésre nemesi felkelés ügyében.
F) Kisszeben szab. kir. város levéltári történeti okiratai:
1871. Erzsébet királyné a vámmentességi szabadalomlevél ron

gált példányát újra kiadatja.
1882. Nagy Lajos király: birtokhatár-villongásról rongált okirat.
1895. Szepesi káptalan: a nyársardói birtok ügye.
1899. Zsigmond király korabeli latin okirat.
1899. Szepesi káptalan: Szeben polgárainak az újfalusi birtokban 

való vámmentessége, melyet Nagy Lajos és Zsigmond királyok adtak.
1400. Ulászló lengyel király felkelésre hívja fel Szebent.
1400. Szepesi káptalan: Lajos és Zsigmond királyoktól a szabad 

kereskedés biztosítására adott szabadalom-okirat.
1405. Zsigmond király levele Szebennek falakkal körülvevése

iránt.
1400. Ugyanaz a plébános szabad választása tárgyában.
1400. Ugyanaz a polgárok vámmentességéről az újfalusi birtokot 

illetőleg.
140(5. Ugyanaz a város körülzárása iránt.
140(5. Ugyanaz: a tarkői és szomszéd nemesség Szeben polgárait 

ne taksálja a Fekete-erdőbeli faizás miatt, s a sárosi és szepesi rendek 
védjék meg őket.

1410. Ugyanaz: Szeben túrájához Rozgonyi leirata a Feketeerdőt 
illetőleg.

1410. Ugyanattól leirat ugyanabban az ügyben.
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1411. Szepesi káptalan: Refert metas in Síkos inter terrenum civ. 
Cib. et possessionem Ardo adminiendo curatarum lássionum delixas 
haberi privilegium corosum.

1413. Zsigmond király: a Fekete-erdőt illető okirata.
1413. Ugyanannak a Fekete-erdőt illető okirata.
1427. Ugyanannak levele.
1430. Évkönyv.
1432. Zsigmond király intő levele.
1434. Ugyanaz a polgárok három-rendbeli vámmentességéről szóló 

romlott kiváltságlevelet megújítva adja ki.
1439. Albert király rongált levele.
1441. Szebeni plébános: Reversales super cassatis, amortisatis et 

annullatis qualibuscunque praetensionibus.
1446. Egri káptalan: Literae compulsoriae et exmissionales : Miklós 

de Tölcsemes ellen vizsgálat az erőszakosan lefoglalt tized tárgyában.
1449. Kelemen, sárosi biró özvegye Eperjes és Szeben bírói széke 

előtt vallja, hogy a sárosi malom belsősége Sárost illeti.
1450. Síkos-szántóföldre, mint Szeben birtokára vonatkozó ha

tározat.
1450. Hunyady János kormányzó levele.
1453. V. László király védelme, hogy a polgárok másokért a saját 

személyükben büntetést ne szenvedjenek.
1453. Ugyanaz: Szeben polgárainak mindennemű vámmentessége.
1453. Ugyanaz: a Szentkeresztfalvára s más helyekre utazó polgá

rokat az újfalusi vámtól felmenti s Újfalu tributáriusail annak meg
tartására kötelezi.

1453. Ugyanaz a polgároknak bizonyos vámmentességet ad.
1453. V. László király megerősíti a Zsigmond adta szabadalmakat.
1454. Ugyanaz: Zsigmond király engedélyét a városi falakra vo

natkozólag megerősíti.
1454. Ugyanaz a polgárok kassai vámmentességéről.
1454. Ugyanannak levele.
1455. Ugyanannak levele a polgároknak Bártfára való szabad uta

zása iránt.
1455. Ugyanaz a polgárok vámmentességéről.
1460. Ulászló király: a szebeni parochia illetményei örökösen.
14(51. Mátyás király Szebent a magyar Szent koronától elidegenít- 

hetetlennek jelenti ki.
1465. Ugyanaz a város kiváltságait megerősíti.
1470. LTgyanaz megerősíti a Fekete-erdőnek Rozgonyi iudex Guriae- 

től való határjárását Zsigmond király idejéből.
1471. Kázmér lengyel király Mátyás király ellen hívja fel Szebent.
1472. Mátyás király bizonyos vámdíjtól menti lel a polgárokat.
1475. Ugyanannak protectionalis levele «contra exactiones . . .  ut

cives in sua libertate conservet.»
1478. Ugyanaz egy gép átadását rendeli Kassa számára.
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14<S0. Ugyanaz a falak helyreállításáért bizonyos mentességet ad 
a városnak.

14iSl., 1484., 1480. Mátyás király leiratai Buda, Kassa és Szeben 
kiváltságairól.

1483. Ugyanaz Szehent intézkedésre hívja fel, hogy Perényi ellené
hen a szabad közlekedést biztosítsa.

148ő. Ugyanaz négy évre elengedi a lizetendő (hadi) illetéket.
1485. Tarczay Tamás okirata.
1487. Tarczay 500 frtos héthársi alapítványáról levél (2).
1490. Albert János, II. Ulászló öcscse, a város ősi kiváltságait 

megerősíti.
1492. Szapolyay János nádor levele.
1492. Ulászló király a várost királyhűségéért az összes jogaiban 

és birtokaiban megerősíti.
1490. Kassa levele a borkereskedés ügyében.
1490. Ulászló király leirata a borkereskedés ügyében.
1500. Ugyanaz : civitatem C. a bonis illis, quae de membro civi

tatis non essent, sed aut pignoris, aut emtionis titulo per eam aut ho
mines eius tenerentur, pecunias exercituales Comitatui, cui ingremiata 
est, deponere iubet.

1500. Ugyanaz: a polgárok a vámtól mentesek.
1500. Ugyanaz 200 írtért szorítja a várost.
1507. Ugyanannak levele.
1509. Ugyanaz 300 frt segélyt követel.
1510. Ugyanannak levele.
1511. Szepesi káptalan: Síkos és Ardó jószágokra vonatkozó 

okirata.
1511. Ulászló király 1000 frlot kér a törők-tatár betörés meg- 

gátlására.
1512. Ugyanaz (I—II. db.) 500 frt segélyt kér a török ellen.
1512. Ugyanannak sörárulást tiltó parancsa Bertholdy ellen.
1513. Szepesi káptalan bizonyságlevele a Semsey László és Szeben 

perének beszüntetéséről.
1513. Ulászló király 1000 pengőt követel haladéktalanul.
1513. Ugyanaz 3000 pengőt követel haladéktalanul.
1514. Ugyanaz kir. biztost küld az adó behajtására.
1514. Ugyanaz az ellenség ellen segítséget követel.
1514. Pruzsniczky-féle kötvény és elismervény.
1515. Ulászló király 2000 pengőt követel.
1515. Ugyanaz 2500 pengőt követel.
1510. Ugyanaz Csupkó András kezéhez 400 frtot követel.
151(5. Ugyanaz Rozgonyi ellen hűségre szólítja fel a várost.
1517. II. Lajos király Perényinél bizonyos összegért elzálogosítja 

a várost.
1518. Ugyanannak parancsa a lengyel kősó kivitele tárgyában.
1518. Ugyanannak felhívása.
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1519. Ugyanaz 100 irtot kér a várostól.
1520. Ugyanaz 100 forintot követel hűtlenség nyilvánításának 

terhe alatt.
1520. Ugyanaz: Poenam innovationis causae inter civitatem C. et 

familiam de Semse sapitae in 50 Marcas gr. auri deligit et civitati 
contra Georgium et Mathiam Semsey extrádat.

1520. Szapolyay J. rendeli, hogy a város rögtön küldjön két 
követel.

1520. II. Lajos király adó czímén 150 pengőt kér.
1520. Ugyanaz az adó behajtására Koczka Szaniszló biztost küldi 

teljes hatalommal.
1520. Ugyanaz: Szinyei István felség elé idézése.
1521., 1592. A város pere a Semsev-család ellen.
1521. II. Lajos király 500 frtot kér.
1525. VT.: a szent-János'ól nevezett ácsmesteri ezéh alapsza

bályai.
1525. II. Lajos király 500 frtot kér a töröktől veszélyezteteti vég

várakra.
1524. VT. pere Semsey György ellen a szepesi káptalan előtt.
1524. II. Lajos király három márka ezüst küldését rendeli el.
1524. Ugyanaz a határos várak védelmére 200 frtot követel.
1525. II. Lajos király rendelete a Semsey-perben.
1526. Ugyanannak rendelete, hogy a város az új pénzt fogadja el, 

külömben elkoboztatja a javait.
1526. Ugyanaz 25 katona küldését rendeli el.
------ (II. Lajos király kora) Báthory István nádor felhívása a

hadiadó beszolgáltatására.
1527. Ferdinánd király buzdítja Szebent, hogy csehországi vezéré

nek, Ferdinándnak ne engedelmeskedjék, külömben a polgárokat fej
vesztésre ítéli.

1527. Szapolyay János király protectiós levele: ante sui dclroni- 
sationem in non dandis oneribus et tributis telonialibus.

1527. Ugyanannak levele.
1528. Ferdinánd király rendelete: ne cives in bonis tempore belli 

occupatis turbentur, sed via iuris conveniant.
1528. Ugyanaz Tornalyi Jakab szentmihályi és jakorisi birtokait, 

mivel hűtlenségbe esett, a városnak adományozza. (Tornallyay-család.)
1528. Ugyanaz inti a várost, hogy az ellenségeivel szemben álljon 

helyt és engedelmeskedjék a kapitányainak.
1528. Ugyanaz a város hűségét dicséri, a megjulalmazását Ígéri, 

valamint azt, hogy Szapolyay ellen segítő csapatokat küld.
1528. Ugyanaz az adót szt.-Mihály-napra kívánja.
1529. Ugyanaz Ígéri, hogy a hűsége miatt szenvedett kárt meg

téríti a városnak.
1529. Ugyanaz : a vámmentesség bővítése.
1550. Ugyanaz három évi adót enged el.
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15150. Ugyanaz nemes Bártfai Péter mellé védelmi assistentiát ren
del erőszaktéte! ellenében.

15151. Ugyanaz: Szeben követei a kéneséi gyűlésen a király és 
ország érdekében cselekedjenek (2 db.).

lődd. A vörös pecsét királyi engedélye.
15154. Literae evocatoriae ad Curiam Regiam propter tactam et 

attentatam armata manu per iudices iuratos Civ. Cib. cives rerum 
mobilium in poss. Roskovánv factam ablationem et invasionem et 
damnum ad II. 1000; praeterea a provisore eiusdem possessionis ver
beribus extortis ad 11. 70 semet efferente.

15155 Ugyanaz a hűtlen Roskoványiak, Istenmezey Ferencz és 
Rákóczi János birtokait (Roskovánv, Csipkés, Szentgyörgy, Jakoris, 
Szentmihálv) örök tulajdonjoggal adja Szebennek.

15155. Ugyanaz a várfalak helyreállítására Szeben nyolez évi adó
ját leszállítja.

15155. Ugyanaz a Roskoványi és Pélermezey hűtlensége miatt elvont 
jószágokat (Roskovány, Csipkés, Szentgyörgy, Szentmihálv) ideiglenesen 
a városnak adja használatra.

15158. Ugyanaz a háború okozta károk miatt Szeben 150 frtos 
taksáját 100 Írtra szállítja le.

15158. Loboczky Mátyás a lypjáni útra Szebennek Salvus conduc- 
tus-t ad.

1540. Ferdinánd király Ostrosits Miklós 200 frtos kötelezettségét 
csapattarlás fejében átveszi s a biróilag lefoglalt holmijának kiadását 
elrendeli.

1542. Ugyanaz megengedi Loboczkynak, hogy a Laszky-tartozás 
fejében a bártfa-új falusi kúriát foglalja le.

15415, Transactio Loboczky Mihály és Bárén Péter közt bizonyos 
birtokokra nézve 4000 Irt biztosítékkal a pozsonyi káptalan előtt.

1544. Elenchus Sz. orkutai, magvarjakabfalvai, somi és puszta
kápolnai birtokairól. (15515. Ugyanannak régi okirata.)

1544. Bárén Péter és fia, Márton 700 írtért elad a Szebennek Som 
és Magyarjakablálva possessiót s Pusztakápolna praediumot.

1544. Bárány Bernét javai Szebenre szállanak.
1545. Ferdinánd király rendeletére a szepesi káptalan beiktatja 

Szebent a jakabfalvi, somi és pusztakápolnai birtokokba.
154(5. Ugyanaz: Loboczky Mihály fassio perennalisa, hogy Orkutát 

1(514 írton eladta Szebennek.
154(5. Ugyanaz: Pura statutio civitatis C. in possessione Orkuta 

peracta per Capitulum Seep, extradata, in qua per Ferdinandum regem 
us regium, si quid in possessione hac lateret, eidem statutae C-i confertur.

— — Szepesi káptalan: Perennalis venditio possessionis integrae 
Orkuta per Matthiam Lobveczky civitati C. in flor. 1(514 cum assumptione 
in se omnium impetitorum.

1547. Városi tanács német feliratban ajánlja magát Ferdinánd 
királynak.
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1.118. Ferdinánd király leirata az orkutai birtokról.
1148. Ugyanaz eltiltja a rendeket, hogy Szeben polgárait a .lános 

király pártolása miatt zaklassák, mert kegyelmet kaptak.
1:110. Ugyanannak tilalma Szeben támadói ellen.
1:111. Ugyanannak országgyűlési meghívója.
1116. Miksa kir. herczeg hűségre szólítja fel Szebent s katonasá

got ajánl fel a lázadók ellen.
11:16. Ferdinánd király az érkező katonaságnak gabonát és élel

met kér.
1116. Lgyanaz a kifosztott Kassának élelemmel való segítését 

rendeli el.
1118. Miksa kir. herczeg katonai segítséget rendel biztosa, Tele- 

kessy mellé.
1118. Ugyanaz a lázadás elfojtásáig a császári sereg ellátását ren

deli el.
1118. Ferdinánd király tiltja a gyümölcsnek Lengyelországba 

szállítását.
1118. Miksa kir. herczeg leirata Thorda Zsigmond superintendens 

kijáró költségeiről.
1119. Verancsics A. egri pp. levele: tizedbérleti ügyben.
1160. Ugyanannak felhívása Thurzó Ferencz istápolása iránt.
1160. Ugyanaz segítséget kér az egri vár erősítésére.
1161. Miksa kir. herczeg rendelete a kassai kapitánynak kocsival 

és lóval támogatására.
1161. Ferdinánd király a 400 frt taksa lefizetését rendeli el.
1163. Ugyanaz: 1000 frt fizetendő a kamarának.
1163. A kassai kapitány 100 frt taksát nyugtat.
1164. Miksa király rendeli, hogy Szapolyay János király támadása 

ellen Szeben teljes erővel segítse a kassai kapitányt.
1164. Ugyanaz Sáros-vár helyreállítására Szeben erdőiből fát kér.
1164. Ugyanaz hadi készülődésre hívja fel Szebent.
1161. Ugyanaz : a katonaállítás módja.
1161. Ugyanaz lovast és gyalogost kér.
1166. Károly kir. herczeg 1000 frt diétális taksát kér.
1166. Miksa király rendeli, hogy az ellenség betörése esetén a 

többi várossal Szeben egyetértőié« tartsa magát.
1166. Ugyanaz 1000 Irt segítséget kér.
1166. A Jakoris-birtokra vonatkozó okirat.
11 . . Ugyanaz 10 htot kér a maga számára Szóbelitől.
1167. A gombkötő-czéh könyve (érdekes bekötési táblával).
11(59. Királyi ember és szepesi káptalan : inquisitio, hogy a nemes

ség Szebentől 4000 lépésnyi távolban sört csak a saját használatára 
szállíthasson.

11(59. Miksa király taksa czímén 2000 Irtot vet ki.
1170. Ugyanaz kormányzóvá a távolléte idejére Károly kir. her- 

czeget nevezi ki.
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1571. Ugyanannak országgyűlési meghívója.
1572. Ugyanaz: országgyűlési és koronázási meghívó.
1572. Ugyanaz biztosokat küld a serfőzés miatt Szeben és a vár

megye közt támadt ellentétek kiegyenlítésére.
1572. Ugyanaz segély és taksa czímén 2000 frtot kér.
1572. Ugyanannak levele Szeben allodiumairól.
1570. Ugyanaz a török ellen hívja fel a várost.
1570. Radácsy István egri püspök kinevezése királyi helytartóvá.
1575. Miksa király levele az orkutai birtokról.
1575. Ugyanaz: az Orkutára vonatkozó jog erősítése.
1575. Ugyanannak rendeletére a szepesi káptalan Szebent beiktatja 

Orkuta birtokába.
157(5. Miksa király 750 pengő frt fizetését rendeli el.
1577., 1580., 1592. Rudolf király országgyűlési meghívói.
1580. Ugyanaz: Ut civitas ea, quae Camera nomine Archiducis 

Ernesli tractabit, fideliter exsequatur.
1582., 1587. Ugyanannak országgyűlési meghívói.
1582. Egri káptalan: a városnak, mint perbeli félnek felmentése 

a megjelenés elmulasztása miatt.
1580. Rudolf király: távollétében Ernő alkirályra bízza az or

szágot.
1580. Ugyanaz : a Loboczky-léle orkutai birtok birtoklása 

ügyében.
1585. A városnak Dvorisko és Újvár felé eső erdői ügyében vizs

gálat.
1585. Rudolf király: a város a hamis pénzverők ellen a törvény 

értelmében járjon el.
1585. IstvánlVy M. nádor levele.
158(5. Ernő kir. hcrczeg egy erdélyi szabónak Szebenben maradt 

arany-ezüst marháját követeli.
/58ő. Rudolf király: Draskovics György helyettes bíró kÍDíhW'yg
(őtítí. Concordiae intuitu Krakovka inquisitionales peractae sub 

vinculo tallcrorum 1000.
158(5, Határerősítés Szeben s Péchújfalu és Jakoris birtokok közt.
1587. Ivó János királyi személynöki kinevezése.
l.>87. Rudolf király az elhunyd kir. helytartó helyébe István nyitrai 

püspököt nevezi ki.
l.)87. Liptayné Annának (Bellényi-leány) a városban való létété 

kiadandó, külömben a biró két esküdttel Bécsben tartozik szá
mot adni.

1588. Rudolf király 2000 frt küldését rendeli el a török ellen.
1588. Istvánffy nádor levele.
lí>89. Rudolf király leirata a városnak és a Péchy-családnak az 

erdei rét miatt folyt perében.
1589. Határjárás Újvár cs Olejnok között.
1590. Bellin Péter eperjesi polgár tiltakozása Stöckl Lénárt ellen,
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a ki megkorbácsolta s íg\r az egész Szebent, mint az igazság őrét meg
tagadta. — Ugyanannak perirata.

1590. Convictionales propter detrusionem vi et potentia per cives 
factam cum subditis suis in metis et territorio Jakoris — in certa Sylva 
Kuth vocata in aureis fl. 3064.

1591. Rudolf király: a taksa védekezés nélkül fizetendő.
1592. Ugyanannak leirata.
1592. Ugyanaz : a lengyel pénzt a város ne fogadja el.
1592. Ernő kir. herczeg 200 gyalogot kér.
1592. Recognitio quaepiam Cttus Sarosiensis Civitati, quae ob 

luridum stramentum vix legi potest.
1593. Ugyanaz a török ellen 1500 frt segélyt kér.
1593. Mátyás király felhívása a város erődítésére.
1593. Szepesi káptalan: vizsgálat a balázsházai erdő ügyében.
1593. Ugyanaz: vizsgálat az olejnoki, hanigőczi. dvornikói erdők s 

a Fekete-erdő ügyében.
1593. Határjárás Újvár felé.
1594. Mandatum compulsorium pro parte civ. Cib. expeditum per 

officium Litt. Regium Capitulo Seep, sonans.
1594. Mátyás kir. herczeg megbízatása.
1595. Propter recenter collata sibi per Regiam Mattem bona cum 

arce Dunajecz mgficus Georg. Baro Palochay de P. inchoatum proces
sum in Tabula Regia cassat et annihilat haec fassio.

1595. Rudolf király 500 frt segélyt kér.
1598. Miksa király levele a Szelimmel megkötött békéről.
1606. A posztós-ezéh alapszabályai.
1008. Mátyás király Illésházy kir. biztos gyámolílása iránt.
1608. Ugyanaz: követeknek Pozsonyba küldése iránt.
1611. Ugyanaz a hátralékos taksa lefizetését sürgeti.
1613. Hoffmann, felvidéki parancsnok felhívása 1000 írt fizetésére.
1613. A bodnárok alapszabályai a mesterek és segédek viszo

nyáról.
1620. Bethlen Gábor 1000 frt taksának a szepesi káptalanhoz való 

küldését rendeli e l.,
1621. Ugyanannak felhívása élelmiszereknek Kassára küldése iránt.
1621. Ugyanaz, mint király, felhívja Szebent fegyverjavítóknak

Kassára küldésére.
1629. Ugyanannak parancsa.
1635. Ferdinánd király a lakatos-ezéh alapszabályait jóváhagyja.
1640. Ferdinánd király Felső- és Nagybánya perében a kassai, 

eperjesi és szebeni bírákat rendeli ki.
1644. Ugyanaz Rákóczi ellen 50 katona küldését rendeli el.
1673. Ferdinánd király katholikus jegyző választását rendeli el.
1685. Kaprara Aeneas: német nyomtatványban biztosítja Szebent 

a malmairól.
1687. Lipót király levele a vásárjogról.
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1(588. Ugyanaz: vámmentességi kiváltságlevél. 
1720. A takács-czéh alapszabályai.
17(55. Mária Terézia kir. levele a vásárjogról. 
1801. József nádor levele.
Ezeken kívül iratjegyzékbe foglalva:

Régi kiváltságlevelek 87 drb 1800-1900. évig
Iratok 4 a 1300—14(H). «

a 58 (( 1400—1500.
(( ...................................... 18(5 « 1500-1550. ce
(( ........................  .......... 178 « 1550 - 1(500. ö
(( 18(5 «. 1600—1650. «
« ................. . ........... ............. 122 « 1(550—1675. íc

(( .................; ...... ........... . 18 (( 1(595—1700. c(
Í( (56 (( 1675-1700. ((

A Rákóczi-korszakra vonatkozó
iratok 66 a

Összesen 911 drb.

F) Kisszeben szab. kir. városra vonatkozó történeti okiratok 
(Wagner, Dipl. S.) :

1849. István kir. herczeg Szeben és Ordou közt határjegyek állí
tását rendeli (Hospites De Cibinio, jobbagyones De Ordou).

1870. I. Lajos király a szebenieket, a bűnvádi perek kivételével, 
kizárólag a biró és esküdtek hatósága alá helyezi.

1405. Zsigmond király Sz.-t a Kassa szabadalmaival ruházza fel s 
rendeli kőfallal való köriilvételét. Ha a király vagy királyné átvonul, a 
város egy napi élelemmel tartozik ellátni a kíséretét. Jövedelemadót 
fizet: szűcsmester egy bőrruhát, fékkészítő egv féket. Feljebbezés a saját 
tanácsától a tárnokhoz vagy a kassai tanácshoz történhetik.

140(5. Zsigmond király a Szt.-János-templom patronatusi jogát a 
szellemekre ruházza.

140(5. Zsigmond király engedélye a Fekete-erdőben fakivágatásra.
140(5. Nádor: az újfalusi vámfizetéstől felmentés.
1410. Zsigmond király parancsa az országbíróhoz, hogy addig ne 

adja ki Újvárt Herényi Imrének, a míg a Fekete erdőt Szeben részére 
határjegyekkel ki nem jelöli.

1489. Sykusdfeldevv terület s Ordou és Szeben közt határ igazítása.
1458. A régi kiváltságok megerősítése.
14(51. Mátyás király Ígérete, hogy a várost a magyar koronától 

nem idegeníti el s évi 15 aranyat ajándékoz a Sz. János-templom épí
tésére.

1471. Ivázmér, lengyel herczeg trónkövetelő Sárosvár alól védel
met rendel a város érdekében.

1472. Mátyás király a város kiváltságait megerősíti s Buda és 
Kassa szabadalmaival ruházza fel.



750 XXII. FORRÁSOK.

1483. Mátyás király rendeli, hogy a város Lábatlan András sá- 
rosi kapitányt Terebesvár vívásában katonasággal és fegyverrel tá
mogassa.

1483. Ugyanaz rendeli, hogy ugyanazt Perényi Miklós ellen Újvár 
és Sáros-vár vívásában segítsék.

1485. Ugyanaz négy évre 100—100 aranyat utal ki a városfalak 
javítására.

1491. II. Ulászló király a mentegetődző várost a nádori sereg támo
gatására szorítja.

1492. A nádor és Huyvicz János kapitány személy- és vagyon
biztonságot Ígérnek azoknak, a kik Albert János herczeghez pártolnak.

1506. Ulászló király a várost, visszaváltás feltételével, Perényi 
Imrének elzálogosítja.

1518. II. Lajos király értesítése a visszaváltásról.
1526. Ugyanaz rendeli, hogy Kisszeben (először!) az új pénzt 

fogadja el.
1526. Ugyanaz rendeli, hogy a város Tolnára 25 katonát küldjön
1527. János király intése, hogy a szebeniek hívek maradjanak 

hozzá.
1528. I. Ferdinánd király intése, hogy a szebeniek hívek marad

janak hozzá.
1528. Szepesi prépost a várostól katonaságot kér szabad rablás 

teltételével, ha a szepesi várat Derencsényi Miklós ellen megvívhatja.
1533. I. Ferdinánd király: a vörös pecsét engedélye.
1546. Szepesi prépost levele: Czéczey Lénárt, kassai főkapitány 

felvidéki zsarolásairól jelentést tesz.
1556. I. Ferdinánd király: a tűztől károsult Kassa élelmi- s más 

szerekkel segítendő.
1556. Ugyanaz a várost kiváltságaiban megerősíti s több hirtok- 

részszel jutalmazza.
1564. Miksa király tudatja atyja halálát; oltalmat és szabadalmai

nak épségben tartását Ígéri; inti, hogy az első felhívásra készen legye
nek a török ellen való indulásra.

1575. Miksa király: Orkuta kir. dón.
1602. 1536-iki pecsét újítása: «Fenn angyal, alul pajzsban fej.»

C) Források:

I. Levéltári adatok:

A) A szöveg megfelelő helyein : az évszámok a vármegyei vagy 
városi jegyzőkönyvek adatai. A eursiv évszámok donáczióra, nemesí
tésre vagy armális-levélre vonatkoznak. A birtoklásról szóló évszámok 
jegyzőkönyvi, birtokkimutatási, eredeti vagy másolt iratok adalai.

B) Sárosvármegyei levéltár: 1561 75. (Judicialia). 1572—84., 1585—
1604., 1605—21., 1620—40., 1641 1711. (Elenchus: juridica II.). 1640—6.
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(Juridica). í (>;">(>—OH., 1673—80., 1681—5., 1686—90., 1685—94. (Juridica). 
1603—1709 (Jegyzőkönyvi kiegészítések). 1662—85. (Juridica). 1691—4., 
1694- 7., 1697—9., 1694- 1701., 1701-4., 1710-1., 1711-4., 1714—17., 
1717—21., 1721 —2., 1722—33. (5 drb jegyzőkönyv). 1733—4. (4 drb jegyző
könyv). 1741— 51. (5 drb jegyzőkönyv). 1752—65. (6 drb jegyzőkönyv). 
1770—81. (6 drb jegyzőkönyv). Péchy jegyző 1743-ban Írja: «De Anno 
1655. exigua ac tere nulla reperit acta.» 1780—94. (Protocollum Exhibi
torum, Extractus Materiarum). 1795—1800., 1801 — 20. (Jegyzőkönyv). 
1821 49., 1850., 1861., 1867—1900. (Jegyzőkönyv).

C) Családi levéltárak (L. XXII. szakasz).
D) Az Orsz. Levéltár adóügyi adatai a Mohács előtti korból. 

Fehér, C. Diplomaticus. Árpádkori és Anjoukon új Okmánytár. — 
Wagner Diplomatariumai.

E) Eperjesi városi levéltár: 1424—1509., 1555—67. (Protocollon 
minus). 1562. (Schultbuch). 1568—72. (Aresta). 1568—72. (Házeladások). 
1570—86. (Árvapénzek házakból). 1606—12. (Protocollum). 1606—20. (Cau
sae criminales). 1662. 1662—3. (Inventarium). 1649—1768. (Causae crimi
nales). 1657—63. (Acta Curialia). 1661—1759. (Elenchus). 1674—6. (Acta 
Curiala). 1679-98. 1702. (Theilbuch). 1679—1702. 1693—1703. (Judicialia). 
1705—37. 1705—27. (Jegyzőkönyv). 1708. (Abc-s elenchus). 1706—96.1707— 
79. (Inventarium). 1721—37. (Juridicum protocollum). 1761—1822. (Testa
menta). 1769—96. (Protocollum Fundorum). 1798—9. (Protoc. Expeditio
num). 1812—20. (Jegyzőkönyv). 1820—41. (Protoc. Pupillare). 1822—32. 
1832 50. (Protoc. Executionum). 1842. 1844— 5. 1846—9. 1850—2. (13 drb),
1805—2. (német), 1845—9. (magyar) jegyzőkönyvek. Lasztókay: Eperjes 
város történeti okiratai (Ep. kir. kath. lőgimn. ért. 1880- 1.). Az Eperjesi 
Jezsuiták Évkönyvei 1712—73. (Bpesti egyetemi könyvtár) és lelettárai 
(Orsz. Levéltár). Az ep. kir. kath. lőgimn. levéltái'a 1779-tól.

F) Bártla város levéltára: 1447—1721. (Pacificationes, tractatus et 
concursus Regni Hung.). 1707. (Diarium Actorum Conventus Onodien- 
sis). 1721. (Acta Concursus Posoniensis). 1699—1700. (Protocollum) 
1597—1648. (Jegyzőkönyv). 1590-1699. (Rationes Annorum). 1597—1648. 
(̂ Protoc. Magistratus et Senatus). 1567—1644. (Decreta Senatus). 1660—8. 
(Judicialia). 1669- 85. (Protoc. Senatus). Dr. Vas A., Bártfa város törté
neti okiratai (Bártfai áll. giinn. ért. 1907. Iványi B., Bártla város okiratai 
1500-ig. Erdélyi középkori levéltári adatok a bárt Iái levéltárban. (Érd. 
Máz. 1910). Számos magánlevél (többnyire magyar).

(!) Kisszeben város levéltára: Regestrom (kézirat). Magánlevelek 
(számos magyar). Jegyzőkönyvek. Czéhlevelek és czéhiratok. II.

II. Tanulmányok:

I. Szakasz: Anonymus (Ed. Kubinyi). — A m. orv. és term. vizs.
1846. gyűlése. — Hunfalvy J., A m. birod. term, viszonyai. — Hazs- 
linszky F., E.-Magyarhon viránya; Eperjes virányos zuzmói. — Ver
handlung des Vereins f. Naturk. 1858. — Róth S., Branyiszkó (Magy.



7 5 2 XXII. FORRÁSOK.

Kárpátegy. VIII.). — Húsz A., Eperjes környékének nagy pikkelyrepűi 
(u. o.). — Szinnyey J., Hazai és külf. folyóiratok R. — Rartsch J., 
Svm. helyirata 184(5. — Korahinszky, Geogr.-hist. Produkten-lexikon 
178(5. — Potemkin Ö., Svm. leírása 18(58. — Pallos-lexikon. Osztrák
magyar Monarchia. — Róth S., Eperjes tokaji liegyláncz. — Gesell S., 
A vörösvágási opálbánya. — A m. kir. Földtani Társ. Évk. VII. 5., IX.
3—4., XII. 3., XIII. 4. — Böckh-Gesell, Magyarország féméi. — Gesell- 
Schafarzik, Műipari kőzetek. — Kalecsinszky, Agyagok és agyagipar; 
Asvánvszenek. — Cseréjii J., Svm. vízrajzi viszonyai; Svm. hegyrajzi 
viszonyai (Kisszebeni k. t. r. gimn. Ért. 1888-90.). Jankó, Magyar- 
ország hegyvidékei. — Miczinszky, A radácsi fosszilis növények. — 
Staub M., A radácsi I'. növények. — Gesell, A sóvári kősóbányászat 
(Földtani Int. Ért. VII.). — Zeilier, Teutsches Reyssbuch 1(532. Krie- 
bel J. feljegyzései 1770. — Koch, Földtani tanulmány Eperjes környé
kén 18(58. — Senovitz, Beschreibungen d. Kárpát. Gebirge v. Eperjes bis 
Tokaj. — Hauer, Über d. Mineralquellen v. Bart leld. — Hazslinszky, 
Das Thal der Schvinka bei Radács 18f>2. —- Schafarzik, Magyarországi 
kőbányák. — Rólh, Az eperjes-tokaji liegyláncz É-i része. -  Gesell, 
Vörösvágás-- Dubnik. — Pulszky F.. Életem és korom. I- II. — Krieger, 
Das scharoscher Comitat 1841. — Vabott I., A magy. föld és népei. — 
Róth, A lipóczi barlang (Kárpátegy. 1881.). Az óruzsini barlangok (Terin, 
tud. Közi. 1881). — Török, Lóczy. Róth, u. az 1883. — Ortvay, Magyar- 
ország vízrajza. (Akadémiai Ért. 1895.) Magyarország tőzegképletei 
(M. T. Akad. Math, és Term. tud. Közi. 18(52.).

ü. Szakasz: Hampel, A bronzkor emlékei Magyarországon. 
Pulszky F., A rézkor Magyarországon ; A magyarországi avar leletek. 
(Arch. Közlemények 18(55.) Arch. Értesítő 1887 8. 1890. 1894. — 
Schreiber, Die alex. Toreutik. — Ortvay, Prsehislorikus kőeszközök 
Magyarországon, — Hampel, Der Goldfund. S. Reinach, A lierpálvi 
pajzsdudor. — Henszelmann, Arch, kirándulás Svm-be (Arch. Közi. 
18(55.). — Pauler Gv., Megye ' f  Várispánság ? (Századok 1888.). — Ba- 
lássy F., A megye és a várispánság. - Török P., A várni, keletkezése. 
Haltyúfy D., A hazai vm-k és városok czimerei. — Nváry, A heraldika 
vezérfonalai.

III. Szakasz: Tagányi K., A megyei önkormányzat keletkezése 
1899. - Horváth S., A liptói registrum (Száz. 1909.). Szabó L., Pata 
és Újvár megyék (Száz., 1907).

IV. Szakasz: Kotlvarevszky czikke a Moszkvai Arch. Társ. Régi
ségei T. 18(55. — Drinov M., orosz könyve 1873. Jirécék, A bolgárok 
története. — Hillérding, A szerbek és bolgárok története. Beszkid 
Miklós, Magánjegyzetek 1908. — Décsy A., A magyar oroszokról 1794. — 
A magyarországi oroszok történetírása (Századok, 1890.». — Krones, Zur 
Geschichte des d. Volksthums im Karpatenlande.— Balog Sz., A magyar- 
országi zsidók kamaraszolgasága és igazságszolgáltatása 1907. Bánó J., 
Svm. magyarsága (Századok 1881.). Duliskovics, Adalékok a magyar- 
országi ruthének történetéhez 1874. — Hnatyuk, Az eperjesi c. m. rulhénjei
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és nyelvjárásaik. — Bél M., Compendium Hung. Geogr. 1779. — Olat' 
Broch, Studien von d. slov. kleinruss. Sprachgrenze im oestl. Ung. 
1897. — Osztr.-Magy. Monarchia: Felsőmagyarországi rész.

VI. Szakasz: Acsády I., Közigazgatás a XVI—VII. században; Régi 
magy. birtokviszonyok 1494 1598.; A magy. adózás tört. 1598—1604.; 
Magyarország pénzügyei I. F. uralkodása alatt 1526—64.; A jobbágy
adózás 1577—97. — K. Nagy S., A jobbágy története. — Berzeviczy G., 
De conditione et indole Rust, in H. 1804. — Königreich Ung. 1832. 
(Lipcse). — Varga O., A magyarok története. — Csánki D., A Hunyadiak 
kora.

VII. Szakasz: Meliorisz B., A heraldika köréből.— Arch. Ért. 1893.
VIII. Szakasz: l’ble, A Dessewffv-cs. — Árpád (Folyóirat I.). — 

Csorna J., Régi magy. törzsökös nemzetségek czímerei; magánadatok; 
leszármazások. — Tahy I., A Tahyak. — Werner, Karácsonyi és Nagy 
Iván családtörténeti munkái. — Turul. A nagyobb családok és a 
svm-i levéltáros közlései.

IX. Szakasz: Mayer Gy., Giskra és a husziták Magyarországon. — 
A középkor kezdete Magyarországon (Századok, 1890.). — Magyar-len
gyel érintkezések Magyarországon (u. o.) — Takács S., Harcz a ma 
gyarság ellen (Bp. Hírlap, 1908.). — A felvidéki vármegyék gyűlése Kas
sán 1683. (Századok, 1883.). — Márky S., II. Rákóczi F. — Fraknói, 
Mária, V. István kir. leánya (Bp. Szemle, 1906.). — Rezik J., Theatrum 
Kperjessiensc seu Laniena Kp. (1687—89. kézirat). Hörk, A hős Keczer 
András, 1896. — Szeremley S., Az eperjesi mészárszék, 1880.

X. Szakasz: Pesty F .: A bajvivás története, 1867. — Dessewffy J. 
gróf, Bártíai levelek. — Gábor, A megyei intézmény N. Lajos alatt, 
1908. — A megyei önkormányzat kezdete (Századok, 1899.). — Ereky I. 
Tanulmányok 1908. — Tagányi, Comes (Századok, 1881.). — A kassai 
országgyűlés (Századok, 1883.). — Fraknói, Magyar országgyűlési em
lékek I—IV. — Ereky I., A vármegyei helyhatósági önkormány
zat 1908.

XI. Szakasz: Acsády, adótanulmányok.
XII Szakasz: Szepesházy, Merkwürdigkeiten der Königr. Ungern 

1825. — Mocsáry S., A magyar nemes.
XIII. Szakasz: Acsády, Magyarország belállapota 1680. — Ung. 

oder dacianischer Simplicissimus. —- Czobor, Magyarország várai (Szá
zadok, 1877.). — Sulyok K., A kruzslyói király (M. Hírlap, 1907.). 
Árvái T., Adatok I. Rákóczi F. és Zrínyi Hona menyegzőjéhez (Hazánk 
s a Kf„ 1867). --  Berzeviczy Albert, Régi emlékek; Sáros vármegye 
(Osztr.-magy. monarchia); jegyzetek.

XIV. Szakasz: Tuhrinszky K., Sáros-vár története (Eperjesi kir. k. 
fog. Ért. 1898—9 .)— Koós Á., Svm-i Kalauz I—II. 1909—10.—Árvái T., 
A makoviczai uradalom (Hon, 1865. IX. 6.). — Soós E., Sóvár története 
(kézirat). — Krieger T., Das scharoscher Com. 1841. — Budapesti láto
gatók Lapja, 1894.

XV. Szakasz: Matolay E., Visszaemlékezéseim honvéd létemre,

Tóth Sándor: Sáros vármegye monográfiája. III. 4 8
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1883. — Szilágyi S., A magy. nemzet története. — Bél M., Notitia 
Hung. 1779.

XVI. Szakasz: Wenzel J .. Magyarország mezőgazdaságának tört. — 
Nemzetgazdaság a XVIII. században (Századok, 1885.). — Acsády, Köz
gazdaság a XVI—VIII. (Századok, 1889.). — Berzeviczy G., Ungarns 
Industrie u. Commerz. — Metzger, A drágaság oka (Budapesti Hírlap, 
1908.). — Porszem, A kié a föld, azé az ország (u. o.). — A Sárosvár
megyei Gazdasági Egyesület évi jelentései, 1898 1905. — Hodossy I., 
A svm-i gazd. egyesületnek emlékirata az udvarlelki zsellérek ügyében, 
1889. Zombory E., A földadó reformja (u. ott). — Halász-Mandello, 
Közgazdasági Lexikon I—III. — A Hyppolit-kodex (Századok, 1870, 74.). — 
Wenzel G.. Magyarország bányászatának krit. tört. 1880. — Wiek 13., 
A magy. nemes opál (M. Állam). — Kavalszky A., Az opál, tek. a vö
rösvágási n. o. ra. (Eperjes kir. k. fog. ért. 1885/0.). — Gesell, Vörös
vágás—Dubnik, 1878. — Márky S., A dubniki opálbánya (Turisták L. 
1889.). — Bujanovics S , A svm-i kivándorlásról, 1881. Hildenstab Gy., 
Közgazd. viszonyok II. Rákóczi Ferencz korában, 1910.

XVII. Szakasz: Nagy Z., Társadalmi betegségek, 1908. Igazság
szolgáltatásunk rendszere (Századok, 1885.). — Káromkodás (Századok, 
1894.).

XVIII. Szakasz: Binder—Fizélv, Abos egyházközség múltjából. — 
Emlékkönyv az eperjesi püspök 1883—1903. kormányzásának évforduló
jára. — A 100 éves kassai püspökség. Annak történeti névtára. — 
Schematizmusok a két egyház történetéből. — Hörk .1,, A sáros - 
zempléni ev. esperesség története. Az óhit Magyarországon (Szá
zadok, 1890.).

XIX. Szakasz: Mikulik, Magyar kisvárosi élet 1520—1715. — 
Lang—Simkó, Sáros vm. Népnevelése az 1000. évben. - Rezik ,1., Gim- 
nasiologia. — Békefi, A népokt. töri. Magyarországon 1540-ig. — Szalay 
J., Városaink a XIII. században. -— Fraknói, A hazai és külföldi isk. 
tört. — Fridrich O., Historia Provincise Hung. Ord. Minorum. S. P. Fr. 
s. t. S. Salvatoris, 1759. — Schematizmus, 1904. — Szirmay A., Önélet
írása 1656—1706. — Hörk J., Az eperjesi ev. kér. Collegium tört. (For
rásművekkel és Eperjesre vonatkozó okiratokkal). — Ruby J., Az eper
jesi kir. kath. főgimn. tört. (Értesítő, 1890.). (Az utóbbi két mű az Eper
jes városra vonatkozó forrásokat bőven felsorolja). — Venetianer, 
A zsidóság szervezele. — Barna—Csukási, A magyar zsidó felekezeti isk. 
monográfiája II. — Az eperjesi izr. hilközség iratai. — Iványi B., Eper
jesi középisk. tört. adatok (Tört. Tár, 1911.). — U. az (Magyar Közép
iskola, 1910.). — Berzeviczy A., Az ep. kollégiumról a Tlud. Társ. 1904. 
bártfai vándorgyűlésén. —

XX. Szakasz: Catalogus Magistralium L. ac, R. Civ. Cibiniensis 
conf. A. 1846. — Eperjesi koll. könyvtár: Binder-gyűjtemény. Szerda
helyi G., Celebrium Hung. Urbium et Opp. chorographia 1770. — 
Ipolyi A., Magy. okmányérdekességek. — M. Zeilleri Fidus Achates. 
Ulm, 1661. (Berlin, Postmuseum). — Hóman B., Magyar városok az Arpá-
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dók korában. Császka, Szepesi Emlékkönyv. — Demkó K., A felső- 
magyarországi városok élete a XV—VII. században. — Kovács F., Városi 
adózás középkorban. Mikulik, Magyar kisvárosi élet 1526—1715. — 
Szalay J., Városaink a XIII. sz.-ban. — Tuhrinszky K., Eperjes eredeté
nek mondái. Felsővidék 1900. — Potemkin, Sáros vm. leírása 1863. — 
Divald K., Eperjesi élet a XVII. sz., 1900. — Krieger T., Neueste hist.- 
romantische Versuche aus d, Gebiete d. Dichtkunst, 1833. — Lasztó- 
kay L., Adatok Eperjes hadi történetéből 1711-ig. — Ágoston K., Eper
jes átalakulása és hajdani jogi szervezete. — Szeremley S.. Az eperjesi 
mészárszék, 1880. — R. A., Régi érdekes okmány Bártfa ltból I—II. — 
Janola, Bardyjów, 1862. Bártfa sz. k. v., 1901. — Hintz, Bártfa gyógy
fürdő, 1901. — Myskovszky, Bártfa középk. műemlékei, I—II. — Vas A., 
Bártfai Kalauz. — Divald K., Eperjesi élet a XVII. században (Eperjesi 
Lapok, 1900.). Dr. Krieger Sámuelről családi feljegyzések. Dr. Csa- 
táry Á. magánközlése. — Sztankay, Eperjes társas élete a múltban 
(Eperjesi Lapok, 1905.). — Pallas-lexikon. — Havrillay S. kisszebeni 
volt főjegyző 1896. millennáris beszédje. — A Gergelylakiak ostora: 
Kisszeben regéje (Társalkodó, 1839. 68.). — (A 32. fejezethez érdekes 
adat Eperjesről a inagnetizmus kérdéséhez: Benczúr János, Termé
szetesen kifejlett mágnesi álom példája. L. Társalkodó, 1839., 3). — 
Éhen Gy., Városaink közélete, 1906. — Divéky, Felsőm agyarország ke- 
resk. összeköttetése LO-val a XIV—VII. sz. — Lasztókay L., Eperjes ipara 
és keresk. (Kir. k. főg. Ért. 1879—80.). — Bártfa és Bártfa-gyógyíürdő 
1903. — Egy eperjesi kereskedő a XVII. sz.-ban (Századok, 1881.). — 
Berzeviczy G., Ungarns Industrie u. Commerz, 1782. — Myskovszky V., 
Fiatalkori élményeim és emlékeim (Felső-Magyarország, 1908.). — 
A felvidéki városok egyházi és világi hatóságai a XVI—VII. században 
(Századok, 1887.). — Házadó (Századok, 1888.). — Adalékok Zemplén 
vm. történetéhez, V. 1. — Dr. Iványi B., Vázlatok Eperjes sz. kir. 
város középkori jogéletéből (1424—1509.). — Chronicon Eperjessiense 
ab A. 1665—1709 (M. N. Múzeum: Jankovics-kézirat). — Szerdahelyi G., 
Celebrium Hung. Urbium et Opp. chorographia, 1770. — Mesterséges 
fürdők (Századok, 1891.). — Dr. Chyzer K., Bártfa-gyógyfürdő. — A Krie- 
ger-család feljegyzései: dr. Csaláry Á. közlése. — Régibb emberbaráti 
mozgalmak (Az emberbarát, 1899.).— Bártfa-fürdő története: Janota J. 
1862 (tót), Chalupka D. 1896, Tarczay K. 1897. (német); továbbá: Be
schreibung des Bártfa Bades, 1817, irta: Csaplovich.; Bártfai Levelek, 
1818. irta: Dessewfiy József gróf. — Dr. Hankó V., Kirándulás a szinye- 
lipóczi Salvator-forráshoz. — Pulszky Ferencz napló-kézirata (M. N. 
Muzeum).

XXI. Szakasz: Osztr.-magy. Monarchia: Ruthének, tótok. — Szá
mán István, Sáros vm. népköltészete. (Az eperjesi Széchenyi-kör 1910. 
évi pályázatán 500 K díjjal jutalmazott pályamű). U. o tt: a bírálatok. 
Takács S., A vajdálás (Bp. Hírlap, 1909., 77.). — Myskovszky E., Régi 
fatemplomok (Művészet, 1905.). — Pasteiner Gy., Építészeti emlékek 
Felsőmagyarországon. — U. a. Építőművészet, 1908. — Myskovszky V.,

4 8*
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Faépítészetünk műemlékeiről. — U. a. Adalékok régi fatemplomaink 
ismertetéséhez (Arch. Ért. 1894.). — Körtvélyessy B., Egy sm-i románkori 
műemlék (a cselfalvai t.-ra vonatkozó irodalommal) 1908. — Sárosi 
műemlékek. (Arch. Közi. 1894—1896.). — Bártfai középk. műemlékek 
(Arch. Ért. VII. k.). — Myskovszky V., Bártfa középk. műemlékei I II. — 
U. a., A bártfai plebánia-templom régi barokk oltára. (Arch. Ért. 
XXVIII. új f.). — Protoc. Senatus C. Bartph. 1669—81. — Dr. Vas A., 
A bártfai Hölzel-faiskola (Bártfa áll. gimn. Ért. 1900—1.). — Divald K., 
A felsőmagyarország renaissance építészet. — Dr. Janicsek J., A Tar- 
czayak és a héthársi templom (Felsővidék, 1902.). U. a.. Nevezetesebb 
épületek Eperjesen (Eperjesi Lapok, 1910.). — Eperjesi középkori mű
emlékek (Arch. Ért. 1904). — Tuhrinszky K., Adalékok az eperjesi róni. 
kath. pléb. templom történetéhez (Felsővidék, 1900.). — Divald K.: 
Eperjes templomai. — Myskovszky V., Az eperjesi «Sz. Miklós» czímű 
pléb.-templom. — Pap K., Egy magyar renaissance szószék (Uránia,
III. 5). — Divald K., Ren. építés Felső-MOn. 1908. — Dr. Janicsek, Az 
eperjesi régibb ren. házak ornamentumai (Arch. Ért. 1905.). — Mys
kovszky V., Winter György bártfai biró arczképes zászlója és emlék
köve 1680. (Arch. Ért. 1903.). — U. a., A bártfai templom régi barokk 
oltára (Arch. Ért. XXVIII. uj f.). — Kornélius, A f.-mo i barokk építé
szet (Építészeti Szemle). —- Építészeti emlékek Felső-Magyarországon 
(Osztr.-Magy. monarchia). — Szémán I., A B. Sz. M. tisztelete a görög 
egyházban. — Mihalik J., Vezető a Svmei Muzeum gyűjteményeiben. — 
Divald K., Svm szövött emlékei. — U. a., A Makovicza művészete 
(Művészet VII.). — Latkóczy M., A humanizmus egy elfeledett nőalakja 
(Eperjesi kir. kath. főg. Ért. 1890 1.). — Dr. Horváth Ö., Petőfi Eperje
sen. — U. a. A sárosmegyei jótékony nőegyesület. - Dr. Nagy S., Sáros 
várm. írói köre. (Irodalomb Közi. XIX. 3). — Az eperjesi Széchenyi-kör 
emlékkönyvei és jegyzőkönyvei. — Id. Szinnyey J., Magyar irók. — 
Marczali, Az 1790—1. országgyűlés története. — Régi csillagaink Eper
jes keletén (kézirat). — Abafi L., Geschichte der Freumaurerei in Östr- 
Ungarn I—V. — Vöröss S., Képek az eperjesi magyar színészet múltjá
ból (Eperjesi Lapok, 1908.). — Thaly K., Színjáték (1669 okt. 4.) az 
eperj. kollégiumban (Századok, 1880.). — Abel J., Szinügy Bártfán a 
XVI—VII. (Századok, 1884.).

A családok czikkei végén a zárójellel jelzett megye: a család első vagy 
további szereplését mutatja.

Zárójelbe foglalt évszám: a megyei történetben a megyei, a városi törté
netben pedig az illető városi levéltári (jegyzőkönyvi) évre utal.

Rövidítések, jelek,

b. = birtok,
c. = comes,
cr. = czímer,
cs. =  család,

<1. — ^  — dénár,
dón. =  donáczió,
Fk. -- foszladék, takaró,
TIT. = M. kir. Helytartó-tanács,
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k. = község, nmbeli — nemzetségbeli,
ki. = káptalan, q =  métermázsa,
kv. = konvent, Sd. =  sisakdísz,
lit. =  literatus, VH. =  vármegyei hatóság,
m =  márka ezüstben. Vm. =  vármegye,
m = magyar (frt), VT. =  városi tanács.

JAVÍTANI VALÓK.

I. k ö te t .

5. lap 6. s . : É. sz. 48°46 5 '—49°25'. K. b. 38°19'-39c28'. — 6. lap 18. s. 
73 km-t, 19. s .: 76 km-nyi.

12. « 27. s .: Ny-i. — 13. lap 1. s .: «szakasz. Ebből. . . Eperjesnél.» — 18. s. :
ÉNy-i. 13. lap 32. s .: «tör keresztül. Azt a sziklahasadékot stb.» 

14. « 10. s . : Tarczavölgygyel . . .
18. « 18—19. s . : «A zempléni Varaiméig». 19. lap 10. s .: «mellékmélyedés

ben» la Kamenecz-völgybe nyíló mellékvölgyben).
24. « 17. s . : 1. a Sóink» 1 3 mf folyású.2
24. « alul2 1 km =  011971 magyar mf.
24. « 17. s .: «Tulajdonkép a Nagy Svinkának» — 20. s . : «részben D-nek 

(Sáros vm)».
24. « 24. s . : «halad, majd» — 25. s . : «Kajáta község alatt D-re-----egyesül».
25. « 8. s . : «Első mellékvize a Répási patak, második a Szalóki s úgy ala

kul ki».
25. « 17. s . : «és Zsadványnál a Hernádba siet». — 19. s .: 155 m. — 32. s .:

«s a melynek 1000 frtnál».
20. « 10. s. : «Daróczi, majd az» — 27. lap 4. s .: «Eredő pontjai az Osztra és

Kujáva hegységre esnek, a honnan» — 20. s . : «Megyebeli mel
lékvizei — a Svinkán kívül — a Bukovináról lefolyó és az
Oruzsini patak. Van azonban»------26. s . : «tájáról s tovább
oldalról» — 32. s. : «20 mf a pályája a Mincsovecz-hegytől 
kezdve».

28. « 3. s .: «Bodrognak» 4. s . : «Jobbról hat mellékfolyója van» — 11. s. :
«duzzasztanak. Balról mellékfolyói: a Bresznik, Lukavicza, 
Kamenecz és több patak». — 30. s.: «Orlónak EK-i.»

29. « 2. s .: «viszont a Bajorvágási stb.» — 5. s . : «Sztarinai» — 10. s . : «Her-
nád és Tarcza» — 13. s. : «Kárpátok, még ped ig------ ». 22. s . :
leginkább elő. S előfordul (a szepesi Korompa irányában) a 
vasércz.

13. « 12. s. : (L. XX. sz.).
52. « 11. s. : néhol (pl. Friesen) nyáron a gyűjtésével kenyerét.
55. « 20. s . : pécsúj falusi.
61. « 4. s .: 111. Allgcmi------3. azonkívül a Szinyei Merse — s 4.
77. « — « : «111. Szakasz. A megye kialakulásának kezdetei. Kyolczadik feje-
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zet. Várispánság és megye. I. Honfoglaló őseink a folyamok 
mentén, esetleg a rómaiak kereskedelmi útjain haladtak”.

78. lap 34. s .: III. A megye fö ld je------
79. « 10. s . : «A föld tehát átlagban néptelen még. A telepítés« — — 16. s. :

«szervezhető s Újvár vármegyéhez tartozott. Mindkét területnek 
főtulajdonosa Aha, s tényleg mindkettő 1 /43—7 közt is — 
Novum Castrum vármegye főispánsága alatt állott» — 24. s .:
«Újvárt------mondja = 0» — 26. s . : «Úfalu — — Új-Koehma
=  0»; — 31. s .: «De a XIII. század elején már némi kulturális 
nyomokra akadunk. Szerzetesek lépnek, hihetőleg királyi aka
ratból kifolyólag, a megye — — 80. lap. 1. s .: «A templáriusok 
építik — állítólag — 1200 elején —» 80. lap 3. és 81. lap 
1-3. bekezdése helyett:

«Sz. István vármegyéje külömhözik a későbbitől. Az övé 
királyi uradalom, melynek középpontja van. Ennek az urada
lomnak megye (mesgve) neve is az ő korabeli. A név határt 
jelent. A megyék a nevöket a középponti vártól vagy az ispán
tól kapták. A megyei határ természetesen csak utóbb alakul ki 
végleg, ezért az egyik megye határa esetleg átnyúlik még a 
másikba is. A megye élén az ispán áll a jövedelem harmadá
nak élvezésével: gazdaságot vezet, kir, parancsokat teljesít, a 
lakosságon bíráskodik, a népét hadba viszi. Helyettesei: a bírás
kodásban az udvarbiró, továbbá a felügyelő várnagy s a had
vezető hadnagy, ki alatt a századosok és tizedesek működnek. 
A várjobbágyok is az ispán segédei. Várszolga a többi várnép.

A praedium regale-n a birtokjog forrása a király személye, 
míg a nemzetségi birtokokon e jogon kívül az ősfoglalás jogi 
követkeményei élnek s ezek keretén belül az ősi szokásjog. 
A köztudat megkülömbözteti a kir. megyéket és a kir. családi 
jószágot. Amazok országos javak, a jövedelmeik országos köz- 
czélra valók. A kir. birtokon élő a kir. udvar hatalma alatt áll 
s a neki juttatott kir. adomány különleges szolgálatra (pl. erdő
őrök, vadászok, peezérek vezetésére) vonatkozik.

A középponti szervezetből a helyi önkormányzati intézmény 
lassan alakult ki. A honfoglaló nemzetségek közös földjén nem 
a kir. megyei jog, hanem az ősi szokásjog uralkodik. A nem
zetségek jogi eseteit a vének intézik, bár feljebbezésnek a 
királyhoz van helye. A nemzetségek tagjai a kir. zászló alatt 
harczolnak s az egyháznak tizedet fizetnek. Sz. István megyéjé
nek szervezése után az ispán köztük birtok- vagy személyjog 
tekintetében nem rendelkezik, utóbb azonban elfogadják öl a 
közhatalom képviselőjének. Az ispán tiszte igv lesz országos 
méltósággá. De a nemesség, mely hatalomban és birtokban 
megfogy, elégedetlen. Kapóra jön a XII. században az ellen
királyok és herczegek viaskodása : ők is az egyéni tulajdon 
megszerzése után törik magokat. Az így támadt birtokariszto-
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kracziával bomladoznak az ősi intézmények s velők a kir. vár
uradalmak, melyeknek népe elhagyatva érzi magát, magáévá 
teszi a vármegyéje ügyét s még a kir. l endeletekkel szemben 
is védelmezi. Ekkép alakul ki a vármegye új fogalma, hogy 
nem kir. uradalom, hanem a korona java s a rajta élő az orszá
gos közszabadság részese. A tatárjárás rohamosan megdönti 
a kir. megye jogrendjét. Utána a személyes szabadság és vagyon 
koczkán forog, melyeknek számontartói addig a nemzetségek 
voltak. A perek sokasága II. Endrétől kezdve bírói bizottságok 
kiküldését kívánja, a melyek okleveleket állítanak ki a birtokos
nak a birtokáról. Lassan a várnépből a kisebb szabadságú ele
mek s a várnépből és nemzetségekből a köznemesség kivál
nak, míg a hegyi várakban birtokarisztokraczia alakul ki kör
nyező népes községekkel. A két fél szemben áll egymással, s a 
köznemes a XIII. században lassan öntudatra ébred és a kir. 
megye kormányzatában részt követel. A tatárjárás után ez a 
megyei önkormányzat felé való törekvés még nagyobb. Már a 
nádori itélőszékhez nádori birótársakul a köznemesség a maga 
embeieit választja. A XIII. század hatvanas éveitől feltűnnek a 
köznemesség rendes bírái (szolgabirák), mintáz ősi nemzetségi 
békebirák utódai. A comes főispánná, az udvarbiró alispánná 
lesz. De azért a kir. megye külső formái nem változtak: ennek 
képe az Anjouk alatt homályosodik el, a mikor a nemesek kö 
zönsége : Universitas Nobilium. Az önkormányzatú vármegye 
az 1291. és 1298. törvények alapján szerveződik.»

S3, lap 7. s .: «A tatárjárás------stb. =  0» — 22. s.: «Arra következik» =
Hozzájárul ehhez még előzőleg az — —

<34. « 24. s . : «Mindazáltal------kell lennie» =  Sáros vm 1362. hatósági ok
levele «Vicecomes et indices nobiles»-t említ. (Az 1291. 16. t.-cz. 
szerint az utóbbiak száma 4.)

85. « 13. s .: «mely mint többször a várispánság székhelye.» — —
85. « 15. s .: nKilenczedik fejezet. Sáros vármegye különválása. — 22. s .: «Két 

Újvár — — adatunk» = 0 —-
85. ei 24. s. és 86. lap helyett: «Első királyunk Újvár vármegyét a többivel 

együtt egy időben létesíti. Mivel a föld a Mátra alján és a Iler- 
nád mentén az Aba-ncmzetség szállásbirtoka, ezt a két kir. 
birtokot egy megyeispán alá rendeli. Sáros, míg lakatlan, nem 
tartozik még bele s csak a XII. század folyamán csatolják 
hozzá. A mai Heves, Abauj és Sáros vármegyék bizonyos fokig 
mégis élnek önálló életet. Mindegyikben lassan erős várispán- 
ságot szerveznek, melyben a várispán a megyei comes rendel
kezéséhez alkalmazkodik. Újvár vármegye 1242-ben még a maga 
egészében fennáll, melynek comes-ét az illető várispánok helyet
tesítik, ha távol van. A székhelye külömben ennek Forró (Abaúj- 
Torna vm). A IV. Béla alatt végbement birtokrendezések kö
vetkezménye az, hogy Sárosban a kir. vagyon felgyarapszik,
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87. lap
88. «

88. «

89. «

90.

90. '

91. « 
99. « 
99. « 

101. « 

103. « 
111. «

ezé pedig az, hogy Sáros vármegye ispánsága létesül. Sáros 
vármegye különválása tehát 1243—7. közé esik. Az újvári comes 
alatt Heves és Abaújvár vármegyék maradnak, bár 1266-ig 
némelykor amaz tölti be az egész régi Újvár vármegye föispáni 
tisztét.»

1. és 7. s . : «Abaüj» — Újvár — 10. s . : «csak 1314-ben».
5, s . : «A különvált megye Sáros-vártól kapta nevét. A név eredetét 

külömbözőkép magyarázzák. Némelyek onnan, hogy Sáros-vár 
könnyen elzárta a tarczai völgyet, meg hogy Za-rus az oroszok- 
lakta területen kívül eső részt jelentett. Azt hiszem, hogy a régi 
Sáros-pothoka— a vár alatt — adott a várnak és közvetve a me
gyének nevet.

17. s . : «szempontból igen fontos tényezők» — 24. s . : «Nálunk a czi- 
merjelvényt 1327-től kezdik a királyok adományozni. Azóta 
felségjog a czimeradományozás. A megyei czimer a XV. szá
zadban csak egy helyt (Somogy vm), a XVI. századtól azonban 
rendszeresen szerepel. Természetesen a pecséttel együtt.

1—5. s. =  0; 8—21. s .: «Ritka az Írástudó ember. IV. Béláig jegyző
könyv nincs. A megyéből okirat nem kerül ki. De már az 
1291. 16. t.-cz. szellemében a 4 szolgabirónak pecsétje van, 
melyen mindig a családi czimer látható. Ilyen pl.» — 
28—34. s. =  0 —

1—8. s. : «Mohács után a megyei czimer és pecsét állandóan kir. ado
mányozás tárgya, melyeket dobozban őriz a levéltár az alispán, 
szolgabirák és esküdtek pecsétje alatt». — 11. s .: «a viasz le 
nem töredezett».

13—32. s. és 91. lap helyett: «A czimer körzetben álló vágott pajzst 
mutat. A felső rész kék mezejében szárnyas nőalak lágyékig 
látható. Ruhája sárga, a mellén keresztforma stóla van. Két 
karját a feje fölé emeli s kir. koronát tart. Tekintete szemben 
esik. A pajzs alsó részét Magyarország (s talán Sáros vármegye) 
folyóbeli gazdagságának jeléül négy hullámos pólya tölti be. 
A pólyák felváltva fehérek és kékek. Sisakdísz nincs ; csak két 
foszlány díszíti teljes körzetül a pajzsot; ezek czifrázott lomb- 
díszűek, balról kék-aranv, jobbról vörös-arany színűek. (A Liber 
Regius 66. köt.-beli pecsétképen a lágyékig meztelen nőalak 
szárnyatlan és ruhátlan Ez 1839-iki kir. adományozás. A mel
léklet rajzában a pajzs felső része kék.) A megye előbb zöld 
viaszpecsétet alkalmazott; az új czímert kisérő kir. levél engedi 
meg a vörös pecsétviasz használatát».

20. s. : «A megye pecsétje a czimer kiegészítő része. E gyütt------»
7. s . : A magyarországi telepítések igazában 1209-vel kezdődtek.

12. s. : «Autonom — — szakadt ki» — 0
25. s . : A ((német» települi") mozgalomban a K-i németség —
7. s. : a sziléziai és magdeburgi —

10. s .: «1761., 1767. s a fiának 1783. — —»
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117. lap 28. s .: «Adatok------ jegyzőkönyv» =  0
125. « 3. s . : tót c végzettel ejti.
135. « 18. s . : birtok-rendezés.
141. « — «: Újvár: Novum Castrumot hajdan------
141. « — s : Zboró-vár - Zboró.
144. « — « : Kochnaalja =  0
144. « — « : 1 Kukeneijurpothok, Mghalhazatetey, Nenefew, Wlwespothok =  víz

parti birtokrészek vagy határdombok.
179. o 3. s. : A nemesi rend a vármegyei intézményben érvényesül. Mert a 

papi rendből —
179. « 9. s .: A kir. hatalomnak egyik sarkköve-------
181. « 5. s . : oPraedialistája1 ------- katonáskodott» a jegyzettel együtt = 0
183. « IV. A birtok öröklött vagy szerzett.
184. « 4. s. : Jassiók (a tulajdon bevallása) —
191. « 1. s : czimerlevél is került be az országba. 1526 előtt másfél száznál

tö b b ------
217. « 21. s . : visszatér a sas.1

1 1456-ból való a négy család czímere.
223=233. 1. IV. Lőrincz De Sztára.
227. « 30. s . : A IV. Tnrkeöy-nemzetség-et és 229. 1. 4. s.: a Gyármán-nemzet- 

séget Karácsonyi J. családoknak tekinti.
242. « 4. s .: A várm egyében m egfordult összes nem esi családok.
243. « -  « ■ Ahwz Mihály 1628.. 1630. (L. Alesz. Aisz =  Alt.)
251. « — « : Balychky-xÁrnagy. (Lengyel ns.)
251. « — « : Bán. Ős: Bogomér.
269. « — « : Bedegi = Bedegi Nyáry Pál 1612. (Hont m.)
246. « — « : Brükg = 0
280. « — « : I. Chiak; II. Chink (L. Csáky).
296. « 2. s . : «Comes et dux Theculse f Ite f Márton f Chama f Uz» a Dobay-

család leszármaztatásában a 221. és 473. lapokon való sorrend
től eltér. Ott Ite és Uz közt — úgy látszik — a közbeeső fiágak 
kimaradtak.

304. « — ft : Fábiány Dorka (L. Benedict Jónásné.)
337. « — « : Kálnássy-cs. (L. Turul 1905., 157. 1.)
372. ft — « : Másság (L. Massa.)
374. « — « : Me ff ezer (L. Neflczer.)
376. « 3. s .: Dénes főszolgabíró (1720—83.).
377. « — s .: II. Benedek «kapja» — 0 
385. « — s .: Xedeczey (L. Nedeczky).
388. « 5. s . : 1335-ben.
388. « — « : Olasz (L. Olay.)
415. « — s . : Regnlyi (Ragályi.)
424. « — s. : Semsey : De Semse 1280.
425. « 8. s. : I. Mátyás f János 1569. F iai:

I. a) László f László f Pál f András f András f Jób lés Lajos 
1873.); Jób fiai: Albert, László gróf; Andor, a M. T. 
Akadémia t. tagja:
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b) II. Mátyás 1592. ísáros vármegyei ág) f Ferencz f Vilmos 
f Péter f Pál.

II. Lajos fiai: Andor, Péter, Antal.
c) Péter fiai: István (f Manó f Gusztáv f Albert) és Ilona- 

ventura;
Mihály és Sándor stb.;

d) Antal fiai: Boldizsár, János, Pál, Ignácz, Károly; 
a) Boldizsár fiai: Vincze és László;

Yincze fiai : Boldizsár stb.
« « : Géza fiai: Boldizsár és Zoltán ;
« « : Ottó f József.

László fiai: Adolf és Mór (f Béla).
(?) János f Vilmos f Miklós f Ádám fiai: Bichárd és Pál. 
y) Ignácz stb. d) Károly stb. II.

440. lap — s. : Svethó : IV. Béla.
440. « — s. : Szabó-cs. (L. Bártfai [Szabó?] Péter 1530.)
440. (( — s .: Szakácsy (L. Szakaszy =  Zakacsy.)
447. (( 6. s. : Jenő 1887-ben.
448. « — s.: Szomolyay (L. Szomolny.)
467. (( 1 . s .: Tornay - Tornallvay Jakab szentmihálvi és jakorisi 

1528-ban, hűtlenség miatt, elveszti és Szeben kapja 
dón.-kép.

birtokait 
meg kir.

467. (( — s. : Tökeli =  Thököli.
471. « — s .: Ungheday (L. Ungódy.)
475. « — s.: Váczy (L. Vaszy, Vatsy.)
488. (( — s .: Zudar (castellanus =  várnagy.)

II. Kötet.
67. laphoz : «Jegyzet. A II. Rákóczi F.-féle felkelés kezdetén 1706-ban szaka

dás előtt állott a vármegyei nemesség. Annak előzményei már 
1703 decz. 13-tól kezdve mutatkoztak, a mikor a nemesség egy 
része az örökös főispán (fejedelem) megbízásából Berthóty 
Ferencz elnöklésével Héthárson tisztújító széket tartott, míg a 
királypártiak Eperjesre húzódtak be s amazoktól külön vezet
ték a vármegyét. A kurucz vármegye Alsósebesen, Eperjes kül
városában (1704 nov. 10., decz. 3.), majd Eperjes elfoglalása után 
magában a városban (decz. 18.) tartotta üléseit s 1710 decz. 13-án 
adta át a vezetést Berzeviczy Jánosnak és Palugyay Zsigmond 
jegyzőnek; a labancz vármegye 1704 ápr. 25-ig, illetőleg 1704 
decz. 18 ig működött». (L. II. k. Cl s köv. 1.

83. lap 1. s. : «Komlóskeresztesena
114. « 8. s . : íiMerse Felix».
120. « 11. s .: cállása gazdag javadalmazású méltóság» — —
121. « — s .: Jegyzethez: Orsz. Lt. dip. 4326).
122. » alul 3. s. : két-irású ; «míg pl. egy kéz Írása»
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177. lap alul 13. s. : «IX. Vármegyei főispánok: I. Újvár vármegye főispánjai : 
1138—1232-ig;
II. Sáros vármegye főispánjai :
1247-ben Thecus (Tegus), Torna-nemzetségbeli (1247., 
1249., 1261., 1270). — 1252—4-ben Mihály. — 1257-ben 
Cyprián. — 1270-ben Domokos (1272.). — 1273 ban László, 
Thecus fia. — 1279-ben Demeter. — 1285-ben András c., 
Lörincz tárnokmesmester. — 1298-ban Demeter, Henrik c. 
1315-ben Mihály, Akos-nmb„ Sáros-vár várnagya. — 1319- 
ben Mihály, ki 1323-ban Sáros és Zemplén vm, comese. — 
1323-ban Mihály tárnok, mindkét vármegye comese (1324.j. 
1325—7-ben Mihály szlavóniai bán, tárnok és Sopron vm. 
comese. — 1329-ben Drugeth Willermus szepesi és újvári c- 
(1331.). — 1334-ben Perényi Miklós (1343.). — 1346-ban Budá
mén Kónya szepesi és nógrádi c. — 1347-ben Ethico. — 
1350-ben Simon. •— 1352-ben István. — (1354-től hibátlan 
a sorrend.)

182. « (( 4. s. : «a) Uj adóalapok. Az adózás------ »
250. (( (( 9. s .: «Jegyzet: A vízválasztó a Héthárstól Pusztamezön 

Poprád felé vezető emelkedés».
3 2. (( « 13. s .: «a Tapoly partján».
880. « « — s. : Buják (L. Sárosbuják.)
381. (( « — s. : Bunyila.
383. (( <( — s. : Csircs (L. 382. lapon : Cseres.)
401. (( — s .: Gycrtyánpalak : 1719-ben Hrabovcsik.
401. (( « 9. s .: «Rabóez» <a 458. 1. 17. s.-ba iktatandó).
402. « (( —  s .  : «Hanusfalu (L. 481. lapon : Tapoly hamisfalva.)»
447. (l « 6. s .: «Jenő 1887-ben».
470. (( « — s. : «Sóvár CL. a 447. lapon : Németsóvár és a 491. lapon : 

sóvár).
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I. Lehetőleg azokat a követelményeket oldottam meg a 
munkámban, a melyekről a Magyar Történelmi Társulat s a 
legszabatosabban Tagányi Károly szólanak. Mint ilyen, várja 
ez a mű a szakbirálaiot, vagyis mint Sáros vármegyének, 
ennek a mi szűkebbkörű világunknak őszinte rajza. A föld és 
a rajta élők küzdelmei s az intézmények, melyeket az idő 
felépít s esetleg megsemmisít, kértek helyet benne. Mert 
Sáros vármegye igazán a szenvedések földje: azokat az elemek 
és viszonyok hozták ránk, de hoztuk magunk is. A politi
kai, köz- és magánjogi szempontoknak kellett tehát a műben 
irányadóknak lenniük.

Családtörténetet és a városok külön monográfiáját e sze
rint nem adhattam. Mindkettő: a nemesi család és a város 
csak egy-egy tényezője a vármegyei életnek, s annyiban tar
toznak a műbe, a mennviben amaz ennek életét túlnvomóan 
irányította, emez pedig — ha jó ideig párvonalosan műkö
dött is — (“gyes intézmények létrehozásában vagy kifejtésé
ben amannak kiegészítője volt.

A nemesi családok bemutatásánál a főtekintet csak a bir
toklásra és a történeti szereplésre eshetett. A genealogikus 
táblázatok, bár nem ide valók, itt-ott közkívánatra bővültek 
ki, a mennyiben — a monográfia felügyelő-bizottságának ha
tározata alapján — a kefelenyomatokat az élő családoknak 
meg kellett küldenem. A legtöbbje adott is kiegészítéseket. 
A nemzetségek történetére nézve továbbá az a megjegyzésem,
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hogy főleg Csorna József, Wertner, Nagy Iván és Karácsonyi 
János munkái alapján dolgoztam ugyan, mindazáltal a köztük 
levő nagy eltérések magyarázzák, hogy lehet a munka e ré
szében, sőt van is, egy és más hiba, a mi tolihibának tűn
hetik fel, holott nem az. Gondolom egyébként, hogy pontos 
összefoglaló családtörténetek írására vállalkozni ma még korai 
dolog. A családi adatokat részben a jegyzőkönyvek, a Magyar 
Nemzeti Múzeum hivatalos másolatai és elenchusok, részben 
eredeti okiratok, vagy kész családi monográfiák szolgáltatták.

II. Munkám írása közben — a kész tanulmányokon 
kívül, melyekből a szakemberek felfogásának lehető össze
vetésére kellett törekednem — első sorban eredeti források
ból merítettem az anyagot. Az okiratok lenyomatásáról — 
térszüke miatt — le kellett mondanom; így a XXII. szakasz
ban közlött utalásokkal és Regestrummal segítettem, mely 
külön csoportonkint s évrendben sorolja fel a fontosabb 
adatokat. Természetesen, ahol szükség volt rá, a felhasznált 
tanulmányok okirati adataira is utaltam. Külömben, a meny
nyiben nálunk az egyes levéltárak végleges rendezése még 
csak folyamatban van, jól tudom, hogy tetemes az okiratanyag, 
mely a jövő kutatókra, illetőleg feldolgozókra vár; Eperjes 
és Bártfa városok, valamint a sárosi nemesség családtörté
nete külön egy-egy terjedelmes monográfia megírására szá
míthatnak : annyit azonban nyugodtan jelenthetek ki, hogy 
a vármegye történeti képe úgy, a mint megrajzolnom sikerült, 
lényegében nem fog változni az utódaim munkássága után.

A III. kötet végén szakaszonkint összeállított tanulmá
nyok (forrásművek) felhasználásában, főleg a hol ma is vitas 
kérdésekben kellett döntenem, azzal a szabadsággal éltem, a 
melyre a mű czélja utalt. Az irói jog tisztelete nem akadá- 
Ivozol t tehát meg abban, hogy pl. dr. Gábor Gyulának «A me
gyei intézmény alakulása és működése Nagy Lajos alatt» ez. 
művéből, melynek t. i. a nézetek összeegyeztetése a feladata, 
gondosan felhasználjak egyes — alaposan kifejtett — tétele
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két; hasonlókép jártam el a földrajzi, archseologiai szakaszok 
tárgyalásában, a nemesség szereplésének, az igazságszolgál
tatásnak, az iparnak és városi jogéletnek, a vallás- és köz- 
oktatásügynek rajzában s a néplélek jellemzésének kérdésé
ben. Itt kiváló szakmunkák (a többi közt: Divald Kornél 
műtörténeti tanulmányai) álltak rendelkezésemre. Sajnálattal 
jelzem, hogy a vármegyei alispánok névsorát — a jegyző
könyvek igen hiányos adatai miatt — mellőznöm kellett.1

A mű historikumához tartozik még annak megemlítése 
is, hogy eddigi bírálóinak kifogásai alapján az I—II. kötet 
hibáit, a mennyiben hibákul ismerhettem el, a javítani valók 
közt rendbe hoztam.

III. A vármegyei monográfia megiratásának terve 1894 
óta vajúdott. A véletlen hozta magával, hogy vállalkozzam 
reá. Ismertem a nehézségeket. Jóakaratú munkakedvemen 
kívül azok legyőzésére különösen az a körülmény biztatott, 
hogy erősen pusztulóban vannak az emlékeink. S nem ma
radtam egymagámra a munka folyamatán. Hálásan kell meg
emlékeznem sokak támogatásáról: Tahy József alispán a terv 
szóba hozatalától kezdve őszinte barátja volt a vállalatnak, s 
azok voltak Ghillányi Imre báró orsz. képviselő és a Mono
gráfia felügyelő bizottságának elnöke: dr. Berzeviczy Albert 
v. b. tit. tan., a M. Tudományos Akadémia elnöke, továbbá 
tagjai: id. Bánó József, Bánó Aladár, id. Dessewffy Pál, Eiselt 
Antal, Fest Lajos, Ghillányi Imre br., Hodossy Imre, Korányi 
Antal, Krayzell Aladár, dr. Mikler Károly, Péchy Zsigmond, 
Bhódy Alajos, Szmrecsányi Jenő, Tahy József, dr. Válvi 
János v. b. t. t. És tanácscsal, adatokkal, Írásos közlésekkel, 
könyvekkel támogattak Csorna József és dr. Fejérpataky 
László m. kir. udv. tanácsos, budapesti tud.-egyetemi ny. r.

1 A mű terjedelme 110 ívben volt megszabva. Ez az oka annak, hogy a 
források idézését és több adatot mellőznöm kellett; oka továbbá annak, hogy 
a XXI. szakaszt egészen apró hetükkel nyomattam s a kézirati anyagot tete
mesen megrövidítve adtam.
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tanár stb., m. t. akadémiai tagok, Soós Elemér ny. honvéd 
ezredes, Lukovieh Aladár vármegyei gazdasági egyesületi tit
kár, Gömöry János eperjesi koll. főgimn. igazgató, Szémán 
István és Wick Béla eperjesi kir. kath. főgimn. hittanárok, 
Zsebráczkv Géza palocsai plébános. Harcsár Péter kisszebeni 
prépost-plébános, dr. Vas Antal bártfai áll. gimn. igazgató, a 
nagyobb családok seniorai, id. Bánó József, a magy. képvi
selőház néhai alelnöke, ki a Századok-beli tanulmányait és 
jegyzeteit készséggel bocsátotta rendelkezésemre, a kisszebeni 
kegyesrendi gimnázium igazgatósága, az ág. h. ev. kollégium 
könyvtárosai, dr. Janicsek József kir. kath. főgimnáziumi 
tanár, dr. Szlávik Mátyás ág. h. ev. theologiai akad. tanár, 
Kisszcben és Bártfa polgármesterei, Magyar József eperjesi 
városi főjegyző, az eperjesi izr. iskolák vezetői stb. s végül 
Török Gyula eperjesi kir. kath. főgimnáziumi rajztanár, aki 
a czimerek igazán művészi rajzával támogatta a Franklin- 
Társulal gondos munkáját.

Végül emlékezem meg azokról, a kik köszönetem legjavát 
foglalják le abban a fárasztó munkában, melyet a mű reví
ziója kívánt. Szerződésem nem kötelezett rá. hogy a kézirat 
előzetes bírálat tárgya legyen; magam tűztem ki tehát fel
adatomul. A felügyelő-bizottság nagynevű elnöke: dr. Berze- 
viczy Albert ezirányú kérelmemre azzal a lekötelező készség
gel válaszolt, a melyre ismert ügyszeretete s annál is inkább 
a szülőföldjéhez való lángoló vonzódása ösztönözte. Azzal, a 
mit e mű javáért a kézirat többszörös felülvizsgálatával, tüzetes 
útbaigazításaival, s általában a munka egész foHamatán való 
támogatásával végzett, a legtávolabbról sem érhet fel az én 
hálám. Ha van sikere a műnek, abban igen nagy rész az 
övé. Gsak legújabb politikai elfoglaltsága kényszerítette rá, 
hogy az utolsó kötet XVI. sz., XXIX—XXX. f.-nek bírálatára 
Ghillányi Imre br.-t, a XX. és XXII. szakaszokéra pedig 
dr. Fejérpataky Lászlót, az Orsz. Széchenyi-könyvtár igazgató
ját kérje fel a felügyelőbizottság. S támogattak a revízióban
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Dóbiás Ede kir. műszaki tanácsos, Ágoston Károly, Fekt 
Ferencz, Hulyák Valér és Jákobéi Dezső kir. kath. főgimn. 
tanárok.

Köszönettel Sáros vármegye közönségének bizalmáért, 
hogy a mű megírásával foglalkozhattam, zárom le e sorokat. 
Fény és árnyék váltakoznak a monográfia lapjain : hivatásom
ból kifolyólag tárgyilagos igazságszeretettel emeltem ki amazt 
és magyaráztam meg emezt. Ha ugyanezek irányítják olvasói
mat, hiszem, a történelmi okulás, melyre czélzok, nem ma
radhat el.

Eperjes, 1912. július hó.
Szerző.


