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A „Magyarország Vármegyéi és Városai"

czímü nagy mü közli a vármegyéknek, városoknak, községeknek, történelmi, földrajzi,

földtani, természetrajzi, képzmvészeti, néprajzi, statisztikai, hadügyi, stb. adatait

;

a kulturális, a közigazgatási, vallási-, közoktatás-, igazság- és egészségügyi intézmények-

nek és viszonyoknak minden részletét, a családok genealógiáját, a közlekedési viszo-

nyok, a városok és vidékek leírását. A gazdaközönségnek pontos képet nyújt a mez-
gazdaságról, a tulajdonjogi, kezelési és bérleti viszonyokról ; az iparos, a keresked

és vállalkozó megismerheti belle a városok ipari, kereskedelmi és pénzügyi viszonyait,

az érdekképviseletek szervezetét és végre kiterjed e mü a társadalmi, nevezetesen az

egyesületi és testületi élet ismertetésére. Mindezt nem száraz, lexikonszer modorban,

hanem könnyen érthet, világos és mindenkinek kellemes olvasmányt nyújtó módon,

kísérve folyton számos ismeretterjeszt, szép kivitel, állandó becs mümelléklettel,

képpel, rajzokkal, térképekkel stb.

A munka egyes részeit mind oly szakemberekkel íratjuk meg, a kik különösen

az illet vidéknek vagy szakmáknak kitn ismeri és akik elre is teljes biztosítékot

nyújtanak a munka alaposságára nézve.

A „MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI"

a közvetlen tudás és megismerés alapján szerkesztett mü, melynek alaposságát az

említett szakférfiak és helyi írók megbízhatósága mellett, a fvárosi szakírókból alakult

állandó munkatársak központi bizottsága biztosítja.

A „MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI"

húsz kötetre van tervezve ; évenkint két kötet jelenik meg és a teljes munka
megrendelésénél minden kötet ára díszkötésben 6 frt.

Eddig a következ 4 kötet jelent meg:
Abanj-Torna-Vármegye és Kassa.

Fiume és a Magyar-horvát tengerpart.

Vasvármegye.
Nyitravármegye.

Elkészítés alatt vannnak: Szabolcs-, Bihar-, Kolozsvármegye és Kolozsvár, Hajdu-

vármegye és Debreczen.

Megrendeléseket elfogad Budapesten

:

A „Magyarország Vármegyéi és Városai" kiadóhivatala

Budapest, VII., Rottenbiller-utcza 34.
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AGYAR0R8ZÁG

VÁRMEGYÉI E8 VÁROSAI
(MAGYARORSZÁG MONOGRÁFIÁJA)

A MAGYAR KORONA ORSZÁGAI TÖRTÉNETÉNEK, FÖLDRAJZI, KÉPZMVÉSZETI, NÉPRAJZI, HADÜGYI ÉS

TERMÉSZETI VISZONYAINAK, KÖZMVELDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI ÁLLAPOTÁNAK

ENCIKLOPÉDIÁJA

A „MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK BIZOTTSÁGA

KÖZREMKÖDÉSÉVEL, SZERKESZTI

DR SZIKLAY JÁNOS És DR BOROVSZKY SAMU.

SZAMOS SZÍNES melleklettel, mmelléklettel, térképpel, terv- és helyzetrajzzal

ÉS SZÖVEG-KÉPPEL,

BUDAPEST

„APollo- IRODALMI TÁRSASÁG

„MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁKOSAI"

szJilikiiSZTÖsíXiE ÉS KIADÓHIVATALA

BUDAPEST, VII., ROTTUNBILLEK-UTCZA 3 í .



NYITRAVÁRMEGYE

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK BIZOTTSÁGA

FELÜGYELETE ALATT
IRTA

A NYITRAVÁRMEGYE! HELYI MUNKATÁRSAK BIZOTTSÁGA

M MÜMELLÉKLETTEL,

EZEK KÖZÖTT í SZINESKÉP, 3 TÉRKÉP, 7 FÉNYNYOMAT, 20 AUTOTIPIA, TOVÁBBÁ 345 SZÖVEG-

KÉPPEL ÉS TELJES NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓVAL.

Egy kötet ára, a teljes munka megrendelésénél 6 írt.





A „MAGYARORSZÁG VARMEGYEI ES VAROSAI"

ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA.

Elnök : RÁKOSI JEN.

Szerkesztk: dr. SZIKLAY JÁNOS és dr. BOROVSZKY SAMU.

TAGOK:

Dr. Balassa József

tanár.

Balogh Pál

hírlapíró.

Bársony István

író.

Bánóczi József

tanár, a m. tud. akadémia tagja.

Dr. Bayer József

fgimn. tanár.

Bedö Albert

ny. államtitkár, orsz. képv.

Benedek Elek

szerkeszt.

Berzeviczy Albert

ny. államtitkár, orsz. képv.

Dr. Bezerédj Viktor

belügyminiszteri tanácsos.

Berecz Antal

m. kir. áll. fels leányiskolái igazg.,

a m. földrajzi társaság ftitkára.

Dr. Bolemann István

kir. tanácsos.

Dr. Borbás Vincze

egyetemi m. tanár.

Borbély Lajos

a Rimaraurány-salgó-tarjáni
vasm-részvény-társaság vezér-

igazgatója.

Dr. Csapodi István

író, egyetemi m. tanár.

Császár Imre

orsz. szinmüvészeti akad. tanár.

Csorna József

földbirtokos, heraldikai író.

Czigler Gyz
megyetemi r. tanár.

Dr. Dárday Sándor
min. tanácsos, a «Jogtudományi

Közlöny » fszerkesztje.

Demény Károly
m. kir. posta- és távirdaigazgató.

Dedek Crescens Lajos
tu Imnány-egyetemi könyvtár-ör.

Dobokay Lajos

miniszteri osztálytanácsos.

Dr. Entz Géza
megyetemi r. tanár.

Enyedi Lukács

min. tan., a m. agrár- és jára-

dékbank vezérigazgatója.

Dr. Erdélyi Pál

a nemzeti múzeum könyvtárának
segédöre.

Dr. Falk Miksa

országgylési képvisel,
a »Pester Lloyd« fszerkesztje.

Dr. Fejérpataky László

a nemzeti múzeum könyvtárá-
nak igazgató re.

Fritz Péter

a budapesti keresk. és iparkamara
titkára.

Dr. Fodor József

egyetemi ny. r. tanár.

Gonda Béla

keresk. miniszteri tanácsos.

György Aladár

az országos statisztikai hivatal -

aligazgatója.

Hock János

országgylési képvisel.

Rónai Horváth Jen
m. kir. honvédörnagy, a honv. .

törzstiszti tanfolyam tanára.

Dr. Hutyra Ferencz

az állatorvosi akadémia igazgatója.

Dr. Jankó János

a magyar földrajzi társaság titkára.

Dr. Jókai Mór
író, frendiházi tag.

Kada Elek

író, Kecskemét város polgár-

mestere.

Káldy Gyula

a m. kir. opera igazgatója.

Dr. Katona Lajos

fgimn. tanár.

Dr. Kenedi Géza

a «Pesti Hirlap» szerkesztje.

Kenessey Kálmán
vasúti és hajózási ffelügyel

Dr. Kiss János

egyetemi m. tanár,

a Szent-ístván-társulat igazgatója.

Konkoly Thege Miklós

orsz. képv., a központi
meteorológiai intézet igazgatója.

Kormos Alfréd

a«Magyar Pénzügy» szerkesztje.

Körösi József

a fvárosi statisztikai hivatal
igazgatója.

Kovács Albert

ev. ref. theologiai tanár.

Kovács Gyula

vasúti és hajózási ffelügyel.

Kovács S. Aladár

kir. fmérnök.

Kun Gyula
székes-fvárosi tanácsnok.

Landgraf János

országos halászati felügyel.

Landherr Gyula

mépítész.

Dr. Lipcsey Ádám
az »Országos Hirlap« szerkesz-

tje.

Lóczy Lajos

egyetemi ny. r. tanár.

Dr. Madarász Gyula

nemzeti múzeumi 5r.

Nagy Géza
nemzeti múzeumi r.

Dr. Németh József

földmivelésügyi min. titkár.

Dr. Némethy Károly

belügyminiszteri titkár.

Dr. Nyári Sándor
megyetemi m. tanár.

Dr. Ortvay Tivadar

ker. akadémiai tanár.

Óváry Lipót

orsz. levéltáros.

Dr. Pasteiner Gyula

egyetemi ny. r. tanár.

Porzsolt Kálmán
a budapesti népszínház igazgatója.

Ifj. dr. Reiszig Ede

genealogus,
belügymin. fogalmazó.

Dr. Rodiczky Jen
cs. és kir. asztalnok,

földmiv. min. osztálytanácsos.

Telegdi Roth Lajos

fbányatanácsos, királyi f-
geológus.

Sándor József

az E. M. K. E. alelnök-ftitkára,
orsz. képvisel.

Szabó Antal

belügyminiszteri titkár.

Szathmáry György
vallás- és közokt. miniszteri

tanácsos.

Id. Szinnyey József

a n. múzeumi hirlapkönyvtár re.

Ifj. dr. Szinnyey József

egyetemi ny. r. tanár.

Strausz Adolf

Dr. Szterényi Hugó
fgimn. tanár.

Dr. Thallóczy Lajos

közös pénzügyminiszteri kor-

mánytanácsos.

Dr. Tuszkay Ödön
orvos szakíró.

Dr. Váradi Antal

az orsz. színmvészeti akadémir,
igazgatója.

Dr. Vécsey Tamás
egyetemi ny. r. tanár.

Vendé Aladár

Dr. Visontai Soma
ügyvéd, orsz. képvisel.



A ..MAGYARORSZÁG VARMEGYEI ÉS VÁROSAI"

(IV.) NYITRAVÁRMEGYE KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI

Bacskády Károly

földbirtokos, Ghymes.

Dedek Crescens Lajos

tud. egyet, könyvtár-ó'r, Buda-
pest.

Dombay Hugó
ügyvéd, Nyitra.

Fraknói Vilmos

püspök, az országos muzeumok és

könyvtárak felügyelje, Budapest.

Gelenczey Miháltz János

tanár, Nyitra.

Gyürky Geyza
m. fügyész, Nyitra.

Héjjas Endre

m. kir. meteorológiai aligazgató,

Budapest.

Horváth József

törvényszéki bíró, Nyitra.

Horváth Sándor
figazgató, Nyitra.

Kelecsényi Károly

körjegyz, Tavarnok.

Kenézy Csatár

író, Nyitra.

Kormos Pál

író, Budapest.

Libertiny Gusztáv

tanfelügyel, Galgócz.

Lö'rinczy György

író, a F. M. K. E. titkára, Nyitra.

Dr. Mellich János

tanár, Budapest.

Mezey Gyula

igazg. fmérnök, Tornócz.

Dr. Pantocsek József

kórházi igazgató, Pozsony.

Papp Károly

geológus, Budapest.

Ifj. dr. Reiszig Ede
belügym. fogalmazó, Budapest.

Szabó Endre

író, Budapest.

Dr. Sziklay János

szerkeszt, Budapest.

Thaly János

fmérnök, Nyitra.

Dr. Thúróczy Károly

megyei forvos, Nyilra.

Vendé Aladár

segéd-szerkesztq, Budapest,

Vendé Ern
tanár, Budapest.
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zon intézmények között, melyekkel a magyar
nemzet, a fegyvere hatalmával kiküzdött haza
területén, az állam-alkotás mvét végrehaj-

totta és biztosította : a vármegye a leghosz-

szabb élet — keletkezésében a királyságot

megelz, — de egyúttal a legtöbb átalakuláson ment keresztül.

Alkalmazkodni tudott a fejld állami élet idk folyamán je-

lentkez uj szükségleteihez : megrizve „a perferikus erk kon-
czentrikus mködésének" kellékeit, olyan kivételes mértékben, a

mint azokat a középkornak semmiféle más hasonló rendeltetés

politikai alkotása föl nem mutathatja.

Eredetileg tisztán katonai, honvédelmi feladatai voltak : a vár
föntartásával, megoltalmazásával, az ország biztonsága fölött rködni
és a várhoz tartozó népségbl fegyvereseket szolgáltatva, a királyi

hadert gyarapítani. A XIII. század második felében, a területén

lakó nemességre kiterjeszkedvén hatósága, elbbi hivatása mellett

a közigazgatás és igazságszolgáltatás orgánuma lett, de a királyi

hatalom közege maradt és önkormányzata még annyira szk kor-

látok között mozgott, hogy a nemesség az alispán választásának

jogával sem birt.

Önkormányzata kifejldését és politikai tényezvé emelkedését

a vármegye a XVI. század elején érte el, amit a királyi hatalom

sülyedése, a köznemesség súlyának gyarapodása vont maga után.

Ehhez járult a mohácsi vészre következ idkben az a körülmény,

hogy a nemességnek az országgylésen személyes megjelenése

megsznvén, utasításokkal ellátott vármegyei követek küldésének

gyakorlata állandósult meg.
A hatalom legmagasabb fokára az országnak két király között

b



X Elszó.

megoszlása és a XVIÍ. századbeli belháboruk idejében jutottak föl

a vármegyék, amikor részleges gyléseket tartottak, mint önálló

hatalmak egymással szövetségre léptek és hol egyik, hol másik
párthoz állottak. A béke korszakában pedig, a nemzet szabadsá-

gának és az ország önállóságának korlátozására czélzó udvari poli-

tikával szemben, az alkotmány megvédelmezésónek hivatását töl-

tötték be.

A XVIII. század végén Bessenyei György így írhatott : „Egy
kis ország, respublica áll elttem, körülöttem, mely egy várnak
megyéje ; . . . amennyi vármegyében fekszik a nemzet, annyi egy-

mástól független tartományt és itélszéket formál."

Az 1848-ik évi törvények, a nemesség kiváltságos állásának

megszüntetésével és a felels kormány meghonosításával, majd az

1876-ik évi törvények, a közigazgatási bizottságok szervezésével,

a megyei önkormányzat formáinak módosítását és hatáskörének

megszorítását eredményezték. Ujabb jelentékeny változtatásokat

helyez kilátásba a közigazgatásnak tervezett államosítása. Azonban
minden esetre elég tág tért fog a vármegyének meghagyni, hogy meg
nem fogyatkozott erejével, a nemzeti élet nagy föladatainak meg-
oldásában, múltjához méltó tevékenységet fejthessen ki. melynek
a helyi érdekek természete határokat szabhat a kiterjedésben, de

nem csökkentheti jelentségét és hatását. A vármegyék azt az er-
sen kidomborodó individualitást, melyet a földrajzi és népességi

viszonyok sajátossága, a történeti hagyományok befolyásával kar-

öltve megalakított, bizonyára mindenkor képesek lesznek érvénye-

síteni, anélkül, hogy az állam egységes fejldésének feltételeivel

összeütközésbe kellene jönniök.

Az az önálló szerep, a mi a vármegyei intézménynek a múlt-

ban osztályrészül jutott és az a hivatás, a mi reá a jövben még
várakozik : kellen megokolja ennek a monumentális irodalmi

vállalatnak megindítását, melynek czélja, hogy az ország mind-

egyik vármegyéjének történeti múltját és jelen állapotát híven és

kimeríten tüntesse fel.

A múlt században Bél Mátyás, a jelen század els felében

Fényes Elek és Palugyay Imre nyújtottak ilyen irányú munkákat
a magyar közönségnek.

Ma már egyes ember nem határozhatná el magát arra, hogy
nyomukba lépjen. A tudományosság ez idszerinti igényeinek kielé-

gítése végett a szakemberek egész táborának kellett szervezkedni.

Az imént megnevezett nagyérdem tudósok dolgozataival egybe-

vetve a „Magyarország Vármegyéi és Városai" czím vállalat kere-

tében eddig megjelent három kötetet: nemcsak a terjedelemben tnik
föl a különbség, hanem abban is, hogy a földirati és történeti

leszek mellett, egyenrangú helyet foglal el a közmveldési és köz-
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gazdasági fejldés sokféle tényezinek szakszer méltatása. Emel-
lett nem kicsinylend az illustrátiók becse ; mert ezek által válik

a múlt századok fönm áradt emlékeinek és korunk alkotásainak

ismerete teljessé.
*

Az ekkorig közrebocsátott kötetekhez méltóképpen csatlakozik

most a negyedik: Nyitravármegye monográfiája, st túlszárnyalja

azokat tartalmának bségével és gazdagságával.

Mikor ezt a kötetet — a vett kitüntet felhivásnak hódolva —
szerény bevezet soraimmal megnyitom, szívemet megdobogtatják
a kegyelet és ragaszkodás érzelmei, melyeket szülvármegyénk
iránt mélyen meggyökerezve viselünk magunkban, úgy hogy va-

rázskörükön belül maradunk akkor is, ha az életpálya esélyei

korán elvezetnek és állandóan távol tartanak forrásuktól.

A nagy Pázmány Péter nemes és meleg szavaival, melyeket

szülvármegyéjének ajánlott könyvének élén olvasunk, én is, igény-

telen életírója, elmondhatom magamról :

., Negyven egész esztendeje leszen, mikor az Ur isten engem
honomból, ismerseimnek társaságából, atyafiságomnak nemzetsé-

gébl kegyelmesen kiszólíta s egyházi állapotra választa. Soha
azóta, édes nevel hazám, feledékenységben nem volt elttem emlé-

kezeted, st kívántam s kerestem abban módot, hogy velem való

dajkálkodásidat hálaadó szolgálattal valami részbl megköszönjem
és csekély értékem szerint kedveskedjem. De mód nem adatván

hozzád való kötelességemnek teljesítésében, hogy teljességgel hála-

datlanul meg ne halljak, vénségemben ezzel a kis Írásomnak
neked ajánlásával, ha kötelességemnek eleget nem tehetek, ismer-

tetni akarom hálaadó igyekezetemet."

Hogy a bíboros magyar Cicero ezen megható nyilatkozatá-

nak ismétlésére elég jogczímem legyen, szándékom volt e helyen

egy nagy képben állítani el mindazon lényeges vonásokat, a

melyek ezen könyv nagyérdem munkatársai által feldolgozott

egyes fejezetek keretében kidomborodnak.

Végigpillantani óhajtottam a vármegye dicsségben és gyász-

ban gazdag történelmének lapjain, melyekre nagyrészt a levél-

tárak rejtekeibl fölszinre hozott emlékek most els ízben árasz-

tanak teljes világosságot * s óhajtottam volna egybeállítani nap-

jaink békés erfeszítéseinek a közélet sokféle téréin kiküzdött

eredményét, azon alkotásokat, melyek a jövend virágzásnak csí-

ráit rejtik magukban; mert múlt és jelen, a harczok és küzdelmek,

* Örömmel teszek eleget a történelmi rész érdemes szerzjétl vett felszólításnak ós hálás

elismeréssel adózom a vármegye egyik tudós fiának, Tagányi Károly orsz. levéltárnok úrnak, a ki

évtizedeken át nagy buzgósággal gyjtötte egybe a megye történetére vonatkozó adatokat, melyeket,

miután feldolgozásuktól más fontos történetírói feladatok elvonták, tiszteletié méltó önzetlenséggel

bocsátolt a monográfia rendelkezésén'.

b*
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a küls ellenség visszaverésére vívott csaták, a polgárháborúk

mérkzései csak úgy, mint az egyházak és iskolák mködése,
a tanácstermek tárg3^alásai, a föld kincseit értékesít szorgalom, a

mvészet remekeinek megteremtése és egybegyjtése s az emberi

szenvedéseket enyhít szeretet mvei — mindez az egységes élet

különböz megnyilatkozásait képezi, melyeknek bens összefüg-

gésére s kölcsönös egymásrahatására utalni, a történetírás egyik

legtanulságosabb feladata.

Azonban a rendelkezésemre álló tért szk korlátok közé szo-

rította a munkának rendkívüli arányokban megnövekedett tartalma
;

és korlátokat szab az a körülmény is, hogy éppen a történeti rész

befejezése s a kötetnek tovább nem halasztható kiadása idején

látóképességemmel élnem nem lehetett.

És így arra kell szorítkoznom, hogy azt a világtörténelmi jelen-

tséget emeljem ki, a melylyel ezen vármegye területének a ma-
gyaroktól való elfoglalása dicsekedhetik és utaljak azokra a moz-

zanatokra, melyek a magyar faj és nyelv politikai uralmát ezen

megye területén jellemzik.

Csehország hírneves történetirója, Palaczky Ferencz, már egy

félszázad eltt megírta, hogy „a magyarok betelepedése mai hazá-

jokba a legnagyobb szerencsétlenség volt, mely a szláv világot

egy egész évezreden át éri vala; mert a magyarok az éppen ala-

kulóban lev óriási szláv birodalom szívébe ékelvén be magukat,

a szlávok reménveit örök idkre megsemmisítették."

Ezen beékelési mvelet legnevezetesebb részének színhelye

Nyitravármegye volt. A magyarok bevándorlásának idejében, a

nagy morva birodalom hatalmas fejedelme, Szvatopluk, ki Nyitra

várában tartotta udvarát, Arnulf császárral háborúba bonyoló-

lott. Árpád fejedelem, kit mindkét fél segítségül hívott, a német

(irodalom részére állott. Ezzel megalapította azt a hagyományossá
vált politikát, mely a germán és szláv fajok hatalmi törekvéseinek

összeütközései alkalmával, Habsburgi Rudolfnak II. Ottokárral és

III. Frigyesnek Podjebrád Györgygyei szemben a magyarok szö-

vetségét biztosította.

A magyar hadak vitézsége Arnulfnak szerezte meg a gyze-
delmet. Majd néhány évvel utóbb, a bels viszályoktól emésztett

morva birodalomra halálos csapást mért Árpád azzal, hogy meg-

hódította kárpátalji részét , melyet attól fogva a hség és össze-

tartás soha meg nem lazult kötelékei csatolnak a magyar hazához.

Azonban ennek a hódításnak a hódítókra nézve is nevezetes

következményei voltak.

A magyarok Nyitra vidékén kath. egyházi szervezetet, papokat

és szerzeteseket találtak. Ezeknek hatása kétségkívül közremkö-
dött abban, hogy a magyar nemzet a kereszténységet elfogadta és
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Rómához, nem pedig a szakadár görög egyházhoz csatlakozott.

És azt a fényt, melyiyel a magyar kereszténység hajnalát az els
szent király apostoli lángbuzgalma és fiának erényei elárasztották,

Nyitra zoborhegyi kolostorának szent lakói, Zoerard és Benedek,
ragyogó sugarakkal gyarapították.

Ugyanekkor a magyarok az általuk elfoglalt ország ezen ré-

szére, csak úgy, mint a dunántúli vagy tiszamelléki tájakra, fajuk

és államiságuk bélyegét ráütötték.

A magyar nemzet a hazánkban talált és késbb bevándorlott

népek irányában a legnemesebb politika sugallatait követte, sza-

badság- és alkotmány-cultusával biztosítván a nemzet egységét.

Büszkén hirdeti a magyar történetírás, „hogy a magyarok, meg-
hódítván az országot, nem állítottak fel válaszfalat, mint más nem-
zetek tevék, a hódító és hódított közt; nem alkottak kasztokat,

mint Ázsia népei, nem voltak helotáik, mint a helléneknek, rab-

szolgáik mint a rómaiaknak és Amerika szabad népeinek, sem
elnyomottjaik, mint az angoloknak. Nem követeltek maguk szá-

mára hegemóniát, de még kiváltságot sem. Az idegen fajú eleme-

ket készséggel fogadták az uj állam kötelékeibe, megnyitva mind-

annyi eltt a kiváltságos osztályok, st még a legmagasabb állami

hivatalok sorompóit is."

Ez a nagylelkség és elfogulatlanság, melyet ily módon bebi-

zonyított, méltó jutalmát találta abban a kivételes vonzó erben, a

mit az itt talált és késbb meghonosított egyéb fajok, vitézség, po-

litikai képesség s magasabb mveltség által kiemelked legneme-

sebb elemeire gyakorolt, a melyeket a legteljesebb asszimiláczió

utján vett föl magába.
Elég az idegen származású Hunyadiakat és Zápolyaiakat ne-

veznünk meg, kikben a legnemzetibb eszmények képviselit lát-

ták a honfoglaló magyarok utódai.

Nyitravármegye területén is testvéri frigyben éltek egymás
mellett az ott lev tót lakosok, a honfoglaló magyarok nemzetségei

és a késbb bevándorlott népelemek.

A cseh királyok a XI. század folyamán tett hódítási kísérle-

teik alkalmával, a XV. században a nyitravármegyei erdítmé-

nyekben megfészkelt cseh és morva husszita rabló-vezérek, szövet-

ségesekre itt nem találtak. Es azon lengyel trónjelölt eltt, a kit

Mátyás király ellen hívtak be pártütk Magyarországba, sajnos,

magyar fpap nyitotta meg Nyitra várának kapuit.

Figyelemre méltó, hogy Nyitravármegyét tömegesebben és s-
rbben népesítette be a magyar fajú lakosság, mint az ország

többi északi megyéit. Tanúságot tesznek errl a fönmaradt legré-

gibb birtokügyi oklevelek s az azok által föntartott még sokkal

régibb eredet helynevek.
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Természetszeren magyar volt az egyház is, érzelemben és

nyelvben. Középkori fönmaradt nyelvemlékeink közül nem egy,

nyitravármegyei kolostorokból került el ; köztük az elbeszél
magyar irodalom legrégibb maradványa : Assisi Sz. Ferencz élet-

irata. És Nyitravármegye szülötte volt az a Komjáti Benedek, ki a

nyomtatásban megjelent magyar könyvek legelsejét, szent Pál leve-

leinek magyar fordítását 1533-ban közrebocsátotta.

Magyar szónokok és nyomtatványok terjesztették a protestan-

tizmust is Nyitravánnegyében és segítették uralkodó állásra, meg-
nyervén a legelkelbb családok tagjait, kiket készséggel követett

a nép tömege.

Nemcsak a ma is magyar Érsekújvár, hanem Galgócz, Kom-
ját, Sempte, Ünnény és sok más, ma tót helységekben nagy számú
magyai' protestáns hitközségekkel találkozunk, st Komjáton és

Semptén a XVI. század második felében a Forgáchok és Thurzók
pártfogásával két hírneves protestáns lelkésztl, Huszár Gáltól és

Bornemisza Pétertl alapított nyomdák a protestáns hittudományi

irodalom magyar termékeinek egész sorozatát hozták napvilágra.

Szintúgy az a mozgalom, mely a protestantizmus részérl

enyészettel fenyegetett kath. egyház megmentésére éppen Nyitra-

vármegyébl indult ki diadalútjára, a magyar szó és a magyar
sajtó harezba vitt fegyvereinek tárházát találta itt.

Maga a vezér is Nyitravármegye szülöttje és fpapja, Forgách
Ferencz, ki ebbe a küzdelembe belevitte leghíresebb sének, Ba-

lázsnak, önfeláldozó hségét ós veszélyektl vissza nem riadó me-
részségét, a melyet a katholikus érdekeknek és a korona jogainak

országgyléseken és békealkudozásokban erteljes oltalmazásai-

val, egyszersmind Bocskai hadaitól ostromolt Nyitra várában kifej-

tett hsies ellenállással is kitünteti Körüle csoportosult a nyitra-

vármegyei Sellyén fennálló jezsuita-rendház tagjainak lelkes kis

csapata, melynek legkiválóbb harezosa Pázmány volt. Nyitra-

vármegye szószékein bvölte el legelször hallgatóit, magyar
egyházi szónoktól utói nem ért ékesszólásával. Itt aratta els sike-

reit a protestantizmus frangú híveinek térítésében. Forgách ösz-

tönzésére a püspökség radosnyai nyári lakában írta meg (1602)

els magyar könyvét, mely nyelve erejével, dialektikája élével, az

abban fölhalmozott tudomány-ismeretek gazdagságával, megalapí-

totta szerzjének hírét és tekintélyét.

Azonban Nyitravármegye monográfiája, mely a magyar faj

dicsséges történetének ilyen lapjait tartalmazza, nem hallgatja el,

st leplezetlenül föltárja azt a súlyos veszteséget, mely a magyar
lajt Nyitravánnegyében, a magyar lakosság számának jelentékeny

megfogyásával, a XVIII. század folyamán érte. Sok helységben,

melyekrl tudjuk, hogy a XVI. és XVII. században tisztán ma-
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gyár lakossága volt, melyekben magyar elnevezésüket a dlk máig
megtartották, ma kizárólag tótok laknak. Kimutatható, hogy a magyar
lakosság, ott, hol a háborúk viszontagságai következtében kisebb-

ségre jutott, a betelepítések által meggyarapodott tót lakosságba

beolvadt ; és nem csekély azoknak a száma, kik a mai napig ma-
gyar nevet viselnek, a magyar faj typusát seiktl örökölték, ele

seik nyelvét többé nem értik.

Ezen tényekkel szemközt, a monográfia lapjain felhalmozott

statisztikai adatok nagy tömegében, egy számot találunk, mely a

szenvedett veszteségért a kárpótlás igéretét tartalmazza.

A tankötelesek 94 1
•> százaléka látogatja tényleg a népiskolá-

kat. Ez az eredmény kiválóan örvendetes ; mert ennél kedvezbb
arányszámmal az országban csak három vármegye dicsekedhetik.

A magyar állameszme szolgálatában álló iskola, a „Felvidéki ma-
gyar közmveldési egylet" lelkes tevékenységétl támogatva: a

magyar nyelv, a magyar kultúra és a magyar nemzeti szellem hó-

dításainak biztos kilátásával kecsegtet.

És ebben közre fog mködni ez a könyv is, mely családi ha-

gyományokhoz hasonlón, fokozott élénkséggel közvetítheti a hazai

történelem nagy tanulságait.

A történetírás nem vesztette el képességét, a magistra vitae,

az élet mestere két évezred eltt a nagy római szónoktól jelezett

hivatásának betöltésére.

Lapjain hiába keressük a mesék varázsigéit ; hanem megta-

láljuk a múlt idk fényénél megvilágosítva az utakat, a melyeken
az eszményi lelkesedés és a nemes mérséklet, az önzetlen áldozat-

készség és a kitartó munka elvezetik a népeket a hatalom és jólét

czélpontjaihoz.

Budapest, 1898. nov. 23

Fraknói Vilmos.

NY1TKAVAKMICUYE CZ1MI2KE.
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NY1TRAVARMEGYE FÖLDRAJZA.

yitravármegye a Ferrótól számított keleti hosszúság 34°40'—

36-30' (Greenwichtl 16 n58'— 18°49' közt) és az éjszaki szé-

lesség 47°59'—48°52' között fekszik. Alakja a Morvától

déli csúcsáig, Érsekújvárig, egy éjszaknyugotról délkelet-

nek húzódó elég szabályos karéj, melynek szabályosságát

csak éjszak-keleten bontja meg egy Trencsén-, Turócz- és

Bars-vármegyék területébe ékeld kiszögellés (a privigyei

és részben a zsámbokréti járás), melyet csak a Belanka-patak

keskeny völgye köt össze a vármegye területének zömével.

í\ : Ezen kiszögellés következtében a vármegve fels, éjszaki

része, aránytalanul hosszú deli részéhez képest: nyugotrol

keletre 130 kilométer, déli részén alig 25 kilométer. Legna-
gyobb hosszúsága éjszakról délre 80 kilométer.

Határos a vármegye éjszak és éjszakkelet fell Tren-

csén- és Turóczmegyékkel, kelet és délkelet fell Bars-,

délrl Komárom-, nyugotrol Pozsonymegyével ; éjszak-

nyugot és éjszakról pedig Morvaországgal.

A vármegye határai nagyobbrészt természetesek, azaz hegységek vagy
folyók által megjelöltek, kisebb területeken azonban, különösen dél fell,

természetes határvonalak nincsenek.

Mint természetes határok szerepelnek : éjszakkeleten a Zsjár- és Faeshó-

hegység, éjszakról a Kis-Magura, másként : Strázsói hegység és a Slezajna-

hegység, továbbá a trencsénmegyei iwcweez-hegységnek folytatása és a

Jtttwma-hegycsoport. Nyugot fell a Jtforya-folyó, délnyugotra a Miava-patak,

egy darabon a Blava-paiak, majd Szereduj várostól Hosszúfalu határáig a

Vág folyó. Innen Érsekújvárig természetes határvonalunk nincsen, mig innen

keletnek a Zsitva képezi a határt Nagy-Hind tájáig, a hol a Drevenicza-

patak ömlik beléje, mely utóbbi patak éles határvonalt képez Nyitra- és

Barsmegyék között Lédeczig, a hol a határképzést a Tribecs-hegységnek
Lisecz nev nyúlványa veszi át.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Xyitravármegye. 1

Földrajzi hely-
zet.

Határok.
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Ezen elhegység a Tribecs-hegységbe megy át, melynek gerincze éles

határvonalat képez kelet fell Nyitra- és Barsvármegyék között.

A barsmegyei Brogyánnál a természetes határvonal megszakad, azt

Nagy-Bélicz fölött egy darabig a Nyitra folyó képezi, mig Podhrágytól

Handlováig a Klakk (Ptacsnik-hegység), innen Majzelig a Zsiár és utóbb

a Facskó-hegység választ el részben Bars-, részben pedig Turóczmegyéktl.

Ezen határok között feszik az 5723*59 D kilométer kiterjedés Nyitravár-

Teruiet. megye, mely területnagyságra nézve az ország összes törvényhatóságai között

a 13-ik helyet foglalja el. A vármegye határait képez, imént jelzett hegy-

csoportok között kiváló helyet foglalnak el a Magura, Facskó, Zsiár és

Klaklc nev hegycsoportok, melyek Nyitravármegyét Trencsén-, Turócz- és

Barsvármegyéktl elválasztják, s mely utóbbi hegységnek folytatása a Bars-

vármegye fell szintén határvonalat alkotó Tribecs-hegység. Ez éjszaki,

éjszakkeleti és keleti hegycsoportok dús és üde növényzetükkel tnnek
ki, faállományuk részben vegyes, részben pedig kizárólag tlevelekbl áll

s változatosságukkal a megye eme részének tájképi érdekességét is nem
csekély mértékben emelik.

Hegységek és A hegyoldalak nagyobbrészt meredek lejtések, éles, keskeny völgyeket

határolnak, melyeken számos csermely és patak vág barázdát.

A Slezajna-hegység, mint a Kis-Magura folytatása, Valaszka-Bela fölött

emelkedik és éjszak, majd délnyugot felé vonulva, mindinkább kisebbed

ormokat képezve, Návojócznál a trencsénmegyei Baán körüli dombvidékre

megy át. Ezen hegységnek délnyugot felé vonuló részét Rudnóig Szuchi-

hegységnek és Rudnótól Návojóczig ifo&os-hegységnek is nevezik. A hegy-

ség keleti oldala, különösen a Rudnóvölgy felé, általában igen meredek.

Legmagasabb csúcsa a Valaszka-Belától délnyugot felé fekv Cserni vrch

(998 m.), ezután pedig az ugyancsak Valaszka-Belától éjszakra fekv Hruba

Slezajna (925 m.). Kiválóbb csúcsai még a Lomnicza mellett lev Ohnhli

vrch (922 m.) és a Lomniczki vrch (808 m.), továbbá a Viszoki Rokos (954)

Szomorfalu mellett. Ezentúl a hegyképzdés mindinkább törpül, délnyugot

felé menve, legmagasabb orom a Szucsán mellett fekv Dubini (616), míg

Návojócznál a 255 m. magas Lány, a hegységbl a dombozatba való átme-

netet képezi.

Több kisebb csermelyen kívül, ebben a hegységben ered a Rudnanka

és a Bisztrica, melyeknek vize a Belankával egyesülve, a Nyitra-folyót

táplálja,

A Slezajna-hegység szk völgyeiben srn elszórva feküsznek Valaszka

Béla irtványai ; a községek egészen magas hegyvidéki helységek jellegét

tüntetik föl faházaiknak rendetlenül, nagy térközökben következ csoport-

jaikkal. A többi községek közül csupán Rudnó, Lehota, Szucsány és Fels-

Vesztenic vannak a völgy talpa helyett a hegyoldalakra építve.

A Slezajna-hegység mintegy 35 kilométer hosszúságban és 7— 15 kilo-

méter szélességben húzódik át a vármegye területén.

Valaszka-Belától keletre fekszik a Magura-hcgység, melynek nyúlványa,

elválasztván a veszteniczi völgyet Barsmegyétl, a barsmegyei Simonynál

megy át a Nyitra völgyébe. Kelet fell a 958 m. magas Csicsman képezi az

átmenetet a Magurából a Facsko-hegységbe.

A Magura-hegység képezi az elválasztó vonalat a Nyitra völgye és a

rudnói völgy között. Szk ós zord völgyei a megélhetésnek vajmi kevés

forrását nyújthatják az ott megtelepült lakóknak. A 921 m. magas slibini,

a 916 m. Koncsin és 916 m magas Temeska skala-hegyek képezte keskeny
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és magas fekvés völgyekben Csávoj és Temes községek rejtznek, a tlük

keletre fekv 1042 m. magas Magura ormának védelme alatt.

Dél felé, a hol már alacsonyabbra sülyecl a hegység, magassága 800—900

méterrl gyorsan fogy 300—400 méterig, Fels- és Alsó-Sutóez és Koczur köz-

ségek feküsznek, míg nyngoti oldalának kifutói között Nevidzén, Szecs,

Dlzsin, Racsic, Dvornik és Szkaesán ; a keleti oldalon pedig : Poruba,

Ivanyánka, Dubnicza, a vas- és melegfürdjérl nevezetes Bajmócz,

Bajmócz-Apáti, Fels- és Alsó-Lelócz sorakoznak egymáshoz nagyon közel,

alig 1—2 kilométer távolságban. A Kis-Magura-hegység éjszaki részének

erdsége tlevelekbl áll; dél felé azonban mindinkább benyomul a lombos

fa a fenyk közé, végre egészen a lomb lesz uralkodóvá. A hegység déli

oldalán fakad a bajmóczi hévvíz. Több névtelen csermelyen kívül a nyugoti

oldalon a Nevidzanka, a keletin pedig a Tre&icmszkí-patak fakad s az elbbi

a Belankába, az utóbbi pedig a Nyitra-folyóba ömlik.

Hogy ezen hegység déli nyúlványa egyes ormait, a magasság foko-

A ZOBORHEGYE NYITRA FELÖL.

zatos csökkenésének feltüntetése szempontjából is, figyelmen kívül ne

hagyjuk, felemlítendnek tartjuk a Drjenov vrch (616 m.) és Vasta (496 m.)

ormokat.

Nyitravármegye legmagasabb pontjai azonban a Kis-Magurától keletre

fekv és egész Majzel vidékéig terjed .FWsfco-hegységben találhatók, mely

egyúttal Trencsén- és Turóczmegyék határvonala is. Legmagasabb emel-

kedése az 1353 m. magas Nasenstein, melyet tévesen Klaknak is neveznek,

Xyitra és Trencsén, az 1205 m. magas Revan-csúcs pedig, mely alatt a

Xijitra forrása fakad, Trencsén-, Turócz- és Nyitramegyék között.

A Revantól délnyugatra fekv Gerstberg (1075 m.)
;
az ettl délre es

Nikelskopf (978 m.), a Csicsman mellett elterül Fitzelsiegel (851) és az ettl

közvetlenül délre es Standreifen (701) sok más megközelít magasságú

hegycsúcsokkal együtt, e hegységnek jelentékeny voltát bizonyítják.

Az e hegység aljában letelepült Chvojnica környékén még most is

használt elnevezések, kétségtelen, bár kezdetleges bányamvelés és arany-

mosás nyomaira utalnak. Ilyen hegyrészek a: Pfaffenstollen, Fundstollen

stb. Valaha léhát e hegyekben nemes erezet bányásztak; ma azonban e

bányák el vannak hagyva.

1*
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Ez a hegység különben része a nagy Fátra-hegylánczolatnak ; a Nyitra

völgye felé hosszú, keskeny völgyek nyílnak belle, melyek mindegyikében

egy-egy patak vezeti le a lejtkön összegylt csapadékot. A völgyek torko-

latánál Gajdéi, Tuzsina, Czach; és Poruba községek állanak, melyek mind-

egyike házsoraival a környez hegység emelkedettebb részeibe is felnyúlik.

A hegységnek, mely majdnem kizárólag fenyvel van benve, növény-

zete határozottan havasalji.

Ugyancsak a Fátra-hegység folytatását képezi a Facskó-hegységtl

kelet és délkelet felé vonuló Zsjár-hegység, mely Nyitravármegyét Turócztól,

részben Barsmegyétl választja el és a handlovai völgyben végzdik. Leg-

kimagaslóbb orma a Turócz- és Nyitramegyék között határpontot képez
Wagenhals (915 m.), mely után a délfelé vonuló hegyláncának már jelenté-

kenyen kisebb ormai következnek, u. m. Német-Prónától keletre a Visegrád,

(829 m.) ; Kis-Prónától keletre a Zsjár (602 m.) és a Brezántól keletre fekv
Nemcova (862 m.).

A Zsjár és Facskó-hegység közötti határvonal gyanánt felvehet az

a helyes kivitel és tájszépségekben is bvelked útvonal, mely Gajdéi

nyitramegyei határszéli falut a turóczmegyei Znióváraljával köti össze s

melynek legmagasabb pontja 621 méternyire fekszik a tenger színe felett.

Ezen hegység völgyei sekélyek, a földmvelk termelési kísérleteikkel

a hegyek közé mólyen behatolnak, a minthogy Majzel és különösen Kis-

Csaucsa falvak, daczára a hegyek között lev fekvésüknek, a földmvelésre

és legeltetésre alkalmas területekkel rendelkeznek.

A Nyitra-patak Gaj déltl kezddleg egész Privigyéig e hegység

nyugati lejtjének tövében folyik, s völgyében a már említett Gajdéit és

Német-Prónát, továbbá Szolka, Kis-Próna, Pollusz, Nedozser, Brezán, Lazán,

Neczpál falukat és Privigye mezvárost találjuk.

A Nyitra völgye a zordabb hegyvidék daczára is elég termékeny

;

ellenben mostohább helyzetben vannak a handlovai, vagy amint e vidék

lakói nevezni szeretik : csaucsai völgyben fekv Nagy-Csaucsaj Lipnik, Brusznó,

Chrenócz, Jalovecz, Rásztocsnó és Handlova községek. Ez utóbb nevezett

két község között elterül hegygerincz, a Nyitra és Garam völgye között a

vízválasztót képezi.

A handlovai völgytl délnyugat felé vonul a Nyitramegye keleti

határát képez és e megyét Barstól elválasztó Klak (Ptácsnik) hegység,

melynek legmagasabb orma, az 1346 m. magas Ptácsnik, nem tartozik ugyan

e vármegye területéhez, de a többi, legalább délnyugati lejtjükkel ide dl
magaslatai, méltón sorolhatók a Facskó-hegység csúcsai mellé. így a Handlo-

vától keletre fekv Hoher Berg (962 m.) és Pfaffen-Berg (811 m.), a Czigel

mellett lev Strittweisen (848 m.) és Donnerstein (970 m.), a Kis-Lehotát

környez: Tlsti dil (992 m.) és Weissestein (1133 m.), végül pedig a

Podhrágynál látható Buchlova (1039 m.) és Visoki Vrch (919 m.), jelenté-

keny magasságnkkal, e hegységnek a vármegyéhez tartozó részét is, eléggé

zord alakban mutatják be ngyan, de másrészt, amint azt a Handlován

mvelés alatt álló bányák kszénanyaga mutatja, méhükben még kiaknázásra

váró gazdagságot rejtenek.

E hegység zord alakzata daczára, Morovnó, Hradecz, Kis- és Nagy-

Lehotka, Szebedrázs, Czigel, Kis- és Nagy-Lehota községek lakói, többé-

kevésbbé mélyen a hegyek között ütöttek tanyát és a meglehets silány

földmveléssel, valamint az erdei legeln folytatott marhatenyésztéssel tartják

fenn magukat.
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A Klak-hegység, a Majthényi-család si fészkét képez, de immár

romban hever Kesselöhö vár alján elterül hasonnev, de Podhrágy néven

ismertebb községnél, Nyitravármegye területét elhagyja, a nagy-ugróczi

völgynél e néven szerepl alakzatát befejezve, a nevezett völgyön túl, a

Tri&ecs-hegységbe megy át, mely Bars- és Nyitramegyék keleti határán, a

Zsitva völgyébe elnyúló dombozatban végzdik.

A barsmegyei Brogyán községtl délkeletre fekv Kolos, Kolos-Hra-

distye és Jeskófalu, nyitramegyei községek, mélyen benn feküsznek az e

hegységhez tartozó, különben nem magas Ostry vrch (4:74: m.) és Mihalov vreh

(541 m.) között, míg a tovább délnek vonuló Tribees-hegység ormai mind-

inkább növekedve, a 829 m. magas Nagy-Tribecs-ben érik el legmagasabb

pontjukat.

A nagy Tribees délkeleti lejtje Barsvármegye területéhez tartozik,

A NYITRA VÖLGYE NYITRÁNÁL.

míg az éjszaknyugati lejt, kevés elhegygyel, a Nyitra völgyébe tekint.

Ez a hegység most délfelé vonulva a Lisec (526 m.) nev hegynyujtvány

bocsátja ki, mely, mint a vármegyének határa, hirtelen alacsony domboza-

tokba megy át, melyek lejebb Bars vármegyében, a zsitvavölgyi rónákban

vesznek el.

Egy másik nyujtványa a Tribecsnek Ghymes-Kosztolán és Ghymes
közé nyomulva, az 504 méter magas várhegyben csúcsosodik ki, melyen a

ghymesi vár romjait láthatjuk.

A Tribecs-hegységnek egy fága azonban nyugot felé tartva, egyes

mélyebb bevágásokat és a Zsibricza (618 m.), Nagy-Harang (508 m.) nev
kúpokat képezve, az 587 méter magas, a magyarok bejövetelével kapcso-

latba hozott nevezetesség Zobor nev csúcsban leli utolsó kimagasló

pontját, hogy ezután mindinkább kisebbedve, a Nyitra várostól éjszaknak

fekv Darázs községnél, hirtelen eséssel a Nyitra-völgy lapályában vég-

zdjék.

Ezen hegycsoport mélyébl fakad valószínleg a kisbéliczi földes hévvíz,
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úgyszintén az e hegység elhegyét képez Pelis tövénél fekv Pográny
községben felbukkanó sós-földes víz is.

A Zobor déli lejtjétl dél felé vonuló róna, egyes, az imént leírt,

hegynyujtványok folytatásaként tekintend domblánczolatok által, hosszanti

irányban meg van szkítve. A domblánczolatok mindinkább csökkenvén,

Komjáton alul már elenyésznek s innen Érsekújvárig a vármegye földje

rónaság.

Visszatérve a vármegye éjszaki határára s a baáni öbölnél elvesz

Rokos-hegység folytatásaképen, mint a vármegyét Trencsénmegyétl elválasztó

határvonalat, a trencsénmegyei Inovecz-hegység folytatását képez hegycso-

portozatot leljük, mely a baáni öböltl a Vág folyóig, mint határvonal,

egyúttal válaszfalat emel a Vág és Nyitra folyók völgyei között és a Galgócz

melletti Gábor nev dombozatban végzdik, mely mint dombláncz, Galgócz

mellett elvonulva, a Vág völgyének utolsó ékességét, a galgóczi várat hordja

magán.

E hegységnek nyugoti, a Vág felé tekint lejtje, kisebb kiterjedés

öblösödéseket számba nem véve, kevés elhegygyel végzdik a vágvölgyi

síkságban ; míg a keleti, a Nyitra-völgye felé tekint lejt, számos elhe-

gyeket és nyujtványokat képezve, hosszú és messzeterjed völgyek alakulását

idézi el. Ilyenek különösen a sissói ésaprasiczi völgy, míg ormai, mint : a

Fels-Lom (807 m.), Alsó-Lom (713), Ivanovi Kop (817 m.), Ptácsivrsek (973 m.),

Ostry vrch (857 m.), Pansha Javorina (943 m.), Prielacina vrch (817), Besovec

(741 m.) a Bercsényi tulajdonában volt Temetvényi vár romjait visel hason-

nev hegy (677 m.) és a Marhat (749 m.) — jelentékeny magasságukkal

tnnek ki, úgy hogy csak ez utóbbi hegyen alul csökken az ormok magas-

sága, a mennyiben a Holi vrch 433 m., a Lomec pecüg csupán 421 méter

magasságot ér el és, amint jeleztük, az e hegység végét képez Gábor már
csak 275 méter magas.

Az e hegység mindkét lejtje alján elterül völgysíkok termékeny ta-

laja, a hegység faállományának könnyen értékesíthet volta és ebbl kifolyó-

lag a népesedés srsége, érthetvé teszik, hogy e hegységnek mólyen benn

fekv kis völgyei is több kisebb falu megtelepülésére adtak módot. Ilyenek a

nyitrai oldalon a Zlatnik, Závoda, Zahrada, Podhrágy, — a vágvölgyi oldalon

pedig : O-Lehota, Uj-Lehota, Nagy-Modró, Hubina és Hrádist.

E hegység, különösen nyitravölgyi lejtibl fakadó számos pataknak

a völgyekbe rohanó árja, közrehat e völgyek termékenységének mvelésére

hordalékiszapjával, mig a hegyeknek eddig fel nem ismert mélységeibl fakadó

hévvizek, mint els sorban a világhír pöstyéni hévviz és az alkatrészeire

nézve hasonlónak jelezhet bankái, kaplati, ujlehotai, — a vágfelli olda-

lon, nemkülönben az elecskei, onori, radosnai. szolcsánkai, rédeki, sissói,

tvrdomeszticzi érezforrások, egy eddig csak sejtett, de kiaknázatlanul hever

közkincset képeznek.

Tovább menve az éjszaki határon nyugot felé, a határképez hegysé-

get a Vág folyó által megszakítva látjuk, ennek jobb partján azonban ismét

egy hatalmas hegycsoportozatot találunk, mely mint Javorina hegység,

Nyitravármegyét Morvaországtól választja el és e megye területén a Sza-

kolcza melletti viruló szlmvelés talaját képez dombozatokban végzdik.

Délnyugot felé azonban a Fehér-, majd a Kis-Kárpátokban folytatódik és ez

utóbbiakkal hagyja el a megye területét, egyrészt Jablonicznál, másrészt

pedig Jóknél Pozsonymegyébe csapva át,

Ezen csinos völgyekkel keresztezett hegycsoportozatban foglal helyet
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a miavai járás és a szeniczi, vágújhelyi és pöstyéni járásoknak egy része.

A hegységnek a vármegyéhez tartozó része, csak igen közepes magasságú

ormokban emelkedik ki, a Polana 580 m., a Bradlo 544 m., a Jasvini 549

m. magasságot érnek el, és maguk a régi jó idk maradványát képez várromok,

mint Berencs, Korláth, Jók és a szomorú hirnevü Csejte, 400—500 méter

között váltakozó magasságú hegycsúcsokon épültek.

Eme hegycsoportozat lakóinak földmivelési törekvései a lankásabb

hegyoldalak erdeit kiirtották s magát a talajt alkalmassá tették a föld-

müvelésre.

Ily úton keletkeztek azon nagyszámú irtványok, az úgynevezett kopa-

niczák. melyeknek lakói egyes anyaközségekhez tartoznak ugyan, de né-

PUDHRAGY VARA.

melyik tlük több órányira fekszik, és egyesek nagyobb számú lakossággal

birván, külön iskolákat is tartanak fenn, s igy önálló községek jellegét viselik.

A Javorina hegység délnyugati folytatását képez Fehér-Kárpátok, a

Morva és Vágvölgyek között válaszfalat is képeznek.

Ily kiterjedt hegycsoport számos völgyei közül csupán azokat tartjuk

felemlítendknek, melyek kiterjedésük és közlekedést közvetít voltuk miatt

jelentséggel bírnak.

Ilyenek a Vágujhelytl kezdd óturai völgy, amely a miavai völgy-

ben leli végét. A több kisebb völgy egyesülésébl keletkez Miava-völgy,

mely a szeniczi járás felé nyílik. A brezovai völgy Verbónál kezddik s

nyugatnak haladva, Hradistnál lép a szeniczi járás síkjaiba ; végül pedig a

chrojniczai völgy, mely keletrl nyugatra vonul, a morva (Janicza) hegységbl

ered s Oreszkónál végzdik. Úgy ezen, valamint a miavai és brezovai völgyek

is a velük egynevü patakok ágyai.

A már jelzett völgyeken kívül a vármegyének csupán két jelentéke-
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Rónák. nyebb rónája van. Ezek : a szakolczai róna, mely Szakolczától Sasvárig ter-

jed. Ennek keleti része, mely a Javorina hegységgel határos, hullámos,

dombos; ezen dombozatok a Morva- folyó felé, vagyis nyugati irányban

mindinkább elsimulnak s a marcheggi lapályba mennek át.

Déli és délkeleti részeiben a Búr nevezet fenyves erd terül el és

ezen túl a róna a szeniczi öbölbe megy át, hogy Jabloniczánál a Kis-Kárpá-

toknál végzdjék.

E róna talaja els minség termföld, lakossága szorgalmas és mvelt.
A déli róna, mely Sempténél kezddik és Érsekújvár felé terjed ; közepe

emelkedettebb. Komjáton alul azonban már a Zsitva, Nyitra és Vág völgyeit

egyesíti és egyenlen sík. Talaja jó minség, helyenként, álló vizek követ-

keztében mocsaras. Lakossága a földmívelés minden ágával foglalkozik.

Folyók. Nagyságra nézve a vármegye ffolyója a Vág, mely Liptómegye hegy-

óriásaiból fakadva, Vágújhely fölött a trencsénmegyei Révfalunál lép, már
Váe- mint nagyobb folyó, a vármegye területére. Vág-Ujhely, Pöstyén, Galgócz

mellett elfolyva, Szeredújvárostól Hosszúfaluig, mint a vármegyét Pozsony-

megyétl elválasztó határvonal szerepel. Hosszúfalun alul ismét mindkét

partjával a vármegyéhez tartozik, s Vágsellye, Farkasd, Negyed mellett el

folyva, Szimnél Komárommegye területére lép át és Komáromnál a Duna
vizével egyesül.

Ez a szilaj, rendetlen folyású, nyáron még tutajozásra is alig használ-

ható, számos homokzátonyt képez folyó, medrét is gyakran változtatja és

hirtelen áradásaival mindkét partmenti lakosság életét és vagyonát vajmi

gyakran veszélyezteti. E folyó vizének esése különben igen csekély, mivel

azon mintegy 54 kilométer hosszúságú úton, melyet Nyitramegye területén

megtesz, esése csupán 70 méter ; azonban vízmennyiségének hirtelen és

nagyfokú növekvése, mely a liptó- és trencsénmegyei hegységek hótöme-

geinek hirtelen olvadásában és a nyári hónapokban nem ritkán beálló tartós

nagy eszésekben leli kútforrását, teszi e folyó vizét e völgy lakosságára

nézve oly félelmessé, úgy, hogy különösen az áradások veszélyének leg-

inkább kitett déli részeiben e völgynek, mindkét partmenti lakosság a

folyam szabályozása által védekezik az árvízveszélyek ellen, melyek e szá-

zadban az 1813. és 1894. években váltak kiválóan végzetesekké.

Maga a vízier különben csupán a Liptó- és Trencsénmegyék hegy-

ségeibl származó, leginkább fenyfa szállítását közvetít tutajozásra és kisebb

malmok hajtására használtatik fel.

A Vág folyó víztömege e vármegye területén igen kevés kisebb patak

vizével növekszik, mig e folyó gyakori áradásai és mederváltoztatásai számos,

különösen Mocsonok, Tardoskedd, Andód, Szelcze és Negyed vidékén elterül

állóvizeket hoztak létre, melyek azonban, a már elrehaladt s a belvíz-leve-

zet csatorna-hálózat elkészültéig terjed szabályozási munkálatokkal fokon-

kint kiszáríttatnak.

Halakban a Vág folyó vize nem igen bvelkedik, a vármegye folyói

között azonban csupán ebben található a galócza.

A vármegyének, habár nem is nagyságra, de a befutott területre nézve
Nyitra. els folyója a Nyitra, mely magán e megye területén fakad.

Ugyanis a Facsko hegység 1205 méter magas Revan nev orma alatt,

809 méternyire a tengerszine fölött fakad a Nyitra-patak forrása. Innen mint
tiszta hegyi csermely veszi folyását Gajdéi felé; útközben azonban több

kisebb patakkal egyesülvén, Gajdelnél már mint kis folyó, malmot hajt.

További folyásánál felveszi : Német-Prónánál a Tuzsinát ; Privigyénél a





10 Nyitravármegye földrajza.

HandlovJrát, Koosnál a Czigelt, Nováknál a Lekotát, Lelócznál a Trebianszlit ,

Bélicznél a BelanMt, majd késbb a Visnya, Livina, Zlavy, Slivnica, Vicsomna,

Bebrava, Koczina, Perki patakot stb. ; s e patakok beömlésével víztömegét

folyton növelve, szeszélyes kanyarulatokkal, útközben számos apró szigetet

képezve, folyik Nyitra város felé, melynek keleti oldalát nagy görbülettel

megkerülve, Alsó-Köröskény alatt két ágra oszlik. A délkeleti irányban
induló ág CzétényJce nevet visel, s ez, Emke, Csehi, Czétény, Csernek alatt

elfolyva, Kis-Váradnál ismét a Nyitra folyóval egyesül, mely addig Ivánka,

Komját, Surány mellett halad, s a Czéténykével történt egyesülés után
Érsekújvár felé veszi útját s útközben még a Tormás patakot is felvéve, e

várostól dél felé kilép a megye területérl, hogy a szomszéd Komárom-
megyében a Vág s ezzel együtt mihamar a Duna hullámaival egyesüljön.

A Nyitra folyó, a Barsmegye területére es néhány kilométernyi útszakaszt

leszámítva, több mint 100 kilométer hosszúságban szeli át a vármegyét és

eredete és a 119 méter tengerfölötti magasságban fekv Érsekújvár között

lev 690 méter különbözet, a 100 kilométer hosszúsághoz viszon}T
ítva, e folyó

vizénél 7 : 1000-hez való esést tüntet fel.

Ezen esés, vizi malmok, ipartelepek üzemének fentartására és egyes

helyeken rétöntözésekre van felhasználva.

A Nyitra folyó vize gyakran, különösen télen, a jégzajlás idején és

nyáron hevesebb eszések után, elhagyja medrét ; áradásaival azonban ritka

kivételeket leszámítva, károkat nem okoz; vagy legalább is, az ekként

okozott kárt felülmúlja az a haszon, melyet azzal szerez, hogy a leginkább

rétmüvelés alá tartozó talaj termképességét, iszapos árjának lerakodásával

fokozza.

Halak közül a pontyfélék és a harcsa e folyó vizében bven találhatók,

míg e folyó eredete és Gajdéi közötti részletében, az immár kell óvásban

részesül pisztráng is igen jól tenyészik.

Morva. A Morva folyó Szakolczánál lép e vármegye területére s annak nyugati

határát mintegy 25 kilométer hosszúságban érinti. Folyása lassú, árterülete

kiterjedt, maga a folyó több ágra oszlik s dús búja növényzetükkel kiváló

szigeteket képez, mely ágak azonban Kopcsánynál ismét egyesülnek. Fel-

veszi a Csunin patakot Kopcsánynál, a Miava patakot Kutti alatt, a Thuiját

Broczkónál, mire a vármegye területét elhagyva, Pozsonymegyébe lép át,

hogy ott Dévénynél a Dunával egyesüljön. E folyó árterületén képzdön
több állóvíz közül, a Holics mellett fekv Jazero tavat, és a vadkacsa-fogásra

szolgáló berendezésérl ismeretes Kopcsányi tavat tartjuk felemlitendknek.

A víz folyását malmok hajtására és talpakba kötött fa szállítására is

felhasználják. Halai közül különösen a harcsa-faj van kiválóan képviselve.

Dudvág. A Csejte és Miava között elterül hegységbl ered a Dudvág, mely

sekély vízállása és lassú folyása miatt semmiféle vízmvek hajtására sem

használható fel s melynek vize, a Vág vize áradásaitól függleg, az e folyó

által érintett vidékek mezgazdasági terményeit vajmi gyakran veszélyez-

teti. Csejte, Koritnó, Ocskó, Krakován, Bori, Dubován, Pecsenéd, Rattkócz,

Karkócz és Bucsány mellett elfolyva, Szilád alatt lép át Pozsonymegyébe

s ott a Dunába ömlik. Hires a benne jól tenyész rákokról.

zsitva. A Zsitva, a barsmegyei Kis-Tapolcsány hegységébl fakadó patak, Dics-

kénél lép a vármegyébe, az e patakról elnevezett Zsitva völgyében. Vajk,

Martonfalu, Szt-Mihályúr, Kis-Mánya, Zsitva- Födémesnél elfolyva s e terü-

leten Barsmegye fell határvonalat is képezve, Komárommegyébe lép át s
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ott Zsitva-toroknál a Dunába ömlik. Vize lassú folyású, áradásai tartósak

s a helyenk int rendszeresített rétöntözésen kivül, egyéb mezgazdasági és

ipari czélokra nem használható fel.

Mint részben határképz szerepel a Kis-Kárpátokból fakadó Blava

patak, mely Nyitravármegyét Radosócz, Maniga, Bucsány és Sziládnál

Pozsonymegyótl elválasztja s az utóbb nevezett község vidékén Pozsony-

megyébe lép át s ott Keresztúrnál a Dudvágba ömlik. Ugyancsak mint

határt képez szerepel a Drevenicza, másként Ghymesi-patak, mely a Tribees-

hegység nyugati nyujtványaiból fakadva, Hind község határában ömlik a

Zsitva vizébe.

A vármegye egyes hosszabb völgyeinek ffolyói a következk

:

Palakok.

A NYITRA KOMJATNAL.

A Belanha, mely Valaszka-Bela fölött eredve, a rudnói völgy talpán

végig folyik, lefolyásában felveszi a Neridzankát, Budnankdt, Bistriczát ; majd

a veszteniczi völgyön is végighaladva Bélicznél a Nyitra-folyó vizével

egyesül. Ez a sebes folyású és tiszta viz hegyi patak, pisztráng-tenyésztésre

feltétlenül alkalmas, aminthogy kétségtelen, hogy ez a halfaj a patakban

tenyészett is.

A Handlova-ipaXak, mely a vízválasztó hegységbl eredve, a handlovai

völgyön végig folyik, a Jalovski-patak s több kisebb csermely felvétele után

Privigyénél a Nyitra hullámaival egyesül.

A ilfiaua-patak, Miava község fölött az 533 m. magas Hornáczi hegy-

ségbl fakad, folyásába a Brestoveczet felveszi és Hrádist, Jablonicz, Sasvár

mellett elfolyva, Pozsonymegye területén a Morva folyóval egyesül.

A felsorolt folyóvizekkel és patakokkal megneveztük azon vizeket,
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melyek részint nagyságuk, részint határképz jelentségük, vagy az általuk

befutott terület lényegesebb fontossága miatt felemlítendk voltak. Mig a

vármegyének többi kisebb jelentség patakjait és csermelyeit azon folyók

leirásánál említettük, melyek vizének tömegét saját vizükkel növelik.

Álló vizekben a vármegye nem bvelkedik, s a Vág és Morva folyó

leirásánál jelzetteken kívül, még csupán a következket tartjuk megemlí-

tendknek

:

Az Ujlacska, Assakürt és Üzbég között elterül több ezer Q ölnyi

ingoványos mocsarak.

Állóvizek.

ZSITVAVÖLGYI KÉSZLET VAJKNÁL.

A Nadiány és Chinorán, továbbá a Tót-Soók és Tököld között elterül

hasonjellegü ingoványok és a Nyitra város, Tormos és Emke alatt fekv
álló vizek.

A radosnai ló, mely mintegy 2000 G méter terjedelm s meleg forrá-

sokból veszi eredetét, vize ennélfogva meleg és soha sem fagy be.

A hasonló jelleg, de csupán mintegy 24 Q méter kiterjedés Poyrányi

és a szintén meleg viz bajmóczi érczvíz-tó. Könnyebb áttekintés szempontjá-

ból felsorolandóknak véljük még azokat a gyógyvizeket is, melyek e vár-

megye területén fakadnak, s melyekrl eredetük helyének részletes leirásá-

nál már megemlékeztünk. Ilyenek : a pöstyéni kénes hévvíz, s az ezzel

hasonló jeUegü hévvizek : Bankán, Elecskén és Kaplaton.

A büdöski és konyatini sós kénvizek, a bajmóczi és kis-béliczi tiszta

földes héwíz és végül : az új-lehotai, onori, rédeki, sissói, szolcsánkai, ó-turai

és tvrdomeszticzi savanyúvizek, melyekrl a gyógyvizeket ismertet fejezetben

fogunk bvebben megemlékezni.
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NY1TRAVARMEGYE GEOLÓGIAI VISZONYAI.

Geológiai ^J)

kép. ^*-

az

és

eologiailag Nyitravármegye hazánk legérdekesebb
megyéi közé tartozik. Hegységeinek magját
gránit és skristályos palák képezik, környezve
a palaeozói és mesozói lerakodásokkal. A Kis-
Kárpátok szabályos vonulatát követ Fehér-
hegység, a Kis- és Nagy-Fátra végs nyul-

ezek között elterül lösz-vidék termékeny rónáival,

Nyitra árterei, a hegység és síkság váltakozása, a
legkellemesebben hatnak úgy a tájképeket kedvel utazóra,

mint a kutató geográfusra és geológusra.

A Kis-Kárpátok szabályosan húzódó tömege keleti, ha-

zánkba es ereszkedjén szelídebb lejtés, mint ausztriai olda-

lán. Ezen nyugatra es részen a Morva-síkság mintegy 220

méter közepes magasságban áll a tengerszint felett, míg a keleti

részen a Vág síksága 190 m. absolut magassággal fejezhet ki.

A Kis-Kárpátok éjszakkeleti irányú vonulata Pozsonynál gránittömeg-
gel kezddik, mely azonban csakhamar véget ér, s már a Fehér-hegységben
nyoma sincs a gránitnak ; a Kárpátok vonulatában csak a Kriván-Fátra-
ban bukkan el, hogy azután a Magas-Tátra hatalmas tömegét alkossa. A
Kis- és Nagy-Fátra azonban szintén gránitváz köré rakódott le, és ezen
hegylánczok Nyitravármegyébe es nyúlványaiban szintén megtaláljuk

ugyanazon gránitot és kristályos palákat, melyekkel Pozsonytól északra
találkozunk. Az Inovecz és Tribecs gránit-magja, a környez üledékes

lerakodásokkal, mint egy-egy elszakított röghegység tnik el. Nyitravár-

megyének ezen szétdarabolódott hegységei geologiailag igen érdekes és táj-

képileg változatos, szép képeket nyújtanak. A Vág völgyének jura- és kréta-

korbeli szirtes mészkövei, árkos besülyedésekkel megzavarva, Nyitravár-

megyében kezddnek és végig nyúlnak a Vág völgyében messze északra

az Árva eredetéig. Azon geológiai zavarodások, váltós vetdések, melyek a

Vág völgyében oly szépen jelentkeznek, Nyitravármegye területén kezddnek.
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A vármegyében a következ geológiai képzdmények találhatók :
Képzdmények.

I. Tömeges kzetek : gránit, andesit, traehyt. II. Az üledékes kzetek közül
megvannak az archai csoportbeli kristályos palák, a palaeozói csoportból a

perm systema lerakodásai; a mesozoi csoportból a trias, rhaetiai, jura (lias

és maim), kréta-systemák üledékei; a kainozoi csoportból az eocén és

oligocen-systemák, az u. n. kárpáti homokk lerakodásaival, a miocén,
plíocen, diluvium és alluvium.

Nyitravármegyének részletesebb geológiai fölvétele csak az ötvenes Fölvételek,

években kezddött. Pettkó János selmeczi akadémiai tanárnak 1 köszönhetjük
az els részletesebb tudósításokat a vármegye geológiai viszonyairól. Fejte-

getései különösen a Fehér-hegységre vonatkoznak. Ezekbl kiemelem a követ-

kezket : „Az ott lakók Fehér -hegységnek tulajdonkép csak azon részt mond-
ják, mely a Burián-hegy és a bikszárdi völgy között nyúl el, kopár fehér

doiomitbérczek által feltün és a Kis-Kárpátokkal közvetlen határos. Tekint-

vén azonban a niveau-viszonyokat és a földtani szerkezetet, e néven nevez-

lietni a Rarbóknál kezdd szegélyt, mely Detrekvár és Bikszárclnál feltn
hosszú repedés-völgyet képez és azon mészhegylánczolatot, mely észak-

északkeleti irányban Csejte és Vág-Ujhelynéi a Vágiy megy."
A szakszer és szorosan vett geológiai kutatások azonban a bécsi

geológiai intézetbl indultak ki. Star Dénes 2 geológus kitn munkában
közölte fölvételeinek eredményeit 1860-ban a bécsi geol. intézet évkönyvében.
Tárgyalásunk folyamában ezen munka alapján sorra veszszük Nyitravár-
megye egyes hegyeinek geológiai fölépítését, kezdve a Fehér-hegységen s

ennek tagjain, s innen keletre haladva az Inovecz-, Zobor-, Tribecs-hegyeket
taglalva, a Ptacsnik-, Zsjár,- Kis-Magura- és Strazsó-hegyek földtani szer-

kezetét s fölépítését veszszük szemügyre.

FEHER-HEGYSEG.

A Kis-Kárpátok északkeleti vonulatának folytatásában emelkedik a Fehérhegység.

Fehér-hegység. Geológiai szerkezete lényegesen különböz. Mig Pozsony
fölött a gránit, perm, triász s jurakoru lerakodások az uralkodók, addig a

Fehér-hegységet Nyitravármegyében a fels jura, kréta s eocén-korú üle-

dékek alkotják. A Javorinán azután ezekhez csatlakozik az ifjabb kárpáti

homokk zónája.

A Fehér-hegység északkeleti része Nádas (Pozsonym.) és Jablonicz

között mállott dolomitból áll, az emelkedések lábainál homokos dolomittal.

Ezek korát nem lehet biztosan megállapítani, csak annyit mondhatunk,
hogy egykorú lehet a vágvölgyi neocom-márga felett fekv dolomittal.

A még Pozsonymegyében fekv Detrek és Bikszárd környékén
többszörös megszakítással elvonuló hegység részben szürke mészbl, rész-

ben dolomitból áll. A Detrek és Szent-Miklós közötti nyereg eoeénképle-

tekkel van kitöltve. Ezen képletek összetev anyagát mészkövek, mész-
brecciák, conglomerátok vagy homokkövek képezik. A nummulitmész színe

világossárga, vagy szürke, s élesen elválik az alatta fekv mésztl. Az eocén-

képletek keskeny szalagot alkotnak, mely a Vajárszka-hegynél kezddik, s

vonul egész Szt-Miklósig.
A Fehér-hegységre vonatkozólag Andrian és Paul geológusok felvé-

telei után 3 a részletes stratigraphiai ismertetést a következkben foglal-

baljuk össze :

1 Jelentés Magyarországnak a Marcii folyóval határos részérl, melyet a magyarhoni
földtani társulat megbízásából 1852. szszel földtani vizsgálat alá vett Pettkó János cs. k.

bányatanácsos és academiai tanár Solmeczen. Magyarítva másodtitkár Prof. Szabó József
által. A magyarhoni földtani társulat munkálatai 1. füzet. Pest, 1856.

- Dionys Stur: Bericht übor die geologische Übersichts-Aufnahme des Wassorgebietes
der Waag und Neutra. Jahrbuch der kais. königl. geologischen Reichsanstalt. XI. Jahr-

gang. Pag. 17—151. Wien, 1860.
3 Die geologisrhen Verhaltnisse der kleinen Karpathen und der angrenzenden Land-

gebiete im nordwestlichen Uhgarn. Von Ferdinánd Freiherrn '>. Andrian und Kari M. Paul.

Jahrbuch der kaiserlich-königlichen Geologischen Reichsanstalt. XIV. Bd. 1864. Wien
:!:.:> 360 1.
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Brezovai hegy-
Nedzohegy.

O

1. A legalsó képzdmény szürke, szamköves mészk.
2. Erre sötét mészk következik, mely valószínleg a kösszcni rétegek

legfels tagja gyanánt tekinthet. Ezen képzdmény a pozsonymegyei Szo-
molány körül lép fel nagyobb elterjedésben.

^ 3. Az u. n. Wetterling-mészk telve
korallokkal s ehemnitziákkal — Sándorftól ke-
letre található a vármegye területén ; ezen kép-
zdmény hatalmasabb vonulata azonban a po-
zsonymegyei Wetterling-hegységben terül el.

°A ** 4. A Wetterhng-mészkre Sándorftól ke-
letre fehér eres, barna mészk települ, mely
szorosan összefügg a rákövetkez

5. dolomittal. A hol ezen barna mészk
nem fejldött ki, ott a dolomit közvetetlenül a
Wetterling-mészkövön fekszik.

Ezen dolomit a vármegye határán nagy
területet borít ; de csakhamar véget ér Nádastól
északra, hogy a Brezovai hegységben a Wetter-
ling-mészkvel együtt annál hatalmasabb terü-

letet borítson Andrian és Paul úgy a Wetter-
ling-mészkövet, mint a rákövetkez dolomitot
az alsó &ré£a-systemába sorolják.

6. A Sándorf és Bikszárd között kiterjed
medenczét eocen-korú Nummulit- mészk, ho-
mokk és eonglomerát töltik ki.

Mindezen képzdmények együttesen dny.

—

ék. irányú vonulatban húzódnak a Korlátk és

Nahács között képzelt vonal tájáig, ezen vonal-
tól ék.-re ezen képzdmények eltnnek s fiata-

labb korú u. n. lajtha-eonglomerat vonulat talál-

ható egész addig a vonalig, melyet Jablonicz és

Jók között húzhatunk, hol azután ismét el-
tnik a Brezovai hegység krétakorú dolomitja s

mészköve.
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BREZOVAI HEGYSÉG.

Ezen hegység középs része kizárólag do-

lomitból és mészbi áll, mely mint neocom mész
és dolomit képezi a legidsebb kzeteket. A
rétegek csapásának iránya északnyugati. A hegy-
ség délkeleti szélén : Fajnoraczi, Klenova-hegy
és Jók környékén ugyanaz a mész van, mint
a Fehér-hegységben, ugyanazon koralltörmelé-

kekkel, s fölötte a barna mész, mely észak felé

a Fehér-hegység dolomitjába megy át. A dolo-

mit itten is mállott, mélyebb helyeken fehér

homokká válva.

Jablonicztól keletre a Brezova-hegynek is

megvannak különálló mész-hegyei. - - Legérde-
kesebb jelenség maga a Brezova-hegy conglo-

merátjaival és mészköveivel, melyek az Alpesek
gosau-képzdményeinek felelnek meg.

A Holeska-völgyön felfelé haladva, Fajno-

raczin túl, Kosariska közelében a dolomit északi

széléhez érünk. E helyen feltn vöröses con-

glomerátok láthatók, melyekben a kavicsok f-
kép mészbl valók, de akad közöttük kristályos

is ; valamennyi vöröses agyagos kötanyaggal
van egybetartva, de oly lazán, hogy a eonglo-

merát igen könnyen morzsolódik. A eonglomerát
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fölött sárga, tisztátalan mész fekszik, melyben gyakori az actaeonella e

fajának spirálalakban egymásba fúródó kövülete. Ezen mész teljesen

sonló a gosauvidéki hippuritmészhez.

A Brezovától délkeletre es Baranecz-hegy
teljesen hasonló alakulattal bír. Tehát a gosau-
képzdés, mely conglomerátokból és aetaeonel-

lákat tartalmazó mészbl áll, keskeny vonulat-

ban övedzi a Brezova-hegység északi szélét.

A Brezova-hegység észak felé, valamint
kelet és délkelet felé a talaj bemélyedésével
van elkülönítve. Ez a vágás Jóktl Prazsnikiy

,

innen Podkilaván át Bukóczig és innen délre

Jabloniczig, tehát majdnem köröskörül a Bre-
zován, eoeénképzdés homokkvel és mírgá-
val van kitöltve.

E homokkövek és márgafajok halvány-
sárgás-fehérek, szárazak és könnyen morzsol-
hatok. Nummulitok mindkettben ritkák.

Jóktl kiindulva keletre Fajnoraoziig a Bre-
zova mentén finom szemcséj, szilárd, össze-

tartó mészconglomerát húzódik, mely szintén

eocénképzdmény.
Jóknél ezen conglomerátban kfejtt nyi-

tottak, melyben a conglomerátot mint jó épít-
és sírkanyagot fejtik. Hasonló conglomerát ho-
mokk és márga kíséretében alkotja a Brezová-

tól északkeletre es Bradló-hegyet is. Ennek
lábánál vörös márga váltakozik szürke márgával
és homokkvel.

Az eocén-homokk, mint vezérkzet, északra
egész a morva határig terjed.

Bukócz környékén az eocénképzdmény-
ben egykor kszén után kutattak, a szürke ho-
mokkben itt elforduló megszenesedett nö-

vénymaradványokra támaszkodva.
A Brezova-hegység, azaz tulajdonképen

ennek elhegye, a Velka-Pecz közvetlenül a

vágvölgyj lsz-síkságig terjed Verbó és Nagy-
Szombat között. A lsz az egész hegy mentén
magasra felhúzódik.

Északon a Brezova-hegy eoeénképzdmé-
nyekbe ékeldik; ezek azonban több helyütt

egészen befödvék a diluviális lerakodásoktól,

A diluviumot ezen vidéken csak elvétve

képviseli a löszhöz hasonló agyag; hanem in-

kább kristályos kzetekbl származó kavics.

Ezen kavicsok kora biztosan megállapítható.
Brezovától északnyugotra a Kresankova-

hegyen ugyanazon agyagban, melyben a kavi-

csok vannak, egy meglehets ép Elephas primi-

genius lugat találtak, s régebben állítólag ugyan-
azon conglomerátban még két másik ilyen fogai

találtak, ugyanitt csonttörmelékek is láthatók.

Brezovától északra fekv vidék diluviális

Lerakodásai a mélyen bevágott patakoktól helyen-
ként eltntek.

A NEDZO-HEGY.

K/en hegységben is hiányzanak a kristályos

kzetfajok. Ennek daczára ezen hegy északi ré-

Magyaronzág Vármegyei és Városai : .Nyitravármegye.
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szén idsebb kzetek vannak, még pedig liaszképzdések, míg a déli ré-

szek alkotása a Brezova-hegyre emlékeztet.
Prazsniktól kezdve Csejtéig a Nedzo-hegy neocom-dolomitbúl áll.

Csejtétl északkeletre e hegy alapanyaga világos, vörhenyes-szürkés, fehér
erezet mész, mely petrografiailag teljesen megfelel a dachstejni mésznek.

A Nedzo-hegynek a Karsttal közös tulajdonsága is észlelhet. T. i.

tölcséralakú mélyedések találhatók, alul vizszintesen fekv agyagréteggel
kitöltve. Barlangok, üregek is találhatók e hegyben. A hegy ezen részén
hiányzanak az erdségek, s igy a vidék teljesen a Karst benyomását leszi.

Hrussó és Botfalva között közvetlenül a dachsteini mész felett, veres,

rögös mész fekszik. Kövületeket ugyan még nem találtak benne, de ez még
nem bizonyitja azt, hogy adnethi mész volna. Inkább szirtmészknek
tekinthet.

Vág-Ujhelytl északnyugatra a Rovence-hegy keleti lejtjén krinoid-
mész lép fel, mely kétségkivül a vilszi réteghez számitható. Említésre méltó
még a Nedzo-hegy északnyugati részén Botfalvától Hrussón keresztül Visnyóig

A NYITRA-KALVÁRIAHEGYI KBÁNYA (kRJNOIDA-MÉSz).

nyomuló veres conglomerát, melynek a kavicsai kristályos kzetekbl, fleg
gránitból, melaphyrból és porfirból állanak. A kavicsok szépen ki vannak
koptatva, s majdnem gömbalakúak. Van közöttük méternyi átmérj is.

Összetartó anyaguk vereses agyagszerü.

Ezen conglomerátok megegyeznek a brezovaival, tehát szinén gosau-
képzdésüekhez sorolhatók.

A Nedzo-hegy délkeleti meredek lejtin eocén-lerakodások vannak
(délkeleti) düléssel, vékony réteget képez homokk és márga rétegek,

melyekben itt-ott félig megszenesedett fatörzseket lehet felismerni. E rétegek

nagyobbrészt lszszel fedvék.

E vidéken nummulitokat bségesen tartalmazó mészkövek és mészeon-
glomerátok vannak, ezek fölött helyezkedik el aztán az eocén, márga és

homokk.
A Nedzo-hegy délnyugati részén Prazsnik és Podkilava között a Nedzo-

hegy neocom-dolomiljához íajtha-conglomerát csatlakozik.

A Vág völgyének lszsíkja délkeleti irányban veszi körül a Nedzo
hegyet. Ez a lsz-sikság kezddik Vág-Ujhelynél, s jelentéktelen szélesség-

ben vonul északkeleti irányban oly messzire, hogy alsó vége a Duna mentét
érinti, itt már 6—7 mérföld szélességben. Ugyanaz a sík, mely a környez
vidéket még a legkülönbözbb idjárás mellett,-- szárazság vagy ess id
mellett is, — kielégít hozamú terméssel látja el, mindennem kultúrnövény
mvelésére is alkalmas. E sík három lépcszete! alkoltva ereszkedik le a

környez hegyekrl. A legfelsbb terrasz a hegyhez támaszkodik s me-
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redek lejtin vonul a Vág-Ujhely és Nagy-Kosztolány közötti országút.

A lsz itt mélyebb ; néhol 25—30 mélységet ér el. A második terraszt a

Dudvág-patak alkotja ; mig a harmadik terrasz közvetlenül az alluviumra
támaszkodik. A Nedzó-hegy délnyugati és nyugati részén eocen-képzdésü
márgapalák és homokkövek vannak.— Szkalka
és Lubina között meszes homokk és mész
váltakozik durva, szemcsés homokkövekkel.
— Hrussó és Vagyócz környékén kszenet is

próbáltak aknázni. — A szén itt is szürke

homokkben fordul el. Különösen fontos je-

lenség a Lubinától délre, O-Turától délkeletre

fekv csejtehegyi lerakodás, mely valószín-
leg egy nagyobb kiterjedés diluviális özön-

lés maradványa.
Anyaga márgák és homokkvekkel vál-

takozó kavics és conglomerát.

Említésre méltó még e vidéken egy nagy
mésztömb Lubina mellett, a patak medrében.
A mész sárgás, korallszer.

A Nedzo-hegy északon, lszszel van
szegélyezve.

A Neclzo-hegyben elfordulnak tehát a

következ képletek:
1. Dachsteini mész,
2. Kösszeni rétegek,

3. Foltos márga,
Szirtmész és Vils rétegek (?)

Neocom-dolomit,
I rosau-eonglomerát

7. Eocén-conglomerát, homokk és már-
gapala (palásmárga ?),

8. Horni rétegek,

9. Lajtha-conglomerát,
10. Lsz, mely részben a hegyekre tá-

maszkodik, részben azokat körülövezi.

Az els képlet alkotja a hegyek magvát.

4.

5.

6.

^

sziirniEszKt >-v< m ulat berencsvartol
Ó-TURÁIG.

E vonulatban legfontosabb Berencs-vár
környéke.

Bukócz fell közelitve Berencs várát,

nummulitmeszet és conglomerátot találunk.

A várrom közvetlen közelében állva, ahol az

elhegy keresztül van törve, mintegy kaput
alkotva Berencshez, három kis halomból álló

sorozatot lehet megkülönböztetni.
Ezek anyaga a bennük elforduló kövü-

letek tanúsága szerint csak neocom márga
lehet. Ugyanilyen anyagból van a várhegy
is alkotva. A berencsi várromtól keletre ^es
szántóföld vidékén kösszeni rétegek vonulnak
el. mint azt a bennük elforduló kövületek-
bl megállapíthatjuk. E szántóföldektl északra
krinoid-mészbl álló sziklák lábánál vörös
mész fordul el, valószínleg az adnethi mész-
nek megfelel.

A krinoid mész fölött szürke és vörös
máriás mész van, s e rétegek Berencstl
Turólukáig húzódnak.
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Miavától kezdve a vonulat keleti irányát északkeletire változtatja'

Innentl kezdve hiányzik a krinoid-mész s a neocom márga, csupán a szirt-

mészk mutatkozik egész O-Turáig.

A MORVA HATÁRHEGY LÁBA.

Morva határ- Ó-Turától északra folytatódik a szirtmészvonulat. Ennek déli oldalához

rendkívül bonyodalmas összetétel terület csatlakozik.

A Tucskech melletti Hrb hegyen fehér vagy néhol vöröses krinoid-

mész van. A nyugati lejtn e fölött vörös szirtmész, s e fölött ismét szürke

mészmárga.
E mészmárga egyik keskeny vereses rétegéhen, a Hrb csúcsától keletre,

a Hrb és Brezina hegy között Aptychus rectecostatus Peters találtatott. A mész-
márga folytatásában Vapeniczétl északra Ammonites Nisus cVOrh és Ammonites
neocomiensis d'Orb fordul el.

Tucskechnél néhol a szirtmész és erinoida-mész a neocom márga alá

kerül, melyet ismét a bécsi homokk takar be. — A szirtmész északkelet

felé es helyein, például a Visoky Vrh északnyugati lejtjének lábánál a

neocom-márga nem található fel. Feltehet, hogy ilyen helyeken a kzetek
fekvése abnormális.

Magában a szirtmészben, a Tucskechtl északra es Aptychus laevis

v Mey. latus Guenst és Aptychus lamellosns Park fordul el közvetlenül a

neocom-márga feküjében. — Keletre a vöröses mészben Terebratula diphya

Col. és Terebratula Bonéi Zeuschner találtatott.

A liasz az egész vidéken hiányzik a szirtmész alól, úgy hogy ez

közvetlenül a neocom- márgával érintkezik.

A Suchy-patak jobb partján van a Malenicki-hogy, Lubinától északra.

A hegy neocom-márgából áll. Ennek lábánál, egy száraz völgyben követ-

kez fauna találtatott 1
:

zárványok. Aptichus angulocostatus Peters,

„ pusillus Peters,

Ammonites cryptoceras d'Orb.,

Grasiamis d'Orb.,

Matheronii d'Orb.,

Duvalianus d'Orb.,

Morelianus d'Orb.,

Nisus d'Orb',

Crioceras Duvali Leveillé,

Ancyloceras pulcherrimus d'Orb. és

Baculites neocomiensis d'Orb

Vannak szürke mészmárgák, melyek ezen kövületeket tartalmazzák.

Rezaucitól lefelé száraz, homokos palamárga van, melyben eddigelé nem
találtak még kövületeket.

A Tucskovecz, Resauci, Malnikvrch hegyvidéken a neocom-márga fölött

fiatalabb képzdmények lépnek fel.

Hrabove a neocom- képzdés közepén egy Lubinától északra fekv
völgykatlanban van. Vörösszürke márga, Ammonites Romjanus d'Orb. és

Aptychus rectecostatus Peters kövületeket tartalmazva, emelkednek ki a környék

eocén homokkövébl.
Innen keletre különálló, meredek hegy emelkedik. Keleti- és észak-

keleti lejtje élénk vörös conglomeráttal van fedve, mely ugy mint Hrussó-

nál a neocommárga fölött fekszik.

Hrabovétól nyugotra emelkedik a Tucskovecz-hegy, mely északról dél-

nek vonul. Anyaga nummulitmész és homokk.
A Tucskovecztl keletre is húzódik északdéli irányban egy hegyhát :

az

Osztri Vrch, mely ugyanolyan összetétel, mint a Tucskovecz.

A nummulitmész ezen eljöveteli módja, t. i. a neocommárga fölött

való fekvése azon eocén-lerakodások legkeletibb részének tekintend, mely-

M (ieologische Uebersiehts-Aufnahme des Wassergebietes der Waag und Neutra. Von
Dionys Stur. Jahrbuck der k. k. geolog. Rcichsanstalt. XI. Jahrgang 1SG0. Wien. Pag. 77.
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Ível már a Brezova-hegy környékén s a Nedzo-hegy körül találkoztunk, s

a mely lerakodás a nevezett hegyek, s a morva határhegyek közötti be-
vágódást képezi.

A morva határhegy magaslatai sárgás, néha likacsos, finomszemü
homokkbl állanak, mint pl. a Javorina. — Ugyanezen homokk
feltalálható a Bittsé-tl északra fekv völgyekben is. Mert alig hagyja el az

ember a fels kréta systemájához tartozó márga-vidéket, a durva szemcsés
homokk válik uralkodó kzetté.

Összefoglalva a morva határhegységre vonatkozó adatokat, kimondhat-
juk, hogy fels részeiben az eocén-homokk, középs részeiben a fels
kréta kzetei, s alsó részeiben a neocom-dolomitnak megfelel homokk
és palamárga képezik az uralkodó kzetet.

INOVECZ HEGYSÉG.

A hegység magva kristályos pala és sokkal nagyobb kiterjedés, mint
az azt elél és nyugat fell körülvev mészhegységek ; olyanok itt a viszonyok,

mint a Kis-Kárpátokban.

Inovecz

VÁG-RÉSZLET PÖSTVÉNNÉL.

Uralkodó kzet azonban benne nem a gránit, hanem a gnájsz, mely
kvarczból, földpátból és többnyire ezüstfehér csillámból áll. Ez a kzet
számos átmenetet mutat a csillámpalához, a mennyiben a földpát belle
kiszorul, s mindinkább uralkodó elemmé válik benne a kvarcz. Még ilyen

alakjában is csupán durva szem gnájsznak lehet tekinteni.

Gránit, - - középnagyságú szemcsékkel és ezüstfehér csillámmal, —
<-sak a begy déli részein fordul el Moravántól keletre, s e helyen uralko-

dóvá válik a hegy kristályos kzetei között.

Maga az tnovecz hegymagva sokban hasonlit a Kis-Kárpátokhoz és igy

az ínoveczel környékez mészhegyek a Biela horával rokontermészetüek,

úgy, hogy egész határozottan állítható, miszerint ez amannak folytatása, s

a kett közötti összeköttetés mélyen a vágvölgyi lsz alatt keresend.
A kristályos mag Jastrabjetól Tlsta horáig az luoveczen, Jakubován

és Javorinán ál kiterjedt hegységet képez, mely keleten Jastrabje és Pod-
hrágy között, — néhány Jastrabje és Dubodjel közé cs helyet kivéve, —
közvetlenül a nyitravölgyi lsz-síkig terjed. Nyugaton Krivosud és Beczkó,
délen Huorka mellett határolja keskeny mésztíegység.
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A Tlsta horánál a kristályos hegy két jelents mész- és dolomittömeg
miatt ersen összeszorul. Az egyiket a Hubina, Husrka és Uj-Lehota kö-

zött lev Tematin-hegy képezi, mely egészen a középs részekig emelkedik

;

a másik mésztömeg északkelet-délnyugati irányban húzódik csaknem meg-
szakítás nélkül Podhrágytól Bankáig, mindenütt az Inovecz-hegyet körül-

fogva. Ennek folytatása délnyugat felé Kaplatig terjed.

Az Inovecz hegység egész nyugati lejtjének hosszában a vörös fekü

egy vonulata által van elkülönítve a mészhegyektl. Ezen elválasztó réteg

kzetei különfélék. Többnyire uralkodó a kvarezit. Más pontokon a vörös

palák és conglomerátok, szürke, szilárd kvarczhomokkövek és kvarczitok,

melyekben sokszor annyi a csillám, hogy csülámpalának látszanak. Északon
ez a vonulat szélesebb, hatalmasabb, mint délen.

A fvonaltól külön áll a Krahulecz mészhegy. Ez nagyobbrészt dolomit-

mészbl áll. Feküjében a vörös homokk fölött mindenütt kösszeni rétegek,

vagy mészpalák vannak.

Podhrágynál a Szlivnicza mellett a dolomitos mész feküjében még jura-

mész és foltosmárga van kösszeni rétegekkel elegyest.

A foltos márga rosszul konzervált, de még mindig felismerhet kövü-
leteket tartalmaz. Meghatározható közöttük az Ammonites raricostatus Zieth

és az Ammonites Nodotianus d'Orb.

Podhrágy község dombon fekszik, melynek meszében juraképlet ész-

lelhet.

A szürke mész-márgára neocom-márga következik, s ezek felett sötét,

dolomitos mész fekszik. Ez a dolomitos mész képezi a Krahulczi hegynek
ftömegét, mely itt is, mint a Kárpátok több helyén, fiatalabb kell, hogy
legyen a neocomnál.

A Tematin-hegy ellenben feltnen megegyezik a Biela honival.

Moravántól kelet felé haladva a völgyön fölfelé vörös, palamárga és mész lát-

ható , melyek jurakorúak. Dülésük északnyugati. Észak felé, a Hubina-
völgyben ugyanezen vörös pala látható a község keleti részén kösszeni

rétegek alá merülve. Az itt lev kösszeni rétegben gyakori a Terebratula gregaria

Suess. Mindkét réteget dolomit fedi, mely teljesen hasonló a Biela horaihoz.

Az egész rétegcomplexus Hubinától északkeleti irányban húzódik a

Tlsta hóra felé a Krnicza-hegyen keresztül.

E hegytl kezdve, — meddig a kösszeni rétegek megszakítás nélkül

terjednek, — kelet felé mindinkább tért foglal a vörösfek és a jura vonu-

lata, s minthogy az itt lev erdségek miatt a kösszeni rétegek létezését

megállapítani nem lehet, nehéz a kett közötti határt kitzni

A Luka és Tematin közötti profil rétegei : dolomit, barna-mész és szürke-

mész, tehát az elbbi hegyek anyagával megegyez.

Ó-Lehotától kezdve a Skolova Skali hegy északi lábánál hiányzik a

neocom-márga, — A Tematin-hegy ezen alkotásából következtethet, hogy
a Biela borában elforduló dolomitok, barna és fehér mészkövek meghatáro-
zása helyes volt, mert itt Ó-Lehotánál e mésznemek alatt neocom-márga lép

fel. - - Az Inovecz-hegység keresztmetszetébl fkép az derül ki, hogy itt

többszörös összenyomódás és a rétegek elmaradása napirenden van.

A Krivosud és Horka közötti mészhegyben többnyire csak a dolomitos

mész van kifejldve. Délen Radosna és Szvrbicz között közvetlenül a Vág-
nál kerül felszínre a vörös homokk. — Rétegei délkeleti irányban dlnek,

s egy fekete agyagpala és mészpalából álló keverék-kzetet aknáznak alá,

Utóbbiban a Gervülia inflata Schaft maradványai gyakoriak.

Csak a Radosnától Galgóczig és Szeredig vonuló út mentén, azon-

kívül Galgóeztól Horkáig felfelé vannak a lsz mellett tertiár-képzd-

mények.
A tematini hegy lábánál Luka mellett nummulitmész található, e he-

lyen elször abban a formában, melyben a Tátrában ismeretes.

Innen lefelé Modrónál, a pöstyéni révnél, Ratnócznál, Jalsó és Kap-
lat mellett a Vág meredek partjain a lsz alól kikandikáló neogén homok-
kövek és kavicsok vannak.
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A pöstyéni révnél a sárga
homokkben traehytos homok-
kövek vannak beékelve.

A Vág melletti Ratnócz
mellett agyagtelep van a lösz-

ben, mely lsz telve van diónyi

kdarabokkal, s egy Elephas
primigenius szétforgácsolódott

csontmaradványaival.

Innen az országút mentén
lefelé haladva Ratnóczhoz ér az

ember, mely egy lszhalomra
épült. A patak túlsó oldalán az

elbbi helytl néhány száz lé-

pésnyire felfelé meredek szírt

van, mely mésztufából áll, he-
lyenként széles, sima megkövült
levelekkel. Ezen fossiliák még
nincsenek meghatározva, s en-

nélfogva az sincs eldöntve, váj-

jon neogén képzdés-e a kérdé-
ses mésztufa.

Jalsó és Kaplat mellett még
a lejtkön is homok és homokk
vau.

Hasonlóképen homokból és

homokkbl áll Galgócz déli és

keleti környéke. A homokkövet
itt is lsz borítja. E homokk-
ben és homokban kövületnek
nyoma sincs, de azért valószín,
hogy a szomoiánymelléki ho-
moknak felel meg.

Szered mellett a Vág bal-

partján agyágba ágyazott bércz-

czel borított homokkrétegben
Carpinus Grandis ühger talál-

tatott.

I '-szefoglalva az Inovecz
hegységre vonatkozókat, kitnik,
hogy föalkat-eleme a gnájsz,

másodsorban a vörösfekü, a neo-
commész és a dolomit. Ezen kí-

vül kösszeni rétegek, foltos méz-
ga

,
jura - márgapala , neocom-

márga és nummulitmész harmad-
sorban. A hegység szegélyhegyei
nagyobb részében lszszel álla-

nak összeköttetésben a neogén
homokkvel és homokkal.

8ZTRAZSÓ HEGYSÉG.

< irografiailag az Inovecz
hegység folytatásának tekint-

het, amennyiben csak a Ja-

strabje-hagó választja el ezeket

egymástól. Geologiailag azon-
ban lényegesen különböznek; a

Sztrazsó - hegységet inkább a

Morva határ-hegységgel hason-

Sztrazsó
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Iíthatjuk össze, amennyiben mind a két hegységnek a neoeom-képletek ké-

pezik fképen tömegüket.
A hegységnek kristályos magvát a Kis-Magura képezi, melynek nyugati

felén a mésztömeg sokkal nagyobbszerü alakulásokat mutat, mint a többi

környékbeli hegységekben.
A Kis-Magurának két szárnya van. Egyik délnyugati irányban Zava-

dáig nyúlik, hol a Zaparka hegyet képezi, a másik ellenben északkeleti

irányban húzódik s egy részét képezi a Chvojniczától északra, a Facsko át-

meneti hegy lábáig terjed hegységnek.
A Kis-Magura kristályos anyaga kiválóan gránit s az északkeleti szé-

leken gnájsz. Némct-Prónától délfelé egész a nyitramenti lsz-lerakodásokig
terjed. Chvojnicza és Gajdol között Prónától északra jelentékeny mennyi-
ség neoeom-márga van a Magura lábánál.

A Sztrazsó hegység mészkövét a Kis-Magurától egy kvarczit, veres

homokk és pala-vonulat választja el. Ez a vonulat északon Ksinna és

Zavada mellett ered, s a Zaparka-hegy mentén Csávojig követhet, honnan
északra fordul Gajdéi felé.

Egy másik, ezzel parallel, jórészt veres palákat s helyenként kvarczi-

tokat tartalmazó vonulat húzódik a Gerni-Vrch mellett egész Valaszka-Beláig.

E vonulat közvetlen környezete annyiban érdekes, hogy egyetlen,

melyben vörös homokk és neocom-képzdményck mellett liasz-rétegek is

vannak kifejldve. Trebichavától keletre, a községi temetben lev vörös

homokk felett kösszeni rétegek vannak kövületek málladékával, melyek
közül a Terébratula gregaria Suess ós a Cardinm austrianum Hauer teljes

bizonyossággal felismerhetk.
E fölött kelet felé foltos márga van, feljebb a völgyben vörös szirt-

mész aptychusokkal, végre neocom-márga és dolomit, mely utóbbi a Trebi-

chava és Ksinna közötti Pfaffen-Stollen hegyet képezi.

A Sztrazsó hegynek innen északnyugat felé fekv része, úgyszólván
csak kétféle képzdést tartalmaz. Ez a neocom-dolomit vagy mész és az

alatta fekv neocom-márga.
A Sztrazsó-hegy ezen két alkotó eleme úgy oszlik meg, hogy délkele-

ten a dolomit és mész, északnyugaton ellenben a neocom-mész az uralkodó

;

de azért északnyugaton sem hiányzik a neocom-dolomit.

A dolomit és mésznek két vonulata északfelé hosszabb vonalon követ-

het. Ezen vonulatok és a délkeleten uralkodó dolomitok között a neocom-
dolomit képezi a köröskörül neocom-márgával elkülönített Vapecz és

Sztrazsó hegyek csúcsait.

Azokon a részeken, melyek nem a dolomithoz tartoznak, neocom-márga
áll márgás homokkövek kíséretében.

Lehetséges, hogy ezen homokkövek a liasz-foltos márgához tartoznak,

úgy mint O-Tura és Drietoma között.

A Sztrazsó-hegy északi részén a rétegek túlnyomóan északnyugat felé

dlnek, a déli részeken ellenben inkább délkelet felé.

ZSJAR HEGYSÉG.

zsjár-hegység. Kristályos kzetbl áll, melyet csaknem kizárólag a gránit képvisel,

mely teljesen megegyezik a Kis-Kárpátok aprószemü gránitjával.

Északnyugaton a gránittal ketts vonulatú kvarczit és veres homokk-
rétegek érintkeznek, éppen úgy, mint a Sztrazsó-hegynél. A jelzett két

vonulat Német-Prónánál függ össze a gránittömeggel.

E hegységben föllép a liasz is, st valószínleg az aptychusmész is,

mert az itt gyakori veres mészmárga bizonyosan nem számítható a veres

homokkhöz. Kösszeni rétegek is észlelhetk a Terébratula gregaria Suess

kövületeivel.

A Ptacsnik-hegy&ég hasonnev 1346 méter magas csúcsával a nagy-

körmöczi trachyt-tömzsnek nyúlványa. Nagyobbrészt durva conglomerátból

áll. Ezen hegység csak kis részben" érinti Nyitravármegyét, s így részlete-

sebb tárgyalása már kívül esik értekezésünk keretén.
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A NYITRAI HEGYVONULAT ÉS KÖRNYÉKE.

Azon hatalmas, északkelet- délnyugati irányban elterül gránit-tömeg, N*itrai h^séS

mely a Tribecs magvát alkotja, délnyugati húzódásában mindinkább meg-
keskenyedik és Fels-Elefánt és Ghymes között hirtelen megszakad ; ezentúl

a vörös homokk és liasz-mészk takarja cl szemünk ell. Gerencsér fölött

azonban még egyszer eltnik.
A csitár-nyitrai országút jelzi ezen végs gránit-elbukkanás keleti

határát. Mintegy kilométer-szélességben húzódik ez a gránit-sáv Csitártól

Szent-Mártonig (Zobori szlkert), hol a Nyitra kanyarodása eltt hirtelen

véget ér. Túl a folyó völgyén, a könyöki országút keresztezdésén van még
egy kicsiny gránit-tömzs a termékeny lsz-területen, jelezve a geológus

eltt, hogy valaha a Tribecs— Zobor hegyháta a Nyitrán túl megszakítat-
lanul húzódott a Klokoesina 234 méteres dombjára, de a geológiai idk
évekkel ki nem fejezhet folyamában a hatalmas folyó áttörte e vonulatot,

lenyeste a Zobor hegy csücskét.

Gerencsértl menve a Zoborra, grániton, gnájszon, vörös homokkövön
át jutunk fel a hírneves csúcs (587 m.) liasz-korú krinoida mészkövére.
Északnyugatra tekint lejtjét szintén ezen mészk alkotja, csupán Szala-

kuztól nyugatra az országút mellett találunk ismét gnájszot és vörös homok-
követ, áttörve egykori hforrások mésztufájával.

Nyitra város maga az u. n. kösszeni rétegeken áll. A várostól dél-

nyugatra azonfelül gnájsz, délkeletre, illetleg délre, Fels-Köröskény fölött

liasz és fiatalabb jura-korú mészkövek találhatók. A Könyöktl Fels-
Köröskényig húzott vonal jelzi azon határt, a meddig a Tribecs—Zobor
vonulat végs kiágazásaü követhetjük. Ezen túl kezddik azon termékeny
talaj, mely a Kis Magyar Alföld virágzó községeit oly kitn gabonával
táplálja, s melyet a geológus, mint a legfiatalabb képzdményt, diluviumbeli

lösznek, illetleg alluviumbeli folyóhordaléknak nevez.

A ZOBOUI KBÁNYA.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye.
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l^f^-—-s^ yitravármegye 5723*59 ü km. területén

község van, 396.482 lakossal.

Közigazgatásilag a vármegye 12 járásra

van felosztva és három rendezett tanácsú vá-

rossal bir.

I. Érsekújvári járás, 21 községgel, köztük

3 nagyközség : Komját, Nagy-Surány, TardosJcedd, A körjegyzségek szók-

helyei : Bánkeszi, Csomók, Egyháznagyszeg, Nagy-Kér, Szent-Miit ályúr és Tót-

niegyer.

II. Galgóczi járás, 45 községgel ; ezek közt Galgócz nagyközség. A kör-

jegyzségek székhelyei : Alsó-Récsény, Felsö-Attrak, Karkócz, Kls-Báb, Lakács,

Szent -Péter, Szilád, Udvarnak, Újvárosba és Vörösvár.

III. Miavai járás, 10 községgel ; ezek közt Brezova és Miava nagyköz-

ségek. Körjegyzségi székhelyek : Kosztolna, Krajna és Turóluka.

IV. Xayy-tapolcsányi járás, 63 községgel ; ezek közt Nagy-Tapólcsány

nagyközség. Körjegyzségek Koros, Kvárez, Nagy-Bodok, Nagy-Rippény,

Nyitra-Bajna, Xyitra-Ludány, Kyitra-Pereszlény, Prasicz, Badosna és Tavamok.

V. Xyitrai járás, 59 községgel. Körjegyzségek". Alsó-Elefánt, Assakürt,

Czabaj , Ghymes , Kis-H'md , Lapás-Gyarmat, Nagy-Czétény, Xyitra-Egerszeg,

Nyitra-Ivánka, Nyitra-Ujlak, Pográny, Tormos, Ürmény és l
r

zl)éy.

VI. Nyitrazsámbokréti járás, 37 községgel, ezek közt Chinorán nagy-

községgel. Körjegyzségek : Drornik, Xagy-Bélicz, Nagy-Bossány, Nyitra-Zsám-

bokrét, Sissó és Tökés-Ujfalu.

VII. Pöstyéni járás, 29 községgel, köztük 2 nagyközség, Drahócz és Jók.

Körjegyzségek : Banka, Lopassa, Nayy-Kosztolány, Pö'styén, Veszele és

Vittenez.

VIII. Privigyei járás, 63 községgel, köztük Német-Próna és Privigye nagy-

községek. Körjegyzségek : Bajmócz, Gajdéi, Handlova, Nagy-Csaucsa, Nedozser,

Xyilra-Divék, Ny.-Xorák, Ny.-Rudnó és Vulaszka-Bela.

IX. Szakolczai járás, 24 községgel, köztük 5 nagyközség : Broczkó, Egbell,

Holics, Kopcsány és Kutti. Körjegyzségek : Péterfalu, Radosócz, Szt-Istvánfulu,

Unin, Vészka és Vrádist.
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X. Szénied járás, 27 községgel, köztük 5 nagyközség, u. m. Csári, Sas-

vár, Stepanó, Szeniez és Yerbócz. Körjegyzségek : Csácsó, Bojcs, Hluboka,

Jábloniez, Korlátkö, Szobotist, Szottina és Sztrázsa.

XI. Vdgsellyei járás, 15 községgel, köztük 5 nagyközség van, u. m.

FarJcasd, MocsonoTc, Negyed, Sempte, Sopornya. Körjegyzségek : Magyar-

Sói:. Pattá és Tornócz. Tág-Sellye.

XII. Yágujhclyi járás, 34 községgel Ezek közt 3 nagyközség van, u. m.

O-Tura, Yágujhely és Fer&tf. Körjegyzségek : Csejte, Hradek, Krakován, Luhina,

Pobedim. Podola és Szt-Kereszt.

A rendezett tanácsú városok : Nyitra, Érsekújvár, Szakolcza.

A vármegye székhelye Nyitra.

4*



Fekvése.

NYITRA,

A ZOBORI EZREDÉVES EMLÉK.

yitra rendezett tanácsú város, Pozsony

után Selmeczbányával együtt a nyugoti

felvidék legnépesebb és legfontosabb

városa. A Zobor-hegy tövében fekszik,

a hol a Nyitra völgye széles lapálylyá

tágulva, egybeolvad a Nyitravármegye

déli részét is magában foglaló Kis-

Alfölddel, tehát a síkság és a Kárpátok

határvonalán, mely fekvése már Ma-

gyarország skorában kijelölte fontosságát s legújabb fejldésének is ter-

mészetes tényezje. Lakossága az utóbbi években ers gyarapodással növek-

szik. A lakosság növekedésével párvonalban halad a város küls terjesz-

kedése és csinosodása.

A Zobor-hegy meredeken száll le a síkság fölé, melynek dús alluviális

földjén a völgybl eltör Nyitra kígyózik. Alig egy kilométernyire a Zobor-

tól délnek egy jóval alacsonyabb, de majdnem elszigetelten fölmered

kúp emelkedik ki a síkságból, melyhez tovább délnek egy, a lapáiyba

enyész, még alacsonyabb, kavicsos halomvonulat csatlakozik, mint az

egykori beltengerbl felbukkanó kis sziklapadok és szigettömzsök. Az emlí-

tett kúp a nyitrai Várhegy, melyen a maradványaiban ma is tekintélyes, a

Rákóczy-szabadságharczig egész történetünkön végig nevezetes szerepet vitt

vár épült. A vár volt Nyitra városának magja. Három részbl állott a város

:

a várból, a váraljából s a a másodrend védvonallal, vagyis csak palánkkal

kerített külvárosból, melyhez hasonló Palánk nevezet városrész hazánk

majd minden megersített nagyobb helyén megvolt. A régi palánkvonalat

már rég áttörte a terjeszked uj város.

1873-ig Nyitra a városon kivül még öt külön községbl állott, melyek

ma vele egybeolvadt városrészek; 1873-ig a Vár, a Felsváros, Alsóváros,

Szt. András, 1886-ig a Párutcza külön községi szervezettel bírtak. 1870-ben

Nyitrának 4843, az öt községnek 5930 lakosa volt, a mai városnak tehát

mindössze 10773 lakosa volt.

Egyesülésének történetét késbb a város közigazgatási szervezetének

ismertetésénél mondjuk el.
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A Nyitra északról és keletrl körülfolyja a Várhegyet s az egész várost

jobbra hagyja. Részint a folyóparton, részint a várhegygyei egy alacsony és

keskeny benyergeléssel összefügg dombháton épült a város déli irányban,

a lapály felé, melybl még a Kálvária-hegy emelkedik ki szembetnbben,

mely magasságra nézve a várhegyet felülmúlja.

A Várhegy hatvan méterre emelkedik ki a síkból ; abszolút magassága

a tenger színe fölött 190 méter. Ép állapotban lev ers falaival, függ

udvaraival, magasra szökel templomtornyával az egész város és messze

tájéka fölött uralkodik.

A vár, a XIII. század végétl fogva állandóan püspöki birtok, Püspökvár,

püspökvár nevet visel ; mai nap is kizárólag a püspöki udvar, a káptalan és

az egyházhoz tartozók épületei és lakásai foglalják el. Közvetlenül a hegy

alatt áll a megyeháza; innen két kanyargó út vezet föl a várba, mely a

krónikák szerint már a rövid élet morva-szláv uralom alatt, mint fejedelmi

székhely jelents ersség vala.

NYITRA DÉLRL.

Nyitra elestével, moly Zobor szláv vezér életébe is került, akit itt a

hagyomány szerinl felakasztottak, az egész nyugoti felvidék a honfoglaló

magyarok kezébe került. A várat Szt. István ersíttette meg ujolag, s az

három századon át királyi vár volt. Szt. Emeránnak szentelt templomát

állítólag (xizolla királyné építtette, de ezt nem bizonyíthatják okiratok. A
vár keleti fokán álló tornyot Vazul börtönének tartják. Az összeesküv

Vazul herczeget ide záratta Szt. István, s az udvari cselszövény Nyitrán

vitette végbe rajta az olasz cselszövk rémes kegyetlenségére valló kínza-

tást, megvakíttatvári és süketté tevén t.

A várkapuhoz vezet feljáratot kétfell durván faragott szent szobrok

szegélyezik. A vár kört'alai mellvédjeikkel és kapubejárata teljes épségben

állanak. A kapu fölé illesztett ktábla felirata szerint ezeltt kétszáz évvel

építették iijra. Restaurálója Pálffy Tamás gróf, nyitrai püspök, Magyarország

kanczellárja volt, a kinek czímerével is találkozunk a falakon. 1673-ban,

I. Lipót uralkodása idejében fejezték be restaurálását. A kapu alatt régi
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szokás szerint püspöki huszár áll rt. A vártemplom lévén a székesegyház

is egyúttal, szabadon járhat he mindenki, csak a püspöki kert s a mellvéd-

vonal van elzárva.

vartempiom. a kapun bejutva, jobbkézrl egy lépcszet a templomhoz vezet. A
lépcszet balusztrádjának kiszögellésein szintén szentek szobrai állanak, de

primitív faragásúak. Annál tiszteletreméltóbb és érdekesebb maga a tem-

plom ; építészeti unikum Magyarországon. Szerkezete világosan mutatja

különböz korokban történt átépítését. Két hajóból áll, melyek egymás fölé

vannak építve. Az els hajó, melybe a bejárat vezet (csakis oldalt, délrl

van kapuja), altemplomos építmény. Padozata a nevezetesebb nyitrai püspö-

kök holttestét takarja; a porladó hamvakat jelöl sírkövek a templom falába

NYITRA. A VÁRTEMPLOM ÉS VÁRKAPU.

Püspöki palota.

illesztvék. Ez az alsó hajó egészen egyszer. Lépcsk vezetnek föl innen

a másik hajóba, mely barokk-stilusával ujabbkori építésre vagy legalább is

átépítésre mutat. Ez a rendes isteni szolgálatra rendelt templom, melynek

emeletes szentélyében a foltár, püspöki trón és a kanonoki stallumok álla-

nak. Ezek is barokk-faragványok.

A karzaton kívül, lenn a hajóban, oldalt is áll egy kisebb orgona, melyet

rendes isteni tiszteleteken használnak. A boltozat falfestése szintén múlt

századbeli kéz munkájának jellegét viseli magán.

Az alsó hajóban a kibetzhet sírkövek legrégibbje a XVI. századból

való ; de van régibb, elmosódott, olvashatatlanságig lekopott majusculás

szegélyfeliratú sírk is, valószínleg a XV. századból. Három szép sírk

ötlik leginkább szemünkbe : Bornemissza Pál volt erdélyi püspöké, II. Fer-

dinánd és Miksa titkáráé s kanczellárjáé 1579-bl, Fehérkövy István, késbbi

esztergomi érseké 1588-ból és Mossóczy Zakariásé 1687-bl.

A székesegyházhoz építve, ettl keletre áll a nagyszabású, ujabb idben
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átalakított püspöki palota, melynek síkterérl nagyszer kilátás nyílik a

városra, a melynek madártávlati képe legtisztábban innen látható, s a

Nyitra völgyére.

A vár falain kívül álló épületek közt nevezetesek: a szeminárium épü-

lete, mely homlokával a keskeny Bástya-utczán a város felé néz, a me-

redek hegyoldal derekán. Roskoványi püspök építtette s 1867-ben fejez-

ték be, mint homlokzatán hirdeti arany betkkel : Virtuti ct scientiae erexit

MDCCCLXVII. Említésre méltó továbbá a Roskoványi-könyvtár ; érdekesek

pedig régiségüknél fogva egyes kanonoki házak, melyek az ódon szolid

építkezés maradékai. Különösen egyiknek-másiknak ma már ritkán láthat/)

Vár épületei.

NYITRA. A SZEMINÁRIUM.

ablakrostélya kehi fel figyelmünket, abban a korban, midn a magyaripar-

tnvészel renaissance-án fáradoznak.

A vár több magyar királyi és vezért látott szorongatásukban falai vár története.

között. 1074-ben a Salamon királytól bátyjai ellen behítt Henrik császár

hadai ostromolták. Másfél századdal késbb sziklaormán a tatárhordák

rohama szenvedeti kudarezot. IV. Béla király, elismerésül, de hálából is,

meri a vár kíséretet adott neki menekül útján, szabad királyi várossá tette

Xyitrái I2i8-ban. Ezt a kiváltságot csak rövid ideig élvezte a város. Az V.

Istvánnal kitört háború alatt a cseh Ottokár foglalta el a várat 1271-ben.

Ottokár azonban csakhamar kénytelen volt visszaengedni a magyar király

birtokába. A XIII. század régén Nyitra megsznt királyi vár lenni s a

püspök kezére szállt. Ámde Csák Máté, a ki a Vág mellékét haláláig bir-

tokában tudta tartani Róbert Károly ellenében, a nyitrai várat is elfoglalta.

Mátyás királynak is ostromot kellett indítania a vár ellen. Kázmér lengyel

király ugyanis, a kit Vitéz János és társai hívtak vala be, Nyitrán akarta
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NYITRA. A KIS SZEMINÁRIUM.

megvetni lábát, de miután Mátyás

körülzárta a várat, a lakosok ön-

ként meghódoltak neki s Kázmér
kénytelen volt éjnek idején mene-

külni. A török többször portyázott

Nyitráig, de a várat nem keríthette

hatalmába. Ellenben török segély-

lyel bevette Rhédei, Bocskay István

vezére 1605-ben; majd ismét Beth-

len Gábor, a ki úgy ostromolta

meg, de azután még jobban meg-

ersítette. Említettük föntebb, hogy

Pálffy Tamás püspök újjáépíttette.

De már korábbi jelentségét vesz-

teni kezeié s azt a bécsi útban

fekv s a török háborúban nagy

szerepre jutott Érsekújvár ragadta

magához. A Rákóczy-szabadság-

harez alatt meghódolt a vár Ber-

csényinek, de már 1708-ban Révay

Gáspár, Rákóczy Ferencz vezére,

visszaadta a királynak. Innentl

fogva mint vár nem szerepel többé.

Minthogy azonban nem volt alka-

lom lerombolására, tulajdonosai, a

nyitrai püspökök, fentartották vár-

alakjában s mint ilyen Magyarország egyik legérdekesebb emléke. E várnak,

valamint Nyitra városának története egybszevdik a vármegye történetével,

politikai múltjának nevezetes mozzanatait tehát részletesebben a vármegye

történetében méltatjuk.

Lejvén a várból, ismét a vármegyeház elé jutunk. Hatalmas kéteme-

letes, szép épület ez, mely a hegy lábánál a várost metsz f úttengelyre

néz. Nyitrának a püspöki palotán kívül legtekintélyesebb épülete. Egyik

emeletén a törvényszék és vele kapcsolatban a fogház helyiségei vannak.

Kapuboltján át szintén vezet feljárás a várba. A vár lejtjén, a felsváros-

ban, a vármegyeháztól keletre van a szt.-ferencziek temploma és társháza.

A vármegyeházát az élvízcsatornát képez s a Nyitrába torkoló Kis-

Nyitra választja el a várostól. A Kis-Nyitrán át vezet hídtól kezddik Nyitra
Vár

utcz
y
a
eház" f-utezája, a Vármegyeház-utcza, melynek csinos, modern épületei az ujabb-

kori haladás tanújelei. Az utcza a folytatását képez Plébánia-utczával s fa-

sorral árnyalt úttal együtt majdnem egyenesen visz a pályaudvarig. A nyitrai

hitelbank épülete, két fogadó, több kávéház szakítják meg a csinos magánházak

sorát. Régi, nevezetes házat azonban nem találunk itt, mind csupa uj épü-

Apáczakoiostor. ie t. A plébánia-utczán áll az apáczakolostor templomával és kolostorával ; nem

messze pedig tle, egy dombhát tetején domináló állásban találjuk a gimná-

ziumot, a kegyesrendiek társházát és a templomot, A nagy épületcsoportot a

múlt században építették a Nyitrán megtelepedett kegyesrendiek, miután

egyik ideiglenes helyrl a másikra kellett többször hurczolkodniok. Tör-

ténetét a középiskolai oktatás történetében adjuk. Három részbl áll az épü-

let. Középen a kéttornyú, barokkstilü templom, északi szárnya a gimná-

zium, déli szárnya a piarista-tanárok székháza. A társház mellett terjedel-

mes kert terül el.

Megyeház.

Gimnázium.
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A gimnázium ma egyike az ország legnépesebb középiskoláinak. A
gimnáziumi épületcsoport eltt az apostolok szobraival díszített nagyobb,

magas fallal körülvett sík tér, a Szent-László-tér van, a honnan a Nyitra völ-

gyére s a Várhegyre nyílik csinos kilátás. A gimnáziumtól éjszakra van a kis

Szt.-András kápolna, a honnan ismét lejuthatunk a vármogye-utczába.

A vasút felé a malátagyárakat és sörgyárat, továbbá a légszeszgyárat, Gyárak.

Nyitra legújabb és sikerrel mköd ipartelepeit, az Árpád-gzmalmot s a

honvédgyalogsági kaszárnyát találjuk ; nyugot felé pedig a temetbe érünk.

A Kálváriához vezet úton van a legújabban épült díszes megyei közkórház. Közkórház.

A vármegyeház-utczával párvonalos és vele több apró keresztutczával Tóth vumos- és
^^ A *- hosszu-utcza.

össze van kötve Nyitra második futczája, a Tóth Vilmos-utcza s ennek

folytatásaképen a hosszú-utcza, mely szélesebb és mozgalmasabb az elb-

binél, de inkább üzleti elevenségével, mint elkelségével hat ; szép mo-

dern épületei szintén a folytonos haladás és csínosodás bizonyítékai. A
Tóth Vilmos-utcza a Kossuth-térre torkol ; e térre néz a modern

;
egyemeletes

városháza; majdnem szemben vele a színház, mely mint állandó színház, városháza.

NYITRA. A HONVÉD-KASZÁRNYA.

az aránylag kis népesség s még mindig vegyes nyelv lakosság mpárto- szinház.

lásának nem csekély tanújele. A színház külseje klassziczizáló, egyszer,

ízléses építmény, mely díszére válik a városnak. Ugyancsak c térrl jutunk

a Telegdy-utczába, a postaházhoz, a kath. menedékházhoz ; a Telegdy-utczá-

ban van a pénzügyigazgatóság és a polgári törvényszék fölebbviteli és telek-

könyvi osztálya.

Magánépületek dolgában különösen érdekes ház nincs Nyitrán. Általá-

ban mind ujabban keletkeztek s a nagyvárosokban divatos keverék-stílben

épültek, de tetszetsségükkel már is élénk ellentétben állanak a falusias

külsej régi házakkal.

Az utczák általában tiszták, a fbb utczák jól kövezettek s rendesen

világítottak.

Nyitra határa a közelfekv helységek miatt éppen nem nagy, st más, T(

kisebb városok területéhez viszonyítva, kicsiny. Mindössze csak 6655 kat.

hold ; majd csak hogy fele Érsekújvár határának. Lakóházainak száma az

lisül-iki népszámláláskor 1178 volt; lakosainak száma 1890-ben volt 13,538.

A lakosok száma, azóta, hozzávetleges számítás szerint, 1897. végén 18.109-re

emelkedett a katonasággal együtt.

A város ma határozottan magyar jelleg, noha még nagy számban

Magyarország Vármegyéi éi Városai : Nyitravármegye. 5

sag.
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lakják az idegen ajkúak, a kik azonban az általános irányzat közepett, midn
azok a kulturális intézmények, melyek közvetlenül szolgálják a mveldést,
mind magyarok, ellenállhatatlanul olvadnak be az értelmiséget képez
magyarságba. Magyar ajkút a legutóbbi népszámláláskor 5002-tt találtak,

német volt 3234, tót 5205 ; a relatív többség tehát a tóté volt. 1897-ig azon-
ban a magyarság már túlhaladta a tót elemet. A tótság jó része már be-

szél magyarul s Nyitra városa ekképen, mint a túlnyomó részben tótoktól

lakott megye góczpontja már is feltnen észrevehet feladatot teljesít a ma-
gyarság terjesztésében.

A 13,538 lakos vallásra nézve így oszlott meg : katholikus volt 9538,

ágostai 166, ev. református 67, izraelita 3757. Számba tehát csak a katho-

NYITRA A VAROSHAZA.

likusok és a zsidók vehetk, mely utóbbiak közel harmadrészét képezik az

egész lakosságnak.

Hivatalok. Nagyszámú értelmiségét, mely kiváló mértékben teszi alkalmassá, hogy

egy nagyobb vidék kulturális központja legyen, az állami, egyházi és köz-

törvényhatóságok tisztviseli alkotják túlnyomó mértékben. Mint vármegyei

székhely, egyúttal székhelye a nyitrai r. kath. püspöknek, a káptalannak

;

az állami hivatalok közül a kir. törvényszéknek, kir. ügyészségnek, állam-

építészeti hivatalnak, járásbíróságnak, pénzügyigazgatóságnak. Posta- és

táviró-hivatala szintén állami. Közoktatási intézetei a kath. theológiai intézet,

fgimnázium, alsófokú kereskedelmi iskola, kell számú népiskolák és nyil-

vános polgári fiúiskola, az apáczák vezetése alatt felsbb leányiskola.

Állandó helyrsége a 14-ik honvédezred két zászlóalja.

Nyitra nem fekszik vasúti fvonal mellett, a budapest—marcheggi

vonallal egy Tót-Megyerrl kiinduló mellékvonal köti össze. Ennek folyta-

tásaképen a nyitravölgyi helyiérdek vasút a vármegye északkeleti végpont-
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jávai, Privigyével köti össze, egy legutóbb létesült vonal pedig Galgóczczal,

Mletleg Lipótvárral, a mivel közvetlen vasúti összeköttetésbe jut a Vág völ-

gyét átszel galanta—zsolnai fvonallal. A Galgóczról Szakolczára vezet
vasút, mely a vármegye jelentékenyebb helyeinek forgalmát közvetíti Nyit-

rával, szintén elkészült ujabban és ekképen 1898-tól fogva a vármegye nyu-
goti fele is közvetlen összeköttetésbe jut Nyitrával. E vasút által Nyitra vá-

rosa Morvaországgal is egyenes összeköttetést nyer.

Bejárván a várost, még a hozzátartozó közvetlen környékét kell meg-
tekintenünk. A vármegyeháza mellett, a várhegy nyugoti oldalán a Nyitra

két ága által képezett szigetre jutunk, mely kedvelt nyilvános mulatóhely.

Sziget.

XY1TRA. A SZT. FERENCZ1EK TEMPLOMA ÉS KOLOSTORA.

Buja rétségen elterül kellemes kis liget ez. A kövér rétség, mely a Nyitra

gazdag alluviumán alakult, körülövezi a város egész folyóbalparti részét.

Rajta keresztül visz az út a Zoborra. A hegy déli oldalán a nyitraiak nya-

ralói állanak. Nyáron át a város legnagyobb része a zobori kertek és szlk
csinos villáiban lakik, miért is kés nyári délután rendszerint kihalt a város.

A Zoborra vezet kocsiúton, Gerencsér falu felé van a nagy terjedelm

honvédsátortábor, melynek barakkjai egész dandár összpontosítását teszik

lehetvé.

A sátortábor föl van szerelve a legénységi férhelyeken kívül istállókkal,

színekkel, úgy, hogy lovasság és tüzérség is kell elhelyezést találhat benne.

Udvarai csinosan be vannak fásítva ; vendégljét ünnepélyek alkalmával a

oagyobbszabású társas lakomák tartására szokták használni s így a sátor-

táibor a társas életnek is kitn szolgálatot lesz.

Innen körülbelül egy óra alatt l'ölj ut hatunk az 587 méter magas Zobor

begyre, mely a nyaralók területén túl tölgyerdvel van borítva. Az erdség
5*

Sátortábor.

Zobor
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részben a püspökség, részben az esztergomi káptalan tulajdona. Nyugot felé
Ezredéves emiék. kiemelked ormán áll a Magyarország ezredéves ünnepe alkalmából, a bon-

foglalással kapcsolatban lev legnevezetesebb pontokon, 1896-ban felállított

NYITRA. A SÁTORTÁBOR.

hét emlékm egyike. A zobori emlék egy szélesebb alépítménybl kiemel-

ked húsz méter magas gránit-obeliszk. Mint a többi emlékmvet, ezt is

Bérezik Gyula tervezte. A hatalmas kszál messze ellátszik a Nyitra völ-

gyébe, melynek a vágmenti és a barsi dombvonulatok koszorújával befoglalt

Kolostor.

A ZOBORI KOLOSTOR.

hullámos síkját, srn fehérl helységeit viszont egészen kiterítve látjuk

alattunk, az obeliszk talpának lépcskövérl nézve. A Zobor-hegy nyugoti

oldalán van egy régi kolostor, a hajdani zoborhegyi apátságé. A Szt. István

alapította apátság benczéseké volt; 1691-ben azonban kamalduli szerzete-

soké ln. A kolostor ma vendéglül szolgál, méretei után Ítélve elég nagy
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terjedelm temploma romban hever. A kolostor közelében van a Zobor egy

más nevezetessége, a Zórád-barlang.

A Zobor-hegy alsó részén 523 kataszteri hold és 922 D° területet Hegyközség

egyesít a Zobor-hegyközség, e fölött pedig 137 kataszteri hold és 954^]°

püspöki erd terül el.

A Zobor-hegyen a filloxera pusztítása eltt híres szlk voltak, melyek

zamatos borokat termettek, mert a délnek fekv lejt igen kedvez a sz-
lre. A filloxera letarolván az egész szlterületet, az parlagon maradt és

csak nyaralóhely gyanánt használták. A Zobor-hegyközség a szlmívelés

érdeke elmozdítása végett 1895. év deczember hó 15-én alakult meg s

hozzáfogott a szlk uj betelepítéséhez.

A hegyközséget különböz völgyek szaggatják meg, keletrl nyugot

felé a következ sorrendben : Mártonvölgy, Kiskút, Urivölgy, Komlóvölgy,

Nagykút; a Zobor az Újhegyben végzdik. Az említett völgyek a Fels-

Zobort egy Gerencsértl Darázsiba vezet úttal választják el, mely utat

vérútnak hívnak, mert a hagyomány szerint ezen vitték Zobor vezért a

Kopasz-hegyre felakasztani.

Az Alsó-Zoboron van Szt. Orbán-kápolna, mely eleinte oly kicsi volt,

hogy az oltáron kívül alig fért be tíz ember, 1872-ben Szt. Szevér ereklyéjét

helyezték el az oltárban 1873-ban a kápolnát Filberger Rezs kibvítette

annyira, hogy a régi kis kápolna a Zobor község lakóit magába fo-

gadhatja.

Van a hegyközségben egy kbánya, melyben a legkeményebb gránitot

törik. A bánya Nyitra város tulajdona.

Az utóbbi idben szépészeti egyesület is alakult, mely Nyitra város

környékére terjeszti ki mködését. Ez a Zoboron keresztül vezet utakat a

millenniumi oszlopig színes táblákkal szerelte föl.



Fekvése.

Lakossága.

Története.

három oldalról

ÉRSEKÚJVÁR.

rsekujvár rendezett tanácsú város. Népességére nézve Nyit ra-

vármegye második városa, a vármegye déli csúcsán, a Nyitra

folyó kanyarulatában, torkolatának közelében fekszik. Hatá-

rába már beszögellik Komárom vármegye földje, melylyel

szomszédos. Nyugotról kis darabon Tót-Megyer, éjszakon

Bánkeszi határával érintkezik.

Érsekújvár a Nyitra völgyének kulcsa, nagy, termékeny síkság kö-

zéppontja. Helyzeténél fogva játszhatott oly fontos szerepet a XVII. század-

ban, mint ersség, s utóbbi tulajdonsága volt alapja, fleg a budapest

—

bécsi vasút megnyílta óta, mai gyarapodásának. A budapest—sznyi vonal-

rész kiépítése után már vesztett abból a közvetít feladatból, hogy a téli

idben Budapest és Komárom vasúti összeköttetésének végpontja legyen, a

mi kereskedelmének nem csekély elnyére volt ; de megtartotta azt a fon-

tosságát, mely a Nyitra-torkolatra dl nagy és népes gazdasági terület

középpontjával jár.

A városnak a legutóbbi népszámlálás alkalmával 11,299 lakosa volt.

Ezek közül 9875 magyar volt, tehát majdnem 90°/0 ; német 465 (többnyire

izraeliták), tót 900. Magyarul azonban ezek legnagyobb része beszél.

Érsekújvár tehát egyetlen magyar városa Nyitravármegyének. Vallásra nézve

róm. kath. 9701, izraelita 1471, a többi apró töredék. A város, melynek

határa 12,433 kat. hold, tehát Nyitra határánál kétszerte nagyobb, belterü-

letileg körülbelül egyenl helyet foglal el Nyitrával. Házainak száma 1 163.

Egy házra tehát tiz lakos esik; Nyitrán pedig 1178 házra 13538 lakos

mellett átlag 12 lélek, a mi abban leli magyarázatát, hogy Érsekujvárott

több az apró, egy-egy családtól lakott ház.

Érsekújvár már az újkorban keletkezett ; alig háromszáz esztends.

Esztergomnak a török által történt megvétele után Várdai Pál érsek a Nyitra

völgyében, a komárommegyei Lök határában épített palánk-várat, melyet

Újvárnak s késbb Oláh Miklós érsekrl, a ki ersítését növelte és befejezte,

Oláh-Ujvárnak neveztek. Mint Fábián János „Az esztergomi érsekség uj

vára" értekezésében kimutatja, a már eddig is a török ellen sok szolgála! o1

tett várat kevésbbé alkalmas volta miatt Miksa király megszüntette s helyébe;

a mostani város helyén, a nyitramegyei Görög (Gewrewg) prímási falu

határában építtetett uj várat. Az építést 1571-ben kezdték s 1581-ben fejez-

ték be. Ez a vár volt alapja a mai Érsekújvárnak.
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Ez a vár jelentékeny támasz-

pontja volt több mint száz éven

át a török terjeszkedését gátló

királyi seregnek. 1605-ben Rhé-
dcy Ferencz, Bocskay István

vezére, homonnai Drugeth Bá-

linttól és Szinán budai pasától

segítve, elbódította a német r-
ségtl, de a Bocskayval kötött

békeszerzdés visszajuttatta Ér-

sekújvárt is a király kezébe.

1619-ben Bethlen Gábor foglalta

el. Két év múlva Bou-

quoy császári tábornok

vissza akarta foglalni; de

Horvát Istvánnak, Beth-

len vezérének fölment

seregével megütközve,

életét vesztette. Betlúen

ÉRSEKÚJVÁR. A GIMNÁZIUM.

1663-ban

megóvása

augusztus

birtoklása után 1663-ig ismét a királyi sereg rizte a várat ; de

gr. Forgách Ádám, hsies védelem után, a hadi becsület teljes

mellett kénytelen volt átadni a várat a töröknek, ki egész 1685.

10-éig maradt ura, a mikor Károly lotharingiai berezeg visszavette tle.

Érsekújvár visszahódítását Európaszerte ünnepelték, mint a Buda felszabadu-

lását megelz hadjárat egyik legfontosabb mozzanatát. A vár ekkor már

jelentékeny polgári lakosságot fogadott falai közé, a kik a körülötte volt?

elpusztult helységekbl menekültek ide. 1704-ben Rákóczy Ferencz, Bottyán

Jánossal, minden nehézség nélkül hatalmába kerítette a várat, melyet Ber-

csényi Miklós 1705-ben kijavíttatott. Innentúl azonban már nem játszhatott

többé szerepet. A Rákóczy-szabadságharcz lezajlása után elhatározták meg-

szüntetését, minthogy Komárom mellett egyáltalában nem volt rá szükség.

Védmveit 1725-ben — III. Károly parancsára — lerombolták.

Az erdnek ma már nincs maradványa ; de nyomát egy szögben tör
utcasor, mely a kálváriától nyugotra vonul s házainak lejts gyepje hatá-

rozottan mesterségesen emelt magaslatra mutat, máig fenntartotta. Minthogy

a város alig másfél százada vesztette el erd jellegét, éppen akkor, midn a

magyarországi városoknak hosszú idre kiható hanyatlása kezddött : nem
mutathat föl egy nagyobb mbecs épületet sem. Csinosodása csak a leg-

újabb idben fölkeltett ízlés hatása alatt, fleg az alkotmányos korszak óta

halad. Most már szemlátomást jelölhetjük meg a különböz származású

letelepedettek által meghonosított népies jelleg apró lakóházak közt a

modern házakat, melyek egyúttal a város gyarapodásának biztos útmutatói.

A Xyitra mellékének termékeny áradványföldjét kihasználva, a városi

hatóság dicséretes módon gondoskodott az utczák és terek, valamint a város

közvetlen környezetének befásításáról. A budapest—bécsi vonal nagy állo-

mása körül, melybe az uj komáromi és surányi szárnyvonalak is be fognak

ágazni, egész park terül el. A vasúttól majdnem egyenesen a Nyitra-folyó-

val párhuzamosan vezet be a város közepébe (az ó-városba); a körülbelül

kél kilométer hosszú Széchenyi-utcza, melyet több helyen már nagyobb és Terek) „tczáij

csinosabb, modern lakóházak szegnek be. A Széchenyi-utcza a Kossuth Lajos
kiizéPuletek -

nevét visel nagy térre torkol. A tér keleti oldalán áll a r. kath. plébánia, tem-
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plomával, melyet 1877-ben Simor János herczegprímás restauráltatott ; ugyan-

ezen soron, a szögleten, a városi iskolaépület, az emeletes fgimnáziumi és

vele kapcsolatban az elemi iskolai épület. A tér déli homlokzatát a város-

háza foglalja el, nyugotra pedig a nagy városi vendégfogadó emelkedik.

A nyugoti oldalhoz csatlakozik a Pázmány-utcza, melyben a szt.-Ferencz-

rcndiek kolostora és szép temploma áll. A Ferenczieket Pázmány Péter

telepitette itt meg és a legújabb idkig a gimnázium tanárai k voltak.

Miután a város nagy áldozatkészséggel fgimnáziummá emelte a kis gim-

náziumot, a tanítást a város által kinevezett világi tanárok vették át. A
kolostor könyvtárában rizték sokáig az érsekújvári kódexet, kodex-irodalmunk

egyik drága kincsét, mely jelenleg a Nemzeti Múzeum könyvtárában van.

A középületek közül még említést érdemel a két zsinagóga, a hosszú

földszintes honvédlovaskaszárnya, mely egy nagy terjedelm udvart zár közbe

legénységi épületével és istállóival ; e mögött van a házak fölött kiemelked

Kálvária-domb. Fékessége pedig a városnak a Nyitra mellett külön emel-

ked közkórház, melynek megteremtésében Kapisztóry Ferencz kir. tanácsos

fejtett ki nagyobb buzgóságot és áldozatkészséget.

Az utczák rendre történeti nevekkel ékeskednek : ilyenek a már

említett Széchenyi- és Pázmány-utczák, Kossuth Lajos-tér, Forgách-utcza

(Érsekújvár hs védjérl elnevezve), Báthory-utcza stb.

Érsekújvár lakossága nagyrészt földmvelésbl és a kisiparból él.

Kulturális törekvését a város által a modern haladás követelményei szerint

átalakított iskolák és kórháza jellemzik. Értelmiségének gyarapításához ez

intézetek nem kevésbbé járulnak hozzá, mint állami hivatalai, katonai

tisztikara és elkel vasúti állomásának nagy tisztikara. Van itt telekkönyvi

hatósággal felruházott járásbíróság, adóhivatal, ellenben nincs megyei köz-

igazgatási hatóság, mert az érsekújvári nevet visel járás fszolgabírósága

a közeli Surányban székel.

ÉRSEKÚJVÁR. A SZT.-FERENCZ1EK-KOLOSTORA ÉS TEMPLOMA.

Magyarország Vármegyéi és Varosai : Nyitravármegye.



SZAKOLCZA.

Fekvése.

Lakossága.

zakolcza rendezett tanácsú város,

egyike Magyarország legrégibb ki-

váltságos városainak, Morvaország

és Nyitravármegye határán ; a Kis-

Kárpátoknak a Morva balparti sík-

jára ereszked halmos elhegységén

fekszik, a Morvától csupán 6 kilo-

méternyire.

A város a magyar államvasutak

pozsony—dévénytó—szakolczai vas-

útjának végpontja ; vasútja azonban

összeköttetésben áll a morvaországi

vasútvonalakkal, illetleg az osztrák

állami vasutakkal Ungarisch-Hra-

disch—Prerau felé. A magyar észak-

nyugoti vasút legújabban megnyílt

vonala által pedig közvetlen össze-

köttetést nyert Nagy-Szombattal és

Nyitrával s ekképen vasúti gócz-

ponttá lett.

A város fekvése egyrészt a Morva

dús fiatal erdkkel festivé vará-

zsolt róna, másrészt a Kis-Kárpátok nyugati sziklás dombhullámai között

nemcsak hogy táj képileg érdekes, de érthetvé teszi egykori nevezetessé-

gét s mozgalmas szerepét is.

Jelentségét ma sem vesztette el, jelenlegi megállapodása a nagy for-

galmi verseny miatt remélhetleg csak átmeneti jelleg s kedvez fek-

vése uj jövt nyit meg számára. Az egykori szabad királyi város tekintélyé-

rl legjobban tanúskodnak érdekes, csinos régi házai. 1777-ben 5156 lakosa

volt, száz év alatt tehát fogyott lakosainak száma.

A városnak ma 955 háza van; határa jóval nagyobb, mint Nyitra vá-

rosáé; 10,262 kat. hold. Lakosainak száma a legutóbbi népszámláláskor 4926

volt; köztük magyar csak 152, német 336, tót 4359. De azóta a magyarosodás-

ban nagyot haladt; magyar értelmisége szaporodott s a magyarság küls

jellegén is szembeötl gyarapodást mutat. Vallásra nézve lakosai túlnyomókig

SZAKOLCZA. A RÉGI VÁR EGYIK SAROKTORNYA.







Nyitravármegye községei. 13

katholikusok ; ezeken kívül csak 709 ág. evangélikus és 255 izraelita lakosa

van. Ez utóbbiak arányszáma igen kicsiny Nyitravármegye más két rende-

zett tanácsú városához, Nyitrához és Érsekújvárhoz képest.

A város zöme egy halmon fekszik ; házainak egy része azonban

már a lapályra ér le. Nevét, mely tótul Skalitza, a mögötte emelked
sziklától (skála) kapta. Várfalai, valamint a várossal közvetlen kapcsolatban

álló Kálvária-hegy derekán megmaradt rtorony nagyrészt még épségben

állanak, több helyen az árkokkal együtt, s a inig elég élesen megvon-
ják a belváros határát, nem kevéssé járulnak a város érdekességének emelé-

séhez.

Szakolcza lakosai részint gazdálkodással foglalkoznak, részint iparosok.

SZAKOLCZA. A VÁROSHÁZA.

A németek, a kik a várost iparoshelylyé tették, valaha nagyobb számmal
laktak itt, ele az idk folyamán sokan eltótosodtak közülök. Mint iparz város

is ers versenytársa volt szomszédjának, Holicsnak, melyhez küls képében

többé-kevésbbé hasonló. Kiváltságaival és történeti szereplésével mégis

jelentsebbé tette nevét. Falai már a XIV. században épültek, a mikor a

legtöbb felvidéki városé. Nagy Lajos már 1372-ben a szabad királyi városok

sorába emelte s tíz évvel késbb czímert is kapott, valamint azt a jogot, hogy

vörös pecséttel pecsételhessen. Kiváltsága tehát nem sokkal régibb kelet,

mint például Kassáé, mely Róbert Károly alatt lett szabad királyi város.

Szakolcza, mint ilyen, nagyobb jelentséget nyert a püspöki székbelyné!,

Xyitránál is. Czímere Magyarország pajzsának bal fele, a hármas halom a

ketts kereszttel. Kiváltságait külön-külön majd minden király megersítette,

a Habsburgok is. Zsigmond 1435-ben, Albert 1439-ben, Hollós Mátyás

1464-ben, II. Ulászló 1493-ban, Rudolf 1603-ban, II. Mátyás 1618-ban

II. Ferdinánd 1624-ben. Szakolcza különben, mint egykor Nyílravármegye

Története.
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legjelentsebb városa, az egész vármegye történetén végig nagy szerepet

játszik, amint azt a vármegye történetében lépten-nyomon látni fogjuk.

Mint átkel pont a Kis-Kárpátok fell Morvaországba, gyakran volt

színhelye azoknak a csatározásoknak, melyeket a nyugoti határon összeütköz

seregek vívtak. Ki volt téve a Morva mezején legyzött Ottokár cseh király

támadásának, késbb Giskra zsoldosai pusztításának ; majd a kuruez háborúk

rohamainak, a mikor Bocskay egyik vezére, Rhédey Ferencz 1605-ben, majd
Bethlen Gábor 1621-ben bevette. Mind a két ostromot a város eltt ütközet

elzte meg a kuruez vezérek és a császáriak közt. De mindkét alkalommal

csak rövid ideig maradhatott a magyarok birtokában ; Rhédeytl Salm fog-

lalta el véres harcz után ; Bethlen Gábor is nemsokára kénytelen volt

visszavonni falai közül seregét. 1639-ben nagy tzvész pusztította a várost,

a mikor levéltára is elégett, temploma és plébániája szintén. Ekkor jutott
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SZAKOLCZA. A BERCSÉNYI ÉS QVADÁNYI-FÉLE HÁZAK.

Epületei.

tönkre a szép régi templom eredeti alakjában. Késbb a Rákóczy-szabadság-

harcz alatt is sokat kellett szenvednie az átvonuló seregektl ; de legnagyobb

csapása Ricsán császári tábornok volt, a ki miatt panaszt is tett a béke

helyreálltával az 1715-iki országgylés eltt. Ellenséges hadat legutoljára

1866-ban látott, de ekkor megmenekült a pusztítástól, mert az erre vonuló

porosz csapatok semmi kárt sem tettek benne. Mind e viszontagságok

daczára sem fogyatkozott meg egészen a legújabb korig népessége, míg a

mai központok felé tóduló áramlat nem csökkentette a nagy forgalmi vona-

laktól távol es városka népességét, mely, mint említk, az elbbi évtize-

dekhez képest hanyatlást tüntet föl. A Nyitravármegyét haránt szel vasút

azonban , mely most egyenes összeköttetést nyert Morvaországgal , talán

ismét föllendíti hanyatlott iparát.

A város képe általában tetszets. Elrendezése mindenben emlékeztet a

középkorban kiépült német városokra. Házai is rendre a XVI. és XVII.

századra vallanak ; igen sok köztük az emeletes, nagyrészt a régi német

városi házak mintájára három-négy, st két ablakos, magas tetej házak.
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Templomok.

SZAKOLCZA. A SZ. FERENCZ1F.K-TE.MPLO-MA.

Az utczák tiszták, elég jól köve-

zettek ; a várost átszel patak part-

ján pedig árnyas fasorok alkotnak

kellemes sétahelyet.

Ftere teljesen megfelel a

Ringeknek, melyek a megersített

városok középpontjai voltak. Az
ellipszis alakú ftér közepén áll a

plébánia-templom. Csúcsíves ma-
radványait láthatjuk a szentélyben

és a hajó egyes ablakain; de a

hajó dongaboltozatával és félkörös

ív gallériájával, nemkülönben a

templom homlokzata és kapubejá-

rata már barokk-átalakítás Ers,
négyszöglet tornya loggiás karza-

tával és hatszöglet kupolalábaza-

tával érdekes építmény s dominál

az egész város fölött. A róla föl-

jegyzett történeti adatok megvilágít-

ják vegyes építésmódját, mert szen-

télye a XV. században már állott;

de a templom a XVII. század ele-

jén tz következtében, valószínleg Bethlen Gábor támadása korában, elpusz-

tulván, 1621— 1631. közt épült föl újra. Legújabban Mezey Ferenez prépost-

plébános buzgólkodá^a folytán tatarozták és csinosították.

A templom mellett egy régi kerek torony áll, mely azonban késbbi
építmény. Most kápolnának használják s évenkint csak egyszer van nyitva.

Benne rzik azt a régi képet, mely az ellenreformáczió zavarai közt Berencs-

váralján legyilkolt püspök megöletését ábrázolja.

A nagy templom-

tól nem messze, a tér

északi oldalán van a

régi jezsuita-kollé-

giumkétemeletes épü-

lete és kéttornyú tem-

ploma. A kollégium-

ban most a kir. kath.

gimnázium és a kath.

elemi fiúiskola van el-

helyezve. A templom

azonban oly roskadt

állapotban van, hogy

hatóságilag be kellett

záratni ; újjáépítésére

évenkint 4000 irtot ad

a vallás- és tanul-

mányi alap ; restau-

rálása azonban a kell

összeg alap egybe-

gyültéig nem történ- szakolcza. — a stiuou-féle alapítványi ház.
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hetik meg. Pedig ez

a templom nem cse-

kély dísze lenne a

városnak. A jezsuiták

a rend eltörlése után

hagyták oda. Majd-

nem szemben vele áll

a Gvadányi-ház, az az

épület tudniillik,

melyben gróf Gva-

dányi József lovas-

tábornok s magyar
költ 1783-tól 1801-ig

lakott. Márványtábla

jelöli e házat. Az em-

léktáblát nagy ünnep-

ségekkel kapcsolat-

ban 1887-ben helyez-

ték rája. Van itt még
egy másik Gvadányi-

féle ház, mely most

a kaszinót foglalja

magában. Említésre

méltó még a ftéren

a városháza és a plé-

bánia-épület, nemkü-
lönben a takarék-

pénztár.

A szt.-ferenezrendiek kolostora és temploma, kerttel körülvéve, a város

északi bástyafalára épült- A zárdát még 1467-ben alapították. Szemben áll

vele a Stibor-féle alapítványi ház, mely most polgári kórház, nem messze

pedig látjuk azt az emlékezetes bázat, melynek helyén Vak Béla király

állítólagos szülháza állott. Ez a király-utcza 2. sz. a. lev ház, mely

most dr. Felbert Henrik tulajdona.

Az említett templomokon kívül még több templom is díszíti a várost.

A Szentháromság temploma, mely rövid ideig a jezsuitáké; majd a karme-

litáké volt, akik 1699-ben kapták a saját külön templomukat birtokukba vett

jezsuitáktól, most az irgalmasrendüeké, a kiknek itt társházuk és kolostoruk

is \an. Egy másik volt templom, melyet a reformátusok építettek, késbb
a pálosoké lett. A pálosok házában most az állami elemi leányiskola van.

Az evangélikusok kis temploma a század elején épült, miután már III.

Károly alatt engedelmet kaptak egyházközség szervezésére. Nemkülönben
említésre méltó a kálváriakápolna, a honnan a várost is jól áttekinthetjük.

A kálváriához alig pár száz lépés a vasúti állomás, honnan egy fasorokkal

beültetett széles út, a Baross-út vezet a város megmaradt falai alatt a bel-

városba.

A város társadalmi élete elég csöndes, bár nem tétlen. Patriarchális

egyszerség és kedélyesség kapcsolja össze a családokat. A magyar nyelv

ápolását a Gvadányi-kör tzte ki czéljául, mely eg}rszersmind az egész értel-

miség egyesítje. Mint említettük, elemi iskoláin kívül van gimnáziuma,

két szerzetháza; van itt járásbíróság, telekkönyvi és adóhivatal.

SZAKOLCZA. AZ IRGALMASOK TEMPLOMA.

Gvadányi-ház.



ÉRSEKÚJVÁRI JARAS.

Nagy-
Surány.

járás Nyitravármegye déli, lapályos csúcsát foglalja

r>i el aNyitra két partján. 21 községében (Érsekújváron

É| kívül) összesen 28,119 lakos van, a kik közül 10,236

magyar, 976 német, 16,733 tót, 174 egyéb nyelv
;

vallásra nézve 26,031 r. kath., 89 ág. ev., 481 ev.

ref., 1514 zsidó. A járás területe 64,580 kat. hold. A járás székhelye

Nagy-Surány.

NAGY-SURÁNY.

Nagy-Surány nagyközség a Nyitra balpartján, Érsekújvártól 8

kilométernyire, a tótmegyer— privigyei és a nagy-surány—kistapolcsányi

vasút góczpontján, 4613 lakossal, kik közül 898 magyar, 546 német,
3168 tót ; 624 izraelitán kívül a többi r. katholikus. Surány 1221-ben
már királyi birtok volt. Az Arpádházi királyok idejében fontos szerepet

játszott és történeti feljegyzések szerint híres volt malmairól. A ku-

noknak 4 kre járó malmuk volt itt. E nevezetességének köszönheti

akkori nevét is, melylyel, mint ilyennel 1457-ben találkozunk, a mikor Mal-
mos-Surány (Molnossuran) volt a neve. Az ország legels mmalmát is itt

állították fel 1835-ben, mely azonban 1898-ban leégett. Érsekújvár közelsége

daczára is, Nagy-Surány fontos ipari és kereskedelmi góczpont a vidékre

nézve. Vásárai látogatottak és híresek. Hajdan ers várának, mely Érsek-

újvárnak is egyik legfontosabb elvédjéül szolgált, ma már csak egyes cse-

kély nyomai láthatók. A várat szétdúlta a török, rommaradványait széthord-

ták a lakosok építkezéseikhez. Egyik saroktornyát lakásnak alakították át,

mély kazamatáit pedig vermeknek és pinczéknek használják Két tornyú

r. kath. temploma 1526-ban épült. Az izraelitáknak is van itt imaházuk.

A községben egy régi kastély áll, melyet még Bosnyák Tamás építtetett.

E kastély gyakran cserélt birtokost, 1893-ban az országos szinész-egyesület

vette meg Pali avicini rgróftól s a szinész-menedékházat helyezte oda, melyet
azonban már megszüntettek.

A török világnak számos fontos epizódja folyt le Nagy-Surányban.
Ezekrl a történeti részben van szó. Híres a helység jelenleg czukorgyáráról,

melynek nagy befolyása van a lakosság jóllétére, minthogy számosan, mint

a gyár munkásai, jelentékeny keresethez jutnak. A ezukorgy árról az ipart
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NAGY-SURÁNY. A PLÉBÁNIA-TEMPLOM.

ismertet fejezetben bvebben fo-

gunk szólni. Van itt egy kisebb ezu-

korkagyár is. Földesurai 48 eltt

a Károlyiak., Berchtholdok, a Pon-

gráczók, Motesiczkyek és Szalacsyak

voltak. A jelenlegi nagyobb birto-

kosok gr. Károlyi Lajos, gr. Pon-

qrácz Adolf és rgr. Pallavieini

Alfonz.

Az egyes községek a követ-

kezk :

Alsó-Szls, magyar község a

Czétényke síkságán, 736 r.-kath.

és ev. ref. vallású lakossal, mely
utóbbi vallásfelekezetnek itt tem-
ploma is van, a mely 1790-ben
épült. E község már 1113-ban ki-

rályi birtok volt. Késbbi földesura

Grassalkovich herczeg és Motesiczky

Pál volt. Jelenlegi birtokos caprio-

riai ifj. báró Wodianer Albert.

Andód kis-község, Czuczor Ger-
gely születésbelye. Lakosainak szá-

ma 763 ; magyarok, r. katholiusok.

Posta, táviró és vasúti állomás Ér-
sekújvár. Temploma — mint ká-

polna — 1741-ben épült, de 1858-

ban kibvítették. A község kis

dombháton fekszik. Legrégibb föl-

desura 1424-ben a Huntpázmán
nemzetségbeli Szegi és késbb az Awáai-család volt. Jelenleg gr. Károlyi La-
jos uradalmához tartozik.

Bánkeszi. Lakosainak száma 1490. Anyanyelvük túlnyomóan tót.

Bánkeszi a XVII. század közepéig, st azon túl is tiszta magyar volt, de
a török pusztítások következtében a lakosság száma annyira leapadt, hogy
tótokat kellett odatelepíteni, akik aztán a csekélyszámú magyarságot ma-
gukba olvasztották s ma a magyar lakosság alig 5°/

. Vallásuk r. katho-
likus, kívülök még mintegy 70 izraelita lakik a helységben. Postája helyben
van, táviró és vasúti állomása Nagy-Surány. Róm. katholikus temploma,
melynek kegyura a vallás-alap, 1842-ben épült. A község 1113-ban már
megvolt és akkoriban a zobori apátság tulajdonát képezte, míg más források
szerint ez a szomszédos Kis-Keszi lett volna, míg Bánkeszi a nyitrai fispáné
volt. 1603-ban már Nagy-Surányhoz tartozott és Illésházy Istváné volt, kitl
Surány várával együtt Bosnyák Tamás tulajdonába került. Késbbi birto-

kosok voltak a Motesiczky-, a Pongrácz- és jelenleg a -Karóéi-család. A köz-
séget a törökök dúlásán kívül még más súlyos csapások is érték. így 1857-ben
a község fele, 1895-ben két harmada lett a lángok martaléka. Ujabban
L886-ban 90,000 frtra, 1887-ben pedig 35,000 frtra rúgott a tz által oko-
zott kár. A község már a népvándorlás korában is lakott hely volt. Hatá-
rában, a „Vihany"' nev dlben egy lovas harezos csontvázát találták,

1897-ben pedig több eserép-hamvvedret. A plébánia tulajdonában egy kehely
van, melyet 1713-ban Bánkeszi akkori földesurának, Bosnyák Tamásnak
családja a plébániának ajándékozott. Van itt az elemi iskolán kívül gazda-
sági ismétl iskola és állami óvóintézot. A lakosok leginkább ácsmunkával

ikácsmesterséggel foglalkoznak, de legújabban a selyemtenyésztést is

felkarolták.

Csomók, a Czétényke síkságán fekv község 807 tótajku lakossal.
Vallásuk r. kath. Postája van, táviró és vasúti állomása Komját. Kath. tem-
ploma 1864-ben épült. Földesura elbb Grassalkovich herczeg, késbb Motesiczky
I'ál volt. Jelenleg báró Wodianer Albertnek van itt nagyobb birtoka.

Magyarország \ Városai: Nyilravárinegye. 7

Alsó-

Szls.

Andód.

Bánkeszi.

Csomók.
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Egyhámagyszeg. Egyháznagyszeg, a Nyitra folyó balpartján, N.-Suránytól negyedórányira

fekszik. Lakosainak száma 759, vallásuk r. kath., anyanyelvük tót. Postája,

távirója és vasúti állomása Nagy-Surány. A község nyomaira már 1264-ben

találunk, amikor „Szeg u
(Zeg) volt a neve ; ugyané században „Zúg" elne-

vezés alatt szerepel egy másik oklevélben ; de 1379-ben már „Egyházaszeg"

(Eghazaszeg) a neve. Késbb Kisszeg és Nagyszeg nevek alatt mint két

külön község szerepel. A falu helyén hajdanta csupán egy kolostor állott,

melynek tornya még 1878-ban, romokban bár, a község közepén látható

volt. Hajdan a vidék központja volt és Surány is hozzátartozott, st határa

Malomszeget és Ondrohót is befoglalta ; a törökök azonban a községet tel-

jesen feldúlták. Az újra odatelepülök azután már nem a Nyitra jobb, hanem
balpartján, a kolostor köré építkeztek. A kolostort, mely a pálos szerzeté

volt, a törökök 1663-ban a községgel együtt feldúlták, úgy, hogy csak a

torony maradt meg, melyet a törökök rtoronynak használtak. Ugyanakkor

BANKESZI FÓUTCZAJA.

Felsö-Szölös.

Gyárak.

pusztult ki az eddig tiszta magyar lakosság és helyét tótok foglalták el,

kik az ott maradt kevés számú magyarokat is eltótosították. 1878-ban a

kolostor tornyának hatalmas romjait szétszedték és az abból nyert anyagból

építették a jelenlegi templomot. 1379-ben a Huntpázmán nemzetség birtoka

volt ; azután mint földesurak következtek a Bosnyákok, a Károlyiak, a Csenjek.

Csery Imrének, Rákóczy egyik kedvelt generálisának leányát, Máriát, a XVII.

sz. vége felé Turchányi György vette nül és így került a Csery-rész a

Turchányi-család birtokába. A XVIII. században még a Brunswick-család is

birtokos volt itt. Ez a birtok ma már a Károlyiak tulajdona.

Felsö-Szölös, a Czétényke-völgyben fekv tót község. Lakosainak száma
441, vallásuk r. kath. Temploma új; épült 1892-ben. Azeltt is volt már
temploma, st 1787-ben már iskolája is. Kegyúr a vallásalap. A falu a

XII. század elején királyi birtok volt. Késbbi földesura elbb Grassolkovich

herczeg, azután Motesiczky Pál volt, jelenlegi birtokos báró ifj. Wodianrr
Albert.

Gyárak, zsitvavölgyi tót község a Zsitva folyó mellett. Lakosainak
száma 643, vallásuk r. kath. Posta- és vasúti állomás Szent-Mihályúr,
távirója Alanya. A XIII században Szolgagyrvár tartozéka volt és mint
ilyen hol „Gyrok", hol .,Górok" név alatt van említve. Kath. temploma
1861-ben épült.
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KisKér.

Kis-Keszi.

Kis-Mánya.

Kis -Kér, nyitramenti magyar község, 219 r. kath. vallású lakossal.

Postája Nagy-Kér, távíró és vasúti állomása Komját. E községrl a Xil.

században, mint nyitrai várbirtokról van említés téve.

Kis-Keszi, 252 túlnyomóan tót és r. katb. vallású lakossal. Postája

Bánkeszi, távíró- és vasúti állomása Surány. A község története majdnem
mindenben összefügg a szomszédos Bánkesziével. AmikülöDösen Kis-Keszire

vonatkozik, arra nézve a plébánia története ad felvilágosítást, mely szerint

a török invázió idejében egy Bosnyák kapta zálogba. A XII. század elején

királyi birtok volt.

Kis-Mánya, zsitvamenti község, 773, túlnyomóan magyar ajkú lakossal.

Vallásra nézve 442 r. katb., 282 ev. ref., 48 izraelita. Postája Nagy-Mánya,
távíró- és vasúti állomása Mánya. Templomuk 1788-ban épült. 1872-ben és

' JVT, -

KOMJÁT. A PLÉBÁNIA-TEMPLOM ÉS NÉPISKOLA.

Kis-Várad.

Komját.

1891-ben a község csaknem teljesen leégett. A XIII. század közepén Galgócz

várának birtoka volt.

Kis-Várad, nyitramenti község, 904 tót ajkú r. katb. lakossal. Posta-,

táviró- és vasúti állomása N.-Surány. Temploma 1887-ben épült. Az érsek-

újvári várnak itt volt egyik elvédé és ez idbl egy nagy sáncz maradt

fenn napjainkig. Az abban található csontvázak és emberi csontok az ott

lefolyt harczokról tanúskodnak. Itt ömlik a Czétényke a Nyitrába.

Földesurai a Bosnyákok voltak, azután a Károlyiak, a Motesiczkyek és a

Berchtholdok.

Komját, nyitravölgyi nagyközség, 3367, nagyobbára r. kath. vallású, tót

ajkú lakossal. Posta-, táviró- és vasútállomás helyben van. 1256-ban „Kam-

yati" név alatt a Huntpázmán nemzetség birtoka volt. A községben két

templom van, az u. n. „bels" és „küls" templom. Az egyik Szt. Erzsébetnek,

a másik Szt. Péter és Pál apostoloknak van szentelve. Mindkettnek kegyura

capriórai ifj. Wodianer Albert báró. A ..bels" plébánia templomot 1751-ben

gyaraki gróf Grassalkovich Antal építtette. A „küls" templom már a refor-
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KOMJÁT. A SZT. PÉTER-TEMPLOM.

máczió idejében fennállott

és 1647-ben a reformátu-

sok birtokába jutott. E
templom birtokáért a val-

lásvillongások alatt való-

ságos harczokat vívtak . Itt

tartották 1626-ban Somorjay

.János hévizi szuperinten-

dens elnöklete alatt a kom-
jáli zsinatot. E küls tem-

plomban van eltemetve gróf

Forgách Ferencz volt nyit-

rai püspök, ki Pázmány

Péterrel több izben idzött

Komjáton. A községben

van ifj. báró Wodianer Al-

bertnek rendkívül díszes,

és pompás kényelemmel és

ízléssel berendezett kas-

télya, mely gyönyör park

közepén áll. E kastély he-

lyén azeltt egy másik,

nagyszabású épület állott,

melyet gróf Grassalkovich

Antal építtetett. A jelen-

legi kastély 1872-ben épült.

Egy másik nagyobb sza-

bású épület, mely szintén ide tartozik, gróf Forgách nagysurányi kapitányé

volt, ez azonban jelenleg gazdasági czélokra szolgál. Komját, melyet Bél

Mátyás „oppidum olim insigne et copiosum" jelzkkel említ, hajdan szin-

tén erdített hely volt. A várfalnak egy csekély rom-maradványa máig is

látható, úgyszintén a várfal árkainak egy része, melyekben még máig

is találnak régi fegyvereket, emberi csontokat, de XVI. és XVII.

századbeli ezüst pénzeket is. A községet többször sújtották elemi csapások.

így 1783-ban földrengés döntötte romba bels templomát és számos házát,

1868-ban és 1875-ben pedig tzvész pusztította el a község felét. Már a

XVII. században volt iskolája. Jelenleg egy kisdedóvója és 4 osztályú elemi

iskolája van. Van itt egy nagyobb szeszgyár és finomító, az ide tartozó Dögös-

pusztán szintén egy szeszgyár, a községben két nagyobb malom. Mindezek

a Wodianer-féle uradalomhoz tartoznak. A község földesurai 1750-ig a

gimesi Forgách- család volt, késbb, 1858-ig Grassalkovich berezeg, ki azt

a birtokkal együtt a Motesiczkyeknek adta zálogba. Majd ni ágon gróf

Viczay Héderre származott át 1858-ban báró Wodianer Mór vásárolta meg és

85-ben ifj. báró Wodianer Albertre szállt a birtok, mely ma hitbizo-

mányi képez.

Malomszeg, nyitramenti község, 774 tótajku r. kath. vallású lakossal.

Posta-, távíró- és vasúti állomása Nagy-Surány. Földesurai a Bosnyák, Károlyi,

</. Turcsányi, Moiesiczky és Pon^ra'c^-családok voltak. Jelenleg nagyobb
birtokos a KárolyícB&l&d. E község 1274-ben ..Szeg" (Zig), 1379-ben pedig

..Malomszeg" (Molmuszegh) név alatt mint a Huntpázmán nemzetség bir-

toka szerepel.

Mártonfalu, zsitvavölgyi község, melynek magyar lakosai részben

Malomszeg

Mártonfalu.
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eltótosodtak. Számuk 275, vallásuk r. kath. Posta és vasúti állomás

Szent-Mihályúr, távíró Mánya. 1437-ben királyi birtok volt. Késbb a

Veöröss, Szeghö és Aa#?/-családok voltak a földesurai.

Nagy-Kér, nyitramenti község 1699 magyar ajkú lakossal. R. kath. Nagy-Kér.

temploma, melynek kegyura az esztergomi érsek, nagyon régi. 1768-ban

restaurálták. Az izraelitáknak is van itt imaházuk, mely 1860-ban épült.

A község nagyobb részét 1883-ban tzvész pusztította. Egy 1113-ból szár-

mazó összeírás szerint e község nyitrai várbirtok volt. 1848 eltt az eszter-

gomi érsek volt a község földesura. A községnek helyben van a postája

;

vasúti .állomása Komját.
Özdög, a nyitravölgyi síkságon, tót falu, 645 r. kath. vallású lakossal. özdög.

Posta-, távíró- és vasúti állomása Zsitva-Födémes. Kath. temploma 1730-ban

épült. Földesurai a Károlyiak voltak. Jelenleg gróf Károlyi Lajosnak van
itt nagyobb birtoka és Rudnyánszky Károlynak csinos urilaka. E község

már 1273-ban fennállott .,Jzdegej
u néven.

Szent-Mihályúr, zsitvavölgyi falu, 485 lakossal, kik közül 377 tót, 97 szent-Miháiyúr.

magyar. Vallásuk, néhánya kivételével, r. kath. Postája és vasúti megállóhelye

van, de távirója Mánya. 1353-ban csak „Szent-Mihály" nak (Zenthmihal)

TARDOSKEDD. A F-UTCZA.

nevezték ; 1421-ben azonban már mai elnevezésével találkozunk. Kath..

temploma 1772-ben épült és kfallal van körülvéve. Földesurai a Dióssyak,

Ábaff'yak és Tarnóczyak voltak. A két elbbinek itt régi nemesi -kúriája van.

TarclosJcedd az u. n. kis magyar alföldön fekv magyar nagyközség, Tardoskedd.

4577 r. kath. és kevés izr. vallású lakossal. Postája, távirója és vasúti állo-

mása helyben van. Régi község, mely a török hódoltság idejében a mostani

határain túl, mélyebb helyen, mocsaraktól körülvéve feküdt. A törökök

azonban az így nehezebben hozzáférhet község lakosait elkergették és arra

kényszerítették, hogy magasabb helyre költözzenek, ahol a község ma is áll.

A XVII. században már mint mezváros szerepel. Kath. temploma a

XVII. század végén épült. Kegyura az esztergomi érsek. Izr. imaházát az

50-es években építették. A község határában, az u. n. Rákóczy-dombon van a

II. Rákóczy Ferencz emlékére kegyeletbl emelt emlék. Bercsényi 1704 oki

30-án egy nap alatt három levelet irt innen Rákóczynak, melyben hadi

1 erveit és a hadsereg mozdulatait közli vele. 1848-ban az osztrákok a köz-

séget romba akarták lövetni, de Büüner plébános közbenjárására és esdek-

lésére lemondtak errl és megelégedtek azzal, hogy néhány gyanús egyént

elfogtak. A község vízhiányban szenvedvén, legutóbb artézi kutat fúrtak,

mely b és egészséges vizet szolgáltat. A lakosok takarékpénztárt és hitel-
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szövetkezetet tartanak fenn Legutóbb a községben gzmalom is épült. Az
esztergomi érsekségnek itt nagyobb birtoka van. A község 1221-ben az

osztrák „Heiligen Kreuz"-kolostor birtoka volt.

Tót-Megyer. Tót-Megyer a vármegye déli részén, a Vág és a Nyitra között, Érsek-

újvártól 8 kilóméternyire fekv nagyközség, 2919 lakossal, kik közül

2163 tót, 619 magyar, 135 német; vallásra nézve 2789 r. kath., 105 izraelita,

nébány egyéb vallású. A budapest-bécsi (marcheggi) vasút állomása, a honnan

a nyitra-privigyei vonal indul ki. E község 1248-ban, „Megér" néven, mint

a királyné birtoka szerepelt. Kath. temploma 1754-ben épült. Kegyura

gróf Károlyi Lajos, kinek itt nagyszabású régi kastélya, gyönyör, nagy kiter-

TÓT-MEGYER. A KATH TEMPLOM.

Zsitva-Födémes

jedésü parkja, nagy uradalma és állattenyésztése van. A XVI. században

már Károlyi-birtok volt és a kastélyt is a Károlyi grófok építették. 90 szo-

bája fúri elegancziával és kényelemmel van berendezve. Rendkívül érdekesek

és mvészi becsek a kastélyban lev családi képek, valamint a számos

történeti becs családi ereklye, mtárgy, nemkülönben a körülbelül 12000

kötetet tartalmazó könyvtár. Gyönyör függeléke a kastélynak a tágas szép

pálmaház, melyben a délszaki fák és cserjék remek példányai díszlenek*

A kies részletekben bvelked park mögött van a község ftere, mely csinos

épületeivel és tisztaságával tnik ki. Itt áll a tetszets külsej barokk- stilü

templom, a kórház, melyben apáczák végzik a betegek ápolását, a szép

emeletes iskola és a takaros gazdatiszti lakások. Mindezek pedig a község

bkez földesurainak; a gróf Károlyiaknak köszönik fennállásukat.

Zsitva-Födémes. Zsitvavölgyi tót község, 978 r. kath. lakossal. Posta-,

távíró- és vasúti állomás. Kath. temploma 1783-ban épült. Kegyura gr-

Károlyi Lajos, kinek itt nagy kiterjedés birtoka van. Régente is a Károlyi

család volt a község földesura ; a XIII. században a Huntpázmán nemzetség

birtoka volt.



GALGOCZI JARAS.

E járás 45 községében 32441 lakos van, köztük a magyarok kisebb

számban vannak, számuk csupán 1682, a kiknek negyedrésze magára

Galgóczra esik. Ezenkívül 2563 német, 27935 tót, 230 egyéb nemzetiség

lakik e járásban. Vallásra nézve 1539

ág. evangélikuson, 2512 zsidón s ki-

sebb, más felekezeti töredéken kivül,

r. katholikusok. A járás területe

76176 kat. hold. Fhelye Galgócz.

GALGÓCZ.

dgóez város, nagyközség, a Vág balpart-

ján Nyitrától nyugotra, 25 kilométerre

fekszik. A város a Vág balpartján, a

Várhegy és Töröksáncznak is neve-

zett hegy oldalán, illetleg a Várhegy

és Gáborhegy közötti völgyben terül

cl. A budapest—zsolnai és a nyitra-

lundenburgi vasútvonalaknak egyik

fontos csomópontja; a Nyitrával való vasúti összeköttetés azonban csak 1897

végén létesült.

A Vágvölgynek messze a vármegye határán is túl terjed ipari és

kereskedelmi központja. Lakosainak száma 7216, köztük 438 magyar, 1185

német, 5526 tót. Vallásuk r. katholikus, de sok az izraelita is : 1266, tehát

a lakosság hatodrésze. A város történeti szereplésérl más helyen lévén szó,

itt csak azokat a birtokváltozásokat említjük fel, melyek Galgócz várát és

a hozzá tartozott községet közvetlenül érintették. 1275-ben IV. Kun László

Aha fiának adományozta. III. Endre király 1294-ben gróf Ábrahámnak adta,

1359-ben pedig már Ujlahy Lrincz kezébe került. 1453-ban még mindig

az üjlakyak bírták, azonban 1524-ben II Lajos, Thurzó Eleknek adomá-

nyozta. 1598-ban Thurzó Szaniszlóé és Kristófé volt, 1642-ben pedig Forgách

Ádámé. 1720-ban került gróf Erdödy György birtokába, kinek utódai a

Várhegyen fekv és a régi vár helyén épült nagyszabású várkastélyt, a

hozzátartozó nagy kiterjedés uradalmakkal máig is bírják. Jelenlegi tulaj-

donosa gróf Erddy Ferencz.

A régi vár egyes részeinek romjai még ma is láthatók. Ide tartozik

a még ma is fennálló Lehel tornya, melyet a hagyomány Lehel vezértl

erednek tart, valószínbb azonban, hogy török építmény. A mostani vár-

kastély az 1665-iki török foglalás és a vár lerombolása után épült annak

helyén. A várhegy oldalán az ország egyik legszebb parkja terül el. A kas-

télyhoz, ersen emelked, gyönyör, egyenes, széles út vezet, melynek két

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. ö

Galgócz.
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oldalán sr, gondosan nyesett fasor vonul végig, utat engedve a kastélyból

a szabad kilátásnak a városra. A várkastély terjedelmes plateaun áll, eltte,

jobbra, terrasz-szer kiszögellések, honnan elragadó kilátás nyílik a Vág
völgyére. A kastély udvara az épület legrégibb része, különösen a jobb

szárny, a hol a kápolna is van, melynek faragott, középkori oltárképe való-

ságos mremek. A bejárattól balra van a tágas flépcs, melynek egyik

ablaknyílásában van elhelyezve az a múlt századbeli; remekül dolgozott, ara-

nyozott szán, melyet Mária Terézia királyn is használt. Az emeleten lev
tágas és díszes könyvtár, a mellette lev kis múzeum és a családi kincstár,

oly kiváló történeti becs emlékeket, mtárgyakat, ötvösmveket, régisége-

ket, festményeket, bibliográfiai ritkaságokat stb. rejtenek magukban, melyek

akármelyik múzeumnak díszére vállhatnának és a melyek e fúri család

GALGÓCZ. A VÁRKASTÉLY.

nagy Ízlésérl és tudományszeretetérl tanúskodnak. E helyiségekhez csatla-

koznak a lakószobák és termek, melyek elkel Ízléssel vannak berendezve és a

melyekben már több ízben szálltak meg uralkodók ; így legutóbb 1. Ferencz

József király is, kinek hálószobáját mvészi kivitel arczképe díszíti. Érde-

kes néhány tisztán magyar ízlésben berendezett szoba is, melyeknek beren-

dezése és bútorzata az utolsó darabig a galgóczi uradalmi asztalos- és

kárpitosmhelyben készült.

A várkastély közelében van a hatalmas terjedelm, födött lovagló-

helyiség, továbbá a grófi család színházépülete, mindenkor készen álló

színpaddal, melyet a család engedelmével, a galgócziak jótékonyczélú hang-

versenyekhez és színi eladásokhoz gyakran használnak. Lejebb, a hegy-

oldalon, a kastélyhoz vezet úttól balra van a hires galgóczi narancsos,

melynek narancsfái a szakértk eltt unikum-számba mennek, jobbra pedig a

pálmaház, melynek hatalmas pálmapéldányai a ház tetejét áttöréssel fenye-

getik. A kastélyból egy másik, gyönyör részletekben gazdag út, egyenesen

a Vág folyó eltt elvonuló országútra vezet ; ezen túl egy a víz folyása ál-



Nyitravármegye községei. 59

tat mködésben tartott óriási vízikerék emeli a vizet egy csatornába, melyen

át a parkba ömlik. Tovább balra a Vágón és annak két széles ágán át két

hatalmas fahíd vezet, melyeken túl, visszatekintve, remek képet nyújt a sr
fákkal borított hegytet sötétzöldjébl kifehérl impozáns kastély.

A község plébániatemploma egyike a legrégiebbeknek. 1661-ben res-

taurálták és azóta is több izben ; de daczára többszöri restaurálásának, mely

alkalmakkor sokat rontottak eredetiségén, mégis több érdekes, szép, csúcsíves

részletekkel hat. Különösen szép a portáléj a. A plébánia kegyura gróf Erddy
Ferencz. A Ferenczrendiek zárdáját és templomát 1465-ben kezdték épí-

teni, de csak 1637-ben fejezték be, gróf Forgách Ádám segítségével. A temet
kápolna is egyike Galgócz legrégibb emlékeinek. Impozáns épület még
az izraelitáknak mór stílben épült zsinagógája.

GALGÓCZ. A VÁRKASTÉLY UDVARA.

A város fennállása óta sok viszontagságos idt látott lezajlani. A
hagyomány szerint megvolt már a honfoglalás korában is s Anonymus
..Colgoucy" néven említi. lOö-ben BocsTcay hadai szállották meg. 1663-ban

a törökök dúlták fi ; 1703-ban Rákóczi/ és Bercsényi serege ütközött meg itt

Heiszter hadával. 1708-ban volt a nagy pestis, melynek Galgóczon 3300 ember

esett áldozatul. A pestis 1739-ben ismét megtizedelte a lakosságot, de ezen

túl. egyes nagyobb tzvészen vagy áradáson kívül, súlyosabb katasztrófa

nem érte.

[pari, kereskedelmi és társadalmi élénkségét fennálló intézményei

mutatják. Van ilt egy takarékpénztár és egy hitelintézet, a szegényebb

Borsuak részére két zálogkölcsön-intézet. Az ipartelepek közül felemlíthet

gr. Erddy Ferencz smgyára és az Eisler Dániel és fia czég maláta-gyára.

Társadalmi és jótékonyczélu testületei a kaszinó, a polgári kör, a beteg-

lyz-egylel és az önk. tzoltó-egylet, melynek saját zenekara van.

8*
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Mveldését kitn iskolái mozdítják el, melyek közt els helyen áll a

mintaszeren berendezett és szép épületben elhelyezett állami polgári iskola.

Lipótvár. Galgócz szomszédságában, a Vág túlsó partján áll Lijwtvár, mely
valaha ers vár volt, ma pedig országos fegyház czéljaira szolgál. Építé-

sekor „Leopoldopolis"-nak nevezték el. Történeti szereplésérl más helyen
szólunk.

A lipótvári erd 1854-ben sznt meg katonai ersség lenni s ekkor

alakították át Straskraba cs. k. építészmérnök vezetése alatt börtönné.

1856-ban egy újonnan emelt fegyházzal és melléképületeivel szaporították.

38 háló- és 17 munkaterme akkor 1000 fegyencz befogadására volt rendelve.

A várat 9*5 méter magas körfal veszi körül ; területe egészben 56 hektár.

A körfalon belüli te-

rülete 1*65 hektár,

azaz körülbelül 3 ma-
gyar hold. A fegy-

ház 349 méter ke-

rület, trapez-alakú s

bels területében egy

szk udvart zár ma-
gába. A magyar mi-

nisztérium megalaku-

lása után a m. kir.

igazságügyminiszter

vette át. Kezdetben á

foglyok élelmezése

bérlet útján történt,

de már 1875-ben házi

kezelésre tértek át.

Az akkori igazgató,

Tauffer Emil, megho-

nosította a különböz

iparágakat is, vala-

mint megkezdte a

fegyház átalakítását,

melyet azonban csak

utódja, Szabó József

hajtott végre, aki az

1877-ben a lepogla-

vai fegyintézet veze-

tésére meghívott Tauffer helyét foglalta el. Szabó alakíttatta át a börtönépület

egyik szárnyát magánzárkákká, mely munkálat pár évig tartott. 1880-ban, az

uj büntet törvénykönyv életbeléptetésekor, a fegyintézet kir. kerületi börtön-

nek mondatott ki. Jelenlegi igazgatója Schober Ern, volt orsz. képvisel.

A járás többi községei a következk

:

Alsó-Attrak, szép völgykatlanban fekv kis falu, 233 r. kath., tót

lakossal. Postája van, távirója Galgócz, vasúti állomása Lipótvár. Egyike a

legrégibb községeknek. 1113-ban „Adradic
u

, 1156-ban „Vldruez" név alatt

szerepel. Kath. temploma 1806-ban épült. Földesurai a Taukák, Kochanovsz-

kyak és a Rákóczyak voltak. Jelenleg Eudnyánszky Györgynek van itt

nagyobb birtoka.

Aisó-Récsény. Alsó-Récsény a Nyitra és Galgócz közötti völgyben fekszik. Van 481

tótajkú, r. kath. vallású lakosa. Kath. templomát a múlt század végén

MT-^

GALGÓCZ. A PLÉBÁNIATEMPLOM.

Alsó-Attrak.
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GALGÓCZ. KILÁTÁS A VÁRKASTÉLY TERRASZÁRÓL.

építették. Kegyura a

vallásalap. Postája,

távirója és vasúti

állomása van. Föl-
desurai Motesiczky

I'ál báró és. Sándor
Zsigmond voltak.

Jelenleg báró Weisz

Pálnak van ott na-
gyobb birtoka. A
község 1316-ban már
fennállott. 1565-ben
„Kamocsa" név alatt,

mint a Huntpázmán
nemzetségbeli Ré-
esényiek birtoka sze-

repel.

Alsó-Vásárd, völgy- '''WMMBKs *- • A,só-

katlanban fekv kis
** '

••-- '^^^BfáfS vásárd.

tót falu, melyet a

fórnószegi patak szel

át. Lakosainak szá-

ma 198 ; vallásuk r.

kath Postája hely-
ben, táviró és vasúti

állomása Galgócz.

1156-ban „Vásár"
néven említtetik, a

XIII. században pe-
dig a Huntpnázmán nemzetség birtoka volt. Késbb Rákóczy-íéle birtok lett.

A temetben álló kápolnát is a Rákóczyak építtették. Itt van Benkeö László
és Béla régi nemesi kúriája.

Alsó-Zelle, vágvölgyi kis község, a Vág-folyó mellett, 248 tótajku, r. kath.
vallású lakossal. Postája Szilád, táviró és vasúti állomása Szilád-Zelle. Földes-
ura a gróf Brunswick-es&lád volt, korábban azonban Szolgagyrvár tartozékát

képezte. E község a XIII. században „Zöld
1

", a XlV-ik században pedig
„Zöldvár'" név alatt szerepel.

Ardanócz, kis tót község, erds völgyben fekszik. Lakosainak száma
245, vallásink r. kath Postája Fels-Attrak, táviró- és vasúti állomása Pöstyén.

A XIV. század elején Vecsey Bertalan volt a földesura. Kath. temploma,
mely fallal van körülvéve, 1503-ban épült és akkori kegyura a Csen/-család

volt. 1705 körül újraépítették és ebben az idben a kegyúri jog a nyitrai

püspökre szállott. Sírboltjában a Csery-család tagjai nyugosznak. A plébánia
1397-ben keletkezett. A templomban egy díszes aranyozott ezüst-kelyhet

riznek, rajta a Csery-család czímerével, melyet Csery János, Ocskay Rózsa és

Grillány József adományoztak az egyháznak. A község földesurai elbb a

Vecseyek, azután a Csery-család, késbb a nyitrai püspök voltak.

Bajmócska, a Jácz völgyében fekv tót község, 769. r. kath. vallású Bajmócska.

lakossal. Postája üdvarnok, távirója és vasúti állomása Galgócz. Kath.
temploma 1830-ban épült A községben téglagyár is van. Lakosai a kosár-

fonásl háziiparszerüleg zik. Földesurai az Erdödyek voltak. srégi község,

mely a \11 században mint bajmóczi várbirtok szerepel.

Beregszeg, nagyobb tót község, (lalgóczczal szemben, a Vág jobb part- Beregszeg.

ján. 1542 lakossal. Vallásuk r. kalli. Posta-, táviró- és vasúti állomása Lipót-

vár. A. XIII. században „Szeg" (Zeegh) név alatt, mint Vörös Ábrahám
birtoka szerepel. 1364-ben „Berenkszeg" név alatt találjuk följegyezve.

Kath. temploma e század elején épült. A községet 1813-ban és 1893-ban a

Vág áradásai majdnem teljesen elpusztították; 1848-ban pedig tz hamvasz-
totta el A faluban kél gazdasági szeszgyár van. Földesura az Erdödy-csaiíid

volt, mely it1 jelenleg is birtokos.

Bucsány, nagy tót község, 1445 r. kath., ág. ev. és izr. vallású lakossal, Bucsúny.

AUó-Zelle.

Ardanócz.
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Elecske.

kik közt a kath. felekezeti hívek száma túlnyomó. Postája Nagy-Bucsáúy,
táviró- és vasúti állomása Nagy-Bresztován. Kath. temploma 1440-ben épült,

de 1821-ben kibvítették és restaurálták. Az izraelitáknak zsinagógájuk van
itt, mely 1873-ban épült. A kath. egyház birtokában több érdekes régi kehely
és szentségtartó van ; legrégibb és legérdekesebb ötvösmvei azonban
1845-ben, mikor a templomot kirabolták, elvesztek. A községben említésre

méltó Ocskag Rezs úrilaka és egy régi kastély, mely jelenleg br. Springer

testvéreké és most csupán gazdatiszti lakásul és irodául szolgál. Van itt egy
mezgazdasági szeszgyár is. Földesurai a XIV. században a Bucsányiakj
késbb az Ocskay és a Zai/-családok voltak. Jelenlegi nagyobb birtokosai

báró Springer testvérek, id. Ocskay Rezs és gróf Nyáry Kálmán.
Elecske, a járás keleti szélén, Galgócztól és Nyitrától 15— 15 kilométer-

nyire, 682 általában tótajku lakossal. Csak egy kis töredék németajkú.

VÁGVÖLGYI RÉSZLET GALGÓCZNÁL.

Fels-Attrak.

Vallásuk r. kath., ezenkívül 63 izraelita. Posta-, táviró- és vasúti állomás.

A katholikusoknak csak kápolnájuk van, mely 1802-ben épült. Az izrae-

liták 1863-ban építtették imaházukat. A községet két nagyobb úrilak díszíti.

Az egyik Jánossy Rafaelé, a másik, melyet gróf Dezasse Imre építtetett,

báró Ambrózy Amália birtokába került és most báró Szalvadóry Ferencz

tulajdona. A falut 1862-ben a tzvész teljesen elhamvasztotta. Földesurai

1364-ben Becsengi Tamás és fiai voltak. Késbb a Jánossy, Dezasse, Xgulassy,

Lellkes és (réc^-családok bírták. Jelenleg Jánossy Rafaelnek és br. Szalvadóry

Ferencznek van itt nagyobb birtoka.

Féls-Attrak. Lakosainak száma 504, akik kevés kivétellel tótok, r. kath.

vallásúak. Postája van, táviró- és vasúti állomása Galgócz. Mint Alsó-Attrak,

úgy ez a község is már a XII. században „Adradicz", a XVI-ikban pedig

„Uldrucz" (Vldrucz) név alatt szerepel. Kath. temploma, mely hajdanta czínte-

remmel volt körülvéve, nagyon régi. 1397-ben már fennállott, 1695-ben pedig

uj tornyot kapott. Itt van dezséri Rudngánszkg György kastélya, melyet még a

vranováradi Vranovich-család építtetett.A község lakosai Tót-Dióssal és Tököld-

del egyesülve, községi hitelszövetkezetet tartanak fenn. Földesura a Skarbala,
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KAPLAT. - A GOSZTONYI-FÉLE VÁRKASTÉLY.
Frideczky Timót tulajdona.

késbb a Vranovich-

család volt. Jelenleg
Rudnyánszky György-
nek van itt nagyobb
birtoka.

Fels-Récsény, Alsó-
Récsény mellett. La-
kosainak száma 397,

kik közül 54 német, a

többi tót. Vallásuk r.

kath. és kevés izr.

Posta-, táviró- és vas-

úti állomása Alsó-
Réesény. Földesurai

a XVI. században a

Réesényieh voltak és

alattok „Ivamo-
rsa" néven szerepel.

Késbbi földesurai a

Motesiczkyek voltak

;

jelenleg pedig báró
Weisz Pálnak van itt

nagyobb birtoka.

Fels- Vásárd, a

Y ághoz közel, Gal-

uócztól mintegy 12

kilométernyire a hegy-
ségben fekszik ; tót község, 345 r. kath. lakossal. Postája Fels-Attrak,
táviró- és vasúti állomása Galgócz és Lipótvár. Kath. temploma 1332-ben

épült. A templomban egy szép mivü, régi, ezüst-szentségtartót riznek. A
községben egy nagyobb szabású urilak van, melyet báró Jeszenszky Antal
építtetett; késbb Zerdahelyi Viktor tulajdonába ment át, most pedig Benke
Lászlóé. Van itt kitn anyagot szolgáltató kavicsbánya. A lakosok hitel-

szövetkezetet tartanak fenn. E község, úgy mint Alsó-Vásárd, már a XII.

század közepén fennállott. Legrégibb földesura 1214-ben a Huntpázmán nem-
zetség volt. Késbbi földesurai voltak báró Jesszenszky Antal, báró Hellen-

bach Elek, Szendrey Mihály, Cingell Gáspár, Emödy Zsigmond, Zerdahelyi

Viktor. Jelenlegi birtokos Benke László.

Felsö-Zelle, vágvölgyi tót falu 692 lakossal. Vallásuk r. kath., ág. ev.

és izr. Túlnyomó az ág. ev felekezetek száma. Templomuk 1792-ben épült,

mig a katbolikusoké 1332-ben. Kegyura az esztergomi prímás. E község
hajdan Szolgagyrvár tartozéka volt. Alsó-Zellével együtt 1244-ben „Zöld

1

",

1352-ben „Zöldvár" (Zeuldwar), st egyesetben ..Péntekfalva'
1

(Pintechfalva)

néven is szerepel. Késbbi földesurai a Sipeky, Rudnay, Zay és Ocskay csalá-

dok voltak. A falu postája Sziládon van, táviró- és vasúti állomása pedig
Szílád-Zelle.

Fornószeg, tót község, Galgócztól 10 kilométernyire északra fekszik.

Lakosainak száma 248, vallásuk r. kath. Posta-, táviró- és vasúti állomása
Galgócz. 1 ÍOö-han ..Forrószeg" (Forrozeg) név alatt említtetik. A községben
egy ujabb, nagyobb urilak van, melyet a Kosztolányi család építtetett. Van
a faluban szeszgyár is, a lakosok pedig hitelszövetkezetet tartanak fenn.

Gazdag kavicsbányája igen jó burkoló anyagot szolgáltat.

OeUénfalu, kis tót község a radosnai hegyek közelében. Csupán 134
lakosa van, a kik néhány ág. evangélikuson kívül, r. katholikusok. Postája

A.lsó-Vásárd, táviró- és vasúti állomása Galgócz. E község írott nyomai
1 104-ig vezetnek vissza, amikor „Kiliánvásárja" (Kylyanvasardja) néven a

írdi család birtoka volt. Itt van Sándor Jen földbirtokos csínos, uj

urilaka és birtoka. A község határában több, a török világból származó
sír van.

Jalsó, tót község, a Vág balpartján, mely a Polach-nova nev hegy
oldalán áll. Lakosainak száma 313, vallásuk r. kath. Posta-, táviró- és

Fels-
Récsény.

Fels-
Vásárd.

Felsö-Zelle.

Fornószeg.

Gellénfalu.

.lalsü.
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Kaáp.

Kaplat.

Karkócz.

vasúti állomása Galgócz. E falu a XIII.

és XIV. században a galgóczi várhoz tar-

tozott és ez id alatt három néven is említ-

tetik, u. m. .,Üls
u
(Wlseu), „Jels u

(Jelsew)

és „Jalswa". Kath. temploma a XV. szá-

zadban épült. Kegyura gr. Erdödy Ferencz,
kinek itt nagy kiterjedés birtokai vannak.
Ugyané család volt a község földesura is.

Kaáp, kis tót község, a Radosnától
Nyitra felé vonuló völgyben. Lakosainak

száma 252, vallásuk

túlnyomóan r. kath.,

kevés ág. ev. és izr.

Postája Alsó-Vá-
sárd, távíró- és vas-

úti állomásaGalgócz.
A XIII. században
két község volt, még
pedig „Wrunskap"
és „Haloskap". Ek-
kor a nyitrai várhoz
tartozott. Késbb

Alsó- és Fels-Káp
lett, ma a két köz-

ség egyesítve van.

Az ott látható csi-

nos urilakot lovag
Klanner Arthur épít-

tette 1875-ben. Föl-

desurai a Bossányi

és a Vranovics csa-

ládok voltak.

Kaplat, a Vág
balpartján, Galgócz-
tól északra, mintegy
7 kilométernyire, 220

tót, r. kath. vallású

lakossal. Posta-, táv-

író- és vasúti állomása Galgócz. srégi község, mely már a XII. században
„Cuplot" és késbb „Koploth" néven szerepelt. Kath. temploma 1747-ben
épült. Kegyura Frideczky Thimót. Itt van a Gosztonyi Tamás által 1613-ban
épített várkastély, mely akkoriban erdített hely volt, ma azonban nagyobb
része már át van alakítva. Tulajdonosa Frideczky Timót volt fispán, arany-
sarkantyús vitéz, kinek itt nagyobb birtoka is van. Földesurai a Gosztonyiak,

a Kochanovszky, Ambrus és Frideczky családok voltak. A község határában
a múlt század közepén állott Csenede-pusztát a Vág elpusztította. Egy kénes
forrás is található itten.

Karlócz, a Vágvölgyében, Galgócztól nyugotra, 10 kilométernyire fek-

szik, áraclványos talajon, 996 tót lakossal, a kik többnyire katholikusok.

Postája Nagy Buesány, táviró- és vasúti állomása Galgócz. A XIII. század-

ban „Korkucs" (Korkouch) volt a neve. A kath. templom 1811-ben épült.

A községet több ízben nagy katasztrófa érte. így 1813-ban a Vág áradása
okozott óriási kárt, 1831-ben a pestis tizedelte meg a lakosokat, 1841-ben,

1855-ben, 1856-ban és 1870-ben pedig mindannyiszor a tz pusztította a

falut. 1848-ban a Nagy-Szombaton táborozó Jellasich Karkóczról bombáztatta
a magyarok kezében lev Lipótvárt. Az ostromot vezet tisztikar a kath.

iskolában volt elszállásolva. Ez alkalommal a községi pajtákban elhelyezett

lpor-készlet felrobbant és a szolgálatot tev tisztet és több katonát meg-
ölte. A község alsó utczájának Buesány felli végét domináló dombon va-

laha erdítvény lehetett, mert annak máig is Hradistye a neve. Tény, hogy
ott már több ízben találtak sarkantyúkat, patkókat, kardpengéket és több

LAKÁCS. - A SÁNDOR-FÉLE VÁRKASTÉLY.
A nyitrai püspük tulajdona.
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más fegyvereket. A község földesurai a Zayák, OcsTcayaTc, és a BrunswicJcoh

voltak.

Kelecsény, tót falu a Nyitra és Galgócz között elterül völgyben, Gal-

gócztól délkeletre, mintegy 10 kmre. Lakosainak száma 492, vallásuk r. kath.

Posta, távíró és vasútállomása Récsény. Van itt egy gazdasági szeszgyár.

Földesurai az Erdödyek voltak, kiknek itt most is nagyobb birtokuk van.

1256-ban „Kelecsent" név alatt említtetik.

Kis-Báb, magyarosodó tót falu, a járás délkeleti szögletén, a nyitra-

szeredi országút mentén. Lakosainak száma 665, vallásuk, kevés izraelitán

kívül, r. kath. 1268-ban mint a nyitrai vár tartozéka szerepel ; késbb mez-
város lett. Kath. temploma 1777-ben épült. Kegyura báró Schey Pál és

József. Az izraelitáknak is van itt imaházuk. A községben a templáriusok-

nak zárdájuk volt, mely épület azonban ma már gazdasági czélokra szol-

gál. A községhez tartozó erdben katonai rhely volt, egy ers emeletes

épület, de ez is elpusztult már. A falut több ízben megszállották az ellen-

séges hadak ; els ízben a hussziták, késbb a törökök, 1704-ben pedig a

kuruezok. A falunak nevezetessége egy meleg forrás, mely télen sem fagy

be. Földesurai voltak a Somogyiak, \ Nemesek, a gr. Serényiek, azután

gr. Sándor Vincze, gr. Zichy Ferencz, végre gr. Eszterházy Károly. Ma a

báró Schey-csniádnak van itt nagyobb birtoka.

Lakács, Galgócztól keletre, 15 kilométerre a galgóczi hegység egyik

fensíkján. Lakosainak szárma 768, akik tótajkuak ugyan, de már ersen
magyarosodnak. Vallásuk r. kath. Postája AÍsó-Récsény, távirója Sarluska-

Uzbégh, vasúti állomása Elecskc. Kath. templomát Fuchs nyitrai püspök

L792-ben építtette. Kegyura a nyitrai püspökség, melynek itt nagy kiterjedés

birtokai vannak. Itt van a síavniczai Sándor-cstüád régi várkastélya, mely

gazdatiszti lakásul szolgál. 1734-ben Sándor László e kastélyt és az

uradalmat a nyitrai püspökségnek adományozta. A helység a XIV. század-

ban a templáriusok birtokát képezte, kiknek itt kolostoruk volt. A Rákóczy-

féle szabadságharcz alatt a falu és környéke hosszabb ideig harezok szín-

helye volt. Az anyakönyv vezetése 1707 május 4-tl szept 24-ig szünetelt,

még pedig .,ob turbas Rakóczyanas u
, mint az anyakönyv egykori feljegy-

zése mondja A község határában, mint a népvándorlás korát megelz
emberlakta hely emlékeit, továbbá „Septimus Severus

11

feliratú római érme-

ket és srn egymás mellé helyezett emberi csontokat stb. találtak. A köz-

ségben kisdedóvó van, mely a F. M. K. E. hozzájárulásával épült.

Madunicz, a Vág jobb partján, 888 többnyire tót, r. kath. vallású

lakossal. Posta-, távíró- és vasúti állomása Galgócz. Egyike a legrégibb

községeknek, melylyel már 1113-ban „Medenz" név alatt találkozunk. Kath.

temploma 1797-bén épült. Tornya 1843-ban leégett és akkor újra felépítették.

Kegyura gr. Erdödy Ferencz, kinek itt nagy kiterjedés birtokai vannak.

A községet több súlyos csapás érte. így a' török harezok idejében sokat

szenvedett, hasonlóképen az 1848-iki szabadságharcz alkalmával. 1843-ban

az egész közséu porrá égett, 1894-ben pedig a Vág áradása pusztította el a

határi és a hciység egy részét A török háború idejében „Dubevá hávka u

nev dljén, a Vág mellett, egy óriási tölgyfa állott, melyet a lakosok a

folyóba döntöttek, úgy, hogy a viz szine alá kerülvén, láthatatlan gát

gyanáni szolgált. Ezzel megakadályozták a törökök átkeléseimért úgy a tu-

tajon, mint a lovakon átkelk, e rejtett akadályba ütközve, elmerültek.

Maniga, Pozsonymegyével határos község, 728 r kath.

lakossal. Postája Xagv-Bucsány, távíró és vasúti állomása

Lipótvár. E község már a XII. század elején fennállott,

késbb a keresztes vitézek voltak a birtokosai; 1756-ban pedig már mez-
város volt és egyháza mint Ecclesia oppidi Maniga említtetik. Templomának
I7s7-l)öl származó kis harangja még az „oppidi Manigensis" feliratot viseli.

Plébániája már 1396-ban fennállott. Templomi edényei közt van egy értékes

ven mív kehely, melyet e század elején a Milkovics-csaL&d adományozott.

A község földesurainak pallos jogát még most is jelzi a „Nyifki" nev
dln álló koszlop.

Merasicz, Galgócztól északkeletre, a galgócz—nagy-tapolcsányi útban

fekv község 248 túlnyomóan tótajku és kevés magyar- és németajkú lakos-*

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. "

vallású, tótajku

Galgócz vagy
Egy századdal

Kelecsény.

Kis-Báb.

Lakács.

Madunicz.

Maniga.

Merasicz.
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Nagy-Báb.

Nemes-Kürt.

Pásztó.

Poszátka.

Pusztakürt.

Ratkóoz.

Románfalu.

ROMANFALU. GRÓF ANDRÁSSY DÉNES KASTÉLYA.

sal. Vallásuk r. kath.,

ág. ev. és izraelita

;

de a katholikusok
száma a legnagyobb.
Postája Alsó-Vásárd,
táviró- és vasúti állo-

mása Galgócz. Kath.
temploma 1397-ben

épült. Az eltt két

község volt : Alsó-
és Fels-Merasicz.
Van itt egy régi kas-
tély is, melyet haj-

danában Zerdahelyi

György építtetett ; ké-
sbb a gr. Zay-csa-
lád birtokába került.

Jelenleg idegen ké-
zen van. A község a

XIV. század végén
„Merecse" néven a

tapolcsányi vár tarto-

zéka volt. Késbb a
Zerdahelyiek lettek

földesurai.

Nagy-Báb, Kis-Báb mellett, a nyitra-szeredi út mentén. Lakosainak
száma 570, köztük 67 magyar, 19 német, a többi tót ; vallásuk r. kath.
Postája Kis-Báb, táviró- és vasúti állomása Szered. A faluban állami nép-
iskola van. A XIII. század második felében a nyitrai vár tartozéka volt.

Késbbi földesurai a Majthényiék, Zichyek és Eszterházyak voltak.

Nemes-Kürt, tót község, Galgócztól délre, a Jácz-patak mellett, 589 r.

kath, vallású lakossal. Postája Udvarnok, táviró- és vasúti állomása Galgócz.
Lakosai eltótosodott magyarok. A községben egy csinos nemesi kúria áll,

melyet a múlt század végén a 27mn/-család építtetett. Késbb a Henczyek
birtokába került, most pedig Appel Gusztávé, kinek itt nagyobb birtoka van,
melyhez gazdasági szeszgyár is tartozik. A községrl már egy 1352-bl szár-

mazó oklevél tesz említést.

Pásztó, Galgócztól keletre, a galgóczi hegységben, a Gáborhegy alatt,

645 túlnyomóan r. kath. és kevesebb ág. ev. és izr vallású tót lakossal.

Postája Alsó-Vásárd, táviró és vasúti állomása Galgócz. Kath. temploma a

XV. században épült. Kegyura a vallásalap. Földesurai az Erdödyek voltak.

E községrl már a XIII. század második felében találunk irott nyomokat.
Poszátka, a Vág balpartján, Galgócztól délre, 120 r. kath vallású lakossal.

Postája Udvarnok, táviró és vasúti állomása Galgócz. Földesura a gróf
Brunszwick-cs&lád volt Az e községrl szóló irott nyomok csupán 1671-ig

vezetnek vissza, legújabban azonban Pesty Frigyes meggyz érvekkel bi-

zonyította, hogy itt volt hajdan a „Szolgagyr" néven gyakran felmerül
székely-határrz vártelep.

Pusztakürt, tót község a járás déli csúcsán, Nemes- Kürttl mintegy 3

kmre, a Jácz-patak mellett, 529 r. kath. vallású lakossal. Postája Kis-Báb,
táviró- és vasúti állomás Szered. A községben csak kápolna van, mely
1885-ben épült. A faluban az lllésházy és a Thurzó grófoknak szép kastélyuk

volt, mely azonban már elpusztult. Elbb ezek, késbb az Eszterházyak vol-

tak a földesurai.

Ratkócz, tiszta tót falu a Dudvág jobb partján, 335 r. kath vallású

lakossal. Posta- és vasúti állomása Lipótvár, távírója Galgócz. Kath. temploma
1756-ban épült. Földesurai 1388-ban a csejtei várurak, késbb a nagy-
szombati prépostság voltak.

Románfalu, tót község, 776 r. kath. vallású lakossal. Postája Kis-Báb,

táviró- és vasúti állomás Récsény. E faluról már a XII. század elején találunk

feljegyzést, amikor „Tuman", késbb pedig „Thaman" néven szerepel.
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Salgócska.

Ság.

Szent-Péter.

Szilád.

A XIV. században Thaman, vagy magyarosan Tamán és Románfalu két

különálló község volt. Késbb azonban már csak az utóbbiról találunk

említést. A községben van gróf Andrássy Dénes kastélya, mely jelenleg

Szandtner Ern bérl és birtokos lakóházául szolgál. A kastélyt e század
elején az Andrássy család építtette. Esztcrházy József gróf 40 évig bírta

zálogban, mig aztán ismét visszakerült az Andrássy-család birtokába.

Szandtner Ern bérlnek itt szép gazdasága és állattenyésztése van.

Salgócska, tót község Galgócztól délre, Nemes-Kürt mellett, 353 r. kath.

vallású tót és néhány család izraelita lakossal Posta-, távíró- és vasúti állomása
Szered. 1248-ban csak ..Salgó

1
' néven találjuk feljegyezve Kath temploma

1740-ben épült. Kegyura Appel Gusztáv, kinek itt nagyobb birtoka és szép

parkkal övezett, régi nemesi kúriája van. Ezt a XVIII. század els felében

a Dávid család építtette. Késbb a gróf Nándor-család vásárolta meg, melytl
a gróf De^asse-család örökölte. Ettl került a jelenlegi tulajdonos birtokába.

Ság, a galgócz-nyitrai országút közelében fekv tót falu, 641 túlnyomóan
r. kath. és kevés ág. ev. vallású lakossal. Posta-, távíró- és vasúti állomása
Galgócz E község 1256-ban a királyi halászok birtoka volt. Kath templomát
e század elején gr. Keglevich Gábor, az akkori földesúr építtette. Az Appel-

családnak itt kényelmes úrilaka van.

Szent-Péter, Galgócz mellett, ettl északra, a Vág balpartján, 547 r. kath.

vallású tót lakossal. Posta-, távíró- és vasúti állomása Galgócz. A község
plébániáját és templomát az 1813-iki nagy árvíz, számos lakóházzal együtt
romba döntötte ; 1852-ben és 1866-ban pedig a község teljesen leégett.

Halárában kitn anyagot szolgáltató kbánya van. Jelenleg gróf Erdödy
Ferencznek van itt nagyobb birtoka. 1400-ban „Szentpéterfalva" (Zenthpeter-
falva) név alatt, mint Galgócz várának tartozéka szerepel és késbb is az

Erddyek voltak a földesurai.

Szilád, a Vág jobb partján, Pozsonyvármegye határán, 715 nagyobbára
tót lakossal, kik 2

/s részben róm katholikusok, 1
/5 részben ág. evangélikusok.

Postája van, távíró- és vasúti állomása Szilád-Zelle Kath. temploma 1749-ben
épült. Földesurai a Thúróczyak voltak. srégi község, mely a XII. század
elején már ..Zaladze" név alatt van említve. Késbb „Zili", st „Szilágy"

(Scylag) néven, a XVII. században pedig ..Szilányi* név alatt szerepel.

Szvrbicz, a galgóczi hegységnek a Vágvölgyre dl oldalán fekv tót

falu, 183 r. kath. vallású lakossal. Postája Fels-Attrak, táviró- és vasúti

állomása Pöstyén. A község a XIII. században királyi birtok volt. 1317-ben
Szerbucs (Zerbuch) név alatt említtetik. Késbbi földesurai a Nyárydk voltak.

Tót-Diós, Szvrbicztl keletre. Tót község 279 r. kath. vallású lakossal. Tót-Diós.

Postája Fels-Attrak, táviró és vasúti állomása Galgócz. Kath. temploma
régi, de építési ideje ismeretlen. Földesura 1336-ban az Ivánka-csalM volt,

késbb pedig a Dióssyak.

Tót-Sók, Tót-Dióstól északra, ettl alig egy kilométernyire, 420 r. kath.

vallású tót és kevés német ajkú lakossal. Postája Fels-Attrak, táviró- és

vasúti állomása Pöstyén. A községben egy régi nemesi kúria van, mely a

Csery-csalid si fészke volt. Ez a birtokkal együtt a slavniczai Sándor-

családra szállott, kiktl Sulkovszky Sándor herceg tulajdonába ment át.

A község 1275-ben „Suuk" néven, mint nyitrai várbirtok van feljegyezve.

Tököld, Tót-Dióstól délre, F.-Attrak mellett, 149 r. kath. tót lakossal.

Postája Fels-Attrak, távírója és vasúti állomása Galgócz. Földesurai az

Erddyek voltak. 1310-bl származó feljegyzések szerint e községnek hajdan
..Tökölcsény" (Tekulchcn) volt a neve.

Udvarnok, Galgócztól délre, a Vág balpartján, 1394. r. kath. és kevés
izr., túlnyomóan tót (106 német) lakossal. Postája van, táviró és vasúti

állomása Galgócz. Kath. temploma 1788-ban épült. Kegyura gr. Erdödy
Ferencz. Az izraelitáknak is van itt imaházuk, amely 1890-ben épült. A köz-

ségtl 2 km. távolságban nyugotra, a Vág fölött emelked dombon, egy
váracs vagy erdítés nyomai látszanak, a mely valószínleg a török hódolt-

ság idejébl származik. A faluban szeszgyár is van. 1247-ben nyitrai

várbirtok volt. Késbbi földesura a Sárváry-osslád volt, a XVIII. század
második fele óta pedig a gr. Erddy-csaláá. Jelenleg gr. Erdödy Ferencznek
van ilt nagyobb birtoka.

Szyrbicz.

Tót-Sók.

Tököld.

Udvarnok.
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üjvároska. üjvóroska, 1 ót község a Vág jobb partján, 577 r kath. lakossal. Posta,

táviró és vasúti állomása Lipótvár. A község 1664-ben II. Lipót alatt keletke-

zett és a lipótvári vár épitése körül alkalmazott munkások voltak els
lakói. A községházán máig is rzik azokat a szabadalmi leveleket, melyek
Ujvároskát a mezvárosok, lakóit pedig a szabad polgárok közé emelik.

Ez idbl maradt fenn a község piaezán álló és 1669. évszámmal ellátott

emlékoszlop is. Kath. temploma 1710-ben épült. Kegyura a gróf Erdödy-Gsa-
lád. A község 1848-ban sokat szenvedett a közeli Lipótvár körüli harczok
miatt, st ez alkalommal az egész falu porrá égett.

vörösvár. Vörösvár, vágvölgyi tót község, Ujvároskától északra, 925 r. kath. lakos-

sal. Posta, táviró és vasúti állomás Lipótvár. Kath. templomát Gúla János
odavaló polgár 1776-ban építtette, tornyát azonban gróf Erdödy György
emeltette 1809-ben. Az 1848-iki szabadságbarcz alatt a község körül lefolyt

csatározások alkalmával, a templomot összelövöldözték, de azután késbb
ismét helyreállították. Kút nev dljén valaha község volt, mely azonban
már rég, teljesen elpusztult. A községrl már 1295-ben tétetik említés. A
XIV. század második felében a Huntpázmán nemzetség birtoka volt. Késbbi
földesurai az Erdödyek voltak, kiknek itt ma is nagyobb birtokuk van.

zsikócz. Zslkócz, tót község a Dudvág jobb partján, 546 r. kath, lakossal. Posta,

táviró és vasúti állomás Lipótvár. Kath. temploma 1843-ban épült. A köz-

séget több ízben tzvész pusztította el. A falu 1229-ben .,Zuk
ui

(Such)
néven említtetik. 1428-ban már Zukovecz név alatt, mint nyitrai várbirtok

szerepel. Késbbi földesurai voltak a Horeczlcyeh, Zayak és Uzsovirsok. Jelen-

leg id. Ocskay Rezsnek van itt nagyobb birtoka.



MIAVAI JARAS.

E járás területileg is legkisebb járása a vármegyének. A Javorina és

Brezovai hegység közt fekszik ; összesen 10 községet foglal magában,

49,017 kat. hold területtel. Lakóinak száma 27,081. a kik nagyon kevés

kivétellel mind tótok; magyar csupán 139, német 820 íratott össze. Vallásra

nézve 2000 katholikuson és 800 izraelitán kívül valamcny-

nyien ág. evangélikusok. Székhelye Miava.

MIAVA.

iava, Nyitra és Érsekújvár után a megye legnépesebb vá- Miava.

rosa, a Kis-Kárpátok hegylánczához tartozó Javorina-hegy

délkeleti oldalán, a Miava patak mellett fekszik. Lakosai-

nak száma 9997, kik 67 magyar és 365 német kivételével

tótok. Vallásra nézve ág. evangélikus 9082 ; róm. kath.

van 546, izraelita aránylag csak kevés, összesen 342. Posta

és táviró helyben van, vasúti állomása pedig Vágujhely vagy Pöstyén. Miava

község abban az idben keletkezett, mikor a huszitákat Morva- és Csehországból

kizték Akkor mostani helyétl távolabb, egy mélyebben fekv völgyben

feküdt, de késbb fölebb húzódott, vízben bvebb, alkalmasabb helyre. A
vízfolyástól vette nevét is, mert Miava vízmosást jelent ; 1262-ben „Majova"

néven mint folyó említtetik, 1436 ban pedig már mai elnevezése alatt, mint

Csejte várához tartozó puszta szerepel. Van két temploma és egy zsina-

gógája. Kath. temploma kfallal van körülvéve és 1701-ben épült. Szép,

nagy evangélikus temploma 1785-ben, az izr. imaház pedig 1846-ban. Az

ág. ev. egyház birtokában egy XVII. századbeli érdekes kehely van. Miava

az idegenre csinos, rendezett város benyomását teszi. Széles futezáján szá-

mos szép épület áll, impozáns templomán kívül a csinos, emeletes paraszt-

házak sora a lakosok szorgalmára és tisztaságára mutat s festi képet nyújt.

A Miava fölötti hegyekbon ered a Miava folyó, mely a község hosszában,

a házak mögött folyik tova. A lakosok földmívelésen kivül malomszita-

szövéssel, továbbá kender- és lenvászonszövéssel is foglalkoznak. Két pénz-

intézetük van : a „Miavai takarékpénztár
1
' ós a „Miavai bank részvény-

társaság". Az ersen elszigetelt magyar lakosok magyar társaskört alakí-

tottak. Földesurai az Erdödyek.

A járás többi községei következk:

Brezoia nagyközség 5689, általában tót lakossal, kik közt csak néhány Brezova.

magyar család és 300 német él. Vallásra nézve 250 r. kath., 5159 ág. evan-

gélikus és 270 izraelita. Postája és távírója van, de vasúti állomása Jablonicz.
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A község a Bradló-hegy alatt, nagy területen, szétszórtan fekszik és csak
két összeépített utcája van. Mellette a Miavka-patak folyik, melyet a lakosok,

kik nagyobbrészt a tímárságot, gyapjúmosást, szrszövést és a takácsmes-
terséget folytatják, ipari czélokra használnak fel. A kisebb gyapjúmosókon
kívül 4 gyapjúmosó és 3 enyvfz-gyár van a községben ; a tímároknak
külön egyesületük van. Ezen kívül a községben önsegélyz-egyletet is tar-

tanak fenn. A községet — hagyomány szerint - - a hussziták alapították

és a r. kath. templomot 1650-ben is k építették. E feltevést azonban meg-
dönti az a körülmény, hogy a községrl már 1262-ben „Brizoua" név alatt

van szó. A XIV. század végén „Brystow név alatt a berencsi vár tarto-

zéka volt. Templomának kegyura báró Springer Gusztáv. A két ág. ev.

templom közül az egyik a „Kosariszko" nev irtványon 1875-ben, a bel-

MIAVA. A FOUTCZA.

Bukciez.

Ilrachovistye.

községbeli ág. ev. templom pedig 1799-ben épült és 1873-ban restaurálták.

Az izraelitáknak is van itt zsinagógájuk, mely még a múlt század vége felé

épült. A helység sok megpróbáltatást szenvedett. 1813-ban vízáradás, 1817-

ben éhínség és 1863-ban nagy tzvész pusztította. 1706-ban a község ha-

tárában lev Brezovki nev réten a kuruczok és labanczok közt véres harcz

volt, mely alkalommal a kuruczok a körülbelül 500 fnyi labanezcsapatot

teljesen felkonczolták. Földesurai az Erdödyek, a Bévayak, Csáhyak és Ho-

monnayah voltak.

Bulcócz falu, a Kis-Kárpátoknak egyik regényes völgyében, a Miava-

patak mellett. Lakosainak száma 782, akik tótajkúak és vallásuk ág. ev,

r. kath. és izr. ; az ág. ev. vallásúak száma túlnyomó. A XVII. század

elején a berencsi vár tartozéka volt Ág. ev. temploma 1829-ben épült, a

kath. pedig 1579 ben. Kegyura br. Schmerizing István. Földesura a Jeszendk-

és az Amadé-cscíxA volt.

Hrachovistye, tót falu a hasonló nev hegy alatt. Lakosainak száma

876, vallásra nézve 589 r. kath., 277 ág. evangélikus. Postája O-Tura, vagy

Csejte, távirója O-Tura vagy Vág-Ujhely , vasúti állomása Vág-Ujhely.

1392-ben mint Csejte várának tartozéka szerepelt. Kath. temploma 1757-ben
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épült. Kegyura az esztergomi káptalan. A lakosok a kosárfonást mint jöve-

delmez háziipart zik. Földesurai a Csákyak, voltak.

Kosztolna, a Javorina-hegység lábánál, Ó-Turától 6, Vágujhelytl mint-

egy 10 kilométerre fekv nagy tót falu, 2063 lakossal, a kik kevés r. kath.

és izraelita kivételével, ég. ev. vallásnak. Postája és távirója O-Tura, vasúü
állomása Vág-Ujhely. Ág. ev. temploma 179ü-ben épült. Lakosai közt a

legtöbben a takácsmesterséget zik. Földesurai azonosak voltak Csejte

földesuraival, amennyiben e község már a XIV. században Csejte vár tar-

tozéka volt.

Krajna, a Drenovicza-hegy alján, a Jablonka-patak mellett fekv nagy
tót község, 2736, majdnem kizárólag ág. ev. vallású lakossal. Postája és

távirója Miava, vasúti állomása Pöstyén. A falu a XIV. század végén Csejte

várához tartozott. Két temploma van. Az ág. ev. templom 1784-ben épült,

a katholikus azonban még a husziták idejébl való. Kegyura a báró Springer-

család. Földesurai az Erdödyek, Mednyánszkyak és Zayak voltak.

Kosztolna.

Krajna.

MIAVAI UTCZÁRÉSZ LET.

Podküavo,, a Nedzo-hegységhez tartozó Kilava-hegy alatt fekv tót

község, mely nevét is e hegytl vette. 893 ág. ev. vallású lakossal. Postája
és távirója Miava, vasúti állomása Pöstyén E község 1709-ben még csak

mint irtvány szerepel. Földesurai az Erdödyek voltak. Jelenleg br. Springer-

testvéreknek van itt nagyobb birtokuk.

Tivrohca, a Miava-patak mellett, Miavától nyugotra, 3 kilométerre.

Nagy tót falu, 2603 lakossal, kik 210 katholikuson és 128 izraelitán kívül,

ág. evangélikusok. Postája van, távíró- és vasúti állomása Szenicz. Kath.
temploma 1586-ban épült, ág. ev. temploma pedig 1792-ben. Az izraelitáknak

is van itt imaházuk. A kath. templom kegyura báró Schmertzing István.

Maberfeld Gyulának itt nagyobb kiterjedés birtoka van. A XVI. század

végérl származó feljegyzések Thura Luka néven, a XVII. században pedig

latinosan Thuropol iának irták. A község Berencs várának tartozéka volt.

Vagyóez a Nedzó-hegység alatt, Vág-Ujhely közelében, Kosztolna mellett.

Tót község 1089, túlnyomó számban ág. ev. és kevesebb r. kath. lakossal.

Postája és távírója O-Tura, vasúti állomása Vág-Ujhely. Daczára a katholi-

kusok kisebb számának, mégis csak e hitfelekezetnek van itt temploma,

Podkilava.

Turoluka.

Vagyóez.
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mely 1414-ben épült. 1876-ban az egész helység leégett. A lakosok nagy
része takácsmesterséggel foglalkozik. Földesurai a Platthijak és a Csákyák
voltak. A község már egy 1414-iki oklevélben szerepel, de néhány évtized-
del késbb „Wadowieh" néven említik.

Visnyó, Csejtétl nyugotra es, a csejtei vár alatt fekv tót község,
353, túlnyomó számban ág. evangélikus lakossal. Posta- és távíró-állomása
O-Tura, vasúti állomása Vág-Ujhely. A község hajdan a csejtei uradalomhoz
tartozott. A XIV. században „Bisn" (Bysnew) néven szerepel.
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NAGY-TAP0LCSANY1 JARAS.

E járás egyike a vármegye legnagyobb járásainak ; területe 93,241

kat, hold. 63 községében 30,920 lakosa van, kik közül magyar 1375, német

2874, tót 26,538. Vallásuk túlnyomóan katholikus, nevezetesen 27,128,

ágostai evangélikus 857, izraelita 2849. A járás székhelye Nagy-Tapolcsány.

NAGY TAPOLCSAN Y.

agy-Tapolesány mezváros, nagyközség, a Nyitra völgyében, a Nag
ĉ ány

po1 "

Nyitra folyó jobb partján, a tótmegj^er— nagybéliez—privigyei

vasút mellett, Nyitrától 35 kilométerre, éjszakra. Fensikon fek-

>0 szik. Lakosainak száma 4244, házainak száma 298, határa azon-

ban, lakosságához képest, kicsiny, csak 3128 hold. A lakosok közt

van 523 magyar, 1059 német, 2652 tót. Vallásuk szerint 2842 r. kath., 1369

izraelita, tehát a lakosság harmadrésze; a többi csekély töredék. Posta-,

táviró- és vasút- állomás.

Nagy-Tapolcsány községe egy 1173-iki feljegyzés szerint „Topulchan"

néven, mint királyi birtok szerepelt. Nagy-Tapolcsány egyike a Nyitra-

völgye legfontosabb helységeinek. A Nyitra völgy fels részének kereskedelmi

és ipari góczpontja. Vásárjai híresek és látogatottak.

A városházán még máig is megvannak a város régi szabadalmaira

vonatkozó XVI. századbeli oklevelek és ugyanott rzik még, mint a régi

bírák jelvényét, a bírói buzogányt. Kath. temploma 1799-ben épült. Kegyura
báró Stummer Ágoston. A ftérnek határozott városi jelleget adnak csinos

emeletes épületei. Lakosai nagyobbrészt iparosok. Van itt ipartestület,

betegsegélyz-egylet, takarékpénztár, kereskedelmi bank, hitelbank és két

téglagyár. Itt van a szolgabírói hivatal, járásbíróság, telekkönyvi- és adó-

hivatal. Van itt egy állami elemi népiskola, rom. kath. elemi iskola és izr.

elemi iskola. A város mellett van a mintaszeren berendezett, szép megyei

közkórház, melyet báró Stummer Ágoston építtetett és adományozott a vár-

megyének. A kórház történetét és részletesebb ismertetését az egészségügyi

intézmények leírásában adjuk.

A járás többi községei

:

Álsó-Helbény, a Nyitravölgyben, a Nyitra folyó mellett elterül lapályon Aisó-Heibény.

fekszik. Lakosainak száma 298, a kik tótajkuak és vallásuk r. kath. Postája

Koros, táviró és vasúti állomása Nagy-Tapolcsány. A községben csak kápolna
van, mely közadakozásból 1863-ban épült. A lakosok a 70-es évek eltt
sokat szenvedtek a Nyitra áradásaitól. Lakosai a kosárfonást és a lenszö-

vést háziiparszerüleg zik. Földesurai 1381-ben a Rajcsányiak voltak. A
Magyarország Vármegyéi és Városai: Nyitravármegye. 10
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múlt században az Ujfalussyctl; és Ulacsayak, késbb a Zayah és a Zichyek
voltak földesurai.

Appony, Nyitravölgyi nagyobb község, a Vlcsja skála nev hegy lábá-

nál fekszik. Lakosainak száma 751, ebbl 612 tót, 72 magyar, 61 német. Val-
lásuk r. kath. és ág. evangélikus. Kath. temploma 1828-ban épült Kegyura
a vallásalap. A községben posta és távíró van; vasúti állomása Szomorí'alu.

A falu fölött emelkedik Appony híres vára, melynek történelmi szereplésé-

rl más helyen van szó. L vár, mint királyi birtok, már 1300-ban szerepel.

Zsigmond király többször tartózkodott itt. Csere útján Apponyi Miklós
birtokába jutott. A hussziták idejében elpusztult, ele újra felépült és a török

világban a környékbeli lakosok menedékhelyéül szolgált. Késbb leégett,

urai ott hagyták és ma már csak romjai hirdetik egykori nagyságát A köz-
ségben két kastély van. A régibb kastélyt az Apponyiák építtetlek, az ujabbi-

Appony,

APPONY. GRÓF APPONYI LAJOS KASTÉLYA.

kat a Marczibányi család; mindkett gróf Apponyi Lajos tulajdona. Az elbbi

nagyszabású, ell nyitott, háromszárnyu, emeletes épület, melynek egy része

és saroktornyai a XVI. század építkezési modorát tüntetik fel. A kastély

nagy ízléssel és kényelemmel van berendezve. Bal szárnyát, mely a könyv-

tárt is magába foglalja, 1844—46 ban gr. Apponyi Gyula építtette. Az
Apponyiak e híres, gazdag könyvtára mellett, a melyrl külön is meg-

emlékszünk még, a kastély gazdag múzeuma az érdekes festményeknek és

mkincseknek. A kastélyt* remek park veszi körül, mely festi, szép részle-

tekben bvelkedik. Gróf Apponyi Lajos magyarországi fudvarmester minta-

szeren felszerelt és vezetett leánynevel-intézetet, iskolát és kórházat tart

fenn a helységben. Szeszgyár is van itt.

Behincz. (egvesült Alsó- és Fels-Kehincz) a radosna-rippényi völgyben

fekszik, Nagv-Kippénytl északra, innen s a galgócz—nagy-tapolcsányi úttól

alig egy kilométernyire. Mellette folyik el a Kadosinka patak. Lakosainak

száma 369, a kik túlnyomóan tótajkúak, r. katholikusok. Postája Nagy-

Ríppcnv, táviró és vasúti állomás Galgócz vagy Nagy-Tapolcsány. Földes-

ma a Zerdahdyi család volt. E község a XIV. században a tapolcsányi vár

tartozéka volt.' A XV. században „Beincz" (Beyncz), a XVI. században

„B" (Bew) név alatt szerepel.

10*

Behincz.
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Bellincz.

Bzincz.

Chrábor.

Családka.

Beiiesz. Bellesz, kis falu, mely a kis-dovoráni és a lipovnoki erdk alatti u. n.

belleszi völgyben fekszik. Lakosai tótok, számuk 221, vallásuk r. kath. és

ág. ev. Postája Nyitra-Bajna, táviró és vasúti állomása Nagy-Tapolcsány.
Kath. temploma nagyon régi és kfallal van körülvéve. A múlt század ele-

jéig a reformátusok bírták, de 1730-ban a katholikusoké lett. Földesura
a XIV. században a Zerdahelyi család volt.

Bellincz, tót falucska a Nyitravölgyében, 180 lakossal. Vallásuk r. kath.
Postája Nyitra-Pereszlény, táviró- és vasúti állomás Szomorfalu. A XIV.
század elején „Bullád

1
" néven a nyitrai püspök birtoka volt. A XV. század-

ban „Biltye" (Byllye), a XVII-ikben „Béllé" néven szerepel. A község leg-

nagyobb része 1835-ben a lángok martaléka lett. Földesurai a Motesiczky
és az Elefánti családok voltak.

Bzincz, jelentéktelen tót falucska, összesen 115 r. kath. vallású lakos-
sal. Postája Radosna. távirója Pöstyén, vasúti állomása Galgócz. A XIV.
század végén „Both" néven a tapolcsányi vár tartozékát képezte. Földesura
a gróf Berényi család volt.

Chrábor, a Nyitra jobb partján fekv tót község, melyet a Bojnánka-
patak szel át. Lakosainak száma 553, vallásuk r. kath. Postája, távirója és
vasúti állomása Nagy-Tapolcsány. 1335-ben, amikor Mátyás kanonok, a
nyitrai káptalan kiküldötte, e községet felbecsülte, „Harabur" volt a neve.
A községben lév kápolnát 1718-ban gróf Erdödy József építtette. Jelenlegi
kegyura báró iStummer Sándor. Földesurai a XVI. században a Ludányiak
voltak és késbb az Erddy-család.

Családka, a Nyitra balpartján, Nagy-Tapolcsánytól délre, a Hrdoviczka
nev hegy lábánál. Lakosainak száma 360, vallásuk r. kath és ág. ev

,

amely utóbbi vallás híveinek száma túlnyomó. Postája Nyitra-Zerdahely,
táviró és vasúti állomása Nagy-Tapolcsány. A községnek kitn építanyagot
szolgáltató kbányája van. Szintén a nyitrai vár tartozéka volt. Késbbi
földesura a Zerdahelyi-cs&l&d. Jelenleg az Odescalchy herczegi családnak van
itt nagyobb birtoka.

Csermend, az u. n. bodoki völgyben fekv helység, a Nyitra jobb partján.

Lakosai, kiknek száma 496, nagyobbára németajkuak, a kisebb rész pedig
tót. Vallásuk r. kath. Postája Kis-Vicsáp, táviró és vasúti állomása Szomor-
falu. Németajkú lakosai bevándorolt oldenburgiakból és hannoveriakból
állanak. Kath. temploma a XVII. században épült és fallal van körülvéve.
Földesura a XIII. században Vicsápi Péter volt, a XVII. században a Cser-

mendy- család, késbb a báró Ujfalussy-család is, majd Rottschülz tábornok
és neje, azután Prileszky, Osztroluczky és gróf Berényi.

Csilár, kis tót falu, Nagy-Tapolcsánytól délnyugotra, a galgócz—nagy-
tapolcsányi országútban. Lakosainak száma 248, vallásuk r. kath. Postája
Nagy-Rippény, táviró és vasúti állomása Nagy-Tapolcsány. Régi község,
mely a XII. században Csatár és Sitár elnevezések alatt, mint a zobori apát-

ság birtoka szerepelt. Földesura késbb karancsberényi gróf Berényi György
volt 1650-ig. Azóta sok kézen megfordult. 1877-ben gróf Zamoiszkynak volt

itt a birtoka, jelenleg pedig báró Stummer Sándornak.

Falkás-Dovorán, Nagy-Tapolcsánytól délre 12 kilométerre, a Nyitra jobb
partján, 319 r. kath. vallású tót lakossal. Posta, táviró és vasúti állomás Nyitra-
Ludány. Kath. kápolnáját gróf Berényi Gábor építtette 1768-ban. Jelenlegi
kegyura lovag Lachnit Henrik, kinek itt csinos, emeletes úrilaka és nagyobb
birtoka van. Az úrilakot szintén Berényi gróf építtette a kápolnával egy
idben. Belseje kényelmesen és kitn ízléssel van berendezve. A lovag
számos nagybecs, érdekes régi fegyvert és díszkantárt riz. Nevezetes itt egy
olajfestményekbl álló, nagy, egykorú arczképcsoport, mely magyar vezé-
reket és kiváló férfiakat ábrázol. E község 1285-ben „Dórán", 1416-ban
„Dowa u

és 1465-ben „Farkasfalva" név alatt szerepelt, mint a Ludányiak
birtoka.

Feis-Heibény. Fels-Helbény, nyitramenti kis tót község, közvetlen A.-Helbény mellett,

172 r. kath. vallású lakossal. Postája Koros, táviró és vasúti állomása Nagy-
Tapolcsány. 1328-ban „Halbau" néven szerepel. A XIV. század végén már
Helbénnek írják s mint ilyen a Rajcsányiak birtoka volt. Kath. kápolnáját

a gróf Zay-ak építtették 1728-ban és ugyanakkor egy értékes, régi ezüst-

Csermend.

Csitár.

Falkás-Dovorán.
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Kakasfalu.

Kamánfalu

Kis-Dovorán.

kelyhet ajándékoztak a kápolnának, melyet még ma is riznek. A Zayak
után gróf Zichy Géza lett a birtokos.

KaJcasfalu, az Inovecz-hegység keleti lejtjén, egyike a vármegye leg-

kisebb községeinek, melyben Lénárt Sándor földbirtokoson kívül csupán a

cselédség és a napszámosok, összesen 81-en laknak. A birtokoson kivül, a
lakosok tótajkuak, vallásuk r. kath., a birtokos családé ev. ref. A XIII. szá-

zadban nyitrai várbirtok volt és mint ilyen ..Kakas
1
' (Kokos) név alatt szere-

pelt. Ref. temploma 1776-ban, mint kath. templom épült és 1890-ben a
jelenlegi birtokos átalakíttatta. A Lénárt-család úrilaka is régi épület, de

1895-ben újjáépítették. Postája Jácz, távíró és vasúti állomása N.-Tapolcsány.
Kamánfalu, tót község a Nyitra jobb partján, Nagy-Tapolcsánytól délre,

317 r. kath vallású lakossal. Postája Nyitra-Pereszlény, távíró és vasúti

állomása Szomorfalu A XV. század elején királyi birtok volt és „Kálmán-
falvá"-nak nevezték. Itt van báró Steiger Albert kastélya, melyet 1847-ben
TocseJc János építtetett. Földesura a Zerdahelyicssdád volt, jelenleg pedig br.

Steiger Albertnek van itt nagyobb birtoka.

Kis-Bölgyén, Nagy-Tapolcsánytól északra, a Czintovicz-hegy alatt, a Kis-Bölgyén.

Bczsanszka dolina nev völgyben fekv kis tót falu, 144. r. kath. vallású

lakossal. Postája Nagy-Jácz, távíró és vasúti állomás Nagy-Tapolcsány.
A XIV. és XV. században már ..Bölgyén

1
' (Bwlgyen) név alatt szerepel. Kis

csúcsíves kápolnája van, mely 1870-ben épült. A község földesurai a Rorosiak

voltak, 1702-ben pedig a gr. Berényi-ek. E században a gr. Zag-ak bírták,

jelenleg pedig dr. Nemeshegyi Bélának van itt nagyobb birtoka.

Kis-Dovorán, Nagy-Tapolcsánytól nyugotra, a bajnai völgyben fekv
tót község, Nagy-Dovorán mellett, 183 r. kath. vallású lakossal. Postája

Nyitra-Bajna, táviró és vasúti állomás Nagy-Tapolcsány. A helységben egy
régi kastély van, melyet a Mérey-család építtetett. Késbb a Hegeds-családé
lett és jelenleg Kuffler Lipót bírja. Hajdan kolostor is volt határában, de

már csak a föld alatt találhatók alapfalának nyomai. Szeszgyára is van.

Földesura a XIV. században a Hermán nemzetségbeli Lampert országbíró volt.

Kis-Jácz csupán 64 lakossal bíró tót falucska, mely Nemes- és Nagy-
Jáczczal együtt egy községet képez. A lakosok r. katholikusok. Postája van,

táviró és vasúti állomás Nagy-Tapolcsány. Földesura a XIII. században a

Csák nemzetségbeli Máté nádor volt, késbb az Eriödgek.
Kis-Rippéng, a Radosnától Nyitra felé húzódó völgyben, Nagy-Tapol-

csánytól délnyugatra, a galgócz-nagy-tapolcsányi országút mentén fekv tót

falu, 267 r. kath. lakossal. Posta és távirója Nagy-Rippény, vasúti állomása

Üzbég. A községben két régi nemesi kúria van. Az egyiket a tótprónai és

blatniczai Prónagak, a másikat pedig a Jw^-család építtette. Jelenleg idegen

kézen vannak. 1894. év szén az egész falu leégett. A község a XIII. szá-

zadban „Répén u név alatt szerepelt, mint királyi birtok. Késbbi földesurai

a Liidángiak és a Prónagak voltak, azután a /•fö/ií-családé lett, melynek egyik

tagját 1848-ban az osztrák katonák agyonlttek.
Kis-Szuláng, kis tót község a bodoki völgyben, 122 r. kath. vallású

lakossal. Postája Kis-Vicsáp, táviró és vasúti állomása Szomorfalu. Földes-

ura a Batthgáng-csedád volt, mely itt jelenleg is birtokos. E község nyomai-
val az okiratokban már 1296-ban találkozunk.

Kis-Vicsáp, Kis-Szulánytól északra csak egy kilométerre, 287 r. kath. Kis-vicsa P .

tót lakossal. Postája van, táviró és vasúti állomása Szomorfalu. E község
XIII. századból származó oklevelekben mint nemesek birtoka szerepel ; ezt

megelzleg azonban várbirtok volt. A faluban van Szlávg József koronar
kastélya, mely a XVII. század vége felé épült. 1732-ben a késbb bárósított

Vajay György tulajdonába került, 1808-ban báró Malongagé lett, ettl házas-

ság útján a báró V?/án/-családnak jutott és 1884-ben ment át a jelenlegi

tulajdonos birtokába, kinek itt nagyobb kiterjedés uradalma van.

Koros a Nyitra völgyének egyik legtermékenyebb vidékén, Nagy-
Tapolcsány szomszédságában, ettl északra fekszik. Lakosai tótajkuak,

számuk 862, vallásuk r. kath. Postája van, táviró és vasúti állomása Nagy-
Tapolcsány. E községgel „Krus" (Crus) név alatt, mint a DivéTc nemzetségbl
származó Korosiak birtokával, már a XII. században találkozunk. Az Árpád-
házi királyok alatt 1234-ben, már volt kath. temploma, de nem azon a

Kis-Jácz.

Kis-Rippény.

Kis-Szu!ány.

Koros.
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Kovarcz.

dombtetn, a hol most
áll, hanem a síkságon.

A gyakori vízáradá-

sok azonban annyira
megrongálták , hogy
le kellett bontatni.

Helyette 1760-ban
építették a mostanit.

Kegyura jabukai dr..

Nemeshegyi Béla. A
templomban több ér-

dekes, régi egyházi

edényt riznek, mely
a Berényiek bölgyéni

kastély - kápolnájából
származik. A tem-
plom alatti sírboltban

nyugszanak a község
volt földesurai. A leg-

utolsót, gróf Berényi
Ferenezet , 1847-ben
helyezték oda. Van
még e templomon kí-

vül egy régi kápolna
is a helységben ; de

hogy mely évben
épült, nem tudjuk. A
falu lakosai hajdan
magyarok voltak, a

mit a gyakran elfor-

duló magyar vezeték-

nevek, mint Bocskai,

Széles, Czifra stb. és

a nép tipusa bizonyít.

A község azeltt so-

kat szenvedett a víz-

áradásoktól, mígnem a víz levezetésére az úgynevezett ,,Prjekopavka
u
-árkot

húzták, mely az árvízveszélyt tetemesen csökkentette. Itt van dr. Nemes-
hegyi Bélának magas dombtetn álló díszes kastélya, melyhez a domb aljáról

szabad lépcs vezet. A kastélyt 1830-ban gróf Berényi Ferencz építtette, de

Nemeshegyi József a 60-as években átalakíttatta. A kastély nagy kényelem-
mel és elkel ízléssel van berendezve. Körülötte, a hegyoldalon, számos szép

részletben bvelked park terül el.

Kovarcz, a Tribecs alján, a Nyitra balpartján, Tapolcsánytól délre, 972,

általában tót, kevés (76) német lakossal; kik legnagyobbrészt katholikusok.

Izraelita 62 van összeírva a helységben. Más vallású csak néhány család

találkozik. Postája van, távirója Appony, vasúti állomása Nyitra-Ludány. Kath.

temploma 1755-ben épült. Kegyura gróf Afyponyi Lajos és Wagner Sándor.

A községben hajdan a templomosoknak zárdájuk is volt, de az teljesen

átalakítva, ma gazdasági épületül szolgál és gr. Apponyi Lajos tulajdona.

A helységben egy másik, nagyobb, emeletes épület is van, melyet Vels és

Vehle építtettek, s mely most Wagner Sándor földbirtokosé. A közeli Tribecs-

hegyen sánczok maradványai láthatók. A község határát 1617-ben sáskajárás

pusztította el Földesurai többször változtak. Legrégibb földesurai 1318-ban

a Ladányiak voltak, a mikor a községnek „Kovarcs"" (Kouarch) volt a neve.

A Ludányiakat követték a Motesiczkyek, Apponyiak és Berényiek, majd 1755-

ben Ottlik Júlia, 1798-ban a Xorlátkeöyek és ismét az Apponyiak, kiknek itt

birtokuk van. A községben a F. M. K. E. kisdedóvót

KOROS. — A GRÓF BERÉNY1-FÉLE KASTÉLY.
Dr. Nemeshegyi Béla tulajdona.

ma is nagyobb
tart fenn.

Köri vélyes. Körtt'élljeS,

lakossal. I'osla-,

tót község,

távíró- és

a Nyitra jobb
vasúti állomás

partján, 432
Szomorfalu.

r. kath. vallású

Kath. temploma
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1736-ban épült és kfallal van körülvéve. A község három ízben majdnem
teljesen a lángok martaléka lett; így 1825-ben, 1835-ben és 1889-ben. Föl-

desura a XIV. század elején részben a nyitrai püspök volt, miután a község
másik része királyi birtokot képezett. Késbbi földesurai az Apponyiak voltak.

Jelenleg gróf Apponyi Lajosnak van itt nagyobb birtoka.

Krtócz, az innovecz-hegység alatt fekv tót falu, 256 r. kath. vallású

lakossal. Postája Nagy-Rippény, táviró- és vasúti állomása Ludány. E köz-

ségnek a XIV. század közepén „Apáthy", németül pedig ,,Kartholez
u

volt

a neve. Kath. temploma 1878-ban épült, Földesura a XIV. században, a

zobori apátság volt, késbb pedig a JSema2/>//-család.

Kuzmlcz a teszéri völgyben fekv tót község, 212 r. kath. vallású

lakossal. Postája N.-Jácz, táviró- és vasúti állomása Nagy-Tapolcsány.

Krtócz.

Kuzmicz.

jjftp*&-"

NAGY-BODOK. BÁRÓ STUMMER SÁNDOR KASTÉLYA (VOLT GR. BERÉNYI-FÉLE KASTÉLY).

A falu 1390-ben mint Tapolcsány várának tartozéka szerepel az egykorú
okmányokban.

Lipornok, az Inovecz-hegység alatt fekv tót község, a galgócz— i.ipovnok-

radosna—-nagytapolesányi útban, 262 r. kath. vallású lakossal. Postája

Radosna, táivró- és vasúti állomása F.-Ludány. Kath. temploma 1780-ban
épült. Földesurai a XIII. században a Korosiak voltak. Ez idben „Lipolnak"
volt a neve. Késbb az Ocslcayak birtokába jutott. Jelenleg báró Steiger

Albertnének van itt nagyobb birtoka.

Lovászi, a Nyitra jobb partján, a járás legdélrébb fekv helysége, Lovászi.

melynek magyar lakosai az idk folyamán eltótosodtak. Legutóbb a 262
lakos közt csak 51 magyart találtak. Vallásuk r. kath. Posta-, táviró- és vasúti

állomása Szomorfalu. A községet két ízben tzvész tette tönkre. így 1825-

ben és 1894-ben. Földesura a XVI. század els felében a nyitrai püspök
volt, késbb pedig a TWpa-esalád.

Nagy-Bodok, nyitravölgyi tót község, 690 r. kath. vallású lakossal. NaKy-Bodok.

Posta, táviró- és vasúti állomása Nyitra-Ludány. E község 1278-ban nyitrai

várbirtok volt. Kath. templomát 1732-ben gróf Berényi építtette. Van a

faluban egy régi várkastély, melyet karancsberényi Berényi György gróf

1650-ben építtetett. 1877 óta báró Stummer Sándor bírja, ki azt alaposan
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Nagy-Bölgyén.

restauráltatta. E várkastélynak különösen udvari része érdekes. Belseje

elkel ízléssel és fényesen van berendezve Különösen szép az emeleti

ónémet stíl nagy társalgó-terem. Érdekesek a család birtokában lev
Makart-ereklyék, "valamint a régi, eredeti festmények. Említésre méltó a

kastély kápolnája is. Kis magánmúzeuma is van a kastélynak, ebben meg-

találjuk azokat a különböz leleteket, melyeket a kastélyban, környékén, a

községben és határában találtak. A kastélyt gyönyör park veszi körül.

Báró Stummer Sándornak itt nagy kiterjedés mintagazdasága, szeszgyára,

ló- és marhatenyésztése van. A tulajdonos a községben jól felszerelt kór-

házat tart fenn. A község határában gyakran találnak régi pénzeket és érmeket.

Nagy-Bölgyén, tót község Kis-Bölgyéntl északnyugatra, 2 kilométerre,

a Bezanska dolina nev völgyben. Mellette folyik a Bezanka-patak.

Lakosainak száma 298, vallásuk r. kath. Postája Nagy-Jácz, táviró- és

vasúti állomása Nagy-Tapolcsány. A községben, magas dombtetn, egy régi

elhagyott kastély áll, melvet a gróf Berényiek 1775-ben építtettek és jelen-

leg jabukai Dr. Nemeshegyi Béla tulajdonát képezi. A kastély hajdan nagy
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NAGY-BODOK. A KASTÉLY UDVARI RÉSZE.

mízléssel volt berendezve. Kápolnája és egyik terme érdekes freskókkal

volt díszítve, melynek nyomai még ma is láthatók.

Nagy-Dovorán. Nagy-Dovorán, a bajnai völgyben fekv tót község, Kis-Dovorán mel-
lett, 337 r. kath. vallású lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomása Nagy-
Tapolcsány. E községrl „Dvor" (Duor) név alatt már 1156-ból találunk

feljegyzést. Kath. templomának építési ideje a régmúlt idkbe nyúlik vissza

és ki nem kutatható ; 1780-ban restaurálták utolszor. A temet közepén áll

és azeltt kfallal volt bekerítve. Földesura 1324-ben, a mikor a község
.,Davar

u néven szerepelt, Lampert országbíró volt, késb pedig az Erddyek
;

most báró Stummer Ágostonnak van itt nagyobb birtoka és Kufler Lipótnak
szeszgyára.

Nagy-Jácz. Nagy-Jácz , Nagy-Tapolcsány fölött , a Choczinavölgyben fekv tót

falu, 435 r. kath. vallású lakossal. Postája helyben van, táviró- és vasúti

állomás Nagy-Tapolcsány. 1283-ban „Jecs" néven, mint a Csák nemzetség-
ben' Máté nádor birtoka említtetik. Kath. temploma e század elején épült.

Földesurai az Erddyek voltak. Most báró Stummer Ágostonnak van itt na-

gyobb birtoka és gazdasági szeszgyára.

Nagy-Rippény. Nagy-Bippény, a Radosna-patak völgyében, a galgócz-nagytapolcsányi

országúiban. Lakosainak száma 815, a kik közt 164 német és csak 31 magyar
van, a többi tót. Vallásuk r. kath. Postája van, táviró- és vasúti állomása

Nyitra-Ludány. Díszes kath temploma 1692-ben Vizkelethy Mihály szep-

temvír alapítványából épült. A Zerdahelyi-csídádn&k itt csinos nemesi kúriája
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volt, mely ma már idegen kézen van. Nagy-Rippény a XI V. és XV. szá-

zadban mezváros volt ; de a török háborúk alatt annyira feldúlták és fel-

perzselték, hogy lakosainak nagy része más vidékre költözött és a helység
megsznt város lenni. A lakosok hitelszövetkezetet és önk. tzoltó-egyletet
tartanak fenn. A község a XIII. században királyi birtok volt és azután a
Ludányiak kapták adományképen. Késbbi földesurai a Niczkyek, Zerdahelyiek
és Berétiyiek voltak. Jelenleg özv. gróf Niczky szül. Chorinszky Filoménának
és Fabriczius Endrének van itt nagyobb birtoka.

Nagy-Szulány, kis tót falu a bodoki völgyben, 170 r. kath vallású Nagy-szuiány.

lakossal. Postája Kis-Vicsáp, távíró- és vasúti állomása Szomorfalu. Földes-
urai a Nyáry grófok voltak. A XIII. századtól egész a XV. századig egy-
szeren „Zulán" név alatt szerepelt e község

NAGY-BODOK. TEREM A STÜMMER-KASTÉLYBAN.

Kemcsicz, tót falu, Nagy-Tapolcsánytól nyugatra, a bajnai völgyben,
555 túlnyomóan r. kath. lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomása Nagy-
Tapolcsány. Kath. temploma e század elején épült. Kegyura báró Stummer
Ágoston, kinek itt nagy birtoka van. Földesurai az Erddyek voltak. E köz-

ségrl már 1156-ból találunk irott nyomokat.
Nemecske, a járás legészakibb pontján fekv tót község, 277 r. kath.

vallású lakossal. Postája Prasicz, táviró- és vasúti állomása Nagy-Tapolcsány.
A község a XIV. században királyi birtok volt. Késbbi földesura a Zerda-

helyi-, Osztroluczky- és gróf Serényi- család volt. Most Nemeshegyi Józsefnek

van itt birtoka.

Nemes-Jácz, a középs a három Jáez falu közt, Nagy-Tapolcsánytól északra

fekszik, 351 túlnyomóan tót lakossal, kik közül 217 katholikus, 104 izraelita

Postája Nagy-Jácz, táviró- és vasúti állomása Nagy-Tapolcsány. Az izraeli-

táknak itt zsinagógájuk van, mely az ötvenes években épült. Földesurai a

SéUey, Hencz és Mikovinyi családok voltak.

Nezsette, a Radosna-patak völgyében fekszik. Kis lót falu, csupán 132

r. kath. vallású lakossal, rosta- és táviró-hivatala Nagy-Rippény, vasúti

Nemcíicz.

Nemecske.

Nemcs-Jáuz.

Nezsette.

Magyarország Vármegyéi és Városai: Nyitravármegye. 11
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állomása Üzbég. 1330-ban „Nesicz" néven találjak feljegyezve. A községet
Kis-Komáromnak is nevezik, mert a Radosna- és a Vezekényi-patak egybe-
folyasa által jelölt helyzetét Komáromhoz hasonlítják, a mi elég gyarló

hasonlat. Határában 1889-ben számos régi pénzt és érmet találtak. Földes-
urai a Berényieh voltak. A községben a F. M. K. E. kisdedóvót tart fenn.

xyitra-Bajna. Nyüra-Bajna, az Inovecz hegység keleti lejtjének lábánál, a galgócz

—

radosna—nagy-tapolcsányi útban. 1271 lakosa közt 129 a német, a többi néhány
magyar családon kivül, mind tót, s túlnyomóan kath. vallású. A zsidók
száma 146. Postája van, táviró- és vasúti állomása Nagy-Tapolcsány. Hajdan
kiváltságos község volt és vásárjoggal bírt, mely 1848. óta megsznt.
1600-ban már iskolája is volt. Kath. temploma 1788-ban épült. Kegyura
gr. Erdödy Ferencz, kinek itt nagyobb kiterjedés birtokai vannak. Van itt

egy izr. imaház is, mely 1873-ban épült. A Bajnához tartozó erdben a

„Vali" nev dl hajdan erdített hely volt. Sánczainak most is van nyo-
muk. A falu mellett van a bajnai állami méntelepnek nagyszabású épület-

tömbje. A teleprl más helyen bvebben írunk. Az épület azeltt katonai

A NYITRA-BAJNAI ÁLLAMI MÉNTELEP.

Nyitra-Ludány.

Nyitra-Peresz-
lény.

kórház volt. A község a XV. század elején Temetvényvár tartozéka volt.

Késbbi földesurai az Erddyek. A F. M. K. E-nek kisdedóvója van a köz-
ségben.

Nyitra-Ludány, tót község a Nyitra jobb partján, mely Alsó- és Fels-
Ludányból egyesült, 671 r. kath. vallású lakossal. Van postája, táviró- és

vasúti állomása. Kath. temploma 1760-ban épült. Kegyura a nyitrai székes
káptalan. 1246-ban a község királyi birtok volt. Késbb a Ludányiak kap-
ták adományképen, azután a székes káptalan, a .lezemxczky és az Erdödy
család volt földesura. Most a káptalanon kivül báró Stummer Sándornak
van itt nagyobb birtoka.

Nyitra-Pereszlény, a Nyitra jobb partján, 1037 tót, német és kevés
magyar lakossal, kik túlnyomóan r. kath. vallásúak. Az jzraeliták száma 124.

Postája van, táviró- és vasúti állomása Szomorfalu. srégi község, mely
minden valószínség szerint már a honfoglalás korában fennállott. Hajdani
neve Preszterán volt. IV. Béla alatt a tatárok pusztították. Ez idbl ma-
radtak fenn a községben az u. n. .,Loch"-ok, melyek a lakosságnak men-
helyül szolgáltak. A kutak ug}ranis a falu hosszában, egyenes irányban
vannak ásva. Ezekkel párhuzamosan a föld alatt nagy üregek : „Loch t-

-ok
vannak, melyek a kutakkal összeköttetésben állanak. Egy ilyen „Loch",
mely a falu északi végétl dél felé húzódik, még most is látható. Hossza-
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sága 200 méter. Katii,

temploma a XIV. szá-

zadban épült és 1736-ban
nagyobbittatott meg.

Kegyura az esztergomi
fkáptaian. A plébánián
értékes ötvösmveket

riznek, u. m. egy 1632-

bl származó eiboriumot,

melyet 1682. május hó
1 5-én a törökök elrabol-

tak, de 1683-ban Buda-
vár visszafoglalása al-

kalmával Hoenich Got-
fried ezredes birtokába
jutott, aki azt 1692-ben
a pereszlényi templom-
nak visszaadta ; továbbá
egy 1689-bl ered ezüst
kelyhet, valódi magyar
ötvösmunka , a nagy-
szombati papnevel-in-
tézet ajándéka, — egy
1707-bl származó, érté-

kes selyemhimzéssel ké-
szített oltárteritt, mely
a Batthyány-cstdád aján-
déka és egy 1746-ban
Kiss János egri nagy-
prépost által ajándéko-

zott értékes brokát
misemondó ruhát. 1 682-

ben egy portyázó török

csapat a községbe ron-

tott, a templomban, a
szószéken lev PolacseJc Jeromos ferenczrendi szerzetest megsebesítette és

onnan lehurezolva, a templom eltt lefejezte. Ocshay László kurucz vezér
dandára a helység keleti részén lev réten adta meg magát gróf Pálffy
Károly császári tábornoknak 1708. aug. 29-én. A község északról délnek
egy kilométernyi hosszúságra nyúlik el. Régebben mezváros volt. A köz-
ségházán ma is rzik az errl bizonyságot tev okiratokat. Szabadalmi levele

1646. márczius 19-én kelt, Több fontos, XVII. századbeli okirat és a köz-
ségnek 1668-ból származó ..Haec est veritas oppidi Pereszlény

u
feliratú

pecsétnyomója bizonyítják egykori nagyságát. A községet 1823-ban sáska-
járás sújtotta. 1825-ben, 1835-ben, de az utolsó évtizedekben is többször,

majdnem teljesen leégett, 1280-ban a Ladányiak birtoka volt.

Xyitra-Sárfi"). az Inovecz hegység alatt, Radosnától keletre, 3 kilómé- Nyitra-sárfö.

térre fekv tót község, 854 r. kath, vallású lakossal. Postája Radosna, táv-

író- és vasúti állomása Pöstyén. Kath. temploma 1812-ben épült. Kegyura
a Leonhardy család, melynek itt nagyobb birtoka és fényesen berendezett,

szép, régi kastélya van. A kastély a XVI. század elején épült. A kastély

mögött nagyon szép park terül el, eltte pedig a mintaszer gazdasági
épületek állnak. A községhez tartozó erdben egy kápolna van, melyet
körülbelül 300 évvel ezeltt, egy remete-lakkal együtt, egy franczia szár-

mazásit barát építtetett és a vidékbeli lakosok gyermekei számára iskolát

Dyitott. Sátovszhy berczegprimás is itt járt iskolába. A község földesura a

Zerdahelyi család volt. E község az idk folyamán érdekes névváltozásokon
meni át. A XII. században ..Sárt" (Sartew) volt a neve; 1349-ben „Rodus-
nat'" néven van feljegyezve, 1394-ben pedig „Szent-Pál" (Zenthpal) néven
szerepel. Néhány évvel késbb már ..Sárf" néven említtetik.

Nyitra^Zerdahely, nyitramenti lót község, 527 lakossal, kik közül Ny-Zerdaheiy.

11*

RADOSNA. A PÜSPÖKI KASTÉLY.
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r. katholikus 233, ág. evangélikus 265. Postája van, táviró- és vasúti állo-

mása Nagy-Tapolcsány. Két temploma van. A katholikus 1785-ben épült;
kegyura a nyitrai püspök ; az evangélikus 1 747-ben. A községben két
régi kastély van Mind a kettt a Zerdahelyi család építtette. Ezek közül
a legrégibb, mely Zerdahelyi Adolf tulajdona, történelmi nevezetességgel is

bír, mert II Rákóczy Ferenez fejedelem, a trencséni csata után, sebesülten
menekülve, rövid ideig itt tartózkodott. A szobát, melyben lakott, az ágyat,
melyben pihent, ma is kegyelettel rzi a tulajdonos. A másik kastély
jelenleg herczeg Odescalchy Géza tulajdona, a kinek itt nagyobb birtoka van.
Az egyik kastély, melyet terjedelmes, szép park vesz körül, kiváló ízléssel

és kényelemmel van berendezve. Volt itt valaha egy rablóvár is, melyet
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NYITRA-SÁRFÖ. A ZERDAHELYI-KASTÉLY (lEONHARDY KÜRT TULAJDONA).

Onor.

Paczolaj.

azonban már teljesen leromboltak. A község 1278-ban királyi birtok volt.

Késbb a Zerdahelyiek lettek földesurai.

Onor, a sissói völgyben, Nagy-Tapolcsánytól északra 8 kilométerre. Tót

falu, 284 r. kath. lakossal. Postája Sissó, táviró- és vasúti állomás Nagy-
Bossány. Már a XII. század elején találunk e községrl említést, amikor a

nevét .,Honort"-nak irták. Román stilü kápolnáját e század elején Schnec2y

Ferenez építtette és sírboltja is ott van. Ugyancsak itt nyugszik Nándory
János, Nyitravármegye volt fnöke. A község határában kitn kavics-

bánya van. Lapályosabb részén temérdek a forrás. A községben állami

iskola áll fenn. A lakosok fjövedelmi forrását a gyümölcstermelés képezi.

Krohn Albertnek itt nagyobb terjedelm birtoka van.

Paczolaj, kis falu, 156 r. kath. tót lakossal. Galgócz és Nagy-Tapolcsány
közt egyenl távolságra. Postája Nagy-Tapolcsány, táviró- és vasúti állomása

Galgócz, Pöstyén vagy N.-Tapolcsány. Kath. temploma régi, kegyura az

esztergomi herczegprímás. Földesurai a Xl-Í század els felében a Divék

nemzetséghez tartozó Szeptenczy voltak, késbb pedig a Berényiek. Most báró
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Stummer Sándornak van itt nagyobb birtoka, a Fabriczius családnak pedig
csinos urilaka.

Podhrágy, N.-Tapolcsány fölött a hegyek közt, a „Za Zámki" nev p diuagy .

hegyoldalon fekv tót község, 455 r. kath. vallásn lakossal. Postája Prasicz,
táviró- és vasúti állomása Nagy-Tapolcsány. A község fölött emelkedik a
podhrágyi várrom, mely a tulajdonos báró Stummer Ágoston által fenntartva
és gondozva, az alatta elterül faluval regényes képet nyújt. A vár a
Forgáchoké volt. Történeti szereplésérl más helyen szólunk. A község
1598-ban még Tapolcsány várnak tartozéka volt Késbbi földesurai a Forgách,
Erdödy és a Culoredo családok. Most báró Stummer Ágostonnak van itt

nagyobb birtoka.

Prasicz tót község, Podhrágytól keletre, 6 kilométerre, 1007 r. kath. p™^.
tót lakossal. Postája van, táviró- és vasúti állomása Nagy-Tapolcsány. E község

SZEPTENCZ-UJFALU. A ZERDAHELY1-KASTÉLY (bR. STEIGER ALBERTNÉ TULAJDONa).

1246-ban ..Perjés" (Feriese) néven, mint Nyitra várának tartozéka szerepel.

Kath temploma 1758-ban épült. Kegyura báró Stummer Ágoston, kinek itt

nagy kiterjedés birtoka van.

Püspökfalu a Szurdok hegyoldalon, a Radosna-patak völgyében fekv puspökiaiu.

kis tót fala, 182 r. kath. vallású lakossal Posta- és táviró Nagy-Rippény,
vasúti állomás Üzbég. Földesura a nyitrai püspök volt. 1449-ben „Püspöki"

(Pispeky) néven szerepelt.

hegységtl nyugotra egy magaslaton fek- Radosna.

köztük 68 magyar, 64 német, a többi tót.

r. katholikns. Postája helyben van, táviró-

Kath. templomát 1636-ban Telegdy János
1663-ban Szelepcsényi György nyitrai püs-

pök, késbb kalocsai érsek építtette. A községben azonban már a XIII.

században is volt templom Kegyura a nyitrai püspök, kinek itt nagy ura-

dalma és szép régi kastélya van. A kastély, melyben valaha Pázmány Pé-

ter sokat idzött, puritán "egyszerséggel van berendezve. Fdíszét a mö-
götte elterül ritka szépség gesztenyés képezi, a nyitrai püspöknek ked-

venez sétáló belye. Innen az út az ..Ordögkemenczc" nev barlang fölé ve-

Badosna, a Marhát nev
szik. Lakosainak száma 1086,

Vallástik, 79 izraelitán kívül,

és vasúti állomása Pöstyén.

nyitrai püspök, tornyát pedi|
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zet, moly az országút közeiében fekszik és c gyönyör, részletekben gazdag
vidéknek egyik legszebb pontja. E kastélyban irta a XVII. század elején
Pázmány Péter munkáinak egy részét. Czellaszerü szobája, melyben dol-
gozott, ma is látható. Nevezetessége a helységnek gyógyvize, mely azonban
csak szk körben ismeretes. E vidéken a török hódoltság idejében harcz is

volt. Itt fakad a Radosna, vagy tótosan Radosinka patak, mely arról ne-
vezetes, hogy télen sem fagy be soha. A lakosok községi hitelszövetke-
zetet tartanak fenn.

Sarluska, a vezekényi patak mellett az u. n. Kigyó-völgyben fekv
község. Lakosai túlnyomóan tótajkuak, számuk csupán 12Ó, vallásuk r. kath.
Postája Nagy-Rippény, táviró- és vasúti állomása Ludány. E község 1358-ban
„Sarlow" néven említtetik. Földesurai a Berényiek voltak. Jelenleg Leonhardy
Kurtnak van itt nagyobb birtoka.

szeptencz-ujfaiu. Szeptencz- Újfalu, Sarluskától északra. Tót falu, 327 túlnyomóan r. kath.
és kevés ág. ev. és izr. vallású lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomása
Nyilra-Ludány. Itt van báró Steiger Albertnénak gyönyör várkastélya és remek
parkja. E kastélyt még a Zerdahelyiek építtettek, ezektl az ÖcsA;aí/-esalád

Sarluska.

SZEPTENCZ-UJFALU. A KASTÉLY UDVARI RÉSZE.

Szolt-s

Szolcsánka

.

örökölte és az Ocskayaktól került a jelenlegi tulajdonos birtokába. A kastélyt,
mely várszeren van építve, csak nemrég renoválták stílszeren. Különösen
szép bels udvara, olasz renaissance stilü boltívsorával. A községben dextrin-
gyár is van. E falu hajdan két külön álló hely volt: Septencz (Septench) és
Újfalu (Vyfalu) elnevezéssel. Még a XV. század elején is, amikor a Divék-
nemzetségbl származó Korosiak voltak a földesurai, külön említtetnek. A
késbbi földesurak voltak a Zerdahelyiek és az Ocskayak, jelenleg pedig br.
Steiger Albertné, szül. Zamojszky Mária grófnnek van itt nagy birtoka.

Szolcsán, a Nyitra balpartján, Nagy-Tapolcsánytól délkeletre, alig 3 kmre,
1201 r. kath. lakossal, kik legnagyobbrészt tótok. Postája helyben van,
távíró-, és vasúti állomása Nagy-Tapolcsány. Kath. temploma egyike a leg-
régiebbeknek, a mennyiben már 1397-iki okmányokban is szó van róla.
Kegyura herczeg Odescalchy Livius, kinek itt gazdagon berendezett kas-
télya, szép parkja és uradalma van. A kastélyt herczeg Odescalchy Anna,
szül. Zichy grófn építtette. A községben szeszgyár is van. Földesurai 1245-ben
Berencsvár urai voltak, 1591-ben Tapolcsányi János, azután a Keglevichek és ké-
sbb az Odescalchydk.

Szolcsánka, a sissói völgyben Onor alatt fekv tót község, össszesen
141 r. kath. vallású lakossal. Postája Koros, táviró és vasúti állomása Nagy-
Tapolcsány. Egy XII. századbeli összeírásban „Celsan

li név alatt van fel-

jegyezve. Szolcsánkának a XVII. században még volt temploma, de romba
dlt és azóta a kath. hívek a közeli korosi templomba járnak. Lakosai
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nagyobbrészt gyümölcstermeléssel foglalkoznak, a mi f jövedelmi for-

rásukat képezi. Földesurai az Erddyek, Orczyak és Berényiek voltak.

Szomorfalu a járás déli csúcsán, a Nyitra jobb partján, Körtvélyes és
Lovászi közt, kis tót község, összesen csak 98 r. katb. lakossal. Van itt

posta-, táviró- és vasúti állomás. 1356-ban „Szomord" (Zamard) néven szere-
pelt. A községben állami elemi iskola van. Földesurai voltak 1500 körül a
Zomor család, késbb a Btizásy, Charada, Ghylányi és Ordódy családok. Itt a
Nyitra-folyón szép és modern szerkezet vashícl vezet át.

Sznlócz, nyitravölgyi tót község, Apponytól keletre, 512, túlnyomó
számban r. katb. vallású lakossal. Posta és táviró Appony, vasúti állomása
Szomorfalu. E község a régi okmányokban következetesen két név alatt,

mint ugyanaz a hely szerepel. A XIII. században ..Dubnicze", a XIV. szá-
zadban pedig felváltva bol ..Dubnicze", hol pedig ..Zulócz" néven említ-
tetik, mint nyitrai várbirtok. A nyitrai székes káptalannak itt nagyobb
kiterjedés birtoka van.

Szomorfalu.

Sznlócz.

SZOLCSÁN. HERCZEQ ODESCALCHY LIVIUS KASTÉLYA.

Tavarnok, nyitravölgyi tót község, Nagy-Tapolcsány mellett, ettl észak-

nyugotra, 3 kilométerre, 933 r. kath. vallású lakossal. Posta-, táviró- és

vasúti állomása Nagy-Tapolcsány. srégi község, a mely „Tárnok" elnevezés

alatt már, a XII. században királyi birtok volt. Itt van tavarnoki báró
Sfninmer Ágoston nagyszabású, díszes kastélya és szép parkja. A kastélyt

gr. Forgách Ferencz nyitrai püspök, késbb esztergomi érsek építtette 1600

—

1610-ben. T7. Károly e kastélyt a birtokkal együtt 1718-ban gr. Forgách Si-

montól elkoboztatta és karancs-berényi báró Berényi Péternek adományozta.
Késbb vétel útján gróf Traun de Abendsberg tulajdonába jutott, kitl ismét

az Erdödy család vásárolta meg. Ezután gr. Erddy Erzsébet egyik rokona,

gróf Colloredo Mels örökölte és tle vásárolta 1868-ban a jelenlegi tulaj-

donos. A kastély nagy kényelemmel van berendezve és helyiségei közül
különösen szép a nagyterem és a családi kápolna. Br. Stummer Ágoston-
nak itl nagy kiterjedés mintagazdasága nagy czukorgyára van, mely utóbbi

körülbelül 47,000 Q méternyi területet foglal el

Teszér, az Inovecz-hegység egyik nyúlványát képez Bocsi ni nev
hegy oldalán fekv tót falu, 338 r. kath. vaílásu lakossal. Postája Nagy-Jácz,
táviró- és vasúti állomása N.-Tapolcsány. Kath. temploma ^810-ben épült

Kegyura az esztergomi érsekség. A község 1390-ben Tapolcsány várához
tartozott. Késbb az Erdödyek voltak a földesurai.

Tavarnok.

Teszér.





Nyitravármegye községei. 89

Turdomeszticz. tót falu, 327 r. kath. lakossal, Nagy-Jácztól északra, Tvrdomeszticz.

mintegy 6 kilométerre. Postája Prasicz, távíró- és vasúti állomása N.-Tapol-
csány. Földesura a Sándor-család volt. Jelenleg Marsovszky Sipeky-Gabriellá-

nak van itt nagyobb birtoka. E község már 1280-ban szerepelt. 1330-ban
„Turdemiz", 1474-ben a magyaros „Tordaméz" (Thordamez) és 1609-ben
..Turdovecs" (Twrdoveeh) néven találjuk feljegyezve. Ma is hol Tverdo-
meszticz, hol pedig Tordonieszticz néven emiitik és irják.

urmincz, Nagy-Tapolcsánytól délnyugotra, a bajnai völgyben fekv ürmincz.

tót falu 813 r. kath. lakossal. Posta- és táviróáliomása Nagy-Tapolcsány,
vasúti állomása Nyitra-Ludány. Kath. temploma a múlt század végén épült.

Iskolája már 1755-ben volt. A templom kegyura báró Stummer Ágoston,
kinek itt nagyobb birtokai vannak. Földesurai az Erdödyek voltak. E község
1291-ben „Örmény" (Eurmen) névvel bírt.

Vámos- Újfalu, a Nyitra jobb partján. Tót falu 275 r. kath. lakossal, vámos ujfaiu

A TAYARNOKI KASTÉLY DÍSZTERME.

Postája, táviró- és vasúti állomása Nyitra-Ludány. Földesurai a Berényiek
voltak. Jelenleg Lachnit Henrik lovagnak van itt nagyobb birtoka. A község
1390-ben Tapnlcsány várának tartozéka volt.

]'rhisócz, az Inovecz-hegység alatt fekv tót község, Nagy-Jácztól
északnyugotra, 305 r. kath. lakossal. Postája Prasicz, táviró- és vasúti állo-

mása Nagy-Tapolcsány. Földesura a Colloredo, késbb az Erdödy család volt.

A XIV. század végén azonban még Tapolcsány várához tartozó birtok volt
és „Welys" néven szerepelt.

Vezekény, az Inovecz hegységhez tartozó Marhát-hegy alatt fekv tót

falu, 303 r. kath. lakossal. Postája Radosna, táviró- és vasúti állomása
Pöstyén. E községre vonatkozólag 1355-ig visszamenleg találhatók írott

nyomok. Lakosai közül az asszonyok és leányok a varottas hímzést, mint
jövedelmez házi ipartzik. Földesurai az Ocskay és a Mérey családok voltak.

Jelenleg báró S/eiyer Albertnek van itt nagyobb birtoka.

}'ifkócz, a hasonnev völgyben, nem messze Nagy-Tapolcsánytól fekv
tót falu, összesen 102 r. kath. lakossal Postája Nyitra-Bajna, táviró- és

vasúti állomása Nagy-Tapolcsány. Kath. kápolnája egyike a legrégiebbeknek.

Építési ideje ismeretlen, de 1390-ben már fennállott és azeltt kfallal volt

körülvéve. A községben van a Szulyohzky család két kastélya, melyek közül

Velusócz.

Vezekény.

Vükócz.
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az egyik Szulyovszky Dezsé, a másik Szulyovszky Gusztávé. Az elbbi
domboldalon fekszik, egyik oldalán emeletes és berendezése kitn Ízlésre

vall. Körülötte szép park terül el. A község földesurai a Szulyovszkyak,
kiknek itt nagyobb birtokuk van.

závada. Závada, az Inoveez-hegység alatt, Podhrágytól délkeletre fekv tót

község, 441 r. kath. lakossal. Postája Prasicz, táviró- és vasúti állomása
Xagy-Tapolcsány. Kath. temploma 1780 körül épült. Kegyura báró Stummer
Ágoston. A község körül elterül kopár dombokból mészfehérség homokot
ásnak, mely különösen építési ezélokra volna felhasználható. A falu 1390-ben
Tapolesány várának tartozéka volt. Késbbi földesurai az Erdödyeh voltak.
A helység közelében van báró Stummer Ágoston nagyszabású és érdekes
i'ausztatója és zárógátja.



NYITRAI JARAS.

nyitrai, mely egyúttal középponti járás, Barsvármegye, az

érsekújvári, vágsellyei, galgóezi és nagytapolcsányi járások

közt terül el. Egész területe 110,451 hold, 59 községében

41,312 lakost számlál, Nyitra városát nem számítva. Eb-

ben a járásban már több a magyar helység. A magyarok

száma 15,815, a németeké 1675, a tótoké 23,676. Vallásra nézve

van 38,283 r. kath.. 926 ágostai evangélikus, 27 ev. ref, 2075 izr.

A járás székhelye Nyitra, melyrl, mint vármegyei székhelyrl, a köz-

ségek sorának élén szólottunk.

A járás egyes községei következk

:

Aba-Lehota kisközség, a Nyitravölgyben fekszik. Lakosainak száma 943. Aba-Lehota.

Anyanyelvük tót, vallásuk r. kath. Postája van, távirója és vasúti állomása
Nyitra. 1453-ban mint a galgóezi vár tartozéka „Lehotka" név alatt sze-

repel. Temploma, melynek kegyura az Uzovits-család, 1755-ben épült . Az
ottani ..Szent kutacska u

, melyhez a hivk Szz Mária megjelenését fzik,
1873 óta búcsújáró hely. Földesura az Ocskay-család volt.

Alsó-Elefánt, a Nyitra-folyó balpartján, 344 r. kath , tót ajkú lakossal. Aisó-Eiefánt.

Postája és vasúti állomása Szomorfalu, távirója N.-Appony. E községrl
már 1113-ból származó följegyzések tanúskodnak. Kath. temploma a múlt
században épült, de tornyot csak 1857-ben építettek hozzá. Kegyura a nyitrai

püspök. Régi temetjében több érdekes és nagyon régi sírk van és Barta-

kovich érsek mauzóleuma. Azeltt a Bartahovick család volt a földesúr, je-

lenleg pedig báró Edelsheim-Gyulay Lipótnak van itt nagyobb birtoka.

Alsó-Körvsl'ény, a Nyitravölgyben, Nyitra szomszédságában Lakosainak aisó-köi<;-i,. „v.

száma 792, a kik túlnyomóan tótajkuak, de ersen magyarosodnak. Vallásuk
r. kath. Posta-, távíró- és vasúti állomása Nyitra-Ivánka. A község 1292-ben

már szerepel, mint a melyben Deychen Tamásnak félrészbirtoka volt. 1585-ben

a törökök kifosztották. A templomot Thuróezy András kapitány 1738-ban

kezdte el építtetni. Az építkezés azonban csak 1788-ban fejeztetettbe. Kegyura
a vallás-alap. A községben több úrilak van, ezek között Thuróezy Vilmos cs.

és kir. kamarás fispáné, Thuróezy Károly kir. 1an. m. forvosé, stb. A la-

kosok földmiveléssel foglalkoznak. A Thuróczy-család innen vette elnevét.

Andacs, dombháton fekv kis falu, 112 tótajku, r. kath vallás lakossal. Andacs.

Posta-, távíró- és vasúti állomása Elecske. Földesura a Babóthy család, mely-

nek itt ma is birtoka van. E községrl L690-beD tétetik elször említés.

Assakürt, tót község, 800 lakossal, kik közül 369 r. kath., 338 ág. ev. Assaktirt.

12*
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és 93 izraelita vallású. Postája van A községrl már 1156-ból találunk fel-

jegyzéseket. Akkor „Kürt" (késbb Kis- és Nagykürt) néven szerepel, st
Ablánczkürt elnevezés alatt is elfordul. A község "földesura a nemes Ghyczy
család volt, melynek si, várszer kastélya még ma is fennáll. E kastélyt
az assakürti régi vár romjaiból e század elején Ghyczy András építtette. Az
elpusztult vár 1550-ben épült és Ghyczy József érsek/' és helytartó ugyan-
akkor nyert az uradalom számára — melyhez ez idben 15 község és kúria
tartozott — Ferdinándtól pallosjogot. A községnek régi kath. temploma a mai
temetben állott, de 1840-ben le kellett bontatni. A mai napig fennálló
templom 1841-ben épült ugyan, de épülete oly gyorsan kezdett romlani,
hogy hatóságilag bezárták. Az ág. ev. templom 1786-ban épült. Az izraeliták-
nak is van itt zsinagógájuk. A Ghyczy család régi kastélyán kívül még két
csinos úrilak van a községben. Az egyik báró Mednyánszkyé, a másik, mely
hegytetn állva, szép fekvésével tnik ki, dr. Klobusiczhy Gézáé. Földesura
a Gbyezyeken kivül még a Berzsenyi és a Mednyánszky család volt.

Babindai. Bábindái, tiszta magyar község, 358 r. kath. vallású lakossal. Postája
Nagy-Lapás, távíró- és vasúti állomása Verebély. Földesurai a XIII. században
Kozma fiai voltak, késbb a Nyáryak. Jelenleg Szlávy József koronarnek
vau itt egy régi nemesi kúriája.

Béd - Béd község a Zobor-hegytl északra fekszik. Tiszta magyar lakosainak
száma 275, vallásuk r. kath. Postája Szalakusz, távirója N.-Appony, vasúti
állomása Szomorfalu. Földesura a BartakovicJi család volt.

Bérces. Berencs, magyar falu a Nyitra jobb partján, az érsekújvári járás határán.
Lakosainak száma 728, vallásuk r. kath. Posta-, távíró- és vasúti állomása
Nyitra-Ivánka. A XII. században a község egy része „Brencu" név alatt

királyi birtok volt, a másik rész a Korosiak tulajdonát képezte. Kath. tem-
ploma nagyon régi, mert már a XIV. században említik és 170 i-ben állít-

tatott helyre. Berencs hajdan mezváros volt és a régi térképeken is még
mint ilyen szerepel. A község határában gyakran találnak különböz régisé-
geket, de leginkább pénzeket és cserépmaradványokat.

Csáb, kis tót falu, Assakürttl 2 kilométerre délre, 389 lakossal. Val-
lásuk r. kath. és ág. ev., kevés izr. A lakosok az assakürti egyházhoz tar-

toznak, de itt is van egy kis kápolna, mely 1890-ben épült. Postája Assakürt.
Földesurai 1447-ben a Ladányiak voltak, amikora községnek ,. Csabi" (Chabi)
volt a neve. Késbb a Ghyczy család lett a földesura. Jelenleg nagyobb bir-

tokkal bírnak a községben Ghyczy Béla és Csattogányi János.

Család, tót falu Barsmegye határán, Bodoktól északkeletre. Lakosainak
száma 561, vallásuk r. kath. Postája Pográny, táviró és vasúti állomása
Nyitra. Temploma a múlt század közepén épült. A XII. században a nyitrai

vár tartozéka volt. Késbbi földesurai a Babóthyak, Tersztyánszkyak és Kele-

csényiek voltak.

csápor. Csápor, az u. n. Fábián-völgyben, Nyitrától délnyugotra, 11 kilométerre
fekv község, 724 tótajkú, r. kath. vallású lakossal. Postája a szomszédos
Czabaj, melytl csak az országút választja el, távirója Ürmény, vasúti állo-

mása Nyitra és Tornócz. A községgel már a XII. században találkozunk
„Czipur" név alatt. Egy századdal késbb már .. Csápor" a neve és mint ilyen

a nyitrai várhoz tartozott. Kath. temploma 1780-ban épült és kfallal van
körülvéve. Kegyura a nyitrai püspökség, mely azeltt földesura is volt a
községnek s melynek jelenleg is nagyobb birtoka van itt.

Csehi, tiszta magyar község, mely Nyitrától délre, a Nyitrának Czétényke
nev ága mellett fekszik. Lakosainak száma 511, vallásuk r. kath. Postája
Nagy-Emke, táviró és vasúti állomása Nyitra-Ivánka. Csehi községrl már
1248-ban, IV. Béla idejében, mint királyi birtokról tétetik említés. Mint ilyen

a nyitrai várhoz tartozott. Mátyás király idejében Lábatlani Gergelynek,
Mátyás egyik jeles vitézének volt tulajdona, ki azt 1477-ben az esztergomi
székeskáptalannak adományozta, melynek birtokában azután állandóan meg
is maradt. Kath. temploma, mely czinteremmel van körülvéve, nagyon régi,

amit az a körülmény is bizonyít, hogy egy 1741-ben kelt okmány szerint

akkor már oly rozzant állapotbau volt, hogy helyre kellett állíttatni. A köz-
ség a templommal együtt több ízben a lángok martaléka lett.

Csab.

Család.

Csehi.
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Csekej, a Nyitra jobb partján, Nyitra városától északra, 611 r. kath. Csekej.

vallású lakossal. Postája, távirója és vasúti állomása Sarluska-Üzbégh Kath.
temploma, mely fallal van körülvéve, már a XIV. században fennállott, de
1697-ben átalakították. A községhez tartozó Kikló-pusztán van Ghyllányi

István kastélya. A faluban egy régi Erddy-féle kastély volt, de azt 1880-

ban lebontották. Csekej a XIII. században „Cseka" és „Csokoj" néven,
mint a nyitrai vár tartozéka szerepel.

Gzabaj, Csápor mellett, a nyitra-vágsellyei útban. Lakosainak száma czahaj.

1320, kik közt 110 magyar, 118 német, 1089 tót. Vallásuk, 116 izraelitán

kívül, r. kath. Postája van, távirója Ürmény, vasúti állomása Tornócz és

Nyitra. A XIII. században „Csoboj^ néven, mint a nyitrai vár tartozéka
említtetik. Kath. temploma 1750-ben épült, tornyát azonban 40 évvel késbb r

FELS-ELEFÁNT. A JEZERNICZKY-FÉLE VÁRKASTÉLY.
(Báró Edelsheim-Gyulay 1 ipót tulajdona.)

építtették hozzája. A községben három csinos úrilak van. Az egyik Szitányi

(Jézáé, a másik br. Majthéwyi Béláé és a harmadik Biróczy Lajosé. A F. M.
K. E. itt kisdedóvót tart fenn.

Darázs, a Zoborhegy tövében Nyitra közelében fekv tót község, 988
r. katholikus lakossal. Posta-, távíró- és vasúti állomása Nyitra. 1113-ban már
a zobori apátsághoz tartozott és „Drasej" név alatt említtetik. Kis kápolnája,
mely a Zobor-hegy egyik nyúlványán, magasan a falu fölött áll, még az Árpád-
házi királyok korából való. Építési idejét a XII. századba teszik. Temploma
kfallal van körülvéve és 1803-ban épült, Kegyura a nyitrai püspök. A zobori

kolostor is, melyrl már megemlékeztünk, ide tartozik. A község határában
gazdag kavicsbányák vannak, melyek elsrend útburkoló anyagot szolgál-

latnak. A F. M. K. E.-nek itt is van óvodája.

Dicske, a Zsitva-folyó jobb partján. Lakosainak száma 396, kik közül
253 magyar, 124 tót, Vallásuk r. katholikus. Posta-, táviró- és vasúti állomása

Darázs.

Dicske
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F.-Elefánt.

Fels-Köröskény

Geszté.

Ghymes.

SZENT-JÁNOS-ELEFÁNT. A RÉGI PÁLOS-KOLOSTOR.
(Báró Edelsheim-Gyiilay Lipót kastélya.)

Verebély. Kath. tem-
ploma a XVI. szá-

zadban épült. 1532-

ben a község az esz-

tergomi érsek birto-

kaihoz tartozott.

Fels - Elefánt,

nyitravölgyi tót köz-
ség, a folyó balpart-

ján, 678 r. kath. és

kevés izr. vallású la-

kossal. Postája van,
távirója N.-Appony,
vasúti állomása Szo-
morfalu. Katb. tem-
ploma 1801-ben épült.

Kegyura a vallásalap.

Az izraelitáknak is

van itt imaházuk. A falu a hires Elefánthy-család törzsfészke. Két kastély
van itt. Az egyik, mely dombtetn áll, a Jezerniezky és késbb a Charada
család tulajdona volt és 1618-ban épült E kastély négyszögletes, emeletes
épület 4 saroktoronynyal. A másik a falu közepén álló, emeletes épület,

tágas udvarral. Építési modora e század elejére vall. Mindkett jelenleg br.

Edelsheim-GyulayÍÁpöt tulajdona. A község fölött, gyönyör terjedelmes fen-

síkon, mely mögött sr erdség sötétlik, áll az egykori pálosok nagyszabású,
régi kolostora, impozáns homlokzattal és remek tagozásu templom- haj ójával.
Ezt az egész épületet báró Edelsheim-Gyulay Lipót, költséget nem kiméivé,
kastélylyá alakíttatta át. A templom tágas boltíves hajója, remek, régi fres-

kóival képezi a kastély csarnokát, melybl két oldallépcs és két ajtó vezet
az emeleti és földszinti lakosztályokba, melyek pazarul vannak berendezve.
E zárdában adta meg magát Ocskay László a császáriaknak. A község föl-

desurai a Bartahovichok voltak. Most br. Edelsheim-Gyulay Lipótnak van itt

uradalma.
Fels-Köröskény, Nyitrával szomszédos község, a várostól délre, a Nyitra

jobb partján, Alsó-Köröskény felett. Lakosainak száma 524, akik közül 115
magyar, 400 tót, ele ezek egy része már megmagyarosodott. Vallásuk r. kath.

Posta-, távíró- és vasúti állomása Nyitra. Temploma, mely javításra szorul,

jelenleg hatóságilag be van zárva. A község 1240-ben királyi birtok volt.

Késbbi földesurai az Ordódy, Zelinka, Lieszkovszky, Vályi, Boróczy, Vancsay
és Falásthy családok voltak.

Geszté, magyar község, a Pilis-hegy lábánál Család és Csitár közt.

Lakosainak száma 321, vallásuk r. kath Postája Pográny, távíró- és vasúti
állomása Nyitra. A XIII. század elején ..Guszta

1

", késbb ..Gvezte
Li

(Guezte)
néven találjuk említve. Kath. temploma özv. Jeszenszky Istvánná bkezsé-
gébl és a hívek hozzájárulásával 1734-ben épült. A községet legutóbb nagy
tzvész sújtotta, mely a lakosok egy részét teljesen tönkretette. Földesurai
a Budnay, Babóthy, Keleesényi és Bacskády családok voltak.

Ghymes, magyar község a ghymesi várhegy alatt, Barsvármegye hatá-
rán. Lakosainak száma 1081, kik közül 894 magyar, 187 tót. Vallásuk r.

kath. és kevés izraelita. Postája van, távíró- és vasúti állomása Nyitra. A
XII. század elején királyi birtok volt. Kath temploma 1720-ban épült. 1877-ben
az izraeliták is építtettek itt imaházat. A községben van gróf Foryách Ká-
roly barokk-modorú földszintes kastélya, melyet gróf Forgách Pál püspök
1722-ben építtetett. A kastélyban a gazdag családi képtáron kívül érdekes
és értékes régi festmények vannak, többek közt Francesco Trevisani ve-
lenczei mestertl, Max Ffeilertöl, aki tudvalevleg Eugen savoyai herczeg ud-
vari festje volt, Izbéyhi Mihály magyar festtl, Paul Fte»iliny, Van Dyck
németalföldi mester tanítványától stb A kastély becses barokk-bútorainak
nagy része a ghymesi várból származik. Az összes csarnokok, termek és

szobák falai tele vannak aggatva a ghymesi hitbizományi uradalom vadászati

rofeumaival, melyek közt rendkívül érdekes és ritka darabok vannak. A tu-
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lajdonos gróf 1886-ban agancsgyüjteményébl 1756 példányt, 1891-ben 295 és

1896-ban 198 példányt küldött a budapesti orsz. erdészeti egyesületnek Az
itt maradt 1056 darab azon állatok agancsaiból áll, a melyeket a gróf sa-

játkezleg ltt, gyönyör és vadban b vadászterületén, melyen az általa

honositott muflon is szabadon tenyészik. A ghymesi vadászatok országos
hírek. A falu fölött magas hegytetn emelkedik Ghymesnek még romjaiban
is nagyszabású és büszke vára. Forgách András gróf 1 242-ben kezdte építtetni.

Ghymest Ivánka, a Forgách Ivánch nev sének fia nyerte II. Endrétl.
A sok viszontagságot átélt vár történeti szereplésérl más helyen emléke-
zünk meg, itt még csak azt említjük fel, hogy a vár egész a múlt század
végéig lakható állapotban volt, ele már e század elején romba dlt.

Ghymes-Kosztolány tót község a ghymesi várhegy és a Liszerz

hegy közötti völgyben. Lakosainak száma 413, vallásuk r. kath. Postája

nmn'í Ghymes-Koszto-
lány.

KALAZ. X. SZÁZADBELI ARABS TÁL. BÁRÓ WEISZ PÁL TULAJDONA.

Grhymes, távíró- és vasúti állomása Nyitra. A XIII. század közepén már léte-

zett „Koztulan" név alatt. Kath. temploma régi, de építési ideje ismeretlen.

Földesurai a Forgách grófok voltak; jelenleg is gróf Forgách Károlynak van
itt nagyobb erdbirtoka.

Kúlaz, a nyitra-verebélyi országút mentén, Barsmegye határán, magas
dombon fekv magyar község 834 r. kath. vallású lakossal, kik közt 596 magyar,
38 német, 200 tót. Posta-, távíró- és vasúti állomása Verebély. E községrl
már 1232-bl van feljegyzés, amikor „Kaluz" volt a neve. Kath temploma
1750-ben épült és kfallal van körülvéve Kegyura br. Weisz Pál, kinek itt

szép kastélya, parkja és mintagazdasága van. A kastélyt a jelenlegi tulaj-

donos 1866-ban építtette. Belseje kiváló Ízléssel és kényelemmel van beren-

dezve. Földszinti helyiségei arabs modorban vannak díszítve és a beren-
dezés nemcsak stílszer, hanem legnagyobbrészt antik, értékes arab és perzsa

darabokból áll. Itt van elhelyezve a tulajdonos gazdag és értékes magán-

(Cálar.
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Kis-Czétény.

Kis-Hind.

Kis-Lapás.

Kolon.

Könyök.

Lajosfalu.

LapAs-Gyarmat.

Lüki-Gergely-
faWa.

gyjteménye, mely körülbelül 1003 darabra rúg ; ezek közt számos becses

arabs, perzsa és egyiptomi antik edény, római régiség, értékes gemma- és

scarabeus-gyüjtemény, régi aranydíszek, k- és bronzkori tárgyak, érmek stb.

Nagy müértékkel bír a különféle lakóhelyiségekben elhelyezett gazdag kép-
gyjtemény, mely mintegy 100 darabból áll, köztük számos festmény a

XV. századból Rafael és Correggio iskolájából, Cranach Lukács és más mes-
terektl. Földesura báró Palusha volt. Jelenleg báró Weisz Pálon kívül még
Szlávy Józsefnek és a Klobusiczky családnak van itt birtoka.

Kis-Czétény, a Nyitra Czéténykeága mellett, a nyitramenti dombok alján,

325 r. kath. vallása lakossal, a kik közül 185 magyar, 119 tót. Postája

Nagy-Czétény, távíró- és vasúti állomás Nyitra. Itt van dr. Lakits István

csinos úrilaka és birtoka. 1240-ben „Ceten" név alatt szerepel. Határában
kedvelt bor terem.

Kis-Hind, község Barsmegye határán. Lakosai nagyrészt tótajkuak,

számuk 422 (ezek közt 66 magyar), vallásuk r. kath. Posta-, táviró- és

vasúti állomása Verebély. 1584-ben a törökök elpusztították. A község
lakosai 1866-ban és 1867-ben súlyos megpróbáltatásokon mentek át. Az elz
évben a fagy, az utána következben pedig a jég tette tönkre az egész

határt. Földesurai a Terstyánszkyak voltak. A XIII században már ugyanezen
név alatt van említve.

Kis-Lapás, kis tót falu, a Zsibricza-völgyben, Nyitrától keletre, 182

r. kath. vallású lakossal. Postája Nagy-Lapás, táviró- és vasúti állomása

Nyitra. E falu már a XII. század elején várbirtok volt. Késbbi földesurai

a Juhász, Toronyossy és Ernyey családok voltak. Az ide tartozó Égeri pusztán

van özv. Jánoky-Rudnyánszky Johanna kastélya.

Kolon, a Zsibricza- és Pilis-hegyek alatt fekszik. 806 lakosa közül 663

magyar, a többi tót; vallásuk 75 izraelita kivételével, r. kath. Postája Ghymes,
táviró- és vasúti állomása Nyitra. srégi község, mely a XII. század ele-

jén „Kolin
u név alatt volt ismeretes. Kath temploma az Árpádok korából

való és a hagyomány szerint Szent-László király idejében épült. A község

határában kitn anyagot szolgáltató mészkbánya van. Földesurai a llacs-

hádyalc voltak, kiknek itt most is nagyobb birtokuk van, továbbá a Kele-

csényiek, a Rudnay, Pély, Nagy, Skublics, Chrenóczy és Emödy családok vol-

tak birtoktulajdonosok. A községhez tartozó Gedfalu puszta a Szent-János-

elefánti pálos szerzet birtoka volt és e rend eltörlése után a vallás-alaphoz

csatoltatott, de 1893-ban báró Lindeluf Henrik tulajdonába ment át.

Könyök, Nyitra közelében, a várostól nyugotra, 285 r. kath. vallású,

tót lakossal. Postája, távirója és vasúti állomása Nyitra. E község a XIII.

században mint királyi birtok szerepelt. Van egy kápolnája, mely 1830-ban

épült. Itt van Uzovics Pál csinos úrilaka és szép parkja. Földesura az

Uzovics-család volt, melynek itt ma is nagyobb birtoka van.

Lajosfalu, kis magyar falu a Nyitra völgyében, 113 r. kath. vallású

lakossal. Posta- és táviró-állomása Szomorfalu, vasúti állomás Vicsáp-Apáti.

E község írott nyomai a XV. század elejéig vezetnek vissza. A faluban

csupán temet-kápolna van, melyet Ohyllányi Ádám 1773-ban építtetett. A
kápolna alatt van a család sírboltja. A községben van egy csinos úrilak,

mely Ghyllányi Alfrédé, kinek itt birtoka is van ; ez a XVIII. században a
gróf Nyáryaké volt és késbb került a Ghyllányiak birtokába.

Lapás-Gyarmat, Nyitrától keletre, ló kilométere, a nyitra-vcrebclyi

útban, 855 lakossal, kik közül 155 magyar, a többi tót. Vallásuk r. kath.

Postája van, táviró Nyitra és Ivánka, vasúti állomás Nyitra és Verebély.

Földesurai gyakran változtak. A XIII. század elején várbirtok volt, Késbb
a Turcsányiak, aztán a Ghyczyek, majd a Polkák, Bokros, Tamay, Névery és a

Gaál családok voltak földesurai.

Lüki-Gcrgclyfalra, egyesített községek a Nyitra jobb paitján, Nyitrától

délre. A lakosok száma 407, anyanyelvük, 54 magyar kivételével, tót ; vallá-

suk r. kath. Posta-, táviró- és vasúti állomás Ny.-Ivánka. Luki község

1330-ban „Lisaki" név alatt szerepelt, míg a Gergelyfalva elnevezés csak a

XIV. század végéig vezethet vissza. Azeltt, a XIII. században, e falu

„Megered'
-

és 1311-ben „Megered-Berencs" néven fordul el Kath. temploma
nagyon régi. 1767-ben állíttatott helyre. Gyakran változtatták alakját

;
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e század elején restaurálták utoljára. Kegyura a nyitrai káptalan. A fa-

lunak Megyés nev dljén valaha község állott, melyet azonban az árvíz

elpusztított. Földesura a nyitrai káptalan és a Szentkereszty-család volt.

Menyhe, tiszta magyar község a Zobor északi oldalán. Lakosainak
száma 413, vallásuk r. kath. Postája Szalakusz, táviró-hivatala Nagy-Appony,
vasúti állomása Szomorfalu. Kath. temploma e század közepén épült. „Me-
czina" név alatt már a XII. század elején a zobori apátság birtoka volt.

Késbbi földesura 1491-ben az Elefdnthy család volt, moly az elefánti pá-

losoknak akkoriban földet és malmoc adományozott. A XVII. századközepén
a Keresztury család, azután a Bartahovich, Majthónyi és a gróf Sermage család.

Molnos, Nyitra mellett, nyugotra fekv tót község, ö48 r. kath. vallású

lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomása Nyitra. Kis kápolnáját 1894-ben

Menyhe.

Mulnos.

NYITRA-IVÁNKA. TÓTH VILMOS KASTÉLYA.

KarlaneJc Antal építtette. Földesura a XVI. század elejétl a nyitrai káptalan

volt, melynek itt ma is nagyobb birtoka van.

Nagy-Czétény, Kis-Czéténytl délre fekv nagy magyar község, 1587 Nagy-Czétény.

r. kath. vallású lakossal. Postája van, távirója és vasúti állomása Nyitra.

A község 1894-ben teljesen leégett. Kath. temploma és plébániája igen régi.

(iróf Révay Antal püspök, esztergomi kanonok jelenlétében, Konkoly László

ezetényi plébános alatt 1705. év augusztus 9-én történt canonica visitatióban

feljegyezve olvasható, hogy : a czétényi templom Domonkos esztergomi érsek

alatt 1307. év körül épült; amirl állítólag a templom oszlopzatában

elhelyezett köveken gótikus jegyekkel bevésett évszámok tanúskodnak.

Péterffynél feljegyezve találjuk, hogy az esztergomi káptalan évkönyvei

említést tesznek a czétényi plébániáról az 1397. évben ;
jóval késbb, 1630.

évben, a can. visitatio megjegyzi: hogy a templom igen régi — „templum

habét antiquum, quod est sub nomine et titulo sti Joannis Bptae
1

*. — A
plébános 1634-ben a törökök üldözése miatt — „quum aTurcis et plagiariis

mfestabantur homines" - - kénytelen volt menekülni. A templomot a törö-

kök három ízben pusztították el. Az 1776-ik évben gróf Batthyányi József

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. 13
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Nagy-Emöke.

jMagy-Hinü.

Nagy-Lapás.

Nagyfalu.

Nemes-Pann.

Nemes-Perk.

Nyitra-Bodok.

Nyitra-Csilár.

esztergomi érsek és Bukovinszhy István czétényi plébános alatt, a régi fa-

lakat újból restaurálták és a templomot kibvítették.
Nagy-Emke, Nyitrától délkeletre, 8 kilométerre fekv község, 1059

lakossal, kik közt 391 magyar, 79 német, 588 tót ; vallásra nézve túlnyomóan
róm kath. (88 izraelita). A tót nyelvet az 1849 óta bevándorolt cselédség
terjesztette el, de ezek is megtanulnak magyarul s az egész belység vissza-

magyarosodása a közel jövben remélhet. Postája van, táviró- és vasúti
állomása Nyitra. Katb. templomának építési ideje ismeretlen. Annyi bizo-

nyos, hogy 1700 eltt már fennállott és hogy plébániája már 1397 eltt volt.

A templomban egy miseruhát riznek, melyet Mária Terézia ajándékozott
az egybázközségnek és egy értékes, zománczozott ezüst kelyhet 1760-ból,

amely Rapcsek Endre volt emkei plébános és szepesi kanonok adománya.
A községben az izraelitáknak is van imaházuk. A falu a XII. század elején

a zobori apátság és a nyitrai káptalan birtoka volt, de azután gyakran cse-

rélt gazdát. Két ízben tzvész pusztította el teljesen, még pedig 1830-ban
és 1872-ben. Van itt egy mezgazdasági szeszgyár is. Jelenleg Szemere
Györgynek és a Markhot családnak van a határban nagyobb birtoka.

Nagy-Hind, Barsmegyével határos magyar község, Kis-Hind mellett,

363 r. kath. vallású lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomása Verebély.
Kath. temploma a múlt század végén épült. Kegyurai Szlávy József és br.

Weisz Pál. 1866-ban és 67-ben az egész község majdnem koldusbotra jutott.

1866-ban a fagy, 1867-ben jégverés tette tönkre az egész határt. E község-
rl már a XIII. század közepén történik említés.

Nagy-Lapás, tót község, Kis-Lapás mellett, 479 r. kath. vallású lakos-

sal. Postája van, táviró- és vasúti állomása Nyitra. Kath. temploma a múlt
század elején csak kápolna volt. 1750-ben azonban Dezs Tádé ottani föld-

birtokos megnagyobbíttatta és 1787-ben már plébánia-templom lett. 1882-ben
teljesen leégett, de késbb újra felépítették. Kegyura a vallásalap. A köz-

ség 1113-ban már mint várbirtok szerepel. Földesúri joga ezután sokkézen
megfordult. Bírták a Ghyczyek, köztük Ghyczy Kálmán volt miniszter, továbbá
a Tahyak, a Dezsek, Seregélyiek és Dombayak.

Nagyfáin, Berencs mellett, a Nyitra jobb partján, 467 magyar ajkú, r.

kath. vallású lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomása Nyitra-Ivánka.

1866-ban és 68-ban a község súlyos megpróbáltatásokon ment át. 1866-ban
határát ers fagyok tették tönkre, 1868-ban pedig a község nagyobb része

a lángok martaléka lett. Földesura 1271-ben a nyitrai püspökség volt.

.

Késbb guthi Ország nádor útján, adományképen
;
a nyitrai székeskáptalan

birtokába került.

Nemes-Pann, Nagy-Czéténytl keletre fekv község, 825 r. kath. val-

lású lakossal, kik közül 549 magyar, 274 tót. Postája Nagy Czétény, távirója

Verebély, vasúti állomása Vajk. A község a XIII. század els felében a

királyi halászok birtoka volt. Kath. temploma 1722-ben épült. A Lakits

és a Koc/ianorszky-esaládoknak itt csinos uriházaik vannak.
Nemes-Perk, Csupán 7 házból álló kis község, Csabtól keletre. Lakos-

sága csupán 3 izr. vallású bérlbl és az uradalmakhoz tartozó cselédségbl

és napszámosokból áll. Lakóinak száma mindössze 1 27, akik néhány magyar
kivételével tótok. 1270-bl származó feljegyzések „Pérk" (Peerch) néven
említik. Azeltt nemesi község volt és több kisbirtokos nemes tulajdonát

képezte, mint Cherny, Szabó, Petykó és Gasparovieh.

Nyitra-Bodok, a Nyitra és a Zsitva folyók közt elterül hegyekben fekv
magyar falu, 606 r. kath. vallású lakossal. Postája Pográny, táviró- és vasúti

állomása Nyitra. Kath. temploma nagyon régi. Fuchs Ferencz nyitrai püspök
1796-ban megnagyobbíttatta és renováltatta. A községet két ízben, 1873-ban

és 1890-ben tz pusztította el, 1883-ban pedig éhínség sújtotta alakosokat.

Földesura a nyitrai püspök volt, kinek itt most is nagyobb terjedelm bir-

toka van, s a ki a templomnak is kegyura.

Nyitra- Csitár, a Zsibricza-hegy alatt fekv magyar község, 384 r. kath.

vallású lakossal. Postája Pográny, táviró- és vasúti állomása Nyitra. Kath.

templomának építési ideje ismeretlen. Kegyura a nyitrai püspök. A község-

házán a helységnek 1769-bl származó urbáriumát rzik. A lakosok

nagy részét az 1866-iki kolerajárvány kipusztította. Földesurai a Zerdahelyiek
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voltak, jelenleg pedig gr. Zamojszky Tamásné szül. gróf Zamojszky Ludmil-
lának van itt nagyobb birtoka.

Nyitra-Egerszeg, nagy magyar község a Nyitra jobb partján. Lakosai- Nyitra-Egerszeg.

nak száma 1037, vallásuk r. katholikus. Postája van, távirója Sarluska-Üz-
bég, vasúti állomása Vicsáp-Apáti. E községrl 1334-bl találjuk az els írott

nyomokat. A falu a Nyitra vize mellett fekszik, mely azonban 40—45 év-

vel ezeltt nem itt, hanem tovább keletre, a szalakuszi és a darázsi határ alatt

folyt. 1600 körül bizonyos Lissender János nev katonatiszt a községben
fogadalmi kápolnát emeltetett, melyet gróf Essterházy Imre esztergomi prépost

1733-ban olyképen bvíttetett ki, hogy a kápolnához uj, nagyobb tem-
plomhajót és templomtornyot építtetett és ezáltal templommá alakíttatta

át. Kegyura a herczegprímás. A franczia háborúk idejében a községet az

ellenséges hadak hét helyen felgyújtották és porrá égették. 1836-ban és

1867-ben a község nyugati oldalán lev lankáson összegyülemlett hótömegek
olvadáskor az egész községet elöntötték úgy, hogy a házak egy része össze-

NY1TRA-U.JLAK. GRÓF ESTERHÁZY ISTVÁN KASTÉLYA.

dli. A templomban, egy szekrényben, érdekes, régi okleveleket, egy nagy-
becs kelyhet és szentségtartót riznek. A községben hitelszövetkezet is van.

Nyitra-Gerencsér magyar község a Zoborhegy alatt, Nyitrától félórányira, G^itra:

észak-keletre. Lakosainak száma 856, a kik, 100 tót kivételével, magyarok
;

vallásuk r. katholikus. Postája, táviró- és vasúti állomása Nyitra. E község
már egy XII. századbeli összeírásban szerepel „Grniozar" néven. Kath.
temploma régi. Kegyura az esztergomi fkáptalan. A faluban két nemesi
kúria van, melyekéi az Ocskayak építtettek. Jelenleg gr. Zamojszky Tamásné
tulajdonai. 1896-ban ezredéves fennállásunk emlékére a községben Huba
vezérrl elnevezett emlékoszlopot állítottak fel. Az 1865-iki felhszakadás
és az 1866-iki és 1872-iki óriási jégverés rendkívüli Ínségbe döntötte a
község lakóit. A község határában régi lószerszámrészeket, fegyverdarabokat

XVI. és XVII. századbeli pénzeket találtak. A lakosok községi hitel-

szövetkezetet tartanak fenn. Földesura a Schollenberg-vssúád volt és utána
az esztergomi fkáptalan. Az idetartozó Malánta pusztán van gr. Zamojszky
Jen csinos urilaka.

Xyitra-Jránka, nagy falu, X\ ilrától délre, a Nyitra folyó jobb partján, Nyitra-ivanka

1010 lakossal, kik közt magyar 258, német 95, tót 657. Vallásuk r. katholikus,

13*
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ezenkívül 104 izraelita. Posta-, táviró- és vasúti állomás helyben van. A köz-
ségnek 14ü0-ban Iváneh-falva volt a neve. Katii, templomát Tóth László
ivánkai születés esztergomi kanonok 1769-ben építtette. A községben két
nemesi kuria van. Az egyik néhai zékelyi TóthVilmos frendiházi elnöké

;

ez a múlt században épült és 1873-ban átalakíttatott. Tágas lakóhelyiségei

a tulajdonosát jellemz szolid ízléssel, uri egyszerséggel vannak berendezve.
A csinos ház eltt szép park terül el. A másik kuria Markhot Gyula alis-

pán tulajdona. E község határában a Bucsány-féle dlben találták meg
szántás közben a bizánti korona 11 lemezét. Földesurai, a Tóth, Markhot,
Dombay és Huszár családok voltak.

Nyitra-Ujiak. Nyitra-Ujlak, a nyitra-szeredi országút mentén fekv nagy tót község
1772 túlnyomóan r. kath. vallású lakossal. (Az izraeliták száma 90.) Postája
van, táviróállomása Nyitra, vasúti állomása pedig Nyitra, Szered, vagy
Tornócz. Hajdan mezváros volt. Kath. temploma 1< 69-ben épült, de tornyát
1860-ban újra építették. Kegyura gr. Eszterházy Istvánné. Az izraelitáknak

is van itt imaházuk, mely 1861-ben épült. A községben van gr. Esterházy
István szép, régi kastélya, tágas és érdekesen berendezett helyiségekkel.

A kastélyt a gróf i^or^ác/i-család építtette és ni ágon, öröklés útján jutott

a jelenlegi tulajdonos birtokába. A kastély körül szép park terül el.

A hagyomány szerint a község fels részén erdített hely volt. Ezt a részt

a nép ma is „Várok" vagyis várároknak nevezi. Bethlen és Bocskay hadai
is több ízben táboroztak itt és az akkoriban, a táborhelyen fúrt kutat ma
is Bethlen-kútnak nevezik. A falu 1268-ban a Huntpázmán nemzetségbl
származó Aha mester birtoka volt. Késbbi földesurai a Forgáchok voltak,

jelenleg pedig gr. Eszterházy Istvánné, szül. báró Jeszenák Gizellának van
itt nagyobb birtoka.

Pográny. Pográny, a Nyitra és a Zsitva közti hegyek közt fekv magyar község,
939 r. kath. vallású lakossal. Postája van, táviró- és vasúti állomása Nyitra.

Kath. temploma a legrégiebbek közé tartozik ós a hagyomány szerint Geyza
király idejébl 1075-bl való. A plébánián érdekes régi okleveleket és

értékes templomi edényeket riznek. A községben kitn mészkbánya van
és kén- és vastartalmú forrás, mely télen soha be nem fagy. A lakosok
hitelszövetkezetet tartanak fenn. E község már a honfoglalás korában fenn-

állott. 1075-ben a garam-szent-benedeki konvent birtoka volt.

saigó. Salg, nagy község, az u. n. Fábián-völgyben, Nyitrától délre, 12 kilo-

méterre. Lakosainak száma 1002 ; ezek többnyire tótajkuak (magyar csak
63 van) és túlnyomó számuk r. kath. vallású, az ág. evangélikusok száma
144. Posta- és táviró Ürmény, vasúti állomása Nyitra-Ivánka. Két temploma
van. A r. kath. templom 1833-ban, az ág. ev. 1861-ben épült. Gr. Károlyi

Alajos örököseinek itt nagyobb kiterjedés birtokuk van. A község 1386-ban
Ghymes várának tartozékát képezte,

sarló- Kajsza. Sarló-Kajsza Sarlnska és Kajsza községekbl egyesitett tót község, a

Nyitra folyó jobb partján, Nyitrától északnyugatra, 7 kilométerre, 546 r. kath.

vallású lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomása Üzbég. Földesura a nyitrai

székes káptalan volt, amelynek itt jelenleg is nagyobb birtoka van. Sarluska
már a XII század elején szerepel „Sarló" név alatt. A XIII. században
Kis-, a XV. században pedig Nagy- Sarló néven találunk róla feljegyzé-

seket, mig Kajsza Mária Terézia idejében praedium volt.

suránka. Suránka, a bodoki völgyben fekszik, Assakürttl keletre. Lakosainak száma
249, akik nagyobbrészt tót ajknak, de ersen magyarosodnak, ami egyebek
közt az itt lev állami iskolának köszönhet. Vallásuk túlnyomóan r. kath.

de van itt néhány ág. ev. és izraelita-család is. Postája van, táviró- és

vasúti állomása Sarluska-Üzbég. A község a hagyomány szerint Sur vezértl
vette nevét. Hajdan a pálosok birtoka volt. Kath. temploma 1637-ben épült

ós fallal van körülvéve. Kegyura a vallásalap. Itt van Emödy József gazd.

egyesületi elnöknek csinos urilaka és mintagazdasága. Van itt még egy
másik úrilak is, amely Jeszenszky Istváné. Az elbbi 1884-ben, az utóbbi

1893-ban épült. A község 1295-ben nyitrai várbirtok volt.

szaiaknsz. Szalakusz, nyitravölgyi község a Zoborhegy északi oldalán, Béd és

Menybe között. Lakosainak száma 391, kik közt 73 magyar és 23 német
van, a többi tót. Vallásuk r. kath. Fostája van, táviró- és vasúti állomása



Q
<

z

n
fa

o
tí

a



102 Nyitravármegye községei.

Tormos

Szomorfalu. Kath. templomát 1853—55 közt Bartakovich Béla egri érsek

építtette. Volt itt egy másik templom is, mely 1736-ban a régi temetben
még fennállott, de azután romba dlt. Egy elpusztult várkastélynak is meg-
vannak még az alapfalai. Ez 1668 eltt Keresztúri/ András birtokához tartozott

és 1767-ben még fennállott. A faluban több régibb és ujabb nemesi kúria

és urilak van. Az egyik Bartakovich Árpádé, a másik Kovách Józsefé, de ezt

szintén a Bartakovieh-esalád építtette és végre Kochanovszky Lászlóé. A köz-
ség földesurai 1275-ben a nyitrai vár urai voltak, 1635-ben és késbb a Ke-
reszturyak, 1668 után a Bartakovichok és Kocíianovszkyak. A községben
nyári menedékházat tartanak fenn, melyet a F. M. K. E. is segélyez.

Szili, tót falu a Radosna-patak mellett, 299 túlnyomó számban r. kath.

és kevés .ág. ev. és izr. vallású lakossal. Postája Assakürt, távíró- és vasúti

állomása Üzbég. Földesura 1694 óta a nyitrai püspök volt.

Tormos, a Nyitra mellett, a várostól keletre fekv tót falu 858 r. kath.

vallású lakossal, kik közül 80 magyar, a többi tót. Posta-, táviró- és vasúti

állomása Nyitra. Földesura a nyitrai püspök volt, kinek itt ma is nagyobb

ÜRMÉNY. HERCZEG ALDOBRANDINI KAMILLO KASTÉLYA.

L'jlacska.

Üreg.

Ürménv.

birtoka van. E község már a XIII. században megvolt. A XVI. századból

származó feljegyzések „Tornyos
Li név alatt említik.

Ujlacska, a Radosna-patak mellett, Assakürttl északra, 292 tót lakos-

sal, kiknek több mint a fele ág. ev., a r. katholikusok száma 91, az izraeli-

táké 23. Postája Assakürt, táviró- és vasúti állomása Üzbég. 1390-ben Kis-

Ujlak (Kysvylak) néven a tapolcsányi vár tartozéka volt. Késbbi földesurai

a Ghyczyek és a Prónayak voltak.

Üreg, a Nyitra és Sempte közt elterül dombos vidéken fekv tót köz-

ség, 962 r. kath. lakossal. Postája Nyitra-Ujlak, táviró- és vasúti állomása

Nyitra. Kath. temploma nagyon régi és fallal van körülvéve. Kegyura a

nyitrai püspök, kinek itt nagyobb birtoka is van. A község a XII. század

elején ..a zobori apátság birtoka volt.

Ürmény nagy község, Nyitrától délre 15 kilométerre. Lakosainak száma
3299, túlnyomó számban tótok, még pedig 2293, ezenkívül magyar 742,

német 235 lélek. Vallásra nézve majd mind r. katholikusok ; ezek száma
3000, az izraelitáké 272. Postája van, táviró- és vasúti állomása Tornócz és

Ivánka. Egy XIII. századbeli összeírásban e község „Ilmur" név alatt sze-

repel és csak a XVI. század els felében találkozunk mai nevével. Kath.

temploma 1721-ben épült. Kegyura gróf Hunyady Imre. Van itt még egy
kápolna is, az izraelitáknak pedig zsinagógájuk, melyet 1820-ban építtettek.

A helységben gróf Hunj^ady Imrének nagyszabású, díszes kastélya áll,

mely 1720-ban épült, 1866-ban azonban leégett és újra felépíttetett. A kas-

télv tágas és díszes helységei elkel ízléssel vannak bein idézve. Az óriási
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park, melyben a kastély áll, szebbnél-szebb részletekben bvelkedik. Az épü-

let közelében van a szép lovagló-tér, nemkülönben a mintaszer urasági

lóistállók ; kiegeszit része ez a tulajdonos gróf mintagazdaságának. Az ura-

dalom ló- és szarvasmarha-tenyésztése, juhtenyésztése és tejgazdasága az

elsk közé tartozik, s mint ilyen nemcsak országos nevezetesség, .de híre

túlterjedt hazánk határán is. A községben van az Irmely, késbb Urményi
család nemesi kúriája is, amely jelenleg herezeg Aldobrandini Kamiilóé,
kinek itt szintén nagyobb uradalma van. A község csinos, tiszta fterén áll

a templom, az emeletes plébánia-lak és az urasági tiszti épületek. A köz-

ségben kórház is van. A Szent-Vinezérl nevezett irgalmas nvéreknek
1875 óta zárdájuk van itt, melyet gróf Hnnyady Imre 1874-ben alapított-

Forgalmi és hitelszükségletük kielégítését a hitelszövetkezet és fogyasztási

szövetkezet biztosítja. A helység egészségi viszonyaira nézve jótékony há-
lással van két artézi kút, melyek igen jó ivóvizet adnak. 1874-ben majd-
nem az egész község porrá égett. Legrégibb földesura az Urményi család

VAJK. BORONKAY LAJOS URILAKA.

volt, azután a Hunyadyak, a Bossányiak és a Tamóczyak. Itt született Órással-

leovics herezeg, kinek atyja János és anyja Egresdy Zsuzsanna akkor Ür-
ményben lakott.

Üzbég, Nyitrától éjszakra, a Nyitra jobb partján, 1032 r. kath. lakossal,

a kik néhány magyar és német kivételével tótok. Posta-, távíró- és vasúti

állomása van. Kath. temploma 1706-ban épült és fallal van körülvéve.
Kegyura a herczegprimás. Földesura az esztergomi érsekség volt, melynek
ill ina is nagyobb kiterjedés birtoka van. E községrl már 1156-ban emlé-
kezik meg egy összeírás, csakhogy „Jegu" néven. Már a XIII. században
mostani nevével találkozunk.

Vajh, zsitvamenti lót község, 563 r. kath. lakossal. Postája és távíró

állomása Verebély. A n.-surány-kistapolcsányi vasútnak egyik állomása. Csinos
kath. temploma 1768-ban épült és fallal van körülvéve. Kegyura a vallás-

alap. A községben van Boronkay Lászlónak barokk-modorban épült régi,

szép nemesi kúriája, mely mellett szép, nagy park terül el; ugyanitt van
uradalma, csinos, mintaszer gazdasági épületeivel és a Zsitván egy legújabb
rendszer, kitnen felszerelt malma. Az urilak tágas, boltozott helyiségei

elkel ízléssel vannak berendezve. A község földesura a Boronkayak eltt

Üzbég

Vajk.



104 Nyitravármegye községei.

a Fass-esalád volt, a XIII. században azonban a szolgagyri vár birtokai
közé tartozott.

vicsáp-Apáti. Vicsdp-Apáti, magyar község a Nyitra jobb partján, a járás északi
határán, 1127 r. kath. és kevés izr. lakossal. Postája és távirója Rzomorfalún,
vasúti állomás helyben van. A községnek a XVII. században csupán ká-
polnája volt; de késbb Soóky János magyar gárdista megkezdette a jelenlegi
templom építését, melyet Hohenzollern Frigyes herczeg 1740-ben befejeztetett.
Földesura 1730-ban a pálosrendi szerzet volt; 1740-tl hosszú ideig a
Soóky család, késbb pedig az Emödy, Qhillányi, Motúz és Karácsonyi csa-
ládok.

J

zsére. Zsére, a Zsibricza-hegy alatt fekv község, 898 nagyrészt magyar és
kevés (60) tót lakossal, a kik r. katholikusok. Postája Ghymes, távíró- és
vasúti állomása Nyitra. Kath. temploma 1734-ben épült. Kegyura a nyitrai
püspök. Történeti feljegyzések szerint Marcus Aurelius idejében a római
„legio fulminatrix" a Zsibricza hegyen körülsánczolta magát és hosszabb
ideig védekezett a markomannok ellen. Földesura a XII. században a zobori
apátság volt, késbb pedig a nyitrai püspök, kinek itt ma is nagyobb
birtoka van.



NYITRA-ZSAMBOKRETI JARAS.

A zsámbokréti járás Bars- és Trencsénvármegye közt, északkeletre

nyúló keskeny szárnyával, a privigyei járást kapcsolja a vármegye testéhez.

Területe 64166 kat. hold, 37 községében 18294 lakos van, népességre nézve

tehát legkisebb járás. A lakosok, 821 magyaron és 870 németen kívül, mind

tótok ; 428 ág. evangélikus és 929 izraelita kivételével r. katholikusok.

A járás székhelye Nyitra-Zsámbokrét.

N YITRA-ZSAMBOKRET.

yitra-Zsámbokrét a Nyitra jobb partján, 937 lakossal, kik N^tr
,

a\

közt magyar van 420, német 127, tót 383. Posta-, táviró- és

vasúti állomás helyben van. A községnek hajdan, a XIII.

században „Sábakeréki" (Sabakereky) volt a neve Kath. temploma a XVI.
században épült. Kegyura a nyitrai püspök. Az izraeliták zsinagógája is

nagyon régi, amennyiben már a múlt században, a 70-es években építették.

Itt volt Róbert Károly vadászkastélya, melynek egy ép sarokrésze még
máig is fennáll. A kastély a XVII. században a Zsámbókréty családé volt,

azután Ürményi püspöké, jelenleg pedig Petrikovich Vincze örököseié.

A község határában 3—400 éves ezüstpénzeket találnak. Az itt fenn-

álló iskola hatalmas terjesztje a magyarosodásnak, mely aránylag gyors

léptekkel halad elre. Van itt több urilak is, köztük a Zsámbókréty, Simonyi,

Petrikovich és Justh családé.

Alsó- Vesztenicz, tót falu, mely a veszteniczi völgyben, a Chotoma és A,só -Vesztenicz -

Dielcze nev hegyek közt fekszik 633 lakosa r. kath. vallású. Kis templo-
mát a község könyöradományokból emelte 1894-ben. A falut 1876-ban
nagy tzvész pusztította el, mely alkalommal a régi templom is porrá égett.

A faluban botgyár is van. A lakosok nagyban zik a gyümölcsfatenyésztést
és a gyümölcscsel való kereskedést. E község 1349-ben a zobori konvent
birtoka volt. Késbbi földesurai az, Eszterházyak voltak. Jelenleg a nyitrai káp-
talannak van itt nagyobb erdterülete.

Bácskafalu, a Nyitra bal partján fekv kis tót falu, 105 r. kath. és ág. Bácskafaiu.

ev. lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomása Nagy-Bossány. A községet a
XIII. századiján „Baska" néven nevezték. A XIV. században mint Baska-
falva szerepel, amikor aBacskáclyak ésBossányiak birtoka volt (a Baeskády-
családnak akkor Bacskafalussy volt a neve). A Bacskády-család jelenlegi
kúriájának helyén, a XVI. században egy földszintes épület állott, melyre
a XVII. században emeletet építettek, késbb pedig egy szárnynyal meg-
toldották. Midn II. Rákóczy Ferencz fejedelem a teplai ütközet után sebe-
sülve visszavonult, a bácskafalui kastélyban is megpihent.

Chinorán, nagyközség, a járás legnagyobb helysége, a Nyitra jobb ctunorán.

Magyarország Vármegyéi ós Városai: Nyitravárniegye. Ü
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partján. Lakosainak száma 1627, kik általában tótajkuak. Vallásuk i\ kath.

Postája és vasútállomása van ; távirója Nyitra-Zsámbokrét. A XIV. század

végén kir. birtok volt s mint ilyen „Hynyeren" néven említtetik. A XVII.

század közepén két temploma volt, de ezek elpusztultak. A jelenlegi 1878-ban

épült. Kegyura az esztergomi érsek. A község két 1650-bl és 1710-bl szár-

mazó királyi szabadalomlevelet riz. Van itt egy XVII. századbeli, a község

tulajdonát képez nagyobb épület, mely azeltt a kincstáré volt és az adó-

és sóhivatal volt benne elhelyezve. A község két ízben majdnem teljesen

leégett, u. m. 1840-ben és 1863-ban. A lakosok „Chinoráni népbank részv.-

társaság" czímmel pénzintézetet tartanak fenn. Földesura az esztergomi

érsekség volt.

Chudo-Lehota, a sissói u. n. szárazvölgyben fekv falu, összesen 107 amdo-Lehota.

tótajku r. kath. vallássu lakossal. Postája Sissó, távíró- és vasúti állomása
N.-Tapolcsány. Földesurai 1401-ben a Tordamezeyek voltak, késbb pedig a

nyitrai székeskáptalan.

Dvornik, község a veszteniczi völgyben, a Plieska és a Drienov-Vrch Dvornik.

nev hegyek alatt fekszik, a Belanka-patak mellett. Lakosainak száma 482,

akik tótajkuak, és vallásuk r. kath. Postája van, táviró- és vasúti állomása
Nagy-Bélicz. A XIII. században nyitrai várbirtok volt és mint ilyen „Udvar-
unk" (Vduornuk) név alatt szerepelt. A falut 1832-ben árviz pusztította el

Lakosai nagyobbrészt gyümölcstermeléssel és kereskedéssel foglalkoznak.
Földesura az Eszterházy-csaláá és a nyitrai székes káptalan volt, mely utób-

binak itt ma is nagy kiterjedés erdségei vannak.
Felsö-Vesztenicz, tót község, a hasonnev völgyben. Két sorban épült Fclso"Veszten "' 7''

házai közt a Üsihocz nev hegyi patak foly keresztül. Lakosainak száma
449, vallásuk r. kath. Postája Dvornik, táviró- és vasúti állomása Na,gy-

Bélicz. Kath. temploma a falun kivül, egy Huorka nev dombtetn áll. Épí-
tési ideje ismeretlen, de tény, hogy 1500-ban már fennállott. Kfallal van
körülvéve. A falu 1866 óta három ízben majdnem teljesen leégett. Lakosai-
nak nagy része gyümölcstermeléssel és kereskedéssel foglalkozik. E köz-
ség — úgy mint Alsó-Vesztenicz — a XIV. század közepén a zobori konvent
birtoka volt. Késbbi földesurai az Eszterházyak és a nyitrai székeskáp-
talan voltak.

Janófalu, a tkés-uj falusi völgyben, Chinorántól délkeletre fekv tót Janófalva,

község 315 r. kath. lakossal. Postája Tkés- Újfalu, táviró- és vasúti állomása
Nagy-Bossány. A XV. században „Janova"" és ,,Janfalva" nevek alatt, mint
a Bossányiak birtoka szerepel. A községben lev úrilakot a Langhammer-
család építtette. Jelenleg báró Pidol Károlynak van itt nagyobb birtoka.

Kis-Bélicz, tót község a Nyitra jobb partján, 268 r. kath. lakossal, kís-bóiícz.

Postája és vasúti állomása Nagy-Béhez, távirója Nyitra-Zsámbokrét. A köz-
ség már a XII. században a nyitrai püspökség birtoka volt. A falu közelé-

ben fekszik a kis-béliczi kénes fürd, melyrl más helyen bvebben írunk.

Itt van a Pornak testvérek régi kastélya, mely valaha a Batthyányiaké volt.

Ezektl került a ii'«tf'».a//-család birtokába. Gosztonyi Jánosné szül. Rudnay
[zabellától került vásárlás útján a Polkák testvérek tulajdonába, kiknek itt

nagyobb birtokuk és gazdasági szeszgyáruk is van.
Kis-Bossány, tót község a Nyitra bal partján, csupán 175 r. kath. val- Kis-Bossany.

li'isn lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomása Nagy-Bossány. A faluban
a Boascmí/i-családnak díszes kastélya állott, mely azonban teljesen elpusztult.

Elbb királyi birtok volt, késbb a Bossányiak lettek földesurai.

Kis-Vendég, az Inovecz-hegy alatt, az u. n. Száraz-völgyben fekv tót kís-vendég,

falu, 331 r. kath. lakossal. Postája Sissó, táviró- és vasúti állomása Nagy-
Tapolcsány. Kath temploma a múlt század végén épült. Kegyura báró
8tummer Ágoston. Földesurai 1329-ben Bechmd Comes unokái voltak ; a múlt
század végén pedig a gróf TVaim-család, késbb Colloredo, azután szErdödyek.
Jelenleg báró Summer Ágostonnak van itt nagyobb birtoka.

Xi/itra-A'olos, a hasonnev völgyben, a Tribecs-hegység alatt. Tót falu Nyitra-Koios.

523 r. kath. vallású lakossal. Postája van, táviró- és vasúti állomása Nagy-
Bossány. E község 1293-ban ..Clus" néven említtetik. A faluban jó min

U*
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Kolos-Hradistye.

Kolos-Jeskófalu.

Krencs.

Libichava.

Livina.

Livina-Apáti.

Nadlány.

Nagy-Bélicz.

Nagy-Bossány.

ségü, feketetarka és alabástrom -fehérség márványt adó bányák vannak,
melyek rendszeres üzemben állanak. Lakosai a földmívelésen és márvány-
fejtésen kivl a sepr- és parasztláda-készítéssel foglalkoznak, mint jövedel-

mez háziiparral. Hajdan a község a templáriusok birtoka volt, most pedig
közalapítványi birtok. A F. M. K. E kisdedóvót tart fenn a községben.

Kolos-Hradistye, Kolostól északra fekv tót község 435 r. kath. vallású

lakossal. Postája Kolos, távíró- és vasúti állomása Nagy-Bossány. Kath.
temploma az Árpádházi királyok idejébl való ; építésének ideje ismeretlen,

de 1332-ben már fennállott; ma is fallal van körülvéve. Kegyura a vallás-

alap. A faluhoz tartozó Vrchhován nev erdben a templáriusok egykori
kolostorának és templomának romjai láthatók. Ugyanitt egy várszer épít-

kezésnek csekély maradványai is vannak. A község határában fekete- és

fehérmárvány-bánya van. A község neve 1430-ban „Radycza" volt.

Kolos-Jeskófalu, Kolostól nyugotra fekv tót falu 395 r. kath. vallású

lakossal. Postája Kolos, táviró- és vasúti állomása Nagy-Bossány. E falut

„Jeskova" néven 1460-ban a Bossányiak alapították. Késbb a templáriusok
birtokához tartozott, de a rend eltörlése óta a vallásalapítványra szállott.

Lakosai a nyirfasepr és a szuszák nevezet parasztládák (hombárok) készí-

tését zik, mely háziipar szép mellékjövedelmet juttat nekik.

Krencs, tót község, a Tribecs alatt, Nagy-Tapolcsánytól keletre, 10

kilométerre, 681 lakossal, akik közül 327 kath., 320 ág. evangélikus. Posta-,

táviró- és vasúti állomása Nagy-Bossány. A XII. század végén „Kernulch",
a XIII. század közepén pedig „Kernuch" elnevezéssel, mint a Divék nem-
zetség birtoka szerepel. Késbbi földesura az Ordódyak voltak. Jelenleg gróf
Matuska Györgynek van itt nagyobb birtoka és úrilaka.

Libichava, az Inovecz-hegység keleti oldalán, a sissói völgyben fekv kis

tót falu 112 r. kath. vallású lakossal. Postája Sissó, táviró- és vasúti állo-

mása Nagy-Tapolcsány. Lakosai nagyon szegények, mert határában a jég-

verés nagyon gyakori. A falu a XIV. század elején „Libaha" név alatt

Bechend Comes birtoka volt. Késbbi földesurai az Erdödyek, Jeszenszkyek és

Kelecsényiek voltak.

Livina, kis tót falu, a Bebrava-patak mellett, Chinorántól északra, mint-

egy 6 kilométerre, 154 r. kath. vallású lakossal. Postája Nagy-Sztricze
(Trencsén m.), táviró- és vasúti állomása Nyitra-Zsámbokrét. A községnek
1340-ben „Levna" volt a neve. Kath. temploma 1750-ben épült. Földesura
a Batthyány, Hódossy és Vietorisz család volt.

Livina-Apáti, Nyitramenti tót falu, 212 r. kath. lakossal. Postája Nagy-
Sztricze, távirója és vasúti állomása Ny.-Zsámbokrét. Kath. temploma 1670-ben
épült. Földesura a XIV. században a zobori apátság volt és késbb a nyitrai

székeskáptalan.

Nadlány, tót község, Chinorántól nyugotra, 3 kmre, 552 r. kath. vallású

lakossal. Postája Chinorán, táviró- és vasúti állomása Nyitra-Zsámbokrét.
Szintén egyike a vármegye legrégibb községeinek, melyrl már egy 1113-iki

összeírás is megemlékezik. Régi kath. templomát 1860-ban lebontották és

ujat építettek helyébe. A faluban gazdasági szeszgyár is van. Földesurai

az Apponyiak voltak. Gróf Apponyi Lajosnak most is van itt nagyobb
birtoka.

Nagy-Bélicz, tót község, a Nyitra jobb partján, a Belanka-patak torko-

latánál, 643 r. kath. és ág. ev. vallású lakossal. Van postája, távirója és

vasúti állomása. Egyike a legrégibb községeknek. Szent-László királynak

1078-ban kelt adománylevele „Belük" néven említi, amikor a községet a

nyitrai egyháznak adományozta. Kath. temploma 1620-ban épült. Földesura
a Majláth-család volt. Jelenleg Birly Lajosnak van itt birtoka és csinos

úrilaka, melyet Kvassai Károly ny. rnagy építtetett és a mostani tulajdonos

nagyobbíttatott meg. Az úrilakot szép park veszi körül. A F. M. K E. itt

is tart fenn kisdedóvót.

Nagy-Bossány, a Nyitra balpartján, Kis-Bossány mellett, 1201 túlnyo-

móan tótajku, kevés magyar és német lakossal. Vallásuk r. kath. Van pos-

tája, távirója és vasúti állomása („Bossány"). Kath. temploma 1776-ban

épült. Kegyurai a Schmitt József örökösei és Rudnay-Bossányi Mária. A köz-
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NAQY-BOSSÁNY. A BOSSÁNYI-FÉLE KASTÉLY.
(Schmitt Adolf és társa tulajdona.)

ségben egy régi ér-

dekes alakú várkas-

tély és egy ujabb eme-
letes szép kastély van.

Mind a kett a

Schmitt Adolf és társa

czég tulajdonát ké-

pezi, melynek fnöke
barsi Leidenfrost

Gyula. Mind a két

kastélyt a Bossányiak

építették. A régi vár-

kastélyt még a XV.
században — ez most
tiszti lakul szolgál —
az ujabbat pedig 1776-

ban. Késbb Klingen-
steini Hutten báró tu-

lajdonát képezte, az-

után néhai Schmitt
József tulajdonába

került, ki azt mostani
alakjában átalakít-

tatta. Az uj kastély

nagy választékossággal és Ízlésesen van berendezve. Körülötte díszes park
terül el. A szomszédságban vannak a tulajdonosok szép gazdasági épületei,

melyek a nagyterjedelmü, mintaszeren vezetett uradalomhoz tartoznak,

melynek marhatenyésztése nevezetes. Ugyancsak ide tartozik a nagyszabású
brgyár is, mely egyike a legnagyobbaknak az egész országban és a had-
sereg számára is dolgozik. A gyár és a hozzá tartozó épületek óriási területet

foglalnak el. Tömérdek munkás dolgozik itt és Nagy-Bossány lakosainak jó

része állandó és biztos keresetet talál a gyárban, melynek saját tzoltó-csa-

pata is van. A községet csak a közelmúltban, 1872-ben, nagy csapás érte,

a mennyiben majdnem teljesen leégett. A községnek 1183-ban, a mikor a

nyitrai vár tartozéka volt, csupán „Bossán" volt a neve. A F. M. K. E. itt

is tart fenn óvodát.

Xagy-Vendég, a Sucho-dolina nev völgyben, Kis-Vendégtl délkeletre,

329 r. kath. vallású tót lakossal. Postája Sissó, táviró- és vasúti állomása
Nairy-Tapolcsány. E község 1329-ben Bechend comes unokáinak birtoka

volt. Késbbi földesura a múlt század végén a gróf Traun, azután a Colloredo

család volt, késbb az Erdödyek. Jelenleg báró Stummer Ágostonnak van itt

nagyobb birtoka.

Návojócz, a Belanka-völgyben, Nagy-Bélicztl északra fekv tót község,
218 r. kath. vallású lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomása Nagy-Bélicz.

1324-ben „Návoj" (Nawoy) elnevezés alatt a Simonyi-es&l&d birtoka volt.

Kt'sbb a Majthényiak lettek földesurai.

Xcdanócz, tót község a Nyitra balpartján, Chinoránnal szemben, 507 r.

kath. vallású lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomása Nagy-Bossány.
Földesurai az Apponyiak voltak. Jelenleg gróf Apponyi Lajosnak van itt

nagyobb birtoka. 1352-ben „Nadán" név alatt szerepelt.

Nedasóez, Trenesénmegyével határos tót község, Nagy-Bélicztl északra,
351 p, kath. vallású lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomása Nagy-Bélicz.
A közséy határában márványbánya van, mely Káhn Károly tulajdonát

képezi. A községet 1232-ben „Nádas" név alatt, mint nyitrai várbirtokot

említik.

Nyitra-Szucsány, a Rokos, Szova és Borsina nev hegyek közt, a

Belanka-patak fölött fekszik. Fekvése elég regényes ; két sorban épült házai
közt egy kis patak tör keresztül a Belanka felé. Lakosai tótok, számuk
s 7.">. Vallásuk r. katholikus. Postája Dvornik, táviró- és vasúti állomása
N.-Bélicz. Katholikus temploma 1765-ben épült. Kegyura a nyitrai székes

káptalan. A község 1249-ben mint nyitrai várbirtok szerepelt. Késbbi földes-

Nagy-Vendég.

Návojócz.

Nedanócz.

Nedasóez.

Nyitra-
Szucsány.
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Pudiabán.

Ó-Széplak.

Práznócz.

Racsicz.

Rajcsány.

Sissó.

Szkacsány.

Szkacsány-
Hiadistye.

ura, az Eszterházy-cs&l&d, azután pedig a nyitrai székeskáptalan volt, mely-
nek itt most is nagyobb erdbirtoka van.

Pochabán, tót község az úgynevezett Szárazvölgyben, Nagy-Vendég és

Kis-Vendég közt, 165 r. kath. lakossal. Postája Sissó, távíró- és vasúti

állomása Nagy-Tapolesány. 1329-ben ..Pobohán
11

néven mint a Huntpázmán-
nemzetségbeli Bechend comes unokáinak birtoka szerepel. Földesura késbb
a gróf Traun és a Coloredo család volt, azután pedig az Erdödyek. Jelenleg

bái'ó Sfotmmer Ágostonnak van itt nagyobb birtoka.

O-Széplak, nyitramenti tót község, 287 r. kath. vallású lakossal. Posta-,

távíró- és vasúti állomása Nagy-Bossány. E község már egy 1295-iki oklevél-

ben szerepel. Kath. temploma 1332-ben épült. Kegyura a nyitrai püspök.
Itt van báró Friesenhof Gergely úrilaka és meteorológiai intézete. Az épü-

leteket az Odescalchy herczegi család építtette, mely a Migazzy családdal a

község földesura volt. Most báró Friesenhof Gergelynek van; itt nagyobb
birtoka.

Práznócz, a Nyitra balpartján, Nagy-Tapolcsánytól északra, 341 túl-

nyomóan tótajku r. kath. vallású lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomása
Nagy-Bossány. A községben csak kápolna van, mely 1776-bah épült. Föl-

desurai gyakran változtak. Elbb a XIII. században „Preznicse" néven
mint nyitrai várbirtok említtetik, késbb a Bossányiak, majd pedig a Bacs-

kádyak és az Ordódyalc voltak földesurai.

Racsicz, a Belanka-völgyében fekv tót falu, Dvornik mellett, 513 r. kath.

vallásu lakossal. Postája Dvornik, táviró- és vasúti állomása Nagy-Bélicz.
Lakosainak nagy része gyümölcstermeléssel és gyümölcskereskedéssel fog-

lalkozik. A XII. század elején nyitrai várbirtok volt. Késbb az Eszterházy

család volt a földesura, azután a nyitrai káptalan, melynek itt ma is nagy
kiterjedés erdbirtoka van.

Rajcsány, Chinorántól nyugotra 3 kilométerre, a Bebrava-patak meUett,
407 r. kath. vallásu, túlnyomóan tót, kevés magyar lakossal. Postája Koros,
táviró-hivatala N.-Tapolcsány, vasúti állomása N.-Bossány. Kath. temploma
1780-ban épült. Földesura 1328-ban a Divék nemzetségbeli Rajcsányi és a
Szászy család volt. A községben Sándor Géza földbirtokosnak csinos uri-

háza van.

Sissó, az u. n. Száraz-völgyben fekv tót község, 219 r. kath. és kevés izr.

vallásu lakossal. Három községbl alakúit, u. m. Alsó- és Fels-Rédek és Sissó

falvakból. Postája helyben van, táviró- és vasúti állomása Nagy-Bossány.
E község már a XII. században szerepel és ekkor „Sis", a XVI. században
pedig „SisnhV (Sysnyk) név alatt találjuk feljegyezve. Kath. temploma a

múlt század vége felé épült; plébániája azonban már a XIII. században
volt. Az izraelitáknak is van itt imaházuk, melyet a hetvenes években épí-

tettek. Van itt egy régi nemesi kúria, melynek birtokosai gyakran változtak.

Jelenlegi tulajdonosa Krohn Albert Fülöp, kinek nagyobb birtoka és szesz-

gyára van itt. A község azeltt a tavarnoki uradalomhoz tartozott.

Szkacsány, barsi határszéli tót község a Belankavölgyben, 1091 tótajku,

r. kath. vallásu lakossal. Postája helyben van, táviró- és vasúti állomása
Nagy-Bélicz. A legrégibb községek egyike ; a XI. század második felé-

ben már a nyitrai egyház birtoka volt. Kath temploma 1804-ben épült.

Kegyura a nyitrai káptalan, melynek itt nagy kiterjedés birtokai vannak.

A községben azeltt más templom állott, mely azonban 1803-ban romba
dlt. A török világban itt váracs is volt. Ennek ma már kevés a nyoma.
Egy kisdedóvó is van a községben, melyet a F. M. K. E. tart fenn.

Szkacsány-Hradistye, Szkacsánytól éjszakra, a Belanka-patak mellett,

487 tótajku, r. kath. vallásu lakossal. Postája Szkacsány, táviró- és vasúti

állomása Nagy-Bélicz. Kath. temploma a XV. század elején épült és kfallal

van körülvéve. Kegyura a nyitrai káptalan. A község határában a Pravda
nev sziklatetn valaha vár, vagy várszer építmény állott, melynek szilárd

alapfalai még ma is láthatók. A hagyomány szerint a vár tulajdonosának

Pravda volt a neve. A sziklában a templom felé irányuló üregek vannak,

viszont a templom alatt a sziklák felé vonuló barlang nyílik, melybe jó tá-

volságra be lehet hatolni. A hagyomány szerint e barlang hajdan a várral

volt összeköttetésben. 1533-ban a nyitrai püspök volt földesura a községnek..
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Tkés-Ljfalu, Nagy-Bossánytól keletre, 5 kilométerre, a kolosi völgy-

ben fekv tót község, 875 r. kath. vallású lakossal. Postája van, táv-

író- és vasúti állomása Nagy-Bossány. A XIV. század elején „Herdovics'"

név alatt találunk e községrl említést. Ekkor nyitrai várbirtok volt. Katb.

temploma 1788-ban épült. Kegyura a vallásalap. Nevezetessége báró Haupt-

Stummer Lipót nagyszabású, díszesen berendezett kastélya, gyönyör parkja,

mintagazdasága és lótenyésztése. A kastélyt — régi alakjában — a Bacshádyak

építtették ; azután a Marczibányi család, majd a Migazzy család tulajdonába

jutott. A jelenlegi tulajdonos 1892-ben nagy költséggel átépíttette az akkor
ódon és szk kastélyt, mely ma úgy külsleg, mint bels beosztásánál és

herei idézésénél fogva egyike a legszebb kastélyoknak. Különösen szép a

magas, tágas roccoco-modorban díszített nagy terem, mely csinos téli kertbe

nyílik. A tulajdonos neje, báró Haupt-Stummer Auguszta, a helységben min-
den követelménynek megfelel kisdedóvót tart fenn nagylelk áldozatkész-

ségei. Van itt

Szádok
nyitrai

egyike a

várbirtok

meg egy kitn anyagot adó kbánya. A hozzácsatolt

vármegye legrégibb községeinek. A XIV. század elején

volt és mint ilyen, „Chyzuch" néven van feljegyezve.

Tkés-Ujt'alu.

Szádok.

TÖKÉS-UJFALU. A MARCZIBÁNYI-KASTÉLY.
(Báró Haupt-Slummer Lipót tulajdona.)

1413-ban már magyar nevével találkozunk, amikor ..Zarkafalva
t;

és késbb
„Zarkaháza" volt. A XV. század közepe táján pedig „Sudokpataka" elnevezés
alatt találjuk, melybl késbb egyszeren „Sudok" és aztán Szádok lett.

Plébániája, melyrl 1332-iki okiratok is szólnak, rég megsznt; temploma,
mely egyike a legrégiebbeknek, még fennáll. Magas hegytetn, tiszta ter-

méskbl 1152-ben épült, románkori részletekkel. Földesura a Baeshády-

család voll és jelenleg Bacskády Jennek van itt nagyobb birtoka.

Turcsárika, Barsmegyével határos tót község O-Széplak mellett, 150
r. kath. lakossal. Postája Tkés-Ujfalu, táviró- és vasúti állomása Nagy-
Bossány. A falu határában kitn kbánya van. Földesurai a XIII. század
vénén a Duci- nemzetségbeliek voltak, késbb a Turcsányi-család

Zlatnik, az Inovecz hegység alatt, a Sucho-Dolina nev völgyben fekv
;

Trencsénmegyével határos tótfalu, 894 r. kath. lakossal. Postája Sissó,

táviró- és vasúti állomása Nagv-T::polcsány. A XIV. században mint Tapol-
esánj vár tartozéka .. Aranyos" néven szerepelt, mert ez idben e községben
aranymosással foglalkoztak. A község közelében lev Sztara huta pusztán
azeltl üveggyár volt, melyet 1891-ben megszüntettek. Földesurai a Traun,

Pálffy, Erddy és Colloredo családok voltak. Jelenleg báró Stummer Ágos-
tonnak van itt K000 holdat meghaladó birtoka.

Turcsánka.

Zlutuik.



PÖSTYENI JARAS.

A Pozsonyvármegye vei hatápos pöstyéni járás néhány helység kivéte-

lével, mely a Vág balpartjára esik, a Vág jobb partján, a folyó és a brezovai

hegység közt terül el. Térfogata 59.794 kat. hold, lakosainak száma 21,012,

akik, 365 magyar és 1418 német, valamint 100 különböz nyelv lako-

son kivül, mind tótok. 372 ágostai ev. és 1243 izraelita vallásún kivül vala-

mennyi r. katholikus. A járás székhelye Pöstyén.

PÖSTYÉN.

Pöstyén. i^CmSS^^fÚOk östyón nagy község, a Vág jobb partján fekszik. Lakosainak

száma 4643, a kik közt 190 magyar, 587 német, a többi

tót. Vallásra nézve a r. katholikusok vannak túlsúlyban,

ágost. evangélikus csak 41, izraelita ellenben 525 volt az

1891-iki népszámláláskor. A XII. század elején „Pescan" és „Besan" néven,

mint Bana vár tartozéka szerepel. Késbb Lehotának is nevezték. Van itt

egy r. kath. templom, egy kápolna és egy izr. imaház. A kath. templom
1828-ban épült. Kegyura gróf Erddy Ferencz. A faluban egy régi zárda-

és templom-rom látható. Ez a XIII. századból származik és e század elején

pusztult el Szentélyében még ma is több érdekes és szép csúcsíves részlet

látható. Itt van gróf Erddy Ferencz csinos vadászlaka is, melyet gróf

Erddy Antal építtetett. A városkát több ízben súlyos katasztrófa súj-

totta. 1599-ben a törökök sarczolták meg, 1813-ban a Vág áradása döntötte

romokba, 1894-ben pedig ugyancsak a Vág áradása következtében 79 ház

dlt össze. Azóta azonban a parti védmunkálatok és a Vág szabályozása

által az árvízveszélyt tetemesen csökkentették. Van a városban két szeszgyár

és két malátagyár. A Vág szigetén fakadó hévviz forrása és fürdje világ-

hír. Fürdjérl más helyen bvebben szólunk. A városkát, mely tiszta,

csinos házaival jó benyomást tesz, a fürdhelyen megforduló idegenek nagy

számban látogatják. A község fterén, a templom közelében, még ott áll a

pellengér, a pallosjog jelvénye. Földesurai az Erddyek voltak, kiknek itt

ma is nagy kiterjedés birtokaik vannak. Az említett fürdhely szintén az

Erddy grófi család tulajdonához tartozik. A lakosok közül a nk és leányok

csipkeveréssel és hímzéssel foglalkoznak, amit a fürdtelepen értékesítenek.

Kézimunkájuk már messze földön keresett s a háziipari kiállításokon, leg-

utóbb az ezredévi nemzeti kiállításon Budapesten is, méltó tetszésben része-

sült. A lakosok egy része a beteg fürdvendégek szállításával keresi kenyerét.

E czélra kétkerek gyaloghintóik vannak, melyeket a legények húznak és

a leányok és asszonyok tolnak. Az ottani nép „infanteristának" nevezi ket.







Nyitravármegye községei. 113

PÖSTYÉN A KATH. TEMPLOM.

Bori.

A járás egyes községei :

Alsó-Dubován, kis község a Vág völ-

gyében, 395 lakossal, kik r. kath. val-

lása tótok. Az Ocskav-esalád régi fészke,

melvnek itt hajdan várkastélya is volt.

A XIII. és XIV. században a „de DuV
elnevet használták. Dubovánt azeltt

Luchung várának nevezték és a tatárjárás

alatt a vad tatárhordák a várat feldúlták

és az Ocskay-családnak több tagját fel-

konczolták. Kath. temploma 1778-ban

épült és ezinterme van. Hajdan az Ocs-

kayak temetkezési helyéül szolgált. A
község postája, távirója és vasúti állo-

mása Nagv^-Kosztolány. Földesurai az

Ocskayakon kivül a Leöveyeh és Nádasdyak
\ oltak.

Banka község, Pöstyén szomszéd-
ságában, ettl délre, a Vág bal partján

fekszik. Lakosainak száma 590, akik

mindannyian tótajk uak, vallásuk r. kath.

A honfoglalás korában már mint erdí-

tett hely szerepelt „Bana"' név alatt.

Temploma a XVI. században épült és kö-

jállal van körülvéve. A helység mái- a

XIV. században anyaegyház volt- Legrégibb földesura a Bankái család volt.

A XVI. és XVII. században sokat szenvedett a török pusztításoktól. Késbb
az Erdödyek lettek földesurai, akik ott jelenleg is nagyobb birtoluerülettel

bírnak. A hires pöstyéni források hajdan Banka községhez tartoztak.

Bori, a Dudvág jobb partján, a Holeeska-patak mellett, a nagy-szomtab—
vágujhelyi útban fekv falu, 037 tótajku, r. kath, vallású lakossal. Postája

Rakovicz, távíró- és vasúti állomása Pöstyén. 1202-ben „Borey" néven említik.

Stibor vajda korában villa regalis volt, amikor azt Zsigmond király 1388-ban

Stibornak adományozta. Az ide vonatkozó oklevélben a község „Barv
néven szerepel. Kath. temploma 1777-ben épült, de már azeltt is volt

temploma, melyei az 1758. évi eanonica visitatio szerint — le kellett

bontatni. A templomban értékes régi arany- és ezüstedényeket riznek. A
községet a törökök 1599-ben felégették és lakosait rabságba ejtették. Két
úrilak is ékesíti a falut. Az egyik id. ocskai Ocskay Rudolfé, a másik báró

WaüenvyUé. Földesura az Ocskay családon kivül 1549-ben a Bory család volt,

késbb a Zsámbokréthyek, Thewrewkök, a Bossányi, Markhot, Bertalanffy és a

Kliino családok.

Drahócz nagyközség, a Vág jobb partján, Pöstyéntl délre. Lakosainak

száma 1992, akik kevés kivétellel tótajkuak és r. katholikusok Postája van,

távíró- és vasúti állomása Kosztolány. Már a XII. századból vannak e köz-

ségrl feljegyzések, melyekben „DebrecL néven említtetik. Kath. temploma

l7*0-ban épüli és kegyura a vallásalap. Földesurai az Erdödyek voltak.

Jelenleg gróf Erdcly Fereneznek és a nyitrai püspökségnek vannak itt

nagyobb birtokai.

Duczó, kis lói község a Vág balpartján, az Inovecz nyugoti lábánál.

Van L61 r. kath. vallású lakosa. Postája Moraván, táviró- és vasúti állo-

mása Pöstyén. 1453-ban „Ducz" (Duczew) név alatt szerepel. Földesurai

a Motesiczkyak voltak. Jelenleg gróf Zedtwitz Kurtnak van itt nagyobb
liii-toka.

Felsö-Dubován, tót község, Alsó-Dubován mellett, a Dudvág jobb pari- Fels-Dubován

ján, 304 r. kath. vallású lakossal. Postája Nagy-Kosztolány, táviró- és

\asfni állomása Kosztolány. Földesurai ugyanazok voltak, mint Alsó-Dubován
községé , minthogy története és egyéb emlékei tekintetében is teljesen

''•függ a szomszédos Alsó-Dubovánnal 1379-ben szintén mint Leövey

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. 1°

Drahócz.

Duc/.ú.
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Hubina.

Júkö

Nyitravármegye községei

Miklós, az Ocskayak sének birtoka szerepel. Most gróf ZamojszJcy Ludmil-
lának van itt nagyobb birtoka.

Hubina, tót falu Duczótól délkeletre. Lakosainak száma 662, akik r.

katli. vallásúak. Postája Moraván, távíró- és vasúti állomása Pöstyén.
A község 1352-ben Temetvény várának tartozéka volt. Földesurai a Mote-
skzkyék voltak. Jelenleg gróf Zedtwitz Kiírtnak van itt nagyobb birtoka.
A községet a XVI. században a törökök elpusztították.

Jókö nagyközség, a Kis-Kárpátokhoz csatlakozó Fehér-hegységben,

a Blava-völgyben. Lakosainak száma 1204, akik tótajkuak és r. kath. val-

lásnak. Postája Dejte, táviró- és vasúti állomása Nagy-Szombat vagyJablo-
nicz. -lók községet tótul Dobra-voda-nak (jó víz) nevezik, kitn hidegviz
forrásai után, melyek nagy számban fakadnak itt. Negyvenkettt ismernek

JÓKÖ. A BLAVA FORRÁSA.

e forrásokból. Köztük legnevezetesebbb a templom melletti sziklából fakadó

Blava-forrás, mely a Blava-patak kútfeje. Van egy idszaki forrása is.

Lakosai nagyrészt agyagedény-készítéssel, kfaragással, kötélveréssel és

mészégetéssel foglalkoznak. Mészéget -telepük érdekes és egész kis falut

képez. Földesurai voltak 1394-ben Stibor vajda, 1434-ben korona-birtok volt,

143ti-ban Országh Mihály, a XVI. század elején Losonczy István, 1583-ban

Ungnád Kristóf, a XVII. században TöTcöly István, 1824-ben Erdödy József

gróf, 1855 óta a birtok a Pálffyáké. A község temploma eltt egy koszlop

áll, annak emlékére, hogy a Mátyás király hadai ell menekül Svehla

nev cseh hadvezért a jókiek elfogták, amiért Mátyás király a községei

mezvárosi rangra emelte ; az ezzel járó kiváltságokat III. Ferdinánd, I. Lipót

és III. Károly feltételesen megersítette. A község egy XVII. századbeli

érdekes, községi birtokkönyvet rizett meg Jók régi temploma csúcsíves stilü

volt és körülbelül a jelenlegi templom helyén állott. Roskadozó állapota
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miatt a múlt század

végén lebontották s

helyébe e század ele-

jén építették a mai

templomot. A helység

közelében, nyugotra,

a Szt.-Háromság ká-

polna áll, melyet Pau-

lovits György jóki

lakos 1730-ban épít-

tetett. A plébánia

könyvtára egy érde-

kes kéziratot riz. Ez

az efezusi Xenofon-

nak az efezusi Abra-

komaz és Anthia pél-

dás szeretetérl szóló

görög munkájának

Fodor Gerzson által

1781-ben végzett ma-

gvai- fordítása. A köz-

ségben kórház is van,

melyet Laczkovics

Márton jóki esp.

plébános alapított. A
temetben nyugszik

Holhj János, lót költ,

aki az elsk közt volt,

kik a nagy Szlávia

eszméjét hangoztat- petfalu.

ták. Közel a városhoz,

ettl nyugotra, magas hegytetn áll a híres jóki vár, mely még romjai-

ban is imponál. Meredek hegyfalak közé ékelt mély völgy vezet oda. Eb-
ben a várban székeltek a nagy jóki uradalom hatalmas urai : Stybor
vajda, guthi Országh Mihály, Losonczy István, Choron János, Ungnád
Kristóf, a Forgáchok, Erddyek, Thurzók, Pálffyak. Történeti szereplésérl

más helyen szólunk bvebben.
Kis-Orvistye, kis tót község Pöstyéntl nyugotra, 6 kilométerre, 135 r.

kath. 1ó1 lakossal. Fosta-, táviró- és vasúti állomása Pöstyén. Földesurai
a Zayah voltak, jelenleg pedig gr. Erdd;/ Ferencznek van itt nagyobb
birtoka. Hajdan a királyi határrök birtoka volt. OcsJcay dandárának egy
részét e község lakosai szolgáltatták.

Kocsin, a Kis-Kárpátok tövében, a Dubrava-hegy alatt fekv tót község,
211 r. kath. vallású lakossal. Posta és táviró Verbó,Vasúti állomás Pöstyén.
Földesurai voltak 147_4-ben Liptay Miklós, 1617-ben Horeczky Gábor és neje
szül. Ecsy Katalin. 1742-ben gróf Apponyi Lázár és János, 1770-ben gróf
Apponyi György, aki gróf Erddy Jánosnak adta el az uradalmat. Jelenlégi
birtokos gróf l'álffy József. E község már XIV. századbeli oklevelekben
Bzerepel.

Koczuricz, kis tót község, Pöstyéntl délnyugatra, a Dudvág balpart-

J ll, i, L40 r. kath. vallású lakossal. Postája Rakovicz, táviró- és vasúti állomása
Pöstyén. Már a XII. századból van említés e községrl „Kosurán" név
alatt. Földesurai az Ocskayak voltak. Jelenleg ugyané családnak és báró
Springernek van itt nagyobb birtoka.

15*

|

..*"

UZOVICS PÁL KASTÉLYA.

Kis-Orvistye.

Kocsin.

Koczuricz.
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Lancsár

Lopassó.

Lancsár, a brezovai hegység alatt, Kocsin mellett. Kis tót falu, 182
r. katli. vallású lakossal. Postája és távirója Verbó, vasúti állomása Pöstyén.
A község a XIII. század második felében mint Jók várának tartozéka
szerepel. Kath. temploma 1723-ban épült. Kegyura gr. Pálffy József. A tem-
plomban néhány 1731-bl származó értékes ötvösmvet riznek, u. m. egy
vert ezüstbl készült szentségmutatót, egy ugyanolyan ciboriumot, egy
kelyhet és két kannát. A községházán rzik a falu pecsétjét 1646-bóL
Két ízben földrengés pusztította el a falut, még pedig 1805-ben és 1815-ben

;

1809. aug. 15-én, a franczia háborúban Stipsics katonái vittek itt végbe nagy
pusztításokat. Földesurai elbb az Erdödyek, késbb a Pálffyak voltak. A
jelenlegi birtokos gróf Pálffy József.

Lopassó, Lancsártól délre, ettl alig 3 kilométerre, egy völgykatlanban
fekszik. Lakosai tótajkuak, számuk 823, vallásuk r. kath. Postája Vittenez,

RAKOVICZ. KOKNFELD ZSIGMOND KASTÉLYA.

Moraván.

távíró- és vasúti állomása Verbó. Temploma a XVI. század vége felé épült
és kfallal van körülvéve ; csúcsíves részleteket megrizett tornya azonban
régibb, mint a templom hajója. Kegyura gr. Pálffy József, kinek itt nagyobb
kiterjedés birtoka van. A templomban egy 1649-bl származó érdekes
pacifikalet riznek. A temetjében álló Szt. Háromság kápolnát Vranovics
Márton pozsonyi kanonok 1703-ban építtette. Földesurai a XIV. században
a jóki vár urai voltak, azután az Erdödyek és a Pálffyah. Itt született
Klimó György pécsi püspök.

Moraván, tót község, Pöstyéntl keletre, a Vág balpartján, 704 r. kath.
vallású lakossal. Postája van, távíró- és vasúti állomása Pöstyén. A község
els lakosai morvák voltak, kik itt a XIV. és XV. században telepedtek
meg. Régi kúptornyos temploma gót-bizanczi modorban, hegytetn épült és
a XVI. században a hagyomány szerint török mecset volt. Mostani kath.
templomát 1871—73-ban építették. Itt van gróf Zedtwitz Kürt regényes, szép,
régi várkastélya, mely hajdanta a Motesiczhyaké volt. A kastély valóságos
középkori várkastély jellegével bir. A tulajdonosnak itt nagyobb birtoka is

van. A község 1395-ben Temetvény várának tartozékát képezte. Késbb
a Motesiczkyak voltak a földesurai. A várkastélyt — hagyomány szerint —
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Csáky püspök építtette körülbelül 300 évvel ezeltt, ftornya és 4 sarok-

erkélye van, melynek egyikét a császári hadak rombolták le Rákóczy ide-

jében. Késbb egy kápolnát épittettek, melynek szépen faragott oltára

felett a Csáky-Zichy czímer látható. 1881-ben a kastély belsejét a mostani
tulajdonos átalakíttatta s egy második emelettel nagyobbittatta. Az északi

oldal felé hajló ketts kert a pöstyéni fürdvendégek gyakori kirándulási

helyét képezi.

Nagy-Kosztolány, nagy község a Dudvág jobb partján, a nagyszombat— Nagl
!ány

Szto "

váguj helyi útban, 1563 lakossal, kik között 204 német, 1301 tót és néhány
magyar van. Az izraeliták száma 200, a többi mind katholikus. Van postája,

távírója és vasúti állomása. Katii, templomának alapja az Árpádházi királyok

korából való, mert 1464-ben már mint régi templomot említik. Kegyura a

báró Springer család. Az izraelitáknak is van itt imaházuk, mely 1830-ban
épült. Nagy-Kosztolány mellett Mátyás királynak hajdan vára is volt, mely-
nek azonban ma már a nyomai is alig láthatók. Romjaiból nagyobbították
meg a kath. templomot. E várat 1465-ben Svehla cseh vezér elfoglalta, azonban
Mátyás király ell menekülni volt kénytelen. Jókon fogták el az ottani lako-

sok. 1848-ban Ziska és Abafi tót vezérek és csapataik, 1849-ben Grabbe tábornok
orosz seregei, 1866-ban pedig Benedek tábornok tartózkodott a községben.
Hajdan a Vág közvetlen a község alatt folyt, amirl még az 1788-iki Cano-
nica visitatio is megemlékezik. A község neve, mely azeltt Szent-Vyd volt,

már egy 1209-bl származó oklevélben is elfordul, melyben András király

a községet Sebus comesnek adományozza. Zsigmond királynak egy 1388-ban
kelt adománylevele is említi, mig egy 10 évvel késbb kelt oklevélben

már mint mezváros szerepel. Van itt két régi, kastélyszerü épület, melyek
közül az egyik a múlt, a másik e században épült és jelenleg gazdasági
czélokra szolgál. A községet 1813-ban víz, 1838-ban tz pusztította el. Van
a faluban egy botgyár is. Földesurai Stybor vajda, az Erdödyek, Révayak,
Csdkyak és Klimók voltak. Most báró Springer testvéreknek és gr. Andrássy
Dénesnek van itt nagyobb birtoka.

Nagy-Órvistye, tót falu Kis-Örvistye mellett, 517 túlnyomóan r. kath- Nagy-örvistye.

és kevés ág. ev. és izr. vallású lakossal. Posta-, távíró- és vasúti állomása
l'östyén. Kath. temploma 1778-ban épült. Földesurai a Zayak voltak, most
pedig gr. Erdödy Ferencznek van itt birtoka. Az uradalomhoz egy gazda-
sági szeszgyár is tartozik. A község egy XII. századbeli összeírásban „Rüüs"
néven fordul el. 1305-ben „Rse" (Rywse) és „r" (Ewr) néven, 1336-ban
Nagy-Rse néven. A XV. században a királyi határrök birtoka volt. A
RákÓczy-felkelés alkalmával a lakosok nagyobb része Ocskay alatt szolgált.

Nizsna, a Kis-Kárpátok alatt, a Vitek-patak mellett, Lopassótól délre Nizsna.

fekv tót falu, 447 r. kath. vallású lakossal. Postája Vittencz, táviró- és

vasúti állomása Nagy-Szombat. Kath. temploma a falun kívül dombetn áll,

különálló toronynyal. Építtette 1682-ben Onory Ádám és neje, Bódy Katalin.

Kegyura gr. Pálffy József. A templomban egy régi, értékes, aranyozott

ezüst-kelyhet és egy szentségmutatót riznek 1549-ben Nízsnának, amelyet
akkoriban Nisnafalvának neveztek, 4 portája, 1598-ban 43 háza és 1610-ben
— a közbeesett háborúk pusztításai következtében — csupán egy úrbéri és

egy zsellérportája volt. Földesura volt 1532-ben az Onor?/-család, 1655-ben
a Bossányiak, 1680-ban ühgnad Kristóf Jók várának is ura, azután leány-

ágon íiz Erdödyekre és végre a Pálffyakra szállt át a földesúri jog.

Pecsenyéd, tót falu a Dudvág jobb partján, Nagy-Kosztolánytól délre, Pecsenyéd.

293 r. kath. vallású lakossal. Postája Nagy-Kosztolány, táviró- és vasúti

állomása Kosztolány. Földesura az f/^sot'ics-család volt. Most Uzsovics Pálnak
van itt nagyobb birtoka. srégi község, mely 1216-ban mint villa Byssenorum,
azaz Bessenyfalva szerepelt. 1379-ben már Besseny (Besseneu) néven
találjuk följegyezve.

Petfalu, Pecsenyéd mellett, 297 r. kath. vallású lakossal. Postája, táviró- Petafaiu.

vasúti állomása Nagy-Kosztolány. Földesura az Uzsovics-család volt, mely-
nek itt ma is nagyobb birtoka és díszesen berendezett, szép kastélya van.
A kastély! Uzsovics, sz. Kvassay Francziska építtette e század elején, de
osak Uzsovics János fejezte be 1825-ben.

Radosócz, a Blava-völgyben, Nagy-Kosztolánytól nyugotra, 7 kmrc, Radosócz.
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Hakovicz.

Pozsonymegye határán fekv tót falu, 410 r. kath. vallású lakossal. Postája
Alsó-Dombó, távíró- és vasúti állomása Nagy-Szombat. A XIII. században
..Radichow" néven szerepel. Kath. temploma 1762-ben épült. Radosócz
1586-ban Jók várának tartozéka volt és mint ilyent kapta akkor ado-

mányul báró Ungnad Kristóf horvátországi bán II. Rudolftól. Leányágon
azután a birtok az Erdödyekre szállt. Jelenleg gr. Pálffy Józsefnek vannak
itt nagyobb birtokai.

Bakovicz, Boritól délre, a Dudvág jobb partján, a Holeska-patak mellett.

Tót község, 436 r. kath. vallású lakossal. Postája helyben van, távíró- és

vasúti állomása Pöstyén. 1262-ben a nyitrai, azután a csejtei vár uradalmá-
hoz tartozott ; a XIII. század végén a templáriusok bírták , azután a

Szt.-Jánosrendi lovagok örökölték. Késbb királyi birtok lett és mint ilyen

Stibor vajda tulajdonába került. 1437-ben a Bánffyak lettek az urai, késbb
a Bévayak és végre a Mednyánszkyak. A községben van Komfeld Zsigmond-

MURAVÁN. A MOTESICZKY-KASTÉLY. GRÓF ZEDTWITZ KÜRT TULAJDONA.

Ratnócz.

Sterusz.

Szokolócz.

nak csinos, elegánsan berendezett kastélya, mely körül igen szép angol park
terül el. A kastély nagyon régi eredet építmény és alapja még a templá-
riusok idejébl való. Az 1675-bl fenmaradt összeírás szerint, akkoriban már
mint „régi kastély" szerepelt ; 1856-ban azonban báró Mednyánszky Dénes,
az akkori tulajdonos, átépíttette. A parkbejárat szomszédságában vannak a

mostani tulajdonos uradalmához tartozó szép és mintaszer gazdasági épületek.

Ratnócz, a Vág balpartján, Pöstyéntl délre fekv tót község, 432 r.

kath. vallású lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomása Pöstyén. Kath.

temploma 1726-ban épült. Földesura gróf Desasse János volt. A XII. század
elején „Ránic" néven, a XIII. század közepén pedig „Ratun" elnevezéssel,

mint mátrai várbirtokot említik.

Sterusz, Verbótól délnyugotra, 6 kmre fekv tót falu, 530 r. kath. és

kevés ág. ev. vallású lakossal. Posta és táviró Verbó, vasúti állomása Pöstyén.

Sterusz már 1229-ben szerepel, amikor Cumtha nev pristaldus volt az ura.

Ennek fiai kapták ismét 1258-ban IV. Bélától. Egy XVI. századbeli okirat

„Sthyrus"-nak nevezi. Kath. templomát Vadik Márton steruszi lakos 1685-ben

építtette, de 1756-ban és 1815-ben kibvítették. Kegyura gr. Pálffy József.

A község határában a „Velka pecz
u nev kopár hegy csúcsán barlang van,

melyhez sok monda fzdik.

Szokolócz, tót község a Vág balpartján, Drahóczczal majdnem szemben,
322 r. kath. vallású lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomása Pöstyén.
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Kath. temploma 1806-ban épült. A községben van Horn Dávid nagyszabású
és kiváló Ízléssel berendezett, díszes, tornyos kastélya, szép parkja, minta-
gazdasága és gazdasági szeszgyára. A kastély gróf Degenfeld-Schomburg
Adolfé volt. Szokolóczot egy XIV. századbeli okirat „Zakol" néven említi.

Tyapkó, tót falu a Dudvág jobb partján, Fels-Dubován mellett, 111

r. kath. lakossal. Postája Rakovicz, távíró- és vasúti állomása Nagy-Kosz-
tolány. A XIII. században, akkori földesura: cseklészházi Dub Mikus után
Mikos-, vagy Mikefalunak nevezték. A XVI. században a Chóka-család,

utána pedig az Ocs&cw/-család volt a földesura. Jelenleg gróf Zamojszhj
Ludmillának van itt nagyobb birtoka.

Tyapkó

SZOKOLÓCZ. A DEGENFELD-SCHOMBURG-KASTÉLY.
(Horn Dávid tulajdona.)

1 eszeié, tót község, Tyapkótól északra, Rakoviczczal majdnem egybe-

építve, 874 i-. kath. lakossal. Postája Rakovicz, távíró- és vasúti állomása

Nagy-Kosztolány. Vészeiének mint Beczkóvár tartozékának 1418-ban „Vig-

vár vuh ; i neve, ahol Stibor Zsigmondnak kisebbszerü várkastélya volt.

Csak ;i XVI. században találkozunk mai nevével, még pedig két variá-

czióban, u. m. Veszek és Wesselye. A községre vonatkozó legrégibb okirat

Zsigmond király adománylevele 1390-bl, melyben a községet Stibor pozsonyi

grófnak adományozza; ebben az oklevélben a község mint possessio regalis

van említve. Kath. temploma 1736-ban épült. A templomi edények közi egy

érdekes szentségtartó van 1738-ból. Hajdan vára is volt, mely a XVI. szá-

zadban elpusztult. A faluházán rzik a községnek 1569-bl való érde-

ke- pecsétjét. Földesurai az idk folyamán gyakran változtak. Ilyenek vol-

tak a Stibor, Bánffy, Nádasdy, Drugeth, h'<><xuj, Csú/ci/, Mednyánszhy, Vécsey,

Vészeié.
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Skublics és OcsJcay családok. Jelenleg Kornfeld Zsigmondnak és Skublics

Józsefnek van itt nagyobb birtoka. 1813-ban a kiáradt Vág folyó itt iszonyú

pusztítást vitt véghez. Vészeién született Moyzes István néhai besztercze-

1 tanyai püspök. A várdomb nyúlványa délfelé skori telep volt,

vittencz. Vittencz nagy község, a Kis-Kárpátok alatt, Jóktl délkeletre, 8 kilo-

méterre, nem messze a pozsonymegyei határszéltl. Lakosainak száma 1631,

kik közt néhány magyar, 153 német, a többi tót. Vallásuk r. kath. (129

izraelita). Postája helyben van, távirója és vasúti állomása N.-Kosztolány
Vittencz, --Zsigmond király 1398-ban kelt adománylevele szerint Wytench —
régi kiváltságos község, amirl számos más létez oklevél is tanúskodik.

Stibor vajdának az ottani plébánia levéltárában rzött és 1423-ban kelt ado-

mánylevele a községet már akkor „Major Vittencze oppidum"-nak ne-

vezi. A község levéltárában pedig II. Mátyásnak 1611-ben és III. Károly-

nak 1712-ben kelt okmányait rzik, melyek szintén a község kiváltságaira

vonatkoznak. Az utas az országútról, magas domboldalról a község fterére

ereszkedik le, melyen túl, szintén domboldalon, gróf Pálffy Józsefnek díszes,

nagyszabású várkastélya tnik szemébe, körülötte négy oldalról egy-egy

1
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VITTENCZ. GRÓF PÁLFFY JÓZSEF KASTÉLYA.

emeletes, toronyszer, manzárdtets lakóház. E kastélyt 1603-ban báró
Ungnad Kristóf, akkoriban a jóki uradalom ura építtette. Ungnad leányát,
Anna Máriát Erdödy Tamás vette nül és így került öröklés útján gróf
Pálffy József birtokába. A kastély mögött és oldalt nagy kiterjedés, szép
park terül el, eltte pedig gyönyör ketts fasor vonul végig, messze, egész
a községen túl ley uradalmi épületekig. Gróf Pálffy Józsefnek itt nagy ura-
dalma, mintagazdasága és híres ló-, juh- és marhatenyésztése van. A kas-
tély egyszer, de nemes ízléssel van berendezve. Rendkívül érdekesek az
ott nagy mennyiségben elhelyezett régi aczélmetszetek, vadászati képek
és trofeumok.

A helységben két kath. templom van. Az egyik, az u. n. „Fels" tem-
plom 1489-ben épült és czinteremmel van körülvéve. A u. n. ..Alsó" templom
építését a XVII. század elején kezdték meg, de csak 1644-ben fejeztette be
gróf Erdödy György és neje Rákóczy Eszter. Kegyura gróf Pálffy József.

Az izraelitáknak is van itt zsinagógájuk, melyet a múlt század második
felében az Erdödy család építtetett. A községtl nem messze van a Szent-

Bókus kápolna, ahova a hívk minden év Szt-Rókus napján körmenetekben
zarándokolnak. Hogy Vittencz és környéke a különböz korok harczai alatt

is szenvedett, bizonyítja els sorban az 1371. évi Canonica visitatio, a mely
több elpusztult telekrl emlékszik meg; 1685-ben pedig 36 féltelkes és 42
negyedtelkes ház állott pusztán. Hagyomány szerint a község valaha mint-
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egy 3 kilométernyivel odább, észak felé, a Sztara-Chtelnicza nev dln
feküdt, valamely katasztrófa következtében elpusztult és a lakosok a mostani

helyen telepedtek meg. Vittencz közelében ered a Vitek-patak, mely a köz-

ségen keresztül folyik és csekély vize daczára hóolvadáskor, vagy nagy zápor

után árvízzel fenyegeti a lakókat. Nagy esése folytán Vittenczig és a köz-

ségnél hat malmot hajt. A lakosok nagy része a földmívelésen kivül a k-
mives-, ács- és csizmadia-ipart zi. Van itt egy társaskör is, mig a Felvidéki

magyar közmveldési egyesület jól berendezett és hazafias missziót teljesít

óvodát tart fenn. Nemesi birtokok voltak itt els sorban a vittenczi vár és

uradalom, melyet II. Rudolf adományozott 1586-ban Ungnád Kristófnak

;

továbbá Horváth Gáspár kuriális birtoka szintén a XVI. században, Dejtey

Jánosé, ki azt Thurzó nádortól, a király körül szerzett érdemeiért kapta,

továbbá Gáspár Jánosé ; a XVII. század közepén a Radványi és a MarJchot

családnak volt itt nemesi birtoka, mely utóbbi nemesi elnevét is e község-

tl nyerte. 1741-ben a Rády családnak, 1760-ban a Nevedyelcnek, 1769-ben
a Faraghó és Adámffy családnak, 1781-ben a Zmertich, Jankovics, Roznics és

Boltizsár és 1830-ban a Gáspár családnak. A kath. templom edényei közt

több nagy érték, régi, leginkább góthikus ötvösm van.

Zákosztolány, tót falu, a Dudvág jobb partján, Nagy-Kosztolány mellett, zákosztoiány.

366 r. kath. lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomása Nagy-Kosztolány.
Földesurai az Andrássyak voltak. A község a XII. században nyitrai vár-

birtok volt.

Magyarorság Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. 16



PRIVIGYEI JARAS.

E járás Nyitravármegyének északkeleti kiöblösödését képezi, a Nagy-
Fátrához tartozó Sztrázsó, Kis-Magura, Zsiár és Ptacsnik hegységek közt.

Területe 127267 kat. hold. 63 községének 38528 lakosa van, kiknek egy
harmada német. A magyarok száma mindössze 625, a németeké 12572, a

tótoké 25096. A lakosok 966 izraelitán s néhány evangélikus családon kivül

mind r. katholikusok.

A járás székhelye : Privigye.

PRIVIGYE.

Privigye. ^^^^Srivigye mezváros, nagyközség. A Nyitravölgy fels részének leg-

J^ fontosabb községe. A Nyitra baloldalán, a folyótól 3 kmre fekszik,

a „Bánszka" és „Szz Mária 1
" nev hegyek alatt. A Handlovka-

patak mellette folyik el. Lakosainak száma 2988, kik közül 301

magyar, 305 német, 2376 tót. Vallásra nézve a legnagyobb részük

r. kath., de van 316 izraelita is. Van postája, távirója és vasúti állomása,

mely a tótmegyer—nagybélicz—privigyei vasútnak végállomása. Privigye

egyike a legrégibb városoknak, mely már a honfoglalás korában fennállott.

1113-ban „Prenga" név alatt, mint várbirtok szerepelt. Régi kiváltságairól

szóló oklevelei elpusztultak, mert Thököly Imre 1678-ban a várost teljesen

felperzseltette, úgy, hogy az egész városból csupán a piaristák rendháza

maradt meg. Ugyanakkor pusztult el a levéltár is. A város templomai és

különösen fterének és futezáinak kiugró, zárt erkélyekkel és itt-ott ketts
födélszékü tetvel ellátott emeletes házai, a régiség érdekes jelenségei.

Három temploma és egy izraelita imaháza van. Ezek közt a legrégibb a

Szz-Mária-templom, mely fallal van körülvéve. Kfala lrésekkel van el-

látva és hajdan erdített hely volt, Az 1755-ik évi Canonica visitatio e tem-

plomot már akkor 700 évesnél idsebbnek jelzi. Kegyura a város. A plé-

bánia-templom szintén igen régi, sok csúcsíves részlettel, de az idk folyamán

eszközölt átalakítások kiforgatták eredeti alakjából. Kegyura gróf Pálffy

János. A templom birtokában egy Mátyás korabeli, vert aranyból készült

gótikus szentségtartó van, amelyet állítólag Mátyás király ajándékozott a

templomnak. A harmadik templom a piaristáké. Ez 1640-tl 1660-ig épült,

a tágas rendházzal együtt, mely a középiskolát is magába foglalja. Ez a

gimnázium egyike az ország legels piarista-gimnáziumainak. Errl külön-

ben a közoktatásügyi részben szólunk bvebben. Van itt a F. E. M. K.-ének

óvodája is. Az izraeliták csinos zsinagógája 1868-ban épült. A lakosok egy
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A PRIVIGYEI PLÉBÁNIA-TEMPLOM.

Alsó-Lelócz.

része földmiveléssel és

gyümölcs -termeléssel

foglalkozik, nagyobb

része azonban iparos

és különösen szr-

posztó és katonai ta-

karók készítésével és

szrposztófonál -veré-

sével keresi kenyerét.

Van itt egy gyár is,

mely a szr posztó-

szövéshez szükséges

fonalat gyárilag állítj

a

el, továbbá posztó-

sok egyesülete, taka-

rékpénztár, kaszinó,

kath. kör, önk. tzoltó-

egylet és „Alurnneum". A város mellett lev kálvária-hegyrl igen szép ki-

látás nyílik az egész vidékre, különösen a bajmóczi hegyekre és várra.

A járás többi községei

:

Alsó-Lelócz, kis falu a Nyitra-folyó közelében, a lelóczi hegy lábánál,

118 tótajku, r. kath. vallású lakossal. Posta-, távíró- és vasúti állomása
Nemes-Kosztolány. E község „Lelcs" (Leleuch) néven a XIII. század els
felében királyi birtok volt. Kath. temploma a múlt század közepén épült.

Kegyura Tarnóczy Béla cs. és kir. kamarás. A községnek a Tarnóczyak
voltak földesurai és jelenleg is k a birtokosok. Egyik nemesi elnevüket
is e község után nyerték. E községben van id. Tarnóczy Béla cs. és kir.

kamarás kastélya, melyen 1898-ban nagyobbmérvü átalakítás történik. Itt

volt IV. Béla király egyik vadászlaka, mely a Tarnóczyak kastélya lett, kik
e birtokot II. Endre királytól a XIII. században mária-radnai birtokukért
cserélték. IV. Béla a Tarnóczyak h szolgálataiért vadászkastélyát — mely
ma már romokban hever — adományozta nekik. A község körül elterül
erdségek egy részét még ma is Kralove vrch-nek nevezi a nép, mert itt

volt IV. Béla egyik legkedvesebb vadászterülete.

Alsó-Sutócz, összesen 108 r. kath lakossal bíró kis tót falu, mely a Aisó-sutócz.

sutóczi regényes völgyben, kis patak mellett fekszik. Postája Bajmócz,
távirója Privigye, vasúti állomása Privigye-Bajmócz. A községben állami

elemi népiskola is van. A XIV. század elején a Divékyeh birtoka volt.

Késbbi földesurai a Pdlffyak és Tarnóczyak.

Apáti-Bajmócz, Nyitramenti tót község, 611 r. kath. vallású lakossal. Apáti-Bajmócz.

Postája Bajmócz, távirója Privigye, vasúti állomása Privigye-Bajmócz. Földes-

ma a XIV. század elején a zobori apátság volt, késbb a nyitrai székes káptalan.

Banka, kis falu a regényes rudnói völgyben. Lakosainak száma össze-

sen 109, akik tót- és németajkuak ; vallásuk r. kath. Postája Nyitra-Rudnó,

távirója Privigye, vasúti állomása Nyitra-Novák. Földesurai a honfoglalás

óta a Divék nemzetségbl származó Ujfalussyak és Budnayak voltak.

Bajmócz, a Nyitra völgyben, a regényes bajmóczi hegyoldalon fekszik.

Lakosai tótajkuak, számuk 1183, vallásuk r. kath. Postája van, távirója

Privigye, vasúti állomása Privigye-Bajmócz. Itt van a gróf Pálffy János

tulajdonát képez hires vár. A vár déli oldalán mély katlanban fakadnak

a hévvizek, a melyek már IV. Béla idejében ismeretesek voltak gyógy-
hatásúkról. IV. Béla király, a midn a tatár hordák ell a zniói várba

menekült, több ideig tartózkodott itt. Maga a fürd négyszög alakú, még
a Thurzó grófok idejébl való és legutóbb restaurált, zárdaszerü épület.

A fürdrl más helyen szólunk bvebben. A bajmóczi templom és

plébánia egyike a legrégiebbeknek. Alapításának ideje 1112-ig vezethet
vissza. Már" 1244-ben IV. Béla Korpona városának kiadott oklevelében

16*

Banka.

Bajmócz.
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említést tesz e templomról. Az 1479. évben Onofrius deNiffor bajmóczi gróf nagy
jövedelemmel egybekötött oltárigazgatóságot alapított, Lazán és Kanyanka
nev községeket adományozván az egyháznak. Temploma a XII. század

végén vagy a XIII. század elején épült, de a törökök és más ellenségek elleni

harczokban többször leromboltatván, sok átalakuláson ment át. A jelenlegi

templom felépítménye a XVI. századból való. A protestáns vallás terjedése

alkalmával az akkori kegyúr, gróf Thurzó Mihály az összes községbeliekkel

együtt a protestáns hitre térvén át, a templomot is lefoglalta, míg az végre
1641-ben ismét a katholikusok kezébe került. Néhány lépésnyire a templomtól
délnek van a Szt. Mihály kápolna, melyet 1718-ban Zsüka prépost épít-

tetett. A várkápolna 1662-ben épült, falai stukkó díszítésüek. Bajmócz köz-

ségtl éjszaknak áll a Szt.Vendel kápolna, melyet Derer János bajmóczi
polgár 1774-ben alapított. A nagy plébánia-templom kegyura idsb gróf

Pálffy János. A templomban van a Thurzó grófok sírboltja. Bajmócz várának
eredete a történelmi idk homályában vész élmény azonban, hogy már a hon
foglalás idején fennállott és a hagyomány szerint Bojnik rablólovag építtette/

ALSÓ-leLÓ ez. TARNÓCZY BÉLA URILAKA.

Átkutatva a régi okiratokat, Bajmócz község elnevezése különféleképen

fordul el ; leggyakoribb a „Boynicz", Bojnocz vagy pedig „Weinitz" elne-

vezés. A honfoglalástól kezdve egész 1300-ig ismeretlenek Bajmócz várának

urai. I. Károly idejében Geletha bán (Ipolyi szerint Gelathi, vagy helye-

sebben Gilethi) tartózkodott itt!* Nagy Lajos alatt László oppelni herczeg,

Magyarország nádora volt a tulajdonosa, utána következett 1393-ban Leustachius

de llsva nádor. 1470-ben Onofrius de Niffor (Noffri) bajmóczi gróf birta;

ezen család férfiágának kihalta után a vár Corvin Mátyás tulajdonába ment
át, a ki azt fiának Corvin Jánosnak adományozta. Késbben következtek a

vár birtokában a Zápolyák, ezek után Thurzó Elek gróf, II. Ferdinánd ado-

mánylevele folytán pedig 1637. évben a gróf Pálffy család. A midn trencséni

Csák Máté, I. Károly ellen hadakozott, elfoglalta Bajmócz várát is. Késbb
pedig a husziták kezébe került, a kiktl azonban a magyar hadak rövid id
alatt visszafoglalták. Mahomed basa, belgrádi várparancsnok 1530-ban hadának

egy részét ezen vidékre küldvén, a portyázó törökök Bajmócz városát fel-

gyújtva, lerombolták, de a várat be nem vehették. 1599-ben Bocshay katonái

ismét ostromolták a várat, de sikertelenül, amig a Sempte felé futó Thurzó

Szaniszlótól rendelet nem jött, hogy a vár Bocskaynak megnyittassék. 1704-ben

'~r^<h-<.
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Rákóczy katonái 10 hónapig ostromolták, mig végre Bercsényinek megadta
magát, a ki azt az összes jobbágyokkal együtt 1708-ig megszállva tartotta.

Bajmócz község birtokában lév és 1703-ból keletkezett eredeti feljegyzés
szerint, Károlyi vezérlete alatt sok gyalogos és huszár jelent meg Bajmócz
vára eltt és a Nyitra folyótól egészen a fürdig és a malmoktól egészen a
tengerszemig tábort ütött, az egész várost felperzselte és a lakosokat meg-
sarczolta, annyiban, hogy minden lakója köteles volt 3 frt érték vörös
dénárt és 1 frt 12

V

2 fehér dénárt fizetni. Ez idben a vár parancsnoka
Marsinszky András volt, a ki a várat nem akarta feladni, - - de egy éjjelen

sikerült Károlyi katonáinak az összes tavakat, a melyek az ivó vizet szol-

BAJMÚCZ VAUA.

gáltatták, leereszteni, s akkor a várparancsnok a fegyvereket lerakva, drá-

gaságait kocsikra téve, Német-Próna felé menekült, ott azonban a huszá-
rok megtámadták s mindenébl kifosztották. A vár termei és helyiségei

a megbecsülhetetlen mkincsek gazdag tárházát tartalmazzák. A családi

képtáron kivül a különböz régi iskolák híres mestereinek eredeti festményei
díszítik a falakat. A családi és magyar történelmi képtáron kívül hollandi,

spanyol és olasz mesterek mvei : Van Dyck, Juan-Juannes, Borgognone,
Orcagna stb. Ami mtörténeti, iparmvészeti és képzmvészeti ritka-

ságot a kitn mízléssel és ritka szakértelemmel bíró gróf gyakori külföldi

utazásaiban, költséget nem kiméivé, össze tudott gyjteni, annak csak egy
kis része az, ami itt látható. Roppant gazdag gyjteményének egyéb tárgyai

többi kastélyaiban vannak elhelyezve. Vannak itt régi spanyol és XIV—XVI.
századbeli berakott mív szekrények, remek kandallók, Augusztus életnagy-
ságú bronzszobra, XIV. Lajosnak és egy lantos ifjúnak életnagyságú vert
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ezüst szobra a híres Barbedienne párisi mvésztl ; a nagyteremben gyöngy-
házzal és tekncz héjával kirakott székek a velenczei doge-palotából, Pompa-
dour-asszony tükre, Kapisztrán János zászlója, Bethlen Gábor ezüst dísz-
nyerge, gazdag és érdekes fegyvergyjtemény, régi kinai és japáni cloisonet-
és réz-tárgyak, egy ritka becs, XIV. századbeli damaszkuszi gyertyatartó,
melyen történelmi eredete ezüsttel kivert mvészi kivitel arab feliratban
látható, remek sznyegek, függönyök ; továbbá a XV. századból származó
nagybecs ablak- és ajtófüggönyök, az egyik szoba falán régi olasz XV. és
XVI századbeli „Urbmo" majolika-tálak gazdag gyjteménye. Majdnem
az összes szobák és termek bútorzata régi ; a XVI. és XVII. századból szár-
mazik. A város levéltárában riztetik III. Ferdinánd király 1647. évi márcz. 5-én
kelt instrumentum regulativuma, a mely a község' és a bajmóczi uradalom
között felmerült magánjogi kérdéseket szabályozza és az uradalom és a köz-
ségközötti jogviszonyt feltünteti. 1713. szeptember 14-én kelt VI. Károly
kiváltságlevele, mely a község vásártartási jogait megersíti. A város birto-

BAJMÖCZ. A KÖZSÉG RÉGI VÁRKAPUJA.

Brezán.

kában két XIV. századbeli buzogány van. A templomban riznek egy tömör
ezüstbl vert, aranyozott gótstil, 3 láb és 6 hüvelyk magas, XIV. századbeli
szentségtartót, továbbá ugyanazon korból 2 dúsan aranyozott, szintén csúcs-
íves stilü ezüst kehelyt. Bajmócz községét 1 méter 20 cm. vastagságú kfal
veszi körül s alatta számos, már részben bedlt alagút vezet, a melyek a
vár nagy kútjával vannak összekötve. A Bajmócz vidékén különösen Koós
tájékán felfedezett skori leletek, urnák, bronz-korszakbeli tárgyak arra mutat-
nak, hogy a vidék már az skorban is lakott volt. Bottka Tivadar szerinl
els lakói quadok és markomannok voltak. Említést érdemel a vár kapuja
eltt álló hársfa, a mely körülbelül 500—600 éves lehet, --de 1897. május
havában egy nagy vihar majdnem megsemmisítette. A várat jelenlegi bir-

tokosa, id. gróf Pálffy János nagy költséggel és fénynyel, a maga rajza
és részletes utasításai alapján helyreállíttatja, a XV. század els felében di-
vatos francia kés csúcsíves stílben. A restaurálás technikai részét Hubert
József budapesti mépítész kiváló szakértelemmel vezeti. Fellegvára mái-
készen áll és ha az egész m elkészül, ez lesz az ország egyik legmonumentá-
lisabb épülete.

Brezán, a Brezanska nev hegy alatt, a Nyitra balpartján, Privigyétl
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északra fekszik. A falun keresztül a Brezanka nevii hegyi patak folyik.

Lakosainak száma 555, akik tótajkuak és r. katholikusok. Postája Nedozser,
táviró- és vasúti állomása Privigye-Bajmócz. A XV. század elején „Berzen 11

név alatt Bajmócz várának tartozéka volt és a Pálffyak voltak a földesurai.
Kath. temploma 1409-ben épült és fallal van körülvéve. Kegyura gróf Pálffu
János. A község 1877-ben teljesen leégett. A lakosok nagy része fazekas-
mesterséget z.

Brusznó, kis tót falu, a handlovai völgyben. Lakosainak száma 387,
vallásuk r. kath. Posta- és táviró állomása Privigye, vasúti állomása Privigye-
Bajmócz. A falu a XV. század elején a bajmóczi vár tartozéka volt. A köz-
séget az idk folyamán többször pusztította el a tz. Lakosainak nagy része
mint napszámos, a megyén kívül keresi kenyerét. Földesurai a Pdlffy grófok
voltak.

Chrenócz, kis tót falu, a handlovai völgyben Brusznó felett, 304 r. kath.
jakossal. Postája, távirója és vasúti állomása Privigye. E község XIII. szá-

Chrenúüz.

DIVÉK-UJFALU. A RUDNAYAK VÁRKASTÉLYJAI.

zadban királyi birtok volt. 1430-ban már ,,Hernócz"' a neve és a bajmóczi
várhoz tartozik. Kath. temploma a XVI. században épült és fallal van
körülvéve. Kegyura gróf Pálffu János, kinek itt nagyobb birtoka van. Föl-
desurai mindenkor a Pálffyak voltak.

Chvojnicza, a Kis-Magura-hegy alatt, a Nyitra-völgyben fekv község
627, tisztán németajkú r. kath. vallású lakossal. Postája Német-Próna,
távirója Privigye, vasúti állomása Privigye-Bajmócz. A XVII. század elején

Bajmócz várához tartozott. Kath. kápolnája 1803-ban épült. Földesurai
a Pálffyak voltak, akik itt jelenleg is birtokosok. Itt van a F. M. K E.
által létesített, országszerte híres fafaragó tanmhely, mely különösen gyer-
mekjátékok készítésével foglalkozik, a kormány anyagi támogatása mellett.

Tulajdonosa Bossányi József, ki jóformán egész életét annak szenteli, hogy
a szegény vidék lakóinak jólétét emelje.

Csávoj, szétszórt, irtványokból álló tót falu, a kis Magúra, a „Temesi
szikla" és a Koncsina hegyei alatt, a vármegye legészakibb pontján, Tren-
csén vármegye határán. Lakosainak száma 864. vallásuk r. kath. Postája
Valaszka-Bella, táviró- és vasúti állomása Nyitra-Novák. Határában hajdan
arany- és ezüstbányák voltak, melyeket azonban csekély tartalmuk miatt
nem aknáztak ki. Kath. temploma 1789-ben épült. A lakosok, mint házalók,

3ze vidékeken vándoriparral foglalkoznak. A XIV. század vége felé mint
a Bossányiak birtoka szerepelt.

Chvojnicza.

Csávoj
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Czach. Czach, nagyobb német község a Nyitra-völgyben, Német-Próna mellett.

Lakosainak száma 882, vallásuk r. kath. Postája Német-Próna, távirója

Privigye, vasúti állomása Privigye-Bajmóez. R. kath. temploma 1896-ban
épült; kegyura a vallásalap. A XIV. században itt aranyat mostak a lako-

sok. Földesura a XVI. század óta, amikor ,.Csek
u (Chek)-nek nevezték,

az erddi gróf Pálffy család volt, melynek itt most is nagyobb birtoka van.
Czisel - Czigel, tót község a Nagy-Kries begy alatt, Privigyétl délkeletre, 8

kmre, 578 lakossal. Vallásuk r. kath. Postája, távirója és vasúti állomása
Privigye. E község 1461-ben „Cyglen" név alatt szerepel. Kath. temploma
a XVII. század végén épült. Kegyura gróf Pálffy János. Földesurai a

Pálffyák voltak, akiknek itt jelenleg is nagyobb birtokuk van.

uivék-jeskófaiu. Divéle-Jeskófalu , rudnóvölgyi kis tót község a „Kis-Rokos" nev hegy
tövében, a Belanka-patak mellett, 161 r. kath. vallású lakossal. Postája

Nyitra-Rudnó, távirója Privigye, vasúti állomása Nyitra-Novák. Földesurai

az Ujfalussy és a Rudnay családok voltak.

Divék-üjfaiu. Divéh-Ujfalu és Szomorfalu egyesített rudnóvölgyi községek, melyekhez
Beznakfalva is esatoltatott. Szintén a Rokos nev hegy lábánál fekszik.

Lakosainak száma 461, vallásuk r. kath. (65 izraelita). Posta- és vasúti

állomása Nyitra-Novák, távirója Privigye. Divék-Ujfalut a Divék nemzet-
ségbeliek alapították. 1270. eltt Divecske név alatt szerepel. Kath. temploma,
mely fallal van körülvéve, nagyon régi, de 1820—28 között újra építették.

Kegyura a Rudnay-család. Itt izr. imaház is van, mely 1886-ban épült. A
községben három érdekes régi várkastély van. Az egyik, mely jelenleg

Rudnay Istváné, 1380-tól 1401-ig épült, a mely utóbbi évben a várárkokat és

sánczokat fejezték be. E várkastély, mely akkoriban az Ujfalussy és a

Rudnay-családé volt, a XVI. században az Ujfalussyak birtokába került

és gróf Ujfalussy Károly halálával a Rudnay-családra szállott. 1818 óta

Rudnay Elek (Rudnay Sándor primás testvére) birta, a kitl a jelenlegi

tulajdonos örökölte. A másik várkastélyt az Ujfalussyak már mint bárók,

a XVII. században építtették, a XVIII. században pedig kibvítették; ké-

sbb, örökség útján, Rudnay Dénesre szállott, aki 1886-ban eladta. Jelenleg

idegen kézen van és tulajdonosa szeszgyárrá alakította át belsejét. A har-

madik várkastély Rudnay Jusztin tulajdonában van. Ezt gróf Ujfalussy

Mátyás özvegye, Károlyi Éva, a XVIII. század közepén építtette. Késbb
szintén a Rudnayakra szállott és örökség útján került a jelenlegi tulajdo-

nos birtokába. Rudnay Jusztin kertjében egy rendkívül ritka terjedelm és

teljesen egészséges, óriási hársfa áll, mely egyike az ország legritkább pél-

dányainak. Rudnay István birtokában van az Ujfalussy és Rudnay csa-

ládok érdekes levéltára, melyben, többek közt, ll Arpádkori oklevél van.

Legrégibb köztük egy 1242-ben Akur, Bojon és Eszte (Joakun-nak, a nyit-

rai vár comesének fiai) közt létrejött osztály-levél. Ugyancsak a Rudnay Ist-

ván tulajdonát képez kastély pinczéjében a 30-as években XV. századbeli

fegyverzeteket találtak, a község határában pedig többször bukkantak el-

ásott pénzekre. Az utolsó ily lelet a 80-as években történt, amikor egy

juhász körülbelül 300 drb apró arany- és ezüstpénzt talált ; a község fö-

lött elterül hegyeken pedig gyakran fordulnak el kkorszakbeli cserepek.

1808-ban a községben pórlázadás volt. Értelmi szerzje báró Splényiné, szül.

gr. Ujfalussy Gabriella, ki — mert a divék-uj falusi birtokot a Rudnay csa-

ládnak ítélték oda és adták át végrehajtás útján — Valaszka-Belától

kezdve, az egész rudnóvölgyi községek jobbágyait leitatva, mintegy 5000

emberrel a várkastélyt megostromolta és a birtokot visszafoglalta, mely
alkalommal Turchányi János volt vértes-ezredes, ki mint vendég tartózko-

dott ott, fejére halálos ütést kapott. Ujfalussy grófn fölött törvényt tartot-

tak s fogságra ítélték, melyet bnszerz ügyvédjével együtt Nyitrán ki is

töltött.

Dizíin. Dlzsin, kis tót község a Rudnóvölgyben, az Oborszki és Lazni nev
hegyek tövében, a Belanka-patak mellett. Lakosainak száma 227, vallásuk

r. kath. Postája Nyitra-Rudnó, távirója és vasúti állomása Nyitra-Novák.

Földesurai a Rudnayak voltak. E községrl már a XIII. században van

említés téve; akkoriban „Dolsin" néven nevezték,

uobrocsna. Dobrocsna, az e községrl elnevezett regényes völgyben, szintén a







Nyitravármegye községei. 129

Dubnicza.

Belanka-patak mellett fekv tót falu, 260 r. kath. vallású lakossal. Postája
Nyitra-Rudnó, távíró- és vasúti állomása Ny.-Nóvák. Határában hajdan
aranybánya volt. Földesurai szintén a Rudnayak voltak. A XIII. században
„Bükk" (Bykk) volt a neve, de 1337-ben már mint „Dobrochnya" fordul el.

Dubnicza, regényes fekvés kis tót falu, az Óbora nev fenyveserd
mellett, Bajmócztól északra. Lakosainak száma összesen 199, akik római
katholikusok. Postája Bajmócz, táviró- és vasúti állomása Privigye. Régi
község, melynek okiratilag igazolható nyomai már 1113-ra vezethetk vissza.

Földesurai a Pálffyak voltak.

Felsö-Lelócz, nyitramenti kis tót község, 269 r. kath. vallású lakossal. Feisö-Leiócz.

Postája, távirója és vasúti állomása Nyitra-Novák. A falu 1332-ben királyi

birtok volt. Késbbi földesurai a Tarnóczyak voltak.

LASZKÁR. A LASZKARY-CSALÁD VÁRKASTÉLYA. (TARNÓCZY KÁZMÉR TULAJDONA.)

Fds-Sulócz, regényes fekvés tót község Bajmócztól északnyugotra,
186 r. kath. vallású lakossal. A falu utczáját patak szeli át. A község pos-

tája Bajmócz, távirója és vasúti állomása Privigye. Földesurai már 1315-ben
a Divélciek és késbb az ezektl származó Rudnayak voltak. A községnek
Alsó-Sutóczezal együtt közös állami elemi népiskolája van.

Gajdéi, nagy német falu a járás északi határán, Turóczvármegye szom-
szédságában, a Nasenstein nev hegy alatt. Lakosainak száma 1833, vallá-

suk r. kath. Postája van, távirója és vasúti állomása Privigye. 1413-ban a

község „Gejdel" név alatt a bajmóczi vár tartozéka volt. Kath. temploma,
nagyon régi, a XIV. században épült, kfallal van körülvéve és kegyura
gróf Pálffy János, kinek itt nagy kiterjedés birtokai vannak. Földesurai a

Thurzók és késbb az erddi gróf Pálffyak voltak. Határában fakad a Nyitra folyó.

Handlova, nagy község, a hasonnev völgyben, a Nagy-Krics alatt, a

Handlovka-patak mellett. Egyetlen utczája nem kevesebb, mint hét kilo-

méter bosszúságban vonul a keskeny völgy talpán. Lakosainak száma 3506,

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. I /

Fels-Sutócz.

Gaidel.

Handlova.
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Hrádecz.

Jalovecz.

Kanyánka.

Kesselk-
Podhrágy.

Kis-Csaucsa.

Kis-Lehota.

Kis Lehotka.

Kis-Próna.

Koczur.

kik közt csak 100 tót van, a többi mind német. Vallásuk r. katbolikus ;

még izr. is alig néhány él köztük. Postája van, táviró- és vasúti állomása
Privigye. Lakosságáról, mely a vármegye legérdekesebb népfajai közé
tartozik, más helyen bvebben irunk. Egy 1385-bl származó oklevél sze-

rint els telepese a ífe'wwZ-család volt, mely Körmöczbányáról származott
ide. A község Corvin János idejében különféle kiváltságokat élvezett. Sza-
polyai István Corvin Jánostól elfoglalta. Majd a Thurzók birtokába ment
át; késbb pedig a Pálffyaké lett, kik itt jelenleg is birtokosok. Kath.
temploma fallal van körülvéve. A XV. században kezdték építeni, de szen-
télyrészét csak a XVI. század végén építették hozzá. Kegyura gróf Pálffy
János. A templomban több értékes ötvösmvet riznek; igy egy gótikus
szentségtartót és egy XVI. századból ered ezüst keresztet. A községházán
számos XVII. századbeli okiratot riznek. A helységtl délre kszén-
bánya van mvelés alatt ; van itt továbbá gzfrész és gzmalom, három
vízimalom, kath. olvasó-kör, önkéntes tzoltó egylet és több iskola. Lakosai-
nak nagy része gyümölcstermeléssel és kereskedéssel foglalkozik.

Hrádecz, kis tót falu, Privigyétl keletre, a hradeczi erdk alatt. A köz-
séget hegyi patak szeli át. Lakosainak száma 257, vallásuk r. kath. Posta-,
táviró- és vasúti állomása Privigye. 1433-ban a bajmóczi vár tartozéka volt.

A községben fennálló állami elemi iskola hivatva van a lakosok magyaro-
sodását elmozdítani. Földesurai az erddi Pálffy grófok voltak.

Jalovecz, a handlovai völgyben fekv tót község, 303 r. kath. lakossal.

Posta-, táviró- és vasúti állomása Privigye. Földesurai az erddi Pálffyak
voltak. A község 1430-ban Bajmócz várának tartozéka volt.

Kanyánka, Privigyétl északra, a Nyitra jobb partján. Lakosai tótajkuak,
számuk 241, vallásuk r kath. Postája Nedozser, táviró- és vasúti állomása
Privigye. Földesurai a Pálffyak voltak. Már a XV. század végén Bajmócz
várának birtoka volt.

Kesselökö-Podhrágy, Turóczvármegye határán, a Ptacsnik hegység egyik
nyúlványán fekv tót község, 534 r. kath. lakossal. Posta- táviró- és vasúti
állomása Nyitra-Novák. Kath. temploma a múlt század elején épült. Kegy-
ura a vallásalap. A község fölött a Podhrágy-hegyen emelkedik a kesselki
várrom, a kesselki Majthényiak-nak si fészke, melynek történeti szerep-
lésérl más helyen szólunk. A XIV. század közepén királyi vár volt.

A romokat nemcsak az id viselte meg annyira, hogy ma már csak néhány
falrészük látható, hanem a falu lakosainak kegyeletlensége is, akik a vár
falában kitn építkezési anyagot látva, minden ellenrzés daczára szét-
hordják.

Kis-Csaucsa, a handlovai völgyben fekv tót község, 526 r. kath. vallású
lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomása Privigye. Földesurai az erddi
Pálffy grófok voltak, akiknek itt most is nagyobb birtokuk van. A XV.
században „Cscse" (Chewche) néven említik, mint a bajmóczi vár tartozékát.

Kis-Lehota, a Ptacsnik hegységnek nyugati oldalán, Kesselk-Podhrágy
közelében fekv tót község, 362 r kath. vallású lakossal. Posta-, táviró- és
vasúti állomás Nyitra-Novák. Kápolnája e század elején épült. Földesurai
a Majthényiak voltak. E község 1602-ben Kis-Paplehota néven szerepelt.

Kis-Lehotka, Privigye mellett, ettl keletre, a hradeczi erdk alatt fekv
tót falu, 183 r. kath. vallású lakossal. Posta-, táviró és vasúti állomása
Privigye. A községben állami népiskola van. A XIV. században Privigye
város birtoka volt. Késbbi földesurai a Pálffyak voltak.

Kis-Próna, a Nyitra balpartján fekv tót község, 450 r. kath. vallású
lakossal. Postája Német-Próna, táviró- és vasúti állomása Privigye. A köz-
ség közelében van a Visehrad nev hegy, melyen egy várnak már csekély
rommaradványa található. E falu a XIV. században már a Bossányiak bir-
toka volt. Késbb a Kosztolányi-család volt a földesura.

Koczur, Bajmócz alatt, a Nyitra-folyó közelében fekv tót község,
összesen 142 r. kath. vallású lakossal. Postája Bajmócz, táviró- és vasúti
állomása Privigye. Már 1113-ban szerepel „Cozuran" név alatt. Az egész
falu, hegyoldalon elszórva fekv házakból áll. Földesurai a Divékiek voltak és
akkor „Kucsure" (Kuchure) volt a község neve. Késbb a Simonyi-esalád
lett a földesura.
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Kós, tót község, Privi-

gyétl délnyugotra, 7 kilo-

méterre, 850 r. kath. vallású

lakossal. Vasúti megálló.

Posta- és távirója Privigye.

Egy XIV. századbeli német
okiratban „Andreasdorf" né-

ven szerepel. A XV. szá-

zad els felében „Kas" név
alatt a Bajmócz várához tar-

tozó szabadalmasok telepe

volt. Kath. temploma a
XVIIL század végén épült

és fallal van körülvéve.

Kegyura gróf Pálffy János,

kinek itt nagyobb birtoka

van, melyhez egy gazdasági
szeszgyár tartozik.

Kosztolnafalu a Belanka
völgyben fekszik, Banka és

Dlzsin közt. Lakosai tótaj-

kuak, számuk 275, vallásuk

r. kath. Postája Nyitra-

Rudnó, táviró- és vasúti „ál-

lomása Nyitra-Novák. s-
régi község. 11 13-ban „Kosz-
tulán" (Costulan) néven vár-

birtok volt. Kath. temploma,
mely fallal van körülvéve,

1515-ben már fennállott.

Hajóját 1742-ben építették újra. Földesurai a Rudnayák voltak.

Krstyánfalu, a Belanka-patak völgyében, Rudnó mellett, a Rokos-hegy
alatt fekv tót község 212 r. kath. vallású lakossal- Posta-, táviró- és

vasúti állomása Nyitra-Novák. E község 1343-ban egy helyen „Christinensis",

egy másik oklevélben pedig „Christinenfalva" név alatt mint a TJirék

nemzetség birtoka szerepel. Van itt egy régi nemesi kúria, melyet a Tur-
csányiak építtettek

;
jelenleg Kubinyi Gusztáv tulajdona. Földesurai a Tur-

csányiak voltak.

LaszMr, a Nyitra bal partján fekv tót község, Kostól délre. Lakosai-
nak száma 219, vallásuk r. kath. Posta-, táviró- és vasúti állomása Nyitra-

Novák. A XV. század elejérl származó okiratokban „Laszkafalva" néven
szerepel Itt van egy Tamóczy Kázmér cs. éskir. kamarás tulajdonát képez
várkastély és szép, regényes részletekben bvelked angol park. A kastély

hajdan sánczokkal és vizárkokkal körülvett vár volt. A laszkári, bajmóczi
és kesselki várak urai szükség esetén elzárták a völgyet a közös ellen-

ség eltt és együtt védelmezték. Késbb, az Erddyek alatt, az árkokat be-

leillették, a megrongált várfalakat széthordták és egyik részét átalakítot-

ták kastélynak, melynek falai még az emeleten is közel 2 méter vastagságnak.
Most 24 szép kényelmes helyisége van, ezek közt egy freskókkal díszített

nagy terem és egy csinos kápolna. Emeletén széles, nyitott, oszlopos erkély

húzódik végig. Az uradalom és a kastély a Laszkáry családé volt, azután
átment a Berényiek, rnajd a gr. Erdöydek birtokába, végre a báró Braunecker-

családé lett és vásárlás útján került a jelenlegi tulajdonos atyjának kezébe.'

Lazán, a Nyitra jobb partján, Privigyétl északra, 627 tót nyelv, r.

kath. vallású lakossal. Postája Nedozser, táviró- és vasúti állomása Privigye.

Kath. temploma 1874-ben épült. A községben jól berendezett kórházat tar-

tanak fenn. A falu 1430-ban Bajmócz várához tartozott.

Lestyén, a Kis-Magura alatt, a Belanka-patak völgyében fekv tót köz-

Bég, 266 r. kath. lakossal. Postája Nyitra-Hudnó, táviró- és vasúti állomása
Nyitra-Novák. Földesura 1348-ban a Divék nemzetség volt és késbb az

ezen nemzetségbl származó Rudnayák.

17*

KÓ3.

Koszlolna-
l'alu.

Krstyánfalu.

Laszkár

Lazán.

Leslyén.
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Lipnik. Lipnik, a handlovai vödben Chrenócz mellett fekv tót falu, 261

r. kath. vallású lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomása Privigye. Alatta

folyik el a Handlova-patak. Földesurai a PálffyaJc voltak.

Lomnicza. Lomnicza, a Sztrázs-hegy alatt, a Belanka-patak völgyében fekv tót

község, 228 r. kath. vallású lakossal. Postája Nyitra-Rudnó, táviró- és vas-

úti állomása Nyitra-Novák. Itt a Thonet-czég hajlitottfa-bútorgyárának egy
kisebb gzfrész-telepe van. Földesurai a XIV. elején a Divékyek és késbb
az ezektl származó Rudnayak voltak.

Mácsó. Mácsó, kis tót község, a Belanka-patak völgyében, Nyitra-Divék mellett.

Lakosainak száma 189, vallásuk r. kath. Postája Nyitra-Rudnó, távirója

Privigye, vasúti állomása Nyitra-Novák. A XV. és XVI. században „Macsal"
(Machal) név alatt mint a Divék nemzetség birtoka szerepel. Késbb a

nyitrai székeskáptalan volt földesura.

Majzei. Majzel, a Zsjár-hegység, Visegrád-hegye alatt fekv tiszta német falu,

Német-Próna mellett, 399 r. kath. vallású lakossal. Postája Német-Próna,
táviró- és vasúti állomása Privigye. Földesura 1419-ben a Bossányi-cs&lád volt.

Morovno. Morovno, Handlovától északra fekv kis tót falu, összesen 180 r. kath.

vallású lakossal. Postája Handlova, táviró- és vasúti állomása Privigye.

srégi község, mely már a XII. század elején „Morava" név alatt szerepelt.

Corvin János birtoka volt, kitl Szapolyai István elfoglalta. Késbb a Thurzók
tulajdonába került és végre a Pálffyak lettek urai. A faluban állami elemi

iskola van.
Nagy-csaucsa. Nagy-Csaucsa, a handlovai völgyben, Privigyétl keletre fekv tót köz-

ség, 322 r. kath. vallású lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomása Privigye.

Földesurai az erddi Pálffyak voltak. A község 1430-ban már a bajmóczi
vár tartozéka volt.

Nagy-Lehota. Kagy-Lehota, Kesselktl északnyugotra fekv tót község, 832 r. kath.

vallású lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomása Nyitra-Novák. Kath.
temploma a múlt század elején épült. Földesurai a Majthényiak voltak. E
község 1388-ban Istvánlehota, 1533-ban Paplehota, 1602-ben pedig mint
Nagy-Paplehota szerepelt és Kesseleke vár tartozéka volt.

Nagy-Lehotka. Nagy-Lehotka, Kis-Lehotka mellett, Privigyétl keletre. Tót község,

339 r. kath. vallású lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomása Privigye. E
község 1383-ban „Mihály-Lehotája" (Myhallehotaya) néven Privigye város

tartozéka volt. Késbbi földesurai az Erddyek voltak.

Neczpái. Neczpál, Privigye mellett, ettl északra fekv tót falu, 327 r. kath.

vallású lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomása Privigye. Földesurai

1430-ban már a Pálffyak voltak, akiknek itt most is nagyobb birtokuk van.

Neduzser. Nedozser, a Nyitra balpartján, 683 túlnyomóan tótajku és kevés magyar
lakossal. Vallásuk r. kath. Postája van, táviró- és vasúti állomása Privigye.

Csupán kápolna van a községben, mely 1866-ban épült. Földesurai már a
XV. században is a Pálffyak voltak. Akkoriban Nádasszer (Nádas ér) volt a
község neve. Gróf Pálffy Jánosnak most is nagyobb birtokterülete van a
község határában.

Nemei-Próna. Német-Próna, nagyközség a Nyitra jobb partján, 2486 lakossal, a kik

közül 36 magyar, 146 tót, a többi német ; néhány ágostai evangélikus és

zsidó családon kívül valamennyi r. katholikus. Postája van, távirója és

vasúti állomása Privigye. Keletrl a Zsjár-hegység, északról a Klak, nyugot-

ról a Kis-Magura-hegység, délrl pedig síkság határolja. Északnyugoti hatá-

rában terjedelmes kmezk, keletnek pedig dombos földhányások terülnek

el, melyek hajdan aranybányák voltak. Dr. Wenzel szerint e bányák,

melyek már a quádok — e vidék els lakóinak — idejében megvoltak, az

Anjouk korában már nem míveltettek. II. Géza alatt flammandok és frankok,

késbb fels-szászok, sziléziaik, thüringiaiak és osztrákok telepedtek itt le. írott

följegyzések egész a XIII. század elejéig vezetnek vissza. A XIII. században a

község a bajmóczi várbirtokok közé tartozott. Az egész terület az aranybányászat

és mosás nyomait mutatja és még a mull, században is két ízben kutattak arany

után a Stoln és a Reisehorn nev felhagyott bányáknál. Lakosai nagyrészt
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tímárok és posztószövk, a nk
pedig aranyhímzéssel foglalkoz-

nak. Van itt posztókészítk egye-

sülete, egy posztógyár és két

társaskör. A lakosok hajdan

szlmíveléssel is foglalkoztak,

de a bor silánysága s ennek

következtében olcsósága miatt

abba hagyták e nem jövedelmez

mívelési ágat. Egy 1275-iki ok-

levél szerint „Terra Prouna u
-t,

a mostani Német-Prónát, gróf

Eechk kapta adományba. A XV.
század végéig Ilosvatf, azután a

XVII. században a Thurzó-es&lád

és végre az erddi gróf Pálffyak

birtokába jutott, A község ok-

iratai a XVI. században tz-

vész következtében elpusztultak.

A község és határa több ízben

harcz színhelye is volt. A törö-

kök feldúlták, Thököly és Bocslcay

hadai is pusztították, a harmincz-

éves háború alatt Mansfeld is

itt bujdosott seregével, 1827-ben

pedig az egész község leégett.

Kath. templomát a XIV. század-

ban Usvay nádor építtette. Ki-

bvítették és restaurálták a XVI.

és XVII. században. Alatta két

tágas sírbolt van. Van a község-

ben egy apáczakolostor is, me-

lyet Czeizel Venant sóskúti plébános 1889-ben alapított.

Xciidzén, tót község, a Magura nyugoti oldalán, 400 r. kath. vallású

lakossal. Postája Nyitra-Rudnó, távíró- és vasúti állomás Nyitra-Novák.

Földesurai a EudnayaJc voltak. Határában hajdan aranybánya volt. A köz-

ségnek a XIV. század els felében „Nevigyen" volt a neve.

Xyitra-Divék, Bastyánka faluval egyesített község a rudnói völgyben,

a Rokos-hegy lábánál, a Belanka-patak mellett fekv tót község 405 r. kath.

vallású lakossal. Postája Nyitra-Rudnó, távirója Privigye, vasúti állomása
Nyitra-Novák. Nevezetes a románkori kéttornyú r. kath. temploma. Építé-

sének ideje pontosan meg nem állapítható. Az építkezés modora és tornyai-

nak elhelyezése a XI. századra utalnak. Hogy a XII. században már fenn-

állott, okiratilag igazolható. Érdekes a templom kapuja is, patkó-alakú, ko-
vácsolt vasból készült díszítéseivel. Orgonája 1673-ból való. A templom, mely-
nek eredeti alakját és építési jellegét a gyakori javítások és átalakítások

elrontották, kfallal van körülvéve. A község nyugoti határában fekv Kis-

és Nagy-Hrádek nev két nagyobb dombon hajdan kisebb váracsok állottak,

melyeknek nyomait az ott még ma is található, mészbe rakott k- és tégla-

maradványok mutatják. A Hrádek-hegy keleti lejtjén több, 2—3 és 20—30

méter átmérj cromlechszer kkerítések, az e környéken található kkori
emlékek, azt a feltevést látszanak igazolni, hogy itt cromlechek voltak,

melyekrl eddig azt hitték, hogy Magyarországon hiányoznak. A Pozsony-
megyében fölfedezett állítólagos cromlechek legalább nem bizonyultak annak.

NYITRA-DIVÉK. A TEMPLOM PORTÁLÉJA.

Nevidzén.

Nyitra-Divék.

1
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A Divéki család egyik ágának bir-

tokában régi nevezetes oklevelek
voltak az Arpádházi királyok ide-

jébl, de a leveles ládát tz pusz-

tította el. Vinclisch István divéki

lakos tulajdonában azonban sok
régi, köztük számos magyar nyelv,
érdekes okirat van a XVI. szá-

zadból ; de a szintén itt lakó Divéki

Ignácz is számos családtörténeti

vonatkozású oklevelet riz. Földes-
urai már a XIII. század elején a

NYITRA-NOVÁK. A MAJTHÉNYI-KASTÉLYOK.

Nyitra-Novák.

Kyitra-Kudnó.

Divék (Deveck) nemzetség és késbb az ebbl származó Ujfalussyak és Rud-
nayak voltak. A községhez csatolt BeznáJcfalva-ipusztáii is volt templom,
melyet Beznák Mihály czímzetes püspök, nyitrai kanonok és fivére János
építtettek. A múlt század végén a templom már oly roskadozó állapotban volt,
hogy be kellett záratni; 1811-ben rombolták le. A község határában a
Skolka nev hegyen egy „Klacsna szkala" nev ksziklában mély barlang
van, mely a Jánosik-féle rablóvilág idejében e környéken bizonyos hirhedt-
ségre tett szert.

Nyitra-Novák, a Nyitra balpartján, Privigyétl délnyugotra 11 kilo-
méterre fekv község, 664 lakossal, kik közül 82 magyar, 35 német, 540
tót. Kevés izraelitán kivül mind r. kath. Posta-, távíró- és vasúti állomás
helyben van. E községrl már a XII. században találunk feljegyzéseket. Kath.
temploma a XV. században épült. Kegyura a Majthényi-csaláá. Az izr. ima-
házat a 70-es években építették. A községben van a Majthényi-családnak
3 nemesi kúriája és egy 4-ik, amely Rakovszky Ferenczé. A Majthényi-féle
kúriák közül kett régi, de csinos' és szilárd épület, a harmadik pedig már
lakatlan. Mind a három a múlt századokban épült, de máig is igen jó kar-
ban van. Tulajdonosaik Majthényi Rudolf és Albert, kiknek itt nagvobb
kiterjedés birtokaik vannak. Rakovszky Ferencz úrilakát annak idején
szintén a Majthényiak építtették. Említésre méltó a Rakovszkv tulajdonát
képez gazdag gyjtemény, mely különböz korbeli régiségein kivül több
nagyértékü keleti sznyeget, régi fegyvereket, családi ékszereket, díszruhát
és szerszámdíszt és exotikus országokból összegyjtött tárgyakat, fleg
fegyvereket foglal magában. A F. M. K. E a községben kisdedóvót tart fenn.

Nyitra-Rudnó, a rudnói völgyben fekv tót falu 274 r. kath. vallású
lakossal. Postája helyben van, táviró és vasúti állomás Nyitra-Novák. Van
kath. temploma, mely 1802-ben és izr. imaháza, mely 1874-ben épült. Atem-
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Poruha.

Kásztocsno.

Kudno-Lehota.

Szebedrázs.

plom kegyura a vallásalap. A községben két régi kuriális épület van. Az
egyik Rudnay Józsefé, a másik Sporzon Erné. Földesura már 1275-ben a

Divék nemzetség volt; késbb az ezektl származó Rudnayak és jelenleg is

Rudnay Dénesnek van itt nag}robb birtoka.

Pollusz, nyitravölgyi tót község, Német-Prónától délre, 219 r. kath. Poiiusz

vallású lakossal. Postája Nedozser, táviró- és vasúti állomás Privigye. A köz-

ségben csak kápolna van, mély 1 890-ben épült. Földesurai a Pálffyak voltak.

1583-ban már Bajmócz várának tartozéka volt.

Poruha, a Kis-Magura nyugoti lábánál, Német-Prónától délnyugotra

fekv tót falu, 581 r. katb. lakossal. Postája Nedozser, táviró- és vasúti

állomása Privigye. Kath. temploma az Arpádházi királyok korában épült és

régi kfallal van körülvéve. Kegyura gr. Pálff'y János. E község 1430-ban
Bajmócz várának tartozéka volt

Básztocsno, tót község, a handlovai völgyben, Handlovától északra, hozzá
közel, 764 r. kath. vallású lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomása
Privigye. E falu 1429-ben „Ráztosnya" néven Bajmócz várának tartozéka

volt. Kath. temploma a XVI. században épült és kfallal van körülvéve.

Kegyura gr. Pálff'y János, kinek itt nagyobb kiterjedés birtoka van.
Rudnó-Lehota, a „Magas Rokos" alatti völgyben fekv tót község, Nyitra-

Rudnó fölött, 317 r. kath. vallású lakossal. Postája Nyitra-Rudnó, táviró-

és vasúti állomása Nyitra-Novák. Földesura 1533-ban már a Rudnay-
család volt.

Szebedrázs, a Nyitra-völgyben, Privigyétl délre fekv tót község, 520

r. kath. vallású lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomása Privigye. Kath.
temploma a múlt század közepén épült. Kegyura a vallásalap. A község
1245-ben Kesselk várának tartozéka volt és azután is a MajthényiaJc voltak

a földesurai.

Szecs, a rudnói völgyben, a Kis-Magura alatt fekv tót falu 262 r. kath.

vallású lakossal. Postája Nyitra-Rudnó, táviró- és vasúti állomása Nyitra-

Novák. 1275-ben a Divék nemzetség birtoka volt. Késbb a Motesiczkyak és

a Bossányiak voltak a földesurai.

Szolka, nyitravölgyi német község, Német-Próna mellett, 251 r. kath.

vallású lakossal. Postája Német-Próna, táviró- és vasúti állomása Privigye.

1424-ben a községnek magyar neve volt ; Zalkának hivták és a túróczi pré-

postság birtokát képezte.

Temes, Csávoj és Nevidzén közt, a Kis-Magura nyugoti lejtjén fekv
tót falu 207 r. kath. vallású lakossal. Postája Valaszka-Bela, táviró- és vas-

úti állomása Nyitra-Novák. Lakosai mint házalók vándoriparral foglalkoznak.

Földesurai 1332-ben a Bossányiak és késbb a Rudnayak voltak.

Tuzsina, Gajdéi alatt, Német-Prónától északra, a Nyitra jobb partján

fekv nagy német község, 2242 r. kath. lakossal. Postája Német-Próna, táv-

iró- és vasúti állomása Privigye. E község három egymástól teljesen elüt
név alatt szerepel. 1393-ban Villa fabri elnevezés alatt találjuk, 1430-ban
pedig Kovács-Lehota (Kovachlehota) néven a bajmóczi vár tartozéka volt.

Kath. temploma 1795-ben épült. Kegyura gr. Pálff'y János, kinek itt nagyobb
birtoka is van. Földesurai mindenkor a Pálffyak voltak.

Valaszka-Bela, a Rudnóvölgy legészakibb részén, Trencsénvármegye vaiaszka-Beia.

határán fekv nagy tót község, 3135 r. kath. lakossal. Posta helyben, táv-

iró- és vasúti állomás Nyitra-Novák. A község házai szétszórtan fekszenek.
84 irtványból áll, melyek legnagyobbrészt a hegyoldalakon állanak. Lakosai
vándoriparral foglalkoznak és mint üveges és ablakos tótok járják be az

országot. Kath. temploma 1799-ben épült. Kegyura a nyitrai püspök. E
község a XI V. században egyszeren „Bella" néven, a XV. század elején

pedig már ..Bélapalaka' elnevezéssel, mint a Bossányiak birtoka szerepel.

Késbbi földesura a nyitrai püspök és a Rudnay család volt.

Verbény, tót község, a Belanka-patak völgyében, Nyitra-Divék mellett, verbény.

l/K ]. káth. lakossal. Postája Nyitra-Rudnó, táviró Privigye, vasúti állomás
Nyitra-Novák. A falu 1895-ben teljesen leégett, Földesurai 1396-tól a Rud-
nayak és a Majthényiak voltak.

Szecs.

Szolka.

Temes.

Tuzsina.



SZAKOLCZAI JARAS.
A szakolczai járás a vármegye keleti szárnyát foglalja el s a Morva-

folyóra dl; közvetlenül határos Morvaországgal. Területe, Szakolcza r. tanácsú
városon kívül 55-269 kat. hold ; lakosainak száma Szakolczával 31,534, énei-
kül 26,608. A magyarok száma összesen csak 400, a németeké 2300, a
lobbi mind tót. A katholikusok 27,300 fnyi számukkal ebben a járásban
is túlnyomóak a vallásfelekezetek közt. A járás fhelye Szakolcza. r. tan.
város. Népességre nézve nagyobb még a járás székhelye, Holics mezváros,
nagyközség.

3^. HOLICS.

olics, egyike a vármegye legrégibb és legérdekesebb városai-

nak. A Morva-folyóhoz közel, magaslaton fekszik, kiemel-
kedve a Morvát szegélyz hullámos lapályból. Lakosainak
száma 5747, akik közül általános többségben van a tót, ne-

vezetesen 4637, azután még 1987 német és 118 magyar. Vallásra nézve 5069
r. kath., 814 ág. ev. és 859 izr. Postája, táviró-állomása van ; egyik állo-

mása a pozsony—szakolczai vasútnak s egyúttal csatlakozó állomás a morva-
országi Gding felé. Fszolgabírói székhely.

Holics hajdan ers vár volt, melynek keletkezése visszanyúl a hon-
foglalás korába. 1205-ben „Winar" volt a neve, a XIV. században pedig
négyféle elnevezését találjuk és pedig: „Álba", „Holicz", „Wezzunkerclr
és „Álba Ecclesia". 1416-ban mint „Neuhaus" szerepel. 1301-bl származó
oklevelek már mint régi várat 'említik. Vízárkai még máig is jó karban
vannak és részben a mostani díszes kastélyt veszik körül, mely a cs. és

kir. család tulajdonához tartozik.

E várnak 1386-ban Stibor vajda volt az ura, 1437-ben gróf Schlick,

1444-ben Pongrácz, 1506-ban gróf Czobor és Bévay és 1736-ban Mária Terézia

és Lotharingiai Ferencz útján került a cs. és kir. család birtokába. Az
imponáló nagyságú kastélyt a Czobor-család építtette, de Mária Terézia,

kinek Holics egy ideig kedvencz nyaralóhelye volt, kibvíttette. A várkastély

egy 1799-ben szerkesztett és a cs. és kir. holicsi urad. levéltárban rzött
„Loealbefund" szerint, akkoriban már két emeletes volt, 98 szobával és a
szükséges mellékhelyiségekkel. A kastély nyugoti oldalán nagy fáczános

terült el. Két oldalán egy-egy halastó, gazdag mesterséges halnevel volt.

A kastélyt körülvev küls sáncz árkait II. József csapoltatta le és tömette

be. A bels vízárkot szintén kiszárították, de máskülönben eredeti állapo-

tában megmaradt. Nem messze innen egy fóka-tó is volt, melyben kilencz

fókát tartottak.

Ez idben Holicsnak 5109 lakosa volt. Az els orvost: Ungcrhoffer

Ferenczet, I. Ferencz rendeletére alkalmazta a városi tanács 600 frt fizetés-

sel és lakással. Ez- ideig csupán seborvosok mködtek a városban. 1774-ben

Mária Terézia elemi iskolát állíttatott, melyet a múlt század végén átlag 180

gyermek látogatott.

A régi kath. templomot, mely kfallal van körülvéve, már nem hasz-

nálják. Ez 1387-ben épült, mig az istentiszteletekre most használt templom
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1755-ben. Az ág. evangélikusok 1787-ben kaptak engedélyt templomépítésre.

Az izraeliták imaháza egyike a legrégiebbeknek. 1755-ben létesítette I. Ferencz
a kapuczinusok kolostorát 50,000 frtnyi alapítványnyal. 1786. márcz. 13-án,

a kolostor a szerzet eltörlése után plébánia-lakás lett, a templom pedig
plébánia-templom. Ugyanekkor zárták be a régi, roskadozó templomot,
melynek 1160 frt érték szentedényeit I. Ferencz idejében hadiköltségre

ajánlották föl. Van az egyháznak egy casulája, mely Erzsébet királyné

nászruhájából készült.

A város két nagy csatának is színhelye volt. 1315-ben itt ütközött

meg Csák Máté és Lipparot Henrik, János cseh király vezére ; 1618—48 közt

pedig a Bethlen-féle felkelés alkalmával tzzel-vassal pusztították el a várost

az ellenséges hadak. Ekkor kapta mai „Holics" elnevezését.

HOLICS. — A FTÉR A RÉGI TEMPLOMMAL,.

A híres holicsi porczellángyárról, melynek készítményei ma már ritka-

ságszámba mennek, más helyen emlékezünk meg. A gyár, 'mely a múlt
század végén még körülbelül 100 munkással dolgozott, és mintegy 50,000 frt

érték árut készített, 1825-ben sznt meg. Ma már csak az épülete áll fenn

és magánczélokra szolgál. Itt van elhelyezve, az azeltti gépház helyén, a

díszes és nagy kaszinóterem. A városban most is több ipartelep áll fenn,

még pedig egy mezgazdasági szeszgyár, három malátagyár, egy gzfrész,
egy mmalom és két szikvízgyár ; kbányáinak lapos réteg kitn anyagát
pedig messze vidéken mint els rend burkoló-anyagot használják.

A lakosok önsegélyz keresztény-egyletet és magyar olvasókört tarta-

nak fenn. Iskolái elégségesek és jók, különösen a Felvidéki magyar köz-

mveldési egyesület óvoda-iskolája, mely itt fontos, hazafias feladatot

teljesít.

A már említett várkastély terjedelmes park közepén áll. Fejedelmi

berendezését a kir. család elvitette onnan, de azért nem áll üresen és ma is

fényesen van berendezve, azonban a legértékesebb bútorok, függönyök, fal-

sznyegek stb. hiányzanak. Ritkaságszámba megy tágas dohányzó- és
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játszótormének disznóbrbl készült és japáni mintákkal préselt falikárpitja,

mely rendkívül értékes, de a falakról csak nehezen, azok rongálásával volna

eltávolítható Van itt egy kis kabinet, mely arról nevezetes, hogy Mária Terézia

sajátkezüleg kivágott silhouettekkel ragasztotta tele a sárga, nehéz selyemmel

kárpitozott falakat. A legváltozatosabb, st néha kaczagtató jeleneteket

ábrázoló silhouettek kimetszése rendkívüli türelmet, biztos kezet és nagy

mízlést igényelt. A falak telidestele vannak ragasztva ilyen képekkel. A
kastély közelében, a fút mentén, fekszenek az emeletes, régi uradalmi épü-

letek, tiszti lakások és irodák.

A járás egyes községei még következk :

Broczlo, nagyközség, a Morva folyó mellett, 1970 tótajku, r. kath.

vallású lakossal. Postája van, táviró és vasúti állomása Kutti. Az Árpádházi

Broczkó.

HOLICS. A OS. ÉS KIR. CSALÁD KASTÉLYA.

királyok alatt jelentékeny község volt. A XV. század közepén „Brodske",

késbb „Brodsky név alatt szerepel. Kath. temploma egyike a legrégieb-

beknek, kegyura a királyi család. Az izraelitáknak is van itt imaházuk,

mely 1891-ben épült. A kath. egyház birtokában 1776-ból származó értékes

ezüstedények vannak. A községben öt kisebb keményítgyár van. A lakosok

kosárfonással és fa-szerszámkészítéssel is foglalkoznak. Földesura a cs. és

kir. család volt, melynek itt jelenleg is nagyobb birtoka van.

Chropó, völgykatlanban fekv tót község. Lakosainak száma 539,
vallásuk r, kath. E község már IV. Béla alatt megvolt és akkoriban Cumtha
Serefel vol1 a földesura 1394-ben „Kropow" név alatt, mint a berencsi vár
tartozéka szerepel. Templomát 176S-l>un gróf Nyáry József és Teréz építtet-
lek. Kegyurai Vagyon István és Ruffher Károly.' Földesurai a Nyáryak,
Amadék és Jeszenákok voltak.

Czoborfalu, a Chvojnieza-völgyben, Holicslól délkeletre, 7 km. -re fekv
tót kuzség. 461 r. kath. és ág. ev. lakossal, kik közt a r. katholikusok
száma túlnyomó. Posta-, táviró- és vasúti állomása Ilolics. Kath. temploma
L793-ban épült. II. Rákóczy Ferencz fejedelem itt vívta egyik csatáját a
császáriak ellen. A községet két ízben nagy csapás érte. A múlt század

18*

Chrop j.

Czo borfalu
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Egbell.

elején a döghalál pusztított itt, 1883-ban pedig teljesen leégett. Úgy a

faluban, mint határában gyakran találnak régi pénzeket, I. Lipót királytól,

II. Rákóczy Ferencztl, Bethlen Gábor fejedelemtl és Frigyes pfalzi

választófejedelemtl. Földesurai a Révayák és Czóborók voltak ; ezektl Mária
Terézia idejében a királyi család birtokába ment át, melynek ma is tu-

lajdona.

Egbell, nagyközség a Morva folyó közelében, a pozsony—szakolczai

vasút mellett. Lakosainak száma 3079, akik tótajkuak és vallásuk, kis

töredék kivételével, r. katholikus. Posta-, távíró- és vasúti állomása van.

E község nyoma csak a XVI. század elejéig megy vissza, amikor „Uykbelw",

„Ebely" név alatt szerepel. Kath. temploma 1851-ben épült és kegyura a

cs. és kir. család. Az izraelitáknak is van itt imaházuk, melv 1859-ben

HOLICS. A CS. ÉS KIR. KASTÉLY JÁTSZÓTERME.

Kató.

Kis-Kovaló.

épült. A község a törököktl sokat szenvedett. 1848-ban meg felváltva hol

a magyar, hol az osztrák csapatok táboroztak itt, 1866-ban pedig a poroszok.

A község lakosainak nagy része kendermagolaj-gyártással foglalkozik. Van
itt még három kisebb keményít-gyár. A lakosok egy magyar olvasókört

tartanak fenn, mely hivatva van a magyarosodást terjeszteni. Földesurai a

Czobor grófok és a Körmendiek voltak, késbb a Czoborok uradalmai a cs.

és kir. család tulajdonába mentek át, mely azokat a mai napig is bírja.

Kató, morvavölgyi tót község, a Morva mellett, Holics és Szakolcza
közt, 478 r. kath., ág. ev. és izr. vallású lakossal, kik között a r. katolikusok
száma túlnyomó. Postája Vrádist, távíró- és vasúti állomása Holics 1500-ban
Stibor vajdának itt nagykiterjedés birtokai voltak és zselléreit itt telepitette

le. Késbbi földesurai a gróf Czoborok voltak, jelenleg pedig a cs. és kir.

családi uradalom a birtokos.

Kis-Kovaló, tót község Chropó mellett, 379 r. kath. vallású lakossal.

Postája Radosócz, táviró- és vasúti állomása Holics. Kath. kápolnáját 1821-ben
vaszkai és kiskovalóczi Vietórisz János építtette. 1894-ben a falunak nagyobb
része tz által pusztult el. A község a XIV. században Berencsvár tartó-
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zékát képezte. Földesurai késbb a Vietoriszoh voltak, jelenleg pedig Kuffner
Károlynak van itt nagyobb birtoka.

Kis-Pritrsd, Holicstól keletre, 2 kmre fekv tót község. 415, túlnyomóan
r. kath. vallású lakossal. Postája Vrádist, táviró- és vasúti állomása Holics.

Katii, temploma 1822-ben épült. E község 1431-ben Holics-vár tartozéka

volt, késbb azonban Szakolcza város birtoka lett.

Kopcsány, nagyközség Holics közelében, ettl délnyugotra, 5 kmre, a

feny-ültetvényekkel változatos, termékeny hullámos mezségen. Lakosai

tótajkuak, számuk 2091, vallásuk túlnyomóan r. kath. és kevés ág. ev. és

izraelita. Postája van, táviró- és vasúti állomása Holics. 1532-ben Holics

várának tartozéka volt. Kath. temploma 1862-ben épült ; a község északi

határában fennáló u. n. Mária-kápolna azonban nagyon régi épület, mely-

nek eredetét homály fedi. A község meUett elterül réteken mesterséges

dombok és árkok vannak, melyeket a hagyomány a tatárjárás idejébl

valónak mond. Tény, hogy földmunkálatok alkalmával az ilyen helyeken

emberi csontokra és fegyvertöredékekre bukkannak. A község déli részén

egy épület áll, mely ma gazdasági épület ugyan, de Mária Terézia idejében

kastély volt, melyben a királyn több izben tartózkodott. Itt volt a cs. és kir.

családnak hajdan hires méntelepe is, melynek mintaszer, szép épületei ma
egy gazdasági szeszgyárt foglalnak magukba. Volt itt egy sörgyár is, de

ez mái- rég beszüntette üzemét. A községnek mintaszeren berendezett is-

kolái vannak. Határában van a cs. és kir. család tulajdonát képez kacsafogó,

amely egyedüli a maga nemében Errl más helyen bvebb leírást közlünk.

A községnek a gr. Czo&or-család volt a földesura és utána a cs. és kir. csa-

lád tulajdonába került, melynek itt nagy kiterjedés uradalmai vannak.

Kutti, nagyközség a Morva folyó és Miava- patak szögében, Pozsony-

vármegye határán, 2883 tótajku, r. kath. vallású lakossal. Van postája,

távirója és vasúti állomása. Kath. temploma 1716-ban épült. Kegyura a cs.

és kir. család. A lakosok, kiknek egy része szerszámkészítéssel foglalkozik,

egy kölcsönös segélyz szövetkezetet tartanak fenn. A faluban keményít-
gyár is van. A község a XV. század második felében „Kuth" név alatt

Elesk-vár tartozéka volt. Késbb a gróf Czoborok voltak földesurai, azután

pedig a cs. és kir. család, melynek itt ma is nagy birtoka van.

Lettnicz, a Morva-völgyben fekv tót község, 567 r. kath. vallású

lakossal. Postája Péterfalu, táviró- és vasúti állomása Egbell. Van egy
kápolnája, mely 1819-ben épült. A község 1874-ben teljesen leégett. Van
egy kénes forrása, melyet azonban csak a lakosok használnak. Földesura a

a XVI. század elejéig a gróf Czobor család volt, késbb pedig a cs. és kir.

család.

Lopasó, a Chvojnicza-völgyben, Chropótól délre fekv tót község, 282 r.

kath. vallású lakossal. Postája Radosócz, táviró- és vasúti állomása Szenicz.

Kath. temploma e század elején épült. A község a XVI. század közepén
még Berencs várához tartozott. Késbb a Czobor család volt földesura, azután
a es. és kir. család.

Mohriháj, tót falu, Szakolczától délre, 4 kmre. Lakosainak száma 708,

vallásuk r. kath. Posta-, táviró- és vasúti állomása Szakolcza. Kath. tem-
ploma 1852-ben épült. E község hajdan Szakolcza sz. kir. város birtoka

volt. A XV. században még „Kis-Senkvic" néven volt ismeretes. A falu

halárában régente állítólag avar sírokat és bennük fegyverdarabokat találtak.

Földesura a gr. Czobor-család volt.

Oreszko, a szenicz—holicsi útban, a Kis-Kárpátokban fekv tót falu,

217 r. kath. lakossal. Postája Radosócz, táviró- és vasúti állomása Szenicz.

Egy 1596-ból származó okiraton e falu „Oresowe"" néven említtetik. A
községben csak kápolna van.

Péterfalu, tót község, Egbelltl keletre, 5 kmre, 1061 r. kath
;
és izr.

vallású lakossal. Postája van, táviró- és vasúti állomása Egbell. Valaha

Kis-Pritrsd.

Kopcsány.

Kutti.

Lettnicz.

Lopasó.

Mokriháj.

Oreszko.

Péterfalu
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mezváros volt, Katii, temploma egyike a legrógiebbeknek. Egyik része

1093-ban épült Könyves Kálmán alatt. 1483-ban Stibor vajda uj hajót épít-

tetett hozzá; de 1762-ben megnagyobbították és a tornyot is újjáépítették.

XI. századbeli szentélye még máig is fennáll. Kegyura a cs. és kir. család.

Az izraelitáknak is van itt imaházuk, mely 1857-ben épült. A községben
egy gummigyár és téglaéget van. A gummigyár kivitelre is dolgozik és

jól van berendezve. A községben a Boldizsár családnak csinos úrilaka van.
1398-ban e falu Holics-vár tartozékát képezte.

Radimo. Radimo, Péterfaluhoz közel, ettl északkeletre fekv nagy tót község
1996 r. kath. és kevés izr. vallású lakossal. Postája Unin, távíró- és vasúti

állomása Holics. Kath. temploma a XVII. században épült. Kegyura a cs.

és kir. család. 1532-ben Holics vár tartozéka volt.

Hadosócz Radosócz, a Kis-Kárpátokban, a Chvojnicza-völgyben, a holics—szeniczi

út mentén fekv tót falu, 1119 r. kath. és kevés izr. vallású lakossal. Fos-
tája van, távíró- és vasúti állomása Holics. E község 1473-ban már mez-
város volt és mint ilyen Holics várához tartozott. Akkoriban fontos szerepet

játszott e vidéken és annak mintegy központját képezte. Errl tanúskodnak
egyebek közt a község birtokában lev okiratok, melyek szerint 1554-ben
I. Ferdinánd vásártartási jogot adott neki. Ezt 1638-ban III. Ferdinánd
megersítette. Ez okiratokban Radosócz község Raspich és Radosolch
nevek alatt szerepel. A község már IV. Béla alatt fennállott. 1429-ben a

husziták elpusztították. Kath. temploma egyike a legrógiebbeknek, de már sok
átalakításon ment át. 1677-ben, 1730-ban és 1744-ben háromízben restaurálták.

Jelenleg keresztalakja van, tornya pedig román izlésü. Van ezenkívül még
két kápolna a faluban, továbbá egy izr. imaház, mely 1830-ban épült. A kath.

templom edényei közt egy gót izlésü, aranyozott, vertmvü ezüstkehely van
1580-ból és egy aranyozott ezüstkercszt (Pacificale) 1674-bl „S. R. D. F.

B. P. 0. Radosovec Anno 1674" felírással. A Canonica Visitatio szerint e

betk a következket jelentik: „Sub reverondo dominó Francisco Bartasovich
parocho in oppido Radosovec 1674." Földesura a Czobor család volt, késbb
pedig a cs. és kir. család.

szent-istvánfaiu. Szent-Istvánfalu, Holicstól délkeletre, 7 kmre. Lakosainak száma 365.

Ezeknek nagyobb része tótajku és r. kath. vallású. Magyar- és németajkú,
továbbá ág. ev. és izr. vallású csak kevés van köztük. Posta-, távíró- és

vasúti állomása Holics. Kath. temploma 1831-ben épült. A Rákóczy-szabad-
ságharcz alkalmával e község határában két ízben volt ütközet. A lakosok,

gyakran találnak régi pénzeket és érmeket, leginkább az Árpádházi királyok

idejébl, továbbá Zsigmond lengyel királytól, I. Lipóttól és Bethlen Gábor
fejedelemtl. Földesurai gyakran változtak. Ezek voltak a Fehérváryak,

Majthényiah, Tersztyánszhyah, Pallachovicsoh és Gersicheh. A községet hajdanta
magyarok lakták.

Tövisfaiu. Tövisfalu, a Chvojnicza-völgyben fekv tót község Holics mellett, 361 r.

kath. és kevés ág. ev. lakossal. Posta-, távíró- és vasúti állomása Holics. A
XVI. században Kürthy Katalin által épített templomot egy felhszakadás e

század elején elpusztította. Az uj templom 1871-ben épült. A község hatá-

rában a Rákóczy-szabadságharcz alatt ütközet volt. A faluhoz tartozó cs.

és kir. családi uradalmi téglagyár agyagföldjében diluviális csontokra bukkan-
tak. Találnak itt gyakran különféle régi pénzeket is és pedig az Árpádházi
királyok korából, Zsigmond lengyel királytól, I. Lipóttól, Bethlen Gábortól,

Frigyes pfalzi választó fejedelemtl és II. Rákóczy Ferencztl ; azonkívül az

itt lefolyt harezok maradványaiképen fegyvertöredékeket és emberi és állati

csontmaradványokat. A községben gzmalom is van. Földesurai a Révayak
és a Czoborok voltak, de késbb a cs. és kir. család.

unin. Unin, Radimo szomszédságában, ettl délkeletre fekv nagy tót falu, 1328

r. kath. lakossal. Posta helyben van. Kath. temploma a XVII században
épült. Kegyura a cs. és kir. család. A községben hajdan vár is volt, mely-
nek nyomai még máig is láthatók. A Rákóczy-szabadságharcz alatt a falu

határában a felkelk és a császáriak közt harcz volt, A lakosok önk. tzoltó-

egyletet és segélyz magtáregyletet tartanak fenn. Földesura 1664-ben a gróf

Czobor család volt, késbb pedig a cs. és kir. család.

vészka. Vészica, a Radosócz szomszédságában, a szenicz-holicsi útban fekv tót
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falu, 392 r. kath. lakossal. Postája Radosócz, távíró- és vasúti állomása
Holics. 1895-ben az egész falu porrá égett és lakosai ínségre jutottak. Föl-
desura 1559-ben a gróf Czobor család és késbb a cs. és kir. család volt,

melynek itt ma is nagy kiterjedés birtoka van.
Vidován, tót község a Chvojnicza-völgyben Radosócz közelében, 278

r. kath. lakossal. Postája Radosócz, táviró- és vasúti állomása Holics. Kath.
kápolnatemploma a múlt század vége felé épült. Földesura 1553-ban a gróf
Czobor család, késbb a cs. és kir. család volt.

Vlcskován, tót falu Vidován mellett, 471 r. kath. lakossal. Postája Ra-
dosócz, távirója és vasútja Holics. Kath. temploma 1870-ben épült. A XVI.
század els felében a holicsi várhoz tartozott és földesurai a Czoborok voltak.

Késbb a cs. és kir. család birtokába került.

Vrádist, tót község, Szakolczától délnyugotra, egyenl távolságra Sza-
kolcza és Holics közt, 703 túlnyomó számban r. kath. és kevés ág. ev. és

izr. vallású lakossal. Postája van ; táviró- és vasúti állomása Holics. Kath.
kápolnája 1866-ban épült. A községben négy malátagyár mködik. A falu

1432-ben „Wrathna" néven mint Szakolcza város birtoka szerepel. Késbb
a gróf Czobor és utána a cs. és kir. család volt a földesura.

Vidován.

Vlcskován.

Vrádist.



SZENICZI JARAS.

A szakolczaival szomszédos szeniczi járás területe 87463 kat. hold.

Lakosainak száma 27 községében 32956, kik közül csak 581 a magyar,
2293 "német, a többi tót. Vallásra nézve van 19164 r. kath., 11697 ág. evan-

gélikus, 2076 izraelita. A járás székhelye : Szenicz.

SZENICZ.

szenicz. ^fe3^Éfc"^ zenicz nagyközség, a Kis-Kárpátokban , Pozsonyvármegye
határán. Lakosainak száma 2922, kik közül 380 magyar,

476 német, 2050 tót; vallásra nézve 1172 r. kath., 1231 ág.

ev., 801 izraelita. Postája, táviró-hivatala van. A legutóbb

megnyilt magyar északnyugoti vasutak kutti—nagy-szombati vonalának egyik

állomása. Szenicz régi város. 1217-ben „Scynte" név alatt mint a galgóczi

vár birtoka szerepelt még ; késbb azonban különböz kiváltságokban része-

sült. Az ide vonatkozó okleveleket, melyek Stibor vajdától, Ulászlótól, Fer-

dinándtól és Mária Teréziától származnak, a községházán rzik.

Szenicz egyike a megye legélénkebb forgalmú városainak. A köz-

ség képe is jó benyomást tesz az idegenre. Hosszú futczáján, melynek

közepén régi temploma áll, csinos, modern épületek váltják fel egymást,

st itt-ott nagyobb szabású épületek is láthatók. Ezek közé tartozik báró

Schmertzing István régi emeletes kastélya, melyet gróf Amadé Tádé építte-

tett, továbbá Kuffner Károly kétemeletes kastélya, Kálmán Imréné eme-

letes kastélya, melyet Havor spanyol tábornok építtetett és amely a gróf

Nyártj család útján került a jelenlegi tulajdonos birtokába, továbbá Vagyon

István földszintes kúriája és parkkal körülvett, várszerüen épített szép nya-

ralója ; az elbbit a gróf Nyáry-család építtette a múlt században, az utóbbit

Vagyon István a nyolczvanas években. Vagyon István lakóhelyiségeit a

Marczibányi-féle gyjteménybl származó számos nagybecs márvány és

bronz reliefek és antik római bronz szobormvek díszítik. Végre a Grün-

feld Fülöp tulajdonát képez urilak, melyet a báró JeszenáJc család építtetett.

R. kath. temploma 1631-ben épült, Kegyurai Vagyon István és Kuffner

Károly. Ág. ev. temploma 1783-ban, az izraeliták díszes imaháza pedig

1866-ban épült.

Iskolái úgy külsleg, mint berendezésüknél fogva mintaszerek. Ugy
az állami polgári fiu- és leányiskola, az állami elemi iskola, a r. kath. elemi

iskola, az ág. ev. és az izr. elemi iskolák, mint a F. M. K. E. által fenntar-

tott óvó, mind kifogástalan és külsleg is csinos épületekben vannak elhe-

lyezve. A község társadalmi életének élénkségét az itt fennálló különféle egy-
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letek bizonyítják ; ezek közé tartozik : a magyar társaskör, a polgári kör,

a jótékony negylet, a daloskör, a temetkezési egylet és az önkéntes tz-
oltó-egylet, míg a takarékpénztár-egylet, az önsegélyz-egylet, az itt fenn-

álló maláta- és a czukorkagyár élénk ipari és kereskedelmi forgalmáról ta-

núskodnak. Lakosai közt az-

eltt nagyon sokan posztóké-

szitéssel foglalkoztak ; az ez

iparágnál mutatkozó mostoha

\ iszonyok következtében azon-

ban ezt az iparágat ma már
csak összesen hárman zik.

Viszontagságokban nem egy-

szer volt része a városnak.

1672-ben vízáradás okozott

nagy kárt a lakosok vagyoná-

ban, st emberek is estek ál-

dozatául. 1866-ban Szoniezen

az osztrák-magyar és a porosz

csapatok közt utczai liarez is

volt.

Itt van Vagyon István

nagybirtokos mintagazdasága

és híres lótenyésztése is. Ezen
kivül Kuffner Károlynak és

Jánossy Zsófia örököseinek

van itt nagyobb birtokuk.

A járás többi községei

következk :

Ilcrencs-Váralja, tót köz-

ség a Miava-völgyben, 1259

lakossal, kik közül 154 r. kath.,

1086 ág. evangélikus. Postája
Szobotist, táviró- és vasúti

állomása Szenicz. A falu a

Padzanek és Kucziperk he-
nyék tövében, a Miava-patak
mellett fekszik. Több kéntar-

talmú forrása is van, melye-
ket azonban csak a község
lakosai használnak. A hi1 vil-

longások alatt az esztergomi
egyházmegye egyik püspökét,
aki épen e községen át, Miava
felé uiazott . itl gyilkolták

meg. Az e jelenetet feltüntet

egykorú érdekes festmény
Szakolczán a ftemplom mel-

letti kápolnában van el-

helyezve. A község fölött, ma-
gas hegy tetején áll a be-
rencsi várrom,melye1 a népha-
gyomány szeriül a honfoglaló

magyarok már itt találtak,

más forrás szerint pedig Aba
comes építtette 1965-tl

L297-ig. A XVII. században

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. 19

Berencs-
Váralja.
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Csácsó.

Csári.

Császtkó.

Dojcs.

SZENICZ. KÁLMÁN IMRÉNÉ KASTÉLYA.

Hluboka.

az akkor még lakható
állapotban lev vár
villámcsapás követ-
keztében kigyuladt és

elpusztult. Történeté-
rl más helyen van
szó.

Büdöskö {Szmrdák),

a koválói hegy alatt,

Ribektl északnyu-
gatra fekv tót falu,

315 r. kath. vallású

lakossal. Posta-, tá-

víró- és vasúti állo-

mása Szenicz. Kath.
temploma nagyon

régi; építési ideje is-

meretlen. A község
nevezetessége kénsavas gyógyforrása, melyrl a fürdhelyeknél írunk bveb-
ben. 1436-ban a község „Zmerdecze" elnevezés alatt mint Csejte várának
tartozéka szerepel.

Csácsó, nagy tót falu Szenicz mellett, ettl nyugotra. Lakosainak száma
1011. Vallásukra nézve 250 r. kath., 693 ág. evangélikus. Postája van, táv-

író- és vasúti állomása Szenicz. A XVI. században „Csecsó" (Chechó) név
alatt említik. R. kath. temploma 1600 körül épült és mögötte terül el a

község régi temetje. Az ág. ev. templomot 1864-ben emelték. Földesura a
Thomka család volt. Itt van Zmertich Iván orsz. képv. régi nemesi kúriája is.

Csári nagyközség, a Morva-völgynek Pozsonymegyével határos részén,

Kuttitól keletre, 6 kilométerre, a Miava-patak mellett. Postája és távirója

Sasvár, vasúti állomása Kutti. Lakosainak száma 1256, akik tótajkuak és

vallásuk r. kath. Temploma 1426-ban épült. Kegyura a cs. és kir. család,

mely itt kiterjedt uradalmakkal bír. A XVI. században Sasvárhoz tar-

tozott.

Császtkó, a Kiskárpátok közt, a Havran-hegy oldalán, Lopasótól keletre

fekszik. Alatta folyik a Chvojnicza-patak. Lakosai tótajkuak, számuk 799,

ezek közt 185 r. kath., 584 ág. ev. és kevés izraelita meg baptista. Postája
Rohó, táviró- és vasúti állomása Szenicz. Ág. ev. temploma 1876-ban épült.

Földesura a báró fforeczky-cs&lád volt. Jelenleg rohói Herber Lipótnak van
itt nagyobb birtoka.

Dojcs, a Miava patak jobb partján, az északnyugoti vasút kutti-nagy-

szombati vonala mellett fekv nagy tót község, 1378 r. kath., ág. ev. és

izr. vallású lakossal,

kik közt a r. katholi-

kusok száma túlnyo-

mó. Postája van, tá-

viró- és vasúti állo-

mása Szenicz. 1542-

ben „Doicsin"-nak
hívták. Kath. tem-
ploma a XIV. század-

ban épült és fallal van-
nak körülvéve. Kegy-
ura a cs. és kir. család.

1874-ben majdnem az

egész község leégett.

Itt van Kálmán Imrén

é

és a Boronkay család

régi nemesi kúriája.

Hluboka, nagy falu, szenicz. - - az amade kastély.
a hasonnev Völgy- (Báró Schmertzing István tulajdona.)
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SZENICZ. A GRÓF NYÁRY-FÉLE KASTÉLY.
(Kuífner Lipót tulajdona.)

ben , a Miava-patak
mellett, Szenicztl

délkeletre. Lakosai-
nak száma 1052, akik
magyarok, németek,
de túlnyomóan tótaj-

kuak és majdnem
mind ág. evangéliku-
sok. Posta-, táviró- és

vasúti állomása Sze-

nicz. E község már
a XIII. században a

berenpsi vár tartozéka

volt. Ág. ev. temploma
1787-ben épült. Hlu-
boka 1848-ban Hur-
bánnák egyik legbiz-

tosabb fészke volt. A
magyar honvédsereg
a községet körül is

zárta, de harczra nem
került. Földesurai a Motesiczkyak és Apponyiak voltak

;
jelenleg Windisgraetz

A I tied hercegnek és gróf Apponyi Antalnak van itt nagyobb birtoka.

Hradist, nagy tót falu a fehér-hegység aljában, Jablonicztól észak-

keletre, 8 kmre. Lakosainak száma 1039, akik r. katholikusok. Posta-, táviró

és vasúti állomása Jablonicz. A XIII. században Galgócz vára tartozéka volt

és mint ilyen, „Haradicsa" néven említtetik. Régi kath. temploma 1654-ben
épült és kfallal van körülvéve. 1848-ban e község tót lakosai hazafias maga-
tartásukkal tntek ki, amikor ugyanis a Hurbanisták a vidéken garázdálkodtak
és a község lakosait is meg akarták nyerni, visszautasították ajánlataikat és

a magyarokhoz csatlakoztak. Földesurai a Pálffyak voltak.

Jablonicz, nagy tót község, a Fehérhegység alján, a Miava-patak mellett.

Lakosainak száma 1872, vallásuk túlnyomóan r. kath. (1561), de vannak itt

ág. evangélikusok (194) és izr. vallásnak is. Posta-, táviró és vasúti állomása

van. Kath. temploma 1729-ben épült. Kegyurai Windischgraetz Alfréd herczeg

és Apponyi Antal gróf, kinek itt nagyobb kastélya van, melyet a Korlátki
család 1500-ban építtetett. E kastélyt 1897-ben átépíttették és restaurálták.

A templom néhány vert ezüstbl készült érdekes ötvösmvel bír. Ezek egy
kereszt, egy kehely, egy szentségtartó és egy füstöl, melyeket gróf Apponyi
Terézia 1750-ben ajándékozott az egyháznak. A község két ízben volt harcz
színhelye, u. m. 1704-ben, amikor Ricsán császári tábornok és Rákóczy hadai
közt véres ütközet volt. Policsko nev dljében hantolták el az itt elesett

156 császári katonát. 1663-ban a törökök az egész községet elpusztították.

Földesurai 1262-ben a KorlátMiek voltak? amikor „Jabloncza" (Jobluncha) volt

a község oeve. Késbb a Motesiczkyek és az Apponyiak bírták. Jelenleg

bg. Windischgraetz Alfrédnek és gr. Apponyi Antalnak van itt nagyobb
birtoka.

Korlátk, Jablonicztól délnyugotra, Leszkó és Czerova községekbl
1890-ben egyesítés útján keletkezelt. Lakosai tótajkuak, számuk 1023, val-

lásuk r. kath., ág. ev. és izr., de a katholikusok száma túlnyomó. Postája
\an. táviró- és vasúti állomása Jablonicz. Leszkó községrl elször 1324-ben
találunk irotl nyomokat. 1403-ban egy német okmányban „Courandtstein"
néven szerepel. Kath. temploma 1802-ben épült. Kegyura a vallásalap. Az
izraelitáknak imaházuk van. Windisehgraetz Alfréd berezeg kastélya és szép
parkja, nagy uradalma és haltenyésztése kiváló nevezetessége a községnek.
A kastély! —- régi alakjában Korlátkey István 1700 körül építtette. E
század elején Motesiczky Istvánra szállott, akitl 1846-ban a Windischgraetz
család vette meg. 1848-ban a kastély körül a magyar és osztrák seregek közt

rövid harcz is volt. A nyolezvanas években a Korlátk egyik részét ké-
pez Czerova község teljesen leégett. A falu fölött, magas hegytetn áll a
korlátki várrom, melyrl más helyen emlékezünk meg. A faluban egy

Hradist.

Jablonicz.

Korlátk.

• >*<«
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Kuno.

Nagy-Kovalú.

Nagy-Pritrzsd.

kisebb forrás van, melynek a környék lakosai gyógyhatást tulajdonítanak.
Valóságos bucsújáróhely e kis forrás. Ide zarándokolnak a szembajosok és

ha meggyógyultak, a forrás környékét szent képekkel aggatják tele. A falu-

ban mezgazdasági szeszgyár is van. Földesurai a Korlátkeyek voltak.

Kuno, tót falu, Szenicz közelében, 463 túlnyomóan ág. evangélikus,
r. kath. 93 és kevés izraelita vallású lakossal. Postája, távirója és vasúti

állomása Szenicz. A község a XV. század közepén még Berencs vár tar-

tozéka volt, késbb pedig a Petyko család lett földesura.

Nagy-Komló, az Oreszko-hegy egyik nyúlványa alatt, Dojcstól északra
fekv tót község, 825 r. kath. vallású lakossal. Posta- távíró- és, vasúti

állomása B.-Szt.-Miklós. Kath. temploma kfallal van körülvéve. Épült a
XVI. században. Kegyura a cs. és kir. család. A község 1394-ben Berencs
várának tartozéka volt.

Nagy-Pritrzsd, a Miava-patak mellett Szenicztl keletre, a Varakova
nev hegy alatt fekv nagy tót falu, 925 ág. ev. vallású lakossal. Posta-,

táviró- és vasúti állomása Szenicz. Egy 1262-iki összeírásban e község ..Petrus"

néven szerepel. Ág. ev. temploma 1773-ban^épült; volt itt egy régibb,

BÜDÖSKÖ (SZMRDÁK).

Oszuszkó.

Ribek.

Roho.

Rovenszko.

1600-ból ered templom is, mely azonban 1770-ben elpusztult. A faluban

egy régi, kastélyszerü épület van. A báró Jeszenák család építtette. Most
idegen kézen van és raktárul szolgál. Földesurai a Jeszenák családon kívül

a Nozdroviczkyek voltak.

Oszuszkó, tót község a Miava patak mellett, Jablonicz szomszédságában,
870 r. kath. vallású lakossal. Posta- és távíró-állomása Jablonicz, vasúti

állomása Szenicz. A XIII. században a Kunta család tulajdonát képezte és

„Ozus" néven Galgócz vár tartozéka volt. Kath. temploma 1751-ben épült.

Földesurai a Pálffyak és az Apponyiak voltak.

Bibék, Szenicz fölött északnyugatra fekv tót község, 374 túlnyomóan
r. kath. vallású lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomása Szenicz. E község
1394-ben „Rypka" név alatt mint Berencs várnak tartozéka szerepel.

Roho, tót község Ribek mellett, 267 r. kath. vallású lakossal. Posta helyben
van, táviró- és vasúti állomása Szenicz. Kath. temploma 1616-ban épült. Sírbolt-

jában nyugszik gróf Ovadányi József. A községben van Herber Lipót lovag

csinos régi kastélya, melyet báró Horeczky Ferdinánd építtetett. Ugyan volt

a község földesura is ; de eltte 1472-ben a község Berencsvár tartozéka volt.

Rovenszko, Szenicztl északra, egy völgykatlanban fekv tót falu 470

lakossal, kik felében r. katholikusok, felében ág. ev. vallásúak. Posta- táv-
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iró- és vasúti, állomása Szenicz. Kath. temploma e század közepén épült.

1439-ben e község Korlátk várának tartozéka volt. Késbb a Petyko-, br.

Jesszenák, br. Horeczky és a Majthényi család volt a földesura.

Rozbéhi, a Fehérhegység alatt, Korlátk mellett, a pozsonymegyei határon
fekv tót falu 303, r. kath. vallású lakossal. Postája Korlátk, távíró- és

vasúti állomása Jablonicz. A községben csak kápolna van, mely mintegy
200 évvel ezeltt épült. A falu fölött emelkedik a korlátki várrom, melyrl
más helyen van szó. Földesurai 1598-ban a Korlátlcöiek és késbb a Motesiczkyak

voltak. Jelenleg Windischgratz Alfréd herczegnek van itt nagyobb birtoka.

Sándorf, a Kis-Kárpátokban a Klineczberg nev hegy tövében, Korlátk
közelében fekv tót falu 1184 túlnyomóan r. kath. és kevés izr. vallású

lakossal. Postája van, táviró- és vasúti állomása Jablonicz. Sándorf, a plébá-
nián rzött régi okmányok szerint, Imre király alatt 1200-ban már mezváros
volt. Kath. temploma egyike a legrégiebbeknek és fallal van körülvéve.

Épült 1143-ban. Kegyura gr. Apponyi Gusztáv és hg. Windischgratz Alfréd.

Rozbehi.

Sándorf

KORLÁTK. WINDISCHGRATZ ALFRÉD HERCZEG KASTÉLYA.

Az izraelitáknak imaházuk van itt. 1895-ben tzvész pusztította el a község-

nek nagy részét. E falut az egykorú okiratok különböz néven említik.

1439-ben,, Svancendorf", magyarul pedig „ Szent-György " (Zenthgwrgh) néven

;

1531-ben ,.Sbantisdorf", 1578-ban „Sancydorf" és 1600-ban már Sándorf

néven, mint Korlátk vár tartozéka szerepel. Földesurai késbb & Motesiczkyak,

voltak. Jelenleg hg. Windischgratz Alfrédnek van itt nagyobb birtoka.

Sasvár, nagyközség, a Miava völgyben, Pozsonymegye határszélén.

Lakosai tótajkuak, számuk 2296, vallásuk r. katholikus és 332 izraelita.

Posta-, táviró- és vasúti állomás. Sasvárról már 1248-ból vannak feljegyzések,

amikor mint fesperességi székhely szerepel. 1288-ban Stibor vajda, a község

földesura, többféle kiváltságokat adott e helynek. Ekkor Sessen-nek nevez-

ték, most pedig Sassin-nak is mondják, ami arra vezethet vissza, hogy e

helyen hajdan nádas volt (Nád tótul sasi-sás). Történeti források szerint azon-

ban Sasvár volt és nem Sásvár. 1294-ben mint királyi várt említik az akkori

feljegyzések. Késbb a község a XVIII. század közepéig a gróf Czobor-csa-

lád birtoka vol1 és vétel utján került aztán a cs. és. kir. család birtokába.

Azrlöii egy karton-gyár is volt itt, mely több mint száz évig állott fenn.

Sasvár.
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Stepanó.

Ez a cs. és kir. családé volt, késbb Puthon -báróé lett, de

a mostoha viszonyok miatt a hatvanas években beszüntette

üzemét. Azntán Patzenhoffer Konrád tulajdonába ment át és

czukorgyárrá alakították át, de mint ilyen is megszüntette

mködését. Az épület várszer és ó-várnak nevezik, mivel a

Czobor-család várkastélynak építtette.

Sasvár kegyhelyérl nevezetes. Két-

tornyú nagy templomát, mely búcsújáró

hely és a hozzá épített emeletes, szép kas-

télyt a pálosok építtették, a kiknek itt

kolostoruk volt. Jelenleg a kastély a cs.

és kir. uradalomhoz tartozik, mely a temp-

lomnak is bkez kegyura. A templom-

ban rzött híres kegyelemképet, melyhez

évenként 80,000-nél több búcsújáró zarán-

dokol, Bakies Angyalka, Bakics Pál had-

vezér leánya és gróf Gzobor Imre alnádor

neje készíttette 1564-ben. Ez a boldogságos

szüzet ábrázoló szoborkép a mostani temp-

lom építése eltt egy kisebb háromszög
kápolnában állott, on-

nan a templom mel-

lett lorétomi kápol-

nába szállítót Iák, mig

aztán a pálosok által

épített díszes temp-

lomba került. A pá-

losok rendjének Jó-

zsef császár által tör-

tént eltörlése követ-

keztében a templom

szép tornyainak épí-

tése abban maradt és

ezeket csak e század-

ban építették ki. Van
itt még egy a XV.
századból való temp-

lom is, mely azonban már használaton kívül van helyezve. Az izraeliták-

nak is van itt imaházuk. A templomi edények közt több nagyon érdekes és

értékes régi ötvösm van, a plébánián pedig Pál fráter magyar barát által

1456-ban festett mvészi becs Magdolna-képet riznek. A község körül két

ízben harcz is volt és pedig: Bocskay és az osztrákok, — s a svédek és

az osztrákok közt. A lakosok nagy része iparral foglalkozik és különösem

sok közöttük a szrszabó és a csizmadia. Van itt takarékpénztár, kath. kör

és kaszinó szép kerti helyiséggel. Itt van a cs. és kir. családi uradalomnak

egyik központja, melyhez mintegy 12,000 k. holdnyi birtok tartozik.

Stepanó nagyközség, a Miava-patak mellett, a pozsonymegyei határon,

Lakosai tótajkuak, számuk 1540, vallásuk r. kath. katliolikus. Postája hely-

ben van, távíró- és vasúti államása Sasvár. Kath. temploma a XVII, század

elején épült. E század elején az egész község leégett és csak a templom

maradt meg. Kegyura a cs. és kir. uradalom.

SASVÁR. A BÚCSÚJÁRÓ TEMPLOM.
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Szmölinszko, Csáritól északra fekv tót falu, 1019 r. kath. és kevés izr. Szmoiinszko.

vallású lakossal Postája Sztrázsa, távirója Sasvár, vasúti állomása Kutti.

Kath. templomát gróf Czobor Imre 1720-ban építtette. Kegyura a cs. és kir.

család. 1867-ben nagy csapás érte a községet, amennyiben aratás után az

egész falu a lakosok termésével együtt leégett. A sasvári cs. és kir. családi

uradalomnak itt nagyobb kiterjedés birtokai vannak. A XVI. században
„Zmolnice" név alatt Sasvár tartozéka volt.

Szobotist, a Verbócz völgyében, az Uchanek hegy alatt, Szenicztl északra

fekv nagy község 2664 túlnyomóan tót és kevés németajkú lakossal, kik

közt 738 r. kath, 1611 ág. evangélikus. Postája helyben van, táviró- és vasúti

állomása Szenicz. A községnek hajdan különböz kiváltságai voltak. 1547-ben
telepedtek oda az u. n. „Habanusok" (hannoveraiak), akik számos érdekes

régi okiratot riznek. „Hof'-nak nevezik a falunak azt a részét, ahol a

habanusok házai állanak. Szobotist az idk folyamán sokat szenvedett a

Szobotist.
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SASVÁR FTEKE.

különféle ellenséges hadaktól. 1428-ban (mikor még Zabatics volt a neve),

Prokop, huszita vezér foglalta el, 1605-ben, BocsJcay gyujttatta fel, törökök

három ízben pusztították el tz által, és pedig 1623-ban, 1624-ben és

1663-ban. Két temploma és egy izr. imaháza van. Csúcsíves katholikus

temploma 1635-ben épült. Kegyura a berencsi közbirtokosság. Ag. ev. tem-

plomát 1783-ban építették. A községben egy régi, szép, nagyszabású kas-

tély van, melyet gróf Nyáry Lajos 1636-ban építtetett. Jelenleg a kastély

Kuffner Károlvé, kinek e vidéken nagy kiterjedés birtokai vannak. Az épü-

letben most az állami elemi iskola és az állami kisdedóvó van elhelyezve;

ezeken kívül azonban még három felekezeti iskola van a faluban, továbbá

egy társaskör és önk. tzoltó-egylet. A község hosszú futczáját a Ma-

lina-patak szeli ketté. A XIII. század közepén a község Bana vára tarto-

zéka vnlt. Késbbi földesurai a NyáryaJc, Amadék, Majthényiah és a Vietoriszók

voltak. ii-i
Szolima, Szenicz tszomszédságában fekv tót falu, o04 lakossal, kik

közül 281 r. kath., 213 ág. evangélikus. Posta-, táviró- és vasúti állomása

Szenicz. Kuffner Károlvnak nagyobb kiterjedés birtoka és szeszgyára van itt.

E község 1446-ban „Szotinafalva" (Zothinafalva) néven szerepel. 1565-ben

még Berencs várának tartozékát képezte.

Sztrázsa, a Miava-patak völgyében fekv' tót község 1409 lakossal,

akik közül 1380 r. kath. vallású. Postája van, távi rój a Sasvár, vasúti állomása

Szottina.

SztrAzsa.
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Verbócz.

Kutti. Katii, temploma 1339-ben épült és kfallal van körülvéve. Kegyura
a cs és kir. család. A községet, ahol a XV. században gróf Özobor Imre
jobbágyai és katonái laktak és ott rséget képeztek, akkoriban ezen jellegé-
rl nevezték el Strázsának, másként „r"-nek (Vr). A szomszédos Belveder
nev dombon állott a grófi várkastély, melynek a pinczéi és 60 méter mély-
ség kútja még most is láthatók. 1620-ban a pestis dühöngött a község-
ben, 1831-ben a kolera pusztította el a lakosok nagy részét, 1876-ban pedig
felhszakadás okozott iszonyú károkat, mely alkalommal egy villámcsapás
a templom tornyát ledöntötte. A cs. és kir. családnak itt nagyobb birtokai
vannak, melyeknek bérlje Felber Vilmos, kinek itt gazd. szeszgyára és hires
marhatenyésztése van.

Verbócz, nagyközség a Javorina hegység nyúlványai alatt, közel a

Morva határhoz. Lakosai túlnyomóan tótajkuak, (198 német), számuk 3917,

vallásukra nézve 227 r. kath. 3472 ág. evangélikus, 218 izraelita. Postája

van, táviró- és vasúti állomása Szenicz. Hajdan szintén a kiváltságos közsé-

gekhez tartozott, az erre vonatkozó okiratok azonban 1757-ban, mikor az

egész község porrá égett, elpusztultak. Csupán egy I. Ferdinándtól 1810-bl
származó, vásárengedélyezési okirat maradt a községházán. Kath. temploma
1590-ben épült. A reformáczió alatt az evangélikusok kezébe került, kiktl

1733-ban vették vissza. Kegyurai a berencsváraljai uradalom utódai. Ág. ev.

temploma 1784-ben épült, izr. imaháza pedig 1830-ban. A községben és hatá-

rában több ízben találtak már XV., XYI. és XVII. századbeli pénzeket és

érmeket. Zsalostina nev dlje régente egy rablóbanda fészke volt, mely
hosszú ideig az egész vidéket rettegésben tartotta. A község 1394-ben

Berencsvár tartozékát képezte. Késbbi földesurai voltak a Nyáryak, Horeez-

kyek, Pongráczok, Jeszendkok, a Hávorok, Boronkayak és a Filok.
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SZOBOT1SZT. - - A GRÓF NYÁRY-FÉLE KASTÉLY (kUFKNER LIPÓT TULAJDONA).



VÁGSELLYEI JARAS.

A vármegye déli részén, a Vág mellékét foglalja el. Területe 59031

kat. hold. Csak 15, de népesebb községbl áll. A vármegye legmagyarabb

járása, jóllehet lakosságának egy harmad része még mindig tót, még pedig

10669, a magyarok lélekszáma 21460, a németek száma 523. Vallásukra nézve

25038 r. kath , 6334 ev. református, 1395 izraelita. A járás székhelye Tomócz.

TORNÓCZ.

'oriicz, nagy magyar község a Vág balpartjan, 2297 lakos-

sal, kik közül 1996 magyar, 250 tót; vallásra nézve álta-

x Iában r. katholikus. Posta-, távíró- és vasúti állomása van.

14 Kath. temploma a XVII. század elején épült és fallal van

körülvéve. Kegyura gróf Runyady Imre. Itt van a vágbalparti vágszabályo-

zási és ármentesít társulat székhelye. A XII. századból származó feljegy-

zések szerint e községnek akkoriban „Durmus" volt a neve.TA XIII. század

vége felé, a mikor a falu a királyi halászok birtoka volt, már az akkori

rásmód szerint „Turnoch"-nak irták.

A járás többi községei :

Farhasd, tiszta magyar nagyközség, a Vág jobb partján, az u. n. deáki-

völgyi vízmedenczében fekszik. Lakosainak száma 4819, vallásuk túlnyomó-

lag ev. ref. (1339), róm. kath. és izraelita (133). Postája van, távirója és

vasúti állomása Vág-Sellye. E község már a XII. század elején szerepel

..Farkas" (Foreos) néven Kath. templomát gróf Károlyi József özvegye,

született Waldstein Erzsébet grófn építtette 1803-ban. Van református

temploma is és izr. imaháza. A község, fekvésénél fogva, gyakran van ár-

víznek kitéve. Nagyobb katasztrófát az 1856-, 76-, 88- ós 94-iki árvizek okoz-

tak. Lakosainak egy része vászonszöv takácsokból áll, akik ez iparágat

még a régi, kezdetleges szövszékeken zik. A községben egy temetkezési

egylet áll fönn, az izraelitáknak pedig negyletük van. Iskolája már 1773-ban

\oli. Történeti nevezetességgel bír az u. n. tölgyerdi dl, melyben a török

világban a farkasdi nk, a törökök ell menekülve, menedéket találtak. Földes-

•niai a gróf Károlyiak voltak és gróf Károlyi Lajosnak itt most is nagyobb

uradalma van.

Hosszúfalu, magyar falu a Vág bal partján, 1001 r. kath. vallású lakos-

sal. Postája Vág-Vecse, táviró-és vasúti állomása Tomócz. Kath temploma

-ban épült Kegyura a sellyei m. kir. közalapítvány. E község 1518-ban

a turóezi prépostság birtoka volt.

Királyi, Moesonok nagyközséghez osatoll község. Lakosai tiszta magya-
rok, számuk 1109, vallásuk r. kath. Postája Moesonok, távíró- és vasúti

Tornócz.

Farkasd.

Hosszúfalu.

Királ yi.

fti i!" éi és Város ü : \ •.
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állomása Tornócz. Földesura a nyitrai püspök volt, akinek itt ma is nagyobb
birtoka van. Már a XII. században szerepel e község „Kralj" név alatt

Köpösd. Köpösd, vágvölgyi nagy tót község a Jácz-patak mellett, 1114 r. kath.
vallású lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomása Vág-Szered. Kath. tem-
ploma e század els felében épült. Kegyura a vallásalap. E község nyomai
a XII. század elejére vezetnek vissza. 1787-ben már iskolája is volt. Van itt

két régi kúria, melyeket gróf Starhemberg Antal építtetett. Az egyik jelenleg
báró Schmertzing István tulajdonát képezi, a másik a Kérgeké.

Magyar-sók. Magyar-Sók, nagy magyar falu a Vág bal pártán, Tornócztól délkeletre,

2246 túlnyomóan r. kath., kevesebb (676) ev. ref. és izraelita vallású lakossal.

A reformátusoknak templomuk van itt, mely 1806-ban épüit. A község
postája helyben van, táviró- és vasúti állomása Tornócz. Sokat szenvedett
az elemi csapásoktól. 1873-ban árviz tette tönkre, tiz évvel késbb pedig a

jég verte el a határát és a tz pusztította el a község nagy részét. A lako-

sok, kik télen kosárfonással foglalkoznak és e czikket jól értékesítik, temet-
kezési egyletet és ev. ref. ifjúsági dalegyletet tartanak fenn. A falu lo05-ben
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MOCSONOK A PÜSPÖKI KASTÉLY.

még Sempte vár tartozéka volt. Késbbi földesurai a Hunyadi/, a Károlyi
és a Berchthold családok voltak.

Moosonok Mocsonok, nagyközség a Vág völgyében. Lakosai túlnyomóan tótajkuak,

számuk 2812, vallásuk r. kath., ezenkívül 259 izraelita. Postája van, táviró-

és vasúti állomása Tornócz. A községben egy kath. templom és egy ká-

polna van. Kegyura a nyitrai püspök, kinek itt nagyobb kiterjedés uradalma,

nagyszabású kastélya és díszes parkja van. A szép emeletes kastélyt néhai

Palugyay Imre, volt nyitrai püspök építtette. Berendezése fényes. Kápolná-

jának oltárképe és keresztje pedig valóságos remekm és nagyon értékes.

A kastély eltt díszes szökkút van, mögötte pedig szép részletekben b-
velked angol park terül el. 1868-ban nagy tzvész pusztított a községben,

mely a lakosok egy részét tönkre tette. E községrl már a XII. században,

mint a zobori apátság birtokáról tétetik említés.

Negyed. Negyed, magyar nagyközség, a Vág jobb partján, 3848 túlnyomóan

ev. református (2353), ezenkívül r. kath. és izraelita (113) lakossal. Postája

helyben van, táviró- és vasúti állomása Tót-Megyer. Ev. ref. temploma

1787-ben épült, kath. temploma, pedig 1761-ben. Kegyura a nyitrai püspök.

A katholikusoknak már 1701-ben volt itt iskolájuk. A község egyik dljén
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számos kkori cseréptárgyat, törmeléket stb. találtak. A falut 1873-ban tz-

vész pusztította el, 1894-ben pedig az árviz döntött romba 256 házat a hozzá

tartozó épületekkel. Földesura a XII. században a zobori apátság volt.

Késbb a nyitrai püspök lett az ura, kinek itt most is nagyobb birtoka van

Pattá, tót község a Vág balpartján, 1345 r. kath. vallású lakossal. Pos- Patta -

Iája helyben van, távíró- és vasúti állomása Szered. E község a XII. század

közepén már fennállott. Kath. temploma 1820-ban épült, de már a török

hódoltság idejében volt itt önálló plébánia. A község határában, az országút

mentén az 1848-iki zsigárd-peredi ütközettel egyidejleg folyt harczban elesett

honvédek emlékérc emlékoszlopot állítottak fel. Földesurai az Eszterházyal

és Appel Gusztáv voltak, kinek sei a burgonyát honosították meg Magyar-

országon. Most dr. Ballaij Lajosnak van itt nagyobb birtoka.

Semjite. nagyközség a Vág balpartján, 1748 magyar, német, de túlnyo- Senip te.

móan tótajku, r. kath. vallású lakossal. Postája van, távirója és vasúti állo-

mása Szered. Két kath. temploma van ; az egyiket, mely szllhegyen áll

és „Szent-Haraszt" templomnak neveztetik, gr. Thököli Katalin a XV?-VH,

században építtette. E templom nagyon látogatott búcsújáróhely. A másik,

mely a községben van, szintén nagyon régi. Kegyura Alsacc Angelica

d'Hennin herczegn, kinek itt nagyobb birtoka is van. Földesurai a török

idkben a Thurzók voltak, amikor a község ers kfallal vol körülvéve és

megersít ve, a mint hogy már a XII. században találunk e községrl mint

erdített helyrl feljegyzéseket. Késbb az Eszterházyal lettek földesurai. Sán-

dor Géza törvényszéki elnöknek itt csinos urilaka van.

Sopornya nagyközség, a Vág balpartján fekszik. Lakosainak száma sopomya.

2989 és ezek közül 29j8 róm. katholikus. Nyelvére nézve csekély kivétellel

mind tót, Postája van, távíró- és vasúti állomása Szered. A község 1251-ben

Sempte vár tartozéka volt, Eredeti neve— a hagyomány szerint — „Sopárnya"

volt. Hogy itt hajdan magyarok laktak, azt a dlk magyar elnevezésébl

lhet következtetni. Templomot — a mely körül temethely is volt —
1777-hen kapott Sopornya; azeltt csak egy kis kápolna volt itt. Egy kis

Máriaszobor, a mely a templomban riztetik, e kápolnából származik. A köz-

séget többször nagy csapás érte. A határban talált régi fegyverek töredékei

s más régiségek azt mutatják, hogy Sopornya már a tatárjárás idejében is

sokat szenvedett. A török világban a törökök pusztították. A harminczas

évek elején nagy kolera-járvány dühöngött itt, a mikor több mint egy

harmada a lakosságnak kihalt. 1848-ban az osztrákok gyújtották föl a falut.

Mészáros Dávid plébánost az osztrákok elfogták, halálra ítélték s Pozsonyban

agyonlövették. 1813-ban Sopornya egyik utczáját egészen elsöpörte a rend-

kívül nagy árvíz s határában igen sok kárt okozott. Az 1894-iki vízáradás

szintén sok kárt tett. 1848. év eltt a galánthai gróf Eszterházy család

vág-szeredi ága volt itt a földesúr, jelenleg pedig D'Hennin Angelika franczia

herczegn és a brT Schey család. A hagyomány szerint a Kövecses pusztához

tartozó „Sv. Mikulás" dombján valamikor kolostor volt, a mi mellett az is

tanúskodik, hogy azon a helyen szántás közben emberi csontokat, valamint

sok téglatörmeléket találtak.

Szelöcze, magyar község a Vág balpartján, Magyar-Sók mellett. 1671 szeiöcze.

r. kath., ág. ev., ev. ref. és izr. vallású lakossal, kik között a r. katholikusok

száma túlnyomó. Postája Magyar-Sók, távíró- és vasúti állomása Tornócz.

Kath. templomai L787-ben építették. Kegyura a vallásalap. Az izraelitáknak

zsinagógájuk van itt. mely 1802-ben épült L866-ban a községben épített út

felháuyása alkalmával sok emberi csontmarádványra és régi fegyverdara-

bokra bukkantak. A község gyakran volt kitéve elemi csapásoknak. 1861-ben

nagv tzvész pusztította. 1883-ban pedig jégverés tette tönkre a lakosok

vágyónál és 1873 eltl a gyakori nagyobb árvizek okozlak ínséget. A köz-

20*
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ségrl Szent László király alatt „Szelcz" (Seleuch) néven, mint a pannon-
halmi apátság birtokáról van feljegyzés. Földesurai késbb a Runyady grófok

voltak, jelenleg pedig gróf Károlyi Lajosnak van itt nagyobb birtoka.
vág-Kiráiyfa. Vág-Királyfa, magyar község a Vág jobpartján, Vág-Sellye mellett,

ettl északnyugatra, 1514 r. kath. lakossal. Posta-, táviró- és vasúti állomás
Vág-Sellye. Kath. templomáról már egy IV. Béla korabeli 1252-bl származó
oklevél szól, amikor IV. Béla a községet a turóczi prépostságnak adomá-
nyozta A templom 1250—60 közt épült, ele idközben megnagyobbították.
Késbb a jezsuiták birtokába került, ma pedig közalapítványi birtok. Kegyura
a vágsellyei közalapítványi uradalom. A templomi edények közt egy érdekes,

MOCSONOK. TEREM A PÜSPÖKI KASTÉLYBAN.

szép XVI. századbeli kelyhet riznek. A községet 1876-ban tzvész pusztí-

totta el.

vág-seiiye Vág-Sellye, nagyközség a Vág jobb partján. Lakosai eltótosodott

magyarok ; de vannak köztük magyarajkúak is. Számuk 3213, vallásuk rom.

katholikus (237 izraelita). Posta-, táviró- és vasúti állomás helyben van.

E község már történetünk els századaiban fennállott. írott nyomok a XII.

század elejéig vezetnek vissza, amikor „Sala" néven van felemlítve. IV. Béla

alatt már a szabadalmazott községek közé tartozott. Egy 1251-iki oklevél

már plébániájáról is megemlékszik. IV. Béla, mint királyi birtokot a pre-

montreieknek adományozta. 1563-ban Verancsics Antal egri püspök volt az

ura, 1586-ban pedig már a Jezustársaság birtokában találjuk, melynek tagjait

azonban Bocshay István onnan elzte és az általuk épített jezsuita-kollégiumot

bezáratta. II. Mátyás alatt Pázmány Péter birtokába került. 77. József alatt

a jezsuiták végkép elhagyták a községet, Vág-Sellye közvetlen a Vág mel-



Nyitravármegye községei. 157

lett fekszik, melynek túlsó partjával egy komp tartja fenn a közlekedést.

Néhány csinos, tiszta ntczája és tágas ftere van, melynek egyik oldalát a

közalapítványi uradalom kastélya és épületei foglalják el. E kastélyt, mely-

ben Pázmány Péter sokszor megfordult, és melyben egy ideig Bottyán János,

késbb II. Rákóczy Ferencz vitéz vezére szolgált, 1599-ben a jezsuita-rend

építtette kollégiumnak 1615-ben azonban e kollégiumot a törökök folytonos

beütései ell Nagy-Szombatba helyezték át. A kastély II Józsefig e rendé

\ <>lt, de azután a tanulmányi alaphoz csatoltatott, a hozzá tartozó birtokok-

kal együtt. A török idkben itt váracs is volt, melynek azonban ma már
nyomai sincsenek. E községnek már 1252-ben volt kath. temploma; ezt

azonban 1828-ban, roskadozó állapota miatt, kénytelenek voltak lebontani.

A torony gombjában egy 1661-ben kelt okiratot találtak, melyet úgy látszik

a torony renoválása vagy újraépítése alkalmával helyeztek oda. Ez okirat

a templom és plébánia jövedelmének összeírását tartalmazza. Az uj templom

1830-ban épült. Kegyura a vallásalap. Az izraelitáknak imaházuk van itt, mely

1896-ban épült. A kath. templom egyházi edényei közt egy érdekes és nagy-

értékü ezüst kehely van, az átmeneti korszakból, melyet Pázmány érsek

ajándékának tartanak. A község lakosai kaszinó-egyesületet, takarékpénztárt

és önk. tzoltó-egyesületet tartanak fenn. A vallásalapon kivül gróíHunyady
Imiének van itt nagyobb birtoka.

Vág-Vecse, Vág-Sellyével szemben, a Vág balpartján, 1109 túlnyomó vág-Vec«

számban magvar ajkú, r. kath. és kevés izr. vallású lakossal. Postája hely-
ben van, távíró- és vasúti állomás Tornócz. Kath. temploma 17(J0-ban épült.

Az izraelitáknak is van itt imaházuk, melyet e század elején építtettek.

Földesurai a Hunyadyák és Biróczyak voltak. Jelenleg gr. Hunyadi Imrének,
Horráth Dezsnek és Szombathelyi (lyznek van itt nagyobb birtoka. A XIII.
századból származó pápai tizedlajstromokban már elfordul e község. E szá-
zad els felében mint királyi birtok szerepel.

^m*
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VAGUJHELYI JARAS.

A Javorina és az lnovecz hegység közt, a Vág két partján terül el

a váguj helyi járás, mely határos Morvaországgal és Trencsén vármegyével.

Területe 72299 kat. hold; lakosainak száma 36690, kik közül 1137 magyar,
3311 német, 32026 tót. Vallásra nézve 21047 r. kath. 11592

ág. evangélikus, 3657 izraelita, a kiknek mintegy fele ma-
gában Yágujhelyen lakik. A járás székhelye : Vág-Ujhelg.

VÁGUJHELY.

'--'
i

hel
i k ÉÍ&Mlwéfát (i<J-Ujhely, nagyközség Nyitravármegye északi részén, Tren-

esénmegye határszélén fekszik, a Vág folyó mellett, a

Kis-K árpátok azon kanyarulatánál , ahol a Vágvölgy
Nyitramegye határát átlépve, szkebbre szorul. Lakosai-

nak száma 5075; ezek túlnyomóan tótajkuak, de van-

nak köztük magyarok és németek is. Vallásuk r. kath.,

ág. ev. és izr., de legtöbb köztük a r. katholikus. Postája,

táviró- és vasúti állomása van. Vág-Ujhely egyike a

megye legnagyobb forgalmú és legélénkebb községeinek. Fterét több ér-

dekes ház díszíti, melyeknek egy részét még Beczkó várának urai emel-

tették. Ilyenek a Horeczky-, Vécsey- és Ghiüányir-íéle házak. Bél Mátyás
szerint e község régente királyi birtok volt. Els kiváltságlevelét 1253-ban

IV. Bélától kapta, ki a községet 1263-ban a pannonhalmi Szt.-Mártonról

nevezett monostornak adományozta. Ez idben egyszeren „Ujhely" volt a

község neve. Zsigmond király 1437-ben ujabb kiváltságokban részesítette

Vágujhelyt, melyeket II. Lajos 1523-ban, azután II. Milcsa 1576-ban, II Mátyás

pedig 16l-ben megersített. Ujabb kiváltságai vásártartási jogokra vonat-

koznak és III. Ferdinándtól valók 1638-ból, amelyeket /. Ferencz 1814-ben

megersített. Vág-Ujhely sokat szenvedett az 1440-es években a husszitáktól,

1530-ban a törököktl, 1599-ben a törököktl és a tatároktól, BocsJcag alatt

annak seregeitl, 1620-ban II Ferdinánd hadaitól, kik Sartory Mátyás váguj-

helyi prépostot is fogságba hurczolták; 1626-ban Wallenstein seregeitl, 1663-ban

ismét a török és tatár hordáktól, 1705-ben Heister csapataitól, míg Stahremberg

Guido 1707-ben a várost Rákóczy ellen megvédend, körülsánczoltatta, Itt

táborozott Ward osztrák tábornok is, midn a felkelk Beczkón tartózkodtak.

Vág-Ujhelynek már a legrégibb idkben volt kath. temploma, melyei

Stibor vajda 1414-ben, mikor az Ágostonrend szerzeteseket telepitette ide,

leromboltatott és helyette a most is fennálló templomot építtette, melyet

Hasslíó Jakab vágujhelyi prépost a XVII. században restauráltatott, amikor
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eredeti csúcsíves stíljébl sokat veszített. Legutóbb gróf Pongrácz Adolf, a

mostani prépost renováltatta stílszeren. Gyönyör, szingazdag és mégis ízléses

stucco-diszitései és falfestményei ma a vármegye legszebb templomai közé

emelik. Dombtetn áll és kfallal van körülvéve ; a cimiterium azeltt

temetkezési helyül szolgált Közel a templomhoz áll a díszes, emeletes

prépostlak. A templomi edények közt több nagyérték és kiváló mííbeescsel

bíró régi ötvösmunka van. A prépostságnak gazdag és értékes könyvtára

is van, mely több értékes, ritka, XVI—XVII. századbeli munkát tartalmaz.

Az ág. ev. templom 1784-ben épült, habár itt a protestantizmus már a

XVI. században hódított. Az izraelitáknak szintén van zsinagógájuk, mely
1780-ban épült. Nevezetes ezenkívül az izraelita reáliskola; az egyetlen

magyarországi izraelita középiskola, melynek történetét a közoktatásról szóló

fejezetben tárgyaljuk. A városnak lakosai számához képest ersen
kifejlett ipari, kereskedelmi és társadalmi élete van. Van itt egy kaszinó,

kereskedelmi olvasókör, dalegylct, negylet, kath. iparosegyesület, önk.

VÁG-UJIIELY.

tzoltó-egylet, takarékpénztár, hitelbank, népbank, két szeszgyár, egy bot-

gyár és egy malátagyár.

A járás többi községei

:

Alsó-Botfalu, az irtványos Jávori na nev völgyben, a Kis-Kárpátokhoz Aisó-Botfaiu.

tartozó Plesivek nev hogy alatt fekszik. Lakosai tótok, számuk 558, nagyobb-
részt ág. evangélikusok, egyharmada r. katholikus. Postája Lubina, távirója

Ó-Tura, vasúti állomása Vág-Ujhely. A XIV. században Byzench, a század

végén és a XV. században „Bot" név alatt találjuk följegyezve. Kath. tem-

ploma a XIV. században épüli. Harangja, melyet 1859-ben átöntöttek,

1495-bl való. Az 1776-iki canonica visitatio szerint a templomot a tem-
pláiinsok építenék. A lakók a faedényfaragást háziiparszerleg zik. Földes-

urai a Noszlopyak voltak,

Bassócz\ vágvölgyi tót község, lapályos, mocsaras vidéken fekszik.

Lakosainak száma 462, vallásuk r. kath. Postája Pobedim, távíró- és vasúti

állomása Brunóez vagy Pstyén. A XI V. században Csejte várának tarto-

zéka volt. Földesura késbb a vágujhelyi prépostság lett, amelynek ott

jeleiden is nagyobb birtokai vannak.
Brunóez, kis lót község a Vág jobb partján, Vágujhelytl délre. 288 r.

kath. vallású lakossal. Van postája, távírója és vasúti állomása. A XV.
században „Barnocz" (Barnoch) volt a neve. 1813-ban nagy katasztrófa érte

Bassócz.

Bruiii (,
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Császtkócz.

a községet, amennyiben egy részét a Vág áradása romba döntötte. A köz-

ség leányai és asszonyai az e vidéken divatos hímzést és csipkeverést

háziiparszerleg zik és készítményeiket messze vidékekre viszik. Itt van
GMczy Sándor Janka és br. Mednyánszky Ágota rendkívül érdekes, régi

négytornyú kastélya, mely régebben Bercsényi, majd Balogh- és Sándor-féle

birtok volt. A kastély egész kis múzeuma az érdekes és értékes mtárgyak-
nak. Már az emeleti elcsarnokban egy velenczei vert réz víztartó, egy
vert vas kandalló-rács, egy, a szent családot ábrázoló régi érdekes vas-

reliefkép és egy régi asztal, mely még a temetvényi várból származik, köti

le a figyelmet. A szobákban régi, értékes bútorok, XVII. századbeli, Bercsé-

nyitl származó edények, gazdag holicsi porczellán- és kedény-gyjtemény,
majolika czéhkorsók, rokokó és régi japán bútorok, velenczei vert vas-

munkák, fafaragványok, XVII. századbeli dombormvek vannak elhelyezve.

A kastély kápolnájának és könyvtárának falai remek stukkóval vannak
díszítve.

Császtkócz, vágvölgyi tót község, mely mellett a Dudvág-patak folyik

el. Lakosainak száma 779, akik vallásra nézve r. katholikusok. Postája

*;,— | !
"*s HT.

VÁG-UJHELY FTERE.

Csejte, távíró- és vasúti állomása Vág-Ujhely. „Cseszkócz
t--nak is nevezték,

ujabban pedig Császkócznak is mondják. A XVII. század elején anabaptisták

is laktak itt, kik azonban azóta elköltöztek a faluból. A községben egy régi

kastély van, mely lovag Chwalibogovszky Sándorné tulajdonát képezi. A lako-

sok az e vidékon dívó varrottas-készítést és a csipkekötést mint jövedelmez
háziipart zik Földesurai az Erddyek voltak.

csejte. Csejte, regényes fekvés csinos község a Vág völgyében, Vágujhelytl
délre, a Bakalár nev hegy alatt. Lakosai tótajkuak, vallásuk r katholikus,

ág. evangélikus és izraelita, de a katholikusok száma túlnyomó. Lélekszáma
1909. Postája helyben van, távíró- és vasúti állomása Vág-Ujhely. Csejte az

Árpád-házi királyok korában királyi birtok volt. 1393-ban Stibor vajda tulaj-

dona volt, 1436-ban a guthi Országh család birtokolta, 1567-ben a Nádasdyak,

1671-ben az Erddyek, azután a Borczyak. A község már a XIV. században

mezvárosi jelleggel bírt. Az idk folyamán különböz nevek alatt szerepelt.

XIV. századbeli oklevelekben hol egyszeren „Csete
1

', hol meg mint „Cseite"

és mint „Czachtiez
u

is szerepel. (így hívják ma is tótul.) Katii, templo-

mát, mely terrasz-szer magaslaton áll, Stibor vajda építtette 1373-ban.

A templomban van az utolsó guthi Ország Kristóf vörös márvány-sírköve

1567-bl. 1760-ben a templomot kirabolták, amikor régi, értékes ötvös-

mvei is elvesztek. A mostani templomi edények a rablás után szerez-

tettek be. A község több kiváltságról szóló okirat tulajdonában van, melyek
Zsigmond, II. Ulászló és Mátyás királyoktól származnak. Itt vannak a
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község fölött, magas hegy-
tetn a hires csejtei vár,

lenn a hírhedt Nádasdy
Ferenczné Báthory Erzsébet
kastélyának maradványai,
a labirintszer pinczével.

Báthory Erzsébet nem a

várban, hanem a kastély-

ban követte el hírhedt

rémtetteit, kivégeztetvén

sok ifjú leányt, a túlzott

monda szerint háromszázat,

mely vérengzés miatt,

amint azt a vármegye tör-

ténetében följegyezve talál-

juk, a külön az ügyében
kiküldött országos bíróság

Thurzó nádor elnöklete

alatt élethossziglan tartó

fogságra Ítélte. A várról

már XIII. századbeli ok-

iratok szólnak. Rákóczy

hadai 1708. július 27-én

ostromolták és azóta ro-

mokban hever. A legels
ostromot, melyrl a törté-

netírók tudnak, 1440-ben a

csehek intézték ellene.

Svehla husszita-vezér itt

fogva is volt. A vár körül

még máig is számos nyíl-

hegyet találnak. 1740-ben

és 1741-ben két ízben óriási

tzvész pusztított a köz-

ségben. 1759-ben rendkívül

ers vihar dúlt itt és szá-

mos házat döntött romba, sok embert temetve a romok alá. 1784-ben
vizáradás pusztította a mélyebben fekv részeket. A községben két régi

úrilak is van. Az egyiket Draskorieh gróf horvát bán építtette 1668-ban, ké-

sbb a Foryách grófok tulajdonába ment át, míg 1852-ben a Csenhey-család

vette meg. A másikat homonnai Druyeth gróf építtette, késbb a gróf

Andrássyahra szállott, kiktl a Jeszenszky-család birtokába jutott. A község
határában gyakran találnak skori tárgyakat. A plébánia alatt fakad a Dud-
vág, melynek vize langyos és soha be nem fagy.

Fels-Botfalu, a Kis-Kárpátokhoz tartozó Plesivek nev hegy alatt, Feka-Botfaiu.

Vágujhelytl északnyugotra fekszik, míg az itt lakó irtványosok házai a

Javorina nev völgyben vannak szétszórva. Lakosainak száma 1103, akik

mind tótajkuak és r. kath. és ág. ev. vallásnak, mely utóbbi felekezet hívei a

legnagyobb számot teszik. Postája van, távíró- és vasúti állomása Vág-Ujhely.
Mint Alsó-Botfalu, úgy a XIV. és XV. században e község is különböz
elnevezések alatt szerepel és pedig mint „Bizencs" (Byzench) és mint „Bot".

\v: ev. temploma 1795-ben épült. A község irtványos lakói a faedény-

faragásl iparszerleg zik. Földesurai az Erdödy-grófok voltak.

Hrádelc, tót község a Vág balpartján, az Inovecz-hegység alján. Van
703 lakosa. Vallásukra nézve 526 r. kath., 166 ág. evangélikus és néhány
izraelita. Posta és távíró Kocsócz, vasúti állomása Vág-Ujhely. A XIII.

század közepén „Harranuk" név alatt királyi birtok volt 1458-ban „Hrad-
nnk'-nak nevezték. Kath. temploma, melynek az esztergomi érsek a kegy-
ura, 1802-ben épült. A községtl keletre emelkedik a nagy kiterjedés temet-

vényi várrom, melynek- történeti szereplésérl más helyen emlékezünk meg.
Földesura ;i Motesiczky, Sándor és Ghyczy család volt.

BKUNÓCZ. BÁRÓ MEDNYÁNSZKY DÉNESNÉ KASTÉLYÁNAK
KÁPOLNÁJA.

Hrádek.
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Hrussó, a Kis-Kárpátokhoz tartozó Medza nev hegy alatt, Vág-Ujhely-

tl nyugotra fekv tót falu. Van 368 lakosa, vallásukra nézve csekély kivé-

tellel ág. evangélikusok. Postája Lubina, távirója O-Tura, vasúti állomása

Vág-Ujhely. A XIV. században Csejte várához tartozott, az okiratokban

Hrussow-nak irják. 1886-ban majdnem az egész község tz által pusztult el.

Földesura a Plathy család volt.

Huorka, tót község a Vág balpartján, Hradek fölött. A községen, mely
az lnovecz- hegység lábánál fekszik, a Huorka-patak vonul keresztül. Lako-
sainak száma 540, akik többnyire r. katholikusok. Postahivatala Kocsócz,

vasúti állomása Vág-Ujhely. A XIII. században .,Hurka
u név alatt mint kir.

birtok szerepel. Késbb a Sándor és a Motesiezky család volt földesura.

Kis-Modr, a Vág balpartján, az Inovecz-hegység alján fekszik. Lako-

Hrussó.

Huorka.

Kis-Modró.

LUKA. A SÁNDOR-FÉLE KASTÉLY (bÁRÓ MEDNYÁNSZKY IMRE TULAJDONA).

sainak száma 146, akik tótajkuak, fele részben katholikusok, fele részben ág.

evangélikusok. Postája Nagy-Modró, távi ró- és vasúti állomása Pöstyén.
E falu a XV. században Temetvény vár tartozéka volt. Késbbi földesurai

a Zerdahelyi és a Sándor családok voltak.

Komárno, vágvölgyi kis tót község, Csejte mellett, 169 r. kath. lakos-

sal. Postája Csejthe, távíró- és vasúti állomása Vág-Ujhely. Lakosainak
száma 169, akik mind r. katholikusok.

Koritno, nagy tót község, a Dudvág jobb partján, 890 lakossal, akik
közül 703 r. kath., 166 ág. evangélikus. Postája van, táviró- és vasúti állo-

mási Brunócz. Hajdan e község a csejtei uradalom tartozéka volt. 1590-ben
Nádasdy Ferencz, a csojtei uradalom akkori ura, 4000 frtért nebojszai Baloyh
Gergelynek zálogosította el. A faluban az asszonyok és leányok csipke-
veréssel és varrottas-készítéssel foglalkoznak, melyet messze vidékre hor-
danak szét. Lakosai régente mint szlmívelk voltak ismeretesek. Jelenleg

Lovag ChwalibogovszJcy Sándornénak van itt birtoka.

Krahován, tót község, a Dudvág mellett, Pöstyéntl nyugotra, 737 r.

kath. vallású lakossal. Postája és távirója Verbó, vasúti állomása Pöstyén.
Kaih. templomát 1770-ben Gusztinyi János nyitrai püspök építtette; kegy-
ura a nyitrai püspök. A község a XII század elején már „Krakó" (Craco)

21*

Komárno.

Koritno.

Krakován.
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Lubina.

Luk a.

Mosócz.

Nagy-Modró.

Ocskó.

VERBÓ. — A KATHOLIKUS TEMPLOM.

név alatt mint a zobori apát-
ság birtoka szerepel. Egy XIII.
századbeli határjárási ok-

iratban pedig „Korkov" név
alatt említtetik. Wenzel Gusz-
táv szerint a középkorban itt

erd is volt.

Lubina, nagy tót község
a Javorina-begység alatt. La-
kosainak száma 2907, vallá-

suk túlnyomóan ág. evangé-
likus, katholikus csak 146 van,
izraelita 67. A bels belység
házai egymáshoz vannak

építve, az irtványosok a Lu-
bina-patak mellett elszórtan
fekv házakban laknak. Pos-
tája van , távi rój a O-T ura,

vasúti állomása Vág-Ujhely.
Ág. ev. temploma 1784 ben
épült. 1848-ban , a forrada-
lom alatt, a bels község há-
zai mind leégtek. Lakosai a
faedény-faragást mint jöve-
delmez háziipart zik. A falu

1392-ben még Csejthe vár
tartozéka volt. Földesura ké-
sbb gróf Erdödy György
kanczellár lett. Jelenleg báró
Springer testvéreknek van itt

nagyobb birtokuk.

LuTca, vágvölgyi tót község a temetvényi várhegy alján, Kis-Modró
mellett, Hrádektól délre. Lakosainak száma 554, vallásuk túlnyomóan r.

katholikus, az ág. evangélikusok a lakosság negyedrészét teszik Postája
Nagy-Modró, távíró- és vasúti állomása Brunócz. A XIII. századbeli okle-
velekben „Réthy" név alatt szerepel e község, amely akkoriban királyi
birtok volt. A faluban magas domboldalon áll báró MednyánszTcy Imre szép
kastélya, melyet a Sándor család építtetett. E kastély sok kézen fordult meg:
A Sándor családtól a Ghyczyek birtokába került, azután gróf Degenfeld-
Schomburg Adolf tulajdona lett, majd ismét a Sándor családé, végre Tóth
Jánosnéé, akitl a jelenlegi tulajdonosra szállt. A kastély elkel ízléssel
és kényelemmel van berendezve ; terrasszáról gyönyör kilátás nyilik • a
Vág völgyére.

Mosócz, tót falu, a Vág jobb partján, Vág-Ujhelytl délre, 301 r. kath.
és kevés ág. ev. lakossal. Postája és távirója Vág-Ujhely, vasúti állomása
Csejte-Szt-Kereszt Az asszonyok és leányok a hímzést és csipkeverést mint
háziipart zik és készítményeiket messze vidéken árúba bocsátják. E faluról
már a XIII. század közepén találunk említést.

Nagy-Modró, tót falu, Kis-Modró mellett, 287 lakossal, kik túlnyomóan
r. kath. vallásúak, de van kevés ág. ev. és izraelita, Postája van, táviró- és
vasúti állomása Pöstyén. Kath. temploma, egy felirat szerint, a XII. század
közepén épült. Kegyura az esztergomi káptalan. 1453-ban e község a temet-
vényi várhoz tartozott. Földesura késbb Zerdahelyi Viktor és Sándor Miksa
volt. Jelenleg gróf Zedtioitz Kiírtnak van itt nagyobb birtoka.

Ocslcó, tót község a Dudvág mellett, 250 r. kath. vallású lakossal.
Postája Podola, táviró- és vasúti állomása Pöstyén. E község „Poskos" elneve-
zés alatt már a XII. század elején említtetik. Ochk név alatt pedig a XIII.
század elején volt ismeretes, amikor Dubi Kozma, mint Comes de Ochk
szerepel. Ennek fia Miklós, aki 1285-ben srbben népesítette be a községet,
vette fel az Ocskay nevet. OcsTcay László, II. Rákóczy Ferencz híres és vitéz
vezére itt született 1665-ben. Jávorka társaival a császáriakhoz átpár-
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VERBÓ. A BENYOVSZKY-HAZ.

tolt Ocskayt o község
közelében, a Sztoki
nev földön fogta el,

ahova a család a múlt
század közepén egy
Mária-szobrot emelte-
tett, mely az országút
mellett még ma is

fennáll. Az Ocskayak
várkastélyát a császá-

riak feldúlták és porrá

égették A romokban
egy harangot találtak,

melyet Ocskay László
Morvaországban zsák-

mányolt. Ezt a család

;i podolai templomnak
adományozta, ahol ma
is mint „Ocskay-ha-
rang

1
* ismeretes. Kath.

templomát az Ocskay
csaliul 1881-ben épít-

tette Itt van id. Ocskay
Rudolfnak régi nemesi kúriája és szép parkja. A lakosok a varottas-hímzést
es a csipkeverést jövedelmez háziiparként zik.

O-Lehota, vágvölgyi tót község, 514 r. kath. vallása lakossal. Postája
Nagy-Modró, táviró- és vasúti állomása Pöstyén. E falu 1403-ban „Aglehota"
név alatt Temetvény vár tartozéka volt. Kath. temploma 1788-ban épült.

Kegyura az esztergomi káptalan. Földesurai a Motesiczkyalc voltak, most pedig
gróf Zedtwilz Kurtnak van itt nagyobb birtoka.

Ü-Tura, a Javorina-hegy alatti völgyben fekv nagyközség, 6120 lakos-

sal, akik 27 magyar és 149 német kivételével, mind tótok. Vallásra nézve

1847 r. kath., 4142 ág. evangélikus, 125 zsidó. Posta- és táviró-állomása van ;

vasúti állomása Yág-Ujhely. E község 1392-ben „Túr" (Twr) név alatt

< 'sejté várának tartozéka volt. srégi község, mely már a XV. század-

ban kiváltságokkal bírt. Pecsétje 1461-bl való. O-Tura község hiteles máso-

latban bírja Mátyás királytól nyert és Nagy-Szombatban 1467. február 3-án

kelt királyi kiváltságos levelét, melyben azért, hogy az ó-turaiak Schvehla

híres cseh rablóvezért elfogták, minden teher, adó- és vám-fizetés alul fel-

mentetlek. Ugyancsak hiteles másolatban megvan Mátyás király levele

1487-bl, melyben a fenti kiváltságot megersíti és ugyanezt teszi II. Ferdinánd

1619-ben. Eredetiben bírják III. Ferdinánd királyi levelét 1639-bl, melyben

az ó-turaiakat a vámfizetés alul felmenti. I. Lipót királytól 1659-bl van két

eredeti királyi pecsétes levél, melyek egyikében országos és heti vásárok

tartására adott jogot Ó-Turának, a másikban a földesurakat figyelmezteti a

község kiváltságainak megtartására. Végre eredetben van meg VI. Károly

király levele, mely Pozsonyban 1712. év június 6-án kelt és melyben az

eldei által adott s fent idézett királyi kiváltságokat megersíti. Kath.

temploma 1747-ben épült. Kegyurai a báró Springer testvérek. Az ág. ev.

templom 1783-ban épült. Van itt egy régi torony is, mely a husziták idejé-

bl származik és még jó karban van. 1848-ban Ó-Turánál kisebb ütközet

is volt, mely alkalommal Hurbán emberei a községet fölperzselték. 1869-ben

ismét teljesen leégett. A lakosok a faedény, különösen a konyhaedény fara-

gásává] is foglalkoznak. Van itt önsegélyz-pénztáregylet és kath. kör. A
község határában néha kkori emlékeket találnak. Földesurai az Erdödyelc

és Homonnaiak voltak.

O-Leliola.

O-Tura.
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Osztró.

Fatvarócz.

Pohedim.

Pudola.

Gsztró, tót község, a

Dadvág mellett, Ocskó-
tól délre, 775 r. katli.

vallású lakossal. Posta-
és távíró Verbó, vasúti

állomása Pöstyén. A leg-

régibb okirat, mely e

községrl szól, egy 1113-

iki összeirás, amely e

falut „Strow" néven em-
líti. Egy másik oklevél

1532-bl származik,
amikor itt csupán 6

puszta-, 7 szegény- és

egy bírói porta volt. Csi-

nos kath. temploma
1804-ben épült. Kegy-
ura a nyitrai püspök, aki

a község földesura is

volt. Osztró, ami magya-
rul szigetet jelent, haj-

dan tényleg a Vágnak
egy szigetét képezte,

amire számos bizonyí-

ték van.

Patvarócz, tót köz-
ség, a Vág jobb partján,

353 r. kath. vallású la-

kossal. Posta-, táviró- és

vasúti állomása Brunócz.
A falut 1813-ban a meg-
áradt Vág majdnem tel-

jesen elpusztította. A
helységben egy régi ne-
mesi kúria van, melyet
a Rutthayak építtettek.

Azután a Bársony csa-

lád birtokába jutott,

majd a CsáJcyaké lett,

most pedig a Jeszensz-

hyéké. E falu a XIII.

század második felében
mint királyi birtok szerepelt. Késbb a Csákyah lettek földesurai.

Pohedim, vágvölgyi tót község Bussócz és Ocskó mellett, 1090 r. kath.
vallású lakossal. Postája van, táviró- és vasúti állomása Pöstyén. A XIV.
század vége felé „Popodyn w

", de a XV. században már „PobyednV néven
mint Csejte várának tartozéka van említve. Kath. temploma 1678-ban épült.

Kfallal van körülvéve, melynek négy sarkán egy-egy torony van. Kegyura
a vágujhelyi prépostság. A faluban gazdasági fogyasztási hitelszövetkezet
is van. Hradiste nev magaslatán valaha erdítvény lehetett, mert ott fal-

maradványokat és régi fegyvertöredékeket találtak.

Podola, tót község a Dudvág jobb partján, Koritno mellett, 1191 túl-

nyomóan r. kath. lakossal. Postája van, táviró- és vasúti állomása Brunócz.
Még a XVII. század elején Leszethe vagy Lezethe volt a község neve. Egy
1671-iki urbáriumban azonban már ekképen szerepel: .,Leszethe sive Podola" ;

ezután felváltva hol az egyik, hol a másik néven találkozunk vele. A köz-
ségben már a XIV. században volt egy kath. templom ; a mostani azonban
1748-ban épült és kfallal van körülvéve. A templomnak 2 nagyobb harangja
1493-ból való. Az egyiket OcsJcay László zsákmánykép hozta magával
Morvaországból és az ocskai várkastélyban helyezte el. Ott volt a vár fel-

dúlásáig, mely után a család a romok közül kiásatta és e templomnak aján-

VEKBÓ. AZ 1ZK. TEMPLOM.
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dékozta. Kegyurai báró Springer testvérek. 1792-ben és 1832-ben az egész
falu leégett. Földesurai, kik többször változtak, elbb az Erddyek, majd a
Zayak és Forgáchok, azután az Andrássyak és a Révayak volt.

Sztrázsa, tót község Pöstyéntl nyugotra, a Dudvág mellett, 540 r. kath. Sztrázsa.

vallású lakossal. Posta- és táviró-állomása Verbó, vasúti állomása Pöstyén.
Kath. temploma a XIV. század közepén épült és kfallal van körülvéve.
Egyike a vidék legérdekesebb templomainak. Számos csúcsíves részlettel bír,

habár a gyakori átalakítások következtében sokat veszített régi alakjából.

Tornyát 1726-ban újjáépítették és 1778-ban restaurálták. A község a XVI.
században a husziták egyik fészke és ekkor, II. Ferdinánd uralkodása alatt,

véres vallási villongások színhelye volt. E falu az országos határrök bir-

toka volt. A XIII. században „r", a XlV-ikben Kisr és Nagyr (Kysewr és

Xagiewr) név alatt szerepel. Földesurai az Apponyiak voltak. Lakosai a var-

rottas hímzést mint jövedelmez házi ipart zik.

Trebete, tót község Sztrázsa mellett, ettl délre, 835 r. kath. lakossal- Trebete.

Postája és távirója Verbó, vasúti állomása Pöstyén. Kath. temploma 1852-ben
épült. E község már 1258-ban ismeretes volt. Vincze nyitrai püspök Péter

zobori apáthoz intézett egyik levelében már említést tesz róla. Kegyura
a nyitrai püspök. A lakosok a községben szegények házát tartanak fenn.

( j-Lehota, tót község az Inovecz hegység alatt, Ó-Lehota mellett, uj-Lehota.

610 lakossal, kik közül 256 r. kath., 339 ág. evangélikus. Postája Nagy-
Modró, távíró- és vasúti állomása Pöstyén. Ág. ev. temploma 1866-ban épült.

A faluhoz tartozó Dasztin nev dln hideg savanyúvíz-forrása van. A XV.
században Temetvény várának tartozéka volt. Késbbi földesura a Motesiczky

és a Degenfeld-Sehomburg család volt. Jelenleg pedig gróf Zedtwitz Kiírtnak

van itt nagyobb birtoka.

Vág-Szerdahely, vágmenti tót község, 616 r. kath. lakossal. Posta-, távíró- vág-Szerdahdy

és vasúti állomása Brunócz. Kath. temploma 1728-ban épült és kfallal van
körülvéve. Hajdan jezsuita-kolostor is volt itt, mely ma lakóházul szolgál.

Hajdani templomát árvíz pusztította el. 1813-ban az árvíz az egész községet

romba döntötte. A XIII. században királyi birtok volt. Késbbi földesurai az

Erddyek voltak, kiknek itt ma is nagyobb birtokuk van.

Verbó nagyközség, a Kis-Kárpátokhoz tartozó Velkopecz nev hegy Ve:Wj -

közelében, Pöstyéntl nyugotra, 12 kilométerre. Lakosainak száma 4645, kik

közt 246 magyar, 972 német, 3408 tót; vallásra nézve 1975 r. kath., 1534

evangélikus, 1135 izraelita. Posta és távíró van helyben, vasúti állomása

Pöstyén. Verbó a XIV. század végétl a XV. század közepéig Csejte várá-

nak tartozéka volt. Zsigmond királynak egy 1437-bl származó oklevele

szerint különféle kiváltságokat nyert. Ezeket késbb Mátyás király és Fer-

dinánd király megersítették. Verbó neve egyes régi okiratokban Varbónak

van írva, míg egy 1437-iki Zsigmond korabeli oklevél „Warb"-nak nevezi.

Csejte mezvárosnak 1568. évi urbáriumában Verbó már mint mezváros
szerepel. A község egyike a Vágvölgy legélénkebb forgalmú helyeinek. Négy
országúi találkozik ott, melyek mindegyike fontos közlekedési vonal. Rend-

kívül hosszu futezája közepe táján bvül ki a ftérre, mely körül csinos,

modern épüldek sorakoznak. Itt áll a város régi csúcsíves kath. temploma

külön álló tornya is. E templom egyike a legrégiebbeknek. Építési ideje

ismeretlen, de 1520-ban már mint régóta fennálló templomról van említés

téve. Kegyura báró Springer Alfréd Gusztáv, kinek itt nagyobb kiterjedés

birtoka van. Ág. ev. temploma 1784-ben épült. Az izraelitáknak az <>cész

vármegyében itt van a legszebb zsinagógájuk, melyet 1883-ban építtettek.

A község két izben volt harcz színhelye; elször 1599-ben a törökök alatt,

másodszor a Rákóczy-féle felkelés alkalmával. 1815-ben felhszakadás pusz-

títón a városban, melynek alacsonyan fekv részein a házakai romba dön-

tötte és emberéletben is kárt okozott. A községházán néhány Verbóra vo-

natkozó kiváltságlevelet riznek I. Lipót és 1. Ferencz királyoktól. A köz-



168 Nyitravármegye községei

ségnek több vastartalmú forrása van, melyeket azonban csupán a lakosok
használnak. Élénk társadalmi, kereskedelmi és ipari életérl bizonyságot
tesznek az itt fennálló különféle testületek. Van itt olvasó-egylet, gyermek-
barát-egyesület, Montefiore-egylet, önsegélyz-társulat, takarékpénztár, ipar-
egyesület, kereskedelmi csarnok és önkéntes tzoltó-egylet; azonkívül egy
szeszgyár. Földesurai a Szélessyek, az Erdödyek, Forgáchol, NádasdyaJc, Zaycc
és Csakyak voltak. Verbón született 1741-ben gróf Benyovszhy Móricz.

vieszka VieszJca, tót község a Vág jobb partján, 155 r. kath. lakossal. Postája
es távírója Vág-Ujhely, vasúti állomása Csejthe-Szt.-Kereszt. 1813-ban a Vág
áradása a falunak alacsonyan fekv részén a házakat romba döntötte. A köz-
ség a XIV. század vége felé királyi birtok volt.

zSoinafa] U . Zsolnafalu, tót község Csejtétl keletre, 494 r. kath. lakossal. Postája
Csejte, táviró- és vasúti állomása Vág-Ujhely. 1813-ban nagy vizáradás
pusztította a helységet, mely alkalommal az árnak 9 emberélet is áldozatul
esett. 1392-ben a falu Csejte várának tartozéka volt. Késbbi földesurai a
VidlicsJcay, Radványi és Erdélyszhy családok voltak.

PORRÁSOK.

A helyszínén gyjtött adatokon kivül Wenzel „Stibor Vajda", Fejér-coden, Taqányi
Karoly „Nyitramegye helyneveinek magyarázata", Anjoukori dipl. okmánytár, „Századok"
Dicahs lajstromok, országos levéltár. Jcdlicska Pál „Kiskárpáti emléke" és báró Med-
nyánszky Dénes magánjegyzetei.



NYITRAVARMEGYE LAKOSSÁGA.

z 1891-iki népszámláláskor vagyis 1890. de-
czember 31-én Nyitravármegye 5723 négy
szögkilométer területén 396.559 lélek lakott.

E szerint egy D kilométerre 69'28 lakos
esik, tehát az aránylag legsrbben lakott

vármegyék közé számitható. 1880-ban a la-

kosok száma 355,131 volt, növekedett tehát 0sszes lak<>sság.

41,428 lélekkel, a mi megfelel ll'23o/ sza-

porodásnak. Nyitravármegye tehát a leger-
sebben szaporodó vármegyéink közé tartozik.

A felvidéken, illetleg a Duna balpartján

csak Hars, Nógrád és Zólyom vármegyék multák felül kevéssel. Népszaporo- szaporodás.

dás dolgában majdnem egyenl Pozsonymegyével , melynek lakossága
11'19%-kal növekedett. Pedig Nyitravármegyébl is nem jelentéktelen szám-
mal vándoroltak ki a munkakeresk, részint a szomszéd Ausztriába és a

külföldre, részint az ország déli részei felé. A fvárosban 9000 nyitrame-
gyeil találtak, a mi több két százaléknál, a mi, tekintve, hogy Nyitravár-
megye nem közvetlen szomszédja a fvárosnak, mint Fehérmegye, a honnan
8000, tehát a lakosság 4%-ka vándorolt Budapestre, mégis ers kontingens.

Meglepbb azonban, hogy Ausztriában ez idben 19,826 nyitravármegyei tar-

iózkodott; számra nézve tehát közel annyi, mint Vasmegyébl, melynek
lakóit szintén a szomszéd osztrák tartományok vonzzák magukhoz.

Nyitravármegye lakosságának elég nagy arányú növekedését termé-
szetes szaporodásának köszönheti. A születések száma 1000-re 47 -

9. De ez

a szaporodás még nagyobb lenne, ha a gyermekhalandóság megdöbbent
nagy száma nem ellensúlyozná. A múlt évtizedben az összes vármegyék
közül NyitravármegyébeD volt a legnagyobb gyermekhalandóság. Ezer halott

közt 453 volt az öt éven aluli gyermek. A szomszéd vármegyék szerencsé-
sebb viszonyt mutathatnak: Trenesénben 43, Pozsonyban 41 -

5, Barsban 39 -8

a gyermekhalandóság hányada. 1897-ben kiszámítás szerint 430,000-rc emel-
kedett a lakosság.

A vármegye lakossága 3 rendezett tanácsú városban és 430 kis- és Községek.

nagyközségben lakott. Mint általában az ország nyugoti és éjszaki részén,

ebben a vármegyében is igen sok az apró községek száma.
A községek következleg oszlanak föl

:

100 lakoson aluli község van 6, 101—200 lakossal 50, 201—300 lakos-
sal 61, 301—500 lakossal 93, 501—700 lakossal 62, 701—1000 lakossal 65,

1001- 1500 lakossal 42, 1501—2000 lakossal 16, 2001—3000 lakossal 18,

Magyarország Vármegyéi és Városai: Nyitravármegye. 22
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Kivándorlás.

Férfiak és nk.

3001—5000 lakossal 14, 5000-en felül 6. (Tízezerén felül kett : Nyitra és
Érsekújvár.) A községek zöme, körülbelül fele tehát az apró 200—70Ó lakosú
helységekre esik; de nem a lakosoké, mert az 1000 lakosnál kevesebbet
számláló falvakban összesen csak 153350 lakos volt; tehát a lakosságnak
több mint fele az 1000-nél több lakossal bíró helységekben tömörül. Ez a
népesség összesen 59042 házban és 75099 lakásban lakik ; egy lakásra tehát
6 lélek sem esik, a mi egészen normális állapot s jobb, mint akárhány
helyen a Dunántúl. Egy házra jut 6"73 lakos.

Nyitravármegye már azon megyék közé tartozik, melyekbe a szomszéd
megyék és az ország távolabbi részei is nagyobb rajokat bocsátanak, a mel-
lett, hogy viszont a megyébl, mint az imént említettük, viszonylag ers
mértékben szivárognak ki munkát keresni. Annyira még nem apadt ugyan
a megyebeliek száma a beszivárgó más megyebeli illetségüekkel szemben,
mint a szomszéd Pozsony vagy Barsmegyében ; de lakosainak állandósága
tekintetében ersen elmarad Trencsén, még inkább Árva mögött, a mi
egyúttal annak is bizonyítéka, hogy fejld ipartelepei s az értelmiségnek
nyújtott keresetforrások nagyobb hatással vonzzák ide az ország más
részeibl való embereket. Pozsonymegyében a pozsonymegyei születések
száma az összes lakosságnak 91 -89%-ka, Barsban csak 90'727 -a ; Nyitrában
még mindig 92—92 ; ellenben Trencsénvármegyében 95-24, Árvavármegyében
meg éppen 96-92°/

n , tehát alig három % más megyebeli vagy idegen találkozik
az összes lakosságban. Pedig Nyitramegyébl több mint *

kétszerte annyian
tartózkodnak máshol, mint a hány más vidékbeli Nyitrában talál foglal-
kozást. Más megyékben ugyanis 31143 nyitramegyei tartózkodik, 13.916-tal
több, mint 1880-ban, a mi a kivándorlás ersen gyarapodó arányára vall;

míg Nyitramegyében csak 14941 más megyebeli volt.

Hogy sokan munkakeresés miatt vándorolnak ki, azt a férfiak és nk
arányszáma is mutatja. Mindenütt, a hol az országos átlagtól eltérleg jóval
többnek találjuk a nk számát, mint a férfiakét, mindig arra bukkanunk,
hogy ennek oka a férfiak elvándorlása munkakeresés végett. Az amerikai
kivándorlás itt is megkövetelte a maga kontingensét, de még sem oly mér-
tékben, mint Sáros, Szepes, Abaujvármegyékben ; a nyitramegyeiek inkább
a szomszéd Ausztriába, azután a magyar fvárosba szállnak el nagyobb
tömegben ; sok esetben elég jó megélhetést biztosíthatván maguknak, vég-
képen is elszakadnak megyéjüktl. 1000 férfira 1066 n jut Nyitrában,
holott Pozsonymegyében csak 1049, mert itt már Pozsony városa juttat

keresetet sok munkavállalónak. Az országos átlag csupán 1015 n 1000
férfira. Nyitramegye tehát hátrányosabb helyzetben van, de még sem any-
nyira, mint a szomszéd Trencsénvármegye, a hol abnormissá ntt az arány-
talanság, mely a legutóbbi népszámlálás óta bizonyára még rosszabbra vált,

mert 1890-ben 1000 férfira 1181 nt számláltak.
A férfiak és nk családi állapota, összehasonlítva egyben a szomszéd

vármegyék megfelel adataival, következ képet adja:

A. férfiak közül

:

Ntlen Ns Özvegy Törv. elvált
Nyitra megyében 27.58 62.81 4.17 0.06

Pozsony
,, 30.50 64.74 4.68 0.03

Trencsén „ 28.89 67.06

A nk
4.04

közül

:

O.oi

Hajadon Férjes Özvegy Elvált
Nyitra megyében 20.53 62.81 16.60 0.06

Pozsony
,, 22.oi 62.82 15.12 0.05

Trencsén ,, 24.95 58.70 16.27 0.02

A három megye tehát majdnem egyenl állapotot tüntet föl ; az eltérés

vajmi csekély. Feltn mindenütt az özvegy nk viszonylag nagy száma az
özvegy férfiakkal szemben, aminek — tekintve azt, hogy a ns férfiak és
férjes nk arányszáma, Trencsénen kivül, majdnem egyforma (itt is azért
oly kicsiny a férjes nk száma, mert igen sok férfi kivándorolt, a mint
azt a már felhozott adatszám mutatja), — nem lehet más az oka, mint az,

hogy a férfi, a mit mindenfelé tapasztalhatunk, özvegyen maradván, hama-
rabb adja fejét az újabb házasságra, mint a n, a ki nem kap oly kön-
nyen férjet.
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Nemzetiséi

Vallás.

Mveltség.

A lakosságnak majdnem háromnegyed része tót, (72-83°/,,), vagyis az
összes lakosságból 288.811. Magyar van 69,498, német 37,908; a többi apró
töredékre oszlik. 1880 óta a tót lakosság 15,462 lélekkel szaporodott. Akkor
73-91%-át tette az összes lakosságnak, melyhez viszonyítva 1890-ig 108%,-kal
csökkent. A magyarok ellenben 13,114 fvel szaporodtak, arányszámuk
15'24%-ról 17-53-ra emelkedett. A németek nemcsak relative, de abszolúte
véve is fogytak; számuk 2015 fvel apadt. Ez jórészt a magvarság gyara-
podására szolgálhatott (noha a nagy tót zöm is olvasztja a' kisebb német
szigeteket), mert Nyitravármegyében a németség sokkal nagyobb hajlandó-
ságot tanúsít a magyar nyelv megtanidására, mint a tót. A tót terjeszke-
déssel szemben a magyarságnak még a maga fenntartásának érdekében is

kell harczot vívnia, mely harczban sokáig egymagára volt hagyva, csakis a
legújabb idben állt segítségére az állami törvény és a társadalmi mozgalom,
mely a kisdedóvók felállítása, a magyar nyelvnek az elemi iskolában való
kötelez oktatásával legalább megakaszthatta az eltótosodást ott, a hol a
magyar faj már feloszlásnak indult. Nyitravármegyében ugyanazt a körül-
ményt találjuk, mint Abauj -Tornavármegyében. A török háborúk, szabad-
ságharczok, pestis és egyéb csapások által sok falu népe pusztult ki. Ezek
helyére német és tót népet telepítettek. A tótoknak csak le kellett szállaniok
a hegységbl, hogy eláraszszák a termékenyebb helyeket. Tömegükkel,
midn a magyar nyelv ápolásával még nemcsak hogy nem tördtek, de
annak fejldését gátolták is, elnyelték a gyönge magyar maradékokat. Az
újabb térfoglalás nagy munkával jár ; ámde nem találván sokáig kell támo-
gatásra az egyházi hatóságban, egész 1890-ig, szemben a szomszéd Bars-
megyével csekély eredményt mutathatott föl. A mig a nyitramegyei németek
közt a legutóbbi népszámláláskor 19-40% tudott már magyarul, a tótok közül
csupán csak 5'74%, holott Barsban 10-47% beszélt magyarul. A magyaro-
sodás azonban ers góczpontot talál a két nagyobb városban, Nyitrában és
Érsekújvárban, a hol a beszivárgó idegen elem önkéntelenül lesz magyarrá.

A legutóbb megállapított számlálási adatok még nem illusztrálják ezt
oly határozottan, mint a köztapasztalat, mely Nyitra városának gyors menet
magyarosodásáról tanúskodik, mire nézve azonban számszer eredmények
nincsenek kezünkben. Az összes magyarul tudók száma Nyitrán 1880-tól
1890-ig 50-75%-ról 57'77%-ra emelkedett, tehát már 1890-ben túllépte az
abszolút többség határát. 1880-ban 5593 lélekre men idegen ajkú elembl
csak 1328 tudott magyarul, 1890-ben 8536 idegen ajkú közül már 2819, az
arányszám tehát 23-74%-ról 33-02%-ra emelkedett. Ha csak ilyen arányban
folyt volna is tovább a magyarosodás, akkor is ma már Nyitra lakosságának
66%-ka beszélne magyarul. Érsekújvárt meg majdnem teljesen szétmorzso-
lódott már az idegen elem. A más anyanyelvek száma 2446-ról 1424-re
csökkent különben is, a míg a,magyarul beszél idegenek száma 43%-ról
59-re emelkedett, úgy hogy ma Érsekújvárnak 95%-ka már magyarul beszél.

A tótok a vármegye egész fels részét, st vegyesen, déli járásait is

elfoglalva tartják. Legtöbb a magyar a nyitrai, érsekújvári és vágsellyei
járásokban. Az érsekújvári járásban csak két község tiszta magyar, a többi
helyen a magyarságot vegyesen találjuk a tótokkal. A németek szerteszakadt
szigeteket képeznek a tótok közt ; legnagyobb számban a privigyei járásban
laknak, a hol vegyületlen is találjuk ket Chvojnicza, Czach, Gajdéi, Hand-
lova, Majzel, Szolka, Tuzsina községekben.

Hitfelekezetek szerint a vármegye lakosságának 77'46%-a r. katholikus,
13-79%-ka ág. evangélikus, l'85-% ev. ref. valfásu, 6'87%-ka izraelita. Ezen-
kívül van görög katholikus és görög keleti egy kis töredék, mindkett külön
001%. Kevéssel szaporodtak a reformátusok, ellenben fogytak az ág. evan-
gélikusok, 14-17%-ról 13-7y-re, st a zsidók is, a kik 1890-ben 6"87%-kát
tették az összes lakosságnak, holott 1880-ban még 7*61-re rúgott a számuk.
E csökkenések a róm. katholikusok szaporodásának javára esnek, kiknek
száma

/
76'37°/ -ról 77-46%-ra emelkedett.

Altalános mveltség dolgában Nyitravármegye az országos átlaghoz
képest meglehets, ha nem is kielégít eredményt mutat. Olvasni és írni
tudott a férfiak 6953, a nk 50-72°/ -a; csak olvasni száz férfi közül 5'30,

száz n közül 15*97%.
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A 396.997 lakos közül önálló keresettel bír 117824 férfi (61*38°/ ) és

44,321 n (21
,66°/ ) ; együtt a lakosok 40*89%-a. Pozsonymegyében több az

önálló keresettel bíró, nevezetesen 42*347 . Több még Liptóban (41*38) és

Trencsénben is valamivel (40*94) ; de Barsban kevesebb, mert itt csak
40*667

(,-a a lakosságnak nincs eltartásra utalva. Vagyis, a mig Nyitrában
1000 keresre 1446 eltartott jut, Barsban 1459, Trencsénben 1333, Pozsony-
vármegyében 1362 az eltartottak száma.

Ez a nagy szám fleg a gyermekek nagy számával áll egyenes arány-
ban. Nyitravármegyében az összes felvidéki megyék között legtöbb gyermeket
találunk, minden 1000 felnttre 838-at, a mikor is a 14 éven aluliakat számí-
tották. Barsban 822, Pozsonymegyében 799, Trencsénmegyében csak 760
tizennégy éven aluli gyermeket találtak. Egyedül Zólyomvármegye múlja
felül a felvidéken, a hol 840 gyermek esett 1000 felnttre. Ebben a tekin-

tetben Nyitravármegye a 27-ik helyet foglalja el az országban s jóval mö-
götte marad a többi közt a következ megyéknek: Csanád (1030), Pest (992),

Torontál (951), Ugocsa (953), Ung (951), Bács-Bodrog (958), Békés (933),

( ryr (882) stb. A mibl az is kiviláglik, hogy a népszaporodás legersebb
az Alföldön, tehát a legmagyarabb vidéken.

A mi a lakosság foglalkozását illeti, Nyitravármegye lakosságának
zömét is az stermelk teszik, mert a bányászat jóformán semmi s az ipar

is csak néhány helyen mondható fejldöttnek. Az stermeléssel foglalkozók

eltartottjaikkal együtt a lakosság 60*41°/ -át teszik; Pozsonyvármegyében
csak 55"41°/ -át; ellenben Barsban és Trencsénben még jóval több az ster-
mel, az elbbiben 65*41, az utóbbiban 73*05°/ a számuk. Az stermelk
száma 93,980, eltartottjaiké 145.590, mindössze 239.570.

Nem szabad elfelednünk, hogy az stermelk számát részben még
növeli a napszámosok tömege is; mert Nyitravármegyében a napszámosok
jó részét nem számíthatjuk az ipari munkások közé. Napszámos volt 30,925,

ezek eltartottja 25,569, összesen 56,494, vagyis a lakosság 74*25 százaléka

a mi kevéssel marad az országos 15*91 átlag alatt.

Értelmiségi keresetbl élt 2726 egyén, eltartottjuk volt 6226 ; iparból

és kereskedelembl 29,939 ; ezek eltartottjainak száma 48,091. As ipari és

forgalmi (kereskedelmi, bányász stb.) foglalkozás tehát 78,030 léleknek, azaz

a lakosság 19*68°/ -ának adott kenyeret.

Az összes lakosságból tulajdonképeni iparral foglalkozott százalékokban
kifejezve: 5*94, kereskedelemmel 1*31, a közlekedési vállalatoknál alkalmazva
volt 027. Érdemesnek tartjuk fölemlíteni, hogy a tulajdonképeni ipari fog-

lalkozásoknál 1000 férfira 147 n, a kereskedelemben lOOOférfira 431 n ju-

tott, mint keres.

Keresk és

eltartottak.

Foglalkozás.

M.UIVAROK.

Xvitiavármegyének, mint a lakosság számszer eloszlásából látjuk,

legnagyobb részében területileg összefügg tömegben lakik a tótság. Három
járása van csupán a megyének, a nyitrai, érsekújvári, vágsellyei, tehát a

vármegye lapályos része, mely a Kis-alföldbe olvad, a hol a magyarokat

számra csak nagyobb arányban találjuk; de itt is sok helységben tóttal

vegyesen, többnyire kisebbségben a tóttal szemben. A magyar helységek

szigetcsoportjai, mint a czikládok, úgy szóródnak szét a tót özönben.

A múlt század elejéig Nyitravármegye magyarsága is jóval nagyobb

volt. Statisztikai kutatásai alapján Körösi József is már rámutatott a múlt

század óta folyt eltótosodásra. De elég egy tekintetet vetnünk a megye

helységeinek névsorára, mieltt megmagyarositásuk bekövetkezik, hogy

illusztrálva lássuk a statisztikai kutatás kedveztlen eredményét. Minthogy

a vármegye községeinek nagy része, még a német telepítvények is, meg-

rizte tót nevét: bizonyosra vehet, kivált ott, a hol e föltevést történelmi

névadat is támogatja, hogy a ma már részben vagy egészen eltótosodott

Népélet
magyarok.

lillótosodott

magyarok.
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magyar nev. helységeket eredetileg magyarok lakták. Mint az alfölddel

érintkez felvidéki határrészeken mindenütt: itt is fképen a török háborúk

és a szabadságharczok fogyasztották meg a népességet. A kipusztult magyarok

helyébe tótokat telepítettek, a kik többségre kerülvén, a nemzeti érdeket,

nemzeti mveldést éppen nem ismer, a nemzeti nyelvvel egyáltalában nem

törd korszakban rendre beolvasztották a magyarokat. A magyarra valló

típuson kivül, a mire rá fogunk mutatni a tótoknál, útba igazít bennünket

a magyar nev, ma csak tótul beszél emberek nagy száma. Például Kom-
játon az összes dlnevek magyarok, a ma is él, de már eltótosodott csalá-

dok szomorú példaként intenek ránk neveikkel, mint : Balog, Bogyó, Barát,

Barta, Bátor, Cseles, Garai, Gosztonyi, Huszár, Kis, Kölösi, Mészáros,

Molnár, Oláh, Révai, stb. Nyitravármegyében tehát ugyanaz az átolvadás

ment végbe a magyarság rovására, mint Abaujvármegyében. Csakhogy

Nyitravármegye még kedveztlenebb helyzetben volt, mert a szomszéd

Morvaország rokon szlávjai évrl-évre újabb rajokkal szaporították a törzs-

lakos tótságot. Bánkeszi, Csornok, Egyház-Nagyszeg, Szlls, Várad,

Födémes, Báb, Nemes-Kürt, Bajna, Sárf, Vezekény, Köpösd, ma egészen

tótok ; még több azoknak a magyar nev helységeknek száma, a melyekben

tóttal, ritkábban némettel elegyesen lakik a magyarság, a mirl az egyes

községek ismertetésében kaphatunk felvilágosítást.

Körösi József, a székesfvárosi statisztikai hivatal igazgatója, jelenleg

sajtó alatt lev mvében, melyben kileucz felvidéki vármegye eltótosodásá-

nak nyomait és okait kutatja, szintén számos magyar dlnévre, család-

névre, történeti forrásra talált, melyek Nyitravármegye eltótosodásának

képét elég sötét színekkel festik. A tótosodás, mely kétségtelen adatok sze-

rint, mint említettük, mindjárt a Rákóczy-szabadságharcz után megindult,

Körösi tanulmánya szerint Mária Terézia óta öltött nagyobb mértéket. Az

1715-iki jobbágyösszeirás ugyanis az akkor csekélyszámú, mindössze 158

jobbágy közt csak 29 tótot és 5 németet talált ; 124 család magyar volt.

Ezekhez természetesen nem számíthatjuk a városok német polgárait.

A Zobor mentén lev Pográny, Geszté, Gerencsér, Kolon, Csitár, Zsérej

Ghymes, Béd, Vicsáp-Apáti, Menyhe, Lajosfalu és Egerszeg még Árpád-

kori eredet magyar faluk. De magyar volt akkor Ghymes-Kosztolány és

Fels-Elefánt is. Ez utóbbi helység dlinek neve ma is magyar, családa,

pedig : Seb, Kovács, Szajkó, Király, Garai, Erdélyi, Fazekas, Sipos, Varga,

Bogyó, Nyerges stb. s magyar falu Szalakusz is.

Nagy-Emke 1716-ban alapított plébániájában magyar volt az isteni

tisztelet nyelve, ami a helység kétségtelen magyar volta mellett bizonyít;

de fleg a bevándorolt tót cselédség révén már a múlt században megindult

az eltótosodás.

Kis-Lapás, mely ma tót, szintén tiszta magyar volt. Lakói ilyen neve-

ket viselnek : Kiss, Karabinos, Mokos, Kosztolányi.

Ivánkán, mely ma háromnegyedrészben tót, szintén magyar dlneveket

találunk : Borsos domb, Várhely, Kenderföld, Galagos.

Ürményben, úgy mint Komjáton is, a reformátusok kizésével csök-

kentették meg a magyarok számát. Ámde itt a katholikusok is magyarok

voltak. Ürményben 1715-ben 14 jobbágy közül még 11 magyar volt ; 1800-ban

már a tanító is alig tudott magyarul, s a legutóbbi népszámlálás is csak

kevés magyart talált ott.

Czabaj és Salgó tót lakosainak magyar neve is szomorú illusztrácziója.

az eltótosodásnak. Semptén az 1791-iki egyházi összeírás még túlnyomó
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NYITRAVÁROSI RÉGI POLGÁRI

VISELET.

Mai
magyarság

számú magyart talált, ötven évvel ké-

sbb, 1840-ben a helység már tiszta

tót volt.

Újlakon és Üregen szintén magya-
rok a dlnevek, éppen úgy, mint a

lakosok legnagyobb részének vezeték-

neve.

A magyarság azonban mégaMorva
mentén is bírt véghelyekkel, melyeket

elvesztettünk ; ilyen az rségi szerve-

zethez hasonló feladat czéljából ala-

pított Strázsa és Szakolcza városa is, a

hol ma csak az intelligenczia magyar,

holott még a múlt században ers ma-
gyarsága volt.

Egészen magyar helység, vagy a

hol az idegen ajkú lakosság legfölebb

csak eg}'-két százalékkal elenyész ki-

sebbségnek vehet , ma csak tizenhét

van a vármegyében. A nyitrai járásban

Beéd, Berencs, Csehi, Csitár, Geszté,

Menybe, Nagyfalu, Zsére, ezekhez szá-

mitható még az alább felsorolt s tör-

zsökös lakóikban magyar Pográny, Ge-

rencsér, Ghymes ; az érsekujváriban

Andód és Kis-Kér ; a vág-sellyeiben

Farkasd, Hosszúfalu, Magyar-Sók, Ne-

gyed, Szelcze, Vág-Királyfa. Ezekhez

járul még Érsekújvár városa, melynek

lakosai közt csak kisebb töredéket tesz-

nek a nem magyar ajkúak. Nyitra vá-

rosában a magyarság az abszolút több-

ség alatt marad. Többségben van a magyarság hol tóttal, hol némettel

szemben az érsekújvári járásban Kis-Mánya , Nagy-Kér , Tarcloskedd, a

nyitrai járásban Bábindái, Bodok, Dicske, Gerencsér, Ghymes, Kálaz, Kis-

Czétény, Kolon, Lajosfalu, Nagy-Czétény, Nagy-Hind, Nemes-Pann, Nyitra-

Egerszeg, Pográny, Vicsáp-Apáti, a nyitra-zsámbokréti járásban Nyitra-Zsám-

bokrét, a vágsellyei járásban Királyi, Tornócz, Vág-Sellye, Vág-Vecse hely-

ségekben. Ezenkívül számbavehet kisebbségben elfordul a magyarság

még mintegy negyven községben.

A legújabb idben azonban nemcsak a közigazgatási hatóság, hanem a Magyarosodé

népoktatás erélyes vezetése s az éppen Nyitrán székel Felvidéki közmve-
ldési egyesület tevékenysége következtében a magyar nyelv annyira terjed,

hogy nemcsak az eltótosodott helységek visszamagyarosodása halad szembe-

ötl mértékben, hanem az eredeti tót lakosság is igyekezettel s igen sok

helyen szívesen tanul magyarul, s a magyar nyelvszigeteket elválasztó

szalagok mindegyre szkebbre szorulnak.

A magyar lakosság, a mint az idegenekkel való sokszoros érintkezés

keveredés mellett nem is lehet másképen, külsejének jellegz tulajdon-

ságaiban épp úgy nem maradhatott ment a módosító befolyásoktól, mint a

hogy szokásaiba átvett nem egy szláv vagy nyugoti német szokást, nyel-
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vébe pedig számos olyan tót eredet kifejezést, melyet a vele ugyanegy

nyelvjárás szerint beszél csallóköziek már nem használnak. Ez ismertetés

czélja csupán a népélet képének általános vonásokban való kidomboritása

levén, nyelvjárásuk tüzetes ismertetésével nem foglalkozhatunk, csupán fel-

ötlbb sajátságaira térhetünk ki.

típus A mi a nép testi jellegét illeti, mint általában a magyarság legnagyobb

részében, itt is a férfiak a szebbek, noha olyan arányos termetüeket,

csinos arcúakat nem találunk oly nagy mértékben, mint például a nagy

Alföldön, vagy a Dunántúl déli felében. Van köztük magas, szálas (st

egyes községekben ez uralkodó jellegnek mondható) ; de általában közép-

termetüek, köpezösek. Fejük kerek, rövid, homlokuk alacsony, a hajuk

kevés kivétellel barna, rendszerint kemény, sörtés, szemöldökük gyöngén

ívelt, szemük nyilt, általában barna, ritkábban szürke vagy fekete, orruk

kissé homorúan hajlott, arányosan keskeny, tompa hegy, álluk rövid,

bajuszuk gyér, szakált nem hordanak. A nk arcza inkább tojásdad, hom-

lokuk arczformájukkal arányban áll, nem oly széles és szögletesen falazott,

mint a tótoknál, a mi csinos képvé teszi ifjú korukban. A sokszor hiányos

és rendszertelen táplálkozás, fleg azonban a nehéz munka, melyre korán

ráfogják a csepered leányt, hamar elnyvi szépségüket. Legcsinosabbak

még ifjú menyecske korukban, de néhány esztend múlva már rohamosan

ránezosodnak s öregesznek. A piperét azonban, s ebben a tót néphez hajlanak,

majd mindenütt kedvelik; nagyrészt kardos nyelvek, pörleked természetek.

jeliem. A nyitramegyei magyar nép általában józan, szorgalmas, takarékos, e

mellett önérzetes és makacs. Nem ellensége az újításoknak, hiszen hamar

utánozza idegen szomszédainak a szokásait és ruházatát is; de megszokott-

ságából, a mi általában természete a magyar népnek, nem hajlandó engedni

addig, a míg az újnak czélszerségérl meg nem gyzdik. A valószínleg

még a jobbágy-korszakból ered bizalmatlanságot nehezen veti le; ellenben,

bár nem oly alázatos és türelmes, mint a tót, megadja mindenkinek a meg-

illet tisztességet. Nagyjában vallásos nép, de nem annyira jámbor, mint a

tót, Sajnosán tapasztaljuk az itteni magyar népnél is, hogy nem bír kell

megállapodott erkölcsi érzékkel, vagy inkább erkölcsi felfogása hanyatlott. A
pálinkaivás terjedésével, a minek leginkább kedvez a nép anyagi hely-

zetének rosszabbodása, az iszákosság, ha nem is általános, de rosszabb alak-

ját öltötte fel. A káromkodás közös rossz szokása inkább átkozódásokban,

mint szentségtelen kifejezésekben nyilvánul.

Nyeiv. A nép nyelve egyike a legérdekesebb keverék-nyelvjárásnak. Balassa

József mátyusföldinek nevezi el, midn egyúttal figyelmeztet arra, hogy itt,

a Csallóközön át ér rábavidéki s a Barson át nyúló nyugoti palócz nyelv-

járások érintkez területén, az említett nyelvjárásokat jellemz hangtani és

alaktani módosulásokat gyakran találhatjuk összevegyülve. De e mellett egy

más hatás is ersen jelentkezik a nyitramegyei magyarság nyelvében, a

tót nyelv befolyása. Még pedig nemcsak a szókincsben, a mi a közeli

érintkezés mellett nagyon természetes, hanem néha a hangalakokban is. A
legersebb palóezos hatás a Zobor alatti, tót lakosság közé ékelt hosszú

magyar nyelvszigeten jelentkezik, melyet Gerencsér, Csitár, Pográny, Kolon,

Ghymes, Béd, Lajosfalu, Menybe, Vicsáp-Apáti képeznek.

A hangzók kiejtésében a következ jellemz eltérések észlelhetk.

(Megjegyezzük, hogy az egyes helységek fölemlitése nem azt jelenti,

mintha a például idézett szóalak csak ott fordulna el; hanem csak illusz-

trálásképen az ott feljegyzett párbeszédekbl).
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A hangzók közül

:

A palóczos «' noha
gyöngébben , itt - ott

ma is él, kivált aZobor
alatti néhány magyar
helységben, mint Ge-
rencséren, Gimesen.

Az a néha o val

cseréltetik föl. így pél-

dául egy menyhei em-
ber saját följegyzésé-

ben találjuk : szovak

(szavak.) Mondják ezt

is: vocsora (st bocso-

ra), poroncsol, icso

(Csicsa).

Az á után több

tagú szókban (dunán-
túíiasan) rendesen o-t

használnak a helyett,

mint például : házbo,

lábo.

Az a még í-re is

változik néha az igék

harmadik személyü
ragjában, mint Ki-

rálviban: hun vótik

(voltak) ? Hallottó

bíró uramík ?

A palóczos e épp
oly használatos, mint
a dunaszögi ö. Például

Menyhén így mond-
ják : ökrököt, felkölt (kelt); Csitáron : szömed. Minket (Egerszeg.)

Az é, mint a Csallóközön, í-vel cseréldik föl. Ez általános a megye al-

földi részében úgy, mint a Nyitra völgyében és a Zobor mellékén. Ér

helyett ír, idején helyett idejín, beszínyi (Csitár) , dicsírtessik a Jízus

Kirisztus, szerencsés jó reggét (Egerszeg), a rítekén vótam (Királyi). Kist'rcs

ki e. h. kisérts ki (Andód).
Ebídó'nyi (Berencs), de tótosan o-ra is váltják : ebídónyi.

Az i-t néha ö vei cserélik föl. Az erdben vérágokat szed a leány

Beden. — Velágos kit szömed (Csitár).

Ugyanígy az í-t é-vel : Hogy ne éhasson az huszár. (Béd). Ugyanitt

ki ökréé (ökrei) esznek a hegy alatt? Az 'én ökreémet éfordétom ; te is

fordétsd el a te libáéclat.

Néha az í-t ü hangnak ejtik, mint például küsebb, e

Az ú gyakran változik o-ra, az ü pedig ó'-re. Például

e h. sürü. — Kezet fogott az gazdáv is elbocsozott tle.

A mássalhangzók változásai:

A b, v, f, ,p ajakhangzók cseréje, mint a régi nyelv maradéka : bocsora,

e h. vacsora. Vgy mint Józsep, József helyett a Dunántúl. De ez ritka.

Az ajakhangnak foghangra váltása, például íro'bál e h. próbál.

Aztán ne tróbá soká marannyi, — kiáltja fiára az anya. (Nagyfalu).

Rendes a d és t foghangok gy és ty inyhangra változása. Gyünnek
má' a ////iákok. (Nagyfalu) Szuvgyík e h. szurdék. — Tyükör (gyükör is), e

h. tükör, — Hát n gyük vöt ki törte é? (Andód) Valamikor Mátyás királ országlott

ütyibe (életében), ment egy határon kérésztl. (Menyhei ember meséli).

Te, te víres szem gyisznó. (Csitár.)

A j, mely más nyelvjárásokban is gyakori, sokszor cseréldik fel a

el. Qyün. Viszont a gy-t is fölcserélik a j-vel, mint például a kígyó

Bzóban, melyei kijónak mondanak.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. »"

ÉRSEKÚJVÁRI NÉPVISELET.

h. kisebb,

ocstf (ocsú), sürö

(Menyhe).
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Az l-et a szayak és ragok végén elhagyják, mint a dunántúli nyelvjárásban

halljuk; a megelz hangzót pedig megnyújtják. Mát, e h. mért. Ffovákócez.
(felfuvalkodol). Jó reggét ! Bikessígg. Tánczónyi.

Ha o vagy e elzi meg az l-t, az ú-ra, ü-ve nyúlik, p o. go-(hítam,

dögitllön meg. Viszont ha ú elzi meg az l-t, ez elveszvén, ó-vá válik az

ú, mint p. o. Jmcs, e h. kulcs. Épp így a hói, bi, ról, rl ragokban
;
például

házbú, szrér.
Az ly-et csak nagyon ritka szóban ejtik ki j-nek ; rendesen a rába-

vidéki ers l-t hangoztatják, nem egyszer • kettzve. Helessen. Luk vagy
lik. Ollan vagy így is: olan. De mondják így is: ojan. (Vicsáp-Apáti).

Az n több helyen, a hol ersobb a tótság befolyása, egészen tótos

ny-njé lesz. Például iszeny, hiszen helyett. Nyízzön keetek ára. (Vicsáp-

Apáti). — Ni, ni, most nyízem csak a gallirgyát. (Csitár). Elfordul egy
lakodalmi énekben is, melyet késbb közlünk, hogy a „Kánamenyegzben 11

refrainet, melyet Egerszegen még n-nel ejtenek ki, Berencsen, Nagyfaluban

„Kánya menyegznek" mondják.
Nagyon gyakori jelenség a hiatus, nemcsak a nével után, hanem a

szó közepén is. így mondják : A ökör, a Icso (Csicsa), a Óbor (Zobor-hegye)

;

továbbá a' után, monta (mondta) pitar, szen'györgy. Két magánhangzó közé

azonban rendesen betoldják a j-t : fiját, munkássajid. Ellenben több felé

fennáll a csonkitatlan az nével, mint a Rábavidéken, p. o. az gazdám?.

Megtaláljuk a nasalis n-et is, mint például gu n dóta e h. gondolta (Béd),

mi n gyá' (mindjárt).

Az illeszkedés a tszókban, valamint a szóvégek és következ szók

ajak- és inyhangjai közt szintén gyakori: ep pár (egy pár), nehesség

(nehézség), annak (adnak).

A ragozásnál következ eltéréseket találjuk :

A tárgyesetet néha, a sziszeg mássalhangzók után, teljes alakjában

függesztik a thöz, mi például : húszasai, húszast helyett.

A ra-re, valamint a val-vel ragoknak csak felhangu alakját használ-

ják, úgy mint a Rábavidéken, pl hodire (búcsúra), lánczre, világre, gazdáveZ.

A helyhatározó ragoknak ni, (hoz) ntt, (nál) núl, (tói) ragalakokkal

való palóczos fölcserélésével is találkozunk. A tyukmonyat (tojást) most

vásátam (vásároltam) a mónárnott (molnárnál), de a rossz nyavala egye,

drágán atta, pegyig a mesternott a nagy fajtábú 2 garasé' eppárt annak.

(Pográny).

A ba-he ragot régi ban-bcn alakjában szintén föllelhetjük. így mondják

:

Ha az mezre kihajtunk, lánczot vetünk az marhák elejéké.
Az igeragozásban a föltételes mód alakjait használják a jelent

módban is : lássa, e h. látja, éroncsa, e h. elrontja.

Az ít végzetü igéknél dunántúli módra a íöltételes módban a s-t j-vel

cserélik föl s lesz : fájdíjja, e h. fájdítsa, számíjja, e h. számítsa.

A föltételes mód jelent alakjának harmadik személyében használják a

duna-drávaköziek i-jét a ja helyett, p. o. halli ke (hallja), mondi meg (mondja).

Egyes igéknek a jelent módja második személyében az s^-rag helyett

az ol-öl ragot használják, csakhogy az l-t kivetve s a hangzót nyújtva,

Kapsz helyett: lap. Megáll, maj kikapó! (Menyhe, Csitár, Pográny)

A jelent és föltételes mód harmadik személyü alakjainak lágyulása

és illeszkedése a d és t vég igetöveknél szintén megvan: aggva, tuggyák,

mongyák.
A fnévi igenév az í-s igetk után, úgy mint a Dunántúl általánosságban

ni helyett nya. Irnya, innya; de nem vinnya, hanem vinnyi.

A gyakoritó képzt is használják a bencselekv igéknél, például : füstö-

lög a kémény helyett mondják : füstölkögyik a komin.

A névmások és határozók egyes különleges alakjaival is találkozunk,

mint mte e h. mióta, miánnad, o h. miattad, az aztán helyett Csitáron azt

mondják: osztengát, a mi nem más, mint aztán hát összevonása.

Az igeköt e több helyen a határozókhoz is járni, de nyujtottan, tehát

í-vel ejtve: ném-í letted? messze-í van innen? (Menyhe.)

Elfordul a minden vidéken más-más szókban észlelhet hangátvetés

is. Például iszTcra, e h. szikra. (Nagyfalu, Vicsáp-Apáti).
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A szavak talakjaiban és kifejezéseiben is sok jellemz eltérést talá-

lunk, melyek közt a más országrészekben föl nem lelhet, tehát valószín-

leg ujabbkori szláv kölcsönzés szembeötl. Német kifejezések adoptálására

is akadunk elég szép számmal, de a túlnyomó mértékben tótokkal való

érintkezésénél fogva többnyire a tót kölcsönszavak különböztetik meg a

nyitrai magyarság nyelvét a eléli szomszéd magyarság nyelvétl.

Az egész szókincs felhasználását nem engedi terünk, azért itt csak

néhány jellegzetes kifejezésre kell szorítkoznunk. A tótság befolyására

mutat a fnevek kicsinyítése is, mint essöcske. De olyan széltében-hosszában

még sem kicsinyítik a fneveket, mint például Kassa vidékén.

FARKASDI NÉPVISELET.

Tót külesönszó és másfelé nem használatos a hódi , vagyis búcsú
napja, a templom szent napja. Ilyen a valaska (fejsze), a mit Somogyban
is balaskának hívnak. Siskó a kemencze. (Nagyfalu). A kéményt kürtnek
is nevezik, de Viesáp-Apátiban komin (kamin) a neve. Dorozsbának hívják a
vfélyt (Druzsba).

A zasztrig (eresz, eszterhaj) már tótos módosítása a német kifejezés-

nek. Határozottan német eredet a ezrukittani (hátráltatni, hátrahúzni).
A fordítást rajditásnak nevezik. „Rajdidd ide (a rudat), maj' én ezrukittom."

(Vicsáp-Apáti).

A nagyatya neve másika, a nagyanyáé mányika. (Lajosfalu). Az üveg-
korsó, vagy kancsó általában hangostár. Karajtó a széls, tyukmony a tojás,

melyei más madarak tojására is alkalmaznak, mint a Rábavidéken, a kacsa-
tojás kacsatyuhmony, a lúdtojás lúdtyukmony (nem tikmony, mint a Du-
náinál.) A csinos külsej leány vagy férfi rayyiva. (Negyed) Vercze az

utczára nyíló ajtó, hambit a tornácz, kecze a házfedésre készített zsupp, (a

23*
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fels tiszavidéki tótoknál bicska), szuszok a lisztes hombár, hanJcalih a gémes-
kút ágasába illesztett tengely.

A Vág mentén, Farkasdon, Negyeden, Tornóczon stb. a kocsit eszköz-nek,

a dereglyét vagy a káposztát hordó nagy hajót edény-nek, a gyönge májusi
hagymát bezder-nek hívják, a vasmacska helyett használt fonott vesszkas
neve czojta, a vontató kötél alattság.

Építkezés. A házak építési alakja általánosan nem különbözik a dunamelléki

magyar nép házaitól; csupán a küls fal díszítésében s néhol a tetzeten

vehetjük észre a felsbb vidéki tót vagy német szokások valamelyikének

utánzását, a mit minden bizonyosság szerint a késbb betelepedett tótság

hozott magával.

A ház egyenközü négyszögben épül; egy födél alatt és egy végben

vannak benne a lakó-szobák, a kamara, istálló, csak (a hol van) a pajta

s a disznóól van külön építve. Altalános a két szoba, melyet itt is háznak

neveznek, els ház és bels ház; de a szegényebbek megelégesznek egy szo-

bával is. A két szoba közt van a pitvar, mely konyha, ebben van a tzhely

a kemenczével. Az els ház az ünnepl szoba, rendes lakóhelyiségül a bels

szobát használják. A bejárás az udvar fell a pitvaron át nyílik. A szobák

után, a hátsótól fallal elválasztva, van az éléskamara, melybe szintén az

udvarról juthatni, azután az istálló.

A rendes két szobás ház tipusa a következ

:
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A félszer azonban nincs meg minden háznál.

A fal anyaga a helység fekvéséhez képest különböz. Az alföldi részen

lev községek általában a nyers vagy félnyers agyagot használják építke-

zési anyagul ; de a téglagyártás terjedésével a tégla alkalmazása mindig

nagyobb tért kezd foglalni a jobb módúak ujabb építkezéseinél. Leginkább

vert falat vagy fecskerakást építenek; Kis-Mányán már túlnjromó a vályog

és tégla ; Kis-Keszin az épületek egy harmada vályog, a többi még vertfal

;

az alsó-nyitramenti községekben Nagy-Kéren, Mártonfalván, Andódon, Alsó-

Szlsön mindenütt csak vertfal s közben-közben vályoggal épült; a Vág

felé Tardoskedden is vályog; de már Farkasdon, melyet az árvíz gyakran

meglátogatott, 1870 óta tégla lép a sövény- és vályogfal helyébe; a tégla

Hosszufalun, Szelczén, Vág-Királyfán, Vág-Sellyén is hódít a gyöngébb

épít anyagok rovására, s így nagyobb biztosságot nyújt az árvízjárta tája-

kon az összeomlás, szilárdabb tetzettel párosultan pedig a Nyitravármegyé-

ben igen srn elforduló tzvészek ellen.

Nyitra vidékén a magyar községeknek vályog az épít-anyaguk ; így

Csitáron, Gesztén, Gimesen, Kis-Czétényben, Nagy-Hinden, Nagy-Emkén,
Kálazon stb. De a vert fal is vagy általánosan, vagy vegyesen uralkodik,

mint Nemes-Pann, Kálaz, Nagy-Hind, Dicske, Csehi s más helységekben.

Kalapon is építenek vályogfalat, egyes helységekben a Zobor alján, mint

Gerencséren, Pogrányban, Kolonban.

A ház eleje rendesen csúcsfalas, mely vagy épített vagy deszkából

készült. A falat sima fehérre meszelik, csak néhol ékesítik különböz szín

sávokkal a ház alján vagy az ablakok körül. Gesztén széles sárga pasztát

húznak a ház alján, Béclen piros és kék díszítéssel tarkítják a falat. Vág-
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Sellyén, mely nagyrészt eltótosodott község, kék és piros virágokkal kere-

tezik az ablakokat; Bán-Keszin kék és piros pasztákból meszelnek kevés

czifrázatot a homlokfalra. Ennyi faldíszítésrl lehet csak beszámolni a ma-
gyar helységekben, a hol mer egyszerség jellemzi a házak külsejét.

A tzvész pusztításai miatt a közigazgatási hatóság ersebb akcziót

indított ugyan a szilárdabb tetépítés alkalmazása végett; de ennek nem
egy helyen a nép szegénysége állja útját, s igy ma is legnagyobb részt

a különben nem nehezen pótolható s neki nem nagy értéket képvisel

szalmával, vagy a Vág lapályán náddal födi házait. A szalmán kívül sok

zsindelytett is láthatunk, minthogy ezt elég jutányosán kaphatják a Fels-
Vágvidékrl. Egyre terjed a cserép, még pedig némely gyár útján a küls-

leg is tetszets hornyos cserép.

A födés módja általában sima a magyaroknál. Csak itt-ott láthatunk

az éleken garádos ékítést ; ez is talán inkább a letelepültek útján keveredett

a magyarok építészetébe. A tet oldalt rendesen kis ereszben végzdik, mely

esak ritkán éri el az egy méter szélességet. Ez eresznek alja pótolja a tor-

náczot, mivel hogy lábas tornácz alig fordul el. A legtöbb ház egészen

alföldies jelleggel minden tornácz nélkül közlekedik az udvarral.

Az utczára két ablak nyílik, ezenkívül az udvarra is szolgál egy ablak

az els házból. A pitvar mindig sötét; nem ritkán még kéménynyel sincs

ellátva, noha a füstös konyhák már nagyon meggyérültek. Van azonban

eset, hogy a zsindelytetejü házakat sem veszik kéményre ; de ez inkább

már a hegyaljai falvakban.

A lakás berendezése még megmaradt régi alakjában: a sarokban álló

pad, asztal, a láda, a falon a pohárszék. Legnagyobb dísze a szobának az

ágy, mely a Leány kelengyéjének büszkén féltett értékét rejti s azért min-

dig tornyosra van vetve. A konyha nyitott tzhelye fölött azonban már a

nyítrai magyar falvakban is kezd diadalmaskodni a divatos vastakaréktz-

hely, melyet takarékosságból télen a szobába állítanak be.

A kapu általános. De néhány példányt leszámítva, semmiféle különös

díszt vagy jellegz faragást nem találunk rajta. Rendesen egyszer deszka-

kaput alkalmaznak, néhol léczkaput is, s itt-ott veszfonásosat ; de még a

fzfában inkább bvelked vágmenti helységekben is a deszkakaput hasz-

nálják , mely vagy egy szárnyú, vagy középen nyitható két szárnynyal

bír. A kapu mellett van rendesen a kis ajtó. Ezen jár be a ház népe.

A házak kevés kivétellel egyenesen az utcza vonalán épültek; nagyon

ritka a ház eltti kis kert; ellenben minden háznál van szérs és rendsze-

rint veteményes vagy gyümölcsös kert is.

A kutak a lapályon és a halmos vidéken gémes kutak. Víz a lapályon

bven fakad s igy majd minden valamire való gazdának házánál van kút.

kevésbbé érzik ennek szükségét a folyóvizek mellett, a hol itatásra a folyóra

hajtják a jószágot. A köves-dombos helyeken, vagy a magasabb lejtkon

már srbben fordulnak el a kávás kutak, többnyire csak az utczán.

A nép ruházatában, kivált a nkében, már különféle idegen hatásokat Ruházat.

észlelhetünk. Egyfelül a városi, divattal változó izlés, másfelül a beszárma-

zott és felszaporodott tótság hatott módosító részletekkel a ruházat egyes

darabjainak alakjára és díszítésére. Különösen a fehérnemnek szines

pamuttal és selyemmel való szalagformás, csikós vagy szögletes, virágalak-

zalu hímzését vették át a tótoktól. A konzervatívabb férfiak még ma is a

•tkék vagy fekete sziníí posztó-dolmányt és zsinóros, vitézkötéses magyar

aadrágol hordják; de fels öltönyül a bekecs mellett már inkábba oémetes
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szabású kabátok kezdenek uralkodni. Dolmányukat több felé raándlinak, az

ujjast lajbinak, a mellényt, mely többnyire világos-kék, szürke, tarka,

németesen pruszliknak hívják. A tótság befolyására vall, bogy Mocsonokon
a pruszlikot vörös hárászfonállal varratják ki. Nyáron a dolmány sok helyen

inkább szürke oxford-szövet.

Télen a rövid, béllelt kabát s a hosszú szabású úgynevezett mexikáuer

(mint a Rábavidéken) s itt-ott pedig a katonaszabású barna vagy szürke

köpönyeg szorítja ki rendrl- rendre a szrt és a gubát. A szrt ma már inkább

utazásra használják. Virágos szr csak kevés látható ; a tulipános dísz

helyett egyszer vörös posztó-szegélyzést alkalmaznak ; de elfordul vörös

vagy zöld pamuttal való • kivarrás is. Ellenben még mindig uralkodik

a báránybélléses bekecs, melyet piros és zöld brvirágokkal ékesen kivarr-

nak ; fleg a bekecs háta van buján díszítve. Dologtev napon egyszer

sima tehénbr csízmát, ünnepnapokon pedig ránezos-szárú csízmát horda-

nak ; fejükön pörge vagy felhajló kis karimájú kalapot, télen birkabr-sipkát.

A nk ruhája, mint azt mindenfelé tapasztalhatjuk, már sokkal válto-

zatosabb, s az elnevezések egyenlsége mellett úgy alakra, mint színre és

díszítésre nézve majdnem helységenként új meg új képpel kötik le figyel-

münket ; noha a divatos városi ruhaszabás már itt is ersen érezteti az ere-

deti viseleten kiforgató hatását. Az egyszerséget és közömbös színeket,

kivált azokban a helységekben, a hol a tótokkal vegyest lakik a magyar,

a rikító színek, a csipke és a hímzett dísz uralkodása váltja föl. Csakhogy
ez a csipke és hímzés ma már nem mindig a szorgalmas ni kezek mun-
kája, hanem többnyire a vásározó morva, cseh, osztrák házalók gyári árúja.

A valaha otthon készült eredeti hímzések helyett most már a gép kaptáján

gyártott kész hímes szalagokat varrják fehérnemikre. Ujabban megindult

a háziipar felélesztését czélzó mozgalom ; de a magyar asszonyoknál, a kik

szivesebben végzik a nehezebb mezei és háztartási munkát, pihen napjai-

kon meg inkább gylnek a pletykapadokra, legalább ez id szerint nem
igen kecsegtet a mozgalom valami nagy sikerrel.

E mellett a gyári termékek bevásárlásának kényelmes módja, még ha

pénzt is kell adni érte, holott más dolgokra nehezen adja ki a készpénzt a

nép ; s a ma már könnyen megközelíthet városok látogatása, nemkülönben

a cselédségbl visszakerültek módivadászata megszülte a fényzési hajla-

mot, úgy, hogy akár a gazdag alföldi parasztság menyecskéi, a nyitramegyei

menyecskék is szinte elengedhetetlennek tartják a selyemben, st bársony-

ban való parádézást. A közép-osztály viseletének utánzása a városokhoz

közelebb es helységekben lépésrl-lépésre terjed.

A ruházat egyes darabjainak elnevezésében csak kevés eltérés van.

Az alsó szoknya neve a magyar népnél általános pendehj (pint), mely a

német pendelhemdtl vette elnevezését ; e fölé jön a szoknya, fels testüket

a vállas ing fedi, mely fölött nyáron a lipityka, máshol vizitka meg lajbi vagy

pruszlik néven hitt blúz-szabású öltönydarabot viselik, télen pedig a kabát-

szabású kaczát, kaczit vagy kaczabajkát, magyarkát. Hordanak még télen

ködment is. Az öltözet elmaradhatatlan kiegészít része a keszkeny és a

nagykend, a menyecskék fején a fköt (fíket, féket), mely csipkés vagy

hímzett fehér kend, a kötény. Lábbelinek még széltében-hosszában hasz-

nálják a sima-szárú fekete csízmát ; de a fzs czip és a topán már nagyon

elterjedt, természetesen csak ünnepnapokon.

A ruha szövete nyáron a karton, festett vászon, télen a kasmír, flanel,

posztó; a vizitkét, pruszlikot azonban, különösen a jobb móduaknál, gyakran
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készítik selyembl és bársonyból is. A színek és szövetnemek választása,

mint azt különösen oly vidékeken tapasztalhatjuk, a hol nemcsak különféle

eredet a lakosság, hanem sokszoros befolyás hatása alatt is áll, helységen-

kint számos eltérést mutat.

Nagy-Kéren, Kis-Kéren virágos-piros, kék, zöld, barna kasmir-szoknyát

viselnek a nk, a kik szeretnek takarosan, czifrásan járni; lajbijukat ezüsl

paszománttal, fejkendjüket, kötényüket csipkével díszítik. A csipkeverés

néhány tót helységen kívül nem mesterségük az asszonyoknak, azért a

csipkét boltban vagy vásáron veszik. A pruszlik fölé, úgy mint a szomszéd

Berencsen is láthatjuk, csipkével fodrozott szél nagy fehér kendt kötnek

a nyakon keresztben, úgy hogy a kend két vége hátul a derékon libeg

fecskefark-alakú nyúlványban végzdjék. A Nagy-Kérrel szomszédos Alsó-

és Fels-Szlsön már sokkal egyszerbb a viselet ; a józan sötét szin az

uralkodó. Ellenben Érsekújvár mellett Andódon még nagyobb a czifrálkodás,

mint Kéren. Az ottani leányok különben is a csinosabb fajtából valók.

Ruhájukat sok szalaggal szeretik fölpiperézni; az ékszert is kedvelik, ezüst

nyaklánczot, hajukban ezüst tt hordanak. Tót-Megycren hódít a selyemruha,

tlr bár túlnyomóan tótok veszik ket körül, az ezeknél szokásos hímzést itt

nem tanulták el, s a ruha szine is szelídebb ; míg a közeli magyar Tardos-

Jcedden már a rikító szinü, tarka pruszlikot és kaczit kedvelik, a szoknya

azonban rendszerint tiszta fehér vagy fekete.

Érdekes a különbség a szomszédos FarJcasd és Negyed közt. Mint már
más helyen is volt alkalmunk megjegyezni, a fényzésben is kevés kivétellel

bizonyos komolyabb egyszerség jellemzi a magyarságot, mely nem kap úgy
;i tari-tarkán, lármás színkeveréken, czafrangokon, mint akár az északi, akár

a délszláv; de nem is ád annyi változatos, festi anyagot. A tiszta magyar
Farkasdon az egyszer, leginkább sötét szoknya, a hímzés hiánya a jel-

lemz; Negyeden már a különböz szinü selyem pruszlik és drága kacza

a nk tetszelgésének tárgya. Egyetemes szokás az egész vágmenti magyar

helységekben, mint Szelczén, Magyar-Sókon, Vág-Sellyén, Vág-Királyfán,

hogy télen fekete és kék szövet-szoknyát hordanak, nyáron az élénk rózsa-

szín, sárga, fehér-tarka, többnyire kartonszövetet.

A fényzbb viselet a vármegye székvárosa közelében fejldik ki leg-

nagyobb mértékben. Berencset már említettük föntebb. Itt fekete atlasz kacza,

piros állasz pruszlik, piros posztó szoknya, gyöngynyakék az ünnepl; ugyan-

csak Nagyfalun és Ivánkán is. Az élénk piros szinek az egész Nyitra-Zsitva-

közben kedveltek; Kúlazon a piros-fekete, a, vörös virágos sötét szoknya,

fekete kötény, fekete bársony vagy vörös virágos pruszlik, melyhez hímzett,

vagy csipkés fejkend, hvös idben pedig ugyancsak hímzett nagykend
járul. Megjelen elvétve már e Nyitra és Zsitva völgyei közti halmos vidéken

is a tarka lüinzés ; a hogy pediu éjszakra közeledünk a Zobor alatti hosz-

szan elnyúló magyar szigethez, melyei körülfog a tót tömeg, általánosabbá

lesz a magyaroknál is az ingujjak vagy az ingváll tarka hímzése s nem a

fehér, hanem a szines, mintára és anyagra nézve durva csipke alkalmazása.

A hímzés zig-zeg vonalas vagy koczkás és apró virágos (rózsa és szegf)

mintájú. A. szoknya szövete szerfölött tarka, nyáron tiszta fehér; ugyanitt a

tótságnál túlnyomólag rikító piros. Gerencséren, Csitáron, Pogrányban, BodoTcon,

a az ing vállal és ujjait kék pamuttal varrják ki; ([saladon a pruszli-

kol fehér csipkével díszítik. Qimesen a vöms virágos barna szoknya és

pruszlik fölé kék csipkedíszl vetnek.

Legérdekesebbek egyike a nyitraegerszegi viselet, melynek különleges
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Szokások.

sége a kivarrott, szk ujjú féling, azután a széles ujjú fodros ing. Az asszo-

nyok magas kontyra fésülik hajukat; erre a kontyra teszik a drótból font

fkött, melyre az idsb vagy a gyászoló asszonyoknál a ráfogat kerül. Ez
a ráfogat pedig egy 2—3 méter hosszú patyolatkend, akkora, mint egy
leped, melyet a kontyon megcsokrozva, annak két szárát nyakuk köré

csavarják.

Szokásából már sokat hagyogatott el a nép Nyitravármegyében is. Át-

meneti állapotba sodorták az újabb viszonyok. Az általános katonáskodás,

a városi emberekkel való gyakoribb és közvetlenebb érintkezés, az ismeretek

Éf \

?
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terjedése, melyek azonban mégis csak felületesen érintik értelmét, a meg-
változott gazdasági életföltételek, a míg egyrészt kiölték naivitását, melyet

most már gyakran röstel és titkol, folytonos forrongásukkal nem formál-

hatták szilárddá, egységessé az új fogalmakkal, felfogásokkal és szokásokkal

megbontott lelki világát.

Innen ered, hogy ma már ünnepi szertartásaiban és szokásaiban is

nagyrészt a formaságot látja, s minthogy a rá nézve üressé vált forma nem
örvendeztetheti, nem lelkesítheti, könnyen lemond róla. Formaságot lát a

házasságban is ; mert lényegileg már korábban megismerkedik vele. Tud-

juk, hogy a természet nyilatkozása szerint hajdan már korán házasságra

léptek a fiatalok, a mit ma a törvényes megszorítások miatt nem tehetnek.

De k túlteszik magukat rajta. Nem mindenütt és nem mindig ; de

nagyobbára. Még pedig a szülk tudtával. A 14— 16 éves serdül ifjúnak
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megvan már a maga választottja, aki még fiatalabb nálánál. Eljár hozzá

rendesen, a szülk beleegyezésével, néhol még napja is meg van állapítva,

például csütörtökön és szombaton ; a szülk nem is tördnek velük, magukra

hagyják ket. A leánynyal szemben nem követik mái' a szigorú felfogást

;

csak a formaságot, hogy korai viszonyának nyilvános bizonyítékát ne lássák,

így természetesnek fogjuk találni, hogy a lakodalmak sem nyúlnak min-

denütt oly hosszúra s nem folynak le azzal az ünnepélyessel vegyes széles

jó kedvvel, mint hajdan; mert benne csak a szokásos és törvényes forma-

ságok teljesítését tekintik. A legény a fölmentés esetén kívül rendszerint

csak 24 éves korában léphet házasságra, tényleg ebben a korban házasodik a

legtöbb, de idsebb, 28, 30 éves is lesz akárhány, mikor megüli menyeg-

zjét, Hogy a lakodalom vesztett régi, gyakran pazar költségességébl, annak

különben anyagi oka is van ; különösen ott, abol a szlk elpusztultak.

Pedig a borterm terület legnagyobbrészt éppen a magyarság lakóhelye

volt Nyitravármegyében s ennek elpusztulása nagyon megrontotta anyagi

helyzetét. Ennek visszahatása még kevésbbé látszik meg a menyegzi

lakomákon, melyekre nem sajnálják a költséget, mint inkább a nép minden-

napi táplálkozásán. Utaltunk már arra, hogy a hiányos táplálkozás is egyik

oka a nk satnyulásának és korai vénülésének, a minek viszont a késbbi

nemzedékre van befolyása. A magyarok mindamellett még legjobban táp-

lálkoznak ; de a téli disznóölési idszakot kivéve, k is csak kevés húst

esznek, rendesen hetenkint csak kétszer, csütörtökön és vasárnap. A déli

étkezést délebédnek, a vacsorát vagy harmadik étkezést harmadebédnek is

nevezik.

A mint az imént említettük, a menyegz még ma is bséges lako-

mával jár együtt. Minthogy a leend pár már jóval elbb tisztában van

egymással, a kérés és eljegyzés is legtöbb helyen vagy egészen egyszeren

megy végbe, vagy puszta formaság, st egyszer házassági szerzdés.

Mindamellett van eset rá, hogy a szül, a ki nem tudja, vagy nem akarja

trni leányának az általa választott legénynyel való viszonyát, vagy hogy

a leánynak nincs még, talán elhalt vagy elpártolt a kedvese, megtagadja

a legény kérését, a mit Gerencséren ügyes módon ád tudtára az apa a ház-

tüznéz legénynek. Leül a legény a pad egyik, az apa a másik végére.

Az utóbbi beszélgetés közben közelebb és közelebb ül a legényhez. Ha

annyira közeledik hozzá, hogy végre leszorítja, akkor a legény megérthette

:

mehet. Ellenkez esetben szívesen látják.

A menyegz egész lefolyása a nyitravölgyi Berencsen és ennek környé-

kén a következképen megy végbe :

l'j borra, azaz szüret után akkor, midn már van kiforrt uj bor, háza-

sodik leginkább a legény ;
farsangon, még inkább pedig húsvét után

kevesebb házasságot kötnek. A házasulandó legény csütörtökön este elmegy

egy barátjával, a kérvel, a leányos házhoz s megkéri a leányt. Ha meg-

kapja - a mi rendes dolog, mert hiszen már biztosra megy — akkor a

leány keszkent ád a legénynek, a mit itt nem jegykendnek, hanem
jelenségnek hívnak.

Ez1 a megkérési követi vasárnap a kézfogó. Ekkor már násznagyával

megy a legény a leányos házhoz. Az els vasárnap ismét eladja a legény

kérését, nme a leány odanyújtja egy köténybe hurkolva kezét, a mire a

legény pénzt, például egy ezüst forintost ád a leánynak. Ez az si férjhez

tevésnek jelképe. Ezen a kézfogón állapítják meg a mórmgot, vagyis a/,1 a

vagyonrészt, melyei a férfi leköt a nnek arra az esetre, ha elbb halna

meg, mint a felesége.

A kézfogóhoz egv hétre, vasárnap megindulnak a dorozsbák, azaz a

Vfélyek. Kalapjuk lel van bokrétázva, karjukon tarka kend csokorra

24
Vá a Vyitravarmegyc.
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kötve, kezükben rozmaringos, virágos pálcza. Mennek mindazokhoz, a kiket

a vlegény és a menyasszony meghivandónak kijelöl. Az els dorozsba
mondja a hivást

:

Méltó becsülettel megkövetem magukat, hogy ily bátorsággal beléptem
kegyelmetek házába ; de nem egyéb a czélom, hanem én kiküldött követe
vagyok a mi vlegényünknek (nevét mondja). Én általam szólítja magu-
kat, hogy ha meg nem vetnék az házát, úgy mint (a napot mondja),
reggel kilencz órakor elsbb az Isten házába, a hit fölvétele látására, azután
tisztességes ebédre és vacsorára, egy két pohár borra. Ez volt az én szavam
kegyelmetekhez, dicsértessék a Jézus Krisztus.

A rákövetkez csütörtökön vagy vasárnap ismét bejárják a dorozsbák
a meghívottakat s beköszöntének azokhoz is, a kik már elbb kimentették
magukat, hogy nem jönnek.

Az esküv napján a vlegény a menyasszonya varrta inget veszi föl.

A templomi esküv után a násznép két részre oszlik, a vlegény a maga
vendégeivel a saját házához megy vissza, a menyasszony pedig a nyoszo-
lyókkal az apja házához. A lakodalmi vendégség a vlegény házánál van

;

ott hordják föl a dorozsbák az ételt. Az asztaloknál úgy ülnek a vendégek,
hogy párosával, egy férfit, egy asszonyt ültetnek össze, a kik egy tányér-

ból esznek.

Az ételes tálakat a legények hozzák be, a kiknek élén az els dorozsba
jön, köszöntvén a vendégeket

:

Tessék mindnyájuknak az ételbl venni,
Ne maradjon abbul a bográcsban semmi,
En mindent, mi tlem telik elkövetek,
Jó appetitussal egyenek kelmétek.

Ezután sorba hozzák az ételeket, mondván mindegyiknek dicséretét.

Az ételek sora, mint itt az egész vidéken a magyaroknál : háromféle
leves, még pedig okvetlenül rizs-, zsemlye- és metéltleves, azután becsinált,

káposztafzelék disznóhússal, brkével stb., sült hús. Ezt követi a kása,

melynek feladásánál pénzt gyjtenek a dorozsbák a menyasszony számára
„fíketre".

Mert ki ebbiil eszik, fizet erszínyível,

Ha majd megdöfölik a kanál nyelível.

A kása elköltése után jön be az (általános szokásból ismert) szakácsné,

bekötött kézzel, mintha elégette volna, mire neki is gyjt a vfély.
Asztalbontás után megered a táncz. A mig ez tart, a násznagyok

elküldik a dorozsbákat a menyasszony házához „követbe". A dorozsbák
megjelenvén az utóbbi helyen, az els elmondja az üdvözletet

:

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adjon Isten szerencsés jó napot! Kedves, böcsületes
násznagy és apám uraméknak és az egész egybegylt vendégeknek, mi általunk kivannak
az mi násznagyaink ebben az mulatságban maguknak friss jó egészséget, testi, lelki

áldást és minden jó szerencsét, a mit az Úristentl kívánhatnak, kedves böcsületes apáin-
uramék. Ez volt az én szóm kegyelmetekhez ; dicsértessék a Jézus Krisztus.

Ezután különböz tréfás rejtett szókat ád föl megfejtésre, mint például

a többi közt: Melyik az a hely, hova sem azeltt, sem ezután a nap nem
sütött ? — Hasonló találós kérdéseket üzennek vissza a menyasszony ven-
dégei is. A vfélyek vissza-mennek, de csakhamar megint jönnek „második
követbe".

Az els dorozsba ismét üdvözli a háznépet

:

Dicsértessék a Jézus Krisztus ! Valamint is a teljes Szentháromság a szent házas-
ságot szerzetté, a keresztény anyaszentegyház hirdette, így tehát az mi princzipálisunk
(megnevezik a vlegényt) felfohászkodott és föl is álmélkodott az teljes Szentháromsághoz,
hogy vagyon-e neki párja rendelve vagy nincs; de az teljes Szentháromság azt neki, mint hall-

gatta, meg is mutatta, hogy vagyon neki párja rendelve ezen megnevezett, (a menyasszony
nevét mondja) ; hanem mégis megkérem kedves böcsületes násznagy és apám-uramékat,
valamint az mi princzipálisunk kiküldött egy pár böcsületes embert, úgy mint (megmondja
a kérés idejét), és az az egy pár böcsületes ember nem kívánt kegyelmetektl egyebet,
hanem elször is kivánt jó szót, jó szó után kézadást, kézadás után keszken-adást; de
az mi piinczipálisunk ezzel meg nem elégedett, az idtl fogvást mindez ideig (mondja az

esküv napját) tartotta kegyelmetektl jegybéli mátkájának, ügy kiküldött minket, hogy
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már nem fogja tartani jegybéli mátkájának, hanem itraz hitestársának és feleség-ének. És
mivel a mai szent napon a szent oltárnál a szent hitet letették és a stólával egybei'oglal-

tattak, az oltári szentségben részesültek, a teljes Szentháromsággal meg is ersíttettek,

kivánom az Úristentl, legyen elször is Istennek nagyobb neve dicsérelére, emberséges
embereknek böcsületjökre, édes apjuknak, édes anyjuknak nagyobb örömükre, és hogy a
menyei karokat betölthessék. De mégis megkérem kedves becsületes násznagy apám-
uramékat, és az egész begyült vendégeket mind, kicsinytl fog vast nagyig, nagytól fog vast
kicsinyig, hogy ha tetszésem szerint nem találtam volna szólni, bocsánattal legyenek én-
hozzám.

Ezután még egyszer jönnek harmadik követbe, a mikor megkérdik,
hogy készen van-e minden ; táborhely, abrak, kés, villa stb. Miután kielé-

gít választ kaptak, visszamennek a vlegény házához, a hol azután föl-

eziheldik az egész vendégsereg s megindul zeneszó mellett a menyasszonyi
házhoz. Útközben azonban három „stácziót tartanak", azaz megállanak s a
fiatalság tánczra perdül s csak ha egyet tánezolt, azután folytatja útját a
menet, miközben a lányok énekelik:

Oda menjünk, a hol köllünk,

A hol helyet adnak nekünk,
A hol a bor legédesebb,
Ott a kis lány legkedvesebb.
A hol a bor legsavanyubb
Ott a kis lány legszomorúbb.

A lányos háznál a vlegény násznagyai újra kérik a menyasszonyt.
Ennek násznagyai azonban szabódnak, hogy csak jó pénzért adják oda,

mert egy jó asszonynak sok az ára. Végre hosszú alkudozás után bele-

egyeznek. Ámde a dorozsbák nem az igazi menyasszonyt vezetik el
;
hanem

valami vén asszonyt, a ki maskarásán van felöltözve. A vlegény násznagyai
ezi nem fogadják el. Most azután eladják az igazi menyaszonyt.

Megkezddik a búcsúztatás. A leány letérdel, megcsókolja atyja és

anyja kezét s a dorozsbák mondják a búcsúztatót, mely csak úgy, mint a
vfélyek ebédközi mondókát, nem igazi népies termékek, hanem valami
egykori falusi tanitó rigmusai, melyek a ponyvára kerülve, messze vidékeken
egyformán el vannak terjedve. Elbúcsúztatják a menyasszonyt atyjától,

anyjától, testvéreitl, atyjafiaitól, leány-pajtásaitól stb. Végül megköszönik
a násznagyok fáradságát. A mig a búcsúzó tart, a nászasszonyok hamar
elkerítenek egy guzsalyt s legalább néhány szál fonalat fonnak „a vlegény-
nek ingre meg gatyára".

Ezalatt a legény házánál már elkészültek a vacsorára ; a búcsúzás
után tehát a menyasszonynyal együtt az egész násznép visszatér ide. Mieltt
azonban ;i manyasszony átlépné vlegénye háza küszöbét, lefektetnek eltte

egy fekete szem gyermeket, a kit át kell lépni, hogy szép bogárszemü
gyermekei legyenek.

Az asztal már meg van terítve. Mieltt azonban hozzá fognának a

vacsorához, a dorozsbák egy tányér vizet hordanak körül egy kis kendvel.
Mindenki megmossa pár ujját s megtörli a kendvel; egyúttal pedig pár
krajezárt is vet a tányérba a dorozsbáknak

A vacsora alatt ismét minden tálhoz verset mond a dorozsba. Mikor
a bori behozzák, ezt szavalja, természetesen a már ismert kiejtéssel:

Szerencsét kívánok tisztelt uraimnak ;

Szivembül kívánom ezt minden magyarnak :

Legyen tele mind az iteze, mind a pincze, mind a verem, mind a bót,

Mint azeltt régen vót.

Legyen szolga a magyarnál, mind a német, mind az oláh,

Mind a szerb és mind a tót,

Hogy ne legyen se dómányán, se nadrágján
Semmi fót.

Ezen bornak szltke vót egykoron a neve,

Zöld vót neki a levele, édes is vót a leve.

Ez ám, kit a kapafokkal meg-megkoezogtattak,
És az éles metsz késsel mog-megsanyargattak.

Ez a bor, oly jó bor, ma szívvidámító,
Holnap emberbolondító,
líuharongyító, országpusztitó.

Ó te bor, mily hegyen termettél,

Hogy engem annyiszor megszégyenítettél ?

24*
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S miután eldícséri a bornak jó ízét, jó tulajdonságát, hosszasan és így
végzi verses beszédét

:

Adjon Isten minden jót,

A mi tavaly szken vót,

Hegyen-völgyön jó búzát,
A szegénybül jó gazdát,
A németnek bugyogót,
Legyen rajta ezer fót,

A tótnak meg jó kaszát,
Hadd arasson a magyarnak jó búzát.
Mert a magyar csak a virtus,

Áldja meg a Jézus Krisztus.

Éjfél után egy órakor leveszik a menyasszony fejérl a pártát s föl-

teszik a fíketöt. Ezután a vlegény eljárja a menyasszonynyal a páros tán-
czot. A míg ez a táncz tart, másnak nem szabad tánczolnia. A násznép
együtt marad egész virradtig.

Nyitra-Egerszegen a lakodalmat megelz estén a menyasszony barátni

SZOBOTISTI HANNOVERÁNUS HÁZAK.

összegylnek ennek házánál, kocsira teszik nyoszolyáját s dalolva, sebes

hajtással elviszik a vlegény házához. Miután az ágyat elhelyezték, ének-
szóval visszamennek, azután hazaszélednek.

Másnap reggel a vlegény és násznépe a leányos házhoz mennek, a

hol még csak most, közvetlenül az esküv eltt, megtartják a kézfogót.

A kér násznagy kezdi: Dicsírtessík a Jízus Krisztus! Széréncsís jó
réggét kívánok násznagy uraimnak. Az Úristen álgya meg a maguk böesú-
letes egybegylésit.

A kiadó násznagy felel: Isten hoszta magukat, álgyon mög az Isten
hasonlókíppen mingyájunkat, hát hová való emberek maguk, is micsoda já-
ratbo vannak?

Kérk : Mink jó szerencsekeres emberek vagyunk.
Kiadók: Mink pedig szerencsevárók.
Ezután az ifjú Tóbiás útjáról szóló hasonlattal folytatja beszédét a

kér násznagyok öregebbje, hogy ket is az Isten angyala vezette egy
fényes csillag által a leány házába. „Elttünk világságot láttunk a kigyel-
meték szobájábo, és láttunk itt 'égy szép magaviselet szüzet, mell böcsü-
letes, jámbor ; ez a mi vlegényünknek nagyon megteczczétt, hogy már
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eczczer itt vót, kapott gyrt is hajkett, de ez min kevís. Ujonan akarunk

kízhitet, koszorút is keszkenyt, hogy ezek mingyár legyenek meg, mer
ászt mongya a vlegíny, hogy addig se ennyi, se innya nem fog.

Kiadó : Helessen felétek kigyelmetek, mer ászt szokták mondanyi, hogy
a gyr etörik, a hajket északad, hát Isten kegyelmib legjobb léssz a

kízhit.

A vlegény s menyasszony kezet fognak ; a násznép áldást mond

rájuk. Ezután pedig a menyasszony szülei és násznépe a vlegény nász-

népével rozmaringágat küldenek a vlegény szüleihez; mire megindul az

egész menet a templomba. Elül megy a kér násznagy, zászló gyanánt egy

szép kivarrott kendt víve rúdon. A násznéppel megy a czigány, s már a

templomba menet tánczra kerekedik a fiatalság.

A templomból kijövet a vlegény násznagya köszönti az új párt; a

templom eltti téren tánczra kerekedik a násznép. Néhány csárdást eljárva,

a vlegény násznagya visszaadja a menyasszonyt szüleinek azzal a kijelen-

téssel, hogy pár óra múlva vissza fogja kérni, mondván : „Kedves nászuraim,

valamint az Úristen minden hiba és sérelem nélkül adta Évát Ádámnak a

paradicsomban, mi is a szerint ezen menyasszonyt kigyelmetek kezejibe

ajánljuk ép-kézláb és ezen állapotban rövid id múlva kigyelmetektl

visszavárjuk.
11 Ha azt a mondást elmulasztja, akkor délután hiába mennek a

menyasszonyért, mert ennek násznagya megtagadja a kiadást azzal a kifo-

sal, hogy neki bizony nem adták át.

Délután tehát elmennek visszakérni a leányt. Itt nem kell háromszor

követbe küldeni a vfélyeket (dorozsbákat), hanem a kér násznagy kéri

ki, mire a menyasszonyt szülei átadják a vlegénynek ezekkel a szavakkal

:

„Mennyetek é ídés gyerékejim bíkessíggel, az Isten szent angyala ve-

zírcllcn benneteket egísz hetetekben úgy, min Sárát iftyu Tóbiással ; te

pedig kedves lányom, midn az fírjednek házábo juccz, álgyad meg az Istent

és böcsd meg a háznípet, illetek az Isten dicssígire és szülejiteknek

örömíre."

A menyasszony átvétele után a násznép zeneszóval s énekelve, tán-

czolva elkíséri a fiatal párt a vlegény lakására s a küszöbön a menyasz-

szonynak mézes pálinkával telt üveget adnak. A menyasszony lehúzza ujjá-

ról a jegygyrt s ezen keresztül mindenkit megitat a pálinkával, annak

jelképezéseül, hogy valamint a gyrnek nincs vége, az szeretetük is vég-

telen Legyen, s minden atyafiukkal megoszszák szeretetüket. Ezután két

hangostár (üveg-kancsó) bort adnak a menyasszony kezébe, melylyel be-

lépve a házba, megkinálja a vlegény szüleit s megkéri ket, hogy ha saját

szülei esetleg nem tudták volna megtanítani a kell tisztességre, becsületre

és jámborságra, tanítsák meg k és fogadják el gyermeküknek.

Az evés-ivás még nem kezddik meg, hanem a fiatalság az új párral

a dorozsbák kíséretében átmegy a királyházba, rendesen valamely szomszéd-

házhii. ;i lml tánezolni szoktak; it1 a vlegény megnyitja a tánezot, eljár-

ván párjává] a hármas tánezot, a mit a dorozsba is tartozik megtenni. Innen

visszamennek az atyai házhoz, a hol ezalatt megterítették az asztalt. A v-
Legény aranyozott rozmaringos kalappal foglal helyet az asztal fején meny-

asszonyával ; de egyiküknek sem szabad ennie. (A lakoma eltt a kamará-

ban jól bevacsorálnak.)

A lakoma alatt szól a zene meg a nóta. Éneklik a kánai menyegzrl
szóló dalt, melyrl még más helyen szólunk.

A vacsora alatl a násznagy és a nyoszolyó-asszony szétosztja emlékül

;i vlegény rokonai közt a menyasszony szülei által vett kendket, mig a

menyasszony rokonai közt. a vlegény szülei állni adott ev-eszközöket oszt
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ják ki. Lakoma közben a fiatal asszonyok egy alkalmi dallal jelt adnak
az ifjú párnak, mire ez megadja egymásnak a régi szokásban el úgyneve-
zett molnár-csókot, azaz, hogy a násznép eltt megcsókolják egymást.

Vacsora után az ifjú házaspár meg a fiatalság ismét elmegy tánczolni
a királyházba, a míg a nyoszolyó-asszony el nem jön a fiatal asszonyért s

haza viszi lefektetni. Elkísérik t leánykori barátni, a kik szomorú dal
mellett vetkztetik le, azután magára hagyják férjével.

Másnap reggel ismét összegylnek a vendégek. Az asszonyok felöltöz-

tetik az ifjú menyecskét s fkött tesznek fejére. Idközben jönnek az úgy-
nevezett közbenjárók, a kik bejelentik, hogy nemsokára jönnek a menyecske
szülei és rokonai. A megnevezett számú személy számára ételt és italt

készítenek
; a közbenjárókat pedig megtréfálják. Tánczra hívják ket s táncz

közben belisztezik hátukat.

Ezzel még nem ér véget az eszem-iszom. Délután még a fiatal asszony
beivása következik. Ezzel veszik be az asszonyok közé. Elmennek ugyanis
zeneszóval, tánczczal a korcsmába, ott a násznagyok, nyoszolyó-asszonyok,
dorozsbák 2—3 liter bort tartoznak fizetni, s ezt az asszonyok megiszszák
a fiatal pár egészségére.

Az olyan helyeken, a hol a vlegény más faluból való, a meny-
asszonyért kocsin megy a vlegény násznépe. A lovak lobogó kendkkel
vannak felczifrázva. A menyasszonyt felültetvén a kocsira, nagy ostordurro-

gással, vidám kurjongatással, zenével viszik a két násznéppel együtt a v-
legény falujába. De nem mindenütt adják oda a leányt más faluba. Eger-
szegen például ritkán történik, hogy egy legény más faluból hozzon fele-

séget
; az meg éppen alig esik meg, hogy egy egerszegi leány máshová

menjen férjhez.

A magyar népdalokban is megörökített szimbolikus alma is sok helyen
szerepel a menyegzkön; igy templomba menet Beden, Menyhén botratzött
almát visznek a násznép eltt. Nagy-Emkén a legény násznagyaival vasár-

nap vagy ünnepnap éjfél után egy órakor megy a leányt megkérni; egye-

bekben ép úgy megy végbe a lakodalom, mint Berencsen. Andódon a kéz-

fogót közvetlenül az esküv eltt tartják, úgy mint Egerszegen, de még
akkor is sokáig alkudoznak, a míg megállapítják a móringot, a mi h
hagyománya az egykori nvásárlás alkudozásának. Farkasdon esküv után
körülhordják a menyasszonyt zenével, kend-lobogtatással a faluban; ép

így bejárják vele a falut, még pedig felpántlikázott lovak vonta kocsikon
Szelöczén, Magyar-Soókon.

A vfély-mondókák ma már nem elmaradhatatlan járulékai mindenütt
a lakodalomnak. Akárhány helységben már egészen elhagyták s úri módra
felköszöntkkel pótolják, melyekben nagyobb tér nyílik a vfély humorának,
mint az egy kaptafára készült betanult mondókákban, melyek helyett újat

egyáltalában nem komponálnak vfélyeink.

A mint láttuk, a menyegzi szokások ünnepélyességét gazdagabb alak-

ban rizték meg a nyitramegyei magyarok, mint, hogy a legközelebbi pél-

dával éljünk, a Dunántúl igen sok vidékén.

Keresztel. Valaha a gyermeket is nagy Isten áldásának tekintették s keresztel-

jének örömére nagy paszitát, vagy a hogy itt mondják, poczitát, poszitát vagy
hoczitát tartottak. A gyermek-áldást ma is nagyra becsülik, s mint a népes-

ség mozgalmáról szóló fejezetben említettük, Nyitravármegye a születések

száma tekintetében az els megyék közt áll. A kereszteli lakoma azonban
a folyton növekv drágaság és a bortermés csökkenése miatt szintén sóvá-



Nyitravármegye lakossága. 191

nyabb lön, több helyen már el is marad. A legtöbb faluban megelégesznek

azzal, hogy a tótságtól átvett szokás szerint a komákat és atyafi-vendé-

geket megkínálják kalácscsal és édes pálinkával (radosznik), melyet a ma-

gyar falukban is radusznyiknak hívnak. Gerencséren, Pogrányban s általá-

ban a Zobor mentén az a szokás, hogy ha a házba, melyben újszülött van,

egy férfi lép be, a bába elveszi kalapját, ha asszony, a kendjét és csak

váltságdíjért adja vissza.

A farsangot kezel háromkirályok vagy vízkereszt ünnepe már nagy-

részt elhalaványodott az itteni magyar nép szokásaiban. A tótság közt még

gyakori a háromkirály járása és a koleda ; de a magyar helységek közül

csak kevésben ismerik már.

Általánosan uralkodik azonban a húsvéti öntözködés, mely néhol még
igen kedvelt és zajos mulatsága a népnek. Néhol már egészen szelid alak-

jában gyakorolják e hagyományt, a legény beállít a leányos házhoz s kan-

Farsang.

Vízkereszt.

Húsvét.

MIAVAI PARASZTHÁZAK.

csóból, bádogvödörbl meglocsolja a hajadont, minek viszonzásául hímes

tojást kap. Némely helyeken azonban még él a locsolás régibb, nyersebb

módja, kiczipelik a leányzót a kúthoz vagy elfogják úton-útfélen s telt vödör-

rel loccsantják meg, úgy, hogy csurom víz lesz a ruhája. Andódon a legé-

nyek reggel, a fiuk este mennek öntözködni. Csehin, Lapás-Gyarmaton

egyéb szokások mellett már erre is ráuntak s elhagyogatják; Nagy-Hinden
is fásulttá tette a népet a szegénység, mely miatt nem tud örülni az ünnep-
nek, lassan-lassan tehát vidám szokásait is felejti. Nyitra-Egerszegen kikérik

a leányi a Legények s pár vödör vízzel csorgóra öntik. De a leányok sem
maradnak adósak, fzveszbl font korbácsai (suprikával) esnek a legény-
nek s addig verik ket, míg pénzen meg nem váltják magukat. Hasonló
módon megy végbe a búsvéli locsolás a szomszédos magyar falvakban is.

A tótot és németek közt gyakori az a kedves szokás, hogy a legények

májusban vagy pedig éppen pünkösd ünnepén májusfát ültetnek szeretjük

ablaka elé. Ezt eltanulták itt-ott a magyarok is. Valószín, hogy a lányoknak

ilyen érzelmes, költi módon való kitüntetéséi a németek hozták magokkal
Nyitravármegyébe s tlük Leginkább a tótok sajátították el. Feltalálhatjuk a

magyar faluk közül Beden, Berencsen, Kálazon, Nagyfalun, Menyhén, Nagy-
- még néhányában ; délnek menve a Duna felé, már nem.

Pünkösd.
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Aratás.

Tél.

Karácsony.

Babonák.

Az aratóünnepet mindenütt meg szokták tartani. A magyarság a vár-

megyének éppen legtermékenyebb részét tartja megszállva, egész léte tehát

az aratás sikerülte szerint fordul kedvezbbre vagy súlyosabbra. A gabona
levágásának befejeztével a kalászos gabonából koszorút kötnek, s azt az

aratók kiséretében rendesen egy leány adja át a gazdának, a ki viszont

megvendégeli ket. Sajnos, ma már inkább csak a bor helyét mindenütt el-

foglaló pálinkával. A szüreti mulatság ellenben a Zobor alján és a Nyitra

balpartját követ halmokon úgyszólván teljesen megsznt a szl kipusz-

tulása miatt. Pedig valaha a szüret idejét is nemcsak áldásos munkanapjának
tekintették; hanem egyúttal ünnepnek is.

A bor nagy szerepet játszott a hajdan sokkal vidámabb disznótorokon

is, melyek a gazda házánál az atyafiakat, jó barátokat egyesíteni szokták. Ma
már ezeket sem tartják meg olyan széles kedvvel. A tél egyhangúságát az

ilyen tréfával fszerezett összejövetelekkel igyekeztek elzni. A gazdaság

kevés dolgot ád telente, házi iparral pedig nem igen foglalkoznak még itt

magyarjaink, ellenben terjednek a népkörök, a hol lapokat olvasnak és

vitatkoznak a politikai események fölött. Gyökeret kezd verni itt-ott a dalos-

egyesületek intézménye is, mely nemcsak mvel hatással van a nép lelkére,

de nemes szórakozást is nyújt, elvonja a fölösleges és pénzrabló kores-

mázástól.

A gyermekek kedves ünnepét, a karácsonyt, változatlan kegyelettel és

régi szokásaikhoz való ragaszkodással ülik meg mai napság is. Ez minden

gyermekes családnak kedves ünnepe. Ha vesztett is régi kedveltségébl,

még mindenütt feltámad karácsony napján a Betlehemesek gyermek-serege,

mely pásztorénekeivel, a betlehemi istállót jelképez templomocskával sorra

felkeresi a házakat, s minden családnál diót, gyümölcsöt, pénz-ajándékot

kap. A mig a háromkirályok járása úgyszólván mindenütt elenyészett a

nyitrai magyarok közt, mint azt föntebb már említettük : a karácsonyi

pásztorok még mindig várva várt vendégek.

A karácsonyhoz fzött babonák is élnek még mindenfelé. Általában

az ünnepekhez kötött babonás szokások inkább fenmaradtak , mint az

alkalmi babonák, melyek már fleg az iskolázott fiataloknál, kiveszben

vannak, nem úgy, mint a tótoknál, a kik közt még igen sok babonát talá-

lunk. A karácsonyi babona-kör Lucza-nappal kezddik, a mikor az ismert

Luczaszék-fonásához és a ház meszeléséhez fognak, a minek karácsonyra

kell elkészülnie. Az ólomöntés, a czipdobás, a páros vagy páratlan mennyi-

ség fahasábból való jóslás a luczanapi babonákkal és a háromkirály-napi

jelek Írásával mind a boszorkányban és rontó lélekben, ennek igézésében

való hitre háramlik vissza, mely az s pogány vallás maradéka. A boszor-

kányokban való hit, az igézéstl való félelem és az ellene való védekezés

legersebben maradt meg ; nincs Nyitravármegyében sem magyar falu, a

hol ez fenn nem tartotta volna magát. Ezért uralkodik ma is még ersen a

kuruzslás, noha ezen a vidéken már srn fordul a nép is betegségei ellen

orvosi segítséghez, a szemmel nézés, igézés elleni ráolvasás, nemcsak az

emberek, hanem a házi állatok betegségeiben is. Megmaradt a sárkány,

a garaboncziás fogalma, mely mint rossz lélek az elemi csapások okozója,

s azért ma is általános még a viharos felhk elé való harangozás, melylyel

a gonosz sárkányt akarják elriasztani. A rossz lélek távoltartására szolgál a

marhák megszentelóse is, midn elször hajtják ki tavaszszal, a mikor

egyúttal lánczot is vetnek eléjük; ugyancsak a jószágnak a virágvasárnapi

szentelt barkával vagy zöld ággal való megveregetése. Azok a oabonás szo-
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kasok, melyek eredetét az svallással hozhatjuk kapcsolatba, a melyek
késbben a keresztény vallás ünnepeihez és szertartásaihoz simultak, tehát
évezredes hagyományból sarjadoztak, ma is legersebben élnek, st akár-
hányszor irányt szabnak a nép cselekvésének egész haláláig.

A halott visszatérésének hite már nem oly általános. Néhol, mint
Gerencséren, már csak az öngyilkosok lelkérl hiszik, hogy nem maradhat
nyugton s vissza-visszatérve, rendszerint elemi csapásokat is hoz magával.
A temetést kevés helyen követi tor; ha van, ez is csak a legközelebbi Tor.

rokonoknak kenyérrel és kevés pálinkával való megvendógelésére szorítko-
zik, mely alkalommal el szoktak beszélgetni a halott múltjáról, jó tulaj-
donságáról, érdemességérl. Jobban fenntartotta magát a virrasztás, néhol
a siratás, midn e czélra vállalkozó öreg asszonyok a halott mellett imád-
koznak, gyászénekeket énekelnek; közben-közben pálinkával frissítve föl

kiszáradt torkukat.

A téli szórakozások közt megmaradt ugyan itt-ott a fonóka, mely félig Mulatságok.

munka, félig mulatság; de ez is ritkul. Ellenben terjed farsangkor a ren-
dezett tánczmulatság, melyet a korcsmában szoktak tartani, költségeit pedig
közösen vagy belépti dijakkal fedezik. Néhol különösen vigan ülik meg a
farsang két utolsó napját, igy a Vág mentén Magyar-Soókon, Szelczén sttr

Farsangban dívik Berencsen a Kánya-menyegz éneklése, azé a bibliai
nótáé, melyet, mint föntebb Egerszegnél említettük, a lakodalmakon is el

szoktak énekelni. Azon a farsangi vasárnapon ugyanis, melyen a templom-
ban a kánai menyegzrl szóló evangéliumot olvassák, összejönnek a falu-
beli asszonyok valamelyik társuknál s ájtatos imák és énekek közt meg-
ülik ennek emlékét, elfogyasztják az e napon készített kalácsot és bort, s

együtt maradva esti tíz óráig, a lakmározás közben éneklik a Kánai me-
nyegzt, melyet itt Kánya-menyehzönek hivnak.

Az ének dallama következ :
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A vi-zet is bor-rá tet-te, Nász-nagy né-pet ven-dí-gíi-te Ká-nya me-nyek-z-be.

Szövege ígyen hangzik :

Az igaz Messiás már éjött,

Sokfíle csudákat köztünk tett

;

A vizet is borrá tette,

Násznagy népet vendígte
Kánya menyekzbe.

Itt nagy lakodalmat kezdínek,

Jízust is ebitták vendégnek
;

öt követték tanítványi,

Mint a tyúkot a fijai

Kánya menyekzbe.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye.

Az es tál ítélt fölatták,

Jízust mingyár azzá kínálták,

Teczczett mindenben az ítek,

Csak a borba vót a vítek

Kánya menyekzbe.

Mária hogy észtet megláttya,

Fogyatkozásukat megszánnya,
Fiam — úgymond — borunk nincsen,

Azér ecs csöpp kedvünk sincsen

Kánya menyekzbe.

25
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Jízus, hogy vigasságot tegyen,

Szent anyának kedve meglegyen,

Parancsója, hogy vigyenek

Kútbú hat vedret ttsenek

Kánya menyekzö'be.

Most a szógák gyorsan sietnek,

Kutbú hat vedret merítenek,

Jízns borrá változtatta,

Es csudáját mutatta

Kánya menyekzbe.

Bort viszik a násznagy kézibe,

Hogy tegye a vendig elejbe,

Násznagy a bort megkóstója,

Mingyárt vlegínyt szólijja

Kánya menyekzbe.

Minden ember — úgymond — esbbe,

Jó bort tesz a vendig elejbe,

De itt a jót tartogatták

És az alább valót attak

Kánya menyekzbe.

Most minnyájan a bort kóstóják,

Nosza rajta : Vigan kiátják :

Ej be jó bor, ez az új bor,

Sokkal jobb bor, mint az a bor

Kánya menyekzbe.

Jakab Taddeusnak ászt mongya

:

Ek kulacs bort tígy el hónapra

;

Mer ez a bor Kányán éfogy,

De jó vóna níha ek korty

Kánya menyekzbe.

Simon Píter a korsót várgya,

Ritkán kerül, a fejit rázza

;

Jakab el hát ékaptya,

Szomgyas torkára felhajtya

Kánya menyekzbe.

Most nagy vigasságot tevínek,

Minnyájan szép tánczot kezdínek,

Ugy kiforgatták Magdolnát,

Mind lerúgta a patkóját

Kánya menyekzbe.

NEMETEK.

Németek. A németek Nyitravármegye három f nemzetisége közt az utolsó helyet

foglalják el számra nézve. Maga a német ajku nép azonban csak néhány
szaggatott szigetet képez és kevesebb, mint a hányat a népszámlálás ered-

ménye mutat ki németnek, mert a vármegye 35,893 lakosa közül jelenté-

keny számot tesznek az izraeliták, a kik Nyitrán, Galgóczon, Vág-Ujhelyen

ós a legtöbb nem magyar lakta faluban túlnyomóan német anyanyelvüek-

nek vallották magukat.

Nyitravármegyében kétféle németség lakik : az úgynevezett kricke-

háuerok, tagjai annak az érdekes népcsoportnak, mely számban megfogyat-

kozva, Nyitra-, Bars- és Turóczvármegyék összeszögel területein fennma-

radt s a telepes habanusok, a kiket a vármegye nyugoti részében néhány
községben az irtványföldekre telepítettek, de szokásaikban már a környez
lakosokhoz alkalmazkodtak. Csak a krickeháuerok, a kik a privigyei járás-

ban laknak, élnek oly különálló eredeti sajátságokban bvelked életet,

melylyel körülményesen kell foglalkoznunk. Laknak Handlova, Chvojnicza,

Czach, Gajdéi, Majzel, Német-Próna, Szolka, Tuzsina községekben.

Schwicker szerint már a XIV. században telepedhettek meg. Ok irtot-

ták és tették mvelhetvé a rengeteg erdk földjót, s nevök is, a „háuer"

innen ered. Alakjuk rendszerint köpczös ; szkék, szürke vagy kék szemek.
Nyeirük. A nk fiatal korukban elég csinosak. Nyelvük a szepesi németekével egye-

zik. Az a-t mólyen á-nak ejtik, az í-t é-vel cserélik föl, mint tesch = tisch,

asztal, az e-et í-vel, p. ída = jeder, az u-t o-val, mint losteg = füstig, az

e nem ritkán á-ra váltódik, mint gapácken = gepacken. A ketts ei vagy

ai vagy csak e náluk, mint seies h. ses, vagy sein h. zain. A szó végén

rendesen elnyelik az n-t, l-t, r-t, az er végzet a-ra nyúlik : ála = aller, mind-

nyájáé. A v hangot b-re vagy p-re váltják, mint bain = wein, bor ; bo = wo ;

az /' f-re lágyul, p. o. wesch = flsch, hal, wente = findet, talál. Tájszavuk

száma igen nagy. Házi állataik neve érdemes a külön feljegyzésre. Az
üszt kiszelának hívják, a tinó butschela, a bika bujo, a csikó kibalanczala,
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a kis liba grise, a csirke hjindala. A krickeháuerek általában szegények,

jámborok, erkölcsösek, igénytelenek- A férfiak legnagyobb része vagy iparral

vagy házaló-kereskedéssel foglalkozik ; a gazdasági munkát egészen az

asszonyokra hagyják. A család vérbeli ágai házközösségben, Gajdelen még
földközössógben is élnek.

Házaik ugy alakjára, mint beosztására nézve egészen különálló tipus

;

mintáját egy handlovai ház másolatában az 1896-iki ezredéves kiállítás

falujában Budapesten is láthattuk. Handlova, ez a népes, hét kilométernyi

hosszúságban kigyózó falu legérdekesebb és legnagyobb fészke a kricke-

háueroknak, melyhez nevük is fzdik, minthogy németül Handlovát Kricker-

háunak hivják. Állítólag egy Kricker nev ember alapította 1364-ben.

Lakás.

HANDLOVAI NÉMET HÁZ.

A handlovai házat dr. Jankó János ismertette. Az 1896-iki kiállítási

fjelentésben igy ír róla

:

Egész beosztása teljesen a házközössóg szervezetének felel meg. A
melléképülettel

|
alakban van összeépítve. A lakóház és melléképülete is

tiszta faház, noha ma már teljesen ugyanazon rendszerben kbl is építik

házukat.

A lakóház földszintjének els helyisége nagy, tágas szoba, a házkö-
zösségben él családnak nappali szobája. Két-két ablaka van ugy az utczára,

mint az udvarra. A második helyiség a pitaros konyha. A pitarból lépcs
vezet föl az emeletre. A következ harmadik helyiség egy közfal által két
helyiségre van osztva. Mindkett kamara. Az egyikben a háztartáshoz, a

másikban a gazdasághoz szükséges közös eszközök és szerszámok vannak

;

mindegyik helyiségnek külön ajtaja van a pitarba s az ajtóval szemben
külön egy-egy ablaka a telekre. A földszintet tehát csakis azon helyiségek
foglalják el, melyeket a házközösségben él családok közösen együtt hasz-
nálnak és csakis nappal.

A házközösségben él családoknak azonban a közösön kivül magán-
laki isztályuk is van az emeleten. Az emelet beosztása ismét a hármasrend-
szeren alapul. A középs helyiség a konyha szerepét teljesen elvesztve,

tisztán pitarrá alakul, melybl mindegyik oldalon 2—2 ajtó nyilik, mert az

25*
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emeleten a földszintnek megfelel szoba kötfallal szintén két szobára van
osztva, mindegyiknek levén egy-egy ablaka az utczára s egy-egy ajtaja a
pitarra ; e két belyiség a bázközösségben él két család báló belyisége. Az
udvari belyiség basonlóképen két részre osztott, ezeknek is megvan a maguk
külön ablakuk a telekre s ajtajuk a pitarba s ezek képezik a közösségben
él családok magánkamaráját.

A fabáz földszintjét bevakolják kividrl s febérre meszelik ; az eme-
leten azonban e gerendák nincsenek vakolva. Az ablakok azonban a föld-

szinten nagyobbak, az emeleten kisebbek; az emeleten, a bol csak az éjsza-

kát töltik, kevesebb szükség van a világosságra. Hogy a földszinti pitar és

konyba világos legyen, az ajtó feletti részt beüvegezik. Tornácza a föld-

szintnek nincs, mert az emelet tornácza elég széles ereszt képez. Az emelet
tornácza oszlopos, az oszlopok közt egy méter magasságig deszkázott. Néba
a tornácz még a báz oromfala elé is kiterjed. A ház fedele oromzatos nye-
regtet, tehát tiszta német alak ; a csúcsfal függélyesen be van deszkázva,
a deszkába kereszt s e mellett egy-egy szív van vágva.

Az emelet szobamagasságában, valamint az emelet és a földszint közt
két sor zsindelybl kiugró vízvet védi a földszinti ablakokat az es ellen.

A födés zsúpból készül. Kéménye négy deszkából összeszegezett, feltnen
hosszú cs, kajlán rácsapott födélkével.

A házhoz van hozzáépítve derékszög alatt a gazdasági melléképület

;

ennek három helyisége közül az els az istálló egy ajtóval és két ablakkal
az udvarra, egy ablakkal a telekre ; a második helyiség ell az udvar fell
teljesen nyitott, a telek fell azonban széles ajtóval elzárt szér ; a harmadik
helyiség a szónagyüjt, ennek csak a szér fell van egy nagy ajtótlan

nyílása, melyen át a szénát ki- és beadhatják. Az udvarnak a házzal szem-
köztes sarkában van a kerekeskút. A telket kerítés veszi körül. Ez majd
ízlésesen fonott mogyoróvesszbl, majd krakásból áll, melynek tetejére

rzsét dobnak. A kerítés és a ház közé van beékelve a székelykapu, mely
nemcsak itt Handlován, hanem Privigyétl kezdve idáig is, meg egész Tu-
róezban is el van terjedve.

A székely kapunak azonban itt csak vázát kapjuk, az oszlopok és

gerendák kopaszok, lemaradt róluk a díszítés, mely a székely kaput oly

fenségessé teszi, a kis ajtó fölötti ablaktér be van deszkázva s patkós ív

helyét egyenes kötfák foglalják el.

A berendezés természetesen szintén megfelel a házközösség szellemé-

nek ; az ajtó melletti sarokban van a kemencze, mely ft, süt és fz-
holyül szolgál ; a többi három falat pad veszi körül, a két utcai sarokban
egy-egy asztal, eltte székkel ; mindegyik családnak megvan a maga asztala.

A konyha itt hideg, csakis a szoba felli oldalán van agyagpadkája, fölötte

a szoba kemenezójének ft nyílásával ; a konyha egyébként inkább csak

az edény elmosására és hasonló czélokra szolgál. A hálókamrák berende-

zése egészen egyszer, mindegyik szobában a sarokban egy ágy s ezenkívül

a falak mellett 2—3 láda van, még csak szék sincs bennük, a mi mutatja,

hogy ide csak hálni járnak.

Különbözik ettl a hannoverán települtek háza a szeniczi járásban,

Szobotiston, valamint az ehhez hasonló miavai német eredet ház is. Ez

kbl épült, emeletes, csúcsfalas, simán fedett. Három ablak szolgál az

utczára a földszinten és az emeleten. A csúcsfalon a nagy padlásajtó mel-

lett van két kisebb ablak, azaz padláslyuk. A földszintre az udvarról van

a bejárás; az emeletre ellenben külön falépcsn járnak fel, melyet a ház

félhosszaságában ereszesen kiugró tet véd. Beosztása épp olyan czélnak

felel meg, mint a handlovai házé.

Hnhii/.ai. A handlovai nép ruházata igen egyszer szabású. A férfiak ingen és

gatyán felül, melyet vászonnadrágnak (Leinwandhosen) neveznek, fekete

posztóból készült hosszú kabátot (Rock), mellényt (Leibl), télen szrbocs-

kort, nyáron csizmát, kalapot (Hüttl) viselnek ; elmaradhatatlan a nyak-

kend. A nölc ruházata: müdala (ingváll), pendlhemd (ingalj), warba (szok-

nya), prösflek (mellfüz), jankl (nyári zubbony), surzl (kötény), télen kacza-
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bajka, melynek nevét már a magyarokkal együtt a tóttól kölcsönözték.

Egyszeren járnak, többnyire kék fest szövetben ; nem díszítik ruhájuk

egyes darabjait hímzéssel, mint a körülöttük lakó tótok.

A nómetprónaiak ruházata, részben még elnevezésében is, eltér a hand-

lovaiakétól. Itt a férfiak fekete vagy általában sötét szinü magyar nadrágot,

állig gombolt mellényt (prsfleck) ; fejükön széles karimájú puha kalapot

viselnek, nyakukon kétszer-háromszor csavart kendt, télen kötött sált; az

asszonyok öltözékei a müdalán ós pendlhemden kivül: kitti (szoknya), majka

HANDLOVAI NÉPVISELET.

(derék), tichl (kend) ; fejükön aranynyal kivarrt fkött hordanak, a koke-t.

Télen prémeskabát (wicks'nreke) a felöltjük.

Jellemz szokásaikat Richter M. István jegyezte föl Német-Prónán.
(Etnographia IX. 1. és 3. füzet.)

Újesztendkor az általánosan szokásos köszöntéseken kívül a gyerme-
kek nagy kendvel a kezükben mennek a rokonokhoz. Köszöntjük néha
vers, néha csak egyszer mondás, miért cserében a Mimala (néni) tele

rakja kendjüket kalácscsal, aszalt gyümölcscsel, czukorral, almával, mely-
nek legszebbjébe néha pár krajezárt is szúr.

Három királyok napján a siheder fiuk csillaggal járnak házról-házra
s énekelnek. Azeltt szokásban volt a „Koleda", a ház ünnepélyes megál-
dása; de az most már csak néhány helységben maradt fenn. Czachon egy
szakajtóba vagy tálba rozsot tesznek az áldást mondó pap számára ; a sza-

kajtót a fehér asztalterítre állítják, mely alá mindenféle gabonaszemet
szórnak, hogy a tyúkok jól tojjanak abban az esztendben. A kántor felírja

a három király kezdbetjét az ajtóra ; némelyek azonban a pap távozása
után azonnal letörlik, mert különben nem tojnának jól a tyúkok.

Szokások.
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Gyertyaszentelkor minden család vastag viaszgyertyát szenteltet a
templomban; ezt a gyertyát aztán égiháborukor meggyújtják, hogy a villám
elkerülje a házat.

Húshagyókor mindenki ünnepel és abbahagyja dolgát. A legények,
st a kisebb fiuk is fölbokrétázzák kalapjukat, mintha lakodalomba men-
nének. Vasárnap délután megkezdik a tánczot s a mulatság tart három nap
egyfolytában. Régebben Német-Prónán majd minden háznál táncoltak ; még
a gyermekek is a tánczosok közé álltak ; ma azonban már csak a felnttek
mulatnak, még pedig rendszerint a korcsmában, valamennyi német köz-
ségben.

Húshagyó hétfn a legények, csszök, hajdúk, sírásók nyárssal a ke-
zükben farsangi ajándékért mennek házról-házra ; a fiuk többnyire a roko-
nokhoz, a legények tánczosnik szüleihez Ha disznóölés volt a háznál,
akkor egy darab szalonnát vagy kolbászt kapnak, melyet nyársra húzva
mutogatnak. A szalonnát a legények eladják s a pénzt elmulatják. A hol
nem volt disznóölés, ott beérik pár krajczárral is.

A feltámadás ünnepét a vallásos szokások hagyományos megtartásával
ülik meg. Nagypénteken Krisztus halála emlékére, mikor tudvalevleg a
harang néma ós kerepl pótolja, minden gyerek kereplvel (Klopatsch) jár
és harangozás idején kerepel. Szombaton délig elkészülnek a kalácssütéssel,
a pirostojás festésével ; délután ünneplbe öltöznek ; öt órakor mozsárlövés
jelzi a feltámadást, mely nagy ünnepélyességgel megy végbe. Húsvét napján
így üdvözlik egymást : dicsértessék a Jézus Krisztus, a ki halottaiból fel-

támadt ! A szentelt reggeli után a gyermekek, kendvel kezükben, roko-
naikhoz mennek, a,szegények ós árvák a gazdagokhoz. így köszöntenek:
G'lób ses Kristes. Em a bla ! (D. a. J. K. Piros tojásért!) Ugyanolyan
ajándékot kapnak a tojáson kívül, mint uj évi köszöntéskor.

Húsvét hétfn a czachiak napfölkelte eltt megmosdanak azzal a
vízzel, melyben a húsvéti sonkát fzték ; ezzel mossák meg a tehenek és
juhok tgyét is. A fiuk rózsavízzel öntözködnek, öntözés után a füzfavessz-
korbácscsal is ráhúznak az illet leányra. A legények öntözköclése már nem
oly általános, mint régente, de azért még fennáll a szokás, hogy a leányo-
kat megöntik a kútnál, viszont a leány kedden öntözi meg a legényt.

Május elsején a legény pántlikákkal és kendkkel díszített fát állít

kedvese ablaka eltt. A fa egy hétig is ott marad.
Pünkösdkor hársfagalyakat akasztanak az ablakokra, hogy a szent-

lélek rájuk szálljon. Ekkortájt vannak a búcsújárások is; leginkább Sasvárra,
valamint Nagyboldogasszonykor Privigyére.

Szt. Iván napján szokásos náluk is a sz. János fájának meggyújtása.
A legények e czélra egy szép feny törzset hoznak az erdrl s azt felko-

szorúzva, este egy emelkedetebb helyen meggyújtják. Gajdelen a lányok
ökörszemvirágot dobnak a tzbe. Német-Prónan az asszonyok a pajta ka-
pujának hasadékaiba dugdosnak ilyen virágot, annyi szálat, a hány csa-

ládtag van. A kinek a virágja reggelre elhervad, az abban az esztendben
meghal.

Karácsonykor a betlehemes fiúk házról-házra járnak énekszóval s

mindenütt ajándékot kapnak.

Menyegzjük ma már egyszerbben zajlik le, mint hajdan. A vlegény
és a menyasszony násznépei külön-külön gylnek össze, kinek-kinek lako-

dalmas házában. A templomi esküv után megint mindegyik visszamegy a

szülei házhoz a maga násznépével. Késbb a vlegény elmegy kíséretével

a menyasszonyért s azután a vlegény házában ütik a lakzit, zeneszó mel-

lett, tánczczal. Vfélyáldomások nincsenek szokásban.

A tor kisebb mértékben még szintén uralkodik.

Babonák. Babonájuk igen sok van. Többnyire a természetnek gazdaságuk javára

való fordítása képezi alapját babonás szokásaiknak. Gazdasági életük, álla-

taik java mellett a maguk egészségének gondja táplálja babonaságukat. A
legtöbb bajt babonával vélik elháríthatónak. Világosan megnyilatkozik ebben

a természet jó és rossz szellemei, istenségei ós hitének hagyománya. Az
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áldozatadás maradványai is élnek szokásaikban, idomulva a keresztény fel-

fogáshoz, vallásos szokásokhoz.

Ha hamvazó szerdán süt a nap, akkor az egész böjtben jó id lesz.

A szolkai öreg asszonyok húshagyó hétfn napfölkelte eltt tánezot járnak,

hogy jókedvük legyen. Az árpa is jó lesz, ha húshagyó kedden napos

id jár.

A káposztamagot Gergely napján kell vetni, mert ebbl a magból

terem a legszebb fejeskáposzta.

Mikor megkezdik a tavaszi szántást, a földmves ájtatos fohászszal

néhány szem szentelt barkát morzsol szét. Ez megóvja a vetést a osapá-

NÉMETPRÓNAI NÉPVISELET.

soktól. Barkaszentelés után, virágvasárnap egypár galyat kivisz a gazda a

szántóföldre s különböz helyeken ledugdossa, hogy jégverés és felhsza-

kadás ellen megvédelmezze földjét. Barkas ágat dúg az asszony az istálló-

ban egy gerenda mögé, hogy kezes legyen a rugós tehén.

Ha az els szivárvány nyugaton jelenik meg, akkor rossz esztend lesz.

Nagycsütörtökön, mikor a harangok megkondulnak, némely gazda

megrázza a kertben a gyümölcsfákat, hogy sokat teremjenek.

Nagypénteken nem szabad kocsira ülni. Kora reggel jól ki kell szellztetni

a ruhát, hogy a molytól ment maradjon. Ha szép az id, szép nyár és sok

gyümölcs lesz ; ha esik vagy havazik, megrothad a gyümölcs.

Ha nagyszombaton, kalácssütéskor, asszony vagy leány toppan a házba,

megromlik a kalács; ha férfi, ellenkezleg.
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Ha húsvét vasárnapra esik, a rozs megritkul. A megszentelt sonka

csontját új hold eltti pénteken be kell dugni a vakond lyukába ; nem fog

többé túrni.

A ki Szent-György nap eltt döglött állatot, például békát lát, meg-
betegszik abban az esztendben.

A babot Zsófia napján (május 15-én) kell vetni ; kivéve, ha ez új

holdra esik, mert akkor üres lesz a bab hüvelye. Gajdelen keresztjáró na-

pokon vetik, még pedig lehetleg délben ; mentl közelebb délhez, annál

több hüvely terem egy száron. A zöldségmagot is legjobb a keresztjáró

napokon vetni.

Ha sz. Istvánkor esik, fényes lesz a gyümölcs. Az szi szántást sz.

Bertalan napján (aug. 24-én) jó kezdeni, mert akkor jó termésre számithatnak.

Sz. Gál napján (okt. 16-án) nem jó a káposztát betaposni, mert ke-

ser lesz, ellenben Hedvig napján (okt. 17.) édes marad.

Lueza napján nem szabad fonni, hogy Lucza meg ne haragudjék. Lu-

czától egyébként is félnek, vele ijesztik a gyermekeket is.

A házi állatoknak ezen a napon foghagymagerezdeket adnak, hogy

ersek legyenek.
Karácsonykor a leányok már vacsora eltt babonáskodnak, hogy meg-

tudják jövendbelijüket. Mint Richter irja emiitett értekezésében, némelyik
eladó lány egész nap szigorúan böjtölt , terítés közben legfbb gondja,

hogy a fzkanalat oly ügyesen rejtse el ruhájába, hogy senki észre ne
vegye. Vacsora alatt folyton rágondol s csak akkor, mikor már a mákos
tésztára (Loketschn v. Ptschkala) kerül a sor, tereli figyelmét azon csa-

ládtagra, ki elször nyúl a tálba. Mikor ez az els falatot szájához akarja

emelni, a leány tüstént mellette terem, elkapja kezével — de az illetnek

nem szabad tudnia, miért ? - - és kirohan a szobából. A jobb szomszéd felé

irányozza lépteit s az ablaka eltt megáll. Elveszi a fzkanalat, halkan ko-
pogtat vele az ablakon és hallgatódzik, mirl foly a beszéd odabenn a szobá-

ban? Ha beszédközben valaki „igen"-t mond, a leány ujjongva tér vissza

a szobába, mert most már biztos benne, hogy jöv ilyenkorra férjhez fog

menni. Azonban szomorkodva hagyja el a szomszéd házát, ha ,,nem"-et

hall, mert még nem kerül fköt alá.

Czachon a leány a mákos tésztából az els falatot egy kutyának adja s

elkergeti, hogy lássa, merre fog szaladni. A merre megy, arra a táj ókra

fog majd férjhez menni.
Egyik-másik leány meg az els falat mákos tésztával a kúthoz siet,

hogy a vízben meglássa, miféle mesterember fogja elvenni.

Vacsora alatt az árnyékokból jósolnak. A kinek feje a gyertyavílágtól

legnagyobb ! árnyékot vet, a ki felé a bele hajlik, a ki felé az eloltott gyer-

tyának füstje húzódik, a ki a gyümölcsmagot kettévágja, vagy a ki vala-

mit feldönt az asztalon, az esztendre ilyenkor már a másvilágon lesz.

Lányos háznál az anya vacsora alatt mézzel keni meg leánya arczát,

hogy utána járjon az egész legénysereg.

A karácsonyi mézet és a viasz- vagy faggyúgyertyát, mely vacsora

alatt égett, elteszik, mert ezek a legjobb háziszerek a nyilalás ellen, ha
kendre vagy papirosra kenve, vagy csepegtetve a fájós helyre kötik.

Ha lopás történt, a károsult kenje meg karácsonyi mézzel a harango-
kat azon helyen, a hová a harang szive ver, akkor a tolvaj mindig rázkó-

dik, valahányszor harangoznak, mig csak vissza nem adja a lopott jószágot.

A kuruzslóbabonák közül fölemlítjük a következket:
Balázs napján szentelt alma jó háziszer a torokfájás ellen. Megaszalva

megfzik és kendbe takarva kötik a fájós torokra.

Ha elször dörög tavaszszal, emeljen valamit az ember a hátával

;

egész esztendben nem lesz derékfájása.

A szentelt barkából egypár szemet le kell nyelni ; ez biztos óvszer a

torokbaj és a hideglelés ellen.
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Nagycsütörtökön, mikor Glóriakor meghúzzák a harangokat, (a mikor

a harangok Rómába mennek), a ki nincs a templomban, leszalad a patakra

vagy a kezeügyébe es vizes edénybl megmossa arczát és kezét, hogy

védve legyen a szemfájás, szepl és brkiütés ellen. Ugyanekkor, ha a

gazdasszony megkerüli egy csomó kulcscsal a házat és folyton zörget, el-

mozdulnak a patkányok.

Nagypénteken jó megmosni a lábat a patakban ; mert az elmulasztja

a csúzt, meg a brbetegséget. A ki szepls, mosakodjék meg napkelte eltt

PRIVIGYEI NÉPVISELET.

a malomkerék verte habban. A lovat is jó megjáratni ezen a napon a

folyóvízben, hogy meg ne sántuljon.

A ki Szent-György napja eltt a keze fejével agyonüt egy vakondot,

dörzsölje meg ezzel a kezefejével fájós torkát vagy szemét, mindjárt meg-

gyógyul.

A ki elször lát rozsvirágot, nyelje le három kalász virágját s ment

marad a hidegleléstl.

rnapján kakukfbl koszorút fonnak s megáldatják. Ezzel kell meg-

füstölni a beteg marhát s meggyógyul.

A magas hegyek misztikus homálya, sziklái, rejtekei, titokzatos zörejei

megnópcsitik ennek a népnek képzelmét is különböz alakokkal, melyek

közé mondákat sznek. A Zsiár-hegység egyik csúcsán a Visehradon, melyet

Besaródnak neveznek a prónaiak, régi kolostor rommaradványának mondják

az ott található téglákat; a néphit szerint még most is él ott egy remete,

a ki néha kijön és megzörgeti a kulcsokat, melyekkel a kolostor kincsei el

Mondák.
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vannak zárva. A magyar történet egynémely szomorú epizódja is megma-
radt emlékezetében s tárgyat ád a mesélnek. A nép ismeri Rákóczy Fe-
rencz nevét. Valószín, hogy seregének egyrésze a szerencsétlen trencséni

ütközet után erre vonult át s adott okot a ma is él „Karutz'n gelaf' (ku-

ruczok futása) mondásra. Thököly emlékezete is él még a népben, mely
közmondásában fentartotta a Tehela-kricket vagyis Thököly-harcot. Ha va-

lahol nagy verekedés volt, azt mondja róla a német-prónai : dot böa a

gonze Tekela-krick (das war ein ganzes Tekeli-Krieg).

TÓTOK.

Totók. Nyitravármegye lakossága, mint azt a népességi mozgalom ismerteté-

sében eladtuk, kétharmadrészben tót, a mennyiben a 396,000 lakos között

az 1891-iki népszámlálás 288,000 tótot talált. A tótság, ha kisebb arányban
is, állandó szaporodást mutat. A déli járásokat kivéve, mint tudjuk, tömör
tömegben lakja a vármegye egész északi, tehát nagyobb területét, s mig a

magyarok közé beékeldve lehatol a vármegye déli határáig: északkeleten

(a privigyei járásban) is csak egyes német szigetségek szakítják meg foly-

tonosságát. Extenzív terjedésének, mint már a magyaroknál megírtuk, na-

gyon kedvezett a magyar nemzeti önállóságot másfél századon át gátló po-

litikai és társadalmi állapot, melynek következtében sok magyar elemet, de

közéje települt németet is olvasztott magába.
Jelleg. A beolvadás nyomait meg is rizte sokfelé : az eltér testalkati tu-

lajdonságok rá-rámutatnak ugyanegy vidéken az eredeti típus vonásaira. A
vármegye déli részén, a hol leginkább keveredett a magyar fajjal, igen

sok köztük a középtermet, inkább köpczös, kerek, de nem széles, hanem
arányos arczu, barna br, barna hajú, sötét szem; a vármegye nyugati ré-

szén, a Kiskárpátokban és Fehérhegységben, valamint a Morva síkjára

dl oldalon is túlnyomólag középtermetüek, de ösztövérek ; ellenben az

északi részeken, kivált a Trencsénnel és Turóczczal határos tájakon a magas,

szikár termet, hosszú fej (dolichocephal), de rendszerint széles, szögletes homlok
széles kerek áll, szálas haj és világos szem az uralkodó. A szem jellegze-

tesebb a haj színénél, mert a barna haj mellett is a világos, kék vagy szürke

szem általános a vármegye északi részében. Több községben a férfiak még
rendesen borotválkoznak, levéve bajuszukat is. Nemrég ez általános szo-

kás volt ; most azonban már nem követik mindenütt. Egyetemes tipust

nem állapíthatnánk meg a sr faj keveredés számtalan módosító befolyása

miatt, a mi gyakran szomszédos községenkint is nagy eltérésekben nyilvá-

nul. A szakolczai járásbeli Szent-Istvánfalván még délszláv vegyülésre is

találunk, a mit az ott talált családnevek, mint Bakié, Jurkovic, Janickovic

Kraljovic, Filipovic is igazolnak.

Életmód. A tót nép általában tiszta, józan élet, kevéssel megelégszik, miért is

táplálkozása nem mondható kielégítnek, még ott sem mindig, a hol a sze-

génység nem kényszeríti rá. A megye északi részeiben, a hol terméketle-

nebb a föld, bizony nehéz keresettel tartja fenn magát, sokszor idegenbe

vándorol dolgozni, kis földecskéjét az asszonyra bizva, hogy megszerezze a

télre valót. Ha nem is ers, de kitartó, szorgalmas , béketr, jámbor és

alázatos. Könnyen fanatizálható bármely irányban, ha alkalmas vezetre

talál ; általában fölötte álló hatósági személyek iránt, akár politikai elöljá-

rók azok, akár egyháziak, tisztelettel ós kész engedelmességgel viseltetik.

Nyelvérzóke is fogékony, éppen azért elég könnyen és szivesen tanulja a
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magyar nyelvet. A magyar népdalt meg különösen kedveli. Az asszonyok

szorgalmassága háziiparukban is nyilatkozik ;
k készítik nagyobbrészt az

egész családnak való ni felshöz való ruhát, a szövetet kivéve; himzéssel diszi-

tik nemcsak a maguk fehérnemjét, hanem a férfiakét is. Ifjú korukban elég csi-

nosak, de kevés vidék kivételével gyönge testalkatúak s korán vénülnek.

Véralkatuk vidám ; szeretik a nótázást, a mulatságot, az ünneplést, a társas

együttlétet.

Lakásuk, még a vagyonosabb déli részeken is, egyszer. Legnagyobb
részt egy lakószobájuk van, egy ablakkal az utczára ; a szobába a pitvaron

át jutnak, mely egyúttal hideg konyha ; ehhez van építve egy végben s

ugyanazon fedél alatt a kamara, istálló. Tornácz ritkán van ; az eresz is

keskeny. A pitvarba, az istállóba vezet ajtók egyenesen az udvarra nyíl-

nak. A fal anyaga vagy fecskerakás, vert fal, vagy vályog ; északkeleten, az er-

ds vidéken fa is. A falat többfelé szines sávokkal, néhol festett alakzatok-

Lakás.

PÖSTYÉNV1DÉKI HÁZAK.

kai díszítik, mint azt alább külön fölemlítjük. A fedés az alföldön, a hol

a magyaroKkal vegyest laknak, velük szorosabban érintkeznek, vagy éppen

maguk is magyar származásúak, rendesen sima, csak ritkán és kevés gará-

dos él- vagy oromczifrázattal. A nyeregtet kajla üstökkel borúi a csúcs-

falra, mely rendesen deszkából készül, néha csonkán, felében-kétharmadá-

ban födve el a háztet elejét. A Vág mentén csúcsfal nincs, a zsuptet

prizmásan fedi a falakat. A fedanyag az alföldi tájon zsupszalma, fölebb

már gyakran zsindely ; legújabban a cserép is terjed.

Változatokra fleg észak felé, ott, a hol a zártabb völgyrendszer kedvez

bizonyos elszigeteltségnek, természetesen elégszer találunk. Nagy-Surányban

két-három ház épül egy végben, mind megannyi külön-külön család otthona.

Nemcsak rokonok, hanem idegenek is laknak ugyanabban az udvarban, de

külön házakban, melyeket azonban a szét nem választott tet külsleg

egy háznak mutat. A falat alul a földtl mintegy félméternyi szélességben

zöldre meszelik. A lakóházak egy udvarban való tömegesítését feltnen tapasz-

talhatjuk a morvamezei Kutiiban, a hol néha 10-12 ház van ugyanazon ud-

varban. A falak diszitése, a hol van, rendesen csak egy szines sáv a fal

alján vagy keret az ablak körül, a homlokfal ólén; elfordulnak még koczka

26*
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és ritkában alakdiszitósek. Egyház-Nagyszegen pirosra vagy kékre meszelik kö-
rül a fal széleit vagy az ablak keretét; piros vagy zöld czifrázást találunk
Malomszegen, Kis-Keszin ; a Vág mentén Soporniján már piros, kék, zöld
virágdíszt is. Általában azonban az alsó járásokban sima febérre hagyják a
a falat. Kevés faldiszitést találunk Nyitra körül ; ellenben itt már srb-
ben építenek két szobás bázakat, melyeknél épp ugy, mint a magyarok há-
zánál, az els, a parádés szoba az utczára szolgál, ajtaja a pitvarba nyílik
s ezzel szemben ugyancsak a pitvarból visz az ajtó a második nagy bels
szobába, melynek kis ablaka az udvarra szolgál.

Nyugaton és északon jobban el van terjedve a ház czifrázása : a ga-
rádos fedél, a tarka, piros, zöld, kék, sárga alakdiszítések, melyeket több-
nyire az aszonyok festenek a házakra meszeléskor s nem Ízléstelenül. így
például a pöstyéni járásban Kis-Örvistyén, Nagy-Örvistyón piros és kék
tulipános díszítést találunk a falon, Dubovánban, Nagy-Kosztolányon kék és
sárga peremfestést

; Csáriban, a szenici járásban a fal alját 40-50 ctmé-
ternyi széles vörös vagy kék sávval meszelik be s finom homokkal behin-
tik, hogy rücskös, tehát kidomborodó legyen, ami a kaljazatnak a modern
építészetbe is átvett primitív utánzata; Nagy- Pritrzsden sárga és zöld czif-

rázattal ékesgetik a falat, Korlátkn piros vagy zöld sáv a díszítés. Stepa-
nón szintén a ház alját meszelik be vörösre, zöldre, kékre, sárgára, behintve
finom homokkal, mint azt már máshol megjegyeztük. Hasonlót jegyeztünk
föl a szakolczai járásban Oreszkón, Uninban stb. Csinosan festegetik be
virágalakokkal a homlokfalat Vószkán ; Péterfalun meg az épített csúcs-
falra a virágok közé szentségtartót festenek az Oltári szentség tisztelete

jeléül, csak úgy, mint igen sokfelé a deszka csúcsfalba keresztet vésnek
vallásos kegyeletük jeléül.

A megye északi részén, a vágújhelyi járásban is, többnyire piros és

kék, néha tarkább díszítést találunk egyik-másik helységben, míg például
a szomszéd faluban már nincs nyoma ez ékítésnek, hanem tiszta fehérre

meszelik a falat. Az emiitett Örvistyékkel szomszéd Krakovánon nem al-

kalmazzák a díszítést, szintúgy Kis- és Nagy-Modrón, valamint Mosócon
sem, ellenben a Mosócz ós Modró közé es Brunóczon és Patvaróczon nem
elégesznek meg az ablak körüli szegélyekkel, hanem a fal sarkaira vagy
csúcsfalpárkányzat gyanánt is külömböz szinü tulipánsort vagy csoportot
festenek. A nagytapolcsányi, zsámbokréti járások egynémely községeiben is

találkozunk a tarka faldiszítésekkel, Koloson, Hradistyén, Jeskófalun több
házon az ablakok közt szent képeket is tesz a tulajdonos üveg alá, legin-

kább a szüzanyáót ; fölebb azonban, a privigyei járást alkotó hegysorok
völgyeiben, a hol még sok a favázas épület, elenyészik minden díszítés, a
fal, akár tégla, akár fa, egyszer fehérre van bemeszelve

A lakóhelyiségek berendezése lényegileg semmit sem különbözik a

magyarokétól. A melléképületek közül csupán a csr vagy pajta van kü-
lön építve. A Kis Kárpátok két oldalán több községben, mint Egbel-
len stb. a háztelek végéhez csatlakozó szérüs kertben vagy egészen külön
is a küls telekre, a lakóháztól távolabb úgy építik ezeket a pajtákat, hogy
a házak sorának megfelelleg minden gazda a szomszéd mellé állítja a

a magáét, úgy hogy azok a lakóházak sorával párvonalas összefügg épü-
letsort képeznek. Különösen érdekessé teszi ez a faluk küls kópét ott, a

* hol az domboldalon fekszik; a lakóházak a lapban, a pajták pedig fenn a

dombon, a telek végében épülnek. A legtöbb helységben a házak utcza-
szintben épülnek, és csak ritkán találunk kertecskét a ház eltt. Ezekben
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inkább néhány bokor virág diszlik, de elvétve itt-ott gyümölcsfát is talá-

lunk. A helységek utczái azonban nagyobbrészt be vannak fásítva.

Az istállók általában mind egy végben épülnek a lakóházakkal.

Csak ritkán találjuk külön építve, még ritkábban derékszög toldalékképen.

Az udvart többnyire rzsesövóny keríti, de egyes jómóduaknál, kiváltképen

az alföldi részen, léczkerítést is találunk. Kapu mindenütt van. Többnyire
vesszbl font, közepén szétnyíló, vagy egybejáró ; de igen sok a deszkakapu
is, melyhez a legtöbb helyen a gyalogosok számára szolgáló kis ajtó járul,

körülbelül a székelykapunak megfelel beosztással, de ennek minden jel-

MOCSONOKI NÉPVISELET.

lemz tulajdonsága nélkül. A deszkakaput többnyire mázolatlan hagyják
;

néhány helységben azonban bemázolják sárgára, barnára, itt-ott némi fa-

ragványnyal is ékesítik.

A ruházatban fleg a ruha díszítésében, még a férfiaknál is nagy vál-

tozatosságot találunk a megye különböz részeiben, annál inkább a ni
öltözetekben.

Még ma is uralkodik a tótoknál az a patriarchális szokás, hogy a

férfiruházatot is otthon készítik. Nemcsak a fehérnemt, hanem mint már
jeleztük, a fels ruhát is. Ennek anyaga természetesen egész közönséges

szrposztó, halena, melyet még ma is ersen gyártanak a posztósok, jól-

lehet a városokkal és a nagyvilággal való könnyebb érintkezés a finomabb

színes posztónak és más szöveteknek is utat nyitott, s ez immár háttérbe

szorítja a szrposztó-viseletet. A déli részeken, a hol a tótság a magyarok-

Ruházat,
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kai áll mindennapi érintkezésben, már csak téli felöltnek maradt meg a

szr egyszer zöld vagy vörös perem-, vagy csak szegély-kivarrással ; a

többi fels ruha sötétkék vagy fekete posztóból, nyáron világosabb szövetbl

készül.

Rendes viseletük a férfiaknak : rövid ing, kosela, melynek ujját, st
vállát is, különböz szinü pamuttal, zsinórszerüen vagy pedig virágfonat

vagy meander-mintáju diszítéssel kivarrják, a szkszáru gatya, a magyar
szabású nadrág, nohavice, vagy német szabású nadrág, galoti, pruszlik (mel-

lény), a dolmányforma, néhol zsinóros, máshol feketegombos, zsinórozatlan

kabát, télen a sötét ködmön, tarka virágos barna brbekecs, szr, kabani/ica

vagy guba. Nem egy helyen a szr már kikopott, helyette télen bekecset

viselnek, ha nehezebb útra mennek szürke vagy barna daróc gubát. A
nagy, széles karimájú, úgynevezett tót kalapot csak az északi részeken vi-

selik, a megye déli részén kis kerek karimájú kalap járja. Ugyanerre álta-

lános lábbeli a csizma ; a bocskornak csak az északi járásokban van hazája.

Ha fölebb megyünk a Nyitra mentén, már gyakrabban találkozunk a

fehér szrposztó öltözetekkel. Rövidre szabott dolmányhoz, melynek széleit

szélesebb kék, zöld, vagy barna-sárga zsinór szegi be, ugyanilyen halena-

nadrág járul, melyre azonos szinü zsinórból varrnak vitézkötést. E nadrágok

szabása hasonló a bakanadrághoz, csakhogy fels részük is szk s elég fe-

szesen áll a sovány lábszárakon. A szr azonban meglehets czifra ; nem
csak sima posztóval prémezett, hanem külömböz szinü pamuttal van ki-

tulipántozva, kirózsázva. Néhol kihajló gallérjának elejére a tulajdonos ne-

vének kezdbetit hímezik. A kivarrás az ingen is gazdagabb, st a rendesen

használt kötényekrl sem maradhat el a szíues pamut-diszítés.

A megye északkeleti részében, a zsámbokréti és privigyei járásokban

jellemz a széles karimájú, magas, csúcsos kalap ; a téli sipka lapos tetej,

hengeres. A szr mint felölt általános, hunya néven
;
pirossal van kivarrva

és négyszöglet fejfdvel, egyes helységekben, mint Sutóczon, kivarrás nincs

rajta, csak egy rézkapocs, mely a nyaknál összetartja. Szrposztóból készül

a nadrág és a rövid szabású kabát, a Jcabanica is ; ámde nem egy helyen

meghonosodott már a szürke vagy barna posztóból varrott katonaköpeny-

szabású felölt ; e mellett a kozsuch néven hitt bekecs is szokásos. A szr-

posztó-ruhát télen viselik, mig nyáron vászonból készítik fels öltözetüket.

Nem gatyában, hanem vászonnadrágban járnak munkára. Hétköznap inkább

bocskort viselnek, a csizma csak ünnepen kerül lábukra ; vannak azonban,

a kik egyáltalában csak bocskort hordanak.

A Vág völgyében a halena-ruha mellett a világoskék posztóból ké-

szült ruha, kékkel zsinórozott, gyakran pitykés dolmány uralkodik; több

helységben két oldalt a dolmányra, ell nyakban, hosszú kék szalagot varr-

nak, melyet csokorba kötnek össze. A kozsuch gazdagon van virágozva pi-

ros és zöld brlevelekkel; a szrt már kevésbbé használják, a hol van, az

rendesen kivarrás nékül való, ellenben a kozsuchon kívül viselik a sötét,

fekete, barna nagy szürke gubát. A kozsuch gyakran gazdagon van tulipános

és rózsás diszítéssel kivarrva. A kalapot is szeretik fölékesíteni mesterséges

virággal minden ünnepélyes alkalommal, mulatságon, farsangban.

A Morvára dl vidék helységeiben már a nyugoti befolyás különböz

módosító hatása jelentkezik a ruházat változó anyagában, színében, szabá-

sában.

Holicson égkék ujjast és nadrágot, rózsás mintájú selyemmellényt hor-

danak ünnepnapon ; szrük csak térdig ér s vékony vörös szegélylyel van
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kivarrva. A csizmát szintén kék zsinór-paszománt diszíti. A csizmának ilyen

kék zsinórdisze különben másfelé is szokásos a tótoknál. Világoskék ka-

bátot és nadrágot viselnek Miaván, Kopcsányban, Mokribájon, több helyen

meg a fekete kabáthoz deres vagy szürkéskék nadrágot vesznek ; igy Chro-

pón, Kis-Kovalón, Oreszkón, Vészkán stb. De a sötét vagy világoskék

nadrághoz fehér szrdolmányt is hordanak egyik-másik faluban, így a

többi közt Turolukán. Uninban világoskék posztónadrághoz testhez álló

barna kabátot öltenek. Péterfalun rendesen barna a dolmány, piros a mel-

lény és szürke a nadrág ; a szr az utóbb felsorolt helységekben rendesen

CHINORÁN-ZSÁ MBOKRÉTI NÉPVISELET.

sima, minden kivarrás nélkül, legfölebb egy kis szines, piros vagy kék,

néha fekete szegélylyel.

A ni ruházat alapjellege a tarkaság, mely az eltér szin és szövet

kelmékben és ezek különböz diszítósében nyilvánul s élénkségével, st kirí-

vóságával bár szinessé, de nyugtalanná is teszi a nagyobb tömeg képét. A
fényzés most már nem csak házilag készült czifrázatokban jelentkezik, hanem
az értékesebb szövetek használatában, melyek persze Ausztria gyáraiból

kerülnek a helybeli piaczokra. Fleg a vagyonosabb déli részen, azután meg
a nagyobb városok, mint Nyitra és Érsekújvár közelségében terjed a selyem

és bársony viselése. Altalános az egész vármegyében az ingváll és az

ingujjak hímzése, mely, mint tudjuk, a férfi-ingnek is rendes járuléka. An-

nál gazdagabb szokott lenni a ni fehérnemüeknek e fajta díszítése. A ni
riselel rendesen következkbl áll: a hímzett ujjú ingváll (rukavce), ing
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(spodnik), pendely (rubacs), harisnya (nohavicki), szoknya (szukna, kasza-

nyica), mely mindig kurta, ujjas vagy mellényke (prucel v. oplecko), nyá-

ron a zekeszerü lipityka, melyet jopkának, máshol geletának is neveznek,

télen kabát (kacabajka, vizitka), kötény (zasztera, máshol kuchinka v. kuch-

nya, vagy németesen fertucha v. fjertucha), fejkend (rucsnik), fejköt (cse-

pec), ködmen (kabanya, kozsuch). Nyáron munkaközben brpapucsot hor-

danak, ünnepen ránczos fekete csizmát ; nagyon terjed már a fzs
czip. A leányok ünnepnapon széles, hosszú szalaggal fonják be hajukat,

varkocsuk akárhányszor csupa szalag, melylyel a fogyatékos hajat is pótol-

DIVÉKI NÉPVISELET.

ják. A fejköt gyakran igen értékes, arany és ezüsthimzésü. Nagy hasz-

nálatnak örvend a csipke, melylyel az ingvállt, de a szoknyát is diszítik.

A szoknya szine a megye déli csúcsán lakó tótoknál sötét, de a Vág

felé már rikító vörös vagy zöld, a Galgócz környékén több helyen nehéz

himzetü vagy csipkés atlasz ; Nyitra körül vörös tarka vagy egyes

helyeken, mint Assakürtön fehér ; a vármegye északi részében pedig nagy-

részt fehér, még pedig fehér vászonszövet.

Kivétel falunkint természetesen ebben az általánosságban is van. így

Vieszkán, a vágujhelyi járásban molnárkék posztó szoknya az ünnepl
;

Császtkóczón zöld vagy kék, a mikor piros vagy kék prucel járul hozzá,

mely nem ritkán atlaszból, bársonyból, selyembl készül a módosabbaknál.

Mindenütt, a hol a fehér szoknya az uralkodó, tarka ujjast vesznek hoz-

zája, egy színben" sehol sem járnak. Az eltér színek tarkaságát fokozza az
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ingváll, a derék már emiitett gazdag hímzése. Néhol a kötényt is gazdag

hímzéssel varrják ki ; Nagy-Modrón sárga, piros és kék körkörös diszü,

Brunóczon, Patvaróczon, Lehotán sárga selyemmel vagy pamuttal hímzett kö-

tényt hordanak. Ó-Turán is fehér a szoknya, de ehhez fekete kabátkát

viselnek bársonyszegélylyel, a fejkend kék, de himezetlen. Krakovánon,

Trebetén csak három színt látunk, feketét, zöldet vagy kéket ; a köténynek

csipkésnek kell lennie, valamint a fejkendnek is, melyet a fköt fölé

varrnak.

Festi és gazdag díszítés a chinorániak ruhája. A rukavce, vagyis

MIAVAI NÉPVISELET.

ingváll, melynek vörös a gallérja, ki van rózsásan varrva arany- és ezüst-

szálakkal. A szoknya ünnepnap tiszta fehér, föléje jön a rövid szines ka-

bát, a vizidki, melyre még finom mollkendt, poilkát, vetnek. A Zsámbokrét

táján fekv többi községben is hasonló szokást találunk ; de már csak pa-

muttal, legfölebb selyemmel varrják ki az ingvállat. A nyakukon pedig a

zsámbokrétvidéki helységekben nem üvegklárist, hanem gránátgyöngysort

viselnek. Más ékszer a rézgyrn kívül alig van ; néhol, de ritkán, ezüst

fülbevalót hordanak a leányok.

A megye északkeleti szögén, azaz a privigyei járásban már gyérül, st
el is marad a fehér szoknya ; a sötétkék, néhol zöld színes vagy fehér vi-

rágos, babos vagy pettyes vászon, egyes helyeken tarka karton, ünnepen

kasmír vagy más finomabb szövet lép helyébe. A sima szoknyán kívül

egyes helyeken a sorecz nev reds szoknyát is hordják. Az asszon3Tok a

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. 27
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sata nev, minteg}7- másfél méter hosszú, fehér vászon fejkendvel burkol-

ják be fejüket, melyet fecskefark alakra hátrakötnek. Lábbelijük télen

posztópapucs meg csizma.

A leányok 17—22 éves korukban mennek rendesen férjhez, a sze-

rint, hogy min korban ismerkedtek meg vlegényükkel. A megkérés, ép

ugy, mint a magyaroknál már emiitettük, jó részben inkább formaság, mert

majd minden legénynek megvan már a kiválasztottja, Szokás szerint

azonban az anyagi dolgok, a menyasszony hozománya, a vlegény mórin-

golása miatt huzamos ideig tart az alkudozás a vlegény kéri és a leány

VÖRÖSVÁRI NÉPVISELET.

szülei között. Az esküv rendesen hétfn van, egy napon az uj törvény-

követelte polgári egybekeléssel. A lakodalom eltart két-három, st néhol

négy napig is. Ez a legkedveltebb, de legköltségesebb ünnepe ennek a

népnek, melyre még szegénységében is gyakran erején felül költekezik, de

támogatják a családapát az atyafiak, a kik kötelességüknek tartják, hogy

a lakodalomra kalácsot, tyúkot és bort vigyenek. Sok rokonvonásra talá-

lunk a tótok menyegzi szokásaiban a magyarok szokásaival : megvan a

kölcsönös jegyajándék, a menyaszony kiváltása a vlegény által, valamint

az a szokás is uralkodik, hogy az idegen helységbe vitt leányt nem eresz-

tik be elbb az illet faluba, a mig váltság-dijat nem ád. A vfélyfelkö-

szöntk már sok helyen kivesztek ; ellenben általános a lakomán a dal,

mely néha csak egy szokásos mondókának egyhangú dúdolása. Szokásban van

helyenkint, hogy a vfély a szentírásból olvas föl egyes részeket, például

Tóbiás házasságát.
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A Nyitravölgy tótságának falvaiban az esküv napjának reggelén elmen-

nek a nyoszolyók a menyasszonyhoz s befonván haját, pártát tesznek rá.

A párta sok szalaggal van felczifrázva. Minthogy a legtöbb esküv télen,

advent eltt vagy farsangkor van, a menyasszony hosszú mentét vi-

sel, melyet néhol gazdagon felzsinóroznak. A polgári hásasság megkötése

után a katholikusoknál a fiatal pár, közvetlenül az egyházi esketés eltt

meggyón és megáldozik. Az esküv után a templom eltt a násznép rövid

ideig tartó tánczra perdül. A násznép ezután két részre oszlik; a legény

vendégei a vlegény, a menyasszonyéi ^ennek házához mennek lakmározni.

BREZOVAI NÉPVISELET.

De még déleltt zeneszó mellett elviszik a menyasszonyt a vlegény házá-

hoz szekéren. A nyoszólyó-lányok mind felülnek a menyasszony szekerére,

a hová fölteszik az ifjú asszony tulipántos ládáját és ágynemjét is. A
többi vendég a zenészekkel szintén kocsin követi t. A legény házánál

zárva van a kapu s a vendégeket csak kell igazolás után bocsátják be;

de a menyaszony nem száll le addig, a mig a férje és ennek anyja ki nem
jön az udvarra s nem üdvözli t. A legény anyja baltát tesz a szekér elé

s arra lép rá a menyasszony, a kinek buzaszcmmel telt rostát adnak ke-

zébe, melybl a gabonát szerteszórva követi anyósát, a ki meg szentelt vi-

zet hintve megy be a házba. (Behinczen mézzel kínálják meg az uj párt,

hogy szeressék egymást.) Ezután megkezddik az ebéd, melyen kétféle le-

vesnek, káposztának, pecsenyének és kalácsnak kell lennie. A menyasszony

ajándékot oszt ki minden vendégnek, a kik viszont pénzt adnak érte neki.

27*
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Az ebédet reggelig tartó táncz követi. Hajnalban leveszik a pártát a meny-
aszony fejérl s fkött tesznek helyébe.

Több helyen, úgy mint egyes magyar helységeknél megemlítettük, a

vlegény és menyasszony nem étkeznek az asztalnál, hanem külön tálal-

nak nekik a kamarában. Közös tányérból esznek s közös pohárból isznak.

Helbéirvben a menyasszony, mieltt kiosztja ajándékait a vendégek közt,

dióra lép s megfordul rajta, jelezvén, hogy valamint a dió ellenáll az

súlyának, is ellene fog állani a kisértésnek, a mi törékeny szimbólum

ugyan, de nyilván apró, kemény diót választanak ki e célra. A mesterge-

rendára pedig egy krajczárt tesz föl, annak jeléül, hogy hséges sáfárja lesz

az ura pénzének. Az esküv eltt a nyoszolyólányok koszorút tesznek a

házasulandók fejére, s a menyasszony esküje után a leányok igyekeznek

azt elkapni, mert a ki hamarabb kapja el, az hamarabb megy férjhez. Ez
az egész megyében elterjedt szokás. A nászmenetet több helyen, igy Zsám-
bokrét környékén, lovaslegények vezetik ; a vezér zászlót lobogtat, mely

többnyire szines kend, de néhol valóságos nemzeti zászló. Szokásban van

még több helyen a pisztolydurrogatás is.

A Trencsénnel határos Valaszka-Belán a legények egyáltalában nem
járnak leánynézbe, hanem a kérésre vénasszonyokat kérnek föl, a kik né-

gyen-öten kalácscsal mennek a leányos házhoz. Ha elfogadja a leány a

kalácsot, ezzel azt fejezi ki, hogy kész hozzá menni. A kedvez üzenetet,

megvivén az asszonyok az illet legénynek, ez elmegy a leányhoz s ott ma-
rad mindjárt pár napig, mire megint az emiitett öreg asszonyok mennek
értté s énekszóval hazakísérik. Erre négy-öt nap múlva a legény férfiroko-

naival s zenével köszönt be a leányos házhoz, a hol megtartják a kézfo-

gót. A vlegény atyja ajándékot ád a leánynak, többnyire pénzt. A meny-
asszony rokonai ilyenkor más, álöltözetes lányokat vezetnek el ; a v-
legény azonban rendesen ráismer a menyasszonyára. (A délszlávoknál is

él szokás.)

Az esküv eltti este a meghívott rokonok a meghívó félnél külön-külön

vacsorálnak és tánczolva mulatnak. Reggel a menyasszonyt felöltöztetve,

fejére pártát vagy koszorút, mellére két czipót tesznek. A vlegény rokonai

eljönnek a násznagygyal, a ki a menyasszonyt háromszor ünnepélyesen

kikéri. Esküv után a vfély versenyt fut a menyasszonynyal ennek házáig,

úgy hogy a menyasszony maradjon gyztes. Ebéd után elviszik a meny-

asszonyt és kelengyéjét szekéren a vlegény házába, a hol a vfély vas-

villával leveszi az ifjú asszony fejérl a pártát, ezután fölteszik neki a f-
kött. A lakodalmas táncz ezután még eltart néha két napig.

O-Turán elrejtik a menyasszonyt az esküv reggelén, s a vlegénynek

meg kell t keresnie. Analóg azzal a szokással, hogy álöltözetben állítják

a menyasszonyt a vlegény elé A fköt feltételekor, a mi a lakoma alatt

éjfélkor történik, az asszonyok dal alakjában oktatják a menyasszonyt, hogy

miképen viselje magát mint asszony. A lakodalom két napig tart (a szom-

széd községek egynémelyikében négy napig is), és ez alatt kétszer is be-

járják a menyasszonynyal és kelengyéjével a helységet. A rákövetkez

vasárnap újra összegyl a vendégség az úgynevezett „abroszmosásra." Itt

a vfélyköszöntk még járják ; a vármegye északi részének nem egy hely-

ségében azonban a násznagy, „principák', végzi a vfély, „sirák" eme tisz-

tét, így van ez a Vág mellett is több helységben.

Visnyón, Miava közelében, a hol evangélikusok laknak, a vendégek

ajándéka gyanánt árverés alá bocsájtják a menyasszonyt s a vlegény ár-
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verel rája. Éjfélkor, a táncz megszakításával, bekísérik az ifjú házaspárt a

bels szobába, a hol az asztalon egy sült kakas, kalács és pálinka várja

ket. Itt magukra hagyják; a vendégek pedig tovább mulatnak. G-algócz

vidékén pedig éjfélkor az idsb vfély három ég gyertyát tartva kéri az

örömanyát, hogy bocsássa el az ifjú asszonyt. Az elbocsátás után a nász-

nép bekiséri az ifjú párt szobájába.

A gyermekbséget áldásnak tekintik. A keresztelt (hocita) a szegénye is

igyekszik lakmározással megülni, a mihez a komákon kivül a rokonok is

hozzájárulnak kalácsajándékokkal. Néhol meg van szabva az ajándékozandó

NEDOZSERI NÉPVISELET.

kalácsnak mennyisége is, rendcsen hat kosár ; Koroson például fiu keresz-

telésekor hat, leányénál négy kosár kalácsot küldenek a komák, a kik

viszont pálinkát kapnak az apától ajándékba. A kereszteli vendégséget,

krstyenic, a legtöbb helyen a gyermek születése utáni negyed-ötödnapra

szokták megtartani. A mikor a felgyógyult asszony avatásra viszi gyerme-

két, régi szokás szerint egy öreg tyúkot visz a papnak.

A hocitával az élt köszöntik, halottjukat pedig sok felé torral bú-

csúztatják el. Ez a tor azonban, a hol meg is van, csupán pálinkából és

kenyérbl áll. Nem egy helyen már csak a vidéki rokonokat vendéglik

meg, hogy éhgyomorral ne kelljen nekik haza menniök.

Különös ünnepi szokásuk, mely nem volna közös a velük szomszéd

magyarokéval, csak kevés van A három királyok járása, a húsvéti öntözk
és korbácsolok, az ünnepl aratók, a mikulások, a Betlehemesek, a hodin

tánezolók ugyanúgy cselekesznek, mint a magyarok. Tánczuk a ezigányzene
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vagy dudaszó mellett járt körtánezon kívül igen gyakran a csárdás meg a

polka, mely utóbbit a városokban tanulják meg. Mulatni általában szeret-

nek ; a farsangot rendszerint vigan töltik. Néhol, mint Ivánkán, Surányban
farsang végén a legények dudaszóval és ostorcsattogtatással egy tuskót (klat)

húznak végig a falun, megállván a leányos házaknál. A leányok fizetik a

dudás költségét. Egyebütt csak zenével járnak a legények házról házra far-

sang utolján Virágvasárnapkor, mint kikelet érkeztének idpontján, sok

helyen, fleg a hol patak van a közelben, egy szalmabábot visznek ki a

faluból s beledobják a vizbe (Moréna), a mi általános szokás az északi szlávok-

nál, igy a morváknál, lengyeleknél és sziléziaiknál is. Máshol virágvasárnap-

kor a gyermekek barkás ággal járnak

házról házra, s mindenütt tojást kapnak.

Ez már kereszténykori szokás, szemben
a morenával, mely pogány eredet s a

tél rósz szellemének elpusztítását jel-

képezi. Egyes községekben tavaszkor,

illetleg Szent-György nap eltt egy-

két hétig esténkint a leányok fölmen-

nek valamely emelkedettebb helyre, pél-

dául dombra vagy ennek híján egy

szalmakazalra s ott énekelve hívogatják

a nyarat. Májusfát pünkösdkor a tót

legény is állít kedvesének ablaka alá.

Sok helységben, fleg északon, a pri-

vigyei, vágujhelyi, zsámbokréti járás-

ban szokásban van sz. Iván napja el-

estéjén szent János tüzének felgyújtása,

vagyis a nyári napforduló megünnep-
lése, mely szintén közös szláv szokás.

Néhol mintValaszka-Belán,avén leányok

gylnek a tüz köré s azt átugrálva ének-

lik (a meg nem jelen vlegényt kérve

sz. Jánostól) : Janicse, o Janó, lepsi

Juro les Janó, o Janó !
— Luca napkor

egyes helyeken álarcos meneteket rendeznek; ekkor kezddik, mint másutt

is ismeretes, a karácsonyi babonasor.

Babonaságuk alapeleme a rossz lelkekben, boszorkányokban, vízi ma-

nókban, egyszóval az ember megrontására törekv mindenféle gonosz sze-

lemben való hit és az ellenük való védekezés. A gonosz lélek elleni véde-

kezés céljából huz a fuvaros kiindulás eltt keresztet a lova lába elé.

Betegségeik okát is ilyen rossz szellemek, fképen boszorkányok megron-

tásának tartják még ma is A boszorkányokat karácsony éjjelén láthatják

meg legjobban, ha olyan inget vesznek föl, melyet karácsony eltt két hétig

dolgozva, éhgyomorral varrtak meg Ez a boszorkány rontja meg a tehenek

tejét is ; a mi ellen óvószerül a szentelt barkát, szentelt vizet használják. A
szemmel vert, tehát megrontott gyermeket is olyan vízzel mossák, melybe

hét szem parázsszenet dobtak ; máshol meg, hogy kihengergessék a sze-

génykébl a rossz lelket, két ajtón át kisöprik az udvarra, a míg sír ; ekkor

bizonyosan meggyógyul. A halottak visszatérését is hiszik; a hazajáró lélek

fekete kutya vagy macska alakjában jelen meg.

A milyen veszedelmes a boszorkány a száraz földön, olyan ijeszts a

NYITRAVIDEKI JUHASZ.
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vizimanó hasztrman (Wassermaan) a folyóvizekben, a Vág, Nyitra, a Fe-

kete víz stb. mellett, a ki belekapaszkodik a fürd ember, különösen a

gyermekek lábába s lehúzza ket a mélységbe. A jó szellemek, a meg-

rontást elhárító szentek babonás tiszteletével áll kapcsolatban, mint már

rámutattunk, az ünnepek nagy tiszteletben tartása ; Sz. György, Flórián,

Borbála, András, Miklós, Lucza, János napjait különösen szigorúan szokták

megtartani. Borbála, Lucza és András napjain tilos a leányoknak varrni

;

ellenben, hogy szépek és egészségesek legyenek, nagypénteken mez-

telenül fürdenek meg a patakban vagy folyóban. A folyóvizben lakozó

gonosz lélek megrontásától való félelem lehet annak is az alapja, hogy

tejet a patakon át csak sózva adnak el, mert különben megromlanék a

tehén teje. Ez a só áldozat a vizi szellemnek.



NYITRAVARMEGYE TÁRSADALMA

yitravármegye társadalmi életének fejldósét és mai állapo-

tát azon befolyások szerint kell megítélnünk, melyek reá

tartósabb és ersebb hatást gyakoroltak. Felülrl — az éj-

szaki vármegyék túlnyomóan szláv népessége, Nyitravár-

megye benszülött lakosságának szláv hagyományait igyekezett konzerválni

;

nyugoti határairól állandó ervel tört utat a fejlett német kultúra ; míg
dólfell a magyar Kis-Alföld ers nemzeti szelleme, magyar irányzata adott

ert, lökést a nyitramogyei társadalom magyar nemzeti törekvésoinek.

Mindahárom befolyás nyoma, eredménye ma is feltalálható a megye
társadalmi életében. Leginkább a szláv áramlat gyöngült meg, mely a

pánszláv agitáczió minden erlködése ellenére is a megye éjszaki, félrees

községeiben tudott magának medret ásni s máig is fenntartani. Nyugottal
— kivált Bécscsel az egész vármegye folytonos érintkezésbon lévén,

korán kezdett átszivárogni a mveltebb nyugot társadalmi szelleme, továbbá

nagyszámú fúri és nemesi családjai, melyek hazánk történelmében év-

századokon keresztül s ma is nevezetes szerepet játszanak, a külföldrl

behozott kultúra terjesztéséhez nagyban hozzájárultak, azonban a nemze-
tiességüket, a társadalomnak magyar jellegét mindenkor megrizték és

fenntartották.

Kiváló társadalmi hagyománya s ma is jellemz sajátsága tehát

Nyitramegye társadalmának az, hogy a nemzeti érzést és a dinasztikus

hséget tapintatosan összeegyezteti és egyaránt ápolja. Errl tanúskodnak

összes társadalmi intézményei, melyek azon közszükségleteknek kielégité-
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sere s azon feladatoknak megoldására alapíttattak, a melyeknek megvalósí-

tására a hivatalos erk vagy nem elégségesek, vagy nem teljesen alkal-

masak. Ez intézmények a társadalmi élet minden részletét felölelik : a

közgazdaságot, a mveltségnek, mvészetnek, irodalomnak és a magyar
nyelvnek ápolását és terjesztését, a jótékonyságot.

A társadalmi élet fejlettség-ének a közügyek iránt való nagy érdekldésnek egyik
jele és bizonysága az is, hogy az ezen irányií tevékenységgel szerzett érdemek folytán e

megyében a legfelsbb helyrl érkez kitüntetések is oly gyakoriak. Ez id szerint a kö-
vetkez királyilag kitüntetettek laknak Nyitramegyében :

Cs. és kir. valóságos bels titkos tanácsosok : gróf Apponyi Lajos, gróf Erddy Perencz,
gróf Forgách Károly, gróf Hunyady Imre, Zékelyi Tóth Vilmos.

Cs. és kir. kamarások : gróf Apponyi Lajos (1878.), Bartakovics Árpád (1888.), Boron-
kay István (1893.), gróf Erddy Ferencz '(1855.), gróf Erddy Imre (18*2), gróf Hunyady
Imre (1868.), berezeg Odescalchi Livius (1891.), gróf Pálffy József (1881.), Rakovszky Fe-
rencz (1888.), báró Steiger Albert (1882.), Tarnóczy Béla (1871.), Thuróczy Vilmos (1895.1,

Uzovics Pál (1873.), gróf Zamoyszki Jen (1887.), gróf Zedtwitz Kiirt (1879.), gróf Zedtwitz
Utz (1880 ), báró Weisz Pál (1896.)

Csillagkeresztes hölgyek : özv. gróf Apponyi szül. gróf Sztáray Zsófia, gróf Apponyi
Lajosné szül. Scheer-Toss Margit grófn, gróf Erddy Ferenczné szül. gróf Oberndorf
Helén, gróf Erddy Imréné szül. gróf Migazzy Irma, gróf Hunyady Imrénó szül. gróf
Gyry Feliczia, báró Mednyánszky Dénesné szül. Ghyczy Ágota, özv. herczeg Odescalchi
szül. gróf Zichy Anna, özv Rakovszky szül. báró Majthényi Helén, báró Steiger Albertné
szül. gróf Zamoyszki Mária, Thuróczy Vilmosnó szül. zékelyi Tóth Zsuzsanna.

Palotahölgyek : özv. gróf Apponyi s/.ül. gróf Sztáray Zsófia, gróf Apponyi Lajosné
szül. Scheer-Toss Margit grófn, gróf Erddy Ferenczné szül. gróf Oberndorf Helén, gróf
Hunyady Imréné szül. gróf Gyry Feliczia, özv. gróf Károlyi Alajosné szül gróf Erddy
Francziska, herczeg Odescalchi Gézáné szül Andrássy Etelka.

Érdemrend vagy érdemkereszt-tulajdonosok : Tóth Vilmos : Lipót-rend nagykeres/.tje,
gróf Erddy Ferencz: Lipót-rend lovag keresztje, id. Ocskay Rudolf: Szt. -István-rend kis
keresztje, báró Stummer Ágoston: II. oszt vaskorona-rend, báró Stummer Sándor ugyanaz,
Kuba János : III. oszt. vaskorona-rend, Craus István ugyanaz, Szirányi György : Ferencz
József-rend lovagkeresztje, Laucsik Máté ugyanaz, Rudnay János ugyanaz, Engel József
ugyanaz, Felber Vilmos : Ferencz József-rend lovagkeresztje és a koronás arany érdem-
kereszt, Lippmann Lipót : Ferencz József-rend lovagkeresztje, és III. oszt. vaskoronarend

;

Ferraris Árthur, Ferencz József rend lovagkeresztje ; Bobok Géza : koronás arany
érdemkereszt, Ronchetti Rezs : arany érdemkereszt, Friss Endre, Vályi Márton, Deák Ist-

ván, Lffy Gyula : koronás ezüst érdemkereszt, Rossival Mihály, Isaák József, Kvár Pál,

Drahos Pál, Berger József, Berger János, Hraska József, Juhász Ferencz : ezüst érdem-
kereszt, Szentiványi Zsigmond, dr. Lwinger Mór : koronás arany érdemkereszt, Divisch
Jakab : koronás ezüst érdemkereszt, Szloboda János : ezüst érdemkereszt.

Külföldi érdemrend- vagy kereszt-tulajdonosok : Tóth Vilmos : német csász. vörös sas-

rend nagykeresztje, Koronthály Béla: württembergi koronarend lovagkeresztje, dr. Fodor
Kálmán : württembergi Frigyes-rend I. oszt. lovagkeresztje, Trsztyánszky Lajos : württem-
bergi Frigyes-rend II. oszt. lovagkeresztje, gróf Erddy Ferencz : bajor Szent-György-rend
lovagkeresztje, gróf Erddy Imre : ugyanaz.

Királyi tanácsosok : Libertiny Gusztáv, Kapisztóry Ferencz, Lévay Antal, Magyary
Miklós, Sándor József, dr. Thuróczy Károly.

Az 1896-ik évi budapesti ezredéves országos kiállításon érmet, díszoklevelet vagy másnem
elismerést kaptak : A „A felvidéki magyar közmveldési egyesület" ; Sziebenliszt Gézáné

;

Fenyves-Chvojniczai gyermekjáték-tanmhely; katb. fgymnázium, Nyitrán ; Püspöki papnö-
velde, Nyitrán; Nyitravármegye; Pöstyéni gyógyfürd; Holecz János, Vág-Ujhely ; Kozák Nán-
dor és fia, S zeni ez ; Miavai szitaköt-egylet ; Eiser Izidor, Vágujhely ; Herzog Fülöp, Verbó

;

Spitz Zsigmond, Rasztocsnó ; Nyitrai serfz és malátagyár, Nyitra ; Tauber Mihály fiai,

Vág-Ujhely; Lubina község; Ó-Tura község, Skopecz István, Nagy-Tapolcsány ; Marticska
János, Darázs ; Lrinczy György, a F. M. K. E. titkára, Nyitra ; EndrdyT Gyula, tanár, N}ritra

;

Kollmann Irma, Nagy-Tapolcsány ; Kropácsy István, Szakolcza ; Kálniczkyné Krivaczi Er-
zsébet, Szenicz ; Simon Ferencz, Pöstyén ; Stubner Simon, Galgócz ; Szavlon Károly, Nagy-
Bossány ; Lantos Ignácz, Nyitra; Schablin Simon, Nagy-Surány ; Zhls József, Nagy-Surány

;

dr. Weisz Ede, Pöstyén; Biliig Samu, Vág-Ujhely ; Matschek Henrik, Szenicz ; Privigyei kár-
toló és fonó-szövetkezet, Privigye ; Németprónai posztószövetkezet ; Ballá István Nyitra ; Hu-
szár István, Nyitra; Lwinger S. és fia, Vág-Ujhely; Blum Márk, Verbó; Langer Jakabné,
Trebete; Czillér Margit, Galgócz; Eisler Dániel és fia, Galgócz; Sasvári uradalom bérlsége
Szenicz; Mitták Nándor, Szakolcza ; Sartory Mihály, Szakolcza; a sasvári uradalom fbérl-
sége ; Érsekújvári gztéglagyár részvénytársaság; Barsi József, mézeskalácsos ; Érsekújvári
csizmadiák gyjteményes kiállítása ; Bossányi József, tanmhely-igazgató.

TÁRSADALMI EGYESÜLETEK.

A társadalmi élet elevenségérl és a különféle irányú társadalmi tevé-

kenység élénkségérl tanúskodnak a nagyszámú közmveldési, jótékony-

sági és közgazdasági egyesületek, melyek felvirágoztatása iránt megycszerte

Magyarország Vármegyéi és Városai: Nyitravármegye. "®
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általános és meleg az érdekldés. Ezen egyesületek között a legjelentéke-

nyebbek a következk

:

A felvidéki magyar közmveldési egyesület (F. M. K. E.) ; székhelye
Nyitra. Kiterjed a felvidék tiz nagy törvényhatóságára: Nyitra, Trencsón,
Árva, Turócz, Zólyom, Liptó, Bars, Hont, Nógrád és Szepesvármegyére ós
Selmeczbánya szab. kir. városra, mind o helyeken autonóm törvényhatósági
választmánya van. Ez az egyesület a legels a hazai magyar kulturegyesüle-
tek között, 1881-ben alakult. Létrejöttét leginkább azon lelkes és fáradha-
tatlan agitácziónak köszönheti, melyet Libertiny Gusztáv kir. tanácsos, tan-
felügyel, lapjában a „Felvidéki Nemzetre-ben 1880-ban és 1881-ben fejtett

ki a német Schulverein és különösen azon pánszláv izgatás ellensúlyo-
zására, mely a hetvenes évek folyamán ersen lábra kapott. Els alakuló
közgylése az egyesületnek 1883. november 20-án volt Nyitrán s elnöknek
herczeg Odescalchi Gyulát, titkárnak Libertiny Gusztáv kir. tanácsos tan-
felügyelt választották meg. Ez egyesület lankadatlan és eredményes tevé-

kenysége adott impulzust a ma már virágzó, dúsgazdag Erdélyi magyar
közmveldési egyesület megalakítására is. A „F. M. K. E." sikeresen szál-

lott szembe a szláv agitácziókkal, munkásságát leginkább kisdedóvodák
alapítására fordította. Tizenöt év alatt összesen 45 kisdedóvodát állított föl,

melyekbl idközben tizenegyet állami, illetleg községi kezelésbe adott át,

hogy újakat állíthasson; 34 kisdedóvodát ma is fenntart s ebbl 14 esik

Nyitravármegyére. Ezenkívül több nyári menedékhelyet állított s ma is

segélyez. Baross Gábor kereskedelmi miniszter támogatásával létesítette

a chvojniczai gyermekjáték-tanmhelyt, mely ma már a Bossányi József
plébános, tanmhely-igazgató vezetése alatt állami gondozás mellett virág-

zik s egy egész nagy vidéknek nyújt tetemes jövedelmet. A F. M. K. E.-nek
harmineznyolez ifjúsági magyar dalosköre is van, továbbá jutalmazza a
magyar nyelv sikeres tanításában buzgólkodó tanítókat. Kisdedóvodáinak
fenntartására óvenkint átlag 22,000 frtot fordít, melyhez a vallás- és köz-

oktatásügyi minisztérium 2000 frt államsegélylyel járul. Magyar,könyvtárakat
szervez most Nyitrán, Turócz-Szent-Mártonban, Breznóbányán, Érsekújvárott,

Újbányán, Zólyom-Lipcsén, Szakolczán ; iskolai könyvtárakat Kunosvágásán,
Rózsahegyen és Nyitrán. Tizenötéves történetébl megemlíthet még, hogy
az elébb Libertiny Gusztáv által szerkesztett „Felvidéki Nemzetr"-t,
1888-ban az egyesület vette át s azontúl három éven át dr. Gyürky Géza
szerkesztette Dombay Ede ós Simonffy Gyula közremködésével. Eveken át

segélyezte az egyesület a területén megjelen magyar nyelv hírlapokat,

valamint a magyar színtársulatokat is. 1889-ben kisdednevelési kiállítást ren-

dezett Nyitrán s résztvett ugyanazon évben a budapesti kisdednevelési,

1896-ban pedig az ezredéves országos kiállításon ; ez utóbbin a millenniumi
nagy éremmel tüntettetett ki. A magyar alföldre letelepített 63 tót gyerme-
ket s azok magyar szellem kiképeztetését elmozdította. Ez egyesület fel-

virágoztatásában Nyitramegye társadalma kezdettl fogva ma is vezet
szerepet játszik. Kezdetben Pozsonyvármegye is az egyesülethez csatla-

kozott, de alig két év múlva különvált és külön közmveldési egyesületet

alakított. A „F. M. K. E." vagyona alig 2o0,000 frt, melyben benne foglal-

tatik a tizenegy törvényhatósági választmány külön-külön kezelt vagyona is,

valamint a Körmöczbányán 1895-ben Simó Máriától örökölt négy nagy ház,

melyek egyikébl a F. M. K. E. nagy áldozatokkal a „Szarvas" szállodát

építtette s ebben a „Körmöczbányai magyar egyesület" támogatásával
magyar színházat. A F. M. K. E. tevékenység tekintetében ma is legels a

magyar közmveldési egyesületek között. Odescalchi Gyula herczeg után
1888-ban Szalavszky Gyula, majd 1893-ban gróf Károlyi István választatott

meg elnökké. Közgyléseit a területén lév városokban szokta megtartani,

1896-ban azonban kivételképen Budapesten, az ezredéves kiállítás ünnepé-
lyek-csarnokában tartotta közgylését, valamint a közmveldési egyesü-
letek ezredéves együttes országos kongresszusát is, melynek úgy elkészí-

tésében, mint létrehozásában és lefolyásában tevékeny részt vett. Az egye-

sület titkárai voltak : Libertiny Gusztáv után dr. Rudnay Béla, dr. Gyürky
Géza, Dombay Ede, dr. Kostenszky Géza. Ez utóbbi 1895-ben halt meg s

a nyitrai temetben lév sírja fölé a F. M. K. E. 1897-ben díszes síremléket
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állíttatott. 1895 óta a F. M. K. E. rendszeresítette a titkári állást, oly-

foraián, hogy a titkár kizárólag az egyesület ügyeivel foglalkozzék s más
hivatalt ne viseljen. Jelenleg van az egyesületnek 570 alapító és 6103 ren-

des tagja. Tisztikara a következ : Védnök : József fherczeg császári és

kir. fensége. Tiszteletbeli tag : gróf Csáky Albin. Tiszteletbeli elnökök

:

Bende Imre nyitrai püspök, Csáky Gyula gróf, Gyürky Ábrahám gróf, Justh

Kálmán, Kürthy Lajos, Thuróczy Vilmos, Majláth István, Majthényi László
báró, Odescalchi Arthur berezeg, Badvánszky Béla báró, Boszner Ervin báró,

Szmrecsányi György, Bákosi Jen, Jókai Mór, Szmrecsányi Pál, Szalavszky

Gyula, dr. Budnay Béla, N. Szontagh Pál. Elnök : gróf Károlyi István.

Alelnökök : Craus István orsz. képv. (ügyviv alelnök) és Csipkay Károly
közigazgatási bíró; helyettes ügyviv alelnök: dr. Gyürky Géza; titkár: Lö-
rinczy György; ügyész: dr. Mészáros Károly; jegyzk: dr. Kostyál Miklós,

NYÍTRA. A MENEDÉKHÁZ.

Majthényi Géza, dr. Gáspár Lajos, Hevera János; pénztáros : Mercáder Ede; szám-
vev : Géczy József; irodatiszt: Sieffek Ferencz. A központi igazgató-választ-

mánynak a tisztviselkön kivül 300 tagja van. Az egyesület nyitravármegyei
választmányánakelnökei: gróf Bongrácz Adolf, Libertiny Gusztáv és dr. Gyürky
Géza; titkára: dr. Kostyál Miklós; jegyzi: Majthényi Géza, Zalka Ármin,
Szmida Kálmán

;
pénztárosa : Ocskay László ; számvevje : Simonovánszky

György. Az egyesület állandó és bkez támogatója Bende Imre, Nyitra
fenkölt lelk püspöke, de kivüle az egyesület felvirágoztatásán rendkívüli
buzgalommal és odaadással fáradozik a magyar közélet minden vezet
tényezje, kivált pedig Thuróczy A

r
ilmos cs és kir. kamarás, fispán és

Libertiny Gusztáv kir. tanácsos, tanfelügyel, továbbá Craus István, Csipkay
Károly és dr. Gyürky Géza ügyviv-alelnökök, (ez utóbbi kezdettl fogva
nagy buzgalommal dolgozott mindig az egyesület érdekében s jelenleg az
ügyviv-alelnök teendi mellett a nyitramegyei választmány ügyeit is intézi)

;

Horváth Béla fispán, ifj. Justh György orsz. képvisel, Baross Jusztin és

Markhot Gyula, Török Zoltán, Csibulya László alispánok, stb.

A „F. M K. E." aegise alatt s czéljainak irodalmi úton való propa-
gálására alakult 1896-ban

:

A „felvidéki irók köre", mely a F. M. K. E. naptárát szerkeszti, mvészi
és irodalmi estéket, felolvasásokat rendez és a felvidéki magyar nyelv
hírlapokat irodalmi mvekkel támogatja. Elnöke : Dombay Hugó. Tisztelct-

28*
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béli elnöke : Pósa Lajos, tiszteletbeli tagjai : Thuróczy Vilmos, Bende Imre,
Craus István, dr. Gjuirky Geyza, Libertiny Gusztáv, Wagner József, Horvát
Sándor, Csipkay Károly, Rákosi Viktor, Bársony István, Rákosi Jen, Zala
György, Tarnay Alajos. Alakuló közgylése 1896. április 12-én volt nagy
ünnepségekkel Nyitrán s akkor az elbbiek mellett alelnökökké Cseh Lajos
és Lrinczy György, titkárokká : Dingha Béla és G. Mihálcz János, pénz-
tárossá : Kenézy Csatár választatott. Tagjainak száma 63.

Jelentékeny szerepet játszanak a vármegye közéletében a kaszinók és
olvasókörök s ezek kivált a megye székhelyén, Nyitrán, a vármegyei tár-

sadalom központjai. Ezek közül a legtevékenyebbek

:

1. A nyitravármegyei szabadelv pártkör és megyei kaszinó 1895-ben egye-
sült a nyitrai torna- és vívó- körrel s azóta tagjainak száma tetemesen meg-
szaporodott. Díszelnökei : Tóth Vilmos v. b. t. t. frendiházi elnök ós
Thuróczy Vilmos cs. ós kir. kamarás, Nyitramegye fispánja A kör elnöke
gróf Forgách Károly v. b. t. t. ; igazgatója : dr. Lakits István ; háznagy

:

dr. Rudnay Sándor ; titkár : dr. Kostyál Miklós. Legutóbb a diszelnökök
arczképét megfestette a kaszinó, Thuróczy Vilmosét 1896. deczember 29-én
leplezték le, mikor az ünnepi beszédet Horváth Sándor figazgató tartotta.

2. A nyitrai katholikus kör. Ugyanazon kulturális hivatást szolgálja,
mint a megyei kaszinó, azonban irányára nézve a katholikus szellem ersí-
tésén fáradozik könyvtára és társas estélyek által. Elnöke : Wagner József
kanonok.

3. A kathotikus legényegylet. Fleg a kath. vallású iparos-ifjúság önkép-
zésén munkálkodik. Saját helyisége van Nyitrán. Elnöke : Hevera János.

A megye nevezetesebb kaszinói még: az érsekújvári, a privigyei, nagy-
tapolcsányi, melynek szép könyvtára is van, továbbá kaszinó van még
Galgóczon, Vág-Újhelyen, Miaván, Szeniczen, Holicson, Vág-Sellyén, Nagy-
Surányban, Sasvárott stb. A szakolczai kaszinó az ottani Gvadányi-körrel
egyesülten élénkíti a társadalmi életet és a nemzeti szellemet. Szakolczán
kitn zene-egyesület is van, mely a zenemvészetet kultiválja ; hasonló
czélú egylet van Nyitrán is : a zenekedvelk egyesülete, melynek karnagya
Artmann Ede.

Ezeken kívül különös figyelmet érdemel még a Nyitrán legújabban
(1897.) alakult „szépít- egyesület", mely Nyitra és vidékének szépítését

tzte ki czéljául s ez érdekbl igen serényen fogott nemes munkájához.
Elnöke : dr. Thuróczy Károly kir. tanácsos, vármegyei forvos, igazgató

:

Metzger Ede.
A nyitravármegyei orvos-, gyógyszerész- és természettudományi egyesület,

kivált az orvosok és gyógyszerészek testületi életének élénkítésén s a hiva-
tásukkal járó tudományok fejlesztésén munkálkodik. Evenkint terjedelmes
tudományos tartalmú évkönyvet ád ki. Elnöke : dr. Thuróczy Károly kir.

tanácsos, megyei forvos, alelnök : báró Friesenhof Gergely, titkára : dr.

Biringer Ferencz.

JÓTÉKONY EGYESÜLETEK.

A jótékonyezélú egyesületek között legnagyobb s legtevékenyebb :

A nyitrai szegénysegélyzö keresztény negylet. Vagyona már eddigelé
18,300 forint. Elnöke Thuróczy Vilmosné, sz. zékelyi Tóth Zsuzsanna, csillag-

keresztes hölgy, a ki Nyitramegyének úgy a közjótékonyság, mint a köz-
mveldés és a társadalmi élet minden terén példaadó buzgósággal, fárad-

hatatlan tevékenységgel és áldozatkészséggel jár ell. Az nagy gondos-
ságának köszönhet leginkább ezen áldásos egyesület felvirágzása. A nyitrai

szegénysegélyzö keresztény negyesületnek jelenleg 245 tagja van. Fenntart
egy mintaszer menedékházat, melyben 150 egyén nyer állandó ellátást;

ebbl 40 tanulónak mintegy 4000 frtnyi ellátási költségét Bende Imre nyitrai

püspök viseli. A menedékház gondozására 5 nvér, a házi munkákra 2 cseléd
van alkalmazva. Pénzbeli segélyben részesíti az egyesület a szegénysorsu és

munkaképtelen családokat, a szemérmes szegényeket és naponként a koldu-
sokat. A menedékház orvosa : dr. Munels Lajos. Az egyesület alelnöke : Tombor
Kornélné, titkára : Csillaghy György, kir. anyakönyvi felügyel.
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A nyitrai izraelita n-
egyesület, az elbbihez ha-
sonló czólokat szolgál az
izraelita hitfelekezet köré-

ben. Elnöke Engel Józsefné,

titkára Starh Samu.
Tzoltó - egyesületek a

megye minden városában,
st nagyobb községeiben
is vannak, ezek közül leg-

jobban szervezett a nyitrai,

melynek fparancsnoka
Fonchetti József.

GAZDASÁGI EGYESÜLETEK.

THURÓCZY VILMOSNÉ.

A közgazdaság el-
mozdításán a nyitramegyei
társadalom már száz évvel
ezeltt kezdett egyesülete-

ket alapítani. Ezek között
a legrégibb a ma is fenn-
álló

Bodoki segélyegylet, mely
kezdetben a magtár- egylet
intézménye volt s azon
czélból alakíttatott, a volt bodoki járásban lakott földbirtokosok által, hogy
a földbirtokosok takarék-magtára lévén, a járás lakosságának vetmag-
szükséglete mindig biztosítva legyen. Idvel úgy a bodoki járás átalakult,

valamint a jelen század els felében virágzott magtár- egyleteket ujabb,

modernebb hitelintézmények mindinkább háttérbe szorítván, a bodoki
segélyegylet megmaradt mintegy 28,000 frtnyi vagyonának jövedelme na-
gyobbára egyrészt kölcsönzésre, másrészt a volt bodoki járáshoz tartozott

száz község kulturális érdekeinek támogatására fordíttatik. Az egylet a

vármegye felügyelete és ellenrzése alatt áll; ügyeit a vármegye közgylése
által választott 21 tagból álló választmány végezi, melynek elnöke Thuróczy
Vilmos cs. és kir- kamarás, fispán, a kinek indítványára az 1898. február
havában tartott közgylés elhatározta, hogy évenkint 400 frtot ád a F. M.
K. E. czéljaira, hogy ez a volt bodoki járás községei kisdedóvási ügyeinek
elmozdítására szolgáljon.

Nyitravármegyei gazdasági egyesület. Nyitravármegye tekintélyesebb gazdái
az 1861. évben a . mezgazdasági kultúra terjesztése, a gazdasági ismeretek
fejlesztése s a gazdatársadalom ers bitese czéljából alakították meg a Nyitra-
megyei Gazdasági Egyesületet.

Az egyesület az alapítók intenczióihoz hiven iparkodik a gazdáknak
mindenben segítségükre lenni. Fczélja az egyesület munkásságának a gaz-
dák figyelmét minden olyan jelenségre felhívni, mely az érdekeiket érinti.

A mezgazdasági kultúra fejldését elmozdítja az egyesület

:

Növénytermelési kísérletekkel.

Jó és olcsó apaállatok kiosztásával.

Gépbemutatások rendezésével.

Tenyészállat-díjazásokkal és vásárokkal.
-Jutányos kölcsönök közvetítésével.

A jelzálogkölcsönök jutányos konvertálásával.
Téli gazdasági tanfolyam rendezésével.

Az egyesület nagyobb tevékenysége 1881. év óta kezddik, amidn az
állandó titkári állás szervezése elhatároztatott. A legintenzívebb mködés
pedig a 90-es évek elejére sik, midn a gazdatársadalom országszerte élén-
kebben kezdett érdekldni saját dolgai iránt.

Az egyesület elnökei voltak: gróf Berényi Ferenez, Roskoványi Boldi-
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zsár, gróf Berchtold László, Juhász Antal, báró Weisz Pál, Szirányi György,
Sztankovics Ferencz, Emdy ..József. Titkárok voltak : Mazóly István, Páz-
mán Dániel, Szakács Péter. Ügyészek volt : Sulyovszky Gusztáv és dr. Gutt-
will Pál. Pénztáros : Brezányi János.

Jelenleg az egyesület elnöke Emdy József, suránkai földbirtokos. Al-
ehiökök : Mezey Gyula és Markovícs János. Pénztáros : Kubinyi Endre.
Ügyész : dr. Würmer Károly. Titkár : Meskó Pál.

A régi alapszabályok nem felelvén meg a jelenlegi viszonyoknak, szük-
ségesnek tartotta az egyesület ezek módosítását, mi a földmivelésügyi minister
jóváhagyásával meg is történt.

Az egyesület legutóbbi tevékenységét a következ adatok illusztrálják

:

Az egyesület 1890. évben egy 4 hold terjedelm amerikai szltelepet
létesített, melyrl a vármegye talajaiszonyainak megfelel Riparia Portalis,

Rupestris Monticola, Vitis Solonis szlvesszk (évenkint mintegy 150,000
drb) a vármegyei szlbirtokosok között kiosztatnak.

1894-ben az egyesület egy 700 holdas közös csikólegelt létesített,

mely azonban a Vág folyó kiáradása következtében megsznt. Ugyanekkor
létesített az egyesület egy mintaraktárt, honnan az egyesületi tagok összes

gazdasági szükségleteiket jutányosán beszerezhetik. Létesített 1894. évtl
kezdve 20 községi hitelszövetkezetet, melyek a földmível nép javára áldá-

sosán mködnek. További szövetkezetek létesítése folyamatban van. Közve-
tít intézménye van az egyesületnek tagjai összes gazdasági szükségleteire

nézve, illetleg az egyesület tagjainak bevásárlásainál kedvezményeket esz-

közöl ki.

1884. évben az egyesület a barsmegyei gazdasági egyesülettel karöltve

az érsekújvári nemzetközi lóvásárt létesítette, hová évenkint mintegy 1000

ló hajtatik fel s hol a forgalom átlag 60—100 ezer forint.

Létesített az egyesület 1895. évben Nyitrán téli gazdasági tanfolyamot,
hol az els 4 hónapig tartó tanfolyamban 24 földmívesgazda nyert oktatást.

Gépbemutatásokat rendezett s ezáltal elmozdította a jó gépek elterjedését.

Bemutatta minden évben a legjobb és legújabb talajmível eszközöket. Állat-

tenyésztési alapot létesített s ebbl szegényebb sorsú községeknek tenyész-

bikákat és tenyészkanokat szerez be. Az 1892. évben rendezett az egyesület

kiállítással egybekapcsolt tenyészállatvásárt.

Termelési kísérleteket tett az egyesület komlóval, kenderrel, czukor-
répával, burgonyával, árpával és tengerivel. Lóversenyeket rendezett az

egyesület 1892-tl 1894-ig. Szlmívelési tanfolyamokat rendezett az egye-
sület 1892-tl minden évben. Ugyanezen évben a vármegye különböz köz-

ségeiben különféle gazdasági eladásokat rendezett.

Nagymérv akcziót indított az 1890. évben a fölvidéken uralkodó ra-

gadós tüdlob kiirtása tárgyában. Javaslatokat tett egy, a felvidéken létesí-

tend huskonzerv-gyár felállítására. Javaslatot tett a nyerskender-kikészít
telepek felállítása tárgyában. Vármegyei szabályrendeletet készített a pero-

noszpóra elleni védekezést illetleg. Szabályrendeletet készített a vármegyei
állattenyésztésre vonatkozólag.

Jelenleg az egyesület leginkább a gazdasági ismeretek terjesztésén

fáradozik s a gazdák egyesülését, vállvetett munkálkodását s a közös czó-

lokra való összetartást igyekszik minden lehet módon elmozdítani. Nö-
vénytermelési kísérletek által a termelést tökéletesíteni, tenyészállatok kiosz-

tásával és olcsó beszerzésével leginkább a szarvarmarhanyósztést iparkodik
fejleszteni. Községi hitelszövetkezetek létesítését szintén egyik legfbb fel-

adatának tartja.

Tagjainak száma a 90-es évek elején kezdett emelkedni s most már
meghaladja a 600-at.

Vagyona 26,000 frt, mely takarékbetétekbl és kint lév alapítványi

tkékbl áll.

Hasonló czélokat szolgál szintén nagyon tevékenyen és az elbbi
egyesülettel ugyanazon irányban a Nyitravölgyi gazdasági egyesület, melynek
elnöke Kosztolányi László, alelnöke báró Friesenhof Gergely.



Nyitravármegye társadalma. 223

Mindezeken kívül még igen nagyszámú közmveldési s kivált jóté-

konysági egyesületben nyilvánul Nyitravármegye társadalmi életének eleven-

sége és fejldöttsége. Vannak aggharczos-egyesületek, különféle hitfelekezet
temetkezési egyesületek. A nyitrai fgymnáziumban Dugonics-önképzkör
és segélyz-egyesület.

Különleges helyet foglal el ezen egyesületek között az Országos magyar
vöröskereszt-egyesület nyitravármeggei választmánya, mely természetesen ezen
országos egyesület kötelékébe tartozik s annak czéljaira évenként tetemes
összeget szállít be a központi pénztárba. Elnöke gróf Forgách Károly v. b.

t. t, társelnök: Thuróczy Vilmosné, sz. zékelyi Tóth Zsuzsanna csillag-

keresztes hölgy ; ügyvezet elnöke : Thuróczy Vilmos cs. és kir. kamarás,
fispán ; alelnökök : herczeg Odescalchi Géza, herczeg Odescalchi Gézáné,
szül. gróf Andrássy Etelka, palotahölgy ; titkár : dr. Kostyál Miklós megyei
fjegyz; orvos: dr. Thuróczy Károly kir. tanácsos, megyei forvos; pénz-
tárnok : SinJcovics Károly, megyei fpénztárnok. A választmányi tagok száma
20. Ezen választmány alá tartozik a nyitravárosi fiókegylet is, melynek
elnöke Páva Emil cs. és kir. tábornok, társelnöke : Thuróczy Károlyné, sz.

zékelyi Tóth Erzsébet, alelnökök : Sándor Géza kir. törvényszéki elnök és

Pongrácz Kálmánné, jegyz ifj. Bohross János. Szintén 20 választmányi
tagja van.

KOSZTENSZKY GÉZA SÍREMLÉKE.



A KÖZOKTATÁS NYITRAVARMEGYEBEN.

Parochialis

iskolák.

Iskolák
pusztulása.

I. NÉPOKTATÁS.

z elemi népoktatásról hazánkban s így Nyitravármegyé-

ben is, csak a mohácsi vész után találunk biztosabb

adatokat. Igaz ugyan, hogy már Szent István elren-

delte, hogy minden 10 falu egy templomot és parochiát

építsen, melléje pedig egy farai iskolát. De hogy mire

tanították e farai iskolákban a néj) gyermekeit, arról

biztos adataink nincsenek. Fel lehet azonban tételeznünk,

hogy II. Jen pápának Németország papjaihoz intézett

rendelete, hogy az ifjúságot az olvasásra, a számtanra

és a hittanra tanítsák, a magyarországi plébánosokra

nézve is köteleznek tekintetett, s így valószín, hogy

a farai iskolák tantárgyai a vallástan, az olvasás és szám-

tan lehettek. Ezen farai iskolákban a plébánosok végezték az oktatást.

Csak 1560-ban Nagy-Szombatban tartott zsinat alkalmával, Oláh Miklós

primás kezdeményezésére lett gyakoribb az iskolamesterek (ludi magistri) al-

kalmazása, a kiknek kötelességükben állott az ismeretek elemeibe beavatni

a gyermekeket, vagyis olvasásra, írásra, egyházi énekre és vallásra tani-

tani ket.

A reformáczió koráig 102 olyan magyarországi községet ismerünk,

melyekben elemi iskolák voltak. Ezek között volt Nyitra város is, melynek

mint püspöki és káptalani székhelynek, mindenesetre nagyobb kulturális

kihatása volt.

Magyarország plébániáinak száma a reformáczió eltt a 4000- et meg-

haladta ; ha már most tudjuk, hogy minden plébániának kellett iskolát tar-

tani : a reformáczió kora eltti id, az alföld messzeterjed síkságainál

lakottabb felvidék, tehát Nyitravármegye falvaiban és városaiban a népok-

tatás nem volt oly sivár, mint els pillanatra, források hiányában, látszik.

A katholikus iskolák közül nagyon sok pusztult el a mohácsi vész

után ; viszont egyre ntt a protestánsok iskoláinak száma. A mohácsi vész

után következ 50 év leforgása alatt 125 protestáns és 9 unitárius iskolát

mutat ki Fraknói Vilmos „A hazai és külföldi iskoláztatásról a XVI. szá-

zadban" czím mvében. Ez idktl fogva a népoktatás állapotára vonat-

kozólag már Nyitravármegyét illetleg is srbben találkozunk kellen tá-

jékoztató és megbízható adatokkal.
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A XVI. század végs éveitl egész a XVII. század hetvenes évéig

Nyitravármegyében a protestáns egyházak s velük az iskolák száma 109-re

szaporodott. Ezen korból bírjuk a fennállott protestáns iskolák és a bennük
mköd tanítók neveit. Els tanítókul mködtek Privigyén Liptai László

1558-ban; Handlován Kerner Tamás, Bölcsházy István 1550-bcn ; Német-

Prónán Schermann Endre 1575-ben; Koóson Schermann Albert 1565-ben;

DivéJcen Oszwald Lrincz 1567-ben; Gajdelen Neckel János 1580-ban; Baj-

rnóczon Hranicza Máté 1595-ben; Szabolcsán Supka András 1570-ben;

ugyanaz Vág-Ujhelyen 1574-ben'; Szemesen Gál József 1575-ben; Galgócson

Bornemisza Péter (ez magyar iskolás könyvet írt : „Négy könyvecske a ke-

resztényi hitnek tudományáról. I. Az els könyvecske kicsiny gyermekek •

nek stb. A magyar irásolvasásnak módjával és szép imádkozással egye-

temben. Semptén 1577.) Neyk Szaniszló, Prunó János. (Ez utóbbi Thurzó

György nevelje volt.) Csejtén Dionysi Pál 1575-ben ; Nagy-Tapolcsányban

Bodicseni Miklós 1580-ban ; Pöstyénben Fábri János 1581-ben, Szolcsányban

Répa György 1581-ben ; Nagy-Appomjban Rosza János 1590-ben ; Nagy-

Bossányban Zlonicenus István 1584-ben ; Vérbn Nikolai Miklós 1598-ban

;

Holicson Picae János 1606-ban, a kit gróf Illésházy 1611-ben Gödingbe

hivott meg tanítónak ; Bitfaluban Marczi Miklós 1630-ban ; az elbb nevel
volt Apafi György mellett.

Ezen korból ismerünk protestáns iskolákat és azokban mködött taní-

tókat még a következ nyitra vármegyei községekben, u. in. : Brezova, Jab-

lonicz, Miava, Nagy-Pritrssd, Radoscz, Ssobotist, Taroluka, Verbócz, O-Tura,

Vagycs, Bori, Bucsány, Orvistye, Drahócz, Nagy-Kosztolány, Pásztó, Udvar-

nok, Raünócz, Vág -Szerdahely, Felsö-Vásárd, Felsö-Zeüe, Ardanócz, Chynorán,

Nagy-Jács, Prasics, Ürmincs, Szkacsány, Bajna, Bellesz, Csermend, Assakürt,

Kovarcz, Koros, Nadlán, Nagy-Rippény, Nyitra-Zerdahely, Krencs, Sissó, Vesz-

tenics.

Hogy ezen népiskolák szervezete nem volt egységes, mert hiszen kez-

detben minden egyes iskolamester maga állapította meg a tanítás rendjót,

azt abból is lehet következtetni, hogy a XVII. században tartott zsinatok

kísérlettek meg elször hazánkban az iskolai ügynek egységes szervezetét.

A protestantizmus is megtartotta a katholikus egyháznak azt az állás-

pontját, hogy az iskola a templom elcsarnokának tekintend és feladata,

a gyermekeket korán buzgó vallásosságban és jó erkölcsökben nevelni. 1

A tanítóság ebben a korban korántsem részesült a végzett munkához
mért javadalomban. így például a reánk maradt adatokból tudjuk, hogy a

ssobotisti tanító javadalma következ volt : étkezés a lelkésznél, 6 forint

készpénz, keresztelések után 1 garas, egy rét jövedelmének haszonélvezete;

a verbócsi tanító fizetés fejében kapott : lelkésznél étkezést, készpénzben 2

forintot, minden gazdától 8, zsellértl 4 dénárt, minden gazdától két gar-

mada gabonát és a templom jövedelmének 73-dát; a holicsi tanító java-

dalma : 8 mér búza és 1 frt készpénz ; a miavai tanító fizetés gyanánt él-

vezett: étkezést a lelkésznél, minden háztulajdonostól 1
/i mér búzát és 6

dénárt, zsellértl 4 dénárt, offertoriumból a 3-ik pénzt, a község sörházából

két hordó sört, melyhez azonban az árpát köteles a tanitó adni. 2

Az itt vázolt korra esik a piarista rendnek Magyarországban való le-

l'-l'-pedése és az a nagy hatás, melyet az Magyarország népoktatásügyóre

gyakorolt.

1 A magyar elemi népoktatás. Péterffy Sándor. Budape3t, 1896.

8 A nyitrai Superintendentia története. Paulinyi László. Szenicz, 1892.
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Ratio
educationis.

A GALGÓCZI ÁLLAMI POLGÁRI ISKOLA.

A népiskolák ügye
a Ratio Educationis ki-

bocsátásátmegelz szá-

zadokban az egyház dol-

gának tekintetett. Ezen
tanulmányi szervezet, a

mely 1777-ben látott

napvilágot, az iskola-

ügyet a felségjogok és

kötelességek közé vette

fel, és habár e szervezet

magyar szempontból tel-

jesen elitélend, mert
benne az elnémesítési

rendszer volt tetszets

formában letéve, mégis

megjelölte az utat, mely
Magyarországot a kultúr-

államok sorába felemeli.

A Ratioban egyébként lefektetett helyes pedagógiai elvek daczára,

németesitési irányának a nemzeti irodalom fellendülése és a nemzeti szellem
ébredése útját állotta, épp úgy, mint II. Józsefnek, a népoktatásügy terén,

bár nagyszabású, de nyilt németesít intézkedéseinek. Ezek után csakhamar
hatalmas lendületet nyert a magyar nemzeti tanügy fejldése az 1790/1. évi

országgylésen, mely elrendelte a magyar nyelv tanítását az iskolákban.

A Ratio Educationis korából meglév összeírások nyomán tudjuk, hogy
Nyitravármegyében is a népiskola és a tanító érdekei már a királyi fel-

ügyelet és a polgári hatóságok gondozásában részesültek. így például a
szakolczai járás szolgabirájának 1784. évi augusztus 26-én kelt s a várme-
gyéhez intézett jelentésében olvassuk, hogy Szobotiston Melekedy György
évi javadalma készpénzben 100 frt, azonkívül minden tanulótól 2 frt tandíj

és szabadlakás. A tanulók száma 60, kiket a tanitó vallásban, német olva-

sásra, irás és számtanra oktat. Holicson a r. kath. iskolának van két taní-

tója, 127 tanulója. A tanítók az uradalomtól kapják fizetésüket, és pedig :

lakást, tzifát, 200 frt évi fizetést az iskolamester, 120 frtot a segédtanító.

Ugyancsak ezen idben volt Holicson izraelita elemi iskola, Lebl Jakab
nev tanítóval és 40 tanulóval. Fizetést kapott az izraelita hitközségtl, ne-
vezetesen^ 120 frtot és lakásra 12 frtot. Szeniczen is volt izr. iskola, melynek
tanítója Áron Mózes a hitközségtl évi 50 frt fizetést és 30 frt lakbért él-

vezett. Itt a tanulók száma 24 volt. Sasvárolt Koller Károly volt a tanító,

lakott saját házában, iskolahelyiségrl a község gondoskodott. Évi java-

dalma az uradalomtól 120 frt, 6 öl tzifa, tandíj a tanulóktól, akik olvas-

nak 1 frt 40 kr., akik irnak 2 frt. Tanulók száma 60. A szakolczai városi

nemzeti iskolán kívül a járás területén a Ratio korában iskolával bírtak

még a következ községek, u. m. : Verbócz, Nagy-Pritrzsd, Hradist, Jablonicz,

Sándorf, Unin, Stepanó, Péterfalu, Csári, Kutti, Broczkó, Szomolánka, Eqbell és

Radosócz. Az akkori felosztás szerint a nyitrai x>rocessusban volt 37 népiskola,

közte Nyitrán 3 osztályú nemzeti iskola, 2 világi és 1 piarista tanítóval,

Érsekújvárott 4 osztályú iskola 3 világi ós 1 ferenezrendi szerzetes tanítóval

;

a bodoki processusban 17 iskola; a bajmóczi processusban 27 iskola és végre a

vágujhelyi processusban 26 iskola, vagyis 126 községben volt népiskola.
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A Pozsonyban székelt m. kir. helytartótanács Nyitravármegye közön-

ségéhez 1780-ban 6030. sz. a. intézett leiratában sürgeti az iskolaépületek

helyreállítását s meghagyja, hogy az iskolai építkezésnél és javításoknál

köteleztessenek az uradalmak a szükséges építési anyagoknak, a községek

a kézi ós igás napszámnak kiszolgáltatására ; ugyancsak ezen kormányszék

1784-ben elrendeli, hogy az iskolamesterek hivatala különíttessék el a jegy-

zségtl és a kántorságtól, hogy a tandíj változtattassék át biztos, állandó

javadalommá s általában, hogy az uradalmak, földesurak és községek javít-

sák a tanítók javadalmazását. A fennmaradt hivatalos jelentések nem igen

vigasztaló képet nyújtanak az érdekeltségeknek a népoktatás iránti felfo-

gásáról. 1

A helytartótanács idézett rendeletei nem sokat lendítettek a népoktatás

ügyén, mely elhanyagolt maradt csaknem az 1868 : 38. t.-cz. megalkotásáig.

Maradt minden a régiben és a vármegye községeiben az olvasáson és írá-

son kívül még alig számbavehet számolási eredmény volt az oktatás leg-

magasabb foka. Igaz, hogy a tanítóképzés is csaknem 1845-ig több ismeret

elsajátítására alig nyújtott alkalmat. A Ratio idejében feljogosították ugyan

a négy osztálylyal biró normális iskolákat a tanítóképzésre, de csak olya-

ténképen, hogy a tanítói pályára készül ifjak a normális iskola egyes

osztályaiba járhattak hallgatni és nézni : mikép kell vezetni az oktatást.

Nyitravármegyében is Érsekújvár volt azon városoknak egyike, hol ilyen

normális iskola rendeztetett. A régi hospitáló rendszer 1840-ben helyet en-

gedett az elméleti képzésnek is, és az ekkor az ország öt városában létesí-

tett tanítóképz-intézetek közül Érsekújvárott is létesült kir. kath. tanító-

képz s fennállott mindaddig, a míg 1855-ben a Thun-félc Organisations-

Entwurf fel nem oszlatta.

Az 1806-ban kiadott új iskolai szervezettel a régi Ratio Educationis UJ isko ' ai
J szervezet.

csak annyiban módosíttatott, hogy az iskolakötelezettség 6— 12 éves élet-

korra szabatott meg, a szülket testi büntetéssel is kényszerítették gyerme-

keik iskolába járatására.

Kimondatott az ismétl iskoláztatás, külön intédkedés történt a leány-

nevelésrl, és a német nyelv a tantárgyak közül kihagyatott. Hogy ez intéz-

kedések következtében a népoktatás ügye a múlt századbeli állapothoz ké-

pest javult, azt egyes tanítók évi javadalmait feltüntet s fennmaradt „Ca-

nonica visitatio
1
' és táblás kimutatásokból következtetni lehet.

Bajmóczon az 1821-ki „Canonica visitatio" szerint a kántortanítói járandóság fösszege
109 frt 37 krt tett ki. Ma kap itt a tanitó összesen 6ó5 frt készpénzt, 2 hold szántóföldet,

24 szekér tzifát, ismétloktatásért 20 frt. Czach községben a tanító javadalma volt 20 frt

készpénz, a tanulóktól hetenkint egy-egy tojás vagy két krajczár ; 6 mér rozs, ugyanannyi
zab, egy szekér széna és sarjú, négy öl tzifa, négy darab szántó és kert. Ma itt a tanító
évi javadalma jóval több 500 írtnál. Chrenóczon 1821-ben a tanítói fizetés a következkbl
állott : minden tanulótól évenkint 4 tojás és egy zabkenyér, minden kántorbjt alkalmával
minden tanuló után 15 kr. A községtl évi 15 frt 1 krt készpénzben 24 pozs. m. rozs, 10

1 Gyakoriak az ily jelentések : „Dominis Terrestribus nec in fixo, nec in fundis pro
melioranda subsistentia Magistrorum concurrere volentibus, Incolis autem ob ex hauste
publicis oneribus eorundera vires sine agrario sui nihil offerre valentibus, modum melio-
randae Magistorum subsistentiae non superesse." Vagy igy : „Neque Domínium, neque
plebs aliquid fixi offerre velit." Avagy: ,.Locus admodum miser, et adferenda publica
onera insufficiens." Ilyen is több van: „Locus extrémé agonisans." ,.Inclyto Dominio nihil

resolvente, Communitas ad adimplenda Benigni Normativi puncia est insufíiciens." „Domini
Terrestres, titulo Meliorandae subsistentiae Magistri absolute nihil se resoluturos declara-
runt." Elénk világot vet az akkori felfogásra a következ idézet is : „Notariatus Localis
cum Ludimagistratu Conjunctus est, rnelior autem Ludi Magistri subsistentia ex hoc nexu
officiorum surgit ; si hacc officia separentur imminuitur subsistentia singuli individui

;

Communitas autem tjuemadmodum Notariatum Localem ita et Nationalem Mugistrum neque
junctim ut melius in uno subjccto, tanto minus separate singulum ut subsistentia vei exigua
provident, est incapax. — Nyitravármegyei levéltár LX. 12849.

29*
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pozs. m. zab. Ma itt a tanító évi javadalma 541 frt 60 kr. Gajdéi községben a tanító 1821-ben
a következ javadalommal birt : készpénzben 68 frt, 8 mér árpa, l/z drb telek, 1/z községi
telek haszonélvezete ; stólajövedelem czimén 30 frt. Mai javadalma 540 frtot tesz ki. A
többi iskolával akkoriban birt községekben is a tanítói javadalom 50— 100 frt készpénz s

több vagy kevesebb különféle termesztmények, itt-ott ingatlanok haszonélvezetébl állott.
'

Az 1806-iki szervezet óta a népoktatás állapotában, annak rendezése

tekintetébl 1845-ig változás nem történt ; ekkor a helytartótanács intézkedése

abban állott, hogy a községek, városok, kegyurak, földesurak köteleztettek

iskolákat állítani s fenntartani, anélkül azonban, hogy a községi szervezet

rendezésérl gondoskodás történt volna és igy ezen intézkedés csaknem ha-

tálytalan maradt.

Országgyléseink nem foglalkoztak a népoktatási ügygyei, vármegyéink

pedig a népoktatást teljesen az egyházak ügyeinek tekintették, st a nem-
zeti oktatás államalkotó feladatáról oly kevéssé voltak meggyzdve a vár-

megyék, hogy a magyar törvényhozás mellzésével 1774-ben megjelent és

nemzetünk megsemmisítését czélzó Felliger-féle „Allgemeine Sehulord-

nung"-ért hálairatokat intéztek a népnevelésügy érdekében fáradozó hely-

tartótanácshoz.- A helytartótanácsnak a „Sehulordnung" gyors keresztül-

vitelét czélzó tervei csak a magyarországi róm. kath. püspöki kar és a pro-

testánsok tiltakozásán törtek meg és bár lassan, de végre felébresztették a

német nyelv erszakos terjesztése és az anyanyelv elnyomása miatti aggo-

dalmat az alélt nemzetben. Az 1790/1. évi országgylés a tanügyet újra

rendelkezése alá vonta, st ezen, valamint az 1844-iki országgylés is elren-

Magyar nyeiv. delte a magyar nyelvnek tanítását az iskolákban. A nemzeti állam megszi-

lárdításához azonban e törvények kevéssel járultak hozzá, egyszeren azért,

mert végrehajtásuk elmaradt.

A népoktatásügynek az alkotmányos korszak kezdetén, 1868 : XXXVIII.
t.-cz. által történt országos szervezete alapján a njtravármegyei tankerü-

letbe kinevezett kir. tanfelügyel csitári Germanecz Károly a vármegye

népoktatásáról a legels statisztikai összeírást állította össze. Nyitravármeg37e

18G8-1869. népoktatási állapota az 1868 : XXXVIII. t.-cz. életbeléptetésének els évé-

ben, az 1869/70-iki tanévben a következ :

A vármegyében volt 357 népiskola 60,390 tanköteles és 31,532 iskolába járó gyermek.
A 60,390 tanköteles gyermek közöl volt 76-41°/o rkath. ; 12-770. o ágost. evang. ; 282 /o ev.

ref. és 8°/o izraelita hitfelekezetii ; anyanyelv szerint volt magyar 16"70°/o. német 11-26° o, tót

7201° o. A 60,390 tanköteles gyermekbl tényleg iskolába járt 31,532, százalékban csak
52 21 Hitfelekezetek szerint járt: rkath. 24781, °/ -ban 5369; ágost. evang. 3236, ° ,,-ban

41*98; ev. ref. 693, °, o-ban 40*76
; izraelita 2822, °,o-ban 58 29. Anyanyelv szerint járt magyar

4984, o/o-ban 49-33 ; német 3536, %-ban 52-01 ; tótanyanyelv 23,012, o, o-ban 52-91. Jelleg

szerint a 357 népiskola közt találtatott : községi iskola 4 ; rkath. iskola 284 ; ágost evang.

iskola 31 ; ev. ref. iskola 4 ; izraelita iskola 34. A tanítási nyelv volt a magyar 35, német
42, tót 280 népiskolában. Tanított összesen 513 tanító ; az iskolai év végével kilépett tanulók

közül jól tudott olvasni és írni 19 -05 százalék. A népiskolák összes jövedelme kitett 110,900

forintot. Származott ezen jövedelem 3245 frt érték ingatlan utáni vagyon jövedékébl
2o99 frt, 7171 frt tkepénz kamatjából 411 frt; tandíjból 38,519 frt, állami segélybl 124

frt, községi segélybl 46,523 frt, egyházi segélybl 17,894 frt, egyéb forrású jövedelembl
4758 frt.

Az iskola-épületek, melyeket a népoktatást rendez 1868 : XXXVIII.
t.-cz. a vármegyében talált, csekély kivétellel a legszánalmasabb állapotban

voltak. Az iskolák bútorzatát egyrészt hosszú lóczák és asztalok képezték,

és e helyiségek térfogata alig néhány helyen felelt meg a tanköteles gyer-

mekek számának. A tanszerek is nagyrészt hiányosak. Ezen állapotokkal

teljesen megegyez volt az iskoláztatás is, olyannyira, hogy az 1869/70-ik

tanévben tényleg iskolába járt 31,532 tanköteles gyermek közül télen-nyáron

1 Beszterczebányai egyházmegye népiskoláinak történeti névtára ; Beszterczebánya
1896. és Paulinyi László. A nyitrai Sujjerintendentia története.

2 A magyar elemi népoktatás. Péterffy Sándor 1896.
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LIBERTINY GUSZTÁV
kir. tanfelügyel.

1875—1876.

Libertiny
Gusztáv.

csupán 13,479 járt iskolába, a többi 18,050 gyer-

meknek iskoláztatása csakis a téli 4 hónapra

szorítkozott.

Áz új népoktatási törvény végrehajtása

minden nehézség daczára hamar meghozta a

javulást. Az 1875/76-iki tanévrl szóló kimu-

tatás már kedvezbb.

A tényleg iskolába járó gyermekek száma
1869 70. óta52°/ -ról 71<>/ -ra emelkedett; az is-

kolák száma 358-ról 405-re, a tanítók száma

513-ról 553-ra, a tantermek száma 448-ról 571-re

szaporodott ; a magyar tanítási nyelv iskolák

1869 óta 35-rl 1876-ig 43-ra szaporodtak, az

iskolák évi jövedelme pedig 11 0,900 frtról 139,032

írtra emelkedett. Ez idben épültek : Tavarnok,

Kuzmicz, Csitár, Csermend és Vágvecse helysé-

gekben az els községi iskolák állami segély-

lyel. 1876-ban azonban még mindig 167 nem képesített, 132 magyarul nem
beszél tanító volt alkalmazva a vármegye népiskoláiban és a tanítók fize-

tésének átlaga ekkor is csak 238 frtot tett ki, tehát az 1868 : 38. t.-cz -ben

megállapított minimumra sem emelkedett fel.

Csitári Germanecz Károly távoztával, a kit a vallás- és közokt m.

kir. miniszter 1876. év derekán Barsvármegyébe helyezett át, Libertiny Gusz-

táv volt vasvármegyei kir. Il-od tanfelügyel lett Nyitravármegye kir. tan-

felügyelje. Hivatalának 1876. évi szeptember havában történt elfoglalása

összeesik a törvényhatósági közigazgatási bizottságok felállítását elrendel

1876 : VI. t.-cz. életbeléptetésével, melynek keretén bell eladója lett a nép-

oktatás ügykörébe es mindazon ügyeknek, a melyeket az 1876: VI. t.-cz.

a közigazgatási bizottságok hatáskörébe utalt.

Ezen idben alakult meg a vármegyében a „Nyitramegyei tanítók álta-

lános egyesülete" s hivatalos közlönye a „Nemzeti Népisicola" alapítása is ez

idre esik. Azóta ujabban alakultak még a következ tanító-egyletek, u. m.

a ,,nagyszombat-vicléki, az érsekújvár-vidéki és a nagy-tapolcsány-vidéki

rkath. tanítók egylete", „az orsz. izrael. tanító-egylet nyitravármegyei fiók-

egyesülete.'"

Innentl a közigazgatási bizottságok életbeléptetésétl, 1877-tl kezdve,

gyorsan indult virágzásnak Nyitravármegye népoktatása. 1877. év óta 1897.

évig bezárólag a vármegyében 268 új iskolaház épült és 405 ezélszertlen

iskolaépület helyreállíttatott s bvíttetett, összesen egy millió negyvenhat

ezer forintnyi költségen ; ezen összegbl esik állami segélyre 251,128 frt,

az iskolafenntartókra pedig 753,472 forint. Egyes jótevk ez idben szintén

több czélszer iskolaházat építettek. így Roshoványi Ágoston és Bende Imre

nyitrai püspökök, gróf Károlyi Alajos, gróf Apponyi Lajos és neje Scherr-

Tos* Margit grófn, gróf Hunyady Imre és neje Györy Feliczia grófn,

8ehey Frigyes báró, br. Wodianer Albert, stb.

A magyar nyelv terjesztésérl a nemzeti érzület és törekvések elmoz- Magyar nyeiv.

dításáról Nyitravármegye versenyezve a testvér-törvényhatóságokkal min-
denkor gondoskodott. A magyar nyelvet idegen-ajkú községekben sikerrel

oktató néptanítók jutalmazására a vármegye 1871-ik évi szeptember 11-én

tarlóit közgylésében 500 forint évi alapítványt tett; hasonló czélra Herber

Lrincz rohói birtokos 1000 forintos alapítványt bocsátott a vármegye ren-

Uj iskolák.
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delkezésére. Legmaradandóbb becs és legüdvösebb intézkedése azonban a

vármegyei törvényhatóságnak „a magyar nyelv kötelez tanítására" vonat-

kozó 1877-ik évi közgylési határozata. Ekkor ugyanis Libertiny Gusztáv

kir. tanfelügyel indokolt indítványára feliratot intézett Nyitravármegye az

országgyléshez s pártolás végett megküldte az összes törvényhatóságoknak,

hogy „intézkedjék a törvényhozás az 1868 : 38. t.-ez. 11. és 55. §§-ok olyatén

megváltoztatása iránt, hogy a magyar korona országai területén minden

népiskolában az anyanyelv mellett az ország nyelve : a magyar nyelv is

mint köteles tantárgy taníttassák" és „intézkedjék a törvényhozás az 1868 : 38.

t.-cz 88., 133. és ezekre vonatkozó 13. §§-ok összevetése alapján, hogy
Magyarországon a magyar nyelv tudása nélkül senki néptanító ne lehes-

sen stb. Eme felirat megtérnie gyümölcsét, mert az 1879 : 18. t -ez. megal-

kotásával az állam nyelve elfoglalta népiskoláinkban az t megillet helyet.

Jótékony hatása e törvénynek Nyitravármegyében abban jelentkezik, hogy

a míg 1877-ben a tanítási nyelv csupán 47 iskolában volt magyar, 1897-ben

a magyar tannyelv iskolák száma 234 és a nem magyar tannyelv 249

elemi iskola közül a magyar nyelv sikerrel taníttatott 225-ben. A tanítók

magyar nyelvi ismeretében is az 1879 : 18. t.-cz. megalkotása által kedvez
és kívánatos változás állott be. Mert míg 1879-ben mködött 603 tanító

közül 132 nem bírta a magyar nyelvet, sem szóban, sem írásban, addig

1897-ben alkalmazásban volt 830 tanító közül csupán 24 van, a kit magas
koránál és 1872. év eltt történt alkalmazásánál fogva a magyar nyelv meg-

tanulására kényszeríteni nem lehetett. A vármegye a magyarul nem beszél

tanítók számára Nyitrán 1880-ban magyar nyelvi tanfolyamot rendezett és

annak költségeit, 800 forintot, saját alapjaiból fedezte.
Isk

°ilrak°.

nyv" A népiskolai könyvtárak alapításának fontossága sem kerülte ki a vár-

megyei törvényhatóság figyelmét akkor, a midn 1878., 1879. és 1880-ban

300 forintot rendelt fordítani saját alapjából iskolai könyvtárak berendezé-

sére oly községekben, a melyeknek népiskolái a magyar nyelv terjesztése

körül legjobb sikert tanúsítottak. Ily eljárás mellett 1880-ban már 96 nép-

iskolánál volt iskolai könyvtár berendezve.

A kir. tanfelügyel elterjesztései alapján a vármegye arra is gondot
Gazdaság, fordított, hogy népiskoláiban az okszer gazdászatra és a fatenyésztésre is

kiváló figyelmet fordítsanak. így már 1877-ben szervezett minden járásban
Faiskolák,

i— i szakért faiskolai felügyelállást, a községeket kötelezte, hogy a ta-

nítókat szakközlönyökkel lássák el. Ma 484 iskola mellett van iskolai m-
velés alatt lév bekerített faiskola, van továbbá a vármegyében 65 gazda-

sági ismétl-iskola, mely utóbbiaknak fenntartására a községek hozzájárulá-

sán kívül évi 2024 forint állami segély fordíttatik.

Ezenkívül 1879-ben már 395 iskola mellett volt testgyakorlati készle-

tekkel berendezett tornatér.

Kisdedóvás. A kisdedóvás Nyitravármegyében épp úgy, mint országszerte, az 1891 : XV.
t.-cz. megalkotásáig a felekezetek, egyletek és általában a társadalom tevé-

kenysége is áldozatkészségére volt utalva. A legels kisdedóvó-intézet a vár-

megyében még az 1840-es években egyesületi utón ÉrseJcújvárott keletke-

zett; ezt követé néhai Palugyaij Imre nyitrai püspök által Nyitrán 1850-es

években alapított r. kath. elemi leányiskola mellett felállított kisdedóvó.

1878-on túl a vármegye több nagyobb községében alakultak Fröbel-egyletek

és alapítottak kisdedóvókat, nevezetesen Nyitrán, Vág-Ujhelyen, Érsekújvá-

rott, Szakolczán, Nagy-Surányban, Verbón, Galgóczon. Ezen idre esik az

ürményi, apponyi, nagy-tapolcsányi, német-prónai, tardoskedcli r. kath. feleke-
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zcti kisdedóvók alapítása. A kisdedóvók keletkezésének nagy lendületet

adott az 1882-ben megalakult „Felvidéki magyar közmveldési egyesület'
1

,

melynek áldozatával és tevékenységével 1880-as években Nyitra-Novák,

Vittencz, Nagy-Bélicz, Kolos, Szkacsány, Holies, Szenicz, Kovarcz és Nagy-
Bossány községekben kisdedóvók létesíttettek. A felekezeti és társadalmi

buzgóság dicséretes példáit csakhamar a m. kir. közoktatási kormány is

követte és már 1882-ben Galgóczon, 1884-ben Ó-Turán, Nyitra-Uj lakon, 1895-

ben Nagy-Tapolcsány, Nyitra-Zsámbokrét, Miava, Szobotist, Sasvár községek-

ben és Szakolczán állított és tart fenn állami kisdedóvókat. A kisdedóvásról

szóló 1891 : XV. t.-cz. megalkotásakor Nyitravarmegyében már 36 kisded-

óvó állott fenn. 1897-ben Nyitravármegyének már 111 községében volt

összesen 117 óvóintézet, még pedig rendes óvó 47, állandó menedékház 5,

nyári menedékház 65 ; ezek közt van jelleg szerint : állami 17, községi 71,

r. kath. 9, alapítványi 1, egyesületi 13, magán 6. Foglalkozási nyelv ez óvó-

intézetek közül 83-ban kizárólag a magyar; vegyesen a magyarral 34-ben.

A mköd személyzet száma 170; ezek közt férfi-óvó 12, n-óvó 158, világi

160, apácza 10; a magyar nyelv teljes birtokában van 154 óvó. A fennálló

117 óvóintézet fenntartására fordíttatott összesen 37,916 forint; nevezetesen

az óvó-személyzet fizetése 27,794 forint, dologi szükséglete 10,122 forint.

A közigazgatási összeírás szerint volt a vármegyében 1897-ben összesen

26862 óvó-köteleskoru gyermek, vagyis a vármegye lakosságának 7'5%-ka.

A vármegye területén fennálló 117 óvóintézetbe járt 1897-ben összesen 7119

gyermek, vagyis az összes óvóköteles gyermekek 24% -ka, és az állandó

gondozásban nem részesült, tehát a tulaj donképeni óvóköteles 4916 gyer-

meknél 2203 gyermekkel több. Nem szerint jár az óvóintézetbe 3582 fiu- és

3530 leánygyermek.

A zugiskolák és a szükségbeli iskolák ellen is sikerrel küzdött a tan-

felügyel. 1877-ig hatósági beavatkozás és intézkedés folytán zugiskolai

minség czímén 63 iskolát szüntettek meg. a mibl önként következik,

hogy a népoktatási törvény életbeléptetése alkalmával 1869-ben a várme-

gyében nem 357, hanem tulajdonképen csak 294 törvényes létjogosultsággal

felruházott iskola volt.

Ez magyarázza csak meg kellképen az iskolaalapítások gyarapítását,

mert 1897-ben volt Nyitravarmegyében összesen 475 népoktatási tanintézet, 1897 -

a szaparodás tehát 171 új iskola. Fokozat szerint ezen iskolák közt van :

elemi 464, fels népiskola 1, polgári iskola 9, felsbb leányiskola 1, vegyes

439, tisztán fiúiskola 14, tisztán leányiskola 22; osztott iskola 102, osztatlan

iskola 373. Jelleg szerint : állami elemi 48, állami polgári iskola 4, községi

elemi 21, fels népiskola 1, róm. kath. elemi 294, polgári 1, felsbb leány-

iskola 1 ; ev. ref. elemi 4, ágost. evang. elemi 42 ; izraelita elemi 49 és pol-

gári 1, magán-engedélyezett elemi 6 és polgári 3 iskola.

A vármegye területnagyságát és lakosainak számát tekintve, jut 8 D
kilométerre, 830 lakóra 1— 1 iskola. A vármegyének 429 önálló polgári

községe közül helyben van egy vagy több iskola 323-ban, iskolázásra a

szomszéd- községbe becsatolva van 106 község; azonkívül van 33 puszta-

és hlvám telepen iskola.

Az els állami elemi iskola a vármegyében 1882-ben, Verbócz község- Áiiami iskolák.

ben alapíttatott ; ezt követték 1883., 1884., 1885-ben a Holies, Nagy-Báb,

Miava. O-Tura, Szakolcza, Szobotist, Jablonicz, Kunó, Rovenszkó, Korlátk,

Sztrázsa, Verbó, Nagy-Tapolcsány, Nyitra-Zsámbokrét, Vág-Vecse, Kuzmics

községben szervezett állami elemi iskolák.
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Polgári iskolák.

Tanítási nyelv.

Ezek után jöttek létre a ghymesi és sági állami elemi iskolák, a
míg azután a honfoglalás ezeréves emlékére a közoktatási m. kir. kormány
áldozatkészségével állami elemi iskolák létesíttettek Hrádecz, Morovnó, Su-
tócz, Lestény, Szomorfalu, Alsó-Elefánt, Menyhe, Szulány, Suránka, Ne-
zsette, Alsó-Köröskény, Fels-Köröskény, Malomszeg, Alsó-Szlls, Csejte,

Hrussó,, Hluboka, Onor községben, a turolukai irtványokon, a verbóczi irt-

ványokon, a berencsváraljai irtványokon 1— 1, a lubinai irtványokon 2, a
miavai irtványokon 5, összesen 28 állami elemi iskola.

A legels polgári fiu- és leányiskola a vármegyében Galgóczon alapít-

tatott 1877-ben állami költségen; azután Szeniezen 1884-ben állami polgári

fiu- és leányiskola szerveztetett, melynek építési költségeihez a község 22
ezer forintnyi áldozattal járult.

1896-ban Bende Imre nyitrai püspök alapította Nyitrán a róm. kath.

jelleg felsbb leányiskolát.

Nyitravármegye 475 népoktatási tanintézetében 1897-ben a tanítási

A SZENICZI ÁLLAMI ISKOLA.

Tanítók.

nyelv volt a magyar 226-ban, német 7-ben, tót 142-ben, tót-magyar 100-ban.

A népiskolák tannyelve tekintetében határozott fokozat és jelentékeny ha-
ladás állapítható meg. A tisztán német tannyelv iskolák száma 1876 óta

38-ról 7-re, a tót tannyelv iskolák száma pedig 275- rl 142-re apadt.

Nyitravármegyében 1897-ik évben fennállott 475 népoktatási taninté-

zetében már 839 tanító mködött. A tanítók közt 815 képesített, 24 nem
képesített ; rendes 705, segéd 1 34 ; férfi 706, n 133. A magyarul tudó ta-

nítók száma 348-al szaporodott; a magyarul nem tudóké 136-ról 24-re

apadt.

Az 1897. tanévre érvényes összeírás 76,913, azaz hetvenhatezer kilenczszáz tizenhárom
6—15 éves tankötelest talált Nyitravármegyében. Ezen összeg a lakosságnak 1890. évi nép-
számlálás adatai szerint kimutatott 396,559-et tev lélekszámhoz képest 19-06° o. Tehát
Nyitravármegyében minden 1000 lakosra jut 193 tanköteles gyermek. A tankötelesek orszá-
gos aránya 19'42

;
'o. A tankötelesek állapota kor szerint: 6— 12 éves fiu 25,506, leány 25,987.

összesen 51,493; 13—15 éves fiu 12,697, leány 12,723, összesen 25,420. Vallás szerint : rkath,
58,974 ;

ágost. evang. 10,487 ; ev. ref. 1550
; izraelita 5902, vagyis a tankötelesek közt volt

százalékos arányban rkath. 76"/o ; helvét evang. 2% ; ág. evang. 13°/o ; izraelita 7°/o ; anya-
nyelv szerint : magyar 18,461, német 4914, tót 53,538 ; százalékos arányban : magyar 24°/o,
német 6<Vo, tót 69<>,o.

Tanköteles gyermek volt Nyitravármegyében 1870-ben 60,390, a szaporodás tehát
1870—1897. közt 16,523 tanköteles, és pedig a magyar tankötelesek száma ugyanezen id
alatt 8358-al, a tótoké 8165-el szaporodott, ellenben a német tankötelesek száma lt85-el ío-
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gyott. E szaporodás jóval kedvezbb a magyar anyanyelv tanköteleseknél, mint a tót anya-
nyelviieknél.

Az 1897-ik évben a 76,913 mindennapi és ismétl tanköteles gyermek közül rendsze-

res iskolázásban részesült 72,452 gyermek ; vagyis a mig 1877-ben a tankötelesek 84°/o-a,

1877-ben azoknak 94-20%-ka látogatta az iskolát, szemben az 1869-iki 52° o-val. Az 1897.

évben 13 olyan trvényhatóság volt, melyekben az összes tankötelesek 90%-ánál több járt

iskolába. Ezek sorában Vasvármegye 96-49° o-kal az els, Nyitravármegye 94'20%-kal a

negyedik helyet foglalja el. Iskolafajok szerint az 1897. évre összeirt 76,913 tanköteles gyer-

mek közül a következképen oszlottak meg az iskolába járók :

1. Elemi iskolába járt 25,686 fiu, 24,518 leány = 50,204
Ismétl-iskolába járt 9,511

Iparos-tanoncz iskolába 1,382

Alsó fokú kereskedelmi iskolába
Fels népiskolába ....
Polgári iskolába ....
Felsbb leány iskolába . .

Közép-iskolába (9—15 éves)

76

428

804

9.394

19
509
125

18,905

1,382

76
19

937
125
804

Tanulók.

Együtt : 37,887 fiu, 34,565 leány = 72,452

Az iskolába járók megoszlása vallás és anyanyelv szerint a következ

:

Az iskolába
járók összes

száma

Vallás szerint iskolába jár

róm. kath.
|

ev. ref. ágost. evang.j izraelita

72,452 55,269 1523 9818 5842

n
©
JA

§- í*
o c
a>-rt

M

a 76,913 tan-

köteleshez
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94-20

100-00

71-85 1-98 12-76 7-59

8-06
a 72,452 tényleg
iskolába járóhoz 76-28 2-10 13-55

a saját tan-

köteleseihez 94 20 93-71 98-25 93-63 98-98

Az iskolába
járók összes

száma

Anyanyelv szerint iskolába jár

magyar német tót

72,452 18,143 4885 49,424

oM
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B- >•
© z
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a 76,913 tanköteleshez

%
fi
o
N
03

94-20 23 58 6-35 64-25

a 72,452 tényleg iskolába
járóhoz 100-00

94-20

25-04 6-74 68-21

a saját tanköteleseihez 98-27 99 04 92-32

A vallási viszonyt tekintve, legteljesebb volt az iskolázás az izraelitáknál, a kiknél a

tankötelesek 98-88%-a jár tényleg iskolába; legkevesebb 93'63°o, az ágost. evangélikusoknál,
mely utóbbi arányt a szórványosan benépesített irtványok idézik el, melyekben sr az ág.

evang. lakosság és kevés az iskola. Az iskolába járók közt a magyar anyanyelvek száma,
lassan bár, de emelkedik ; 1877-ben ugyanis az összes iskolába járók 19-11%-ka volt ma-
gvai' 1897-ik évben 25 04% volt magyar.

A 12-ik életévet betöltött, tehát a mindennapi iskolából kilépett tanulók közül írni és

olvasni megtanult 8236 tanuló vagyis az 50,205 mindennapi iskolásoknak 16-40°/o-léka, mint-
hogy pedig az országos arányszázalék 11 6ü°/o-kot tesz ki, az oktatás-eredmény a vármegye
iskoláiban meghaladja az átlagos országos eredményt, 5-34°,o-kot.

A nyitravármegyei népoktatási tanintézetek fenntartására szolgáló jöve-

delem 1897-ik évben a következk :

1. Az iskolák 719,007 frt becsérték ingatlan vagyona utáni átlagos

jövedelem 87,327 frt,

2. Az iskolák 122,980 frt tkéi kamatjövedelmei . . 7,318 „

3. Tand)jból 116,216 „

4. Állami segélybl 127,702 „

. Községi járulékból 151,442 „

6. Kgvházi járulékból 97,381 „

7. Vegyes forrásokból 16,895 „

Összes bevétel . . . 604,281 frt.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. 30

Iskoláit

jövedelme.
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413,862 frt,

Iskolák
kiadásai.

Inas-iskolák.

Az iskolák fentartására szolgáló bevétel volt

:

1869-ben: 119,900 frt, 1876-ban: 139,041 frt, 1884-ben
1895-ben : 540,222 frt.

A népiskolák 604,281 frt bevételei 1897-ben a következ kiadási czí-

mek között oszlottak föl

:

1. Tanítók fizetése 417,354 frt,

2. Ftés, tisztogatás, javítások 47,053 „

3. Tantermek felszerelése 8,373 „

4. Szegény tanulók segélyezése 5,635 „

5. Vásárlás és építkezések tkésítése . . . 98,940 „

6. Vegyes kiadás 26,926 „

Az iskolák kiadásainak rész-

letes tételei közt fképen a
tanítók javadalmazásánál nagy
az emelkedés ; a míg ugyanis
a tanítói fizetésekre 1870-ik
évben 101,279 frt, 1876-ban
135,989 frt fordíttatott; addig
az 1897-ik évben e czímen tör-

tént kiadás 417,354 frtot tett

ki, az emelkedés tehát 316,075

frt. Vagyis 1870-ben mködött
513 tanító mellett 1— 1-nek át-

lag jutott 197 frt 42 kr. fize-

tés, 1897-ben egyre jutott 497
frt 44 kr. átlagos évi fizetés.

Ezen itt felsorolt számadatok
legbiztosabb tanúságot tesz-

nek és legnagyobb biztosíté-

kot nyújtanak Nyitravármegye
népoktatásának örvendetes

emelkedésérl, de egyúttal a

népoktatás ügye iránt a vár-

megye közönségének dicsére-

tes érdekldésérl és áldozat-

készségérl is.

Az 1884. évi XVII. t.-cz.

kötelességükké tette a közsé-
geknek oly helyeken, ahol leg-

alább 50 iparos- vagy keres-

ked-tanoncz van, az iparos-

és keresked - tanoncz - iskolák

szervezését.

Ezen törvényes intézkedés

folytánNyitravármegyében már
az ipartörvény életbeléptetése

évében, 1884-ben iparos-ta-

noncz - iskolák szerveztettek :

Érseknjvár,Galgócz,Nagy-Tapolcsány,Német-Próna,Nyitra, Privigye, Szenicz,

Vág-Ujhely és Verbó községekben. Késbbi keletkezések a Holicson és

Miaván szervezett iparos-tanoncz-iskolák és a nyitrai kereskedelmi tanoncz-
iskola.

Iparos-tanoncz-iskola van jelenleg a vármegyében összesen 11, keres-

kedelmi tanoncz-iskola 1.

Járt az iparos-tanoncz-iskolákba 1897. évben összesen 1382 tanuló

;

vallás szerint: róm. kath. 1056, ev. ref. 9, ág. evang. 113, izraelita 204,

anyanyelv szerint : magyar 380
;
német 249, tót 753. Iparágak szerint leg-

több volt a tanonezok közül a czipész (172), csizmadia (145), asztalos (99),

borbély (38), bádogos (25), gépész (19), legkevesebb az aranymves (1),

kályhás (1), kékfest (5), kertész (6), a többi 16-féle egyéb ipart tanuló.

AZ APÁCZA-KOLOSTOR ÉS TEMPLOM NYITRÁN.
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A fennálló 11 iparos-tanoncz-iskolában a tanítási nyelv a magyar és

tanít ezekben összesen 40 tanító, köztük képesített 7 rajztanító. Ezen isko-

lák fentartási költsége : tanítók díjazására 6018 forint, dologi kiadásokra
2443 forint, összesen 8461 forint ; fedeztetett e költség : 1835 forint állami

segélylyel, 510 forint a vármegyei iparalapból és 6116 forint az iskola-

fentartó községek által.

A Nyitrán fennálló keresked-tanoncz-iskolában 1897-ben járt 76 ke-
kesked-tanoncz, vallás szerint 18 róm. kath. és 58 izraelita ; anyanyelv
szerint 18 magyar, 50 német és 8 tót. Az iskola tannyelve a magyar,
a tanítók száma 5, fentartási költsége 1113 forint, származott e fedezet

538 frt városi pénzbl, 575 forint tandíjból.

Ipari tanmhely van a vármegyében 3 ; nevezetesen Szakolczán, amely mhelyek.
1878-ban; Holicson, amely 1887-ben; és Chvojniczán, amely 1890-ben ke-
letkezett. A két elsben ni kézi-munkák, az utolsóban gyermekjáték- és

taneszköz-készítés taníttatik. Az els községi, a kett pedig magán-jelleg.
A chovojniczai tanmhelyek alapítója, vezetje és fentartója Bossányi József
plébános, a ki áldozatkészségével, fáradhatatlan munkásságával és szakkép-
zettségével a hazai gyermekjáték és taneszköz készítése tekintetében való-

ban elismerésre méltó érdemeket szerzett. E tanmhelyek tanulóinak száma
1896-ban 92, akiket 2 férfi- és 2 ntanító oktat. Mindhárom tanmhely ké-
szítményeinek száma 2634, értékük 4460 forint.

Xyitravármegye népoktatásának ezen ismertetését méltóbban befejezni EzeredeVi ünnep,

nem lehet, mintha ideiktatjuk a honalapítás ezredik évfordulója alkalmából
a törvényhatósági bizottságnak 1896. évi február hó 25-én tartott közgylé-
sében a népoktatás javára megszavazott adományokat, u. m.

:

1. A vármegye területén felállított állami millenáris népiskolák felava-

tásának ünnepségeire 500 frt. Ugyanezen alkalommal ezen iskolák ifjúsága

között kiosztandó millenáris koronák beszerzésére 500 frt. Ugyancsak „Mil-

leniumi iskolák" ösztöndíj alapja czímén alapítvány 1850 frt, melynek évi

kamatjai a magyar nyelv elsajátításában jelesked tanulók jutalmazására
fordíttatnak. 2. A vármegyei kisdedóvó-alap javára alapítvány 10,000 frt.

3. Nyitrán létesítend állami felsbb leányiskolára 20,000 frt.

Fölemlítjük még, hogy a népoktatási törvény életbeléptesétl fogva a
jelen ideig a vármegyében kir. segédtanfelügyeli minségben hosszabb-
rövidebb ideig a következk mködtek : Kövér Gyula, Friis M., Dömötör
Mihály, Kubányi Károly, Cserenyey Imre és Jánossy Gyula.

II. KÖZÉPISKOLÁK.

MONOSTORI ÉS KÁPTALANI ISKOLÁK.

Xyitravármegye kultúrája srégi, tiszteletre méltó emlékekre mutathat
vissza. Már a honfoglalást megelzött kereszténység, melynek székhelye
Nyitra volt, oly gyökereket vert e vidéken, melyek egészen akkor sem tn-
tek el, midn seink e földterületet meghódították.

Száz évvel a honfoglalás után pedig már ers várát találjuk itt a ke-
resztény hitéletnek. A sz. Benedek-rend vetette meg itt is a keresztény
mveltség alapját, mint az ország egyéb részeiben.

A Zoborhegy körül keletkeznek a kolosi, ludányi, pogrányi benczés ^"óiák"
monostorok, magán a hegyen pedig a zobori apátság, melyek a keresztény-

a els századaiban a közmveldésnek majdnem egyedüli központjai vol-

tak. Ha nem is találjuk minden egyes monostorról följegyezve, mint a

zobori ról, hogy iskolával bírt, fel kell azt tételeznünk, mert e korban
monostort iskola nélkül lehetetlen elképzelnünk. E monostori iskolák közül
leghíresebb lehetett a zoborhegyi, mert már sz. Gellért életrajzában olvas-

suk, hogy azon barátok között, kik sz. István parancsára a különböz f-
monostorokból kettnként felmentek a királyhoz, a zoborhegyi monostorból
is megjeleni kett, névszerinti Krátó és Tászló ; hogy e tizenkét szerzetes

tudományos férfiú vala, és hogy ezek közül heten a magyar nyelvben is

ügyes és jártas hitszónokok voltak és e hét közé tartozott Krátó és Tászló
is, a kik önállólag hirdették a népnek az Isten igéjét.

30*
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Ez iskolának bels szervezetérl nem maradtak fenn emlékek, de bát-
ran feltehetjük, hogy olyan lehetett, mint a többi monostori iskolák, hol
azon kor szokása szerint nyelvtant, ékesszólástant és a dialektika elemeit
adták el. Ezen iskola a XI. és XII. században élhette virágkorát, míg a
fmonostor viszonyai kedvezk voltak ; a monostor helyzetének kedvezt-
lenre fordultával az iskolának is el kellett hanyatlania. I. Mátyás király a
Vitéz János által támogatott lázadás leverése után a monostort a nyitrai
püspöknek ajándékozván, az ötszáz éves fennállás után megsznt létezni.
A monostor épülete a XVI. század zavarainak ln áldozata; a nagy terje-
delm romok még mai nap is élénken hirdetik az egykori fmonostor híres
voltát.

Nem messze a benczés apátságtól volt a pálosok fels-elefánti kolos-
tora. Alapítása a XIV. század második felében történt. A rákövetkezett év-

században több buzgó fúr jelentékeny adományokkal gyarapította a kolos-

tort. A pálosok e társházban képezték ki növendékeiket. II. József császár

alatt sznt meg.

Vág-Uj helyen, mely egy idben a pannonhalmi apátsághoz tartozott,

Stibor vajda 1414-ben a szent Ágoston-rend kanonokjait telepítette le. Meg-
sznt a mohácsi vész után.

Meg kell itt még említenünk a sz. Ferencz-rendiek nyitrai, galgóczi és

szakolczai kolostorait. A Ferencz-rendieknek már a XIII. század második
felében volt kolostoruk Nyitrán a város falai alatt. E kolostort a törökök
1552-ben elpusztították. Telegdy János kalocsai érsek és egyúttal nyitrai

püspök 1630-ban a fels városban építtetett számukra új kolostort. Galgóczi
kolostoruk 1465-ben, a szakolczai pedig 1467-ben keletkezett. E kolostorok-

ban, ha nem is szakadatlanul, iskolák állottak fenn, melyekben a rend tag-

jait képezték ki.

A mint a szerzetesek a maguk rend-tagjait a monostori iskolákban
képezték, ugyanazon módon kellett a világi papokat a székesegyházi vagy
káptalani iskolákban a megkívánt ismeretekbe bevezetni. Ugy az egyetemes,
mint a nemzeti zsinatok és a pápák mindegyre sürgetik a püspököket, hogy
a székesegyházak és káptalanok mellett iskolákat állítsanak fel, melyekben
a papnövendékek és mások a tudományokat elsajátíthassák. E tudományok
(ai'tes literarum) itt is ugyanazok lehettek, mint a monostori iskoláknál.

Hogy a nyitrai káptalani iskola mikor keletkezett, ezt elégséges adatok
Káptalani iskola, hiányában eldönteni nem lehet, miután magának a káptalannak, st a püs-

pökségnek alapítási kora is bizonytalan. Hogy Nyitrán a káptalan mel-
lett állott fenn ilyen iskola, bizonyítja az is, hogy 1323-ban Lukács, 1328-ban
pedig János iskolás kanonokok (canonici scholastici) voltak vezeti. Késbb
világi tanítók álltak az iskola élén, mint Csázmai Fábián 1559— 1561-ig,

Körösi István pedig a XVII. század elején.

E káptalani iskola, valószínleg szegénysége miatt, nem igen felel-

hetett meg czéljának, mert az 1494. évi nyitrai zsinat a felszentelend papok
ismeretkörét illetleg megelégedett annyival, hogy tudjanak jól énekelni,
folyékonyan olvasni és értsenek valamit az elemi tudományokhoz.

Ezen iskola beléletére Forgách Ferencz nyitrai püspöknek 1602-ben
kiadott statútumai vetnek némi világot. Ezek szerint Forgách püspök meg-
engedte, hogy a 12-ik kanonoki szék ezután is, mint már hosszabb id óta
történt, betöltetlenül maradjon és annak jövedelme az iskola-mester, sek-
restyés és orgonáló javadalmazására fordíttassék, s ha még valami fenma-
radna, az az egyház fölszerelésének kiegészítésérc szolgáljon. A káptalan
kötelessége gondoskodni arról, hogy az iskola-mesternek se tudománya, se
erkölcsisége kifogás alá ne essék. A mestert a káptalan választja, a püspök
pedig megersíti. A mester ne tanítson tiltott, vagy épen erkölcstelen vagy
ocsmány könyvekbl, a minket tartani és olvasni különben is tilos. Oktassa
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a tanítványait a ker. vallás parancsaira

;

vasár- és ünnepnapokon csakis ezeket

tanítsa. A napi tanórákat imával kezdje

és azzal fejezze be. Az iskola-mester

köteles a karban jelen lenni és azt igaz-

gatni, a tanítványokat az egyházi éne-

kekre és a szent misénél való szolgá-

latra megtanítani. Javadalmazása volt

készpénzben 36 frt, melybl 12 frtot a

püspök, 24-et a káptalan fize-

tett, t illette a Mindszentek,

sz. Márton, sz. Katalin nap-
ján és Vízkereszt vecsernyé-

jén a hivk által felajánlott

adomány. Temetésért 24, ka-

nonoki beigtatásért 25 fillért

kapott. Vásárok alkalmával a

nemes ifjaktól fejenként í,

nem nemesektl 2 fillért szed-

hetett. Sz. Gál napján egy
kakas járt neki. Bizonyos
rész jutott neki még a könyöki
dézsmából. A kanonokok ro-

konaitól és árva fiuktól nem
szedhetett semmi díjat. Min tantárgyakat tanított s hány tanulója volt az

iskolának, min segélyben részesültek a szegény tanulók, arról a statútumok

nem tesznek említést.

Hogy Forgách püspök nem fektette ez iskolát szélesebb alapra, annak

oka valószínleg az volt, hogy a jezsuiták ekkor már megnyitották az

sellyei iskolájukat, hová a püspök a maga papnövendékeit küldötte. Igen

valószín, hogy a nyitrai iskola a XVII. század háborús éveiben több ízben

szünetelt, e század végén pedig már teljesen megsznt, vagy egybeolvadt

a városi vagyis plébániai iskolával, a minknek felállítását az 1560-ban tar-

tott nagy-szombati zsinat sürgsen követelte.

Midn a piaristák a XVII. század végén e városban megjelentek, csak

a városi vagy plébániai iskola állott fenn egy tanítóval; mert ha a kápta-

lani iskola még létezett volna, akkor nem kívánta volna az alapító a piaris-

táktól, hogy a gimnáziumi tanulók sorából alkalmas ifjakat válaszszanak ki,

a kik ünnepély alkalmával papi ruhában és karingben szolgáljanak a székes-

egyházban tartatni szokott sz. miséknél.

A NYITRAI GIMNÁZIUM ÉS KEGYESRENDI TEMPLOM.

ÚJKORI ISKOLÁK.

A tudományok újjászületése Olaszországban ment végbe, de a tudo-

mányok rendszeresítése és az iskolák által való terjesztése a német protes-

táns tanférfiak érdeme. Mai középiskoláink eredete Németország protestáns

tanintézeteiben keresend, s tanrendszerünkre német tanférfiak voltak nagy

befolyással. A németországi iskolákat számosan felkeres protestáns papok

és tanítók, az ottan megismert pedagógiai elveket nálunk is meghonosítani

törekedtek és a franguakban és városokban pártfogókra találván, számos

iskolát nyitottak.

így keletkezett a protestantizmus terjedésével a XVI. században Nyitra-

vármegyében is több iskola, miután a régibb kath. intézetek részben már

elbb megszntek, részben pedig a háborús idk miatt a tanítást nem foly-

tathatták.

A protestáns iskolák közül ismeretesek :

A bajmóczi, melyet a Thurzó-család pártfogolt.

Protestáns
iskolák.
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Jezsuiták.

A galgóczi, melyet Thurzó Elek gróf alapított a vár-lak közelében. Ta-
nítói voltak : Pruno János, Thurzó György nevelje, Seratoris György költ
és a görög nyelvben jeles jártasságú tanférfiu, Drietomi János stb. Ezen
iskola számára Nyitravármegye közgylése 1616-ban gróf Thurzó Szaniszló
indítványára jelentékeny pénzösszeget szavazott meg.

A német-prónai, melynek szintén több tanítóját ismerjük.
A privigyei, mely a legersebb iskolák egyike lehetett. Valószínleg

városi iskola volt. Már 1560 körül fennállott és csak a XVI. században 13

mesterének nevét ismerjük.

A sempiei iskola szintén a Thurzók pártfogása mellett keletkezett a
XVI. század közepe táján.

A szeniczi iskolának Nyári János volt az alapítója. Végre
A vágujhelyi, mely a XVI. század vége felé keletkezett.

Ezen iskolákkal szemben az a három vagy négy gyenge kath. intézet,

melyekrl tudomásunk van, meg nem állhatta a versenyt, míg csak a jezsui-

ták sellyei iskolája meg nem nyílt.

A jezsuiták maguk is a protestánsoktól tanultak. Ellesték Németország-
ban azok tanrendszerét és azt saját czéljaik szerint átalakítva, mindenütt,
a hol csak felléptek, alkalmazásba hozták. A legjelesebb protestáns férfiak

elismerték ügyességüket, st irigyelték sikereiket.

Sellyén úgy telepedtek meg, hogy Rudolf király 1586-ban nekik ado-
mányozta a turóczi prépostságot, a melyhez Sellye is tartozott. Elbb
Turóczban Váralján szerveztek iskolát, mivel azonban ez nagyon félreesett,

áttették azt 1598-ban Sellyére. Az iskolát már 1600-ban a rhetorikai osztály-

lyal is ellátják. A tanulók száma meghaladta a 200-at. Ez a virágzó iskola

igen rövid élet volt ; a Bocskay-féle felkelés idején feloszlott és midn a

béke helyre állt, nem itt, hanem a sokkal biztosabb Nagy-Szombatban tele-

pítették le.

Ez idtl fogva egész félszázadig nem volt az egész megyében kath.

intézet, mely az akkori magasabb igényeknek megfelelt volna, míg végre a
piaristák 1666-ban iskolát nem alapítottak Privigyen. Ezt követte nem sokára
a jezsuiták szakolczai iskolája, erre pedig kevés idköz után történt a pia-

ristáknak Nyitrán való megtelepülése.
E három, szerzetesek által vezetett iskola, szolgálta több mint másfél

századon át a megye tanügyét, míg e században az érsekújvári és vágujhelyi

iskolák nem keletkeztek.

Nyitrai
gimnázium.

Piaristák.

A NYITRAI GIMNÁZIUM.

A piaristáknak a XVII. század végén — Podolint kivéve, mely akkor

politikailag Lengyelországhoz tartozott, — három társházuk volt Magyar-

országban: Privigyén, Breznóbányán és Szt.-Györgyön. Eleintén a lengyel

rendtartomány kormányzósága alatt állottak, mert az telepítette be ket a

fentemlített városokba A magyar piaristák azonban nem rokonszenveztek

a lengyelekkel. Elválasztatásukat kérték Rómában. De mert csekély számuk-

nál fogva önálló tartományt nem alkothattak, azért a rend generálisa a német

provincziához kapcsolta ket, a három társházat pedig 1695-ben egy magyar
alkormányzó alá rendelte.

Az els alkormányzó Mösch Lukács volt, ki nagy tudományával és finom

modorával sok tisztelt és jóakarót szerzett a rendnek. Születésére nézve

külföldi és német volt, aki azonban hamar belátta, hogy a rend ezen uj

otthonban csak úgy indulhat szerencsés fejldésnek, ha kilépve a nemzeti-

séglakta városokból, valamely alkalmas helyen bemutatja magát a magyar-

ságnak. Nyitrára vetette szemét. A rend generálisához küldött emlék-

iratában így fejtegeti a megye és a város elnyeit

:

A vármegye els megyéje az országnak terjedelem, gazdagság, a f-
ranguak és nemesek száma és elkelségénél fogva. A város pedig szék-

helye a püspöknek, káptalannak és megyének, mely itt tartja közgyléseit.
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E közgylések tekintélyesek és híresek a mágnások és nemesek nagy
száma miatt, kik azokon megjelennek és a kik a rend jó hirnevét könnyen
elvihetik az egész országba. A hely egyúttal ersség, melyben császári
rség van, és így veszély idején oltalmat igér. Nagyszámú és tekintélyes
nemes ifjúság található a városban, a hová a magyarság miatt, mely ott virág-
zik, a tót vidékrl is özönleni fog a tanulóság, minthogy a közelben nin-
csen iskola.

Ott a kath. hit még csorbíttatlanul fennáll, melyet azoknak, kik a magya-
rok Nagyasszonyának védnöksége alatt állanak, különösen kell gondozniok.
Azonfelül ama hely igen gazdag búza, szl, gyümölcs, szarvasmarha, juhok,
szárnyasok és fleg halban, melyre a szerzetesek leginkább rászorultak.

És jobb másokat megelzni, mint azoktól megelztetni. Jelenleg ott nincse-
nek más szerzetesek, mint a ferenczrendiek és a városon kivül a hegyen a
Kamalduli atyák. A város környékén nagyszámú és tehets nemesség lakik,

bent a városban pedig már van elemi iskola. A piaristákat már évek óta várják
Nyitrára, viszont k maguk is kívánkoznak oda ; a székeskáptalan, a város,
az egész vármegye különös jóindulatot tanúsít a rend iránt. Elkel neme-
sek azt jövendölgetik, hogy ha a piaristák ezt a kedvez alkalmat elszalaszt-

ják, akkor talán sohasem települhetnek meg Nyitrán.

Tehát nem a véletlen mve volt, hogy 1698 szén Hanóczy Ferencz

és Horváth Imre piarista-atyák Nyitrán megjelentek. A privigyei ház kül-

dötte ket, hogy némi adományokat gyjtsenek, de egyúttal a régi vágy
megvalósításával is foglalkoztak. A nyitraiak szívesen fogadták, elhal-

mozták adományokkal, és mindjárt ott is tartották ket. A két atya állandó

lakóház után nézett. Pártfogót talált az esztergomi káptalanban, mely kérel-

mükre ideiglenes lakóhelyül átengedte a piaczon lev üres házát, míg a me-
gyés püspöktl más lakóhelyet nyerhetnek. A városi tanács pedig levélben

keresé meg az alkormányzót, hogy a két nevezett atyát hagyja náluk,

minthogy már lakást nyertek az esztergomi káptalantól. Az iskolák meg-
nyitását kéri és viszont fogadja, hogy csekély tehetségükhöz képest segé-

lyezni fogják ket és úgy maguk, mint egyes hatalmas pártfogóikkal együtt

kérni fogják a megyés püspököt, hogy a rend számára alapítványt tegyen.

Dolny István pécsi püspök és esztergomi nagy-prépost, úgyszintén

Balassa Pál gróf, rosoni püspök és esztergomi érseki vikárius, részint írás-

ban, részint levélileg közbevetették magukat a piaristák érdekében Mattya-

sovszky László megyés püspöknél. Maga a rend is kéri a püspöktl a lete-

lepedési engedélyt és hozzá némi alapítványt. Az elst megnyeri azon feltétel

alatt, ha állandó alapokat mutathat fel, a melyek lételét biztosítják, a máso-

dikra elutasító választ nyer.

Eközben Nyitra város telket, Lehoczky Márton kapitány és Bottyán Gimnázium
i

J-t/ o íllíipu&SH

János ezredes alapítványokat ajánlottak föl a nyitrai kollégium részére.

Ez, és a kegyesrend pártfogóinak újból való kérései arra indították a me-
gyés püspököt, hogy 1700-ban a kegyesrend fnökeit felhítta, foglalják Írásba

az alapítás feltételeit. A felhívásnak az utóbbiak eleget tettek és szóbelileg

is több ízben tárgyaltak a püspökkel. A végleges megállapodás 1701. jan.

29-én jött létre. Idközben pedig már 1700-ban megnyitották az iskolát, mint
ez a rendfnöki látogatás jegyzkönyvébl kitnik.

Az alapító-levél pontjai következleg hangzanak :

1. A piaristák betelepedése semmiben se prejudikáljon a püspökség,
káptalan, plébános, iskolamester, ferenczrendiek és a városi polgárok bármi
néven nevezend javadalmainak.

2. Ugy a városi, mint az idegen ifjúságot a major parvától kezdve és

nem alább — eltekintve rendkívüli esetektl — a rhetorikáig bezárólag, a
latin nyelvre, számtanra, Írásra és énekre tanítani és azt a jó erkölcsben
megersíteni kötelesek.

3. Az arra alkalmas ifjak közül némelyeket elre betanítanak és a
káptalan megkeresésére a székesegyházhoz kirendelnek, hogy nagyobb ünne-
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pek alkalmával papi öltönyben és karingben a szt. misénél szolgáljanak és

fáklyát vigyenek.
4. Az isteni tisztelet öregbítésére — kiváltságaik épségben tartása

mellett — a nyilvános körmenetekben, nevezetesen : rnapján, buzaszente-
léskor, a keresztjáró napokon és Nagyasszony napján növendékeikkel meg-
jelennek.

5. Mig maguknak templomot építtetnek, vasár- és ünnepnapokon meg-
jelenbetnek a plébánia-teplomban és ott 10 órakor, vagyis a plébániai isten-

tisztelet után az ifjúságnak misét mondhatnak a saját felszerelésökben.

Hétköznapokon pedig saját házukban végezhetik az isteni tiszteletet.

6. Óhajtandó, hogy az alapítóért imáikban és sz. miséikben meg-
emlékezzenek.

7. Ha ezen feltételeknek eleget tesznek, két év leforgása alatt 24.000

frt. alapítványi összeg készpénzben, vagy kötvényekben vagy javakban ki-

utalványoztatik részökre.

8. Ha a kollégium építésénél téglára lenne szükségök, azt azon árban,

mint mások, k is megkaphatják, de betudatik nekik az alapítványi tkébe.
9. A kollégium számára megkívántató telekvételnél, nehogy az sok

kiadást okozzon, a püspök, mint földesúr, kilátásba helyezi segédkezésót és

közremködését.
A piaristák, eltérleg az általánosan követett és elirt szabályoktól, a

2-ik pont alatt engedményt tettek a városi iskolamester javára, nehogy azt

jövedelmeiben megkárosítsák. E pont be nem tartása miatt késbb kelle-

metlenségük támadt.

Ezen alapítványt I. Lipót király 1702 decz. 10-én kelt diplomájával
megersítette.

Az alapító nyilatkozat megtörténte után a piaristák hozzáfogtak a

telekvásárláshoz. A püspök által a mostani Hosszu-utczában az Újvári kapu
környékén kiszemelt helyet alkalmatlannak találták, mert vizenys volt.

Azért Szt. András községben a jelenlegi sz. László teret szemelték ki, a

hol akkor még csak néhány viskó állott. Ezeket több puszta telekkel együtt
megvették, hogy az uj kollégiumot e halomra építsék. A teleknek fels részét

egy szüle közzel választották el a káptalani pajtáktól. E köz ma Szél-utcza

nevet visel.

A kollégium építését 1701. év tavaszán kezdték meg. Elbb azonban
el kellett némítaniuk a várparancsnok gáncsoskodását. Ez azt állította, hogy
a kollégium akadályozni fogja az lirányítását. A piaristák mérnöki esz-

közeikkel kimutatták, hogy ez állítás alaptalan. Erre a várparancsnok is

elhallgatott.

Az alapkövet június hó 9-én tették le nagy ünnepséggel. Az alapító

püspök is megjelent az ünnepélyen nagy és fényes kísérettel, és miután az

alapokat beszentelte, az épületet vódszentjének, sz. László királynak tisztele-

tére avatta fel. A piaristák minden kitelhet módon ünnepelték az alapító

püspököt. Diadalkaput állítottak, jelmezbe és díszmagyarba öltözött diákok
versben és prózában dicsítették a püspök bkezségét. Az építkezést a
rákövetkez évben is serényen folytatták, az iskolában pedig szokott buzgó-
sággal tanították az ifjúságot, melyet a mesterek jó hírneve minden fell
hozzájok csdített.

Egész a syntaxisig tanítottak és a tanulók száma megközelítette a

800-at. De éppen a tömeges látogatás miatt támadt köztük és a városi plé-

bános között bizonyos fokú kellemetlenség. A plébános panaszkodott, hogy
a mióta a piaristák Nyitrán iskolájukat megnyitották, az iskolája egészen
üres lett. Ez úgy a plébánosra, mint az iskolamesterre egyaránt káros, mert

segédkez tanulók nélkül nem végezheti az egyházi fnnkezióit, az
iskolamester pedig, kit tanítványai elhagytak s így jövedelme megcsökkent,
nem képes tisztességesen megélni.

A piaristák azt válaszolták e panaszra, hogy a szegények úgy sem
fizetnek az iskolamesternek, különben is szabványaik szerint kötelesek a
szegényeket ingyen tanítani. A vidéki nemesség fiai azonban nem tartoznak
az iskolamester joghatósága alá; ezek szüleinek megvan a természetes
joguk, hogy oda járatják iskolába a fiaikat, a hová nekik tetszik. Különben
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nem ill dolog, hogy az iskolamester temetésre viszi a gyermekeket, még
pedig falvakra, mikor tanulniok kellene. A püspöki vikárius a plébános

javára döntött és eltiltotta a piaristákat az alsó osztályú nemes ifjak tanítá-

sától. Ezt a megyei nemesség sérelmesnek találta, megföllebbezte az ügyet a

püspökhöz, a ki vikáriusának döntését több pontban megmásította. így
azután a béke ismét helyre állt.

Az 1703. év sok bajt ós szenvedést hozott a kollégium lakóira. Pörökbe viszontagság

keveredtek a telkek miatt, melyeken az építkezést megkezdték. Az ápril

14-én kiütött tzvész pedig, mely az Alsóváros nagy részét elpusztította,

ket sem kímélte meg. Az esztergomi káptalan háza, a melyben laktak ós

a hol az iskolák is voltak, szintén leégett. E házra sokat költöttek, midn
benne az iskolákat elhelyezték. Káruk 5000 forintnál többre rúgott. Kény-

be YEff-Jf.

PK1VIGYEI PIARISTA GIMNÁZIUM ÉS TEMPLOM.

telének voltak tehát kiköltözni és az új kollégiumnak félig elkészült folyo-

sóján ütöttek tanyát. A gyászos veszedelemben az ifjúság elszéledt, késbb
azonban mégis visszatért és a tanítást a régi iskola üszkös falai között

újra megkezdték és folytatták szeptember 14-ig. E hónapban vonultak be

a piaristák az új kollégium pallótlan szobáiba, de nem sokára azokat is

elhagyták a bekövetkezett mozgalmak miatt.

Rákóczi portyázó csapatai november 25-én érkeztek Nyitra alá és

még aznap felgyújtották Párutcza községet. A piaristák már a veszedelem
eltt elhatározták, hogy közülök kik menjenek föl a várba és kik marad-
janak a kollégium rizetére. Azért november 26-án hárman, köztük a ház-

fnök is, sietve felvonultak a várba, hol számukra a püspök már jó elre
kijelölt egy szobát, hárman pedig a kollégiumban maradtak. A kik a várba
felmentek, azoktól a várparancsnok hségesküt követelt. Ezt a piarista ház-

fnök is letette, de azért Miklós-napján Bercsényi grófot is üdvözölte, kint-

hagyott rendtársait és a koUegiumot védelmébe ajánlotta. Mit szenvedtek a
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várban lévk a kilencz hónapi körülzárattatás alatt, azt a házfnök az
naplójában élénk színekkel irta le.

A kollégiumot a kurucz-tisztek mindjárt kezdetben szállóul foglalták
le. Az itt maradt magyar piaristáknak nem lett semmi bántódásuk. Több
kárt tett nekik a labancz. De Nyitra várának elfoglalásával a béke e vidéken
némileg helyre állt és az iskolák ismét megnyiltak.

Az alapító püspök 1705-ben hunyt el. Végrendeletében megemlékezett
iskolai alapítványáról és azt konviktussal bvítette ki. 6000 darab aranyat
szánt a liptó-, trencsón-, turócz-, szepes- és árvamegyei oly protestáns
nemes ifjaknak nevelésére, kikrl feltehet, hogy a kath. vallásra térnek
át. A Nyitrán létesítend konviktusi alapot a piaristákra bizta azzal a meg-
hagyással, hogy a konviktusba felveend ifjak csak azon esetben hagyan-
dók meg továbbra is benne, ha asyntaxis befejezéséig katholikusokká lesznek

;

de ha erre kevés remény van, vagy ha hanyag tanulók ós léha erkölcsüek,
már a syntaxis eltt eltávolítandók a konviktusból.

Az alapítvány harmincz nemes ifjúra szólt. A pénz 1702. óta Eszterházy
Pál herczeg nádornál volt kölcsönkép elhelyezve, a ki azonban 1712-ig
nem fizetett kamatot. Midn a béke helyreállt és a pozsonvi káptalan, a
hol a végrendelet riztetett, az alapítványról a rendet értesítette, azonnal
kezdetét vette annak végrehajtása. Mivel az alapítvány jövedelme 30 nemes
ifjú, a kormányzó és egy mester és a megkívánt házi személyzet eltartására
csekélynek látszott, a piaristák Erddi László megvés püspökhöz fordultak,
hogy a növendékek számát csökkentse. A püspök a piaristák belátására
bízta az alapítványos ifjak számának meghatározását. Ezután 1713-ban a
rend megbízottai Kis-Martonba mentek, hogy ott a herczegi családdal az
ügyet rendezzék, a mi meg is történt A konviktus megnyitása eltt épü-
letrl kellett gondoskodni ;

— ennek felépítésére hat évet tztek ki. Ezen
id alatt csak egy-két konviktort vettek fel, kiket egyes polgároknál helvez-
tek el. Az építéssel 1721-ben készültek el. Kiadtak rá 10228 frt. és 15
dénárt, ide nem értve a bels felszerelést.

Az els évben 12 alapítványos és 4 fizetéses helylyel nyitották meg
az intézetet. Mattyasovszky példáját nem sokára mások is követték, mint
Rátsay János kanonok, Ordódi György, kik egy-egy családbeli ifin nevelé-
sére 1000—1000 forintos alapítványt tettek.

A jezsuitáknak a politikába való bekeveredése miatt egyre hangosabbak
lnek a panaszok

; a szécsényi gylés pedig már rendszabálvokat hozott
ellenok. Eltávolításuk eshetsége arra indította a nyitrai piaristákat, hogy
iskolájukat tovább fejleszszék, költészeti és szónoklati osztálvokkal is
ellássák, hogy abban az esetben, ha a jezsuita-iskolák ezen a vidékeken
megsznnének, a hazai ifjúságnak legyen hol a humaniorákat tanulnia.
1706-ban a polgárok és nemesség kérelmére, de különösen Rátsav János
kanonok buzdítására, megnyitják a szónoklati osztályt. Els tanárul Hrodovics
György küldetett ide, akinek nagy szónoki hírneve volt. Ez év szeptember
5-én tartották itt az els iskolai szini eladást. A „Philen-testvérek", kiket
honszeretetök miatt élve temetnek el — került színre fényes díszletek, ének
és zene mellett. A környékbeli nemesség nagy számban jelent meg. Roller
János Ferencz volt a meczenás, ki e czélra 100 forintot ajánlott fel a piaris-
táknak,

ifjuságugyesü- Míg a színjátékok a tanulók ízlésének és eladási képességének fej-
lesztését czelozták, addig az úgynevezett Mária-egyesületek vagy ima-szövet-
kezetek a tanulók vallásossága, az isteni tiszteletek len ve és testvéri szere-
tet elmozdítására szolgáltak. Valamint a jezsuiták, úgy a piaristák is nagy
gondot fordítottak e társulatokra. Mily szerepet vittek e társulatok a miüf
szazad iskolai életében, már abból is kitnik, hogy maguk a pápák különös
ngyelmókre méltatták és kiváltságokkal látták el. Ilyeneket nyert a Nyitrán
Sarlós-Boldogasszony czím alatt fennállott társulat XI. Kelemen,

'

XIV.
Benedek pápáktól és másoktól. A nyitrai társulat kormányzói a székes-
káptalan tagjai közül kerültek ki. A kormányzói tiszt élethossziglan tartott
Az evkönyvek 4 kormányzó (rector) nevét tartották fenn 1709—1784-ig.
Ratsay János apát, püspöki helytartó és olvasó-kanonok 1706—1728. Nozdro-
viczky István prépost, rkanonok 1728—1748. Breznák Mihály ez. püspök
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prépost, énekl kanonok 1748— 1774. Gyattel Antal prépost, énekl kanonok
és püspöki helytartó 1774—1784-ig. Az elnöki tisztséget a gimnázium igaz-

gatója vagy valamelyik tanára viselte, egy vagy két évig, ritkábban hosszabb
ideig. A többi tisztségek a tanulók sorából teltek ki

Az elnök teendi közé tartozott az évenkénti tisztválasztó-gylést jó-

elre kihirdetni és a megválasztandó tisztviselk kellékeirl beszédet tartani.

A tagok szavazólapokra írták jelöltjeik nevét, st magukat is kandidálhat-
ták valamely tisztségre. A lapokat az elnöknek adták át, ki azokat egy
titkárral vagy tanácsnokkal együtt összeszámlálta. Az elnöknek 2 vagy több
dönt szavazata is volt. A választás eredményének kihirdetésekor a régi

tisztviselkhöz köszön beszédet intéztek, melyre felelni kellett. Az uj tiszt-

viselk neveinek kihirdetése után ismét ezeket üdvözölte valamely szónok,
mire az els tisztvisel vagy más válaszolt. Ezután következett a hivatali

jelvények átadása az els tisztviselnek szimbolikus szavak kíséretében,

melyeket az elnök mondott vagy fehérbe öltözött karénekesek reczitáltak.

A hivatali jelvények ezek voltak : korona, olvasó, gyr, a társulati törvény-
könyv, a sz. elmélkedések könyvei, a tagok albuma, kulcsok, a Boldogságos
Szz képe, ég fáklya. Ezután a tagok kezet fogtak az els tisztviselvel,

az ujonczok pedig megcsókolták azt. Ezután az els tisztvisel beszédet
intézett többi tiszttársaihoz és a tagokhoz. Azután a többi tisztviselk válasz-

tásának kihirdetése következett, kiknek az els tisztvisel egyenkint átadta

a hivatali jelvényeket : a kormánysegédeknek a tagok albumát, a titok-

nokoknak a gyrt és pecsétnyomót, a tanácsnokoknak a stólát, koronát és

olvasót, a kincstartóknak a képeket és kulcsokat, az ujonczok mestereinek
a társulati törvényeket, a felolvasóknak a sz. elmélkedések könyveit, a sek-

restyéseknek gyertyát, az ajtónállóknak a kapuk kulcsait. Ennek befejez-

tével következik a tisztviselk üdvözlése. Az ujonczok felvétele a társulatba

szintén nagy formaságok között ment végbe. A felvétel napján az ujoncz-
mesterek bemutatják az ujonczokat a tisztviselknek és a tagoknak és kérik

azok felvételét. A felveend tag kifogástalanságáért az ujonczmesternek kell

kezeskednie. Ezután az ujonczokat kiküldik és a kormányzó vagy elnök kérdi

a tagokat, hogy nincs-e kifogásuk a felveend tagok ellen és ha igen, min ?

Ezután behívatnak ; ha kifogás van ellenök, akkor még tovább megmarad-
nak az ujonczállapotban, ha nincs kifogás ellenök, akkor az elnök vagy
titkár dicsér beszédet mond a Boldogságos Szzrl vagy a társulati tagság
méltóságáról sth, mire az ujonczok rövid beszédben kérik a felvételt, mire
felhivatnak, hogy mondják el a hitvallást. Ezután a kormányzó vagy elnök
kinek-kinek fejére teszi a koronát, gyrt húz az ujjokra, olvasót, ima-
könyvet és ég gyertyát ad kezökbe és ünnepélyesen tagtársakká fogadja
ket és a kiváltságok részeseivé teszi. Végül az uj tagok a kormányzó,
elnök, tisztviselk és tagok elé járulnak kézcsókra. Az összes választási

ténykedések valamely kápolnában vagy oratóriumban folytak le és hossza-
dalmas vallási szertartásokkal voltak egybekötve.

A társulás czélja az alapszabályokban van kifejezve : erényesség, ker.

jámborság és a tanulmányokban való haladás. A törvények különösen meg-
követelik a tagok szeretetteljes és testvéries együttélését, a rendetlen és

könnyelm élet kerülését. Minden tag köteles volt vasár- és ünnepnapokon
a társulat oratóriumában megjelenni, nevét a táblára felírni, és az elmélke-
dést figyelemmel hallgatni. A ki ezt elmulasztotta, annak térden állva kellett

a gyülekezet eltt a törvény megszegéseért bocsánatot kérni. Beteg társulati

tagot meglátogatni, értté imádkozni és ha elhalt, t a temetbe kikísérni,

érette a halottak officiumát elmondani, minden tagnak kötelességéhez
tartozott.

A társulati törvényeken alapuló kötelezettségeken kívül a tagok még
a tesl sanyargatását, az alázatosság, az önmegtagadás önkéntesen teljesített

munkásságát is gyakorolták. A mai kor eltt hihetetlen adatokat riztek
meg az akkori évkönyvek. Tél idején a szabadban imádkozni, a puszta
földön hálni, a fej alá követ tenni, kínzó övet (cilicium) felkötni, köntösét
másnak átengedni, szúnyogoktól magát csípetni, a közönségesen bevett töre-

delmi cselekedetek közé tartoztak.

Az 1707. és 1708. évi belzavarok, melyekbl Nyitra városának bven
31*
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kijutott, úgyszintén az 1710. évi pestis zavarólag hatottak az iskolákra. E jár-

ványnak esett áldozatni Dubrovka Athanáz tanár is, midn a pestistl meg-
lepett betegek körül végezte a lelkészi teendket.

Az 1715. évi 102. t.-cz. a piaristáknak honosságot adott, a mi az itteni

iskola tekintélyét sokban növelte.

ujabb csapás. 1717. év nyarán ismét tz ütött ki a Hosszú-utczában, melynek mind-
két házsora, a piaeztól kezdve egész a Török-kapuig teljesen leégett. A tz-
nek martaléka ln az esztergomi káptalan háza is, a hol az iskolák voltak.

Csak a gimnázium portája eltt egy faoszlopon álló, szintén fából faragott

Szz-Mária-szobor maradt teljesen sértetlenül ; még a füst sem fogta meg,
jóllehet az oszlop teljesen elégett. E szobor jelenleg a piaristák templomában
a Sz Mária-oltár fölötti fülkében látható. A múlt században fel volt öltöztetve,

jelenleg fehérre van festve. A piaristák azt hiszik, hogy e kép csodatev
ereje mentette meg társházukat a Nyitrán két izben dühöngött pestistl.

A tz után az iskolát át kellett költöztetni a káptalani házból, a hol az
tizenhat évig talált menhelyet. Mivel az új iskola még nem készült el tel-

jesen, a nyári szünidben kettzött szorgalommal dolgoztak rajta, hogy az

új tanév kezdetén az eladásokat már ezen új épületben kezdhessék meg.
Kollégium, konviktus és gimnázium — húsz évi kitartó munkásságnak

az eredménye — most már egy helyen állott. A piarista-atyák jogos önér-
zettel tekinthettek alkotásukra. De örömük nem sokáig tartott. 1723. augusz-
tus 10-én délután nagy csapás érte ket. A kollégium nyugoti felén, a
konyha fölötti emeleti szobában tz ütött ki, mely hamar felcsapott a tetre.

A város polgárai tömegesen jöttek a tüzet oltani, de víz hiányában és a

tet magassága miatt semmire sem mehettek. A kollégiumról a tz áthara-
pozott a konviktusra, errl pedig a gimnáziumra. Egy óra alatt a tz az

összes tetket elhamvasztotta, st innét átcsapott a JPár-utczára is, mely-
nek nagy része szintén leégett. Legtöbbet a kollégium épülete szenvedett,

mert itt az els emelet mennyezete is beégett. Akkor az egész épület-

tömb még csak egy emeletes volt. Mivel pedig a földszint hamuval és

üszkökkel volt tele, a piarista atyák hevenyében pajtát építettek és abban
helyezkedtek el. A konviktus épülete nem égett be, de azért a konviktoro-
kat haza kellett küldeni. Az új tetvel a tél beállta eltt elkészültek, a

szobákat is helyre hozták némileg ós még ugyanazon évben megtartották
itt az els magyar rendfnök alatt az els tartományi nagy-gylést. Az
iskola megalakulásának els 3 tizedében különös tevékenységet fejtett ki

Bojár Endre házfnök alkormányzó, a kinek fnöksége alatt a kollégium
üj epüiet. épülete épült. Zajkányi Lénárt, a ki késbb az önálló magyar rendtartomány

fnöke ln, sokat fáradozott a konviktus alapjának biztosítása és jövedel-

meztetése érdekében, az s különösen Kubránszky László többszörös fnök-
sége alatt készült el a konviktus és gimnázium épülete. Kubránszky fárado-

zásának köszönhet az, hogy az iskolák a régi és szk helyiségekbl egy
nagyobb és kényelmesebb épületbe költözhettek át, melyet ama kor kíván-
sága szerint nagy és kényelmes színházzal is elláttak. kezdett hozzá a

templom építéséhez is; hogy azt be nem fejezhette, nem akaratán, hanem a

mostoha sorson múlt. Nem kevesebb eredménynyel mködtek az iskolák,

hol oly jeles igazgatók, mint Ursini Mátyás, Zajkányi Lénárt, Kubránszky
László mint kiváló szervezk és Bonn Eustach, Szlakovszky Benedek, Szoko-

lczy Venczel és Dezericzky Incze mint írók szereztek hírnevet. A tanári

testületben is kiváló erk voltak ; csak azokat említjük, kik irodalmi mun-
kásságukról ismeretesek. Ilyenek voltak : Alapy Konstantin, Cörver Elek,

Demkó Sándor, Deményí László, Fiala Jákó, Horváth Benedek, Kátsor Keresz-
tély, Köszeghy Szaniszló, Léday Lénárt, Orlics Dániel stb.

Arra pedig különös gondot fordított a rend, hogy a nemesi konviktus
élén mint kormányzó mindig olyan férfiú álljon, ki pedagógiai és szakisme-
retek, úgyszintén széleskör tapasztalat és kitn mveltség által e kiváló

helyre érdemeket szerzett. Szokolóczy Venczel, Orlics Dániel, Erdöss István,

Orum Paulin és Dezericzky Incze mint kormányzók bírtak is azon tulajdo-

nokkal, melyek ezen intézet vezetésére megkívántattak.
Az iskolák jó hírneve, az elöljárók kiváló tulajdonai sok magasrangú

jóakarót szerzett az intézetnek. Ezek közt els helyen áll gr. Károlyi Sándor.
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A .,méltóságos generális", a hogy t a piaristák czímezik, ekkor kezdte

nyitramegyei birtokait telepíteni, gyakran megfordult Surányban és Bátor-

keszin. Ide jártak a piaristák a „kegyelmes fundatornak mcghudvarlására",
a kik különben a grófnak majd ezt, majd amazt a kommisszióját teljesítik,

római leveleit közvetítik, kölcsönpénzt szereznek, könyvét reczenzeálják, stb.

A gróf pedig rendszerint termesztményekkel viszonozla fáradságukat. 1719-ben
a gróf Szinyéren akarja a piaristákat 10.000 frttal megtelepíteni. Kubránszky
ezt nem helyesli ; azt szeretné, ha a gróf ezt az összeget a nyitrai alapít-

ványhoz csatolná egy filozófiai fakultás felállítására, melybe papnövendékek
és világiak egyformán járnának. Ha a gróf hallgat Kubránszky tanácsára,

Nyitra versenyre kelhetett volna Nagy-Szombattal.
1738-ban az akkori hivatalos állapotrajz szerint a rendház az alapít-

ványból 18 tagot lát el. A tanulók száma összesen 753, még pedig

:

rhetor 107, poéta 54, syntaxista 106, grammatista 76, principista 76, major
parvista 56, minor parvista 79, declinista 108, minimista és betz 66, arith-

metista 25. A tanulók között volt 10 gróf, több báró és nagyszámú tekin-

tetes, tisztelend, nemes és nemzetes.
A könyvtár az 1737. évi hivatalos jegyzék szerint állott 20 kötet

biblia és bibliamagyarázó, 38 k. egyházjogi, 77 k. hit- és erkölcstudományi,
36 k. vitázó, 48 k. hitszónoklati, 10 k. hitelemzi, 77 k. elmélked, 3 k.

szertartásiam, 43 k. bölcseleti, 40 k. történeti, 41 k. szónoki, 96 k. költi,

31 k. nyelvészeti, 4 k. számtani, 3 k. jogi, 26 k. vegyes-szaki, összesen 593

vagy ha a 27 kötet tiltott könyvet is hozzáveszszük 620 kötet munkából.

—

Az egyházi kar felszerelése 336 zene-eszközt, zene- és ének darabot foglalt

magában. Az egyházi szerek nagyobbrészt a Rákóczy-család bkezségébl
származtak, de hozzájárultak más franguak is a gyarapításukhoz, mint
Balassa Pál, Mattyasovszky László, Ghillányi György és mások.

A piaristák iskoláikat egészen függetlenül, minden küls beavatkozástól
menten vezették. Az alapszervezetet megadták a rendi szabványok ; a rend-
fnöki, házfnöki és igazgatói látogatásoknak az volt a czéljuk, hogy a

szabályos tanmenetet biztosítsák és a korszer javításoknak útját egyen-
gessék. 1739-ben avatkozott be els ízben a helytartótanács az iskolák

vezetésébe. Elrendelte, hogy mindazon tanulók, kik éneklés- vagy kéregetés-

bl élnek, az iskolákból kitiltassanak, mert az ilyenek nem deákoknak, hanem
koldusoknak tartandók. A nyitrai kollégium e rendelet visszavonását kérel-

mezte, hangsúlyozva, hogy a rend szabványai a szegények oktatását köve-
telik, s hogy számtalan földhöztapadt szegénybl vált már hasznos és derék
polgár, mi több, sokan díszei lettek a hazának. Nem használt semmit.
A piarista- atyák könyek között váltak meg a szegényektl, több kiváló

tanulót azonban visszatartottak és azok ellátásáról gondoskodtak.

Az 1739-iki év más tekintetben is gyászos volt. A török háború nyo-
mán fellépett Magyarországban a döghalál, mely az ország déli részeiben

már a megelzött évben szedte áldozatait. Nyitrára a katonaság hurczolta

be a járványt. Eleinte csak azon utczákban fordultak el halálesetek, melyek-
ben katonaság volt elszállásolva. Késbb a pestis kiterjedt az egész városra.

A tanuló ifjúságot május 23-án bocsájtották szét. Nemsokára zárlat alá

helyezték az egész várost.

Midn a járvány a zárlat és rök daczára is egyre terjedt, böjt,

könyörgések és körmenetek által vélték az ég haragját kiengesztelni. A kör-
menetekben csak a papság vehetett részt Négy piarista-atya sz. Zoroárd és

Benedek ereklyéit hordozta körül a városban, fáklyák, tömjén és egyéb
illatos szerek füstje mellett. Ez ájtatosság mintegy négyszer ismétldött.
A lakosok házaik udvarán térdelve fogadták a szentséggel való áldást.

A nép, jóllehet tiltva volt, szintén rendezett ily körmeneteket. Erre ujabb
tiltó rendelet érkezett a helytartó tanácstól. Nem volt szabad az utczákon
gyülekezni, korcsmákat látogatni; kik az ellen vétettek, azokat a városi

hajdúk korbácscsal és bottal kergették szét. Naponkint 9— 10, júliusban,
miiln a hség növekedett, 15 haláleset is fordult el. A piaristák közül
Lányi Cziprián újmisés pap segédkezett önkéntesen a plébánosnak, de maga
is áldozata lett a járványnak. Július 2-án temették el nagy részvét mellett.

Helyébe késbb Tarnóezy Jeremiást rendelték ide, a ki azeltt már Szegeden

Tanárok és

tanulók.

Könyvtár.

Pestis.
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dicséretes buzgalommal gondozta a járványos betegeket, Nyitrán mintegy

700-an haltak meg a pestisben, a mely csak karácsony táján sznt meg
teljesen. Ezután még 50 napi zárlatot rendeltek el.

A zárlat megszüntetése után a lakosok fényes Tedeumot tartottak ; a

tanulók közül pedig többen irásbelileg folyamodtak az iskolai elöljárósághoz,

hogy ne engedjék sokáig parlagon tudománysovár leiköket. Tavaszszal tehát

az iskolákat újból megnyitották.

Húsz évig nem merült fel semmi zavaró akadály. Az iskola jeles

férfiak vezetése mellett szerencsés fejldésnek indult, a tanítványok száma

többször megközelítette az 1000-et. Szerencséje volt a kollégiumnak, hogy

Nemcsényi Adolfban megtalálta a fáradhat]an és minden nemesért lelkesülni

tudó férfiút. E tanférfiut, miután a rend több iskolájában kiváló sikerrel és

dicsérettel tanította az akkori disciplinákat, s miután, úgy a rend növendé-

keit bölcseleti, valamint Groll Adolf gyri püspök meghívására az ottani

növendékpapokat a hittudományban nem közönséges eredménynyel vezette,

és a nyitrai gimnáziumot és a nemesi konviktust egy ideig igazgatta, a rend

kormánya 1742-ben állította a nyitrai kollégium élére. Els gondját az

A SZAKOLCZAI GIMNÁZIUM.

Templom-építés, eldöktl megkezdett, de befejezetlenül álló kollégiumi templomnak felépí-

tése képezte. Elhibázottnak és kisszernek találta az eredeti tervezetet.

Ügyes építészt keresett és új tervet készíttetett. A már félig elkészült fala-

kat leromboltatta ; maga a rombolás 1500 forintnál többe került, a mennyit
eldei 3—4 év alatt is bajosan tudtak elteremteni. Hat évi házfnöksége
alatt többet költött a templomra 25.000 forintnál és ezt legnagyobbrészt mind
maga gyjtötte. Erdödy György országbíró, Grassallcovics Antal kamarai
elnök, Groll Adolf gyri püspök támogatásának köszönhetett legtöbbet. Midn
a házfnökséget magasabb hivatallal váltotta fel, készen állott a monumen-
tális templom, kivéve a tornyokat, melyek csak a templom hajójának magas-
ságáig emelkedtek. A társház alapjait gyarapította, könyvtárát több százra

men kötettel gazdagította, az egyház felszerelését több értékes tárgygyal

bvítette ki.

Nem csekély önérzettel ülhették tehát meg a piaristák alapítójuk bol-

doggá avattatásának ünnepét 1749. aug. hó els napjaiban azon templom-
ban, melyet Nemcsényi fáradságot nem ismer buzgalma létesített,

Nemcsényi rendfnöki helytartósága alatt állítják fel Nyitrán a tanár-

képz intézetet, és a theologiai tanfolyam mellett szervezik a filozófiait is

Ez, mint magasabb iskola nem tartozik a középiskolák keretébe, azért itt

nem is terjeszkedhetünk ki erre. Csak annyit említünk meg, hogy az új

tanfolyamok számára az épületek kibvítésérl is gondoskodni kellett. Azért
már 1756-ban elhatározták az összes épületeknek egy emelettel való fel-

emelését, A munkát 1759-ben fejezték be.

ujabb tzvész. Alig készültek el a nagy munkával, midn egy uj szerencsétlenség
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minden fáradozásukat megsemmisítette. 1761. aug. 7-én délutáni öt óra

tájban tz ütött ki a Pár-utczán, mely a nagy viharban gyorsan terjedt.

Az emberek még a szerencsétlenség helyére sem érkeztek, midn a vihar az

üszköket a Törökkapu melletti házakra sodorta és a város e része is lán-

gokba borult. Mindenki fejét vesztette e rémít látványra. Meggyúltak a
káptalan pajtái is, ezektl tüzet fogott az iskola teteje, errl felcsaptak a
lángok a csonka torony tetejére és a templomra ; innét tovább terjedt a
tz a kollégiumra, melyen végig futva átharapódzott a konviktus tetzetére
is. A konviktust tzfal választá el az iskolától. E tzfal mellett foglalt

állást Perez atya, Holli rendi növendékkel, hogy a konviktus tetzetét
megmentsék. Már-már azt hiszik, hogy gyzedelmeskednek az elemen,
midn Vankovics atya kormányzó rémülten figyelmezteti ket, hogy a tz a
kollégium fell hátukba kerül. Sietve leszállanak a tet alá és a tzzel szembe
haladva és a nagy füsttl majdnem elkábítva, szerencsésen elérik a kollé-

gium fell levezet lépcst.

E szörny csapásban fényesen tündökölt a nemes felebaráti szeretet és

áldozatkészség. Nyitravármegye Bossányi Imre, Bacskády Ferencz, Kostyál
Sándor és Rudnyánszky Sándor közbenjárására ingyen fuvart ajánlott fel,

a mit 3000 frtra becsültek. Azonfelül készpénzben 1300 forintot utalványozott

ki. A kamarától 825 frtot kaptak, mint kegyes királyi adományt. A piarista-

atyák pedig, kik a tz után könyördományok gyjtése czéljából az egész

vidékre szétmentek, 6989 forintot és 24 dénárt hoztak haza. Ezen és egyéb
természetiekben adott segélylyel azután 1762. év végére az összes épületeket

ismét helyreállították.

Az intézet pártfogóinak e fényesen megnyilatkozó támogatása páro-
sulva Nyitra uj püspökének, Gusztinyi Jánosnak jóindulatával, hamar el-

felejtette az intézet vezetivel a szenvedett károkat.

Mossóczy és Mattyasovszky óta nem volt Nyitrának fpapja, ki oly

igazi melegséggel csüggött volna a tanügyön, mint Gusztinyi. Maga is mély
tudományosságu férfiú levén, szinte vonzalmat mutatott a tudós férfiak

iránt, kiket magához édesgetett, s mint magyar iró különös becsben tartotta

a piaristákat, kik között akkor Tapolcsányi Gergely, Köszeghy Szaniszló,

Likán Paulin, Koróda Teofil stb. jeleskedtek.

Midn 1766-ban a m. kir. helytartó-tanács felhítta a püspököket, hogy
vizsgálnák meg egyházmegyéjükben a régi iskolai alapításokat és az iskolák

rendezését, Gusztinyi püspök, miután mindent alaposan megvizsgált, igen
magasztalólag nyilatkozott a nyitrai gimnáziumról. Különös öröme telt a

püspöknek a deákok szini eladásaiban, mit azon ténye is bizonyít, hogy
a leégett színházat a maga költségén helyreállíttatta és annak felszerelésére

500 forintnyi alapítványt tett, hogy annak kamatjaiból a díszletek és kellé-

kek lassankint beszereztessenek. Megemlítendnek tartjuk, hogy 1706-tól

1760-ig, a meddig a feljegyzések tartanak, az intézet színházában 115 szín-

darabot és mintegy 60 nyilvános deklamácziót adtak el. Ezeket kivétel

nélkül a piarista páterek készítették, mert kész és mástól irt darabot el-
adatni megszégyenítnek tartották abban a korban. A kollégium alapjaihoz

pedig ..atyai és baráti jóindulatának
1
" jeléül szintén 1000 forintnyi alapít-

ványinál járult; ezenkívül a templom kiépítésére és ösztöndíj-alapra is je-

lentékeny adományt tett.

A püspöki pártfogónak bkezségébl 1769. aug. hó 20-tól egész 27-ig

itt még nem látott fénynyel ülték meg a piaristák alapítójuknak szentté

avatási ünnepét.

Ebben az állapotban találta az iskolát a m. kir. helytartó-tanácsnak Ta " ie"dszer.

1774-ben kelt azon rendelete, mely felszólítja, hogy számoljon be alapjairól és

tanrendszerérl. A piaristák 1774. február hó 1-én tesznek eleget a felhivás-

nak. Ebbl kitnik, hogy tantárgyaik között elfordul a latin nyelv és irodal-

mon kivül a helyesírás, szépírás, történelem, földrajz, kronológia és arit-

metika. Déleltt és délután harmadfél óráig tanítanak. Minden szerdán a
csinos irás mesterségét gyakorolják. A tanulók elmenetelét 3 hónaponkint
tartatni szokott vizsgálatokon állapítják meg. A vizsgálatokon jelen van az

9Z tanári testület. Vasár- és ünnepnapokon déleltt egy óra hosszáig tart az

isteni tisztelel és a B. Szz tisztelete.
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A tamilok száma körülbelül 1000.

Ez idben a kollégium alapjai már tetemesen gyarapodtak. Az 1782.

évi hivatalos összeirás szerint az alapítványi tkék 60,705 forintot tettek.

Kétszeresét az elbbi korszak végén feltüntetett összegnek.
Maria Terézia j^ Mária Terézia alatt 1777-ben Magyarországban is behozott új tanul-

mányi rendszer nagy változást okozott az iskolákban. Eddig a kormány-

székek nem igen avatkoztak a piaristák iskola-ügyébe. Ezentúl az egész

iskolaügy az uralkodó jogkörébe utaltatik. Az ország összes iskolái kivétel

nélkül a kormányszékeknek rendeltetnek alá, melyek a felügyeletet az

arra rendelt közegek által gyakorolják.

A középiskolák kerete is megváltozik ; egy része az elemi, vagy mint

akkor nevezték, a nemzeti iskolákhoz csatoltatik át.

A nyitrai iskolák fölött eddig a felügyeletet a gimn. igazgató, a társház

fnöke és a rendfnök gyakorolták ; e hatáskör most átszáll a pozsonyi tan-

kerületi kir. figazgatóra. Eddig itt a piaristák a maguk csoport-rendszerét

alkalmazták és a tanítást a betk ismertetésével kezdették. A tizenkét, föntebb

már említett csoportot 1770 körül 4 magister és két professor vezeti. A fel-

sbb fokon rendszerint 2, az alsóbb fokon több csoportot is vezet egy-egy

magister. Mivel a tanulók száma az 1000-et megközelítette, egyik-másik

magisterre több esett 200 tanulónál. Az új rendszer az alsó fokon lév
tanulókat az elemi iskolákhoz rendelte át. így a nyitrai gimnázium azonnal

felszabadult 300—400 kisebb tanulótól. Az új rendszer nem ismer csoporto-

kat, hanem évfolyamokat vagy osztályokat, mindegyiknek élén egy tanár-

ral. A 3 alsó osztály képezi a nyelvtani iskolát, a két fels a gimnáziumot.

Az iskola czíme eddig „kegyes oskolák" volt, ezután „kir. gimnázium".

Az új tanulmányi rendszernek sok jó oldala mellett voltak gyengéi,

st határozottan káros rendelkezései is. A magyar nyelvet egyrangúnak

tekinti a horvát, tót, szerb stb. nyelvekkel, míg a németet mint államnyel-

vet becsempészi az összes iskolákba. Az iskolák szabadabb mozgását meg-

köti, a lényeget alája rendeli a formának. Különös gondot fordít a kormány-

szék arra, hogy a régi rendszerbl áthozott intézményeket és szokásokat

teljesen eltörölje, vagy módosítsa. 1779-ben már a konviktusok átalakítását

is megkezdik. Kívánatosnak tartja a kormányszék, hogy a nyitrai is a budai

Mária Terézia-féle konviktus mintájára reformáltassék. Az egész reformálás

abban állott, hogy a m. kir. helytartótanács 1783-ban új fegyelmi szabá-

lyokat küldött az intézet számára. De erre sem volt szükség, mert egy

udvari rendelet még ugyanazon évben feloszlatta az intézetet, az alapokat

pedig ösztöndíjakra változtatta át. így az mintegy 60 évi fennállás után

megsznt létezni A piaristák 24,000 forintot vettek át az alapítótól, 15.000

forintot fektettek be az épületbe, vásároltak a konviktus részére földeket,

réteket és szlket és jóllehet a konviktus kétszer leégett, a megszüntetés

alkalmával a Mattyasovszky-alapítvány czímén mégis 30,000 forintot szállí-

tottak be a kincstárba. Visszafizették ugyanekkor a magán-alapítványokat

is : az Andódi-, Birovszky-, Rácsay- és Motkó-családoknak 4000 frtot, a gróf

Harrach-családnak 12,480 frtot.

Az iskolában fennállott Mária-társulat sem kerülhette el sorsát. II. József

császár ezt is feloszlatta,

n. József. Nem állhatott ellen II. József császár újításainak a nyitrai kollégium-

ban fennálló bölcsészeti és theologiai tanfolyam sem. Az 1783. évben ezek-

nek is meg kellett szünniök.

Az 1783-ban felsbb rendeletre készült hivatalos bevallás szerint a

kollégium javadalmai és terhei a következk voltak : Ingatlan birtokok : a
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Pár-utezán egy polgári terhektl mentes Kúria serfz-, mészárszék- és bor-
mérési joggal, 13 drb szántóföld, 9 drb szl, 10 drb rét, 3 kert és egy
erd ; mind szerzeményiek voltak. Jövedelmek : mise és harangozásból éven-
kint 371 frt, a nyitrai papnöveldéi alapból a papnövendékek tanításáért
100 frt, a kegyesrendi társházaktól a bölcsészeti és theologiai tanfolyam
fentartásáért 200 frt. Szabad legeltetési jog a nyitrai és pár-utczai határban.
Az alapítványi tkék kerek számban 60,000 frtot tettek ki. A kollégium
összes évi jövedelme 4035 frt 92 dénárra rúgott.

A terhek viszont következk voltak : 32 szerzetes rendtagnak teljes

ellátása. Ezekhez járult még a bels és küls szolgálat — valamint a gaz-
daságnál alkalmazott 13 cseléd bére és ellátási illetménye, az iskola, kollé-

gium és templom fentartási költsége. Az összes évi kiadás 4100 forintot és
22 dénárt tett ki és így némi hiányt tüntet fel.

Igen nagy súlylyal nehezedett az iskolára II. József császár némete-

sít törekvése és a tandíj behozatala. Az 1784. év máj. 18-án kiadott ren-

delet, annak felemlítése után, hogy az egész mvelt világban csak a magyar
nemzet használ a közéletben egy holt nyelvet, mert még alacsony fokán áll

a mveltségnek, vagy pedig mert nincs is tulajdonképeni nemzeti nyelve,

vagy ha van, azon a magyar nem ír s nem olvas, míg ellenben a német

nyelv alkalmas arra, hogy az egész birodalom részeit szorosabban összefzze,

és mivel e nyelv a magyarra is fölötte hasznos, mert felmenti t a sok

hazai nyelv megtanulásától, — meghagyja az egyházi férfiaknak, hogy azt

elsajátítsák, különben nem nyerhetnek semmiféle hivatalt. Az iskolákra

nézve pedig megköveteli, hogy 1784. nov. 1-én csak olyanokat vegyenek

fel, a kik németül olvasni és írni tudnak. Ugyanazon évben kiadott egy

másik rendelet már meghatározza, hogy 3 év elteltével a gimnáziumban a

latin nyelvet csak a német segítségével szabad tanítani. Végül egy harma-

dik rendelet megkívánja, hogy a hitszónokok vasár- és ünnepnapokon az

evangéliumot németül olvassák és magyarázzák. Alkalmas hitszónokoknak

felterjesztését sürgeti, a kiknek számára 6 drb aranyat igér jutalmul. Az
ilyenekül ajánlatba hozott Utlacsay László és Csilcy Lipót atyákat azután a

figazgató e tisztségökben megersíti. Az 1785. jan. 3-án kelt rendelet szerint

nem lehetnek tanárok nyelvtani osztályokban és a gimnáziumban, a kik a

német nyelvet nem bírják, a kik pedig már alkalmazva vannak, azok köte-

lesek azt 3 év alatt elsajátítani.

Mivel a császár a hazában tett utazásán arról gyzdött meg, hogy a

német nyelv tanítása nem elég sikeres, azért 1786. okt. 3-án újból elrendeli,

hogy az 1787,8 tanévre csak olyanok vétessenek fel, a kik a német nyelvet

teljesen bírják, hogy azok a felsbb osztálybeli tanulók, kik e nyelvet a

határozott idre el nem sajátítják, az iskolából egyszeren kitiltandók. Köte-

lességévé tétetik a gimn. igazgatónak, hogy a nyelvtani osztályok tanárainak

német nyelvi képességérl lelkiismeretes jelentést tegyen. E jelentésnek tel-

jesen megbízhatónak kell lennie, mert a tanárok esetleg Pozsonyba rendel-

tetnek megvizsgáltatás végett. Végre azután 1788-ban az összes magyar-

országi középiskolákra az örökös tartományok tanrendszerét mondták ki

köteleznek.

Hogy e nyelvi kényszer a piaristáknál is, kiknek egy jó része járatlan

volt a németben, nem kis zavart okozott, a mi ismét nagy hátrányára volt

a tanügynek, azt elképzelhetjük. Fokozta a zavart, hogy egy 1782-ben

kiadotl rendelel a szerzetes tagok felvételét korlátozta, az idsebb rend-

iünk pedig vonakodtak németül tanítani és inkább vagy lelkipásztorko-

dásra adlak magokat, vagy nevelkül mentek fúri családokhoz.

Az iskoláztatás nagy hátrányára volt továbbá az 1785-ben behozott

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravárraegye. 32
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tandíj, melyet a szegények nem tudlak, a nemesek pedig vonakodtak meg-
fizetni, mert kiváltságaikban látták magukat megsértve. Mily gylöletes

színe volt a tandíjnak, mutatja Nyitra- és Trencsénvármegye példája, melyek

1790-ben úgy a nyitrai, mint a trencséni gimnáziumi igazgatóktól elvették

az intézeti pecséteket, mivel ezek nem kapták meg elég jókor a tandíj-

szedés beszüntetésére vonatkozó rendeletet és még márczius hóban is köve-

telték a dijakat.

A német nyelv iránt támasztott igények, a tandíj, és azon legfelsbb
rendelet, hogy a parasztszülk gyermekei csak azon esetben vétettek fel,

ha jeles bizonyítványt mutattak be, igen megcsökkenté az ifjúság létszámát.

A hol egy évtized eltt 1000 tanuló tolongott, ott 1 788-ban már csak 100-at
számláltak és az I osztályra mindössze 19 tanuló jelentkezeti.

II. József császár tanügyi reformjainak voltak fényes oldalai is : az

iskolai képzés több tartalmat, a tanárok munkássága méltánylást, az igazi

érdem pedig kell elismerést nyert. Nem mellzhetjük egyszersmind annak
megemlítését, hogy Hyross Sámuelt, a nyitrai gimnáziumnak tudós és buzgó
igazgatóját a jól teljesített munkáért két ízben is legfelsbb elismerésre

méltatta, végül pedig, hogy tevékenységének nagyobb tért nyisson, a po-
zsonyi fgimnázium igazgatójává nevezte ki.

mozgalom. H- József halála után a nemzeti nyelv ápolása és terjesztése ügyében
élénk mozgalom indult meg. Már az 1790-ben, de különösen az 1792-, 1793-

és 1796-ban kiadott rendeletek oda czéloznak, hogy a nemzeti nyelv az

összes intézetekben taníttassék és ezért a magyar nyelv számára külön tan-

széket állítanak és annak tanárát tiszteletdíjjal látják el. 1792-ben 51 közép-
iskola volt a magyar korona területén, melybl 21-et a kegyesrendiek vezet-

tek. Ez iskolák közül 11 oly helyen volt, hol a tanuló ifjúság nagyobb
részének anyanyelve a magyar voit, vagy pedig oly magyar városa jutott,

hol a tanuló ifjúság könnyen elsajátíthatta a nemzeti nyelvet. Nem forgott

fenn tehát annak a szüksége, hogy azon iskolákban külön magyar nyelvi
tanszék állíttassék. Csupán tíz helyen állítottak ilyent, mint : Kis-Szeben,
Nyitra, Pest, Podolin, Privigye, Rózsahegy, Selmecz, Sziget, Temesvár és

Trencsén városokban. A magyar nyelv tanára 100 frt tiszteletdíjat kapott a

tanulmányi alapból. Nyitrára Laczkó Ambrus házi másodfnököt nevezte ki

a tankerületi figazgató. Ekkor már nagyon ráfért az ifjúságra a nemzeti
nyelvnek tanítása. Az a derült kép, melyet Mösch Lukács a XVIII. század
elején Nyitráról és vidékérl rajzolt, már nagyon elhomályosult. 1795-ben
nyelv szerint osztályozták a nyitrai gimnázium ifjúságát ; 412 tanuló közül
175 (42°/ ) tudott magyarul, 237 (58%) pedig nem. A kik nem tudtak,

azok kötelesek voltak a magyar nyelvi órákra eljárni. 1800-ban már valami-
vel kedvezbb az arány. Ekkor már csak a fele nem tud magyarul ; ezek
is fleg az alsóbb osztályok tanulóiból kerülnek ki, a mi azt mutatja, hogy
a családok és a falusi iskolák eltótosodtak.

A kormány 1795-ben az országos tanügyi bizottság sürgetésére némi
hajlandóságot mutatott az eltörölt konviktusok helyreállítására. Már bizo-

nyos intézkedéseket is foganatosított. Három évvel késbben azonban meg-
változtatta tervét, elrendelte a nyitrai konviktus lerombolását, ha az el nem
adható. E rendelet ellen a kegyesrend fnöke felebbezett, kifejtve, hogy a
lerombolás következtében a piaristák épületei sokat veszítenek, az összhang
megromlik, az anyag eladásából pedig annyi sem várható, a mibe a lerom-
bolás kerülne. Kéri tehát az épületnek átengedését a piaristák részére. A
helytartótanács ettl nem idegenkedett, de feltételeket kötött ki. A piaristák

azonban nem voltak hajlandók e feltételeket elfogadni és újra kérelmezték
az épület minden feltétel nélkül való átadását ; a mit azután 1801-ben meg
is nyertek. így bírják ezt a mai napig.

Fianczia 1809-ben a franczia hadjáratok alatt úgy a kollégium, mint az isko-
háborúk.

j^j, so ]ca-t szenvedtek. Már július hóban 300U sebesült katona volt Nyitrán
elhelyezve; ebbl több mint 200 jutott a konviktusra és az iskolai épületre.

Július 17-én szétbocsátották az ifjúságot, hogy a ragályozás áldozatai ne
legyenek. Aug. hó 20-án a kollégiumot is lefoglalták kórházul. Kluch József

püspök az itt maradt 14 rend-tagot a Feroncz-rendieknél helyezte el a fels
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HORVÁTH SÁNDOR
figazgató, a nyitrai fgimnázium igazgatója.

városban. November 30-án a még fenn-
tartott néhány szobát is át kellett en-
gedni, úgyszintén a könyvtárt, az orató-

riumot és sekrestyét. Az összes fölszere-

lést a legnagyobb sietséggel és a polgá-
rok segítségével néhány óra alatt a tem-
plomba hordták át, melyet a ragály miatt
bezártak. Qéczy András házfnök keserve-
sen panaszkodik a rombolás és veszteség
fölött, melylyel az áthurczolkodás tör-

tént. Végh István fbiztos deezember hó
17-én arról értesíti a nyitrai püspököt,
hogy a piaristák templomát is kénytelen
volt kórházzá átalakíttatni.

Az iskolákat csak 1810. jun. hó ele-

jén nyitották meg, és pedig 4 osztályt a
városilázán, 2-t pedig az elemi iskola

épületében. A katonai kórház parancsnok-
sága, magasztaló] ag emlékezik meg a

piarista atyák önzetlenségérl és vallási

buzgalmáról, melyet a kórház betegei

iránt önként teljesítettek, s a mely ne-
mes hivatásnak ketten közülök áldozatai

is lnek.

Ezután egész 1831-ig, midn a kolera kezdett dühöngeni, nem zavarta
semmi sem az iskolai eladásokat. A kollégiumot ekkor az a veszély fenye-
gette, hogy a konviktus épületét járványkórházul alakítják át. Midn a pia-

risták a megye e határozatáról értesültek, tiltakoztak ellene. Czélt is értek,

mert a járványkórházat a Pár-utcza végén lev ispotályban helyezték el.

A nemzeti szellem hatalmas ébredése a 40-es évek elején betört az

iskola falai közé és reformokat követelt, különösen pedig a nemzeti nyelv
elsbbségi jogainak érvényesítését hangoztatta. Az 1841. évben kiadott udvari
rendelet értelmében a tankerületi figazgató felhívja a tanári testületet, váj-

jon a magyar tannyelvet behozhatónak véli-e a nyitrai gimnáziumban ? A
tanári testület a gimn. ifjúság nyelvi viszonyainak lelkiismeretes megbírálása
ulán oly értelm felterjesztést tett, hogy a jöv tanévben azt csak az els
osztályra nézve tartaná tanácsosnak. A mit azután fokonkint foganatosított

is, úgy hogy az 1844—45, tanévben az egész intézet tannyelve a magyar
lett. Erre azután új nevet is vett fel : „Közép királyi tanoda"-nak czímezte
magát és e nevezetét megtartotta 1850-ig.

A kollégium hittani tanfolyamának hallgatói is felbuzdultak az általá-

nos lelkesedésben s hogy a tanári pályára annál méltóbban elkészülhessenek,
a pesti növendék-papok példájára" megalkották 1843-ban a „Dugonicsa-tár-
saságot.

A konviktus épületét a társház 1848-ban Nyitravármegye felhívására

szívesen átengedte az ujonezok számára; 1849-ben pedig, Jeszenák János
kormánybiztos felhívására egy létesítend katonai kórház czéljaira engedte
át a gimnáziumi épületet, a melyekhez a cs. kir. biztos ugyanazon év szep-
1 ember havában a kollégium második emeletét is hozzáfoglalta.

Az 1850. ápril 10-én kiadott intézvény értelmében a nyitrai gimnázium Abszoiuti:

a Pozsonyban székel cs. kir. miniszteri biztos hatósága alá rendeltetett és

Kozacsek József személyében kerületi felügyelt (Distrikts-Schulinspektor)
nyert. Az intézvény meghagyja az új tanrendszer behozataláig az eddig
érvényben levt, s különösen hangsúlyozza, hogy az iskolákban minden
ayelv-kényszer mellzend, mit a tanárok kedvezen értelmezvén, a tantár-

gyakai majdnem kivétel nélkül magyarul tanították. Errl a miniszteri biztos

értesülvén, szigorúan utasítja ket elbbi rendeletére, úgy magyarázva azt.

hogy a Ii. félévben a vidék nyelvéhez alkalmazkodjanak. Ugyan e hó 8-án
kérdés létetik a tanári testülethez : vájjon helyrajzi, közlekedési és nemzetiségi
szempontokból kivánatos-e az intézet fentartása ? alkalmas-e arra, hogy 8 oszt.

iskolává íejlesztcssék, vagy kisebb iskola legyen, vagy pedig reáliskolává
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alakíttassák át? A tanári testület a 8 oszt. gimnáziumot ajánlotta, melynek
létesítését a közoktatási minisztérium 1850. évi okt. 6-án kelt kiadványával
el is rendelte. Tannyelvvé a szlávot tette és annak behozatalát a két alsó

osztályra azonnal kötelezleg elrendelte ; a német nyelv kötelez voltát pedig
minden osztályra kimondotta. De megengedte a magyar nyelv tanítását is

oly tanulókra nézve, a kiknek szülei ezt kívánják. Midn a tanári testület

azon felterjesztést tette, hogy a szláv nyelv behozatala miatt a tanulók el-

hagyják az intézetet, azért czélszerü volna, ha magyarul is tanítanának,
nov. hó 3-án azon választ nyerte : ha tótok hagyják el az intézetet, az nem
egyéb fészkeld henczegésnél ha pedig magyarok teszik ezt, ám legyen,
keressenek maguknak megfelelbb iskolát. A magyar tannyelv rövid uralom
után számzetett az iskolából. De ez az állapot nem tartott, sokáig, mert
1860. deczember hó 8-án a magyarországi kegyes tanító-rend fnöke, mint
fentartó, következket jelenti a magy. kir. helytartó tanácsnak: „A nyitrai

és trencséni gimnáziumokra vonatkozólag, melyekre a lefolyt évtizedben a

cseh és német tolatott tannyelvül, az igazgatóság felhatalmaztatott arra,

hogy a gylölt cseh nyelv helyébe lassankint a magyart tegye; folyó évi

november havában pedig meghagyatott, hogy a tanári kar oda törekedjék,

miszerint a német nyelvet a magyar váltsa fel idvel, azonban parancsolat
adatott már tavaly, hogy a növendékek a vallástant anyanyelvükön tanulják.

A magyar nyelvnek behozatalát az említett gimnáziumokba a nyitrai és

trencséni lakosság örömmel fogadta, a nyitrai püspök úr pedig a kegyes-
rend fnökségéhez intézett levelében helyeselte, st magasztalta ezt a ren-

delkezést."
Gimnázium a nyitrai kollégium alapvagyona, mely a század elején beállott pénz-

válság következtében mintegy felére, vagyis 30,000 forintra csökkent, már 1848

eltt nem volt elegend a gimnázium fentartására. A rend már akkor kény
telén volt központi pénztárából segélyezni e társházat. E teher az iskolának
fgimnáziummá történt átalakításakor, midn a tanárok száma megkettzdött,
még érzékenyebben nehezedett a különben is sok fell igénybe vett köz-
ponti pénztárra, azért a rend kormánya, fájó szívvel ugyan, de kénytelen
volt felsbb helyre oly jelentést tenni, hogy a nyitrai gimnáziumot segély
nélkül fenn nem tarthatja, legfölebb arra érzi magát kötelezve, hogy az

alapítvány-levélben kikötött 7 szerzetes tagnak ellátásáról gondoskodjék. E
kijelentés után különféle bizottsági tárgyalások indultak meg, de az azokban
felvetett tervek kevés sikerrel kecsegtettek ; 1 862-ben tehát Roskoványi Ágos-
ton nyitrai püspök karolta fel az ügyet, tárgyalásokba bocsájtkozva a kegyes
tanító-rend fnökével, ajánlatot tett 5 tanári állomás díjazására, „mert — úgy
mond — a tanügy czélszerbb kezelése, s több fontos indoknál fogva nagyon
kívánatos lenne, hogy az egész középiskola vezetése ugyanazon szerzetes

testület tagjaira bizattassék." De a kegyes tanító-rend fnöke a nemes lelk
püspök ajánlatát nem fogadhatta el, mert az alapítványul felajánlott 50,000
forintot 5 szerzetes tanár ellátására elégtelennek tartotta, a minthogy tényleg
500 írtból, a mennyi a legkedvezbb körülmények között egy tanár eltartá-

sára jutott volna, ill ellátást nem biztosíthatott.

Rosköván*!
Miután a tárgyalás a kegyes tanító-rend fnökével sikerre nem vezetett,

Roskoványi Ágoston püspök 1863-ban elhatározta, hogy a hiányzó öt tanári

állomást saját egyházmegyéjének papjaival fogja betölteni. Az egyházmegyei
papok tanári állomásaikat az 1863—64. tanévben tényleg el is foglalták és

azóta vegyesen tanítanak a piarista tanárokkal együtt. Ennek a különben
nemes elhatározásból történt alapításnak az volt a gyengéje, hogy a csekély
fizetéssel ellátott egyházmegyei tanárok a tanárságot csak átmeneti stádium-
nak tekintették és siettek a tanári széktl megválni, mihelyt valami jobb
egyházi javadalom kínálkozott számukra, s hogy a megyés püspöknek kevés
képzett tanára levén, sokszor zavarok támadtak a tanári székek betöltése

körül, a min végre úgy segítettek, hogy világi tanárokat is fogadtak fel.

A torna tanítása az 1868 --69., a rajzé az 1869—70. tanévben hozatott

be ez intézetbe. Mindkét tantárgy tanára a tanulmányi alap terhére ln ki-

nevezve.
önképz kör. Malonyay István buzgólkoclására az 1868—69. tanévben megalakult

ez intézetben az önképz kör, melyet a rákövetkez évben Horvát Sándor
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elnök „Á nyitrai kath. fgimnázium ifjúságának önképz-egylete" czím alatt

végleg szervezett, s mely „Dugonics önképz-kör" czime alatt mai napig is

fennáll. Cssz Imre pedig egy ifjúsági segélyz-egylet alapjait vetette meg.
Az egylet, melynek alakuló gylése 1884. deczember 14-én tartatott meg,
vagyonban megersödve, a mai napig sok szegény ifjút segélyezett.

Midn Horvát Sándor a gimnázium vezetését i 886-ban átvette, els Horvát sán.ioi

teendje volt, hogy az intézet kebelében dúló küzdelmeknek véget vessen,

a mi akkor csakhamar sikerült is. A régibb korból fenmaradt azon visszás

állapotot, hogy az intézetben két tanári testület létezett, mely külön osztá-

lyokra tagolva tanított, szívós kitartásával úgy szüntette, meg, hogy felsbb
helyen kieszközölte az egységes tanítás elrendelését. Els így megsznt az

az anomália, hogy a piaristák csak az alsó üt, a világi papok pedig csak a

fels három osztályban tanítsanak. Kieszközölte 1891-ben a közoktatási

minisztériumtól, hogy a felállíttatni szándékolt párhuzamos osztály összes

bevételei a város részére engedtettek át, a mely ezáltal oly kedvez hely-

zetbe jutott, hogy ezen mai napig fennálló osztály költségei a városi pénztár-

nak úgyszólván semmi terhével sem járnak. Több ízben tett felterjesztésére

a nagym. vallás és közoktatási minisztérium 1892. évi 3522. sz. rendeletével

a görög-pótló tanfolyam tanárainak díjazását állandónak jelentette ki. Szívós

és csüggedni nem tudó munkássága azonban a gimnáziumi épületnek gyöke-
res átalakítására irányult. Mindjárt igazgatósága kezdetén mozgalmat, indított,

memorandumokat írt, kért, könyörgött mindenütt. Thuróczy Vilmos Nyitra-

vármegye fispánja, a gimnázium érdekét melegen felkarolva, eszméjét ma-
gáévá tette, s igyekezetét úgy a megyénél, mint a minisztériumnál elmoz-
dította. Az támogatására szavazott meg azután Nyitravármegye 1896. évi

február 25-én a millenáris alapból a gimnáziumra 20,000 forintot, az hat-

hatós közbenjárására vett fel e czélra a vallás és közoktatási m. kir. minisz-

térium 50,000 forintot az országos költségvetésbe. Es így most már közel van
annak a reménynek teljesülése, hogy a nyitrai fgimnázium modern iskola-

épületet nyer.

A nyitrai kath. fgimnázium állapota az 1895—96. tanévben következ :
1896—1896 -

Tanári testület : Igazgató : Horvát Sándor. Tanárok : Dr. Bartonik Antal,

Cseh Lajos, Czeqlédy István, Endrödy Gyula, Ferenczi József, Huber Imre,

Kádek István, Kmetylcó Pál, Dr. Lévny Ede, Petrovits László, Thurzó Ferencz,
Vánj Gellért, Véber Antal, Zongor József. Iskola-orvos és egészségtan tanár

:

Dr. Biringer Ferencz. Torna-tanító : Giszer Gyula. Más vallású hitoktatók :

Kocsis József ev. ref., ifj. Laczkó János ág. ev., Starh Samu és Fischer Ignácz
izr. Rendkívüli tantárg^yakat tanítanak : Ferenczi József franczia nyelvet,

Czeglédy István egyházi- és méneket, Endrdy Gyula szabadkézi rajzot,

Giszer Gyula vívást. A rendes osztályok száma 8, a párhuzamosoké 2. Be-
íratott az egész tanévben 429 tanuló, ezek közül a tanév végén vallásra

nézve volt 301 róm. kath., 8 ev. ref., 3 ág ev., unitárius 1, izraelita 81. —
Anyanyelvre nézve magyarnak vallotta magát 374, németnek 3, tótnak 17.

Helybeli volt 157, megyebeli 148, más megyebeli 88, külföldi 1.

Az intézetben fennálló egyletek és körök a következk: Az ifjúság se-

gélyz sz. Ágoston egylet 11,676 frt alaptkével. „Dugonics önképz-kör",
zenekör, énekiskola. Van az intézethez kötött 48 ösztöndíja, 32 segély-díja,

9 jutalomdíj a, minden évben 4000 frt járulékkal. Az intézet összes táraiban
34,362 darab oktatási eszköz található 33,892 frt értékben.

AZ ÉRSEKÚJVÁRI GIMNÁZIUM.

Érsekújvár csak a XVI. század közepén keletkezett. Várdai Pál észter- gím^imm.

gomi érsek, hogy Nyitja és Komárom megyében fekv birtokait a portyázó

török csapatok ellen megvédelmezze, a Nyitra folyó jobb partján ers föld-

várat építtetett. Oláh Miklós érsek az ersséget kibvítette, kirl azután

|'<M ideig Oláh-Uj várnak is nevezték. Pázmány Péter is nagy gondot fordított

e várra. A magán-várból késbb királyi ersség ln, a mely kulcsa volt

az egész északnyugati Magyarországnak. A XVIII. század húszas éveiben,
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miután Komárom mellett már nem volt rá szükség, királyi rendeletre le-

rombolták.

A vár védelme alatt keletkezett a hasonló nev mezváros, melylyel
Széchenyi György érsek, mint földesúr, 1691-ben egyezséget kötött. Ez
egyezség képezte alapját a mezváros felvirágzásának.

A XVIII. és még a XIX. század els felét joggal nevezhetjük Nyitra-
vármegyében a nyelvi kialakulás korszakának. És ezt a magyarságra nézve
nem mondhatjuk szerencsésnek. Nyitrán és környékén a magyarság össze-

zsugorodik és sokat veszít régebbi intenzitiv voltából. Annál nagyobb érdem
Érsekújvárra, hogy hátvédül megalkotja a magyarság ers bástyáját, a mit
els sorban iskoláinak köszönhet.

Iskolája volt már a XVI. század második felében. Az iskola-tanító

1587-ben az iránt folyamodik Verancsics érsek elhunyta után a kamarához,
mely az érsekség birtokait kezelte, hogy eddigi ellátása a jövre is biztosít-

tassék. A XVII. század nem kedvezett e város iskolaügyének. Az utána
következ században azonban a népesség arányával iskolái is gyarapodtak.
A Ratio Educationis behozatala alkalmával a városi iskola fnépiskolává
(schola capitalis) szerveztetett, a melynek felsbb osztályában már a latin

nyelv elemeit is eladták azoknak, kik közép-iskolára szándékoztak menni.
Az 1796-iki czímtár szerint e fnépiskola igazgatója Tarkó Béla esperes volt,

tanítói pedig : Szomolányi Fülöp, Szálisz János és Dvorágh János. Ilyen f-
népiskola volt még Nyitravármegyében ugyanakkor Privigyén és Szakolczán,

továbbá Nyitrán két igazgatóval és 4 tanítóval.

Alapítása. a közép-iskola Érsekújváron csak e század 40-es éveiben keletkezett.

Hogy a város ez iskolája minden küls segély nélkül egyedül a polgárság-

áldozatkészségébl nyert életet s áll fenn a mai napig, az mindenkor nagy
dicséretére válik e város lelkes polgárságának.

Zsibrényi József városi ftanító indította meg eziránt a mozgalmat. Ez
a derék tanférfiu a 30-as években fáradhatlan buzgalommal gyjteni kez-
dett egy gimnáziumi alapra a városban és környékén ; megnyerte az elöl-

járóságot annak az eszméjének, hogy a népiskola átépítés alatt lev
épületét oly terjedelemben vezettesse keresztül, hogy abban a létesítend
gimnáziumnak is elég kényelmes helye legyen. Az új épület részint városi
költséggel, részben kegyes adományok és a lakosság ingyen munkájával
1832-ben teljesen elkészült. Az irányadó körök hosszas tárgyalás után a
Ferencz-rendiek tartományi fnökéhez fordultak, aki, miután a rendnek
a városban volt zárdája, személyenkint 100 e. forint díjazás mellett hajlandó-
nak mutatkozott az intézetnek tanárokkal való ellátására. A város, mely a
magyar nyelvre nagy ügyet fordított, kikötötte, hogy a rend mindenkor csak
született magyarokat alkalmazhat tanárokul.

Miután mindent rendbe hoztak, 1832. évi július 30-án folyamodványt
1 erjesztettek fel Felségéhez az iskola engedélyezése végett. Kérelmükben
különösen kiemelték, hogy ebben a nagy kiterjedés vármegyében az ö vá-
rosukat kivéve, nincs egyetlenegy hely, ahol a nyitrai, trencséni és részben
a barsi ifjúság a magyar nyelvet elsajátíthatná, hogy az életviszonyok náluk
sokkal kedvezbbek, mint más városokban és hogy az intézet felállítása sem
a kincstár, sem a tanúimányi alap, sem a polgárságnak megterheltetésével
nem fog járni. A kérvényre tagadó válasz érkezett, azon megokolással, hogy
a rendelkezésre álló alap a tanárok díjazására nem elégséges, a megye és
a vidék pedig elegend tanintézettel rendelkezik és így az intézet hiányt
nem pótol. Xyitravármegyének, valamint a városnak 1834-ben megújítói 1

kérelme egyformán sikertelen maradt. 1839-ben azonban maga a helytartó-
tanács hivta fel a várost a gimnáziumi alap kimutatására. S miután fdköz-
ben az alapot újabb gyjtéssel gyarapították, a város pedig a maga jövedel-
meibl 3000 frtnyi évenkinti hozzájárulást szavazott meg, Nyitravármegyé-
nek 1840-ben megválasztott követei pedig azt az utasítást kaplak, hogy ez
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iskolának felállítását az országgylésen szorgalmazzák, a legfelsbb enge-
dély sem váratott sokáig magára. Adámkovics Mihály tankerületi figazgató
1842. június 13-án értesítette a tanácsot az engedély megadásáról.

Az iskola megnyithatásának engedélye általános örömet keltett a város Megny'ltás -

polgárainál. Az ünnepélyes megnyitás 1842. október 2-án történt. A beigtató

tisztet a tankerületi figazgató helyetteseként Balázs Teofll esztergomi igaz-

gató végezte. Az egyházi szertartás után, mely alatt a Simon András városi

polgár által készíttetett ifjúsági zászló is megszenteltetett, az ünnepl közön-
ség az iskola helyiségében gylt össze, hol Paulik István város birája és

Koppan Jen újonnan kinevezett gimn. igazgató az ünnep fontosságát tár-

gyazó beszédeket mondottak. Nyitravármegyét egy küldöttség képviselte a

megnyitó ünnepélyen.

A nevezetes nap emlékére „Hálakoszorú li czímmel emlékverset nyomat-
tak ki, a pénzalap növelésére tánczvigalmat rendeztek és a várost kivilágí-

tották.

A megnyitás idejétl 1848-ig serényen folyt a tanítás munkája, a ta- Bezárás.

nuló ifjnság száma meghaladta a másfél százat. Az 1848— 49-iki tanévben,
mint a többi intézetekben, a mozgalmas idk miatt korábban zárták be és á

következ tanévben késbb nyitották meg az iskolákat. Az 1850—51. tanévet
még befejezték ; mivel azonban az új szakrendszer behozatalával a tanárok
létszámát emelni kellett volna, a mi a város anyagi erejével és a gimn. alap

jövedelmével nem állott arányban, ez iskolát is, mint sok mást, egyszeren
bezárták.

Az 1860-ban újjáalakult alkotmányos tisztikar egyik els teendjének újjáéledés.

tartotta a beszüntetett gimnázium életbe hívását. Több sikertelen kísérlet

után ismét a Ferencz-rend tartományfnökéhez fordultak tanárokért, aki

arra késznek is mutatkozott, ha a város a megnyitási engedélyt a helytartó-

tanácsnál kieszközli. A helytartó-tanács 1861. szeptember 16-án utasította

a tanácsot, hogy addig is, míg legfelsbb helyen az iskola megnyitásának
engedélyét kieszközli, kösse meg a sz. Ferencz-rend tart. fnökével a szer-

zdést. E felhívásnak a város 1861. október hó 9-én tett eleget, minden
tanár számára évi 400 frtot biztosítva. Az engedély rövid id alatt megérke-
zett és az iskola ugyanazon év november havában megnyílt, de egyelre
csak két osztálylyal. Az 1862—63. tanévben a két elbbihez hozzájárult a

III. osztály is. Idközben a város megnyervén a IV. osztály megnyitására
az engedélyt, az 1861. évben kötött szerzdés módosításáról kellett gondos-
kodni. A módosított szerzdés a város és a sz. Ferencz-rend között 1863.

október 22-én jött létre. A város adott helyiséget, elvállalta a berendezést,

a tanárok fizetését 1864. októbertl fogva évi lOü forinttal javította, a sz.

Ferencz-rend kötelezte magát alkalmas tanárok kirendelésére.

E szerzdés alapján a gimnáziumi oktatás egész az 1867/8. tanévig
változatlanul fennállott. Az iskola alaptkéje 1864-ben egy harmadízben ren-

dezett gyjtéssel kerekszámban 29,000 forintra emelkedett, a szertárak vásár-

lás és ajándékozás útján szépen gyarapodtak, az érsekújvári takarékpénztár
pedig állandó jutalmat tzött ki szorgalmas tanulók megjutalmazására.

Az 1867/8. tanévben életbe léptetett új tanrendszer a rajztanítást a gim- Világi tanáro,í -

náziumokban köteleznek mondván ki, a város úgy határozott, hogy minden
tanuló fizessen a rajztanárnak 1 forintot, a város pedig évi 315 frt évi díjat

biztosít számára. A végleges rajzterem azonban csak 1878-ban készült el,

midn a gimnázium épületét 8500 frt költséggel kibvítették.
Az 1882 3. tanév folyamán Farnady Martinian, a sz. Ferenczrend tart.

fnöke, felmondta a várossal kötött szerzdést, valószínleg azért, mert
belátta, hogy az 1883-iki XXX. t.-cz. értelmében a rend nem lesz képes a

szerzdéses kötelességnek eleget tenni. Erre a városi képviseltestület elha-
tározta, hogy világi tanárokat alkalmaz, a mi az 1883/4. tanévben részben
már meg is kezddött. A világi tanárok fizetését a képviseltestület 800 írt-

ban állapította meg. Midn a közoktatási kormány az új szervezésrl érte-

sítést nyert, felhívta a város közönségét, hogy az új szervezést „Alapító nyi-

latkozat" alakjában megersítés czéljából terjeszsze fel hozzá. Az alapító

nyilatkozatot a város — idközben kívánt hiányok pótlása miatt — csak
1887 június hó 23-án tartott rendkívüli közgylésébl terjesztette fel. E sze-
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rint a gimn. tanári testület a liittanár, szépírás és tornatanítókon kívül öt
tagból áll, akik 800 frt fizetést és 150 frt lakbérilletményt kapnak, az igaz-
gató ezenfölül 50 frt tiszteletdíjban részesül. A rendes tanárok 100—100 frt

ötödéves pótlékot húznak, de fizetésök a pótlékokkal együtt 1200 frtot meg
nem haladhat. A rendes tanároknak joguk van nyugdíjra. A tandíjat hely-
beli tanulókra nézve 10, a vidékiekre 20 forintban állapították meg. A város
az algimnázium rendelkezésére bocsátott az iskolai épületben 9 helyiséget,
nevezetesen : 6 tantermet, 1 múzeumi, 1 igazgatói és 1 könyvtári és egyúttal
tanácskozmányi helyiséget, a melléképületben pedig téli torna-helyiséget.
Az épületek fentartásáról a város gondoskodik ; ugyanazt terhelik az összes
felszerelési költségek. Fedezetül szolgálnak : a 27,332 frt iskolai alap jöve-
delme, a tandíjak és a város közjövedeimei. Az iskola jellege róm. katholikus,
tannyelve magyar. A tanárokat a városi képviseltestület választja, de a
közoktatásügyi miniszter ersíti meg. Az 1889/90. tanévben a rendes tanárok
fizetését 900 írtban szabályozták, a mi a tandíjaknak 12, illetleg 24 frtra

történt emelésébl eszközöltetett.

Az 1893 4-iki tanévben mozgalom indult meg, hogy a csonka intézet
teljessé tétessék. Fogd Károly ügyvéd, lelkes iskolabarát, az 1893 okt. 3-án
tartott képvisel közgylésen meleg szónoklat kíséretében indítványt tett az
iskola kiegészítésére. Az indítványt a közgylés egyhangúlag elfogadta, Fogd
Károly, Hofer Ferencz, Félix János, Schwitzer Samu, Mészáros Kornél, Aigner
Adolf, Klein Lajos, Moravitz János, Galgóczy Gyula, Miklska Aladár, Dohmann
Ferencz és Druga József tagokból álló bizottságot választott, hogy az iskola
kiegészítésére nézve tervezetet terjeszszen a képviseltestület elé. A bizottság
az ugyanazon évi nov. 6-án megtartott közgylésen terjesztette be javaslatát,

a melyben a teljes gimnázium szükségességét és czélszerségét hangsúlyozza;
kifejti, hogy ezideig az algimnázium költségeihez a város saját jövedelmei-
bl évi 7200 írttal járul, hogy a teljes gimnázium létesítése esetében e
költség legfölebb 2800 írttal szaporodhatik és így a várost évenkint mintegy
10.000 forint fogja terhelni. Indítványozza egyúttal, hogy ez összeg meg-
szavazása mellett kéressék fel a közoktatási kormány az iskolának állami
kezelésbe leend átvételére. A közgylés a tett indítványt elfogadta és egy
teljhatalmú bizottságot küldött ki, hogy az elterjesztés határain belül a
szükséges lépéseket a minisztériumnál megtegye. A bizottság memorandumot
szerkesztett és azt Fogd Károly elnök vezetése alatt személyesen nyújtotta
át a miniszternek. Egyelre azonban a miniszter az állami költségvetésre
való tekintettel nem tárgyalta a kérést. A bizottságot az elutasító válasz
nem csüggesztette el. Kérelmét késbb Eötvös Lóránt báró közoktatásügyi
miniszternél is megújította, a ki meg is ígérte, hogy még az 1893/4. tanév
folyamán miniszteri biztost fog kiküldeni a tárgyalások megindítására. Mivel
azonban a miniszteri biztos késett, az 1894 aug. 27-én tartott képvisel
gylés a gimn. bizottság ajánlatára elhatározta, hogy az V. és VI. osztályt
fokozatosan megnyitja, s az V. osztály az 1894/5. tanévben tényleg meg-
nyílt, mely azután a nyilvánossági jogot is elnyerte.

Hofer Károly kir. figazgató és miniszteri biztos végre 1894 jul. 14-én
megérkezett a városba, hogy az iskola fejlesztése és állami kezelésbe vétele
iránt a tárgyalásokat megkezdje. Ezen alkalommal megállapodtak, mely
megállapodást 1895 aug. 12-én a közgylés is elfogadta, hogy a város átadja
a gimnáziumot az államnak, hozzájárul évi 10.000 forinttal, a tanároknak
az állam beszámítja a városnál töltött éveket nyugdíjukba; a város új épü-
letet emel s abba belefekteti a 27,000 forint gimnáziumi alapot.

Az átvétel ezúttal elmaradt, a város pedig megnyitotta az 1895/6. tanév
elején a VI. osztályt, a melynek a közoktatásügyi kormány 1896 január 2-án
adta meg a nyilvánossági jogot, azon megjegyzéssel, hogy jövre ezen
jognak folytatólagos megadását a tanári fizetések megfelel emelésétl és a
rendes tanárok számának törvénykövetelte szaporításától teszi függvé. A
város közönsége e felhívásnak eleget teend, 1896 április hóban tartott

képvisel-közgylésen a tanárok fizetését újra fölemelte, még pedig az igaz-

gatóét 1100 frtra 250 frt lakbérrel és 100 frt tiszteletdíjjal, a rendes tanárokét
1100 frtra 200 frt lakbérrel és öt 100 frtos ötödéves pótlékkal. A helyettes

tanárok fizetését 800, a hittanárét 500, a tornatanítóét 300 írtban állapította
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meg. E többkiadás biztosítására a tandíjakat - - helybeliek és vidékiekre
nézve egyaránt — 30 frtra emelték föl. — Az 1896/7. tanévben megnyílt
a VII., az 1897/8. tanévre már a VIII. osztály.

A városi közhangulat ma olyan, hogy az intézetet inkább városi keze- Tanári testuiek.

lésben óhajtanák megtartani, ha a közoktatási kormány részérl megfelel
segélyben részesülnének.

Az iskola az országos tantervhez alkalmazkodik. Tanári testülete az
1895/96. tanévben : Félix János igazgató. Tanárok : Dvihally József, Finta
Ferencz, Marsovszky János, Novotny Henrik, Straub Gyula, Szabó István,

Tiszó Lajos, Vrancsits Gyula. Hitoktatók : Luzsicza Gyula r. kath., Sarudy
Ottó ev. és ág. hitv. ev. Eichter Zsigmond és Gráf Adolf izr. Rendkívüli
tantárgyakat tanítottak : Geider Géza franczia nyelvet és gyorsírást, Dvihally
József szabadkézi rajzot, Plichta János egyházi és méneket'

A beirt tanulók száma 273, a tanév végén 265, még pedig vallásra tanulók.

nézve 179 r. kath., 3 ág. hitv. ev., 3 ev. ref.. 80 izraelita, anyanyelv szerint

251 magyar, 8 német, 6 tót ; illetség szerint 144 helybeli, 39 megyebeli,
82 más megyebeli. A tanulók közül csak magyarul beszél 146. A tandíj

egész évre 30 frt, mely alól felmentetett részben 15, egészben 39. . Van az

intézetnek némi alapja a tanulók jutalmazására, azonfölül a helybeli takarék-
pénztár is szokott jutalmakat juttatni a szorgalmas tanulók részére.

Az intézet felszerelése taneszközökben a következ : A tanári könyvtár Felszerelés.

4281 drb, a földrajzi gyjtemény 84 drb, a pénz- és éremgyüjtemény
1683 drb, a természetrajzi gyjtemény 6037 drb, a vegytani 467, a termé-
szettani 234 drb. áll. Rajzeszköz van 678, tornaeszköz pedig 25. Van ifjú-

sági könyvtára is.

A PRIVIGYEI GIMNÁZIUM.

A kegyesrendi atyákat Pálffy Pál nádor özvegye Khuen Francziska
grófn 1666-ban telepítette meg Privigyen. A három piarista atya egyelre
a bajmóczi várban, az alapító grófnnél nyert szállást, és azonnal hozzá
fogott a hittérítésíiez és az ifjúság tanításához. A kollégium alapkövét

ugyanazon év aug. hó 25-én tették le nagy ünnepélyességek között. Miután
egy privigyei polgár házában ideiglenesen lakást, a városi tanácsházban
pedig az iskolák számára hasonlóképen ideiglenes helyiségeket kaptak, még
azon év szén átköltöztek Bajmóczról Privigyére és serényen folytatták a

kollégium építését, valamint a fiuk iskoláztatását egészen a syntaxisig.

1674-ben bevonultak saját lakásukba, a rákövetkez évben pedig az

iskolákkal is elkészültek. A sanyargattatásból és szenvedésbl nekik is b-
ven kijutott. 1671-ben, midn egy rabló törökcsapat Privigyét és környékét
fosztogatta, k is, mint a többiek, a bajmóczi várban kerestek menedéket.
1678-ban pedig Thököly seregei sanyargatták ket. Házukat, iskolájukat és

templomukat kifosztották és feldúlták, két rendtársukat pedig, Tamás áldo-

zárt és Farkas rendi növendéket izzó vassal halálra kínozták. 1681-ben
ismét török és kurucz csapatok rohanták meg a várost, a hol akkor éppen
vásárt tartottak. A halálra rémült népség egy része, hogy puszta életét

megmenthesse, mintegy 50 körmöczi hajdúval együtt a piaristák kollégiu-

mába menekült, s annak kapuit eltorlaszolva, bátor ellenállásra készült.

12 óra hosszáig tartották fenn az ostromlókat, mig a szomszéd községekbl
kell segély érkezett, s a támadókat elkergették. A védelem 10 férfiú halá-

lába került. 1683-ban ismét Thököly seregeinek kezébe került Bajmócz és

Privigye. Ez alkalommal a katholikusoktól elvették templomaikat, papjaikat

pedig elkergették. A piaristák is hasonló sorsban részesültek. Kollégiumukat

kifosztották, ket pedig elkergették. A hajléktalanná vált atyák Lengyel-
országba menekültek és ott maradtak a béke helyreálltáig. Ezután mintegy
busz évig békességben éltek. A Rákóczi-féle szabadságharcz alatt azonban
isméi sokai szenvedtek. 1704-tl 1711-ig többször szünetelt a háborús ese-

mények miatt az iskola.

A szatmári békekötés után hosszú béke következett, s így a privigyei

piaristák is hozzá láthattak a tanügy fejlesztéséhez. Iskolájukat kibvítették

Privigyei

gimnázium.

Alapítása.

Zavarok.
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258 A közoktatás Nyitravármegyében.

hanyatlás.

Megszüntetés.

Tanárok.

Tanulok.

Alumneiim.

az arithmetikai, poétikai és rhetorikai osztályokkal éppen úgy, mint e rend
más iskoláinál ebben a korban szokásos volt.

A vallás-erkölcsi érzés nemesítését a buzgón föntartott és ápolt Mária-
társulatok segélyével fokozták ; a szabad eladást, a stílus finomságát, a
szónoki képességet pedig az azon korban divatos iskolai deklamácziók és
drámák szinrebozatalával emelték.

Privigyén, hol jelenleg mintegy 100 tanuló esik 4 osztályra, a múlt
században a tanulók száma néha a 300-at is meghaladta. E szám csak
országos csapások idején száll alá némileg és rövid idre, mihelyt a baj
megsznik, a tanulóság száma azonnal felszökken.

Midn Mária Terézia uralkodása alatt 1777-ben a már ismertetett tan-
rendszert a magyar korona országaiban is kötelezvé teszik, és az elemi
képzést a gimnáziumtól elszakítják, Privigyén is megcsappan a tanulók
száma. 1776-ban még 262 tanuló jár, 1780-ban már csak 88. Még inkább
megfogyott a tanulók száma II. József császár rendeletére behozott magas
tandíjak miatt. 1790-ben már csak 39 tanuló látogatja a privigyei gimnáziu-
mot, a mely szám a rákövetkez évben 31 -re csökkent.

II. József császár halála után a régibb tanrendszer, legalább nagy
részben, ismét vissza ln állítva, a tandíjak is eltöröltettek, a tanítási vágy
azonban itt a felsvidéken mégis fölötte megcsappant. Ennek különféle okai
voltak : a felsvidék kisebb városaiban bizonyos stagnáczió állott be, st né-
melyek határozottan hanyatlásnak indultak, a taníttatás küls feltételei el-
térleg a múlt század egyszerbb viszonyaitól, midn a szegények nagy
száma mendikálással tartotta fenn magát, egyre nyomasztóbbak lnek; a
tanügyi hatóság félszázadon át semmit sem tett a közmveldés fokozására,
st voltak tünetek, melyek arra mutattak, mintha nem szívesen látná az
általános mveltség terjedését ; és végre a nemesi osztálynak, mely azeltt
a felvidék tanulóságának zömét szolgáltatta, részben elszegényedése, részben
pedig más vidékre való elhúzódása.

1848-ban a gimnázium csak 4 osztálylyal bírt 2 teremben 2 tanár
vezetése alatt, mert sokan az iskolát felcserélték a harcz mezejével.

Az abszolút kormány 1851-ben a privigyei gimnáziumot is beszüntette
és termei húsz évig zárva maradtak. Csak 1870-ben rendelte el ismét a
közoktatásügyi kormány az iskolának fokozatos megnyitását, mely most is,

mint azeltt, a kegyesrendiek vezetése alatt 1874-ben 4 osztályú gimnáziummá
fejldött és mint ilyen áll fenn a mai napig, részben a kegyes tanítói-rend,
részben a tanulmányi alap segélye mellett.

A gimnázium tanári testülete 1895/96-ban : Karsay János igazgató

;

tanárok : FarJcas Ignácz, Langh János, Szálai Károly, Uferbach Jen (világi)
Ujsághy Géza (világi), Zentay József. Tornatanitó : Dobóczhj Lajos. Más val-
lású hitoktató : Ábelesz Lipót izr

A rendkívüli tárgyak eladói : Langh János tanít méneket, Ujsághy
Géza franczia nyelvet.

A beirt tanulók száma 98. A tanév végén : 87, még pedig vallásra
nézve 69 r. kath. 18 izr. — Anyanyelvre nézve 12 magyar, 23 német, 52
tót, — illetségre nézve 37 helybeli, 33 megyebeli és 17 más megyebeli.

Az intézet mellett Alumneum czímen segít egyesület áll fenn 6933 írt,

alapvagyonnal, mely a szegénysorsú tanulókat tankönyvekkel és pénzzel
segélyezi. E tanévben 42 tanuló 167 drb tankönyvvel és 20 tanuló 268 frt

készpénzzel segélyeztetett. Az intézet felszerelése tanítási eszközökben

:

természetrajzi szaknál 1973 drb, természettaninál 232 drb, vegytaninál 81

drb, földrajzinál 69 drb, történelminél 98 drb, mértani és szabadkézi rajz-
nál 814 drb, tornaeszköz 106 drb. A tanári könyvtár 2800, az ifjúsági
könyvtár 525 drb könyvet foglal magában. A pénz- és éremgyüjtemény
883 drb. A tandíj 24 forint.

A SZAKOLCZAI GIMNÁZIUM.

^mnáiium. Szakolcza, a múltban e vármegye egyedüli sz. kir. városa, népesség,
ipar, s vagyoni jólétre nézve legels helyen állott e nagyterjedelm megye
községei között.
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A XVII. század belviszályai alatt a város igen sokat szenvedett. Már
a régebbi idkben sok szerzetes-rendnek nyújtott települ helyet. Székház-
zal bírtak, s részben ma is bírnak e városban a ferenczrendiek, jezsuiták,

pálosok, karmeliták, irgalmasrendiek.

Régibb iskolájáról alig maradt ránk valami adat. Ellenség és több
nagy tzvész megsemmisítette annak még írott emlékét is.

Még a XVII. század második felében keletkezett gimnáziumának
megnyitási évét sem vagyunk képesek kell adatok hiányában biztosan
meghatározni.

A jezsuiták a várostól letelepedési engedélyt és a városházán ideiglenes Jezsuiták.

lakóhelyet kapván, késbb székházat építettek s minthogy 1672-ben szék-

házuk elöljáróját és a tanítók neveit is ismerjük, az iskola megnyitását az
1666—1672. közti évek valamelyikére kell tennünk. 1695-ig még több
kisebb ingatlan alapítványt nyertek, részben maguk is vásárolnak és be- Aiapitas.

cserélnek házakat az építend végleges kollégium és iskola számára. Tulaj-

donképeni alapítójuk azonban Szelepcsényi György esztergomi érsek volt,

a ki 1684. április 27-én kelt végrendeletében a trencsénmegyei Bán várat

minden hozzátartozandóival együtt — melyet az érsek az íllésházy grófi

családtól bírt zálogjogon, a Jézus-társaság szakolczai kollégiumának hagyo-
mányozta; a birtokot az íllésházy család 1729-ben váltotta vissza 90,000
forinton. A jezsuiták 1685-ben léptek e birtok használatába. E fényes ala-

pítvány birtokába jutva a köztéren több házat és üres telket vásároltak

össze, hogy oda építsék a templomot, a kollégiumot és az iskolát. A város

e telkeket 1693-ban 200 forint lefizetése után a polgári adóktól menteseknek
jelentette ki, s különben is, mint egy 1690. évbeli feljegyzésben olvassuk,

sok jóindulatot tanúsított a jezsuiták kollégiuma iránt; ingyen telkeket

adott az iskola számára, továbbá a közelségben egy kbányát, mely az

építkezéshez megkívánt anyagot szolgáltatta, azonfelül épületfát a saját

erdejébl.
A székház és templom építéséhez már a XVII. század utolsó tizedé-

ben hozzáfogtak. A székház a benne elhelyezett oratóriummal már 1700

körül készen állott, a díszes templom azonban csak 1725-ben készült el

teljesen. A székházat a rend generálisa 1701-ben kollégiumi rangra emelte.

A gimnáziumot, mely a rend e nembeli másutt fennálló intézeteivel

mindenben megegyezett, a megnyitás évétl kezdve egész 1773-ig, vagyis

kerek száz esztendeig a jezsuita rend látta el tanerkkel.

A rend eltörlése után (1773) még három évig tanítottak a gimnáziumban Rend eltörlése.

a volt jezsuiták. Szakolcza város kérelmére a kormány megengedte, hogy a
kollégium vezetését, nemkülönben a volt jezsuita székházat a városban már
régebben megtelepedett pálosok vegyék át, a mi 1776. november 11-én meg
is történt. A következ évben a Ratio educationis rendelvénye alapján a

szakolczai gimnázium — valószínleg tanerk és kell költség hiányában —
az úgynevezett nyelvtani iskolák kategóriájába soroztatott. Különben a

pálosok csak rövid ideig állottak ezen intézet élén. Az rendjök is a

jezsuitákénak sorsában osztozott. 1784-ig tanítottak ugyan még az intézetben

az elbb kirendelt tanárok, ekkor azonban kell tanerk hiányában bezárták
az iskolát. Az ifjúság száma is ersen megfogyott. Mikor a pálosok az inté-

zetet átvették, a tanulók száma még másfélszáz volt ; a bezáratáskor e szám
44-re csökkent. Ezután még 2 évig 32, illetleg 18 tanulóval mint magán-
intézet állott fenn az elbbi tanárok vezetése alatt, míg végre 1786-ban ezt

is betiltották. Erre 8 évi szünet következett. II. József császár reformtervei- Újjáéledés,

nek bukása után a város közönsége nem sznt meg kérvények és küldött-

ségek által a gimnázium helyreállítását sürgetni, míg végre 1793-ben czélt

ért. Az iskola királyi rendelettel visszaállíttatván, Szapáry József gróf pozsonyi
figazgató 1794 nov. hó 1-én nagy ünnepélyességgel megnyitotta.

A város most is csak nyelvtani iskolákat kapott, a tanítással ismét
volt pálosok lnek megbízva. Az iskolákat a volt jezsuita kollégiumban
helyezték el. Hogy az iskolaépületnek fentartása a jövben biztosítva legyen,

a régi iskolai épületet felsbb jóváhagyással eladták és annak vételárából

iskolai alapot teremtettek. 1801-ben az iskolai épületet katonai kórházzá
alakították át, azért az iskolákat a sz. Ferenczrendiek kolostorának néhány

33'
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Kerencziek.

Uj rend.

Tanárok és

Tanulók.

SZ

ez

szk szobácskájába kellett áthelyezni. Ugyanily sorsban részesült az intézet

1805-ben is. 1806-ban pedig a katonai sebesültek túlzsúfoltságából keletke-

zett járvány sanyargatta a város lakóit és az intézetet.

1807-ben az iskola vezetése a pálosoktól átszáll a szintén helyben lakó

Ferenczrendiekre.

A ferenczrendi atyák dicséretes buzgalommal egész 1850-ig mködtek
intézetben ; ekkor azonban a kormány bezáratta.

A város közönsége több ízben kérelmezte az iskola megnyitását, de

eredmény nélkül. Végre 1857-ben egy küldöttség magánál Felségénél
kérelmezte az iskola megnyithatását. Ennek meglett legalább az az ered-

ménye, hogy az iskola ugyanazon év okt. 1-én egy osztálylyal megnyílhatott.

A költségeket a város fedezte, az igazgatást a helybeli prépost-plébános

vállalta magára, a tanítással pedig, minthogy alkalmas tanerket nem kaptak,

jobbadán elemi iskolai tanítókat bíztak meg, kik az ifjúságot, mint más
felvidéki városokban, cseh-tót nyelven oktatták.

A rákövetkez évben felsbb engedély következtében az iskola mint négy
osztályú gimnázium nyílt meg, miután a város kötelezte magát, hogy az

iskola czéljaira alkalmas helyiségrl gondoskodik, azt berendezi, kell tan-

eszközökkel ellátja és azonfölül az iskola költségeihez évi három ezer frttal

hozzájárul. A tanítást cseh-morva tanárokra bízták, kiket azonban, mint
idegeneket, a m. kir. helytartótanács már 1861-ben elbocsátott és helyeiket

magyar tanárokkal töltötte be. Mihálih László igazgató és a derék tanári

testület azután erre az intézetre is reányomta a magyar bélyeget.

Az intézet azonban még mindig a ferenczrendieknél volt elhelyezve.

A kormány tehát a volt jezsuita kollégiumot, mely üresen állott, jelentékeny

költséggel átalakíttatta és abban az iskolának kényelmes és új otthont biz-

tosított.

Az iskola jellege és czíme : kir. kath. algimnázium, fentartója a tanul-

mányi alap, tannyelve magyar. Tanári testülete 1896-ban : Kopcsay János
igazgató. Tanárok : Franzm Alajos, Holez János, Jankó Gyula, Keczer Géza,

Riegler Henrik, Sárhegyi Lajos. Tornatanító : Dégay Gyula. Nem kath. hit-

oktatók : Quotidian György ág. hitv. ev., Weisz Samu izr.

Rendkívüli tantárgyakat tanítanak : Franzen Alajos éneket és zenét,

Jankó Gyula szabadkézi rajzot, Sárhegyi Lajos gyorsírást, Schultz János

zenét. A beírt tanulók száma 116, a tanév végén 110, még pedig vallásra

nézve 70 r. kath., 15 ág. hitv. ev., 25 izr., anyanyelvre nézve 11 magyar,
30 német, 69 tót, illetségre nézve 40 helybeli, 56 megyebeli, 13 más megye-
beli, 1 külföldi.

Az intézet mellett segít egyesület áll fenn, melynek alapvagyona
10,544 frt.

Az intézet fölszerelése taneszközökben jónak mondható ; a tanári könyv-
tár 6012 drb a történelem és földrajzi szertár 433 drb, a természettani és

vegytani 502 drb, a rajzgyüjteményi 1086 drb, a tornaszertári 257 drb. tan-

eszköz számlái.

A VAGUJH.BLYI ALREALISKOLA.

reáfisköli
7 ' Nyitravármegye ezen legújabb középiskoláját a m. kir. helytartótanács

1862-ben engedélyezte. A reáliskola egy osztálylyal az 1862/3. tanév kez-

detén nyílt meg. Osztrák minta és német tannyelv uralkodott benne, a

tanárok is részben idegenek voltak. Magyar iskolának kezdetben csak any-

nyiban nevezhetjük, a mennyiben benne a magyar nyelvet mint rendes

tantárgyat adták el. Az iskola fenntartója a vágujhelyi izr. hitközség volt

;

a reáliskola maga kezdetben szoros kapcsolatban állott az ottani népiskolá-

val. A tanárok fizetése eleinte csak 525 frt volt és ezért a csekély díjért

heti 39 órára köteleztettek, a mi napjainkban majdnem hihetetlennek látszik.

A II. osztály az 1865/6. tanévvel nyílt meg, nyilvánossági jogot azonban

csak a következ évben nyert, miután a hitközség néhány ingatlanát az

iskola javára lekötötte és bizonyos jövedelmi forrásokat kimutatott. Az
1873/4. tanév kezdetén a III. osztályt is megnyitották és így az alreáliskola

betetzést nyert. Ekkor a tanárok fizetése már 700 forintra emelkedett, a
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heti tanórák számát pedig 33-ra csökkentették. A sikeres tanításhoz meg-
kívántató szertári felszerelést, miután e czélra a hitközség alappal nem
rendelkezett, Latzkó Antal bkezsége teremtette el. Az iskola csak akkor
lépett a magyar iskolák sorába, midn a pozsonyi tankerület figazgatását
Barton József halála után 1877-ben Wiedermann Károly vette át. hozta

be az iskola igazgatásába a hivatalos államnyelvet, küszöbölte ki végle-

gesen az osztrák mintát és tette kötelezvé a magyar rendtartást. A magyar
nyelv tanításának sikeresebbé tételére külön magyar tanárt követelt, mit az

iskolaszék készséggel teljesített. Az iskola tannyelvét azonban sem változ-

tathatta meg, mert az öregebb tanárok nem voltak képesek magyarul el-
adni. A tanórák számát azonban 24-re szállította le. Hozzájárult ehhez,

hogy Weisse József frabbi, az eddigi igazgató, hivataláról lemondott és az

igazgatással Mahler Miksa, a fiatal és buzgó tanár ln megbízva, a ki a

figazgató intenczióit mindenkor készségesen iparkodott megvalósítani. Az
új igazgatóval a magyar szellem is beköltözött ez iskolába.

Idközben a magyarországi reáliskolák új szervezésen mentek át és Kieseszítése -

mint a gimnáziumok, 8 osztályúakká lnek. A vágujhelyi iskolának is arra

kellett törekednie, hogy az alreáliskola teljességéhez megkívánt IV. osztályt

felállítsa. Miután a hitközség a maga erejébl erre nem volt képes, a köz-
oktatási kormányhoz fordult — most els ízben —- segélyért. A kormány
azonban nem volt abban a helyzetben, hogy e kérelmet teljesítse és így az

iskola csonkán maradt. A hitközség az 1881/2. tanévben újra mozgatni
kezdte az iskola kiegészítésének kérdését ; a minisztérium 1882-ben megadta
erre az engedélyt, st a nyilvánossági jogot is a megnyitandó 4-ik osztály

számára ; a pénzsegély azonban most is elmaradt és így a IV. osztály fel-

állítása is jobb idkre halasztatott. Az iskolaszék 1884-ben újra fölvette az

iskola kiegészítésének kérdését és daczára a több oldalról fölmerült aka-
dályoknak és az ellenfél áskálódásának, a kiegészítést sikerre vezette. Párt-

fogókat talál, kik az osztály egy évi terheinek viselését magukra vállalják

és határozott ígéretet nyer az akkori közoktatási minisztertl, Trefort

Ágostontól, hogy az iskola segélyezésére évi 1200 frtot vesz fel az állami Áiiami segély.

költségvetésbe, a mi az 1884/5. tanévtl kezdve meg is történt és így az

iskola jövje biztosítva ln.
1889-ben megalakult a „vágujhelyi magyar izr. középiskolai egyesület",

meiy hármas feladatot tzött maga elé : a fennálló 4 osztályú reáliskola kell
támogatását, az iskolának lehetleg 8 osztályra leend kiegészítését, és a

szegényebb sorsú tanulók segélyezését egy alumneum vagy ösztöndíjalap

teremtése által.

Buzgó és áldozatkész iskolabarátok eddig mintegy 10,000 koronát
adtak össze, ez összeg azonban vajmi csekély a kitzött nagy czélra.

Az 1890/91. tanévben ismét történt egy szerény lépés a tanárok fize-

tésének javítására, a mennyiben az eddigi 700 frt 800 frtra emeltetett,

vagyis olyan összegre, mint az állam az helyettes tanárainak nyújt. A
heti órák száma most már 18-ra szállíttatott le.

Az iskola eddigi segélyét Csáky Albin közoktatásügyi miniszter

1893-ban megkettzte, vagyis 2400 frtra emelte és egyúttal megbízta a

pozsony-tankerületi kir. figazgatót, hogy a fentartó hitközséggel alap-

szerzdés megkötése czéljából tárgyalásokat kezdjen, a mi még az évben
sikerrel járt.

A segély emelése a tanári javadalmazásra is kihatott, a mennyiben
minden rendes tanár fizetése 900 frt, lakbérilletménye 100 frt, korpótléka
pedig ötödévenként 100 frtban állapíttatott meg, de ez csak úgy volt

elérhet, hogy a tanárok létszámát egygyel apasztották és az óraszámot
minden tanárnál 3-mal növelték. Az iskolának nagy elnyére vált az is,

hogy a derék hitközség 1894-ben uj épületet emeltetett az iskolának és azt

a modern követelményeknek megfelelleg rendezte be.

A hitközség azon feltevésbl indulva ki, hogy egy modern iskolaépület
emelése által, mely anyagi erejét teljesen kimerítette, a tanügy körül érde-

met szerzett arra, hogy az állami hozzájárulás felemelését kérelmezhesse,
de különösen azért, hogy a dotáczió emelésével a tanárokat az intézethez

köthesse, újra segélyért folyamodott a közoktatási kormányhoz. De csalódás
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érte. Mert a közoktatási kormány nemcsak ujabb segélyt nem adott, hanem
még az 1894. évi alapszerzdéshez sem járult hozzá, a mely t. i. a tanárok
fizetését 900 frtban állapította meg, mert e javadalmazás mellett a mai
követelményekhez képest az intézet jövjét nem tekintette biztosítottnak és

az állami színvonal elérését nem tartotta lehetnek. Azt kívánta tehát a
hitközségtl, hogy a mennyiben az állami segélyt szerzdéses viszonyban
kívánja állandósítani, a maga részérl is azon mértékig emelje az évi járu-

lékot, hogy a tanárok illetményei az állami tanárokéit elérjék. Kívánja
továbbá, hogy a hitközség évi járuléka biztos alapra helyeztessék.

Minthogy az 1895/96. tanévben ismét két derék taner vált meg az
intézettl és lépett állami szolgálatba, a hitközség, hogy a tanárokat jobb
javadalmazás meUett az intézethez kösse, küldöttségileg tisztelgett a köz-
oktatási miniszternél és a segélyezés tárgyában emlékiratot nyújtott át.

A miniszter kilátásba helyezte a segélyt. A hitközség pedig addig is, míg a
kért segélyt megnyeri, 1896. január hó 6-án tartott ülésében elhatározta,

hogy a tanárok fizetését 1200 írtra emeli.
Joiieg. Az intézet jellege és czíme : „Államilag segélyezett nyilvános izr. alreál-

islcola". Fenntartója az ottani izr. hitközség. Az iskola az országos tantervhez
alkalmazkodik, tannyelve magyar. Tanári testülete 1895/96-ban Altmann

Tanárok. Jakab igazgató. Tanárok : Franki Ignácz, Szálai Mátyás, dr. Szántó Zsig-

mond, Vájsz Gyula és Wiesinger Károly. Hitoktatók : Er&élszky Mihály ág.

hitv. ev., Huszár Gyula r. kath., dr. Mandl Ármin izr. Tornatanító Vájsz

Gyula gimn. tanár.
Tanulók. A beirt tanulók száma 144, a tanév végén 141 és pedig vallásra nézve

17 róm. kath., 4 ág. hitv. ev., 120 izraelita; anyanyelvre nézve 16 magyar,
114 német, 11 tót; honosságra nézve 48 helybeli, 37 megyebeli, 46 más
megyebeli, 10 külföldi.

Az évi tandíj a szülk vagyoni állása szerint 20, 30, 40, 50 vagy 60 frt.

A reáliskola ügyeit a reáliskolai szakbizottság intézi, mely elnökbl és

négy tagból áll.

FORRÁSOK.

a) Nyomtatványok. Csaplár Benedek. Révai Miklós élete. Entxcurf der Organisation der
Gymnasien und Realschulen in Oesterreich 1849. Episcopatus Nitriensis eiusque praesulum
memória 1835. Dárdasy Gusztáv. Adatok az érsekújvári gimnázium történetéhez 1864—66.

Fejér. Codex diplomaticus. Franki Vilmos. A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században.
Fraknói Vilmos. Mátyás király levelei. Fuxhoffer. Monasteriologia regni Hungáriáé. Horányi
Alexius. Scriptores Piar. Scholarum liberaliumque artium magistri. Horvát S. Okmánytár a
piaristák szt. László királyról ez. nyitrai kollégiumának történetéhez 1698—1849. I. k.

U. az. Adatok Nyitravármegye és város monográfiájához. Ipolyi Arnold. Veresmarty
Mihály élete és munkái. Kádek István. A privigyei gimnázium történelmének vázlata
1666-tól napjainkig. 1881. Lukavszky Alajos. A szakolczai gimnázium története 1895. Kerék-
gyártó Árpád. A mveltség fejldése Magyarországon. Mársovszky János. Az érsekújvári
közs. kath. gimnázium története 1896. Dr. Mahler Miksa. A vágujhelyi reáliskola története
keletkezése óta mai napig. 1895. Molnár Aladár. A közoktatás története Magyarországon a
XVIII. században. I. k. Nagy Kai. József. Nyitramegye helyirása. Ratio educationis totiusque
rei literariae per regnum Hungáriáé et provincias eidem adnexas. 1777. Ratio educationis
publicae etc. 1806. Rupp Jakab. Magyarország helyrajzi története. Vass József. Hazai és
külföldi iskolázás az Árpád-korszak alatt. Vágner József. Adalékok a nyitrai székeskáptalan
történetéhez. Az érsekújvári, nyitrai, privigyei, szakolczai gimnáziumok é9 a vágujhelyi
reáliskola 1895/96. tanévi iskolai Értesíti.

b) Kéziratok. Adatok a szakolczai gimnázium legújabb történetéhez. Kopcsay János
igazgató ur szívességébl. Adatok a nyitrai gymnasium történetéhez. Dr. Takáts S. gimn.
tanár ur szivességébl. Album Sodalitatis Marianae Sch. Piar. Nitriensis 1704—1784.

Catalogus iuventutis gymnasii Nitriensis 1701— 1796. História domus Nitrensis sch. Piar.
I—III. K. História convictus nobilium Nitriensis 1705—1727. Liber Rationum Sodalitatis

Marianae gymn. Nitriensis. A nyitrai gimnázium igazgatósági levelestára 1777— 1896.

A nyitrai társház Levelestára. A piaristák levelezése gróf Károlyi Sándor generálissal.

Protocollum Sodalitatis Marianae Sch. Piar. gymn. Nitriensis. Status Domus Nitriensis

Sch. Piar.



IRODALOM ES TUDOMÁNY

i

itravármegye irodalmi tekintetben egyike hazánk legérdeke-

sebb megyéinek. Itt maradtak fenn a magyar irodalomnak

legrégibb és legértékesebb nyelvemlékei és az itt talált

kódexek, kéziratok, snyomtatványok, valamint a ma is lé-

tez régi és gazdag könyvtárak arra engednek következtetni, hogy e megye
valaha, hazánk kulturális fejldésének kezd korszakában, nagy jelentség
színhelye lehetett a tudományos munkásságnak.

E vármegye rizte meg számunkra nemcsak a legels irott magyar

könyvet, a legrégibb prózai és a legrégibb verses magyar legendákat, hanem
az els nyomtatott magyar könyvnek, a Szent Pál apostol leveleinek magyar

fordítója, Komjáthi Benedek, is e megye szülöttje. Az ellenreformáczió korában

is jelents szerepe van az irodalomnak ebben a vármegyében. Egy nyitra-

vármegyei nyomdából került ki a protestáns hitvitázó irodalom egyik leg-

fontosabb terméke, a Fejtegetés, melylyel Bornemisza Péter semptei lelkész,

híres polemizáló, 1577-ben nyíltan megtámadta a hatalmas Telegdi Miklós

pécsi püspököt, a mi által e kis nyitravármegyei nyomtatvány lett kiinduló

pontja a protestantizmus és katholiczizmus azon elkeseredett irodalmi

harczának, melyet csak a következ században fejezett be Pázmány Péter

hatalmas Kalauza a katholiczizmus diadalával.

De Nyitravármegye nemcsak régibb, hanem ujabb irodalmunk minden

korszakában is jelents szerepet játszik. Nemzeti irodalmunk újjászületése

korában Gvadányi József szakolczai házából indul útra a „peleskei nótárius",

hogy pellengérre állítsa az clnemzetietlenedett magyar nemességet; a har-

minczas évek nagy irodalmi bajnokai között ott találjuk az els nagy magyar

szótár szerkesztjét, Czuczor Gergelyt; a jelen korban pedig Magyarországnak

legtekintélyesebb tudós és írógárdájában látjuk a szintén nyitravármegyei

születés Fraknói Vilmost.

KÓDEXEK.

A magyar irodalomnak els összefügg szöveg, terjedelmes nyelv- Kódexek,

emlékét dr. Ehrenfeld Adolf késbbi bécsi ügyvéd Nyitrán fedezte fel, még
VI. gimnáziumi tanuló korában. Az nevérl nevezik Ehrenfeld-kodexnek és

jelenleg is az tulajdonában van. Keletkezésének ideje a XV. század

közepe, de mint nyelvi sajátságai mutatják, e kódex egy sokkal régibb

eredetinek másolata. Tartalma: némi írások Bódog Ferenczrl és társairól:

ii nekik csudálatos mivelkedetekrl. Azért Ferencz- legendának is nevezik. Mind
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nyelvi sajátságainál, mind szókincsénél fogva megbecsülhetetlen nyelv-

emlékünk.

Czech János történetíró fedezte fel a ferencziek érsekújvári kolostorában

a róla elnevezett Czech-kódexet, mely egyike legdíszesebb kódexeinknek.

Irta fráter M. „Nadsaagos Benygna azzonnak Nyhay Kenesy paal thaarsanak

o nadsaaga klastromaban waasomban. Mykorth ymaanak kristus zyleteesenek

utaana ezor oth zaaz thyzon haarom eztendoben." Kinizsi Pálné, Magyar
Benigna számára 1513-ban készített imádságos könyv. Ebben van a költi

lendülettel írott Szent Bernát hymnusza is. Jelenleg a kódex a tud. Akadémia
tulajdona.

A Jordánszky-kodex valószínleg a pálosok elefánti kolostorából került a

rend feloszlatása után Nagy-Szombatba, késbb Jordánszky Elek tinnini püs-

pök birtokába, kinek nevét ma is viseli. Jelenleg az esztergomi fszékesegyház

könyvtárában van. E színes czifrázatokkal díszített kódex, az Érdi-kodex

után, a legterjedelmesebb régi magyar kézirat, mely az ó- és uj-szövetséget

tartalmazza. íratásának ideje 1516— 19. Leirója ismeretlen. Némelyek Báthory

László pálos szerzetest tartják Írójának.

Az Ersekujvári-kodexet szintén a ferencziek érsekújvári klastromában

találták. E könyvnek legnagyobb részét Sövényházy Márta, domokosrendi

apácza irta, a mint az a 310. lapon olvasható : Íródott e könyv 1530-ban

„sewenhazy soror marta keze myath". A sok evangéliumokon, szent beszédeken

stb. kívül magában foglalja e könyv vallásos epikánk legszebb gyöngyét és

leghíresebb verses termékét, az alexandriai Szent Katalin, több mint négy-

ezer sornyi verses legendáját. Jelenleg az Akadémia könyvtárában rzik.

KÖNYVNYOMTATÁS.

Kön
t

y
a
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ra" Nyitravármegye könyvnyomdászatunk fejldésének els küzdelmes

éveiben is részt vesz az úttör nehéz munkában.
Tudvalev dolog, hogy a XVI. század els magyar nyomtatványai

Krakkóban Vietoris Jeromos nyomdájából kerültek ki. Krakkó volt a magyar
nyomdászatnak központja, a hol mintegy húsz magyar munka látott nap-

világot. Az els magyar könyvnyomtatók nagyobbrészt itt tanulták a könyv-

nyomtatás mesterségét, így Abádi Benedek a sárvári, Honterus János, a

brassói nyomdász stb. A mint a krakkói nyomdászat veszíteni kezd

jelentségébl, egymás után keletkeznek Magyarország felvidékén a magyar

nyomdák. A felvidéki nyomdák között korra nézve a legelst, a nyitra-

megyei Komjáton Huszár Gál, bujdosó író, ref. pap, vándornyomdászaink

egyik legderekabbja alapította, a ki Dudics András pécsi püspök üldözései

ell Forgách Imre birtokára menekült Komjátra , hol mint lelkész és

hitszónok, sok üldözés után néhány nyugalmas évet tölthetett. Itt nyomtatta

Bornemisza Péter Magyar Postillájának I. kötetét 1573-ban és saját mvét:
A keresztyéni gyülekezetekben való isteni dicséretek és imádságok. 1574. (335

levél, kótákkal, az eperjesi ev. fiskola könyvtárában.)

A második nyomda Nyitramegyében és egyszersmind a felvidéken is,

Semptén létesült. E nyomdát a dunabalparti protestánsok els püspöke, a

sokat zaklatott és üldözött Bornemisza Péter, a XVI. század legtermékenyebb

irója, a költ Balassa Bálintnak nevelje, a hatalmas Telegdi pécsi püspök-

nek ellenfele alapította 1573-ban, a hol kizárólag saját munkáit nyom-

tatta 1579-ig.

Itt a következ munkái jelentek meg: Elseo része az Evangéliumokból es az Epistolak-
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ból való tanúságoknak, Nyom-
tatata Comiatin kezdetett Huszár
Gal által, vegesztetett Sempten.
Mind szent havanac elseo napian
enni esztendbe 1573, I. 1574,

II 1575, III. 1578, IV. kötet,

melynek folytatólagos czíme :

Mellyeket a Keresztyeneknek Gyii-

lekezetibe szok/ac prédikálni min-
den ünnep nap. Kit az Wr Je-

susnak Lelke által, az együgy
keresztyeneknek idvö'sseges epii-

letyekre ira : Bornemissza Péter.

Fejtegetés. (1577.) E mvét
maga osztotta ki a pozsonyi
országgylésen; ebben támadja
meg elször nyíltan Telegdit
és így lesz e könyv kiinduló
pontja a késbb oly hatalmas
arányokat ölt nagy vallási po-
lémiának.

Négy könyvecske a ke-

resztyéni hitnek tudományáról.

(1577.)..

Ördögi kísértetekrl. (1578.)

E munkája, a mely miatt 3

hétig börtönbüntetést is szen-

vedett, visszavonásra ítéltetett.

Igen szép és szükséges

predikáczio az Isten irgalmas-
ságáról. (1578.)

Bornemisza 1579-ben

Semptérl elzetvén , a

nyomda is megsznt ez

évben.

A harmadik nyomdát
Galgóczon MantsJcovics Bá-

lint alapitotta 1581-ben, a

hol négy munkát adott ki

:

Ítéletec az eg forgása

szerint (1582.) Sibolti De-

meter : Vigasztaló könyvecs-

ke. (1584.) SíboUi Demeter

:

Lelki harcz (1584.) Kirmi-

cer Paulus : Confessio fidei de aeterna Deitate Christi. (1585.)

Itt jelent meg azonkívül régiségre nézve hazánkban a második magyar

naptár 1582-ben.

Ecsedi Báthori István felszólítására Mantskovics Galgóczról Vizsolyba

költözött 1585-ben és távozta után egészen a legújabb korig nem találunk

nyomdát Nyitravármegyében. Csupán csak még egy tót nyelv nyomtat-

ványunk van a XVII. századból, a mely lovak számára való orvosságról

szól és a mely Szakolczán nyomatott. Jelenleg Nyitravármegyében 15 nyomda
van. A nyitrai 4 nyomda közül legrégibb a Neugebauer-féle, mely a 40-es

években és a Huszár István-féle, mely a 60-as években alapíttatott. Galgóczon

van 3 nyomda, Érsekujvárott 2. Ezeken kívül még Miaván, Szakolczán,

Holicson, Privigyén, Nagy-Tapolcsányban és Nedanóczon vannak kisebb

nyomdák.

SZÉPIRODALOM.

A magyar irodalmi élet minden fontosabb korszakában része volt szépirodalom.

Nyitravármegyének, a minek legékesebben szóló bizonyítéka az e megyében
született költknek, Íróknak és tudósoknak nagy és díszes csoportja.

Magyarország Vármegyei és Városai: Nyilravármegye. 34
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Bartakovics
Józ9ef.

Gvadányi
József.

Bartakovics (kisapponyi) József Szakolczán született 1722 márcz. 19-én.
Mint jezsuita tanár, rendjének több intézetében tanította az egyházjogot és
theologiát. Meghalt 1763-ban Kassán.

Irt több hittudományi munkát. Kéziratban hátrahagyott 36 iskolai

drámát, melyek közül egy, Simon Maehabeus (1747) magyar, a többi latin

nyelven van irva.

Gvadányi József gróf, a legelkelbb olasz toscanai nemes családok

egyikébl, a Guadagni-családból származott, kinek egyik sarja, Marchio
Alexander de Guadagni olasz tábornok, a XVII. század második felében

III. Ferdinánd ausztriai császár szolgálatába állott. Ennek azonos nev fia,

nül vévén ghymesi Forgách Dorottya grófnt, utódai számára megszerezte

a magyar honosságot és grófságot is. Legifjabb fia, Sándor, a nyitramegyei

báró Pongrácz Eszterrel lépett házasságra, miáltal a szakolczai birtok a

Guadagni-család tulajdonába jutott.

Gróf Gvadányi József, Sándornak unokája, 1725 okt. 16-án született-

Szüli kitn nevelésben részesítették.

Iskoláinak elvégzése után 1744-ben, mint zászlótartó lépett a Szirmai-

féle gyalogezredbe. Még ez évben Csehországban két csatában vesz részt a

poroszok ellen, egy évvel késbb Olaszországban táborozik, 1747-ben rövid

idre franczia fogságba kerül, majd egy híd védése közben súlyos sebet kap.

Az 1748-iki aacheni béke megkötése után egy magyar ezredhez helyez-

ték át Gvadányit. Nemsokára nül vette a nyitramegyei HoreczJcy Francziska

bárónt. A családi élet örömét nem sokáig élvezhette ; mert már 1755-ben

ismét kitört a hétéves háború, melyet Gvadányi végig harczolt. Még öreg

korában is büszkeséggel emlegette, hogy mint az elcsapat kapitánya, részt

vett azon hadi-bravurban, midn gróf Hadik András tizenötezer emberrel

Berlin városát megsarczolta.

A hétéves háborút követ béke idején Gvadányit rnagyi ranggal a

beregmegyei Badaló faluba helyezték át.

1767-ben már mint alezredest Mármaros-Szigetre rendelték. Itt idzése
alatt ismerkedett meg Nagy-Peleskén BecsJcy Györgygyei, a falu földes-

urával, a ki Gvadányinak a legnagyobb valószínség szerint a Pelcskei

Nótárius alakját szolgáltatta. Késbb a Nádasdy- huszárezredhez tették át

Galicziába, a hol 1783. febr. 24-én tábornoknak nevezték ki, a mely évben
38 esztendei katonai szolgálat után nyugalomba is vonult.

Ekkor visszajött hazájába, Szakolczán kastélyt épített, nül vevón egy
derék, magyar érzés özvegyet, Szeleczky Katalint, boldog házasságban, ker-

tészkedéssel, könyvolvasással és irogatással töltötte életét. Ellátogatott a

megyegylósekre, st az 1790/9 1-diki országgylésen is ott volt. Majd pedig,

a magyar nemzet elnémetesítése ellen támadt visszahatás érzése alatt a

nyugalmazott császári tábornok tollat ragad és megírja Peleskei Nótáriusát

és egyéb munkáit, melyekben a magyar nyelv és viselet mellett izgat.

Meghalt 1801. deczember 21-én. Tetemei a nyitramegyei Rohó falu

templomában nyugszanak.

Gvadányi azon magyar írók közé tartozik, a kiknek legnagyobb érde-

mük az, hogy a múlt század végén öntudatra ébresztették s ápolták a ma-
gyar nemesi osztályban a nemzeti szellemet és a kik közkedvcltségü m-
veik által olvasóközönséget teremtettek. A népies vagy magyar iskolának

legkimagaslóbb alakja.

Els nyomtatásban megjelent munkája a Pöstényi Förödés (1787.), mely pöstyéni tar-
tózkodása alatt törtónt apró kalandjainak elbeszélése.

A mostan folyó Török Háborvra tzélozó Gondolatok (1789). Nándor Fejér Várnak Meg-
vétele verses munka (1790).
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A mostan folyó Országgylésnek satyrico-critice való leírása (1791). Ebben társadalmi

és politikai nézeteit mondja el, és végül azt követeli, hogy az országgylés rendelje el a

magyar nemzeti ruha viselését, a nemzeti nyelv használatát és azt, hogy a magyar ezre-

dekben magyar fiiik, magyar vezérek alatt szolgáljanak.

Leghíresebb mve Gvadányinak az, a mely PelesJcei Nótárius név alatt

ismeretes, de a melynek eredeti czíme : Egy falusi Nótáriusnak Budai Uta-

zása, mellyet önnön maga abban esett viszontagságaival egygyütt az elaludt vér
magyar szívek felserkentésére és mulatságára e versekbe foglalt (1790). E mvé-
nek köszöni Gvadányi máig él népszerségét is. Zajtaiban egy egész osz-

tályt, az akkori középnemességet sikerült találóan jellemezni, és annak az

új módi és izlés ellen táplált érzelmeit híven kifejezni.

E munka folytatása A falusi Nótáriusnak elmélkedései, betegsége, halála

és Testamentoma (1796), a melyben a nótárius a környéken lakó barátaival

társadahni, vallási stb. kérdések fölött vitatkozik.
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A GVADANYI-HAZ SZAKOLCZAN.

Nem kevésbbé emelte Gvadányi népszerségét egy másik munkája,

melyet ni ismersei unszolására írt meg és a következ czím alatt adott ki

:

Rontó Pálnak egy Magyar lovas Köz-Katonának és gróf Benyovszki Móritznak

életek', Földön, Tengereken álmélkodásra méltó Történetigeiknek, 's véghez vitt Dol-

gaiknak Leírása (1793), a melynek els részében Rontó Pálnak a sajó-

keresztúri szökött katonának, második részében a nyitra-megyei gróf

Benyovszky Móriczczal való találkozását Kamcsatkában meg Madagaskar-

ban átélt viszontagságos kalandjaikat irja le.

Azonban az ilyen, — mint maga is mondja, — mulattatásra szánt

munkákon kivül, komoly történehni tanulmányokkal is foglalkozott. Ezt

bizonyítja két történeti munkája, u. m. : Tizenkettödik Károly, Svétzia ország

királyának élete és álmélkodást felülmúló Vitézségének és több tsudálkozást okozó

nagy dolgainak leírása (1792), valamint A Világnak Közönséges Históriája, a

melyek közül az els, Voltaire hasonnev munkájának, a második, Milit

mvének átdolgozása.

Ezen munkákon kivül írt -még számos verset, és verses levelezést foly-

tatott többekkel.

Sándor István szül. Lukán 1756. Eletérl igen keveset tudunk. Hosszabb Sándor István.

34*
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Ártner Mária.

Csizmadia
Sándor.

Szeder Fábián.

ideig tartózkodott Gyrött és Bécsben, hol Sokféle ez. történelmi, nyelvészeti

és szépirodalmi folyóiratot szerkesztett 1791— 1808-ig (9 kötet), Bécsben halt

meg 1815-ben.

Munkái : Jelki Andrásnak, egy született magyarnak történetei. (Gyr 1791.)

Egy külföldön utazott magyarnak jó barátjához küldött levelei. (1793.)
Magyar Könyvesház, avagy a magyar könyveknek kinyomtatások ideje szerént való rövid

említtetésök. (1803.) Az els rendszeres bibliográfiai munka, mely idrendi egymásutánban
sorolja fel az 1533-tól 1800-ig megjelent magyar munkákat, az írók névsorával együtt.

Pótlék szótár-kval résztvett a nyelvújítás mozgalmaiban is. Lefordította Ovid Metamor-
fosis-át. (Gyr 1792.)

Ártner Mária Terézia, szül. 1772. ápril 19-én Semptén. Német írón
Theone néven. Irt költeményeket, színmveket. Levelezésben állott korának
nevezetesebb német írónivel. Meghalt 1828-ban Zágrábban.

Somogyi Csizmadia Sándor, szül. Farkasdon 1772. november 4-én, ref.

szülktl; de a kathohkus hitre tért át. Iskoláit bevégezvén, ügyvédi ok-
levelet szerzett ; késbb, mint a báró Podmaniczky-család pénztárnoka, Pestre
költözködött.

1805-ben kiadott Farkas Károlylyal egy Mulatságok czímü, leginkább
fordításokat tartalmazó gyjteményes munkát. 1821—26-ban résztvett Kulcsár
István mellett a Hazai és külföldi tudósítások szerkesztésében, melyet késbb
(1830—31.) maga szerkesztett. Önálló munkája: Dentumogerek, vagy a magya-
roknak s-elei (két képpel 1826.), melylyel Horvát István Rajzolatok-jának
túlzott nemzetieskedését akarta mérsékelni.

Szeder Fábián benczés, született Érsekujvárott, 1784. jun. 24. Gimnáziumi
tanárkodása után 1831-ben Pannonhalmán a nevelést, esztétikát, oklevéltant

tanította és a rendnek nagy pénz-, ásvány- és régiség-gyjteményét rendezte.
1841—59. plébános volt Füssön, melynek javait mintaszeren kormányozta.
Meghalt 1859. decz. 13.

Mint szónok, író és gazda tekintélyes nevet vivott ki. Az Aurorában, Szépliteraturai
Ajándékban, Hasznos Mulatságokban, Minervában, Tudományos Gyjteményben stb. számos
költeménye, elbeszélése, vígjátéka, értekezése jelent meg.

Nevezetesebb munkái: Válogatott darabok, melyek néhány jeles honi munkából a magyar
olvasást kedvel ifjúság számára szedettek ki (1821.) Azael halála, avagy Dina elragadtatása.

(Dugat D. P. után 1826.) A katholikusok tanítása a protestantizmusra nézve 1820. Szerkesz-
tette az Uránia ez. zsebkönyvet 1828—33., melyben a következ vígjátékai jelentek meg

:

A tudósok 1829. Az összebékülés 1832. Szemesnek áll a világ 1833. Az özvegyek 1833. stb.

írói érdemeiért 1832-ben az Akadémia tagjául választotta.

Czuczor Gergely. Czuczor Gergely, egyszer, szegény jobbágy szülknek fia volt. Született

Andódon 1800. deczember 17-én. A gyermek élénk esze és ers emlékez-
tehetsége már az iskolamesternek is feltnt, ki a szülket rávette, hogy
fiukat iskoláztassák. Középiskolai tanulmányait elvégezvén, 1817-ben Pannon-

halmán a benczések rendjébe lépett és a bölcsészetet Gyrött, a hittudomá-

nyokat pedig a pesti központi papnevel-intézetben hallgatta. Itt, a pesti

növendék-papság önképz-egyesületében kezdett megismerkedni a fejld
magyar irodalom termékeivel és Székely Sándornak „A székelyek Erdély-

ben" czím kis eposzának hatása alatt kezdi meg az Augsburgi ütközetet.

Azonban Pesten betegeskedni kezd, miért is Pannonhalmára ment vissza,

a hol 1824-ben pappá szenteltetvén, elbb a gyri, majd a komáromi gim-

náziumhoz nevezték ki tanárnak. Ez idben már az Aurorában és más
lapokban megjelent költeményei ismertté tették nevét az országban és az

Akadémia 1831-ben levelez tagjának választotta. Ekkor egy ideig tudo-

mányos kérdésekkel kezd foglalkozni, egy értekezést ír Újításról a nyelvben

czím alatt, fordítja Krug Esztétikáját, történelmi, nyelvtudományi mszók
gyjtésével stb. tölti idejét. Az Akadémia ez irányban kifejtett tevékenysé-

gét is elismeri és 1835-ben segédjegyzvé és levéltárnokká választja. Hogy
az Akadémia által reá rótt kötelességeinek eleget tehessen, rendfnöke enge-

delmével 1835-ben Pestre jött lakni. 1836-ban Toldy kiadta mveit Czuczor

Gergely Poétái munkái czím alatt. Ez alkalommal lett az Akadémia rendes

tagja és ugyancsak ez évben választotta tagjává a Kisfaludy társaság. Czu-
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CZUCZOR GERGELY.

czornak igaz magyar érzelme

és szókimondó egyenes ter-

mészete miatt sok ellensége

volt, kik Poétái Munkáinak

megjelenésekor megtámadták.

Czuczornak több pajzán,

enyelg, vidám hangú m- és

népdalát névtelen ellenségei

nem tartották papi állásával

összeegyeztethetnek, st mi-

vel pesti tartózkodása alatt

nem lakott kolostorban s el-

járt a kaszinóba, színházba,

erkölcstelennek bélyegezték,

s elbb a fapátnál, majd a

kanczelláriánál is bevádolták,

úgy, hogy a fapát kénytelen

volt t Pannonhalmára vissza-

rendelni. De ezt megelzleg
Czuczor az Akadémiának

1837. máj. 8-iki ülésén Zrednai

Vitéz Jánosról írt értekezésével

elfoglalta rendes-tagi székét.

1838-ban a gyri akadémiá-

hoz nevezték ki tanárnak. Ellenségei azonban még mindig nem nyugodtak

és alig két hónap múlva ismét visszahívták a fmonostorba. Ekkor Czuczor

a királyhoz fordult és vizsgálatot kért maga ellen. Végre, a királyi kanczel-

lária 1842. szept. 29-én felmentette minden vád alól és megengedte a rend-

nek, hogy Czuczort ismét nyilvános tanárul alkalmazza.

Czuczor azután lefordította Cornelius Nepost, Schmidt Kristóf Bibliai

történetét, Horatius Ars Poetica-ját, részt vett az Akadémia Szókötés munkálatai-

ban és több költeményt írt, 1840-ben pedig, midn az Akadémiában Ouz-

mics Izidor fölött emlékbeszédet tartott, a közönség nagy ováczióval fogadta,

mintegy kárpótlásul a hosszú, méltatlan üldözésért. St midn az 1844-iki

nagygylés Czuczort a Nagy Szótár szerkesztjévé választotta, gróf Széchenyi

István maga írt a fapátnak, kérvén t, hogy engedtessék meg Czuczornak,

hogy lakását ismét Pestre tehesse át. Czuczor 1845-ben hét évi távollét után,

tehát újra Pestre jött lakni.

Itt újra nagy és hosszú szenvedések vártak reá. Az 1848-iki lázas ese-

mények t is magukkal ragadták és ezek hatása alatt megírta e kor egyik

legszenvedélyesebb hangú költeményét, a Biadó-t, mely Kossuth Hirlapjá-h&n

jelent meg. Midn Windischgrátz seregei Pestet elfoglalták, Czuczort e költe-

ménye miatt a hadi törvényszék elé állították és hat évi várfogságra Ítélték,

a melyet Budán, Bécsben, Kufsteinban töltött ki és a melybl csak 1851-ben

szabadult meg. Ez idtl kezdve, a börtönben elbetegedett költ visszavonul-

tan élt, nyelvtani munkák írásával és a Nagy Szótár szerkesztésével töltvén

idejét A nagy munka megjelenését már nem érhette meg. Meghalt 1866.

szfpt. 9-én.

Czuczor egyike azon költknek, kiknek mveiben legjobban vissza-

tükrözdik koruk szelleme Els eposza az Augsburgi ütközet, mely Kisfaludy

Aurorájában jelent meg, még csak kísérlet. Az Aradi gylés (1828.), mely a
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Markhot Imre.

Hatala Péter

Majthényi Flóra

III. István haláláig.

Tarnóczy
Malvina.

Marezibányi-féle díjat nyerte, már kerekdedebb cselekvénynyel és jobb
jellemzéssel tnik ki. Legsikerültebb azonban Botond czím nskölteménye.
(Aurora 1830.) Még egy nagy eposzt tervezett Hunyadi Jánosról, de e közben
a kor izlése már elfordult az eposztól és Czuczor e 15 énekre tervezett
hskölteményébl csak hat éneket irt meg.

Jóval becsesebbet alkotott Czuczor az epikai dal, a m- és különösen
a népdal terén, a melyeknek tulaj donképeni népszerségét köszönheti.
A falusi kis leány Pesten és Szondi, Esik es, Temetben stb. mindenfelé
ismeretesek. irt elször nagyobb számban népdalokat.

A Fogarasi János társaságában szerkesztett A magyar nyelv Nagy
Szótára ez. munkának igen nagy hibái mellett megvan az az érdeme, hogy
korának teljes nyelvanyagát tartalmazza

Az emiitetteken kívül Czuczornak a következ mvei és értekezései jelenlek meg:
Költi munkái: A megvigasztalt atya. (1830. Uránia.) Czuczor Gergely Poetai Munkái.

(1836.) Czuczor népies költeményei. (1854. Több kiadásban.) stb. Nyelvészetiek közül' neveze-
tesebbek : A magyar nyelv némely sajátságairól. A magyar hangtan. Újításról a nyelvben
Az önhanyzók rendszeressége a gyökszókban. A mássalhangzókról stb.

Történeti mvek: A magyarok krónikája a legrégibb idktl
Hunyadi János viselt dolgai. (1833.) stb

D .

Fordítások: Cornelius Nepos minden munkái (1841. és 1843.), Horatius epistolája a
Pisákhoz, C. Cornelius Tacitus könyve Germania helyzete, erkölcsei és népeirl, Washington
élete. Spark Jarev után. (1845.) Bibliai történetek Schmidt Kristóftól (több kiadást ért). Mesék
franczia után stb.

Szülföldje 1875-ben emléktáblával jelölte meg szülházát. Az Akadémia
a Nagy Szótár befejezésének emlékére emlékpénzt veretett Czuczor és
Fogarasi arczképeivel. Legutóbb pedig pesti lakóházát, Brázay Kálmán tu-
lajdonos, országgylési képvisel szép emléktáblával jelölte meg.

Markhot Imre szül. Alsó-Köröskényben 1813-ban. Jogi pályára készült,
ügyvédi oklevelet nyert és Nyitravármegye aljegyzje lett. Meghalt 1í^68-ban.

Egyik munkása volt Fényes Elek „Magyarország Geográfiája" mvé-
nek. Számos czikket irt különböz lapokba és folyóiratokba.

Önálló mve : „Hüségóvó intézet", vígjáték, mely a 40-es évek elején
a nemzeti színházban is színre került.

Hatala Péter született 1832. febr. 12-én a Tótmegyerhez tartozó Csike-
pusztán. Mint gimnazista 1848-ban a honvédnek állt be és az egész szabad-
ságharezot mint tüzér küzdötte végig, a mikor fogságba került. Kiszabadul-
ván, a papi pályára lépett és 1855-ben áldozó pappá szentelték. 1857—60-ig
mint hittérít Palesztinában tartózkodott, a honnan visszatérvén, a budapesti
egyetemen a sémi nyelvek tanára lett. Késbb kilépett a papi rendbl s
1877-ben az unitárius vallásra tért át.

Az irodalom terén igen nagy munkásságot fejtett ki. Számos egyház-
történeti, egyházpolitikai, pedagógiai, nyelvészeti értekezése, szépirodalmi
czikke és útleírása jelent meg különböz lapokban. A szentföldön tett
tanulmányait és tapasztalatait 14 közleményben írta le. Szerkesztje volt az
Egyházi Lapoknak, 1867- 68-ig. A Szabad Egyház czím politikai napilapnak
18t>9—72-ig és a Kaih. Reform hetilapnak.

Nagyobb munkái

:

Vezérlapok a szent földre. Az ó- és újszövetségi szentírás a Vulgata szerint, figyelemmel
az eredeti szövegre. A morál viszonya a valláshoz. Az én hitvallásom. (1875.) Arab nyelvtan.
(1877.) Mohamed élete és tana. (1878.)

Majthényi Flóra, szül. Novákon 1837. jul. 28-án. Mint ifjú leánynak
Szemere Pál volt irodalmi mentora. 1856-ban férjhez ment Tóth Kálmánhoz,
a kitl 1868-ban már el is vált. 1886. óta Spanyolországban, Sevillában
tartózkodik. 1860-ban Flóra név alatt egy kötet költeményt adott ki, melyek
üde hangjukkal, gyöngéd érzelmükkel nagy tetszést arattak, majd 1866-ban
Andor Pál néven, két színdarabját adták a Nemzeti színházban, „Az uram
nem szeret és „Április elseje", czímmel. Az ifjúsági irodalom terén is mkö-
dött és a Jó gyermekek könyve czím verses munkája még ma is kedvelt
gyermek-olvasmány. Irt ezeken kívül még számos elbeszélést, útleírást,
tárczát, magyar, német, olasz és spanyol nyelven.

Tarnóczy Malvina, született Alsó-Lelóczon, 1845-ben. Már ifjú leány-
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korában jelent meg egy közleménye „Malvina" néven. 1862-ben férjhez

ment gróf Niczky Istvánhoz, de egy év múlva már özvegy lön. 1874-ben
gróf O'Dounel Henrik neje ln. Irt számos tárczát, elbeszélést, költeményt
különböz lapokba; több színmvet és operettet, ezenkívül zenemveket.

Bombay Hugó. Született Nyitra-Ivánkán 1846. évi április hó 1-én. DombaY 1Ius"

Középiskoláit Nyitrán és Nagyszombatban végezte, a jogot pedig Pozsonyban
tanulta. 1872. óta Nyitrán ügyvédkedik. Munkatársa volt a Nyitrai Lapoknak
(1875.), Nyitra czím lapnak (1875—78.), Nyitrai Közlönynek (1878.), Villám
élczlapnak (1878— 79.). Nyitramegye czím alatt politikai és szépirodalmi

lapot szerkesztett 1882-ben.

A fentieken kívül irt az Ellenrbe, Nefelejtsbe (1865— 66.), a Vasár-
napi Újságba (1877.), a Képes Családi Lapokba, a Magyar Szemlébe, hol

többi közt II. Rhamses czím nagvobb költeménye jelent meg 1890-ben, a
Budapesti Hírlapba (1890.), a Magyar Hírlapba (1896.) stb. 1892-ben

CZUCZOR GERGELY SZÜLHÁZA ANDÓDON.

Vasárnapok czíme alatt egy kötet rajzot és elbeszélést adott ki. 1893-ban a
Petfi-társaság bíráló-bizottsága .Mária" czím verses elbeszélésének Ítélte

oda az 50 drb aranyat, melyet a Magyar Hírlap pályadíjul kitzött. A Vidéki
Költk Albumában több költeménye jelent meg 1896-ban. Ugyancsak
1896-ban választotta meg elnökéül a „Felvidéki írók Köre" czím alatt a
F. M. K. E. 11 megyéjére kihatólag megalakult irói egyesület.

A ..Magyarország Vármegyéi és Városai" IV. kötete számára írta a
.. Nyitravármegye kiváló férfiai" czím fejezetet.

Séda Ern szül. Chinoránban 1851. jun. 27-én. A theologiát Budapesten séda Ern5-

hallgatta, a hol segédlelkész is volt. Késbb fszentszéki jegyz lett Eszter-

gomban, 1888 óta pápai t. kamarás; azután kilépett, unitáriussá lett s egy
banknál kapott alkalmazást. 1898 elején Budapesten meghalt.

Száuins munkái közül önállóan megjelentek:
Az öngyilkossá;], fejtegetve vallási, bölcseleti, jogi, történeti, lélektani, erkölcsi és társadalmi

szempontból. (1877, pályadíjjal koszorúzott pályam ) A párbaj (1882.) A kereszt diadala a félhold
felett 1683-ban (1883).

Ujránj Béla, szül. 1852. ápr. 16-án Érsekujvárott. Atyja : Moravitz u J
v" y Bula '

József jómódú keresked volt. A fgimn. felsbb osztályait Pesten a piaris-
táknál végezte. Két évi jogi tanulmány után a bölcsészeti fakultásra irat-

kozott be, elbb Pesten, késbb Bécsben. 1873-ban segédszerkesztje volt a
Franklin-Társulat kiadásában megjelent Világkiállítási Lapok ez. képes lap-
nak. A kiállítás után Parisból, a hol a Sorbonneon a franczia irodalmat ta-
nulmányozta, visszatérvén, 1875-ben a székelyudvarhelyi állami frcálisko-
lához tanárnak nevezték ki. Onnét is szorgalmasan dolgozott a „Fvárosi
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HATALA PÉTER.

Lapok"-ba s Jókai „Életképek" czím szépiro-

dalmi napilapjába, és ott fordította le Racine
„Eszter"-ét, melyet a Kisfaludy-társaság adott

ki. 1879-ben Sopronba nevezték ki a fóreálisko-

lához. 1881-ben a kormány Parisba küldte ki, a

hol nyelvészeti és irodalmi tanulmányokat tett.

Visszatérve Sopronba, megalapította a Magyar
szinpártoló egyesületet s így biztosította ott a

magyar színészetet. 1894-ben Budapestre helyez-
ték át a II. ker. freáliskolához. 1894. deczem-
ber végén a „Néptanítók Lapja" fszerkesztjé-
nek nevezték ki 1897. január havában a király

„freáliskolai igazgató" czímmel tüntette ki.

Most a Néptanítók Lapját szerkeszti és több
napilapba ir tárczákat és vezérczikkeket.

Irodalmi munkái : „A franczia nyelv reáliskoláink-

ba)^' (1876). „Külföld". Tudományos folyóirat. (Moller
Edével szerk.) 1880. „Farkasok közt." Szinm 5 fölv.

Sopron 1881. Causeries Francaises. „Franczia nyelv- és ol-

vasókönyv." I. és II. kötet. (Mébold Frigyessel. III. kötet

sajtó alatt.) „A XIX század franczia költészetének alap-

veti. (1891.) „Ezeréves Magyarország' 1 1896. „Gárdisták."
Vígjáték 4 fölv. Els eladása a Nemzeti színházban 1897. jan. 15-én. Egyéb szindarabjai

:

„Két apa." Teleki-díjat nyert vígjáték 3 fölv. „Gyermek!'' Vígj. 1 fölv. „0, Oszkár." Seribe

után magyarítva. „Vas fhadnagy." „Midász király." „Század vége." „Szatírák." „Ünnepi
szünet." (A közoktatásügyi miniszter megbízásából.) Budapest 1897. Számos czikke, kritikája

és tárczája jelent meg a Fvárosi Lapokban. Hazánkban és Magyarországban, Honban,
Ellenrben, Nemzetben, Pesti Naplóban, Politikai Hetiszemlében. Költemények a Vasárnapi
Újságban, Fvárosi Lapokban , Életképekben, Magyar Géniuszban, Hétben, Magyarország
és a Nagyvilágban stb.

Reviczky Gyuia. Reviczky Gyula szül. Vitkóczon, 1855. ápr. 9-én. Középiskoláit kitn
sikerrel Pozsonyban végezte és ugyanitt 1873-ban a jogra iratkozott magán-
tanulónak. Azonban ez évben apja meghalt, anélkül, hogy fiának zavaros
családi állását tisztázta vohia, a ki most nagyon sanyarú anyagi viszonyai

miatt kénytelen volt kenyérkereset után látni és nevelnek ment. 1874-ben
Budapestre jött, hol sok nélkülözés után Szana Tamás Figyeljénél kapott
korrektori állást, nagyon csekély fizetéssel. Itt nem maradhatott sokáig ; újra

nevelnek ment és két évet töltött Dentán. Ez idre esik els mélyebb sze-

relmi szenvedélye, a mely érzelembl fakadt sok szép költeménye. 1877-ben
újra Budapestre jött, de csak egy évi kínos nyomorgás után sikerült neki
György Aladár ajánlására a Hon-hoz bejutni. 1882-ben a Hon megyszünvén,
Reviczky egy ideig különböz fvárosi lapoknál dolgozott, majd Aradon és

Kassán mint szerkeszt mködött, folyton súlyos anyagi küzdelmek között,

melyek egészségét is aláásták. Végre 1887-ben a Pesti Hírlapnál kapott
alkalmazást. De már ekkor mutatkoztak nála a tüdvész nyomai. Két ízben

volt Arcoban enyhülést keresni bajára, de hasztalan. Ez idben már két kö-

tetben kiadott költeményei révén neve az egész országban ismeretes volt.

1889. júl. 11-én azonban már meghalt.

Reviczky egyike a fiatal költi nemzedék legtehetségesebb tagjainak.

Érzéseit, az emberi sors fölötti tépeldéseit mély hangulattal zengi el, de

nemzeti népies hangot sehol sem találunk költészetében.

Önállóan megjelent mvei

:

Ifjúságom (1883. a Petfi-társaság kiadása). Magány (1888. a Kisfaludy-társaság segít-

ségével). Apai örökség (regény, 1884. önéletrajz). Fordított németre magyar költemé-
nyeket is. Összes költeményei e czímen jelentek meg : Reviczky Gyula összes költeményei.

1895. 2 kötet. Ezeken kívül irt sok kritikát és esztétikai értekezést, stb.

Dombay Ede. Dombaij Ede (dombóvári és iváncsfalvi) városi fjegyz Szakolczán,

Szül. 1855. okt. 16-án Nyitra-Ivánkán ; a gimnázium négy osztályát 1870-

ben Nyitrán, a freáliskolát 1875-ben Pozsonyban végezte. 1881-tl megyei
tisztvisel, 1884. májustól Berchtold László grófnak és ez év végétl Gyürky
Ábrahám grófnak, nyitramegyei fispánoknak titkára s megyei aljegyz
volt Nyitrán.

Tréfás verseket és adomákat irt Pozsonyból az Üstökösbe. (1873—74. 1883)

A Nyitrai Közlönybe 1878—88-ig, a „Nyitramegye" politikai hetilapba
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1882-ben tárczaczikkeket, értekezéseket, verseket, apróságokat, elbeszéléseket

és rajzokat pedig a felvidéki magyar közmveldési egyesület naptárába

(1886.), Érsekújvár és Vidékébe. (1891.) Munkái; 1. „Szivembl" Nyit ra, 1882.

(Versfüzet), 2. Hallatlan botrány. U. ott 1882. (Röpirat), 3. Prolog a nyitrai

szinbáz megnyitásakor. U. ott 1884. Szerkesztette a Villám ez. élczlapot

1878. aug. 23-tól 1879. januárig Nyitrán.

Latkóczy Mihály, szül. 1857. márcz. 24-én Nyitrán. 1883-ban tanár lett

Sopronban, majd 1886-ban az eperjesi kath. fgymnáziumhoz nevezték ki

Latkóczy
Mihály.

MAJTHÉNYI FLÓRA.

rendes tanárnak. 1893-ban a kormány költségén beutazta Görögországot,

Bulgáriát és Szerbiát és 1895-ben a losonczi fgimnáziumhoz helyezték át.

Önállóan megjelent mvei : Tibullus elér/iái (1886.). Költemények prózában, Turgenyev
után (1882.). Cicero mint neveld (1883.). Vörösmarty Mihály nézetei a pályaválasztásról (1884.).

Dr. Brudem József és a megyetem els csirái Magyarországon (1886.). A renaissance egy elfe-

ledett nalakja (1891.). Korona és koronázás (1892.) A legifjabb európai fvárosról (1894).

Ezeken kivül számos czikket tett közzé görög-országi tanulmányútjáról különböz
lapokban és a Pallas nagy lexiconának is munkatársa volt.

Rudnyánszhy Gyula, született Özdögön 1858. máj. 1-én. Lirai költ, a

ki különösen ötletességével és a íorma felett való uralkodásával tnik ki.

Munkái : Farmy dalai (1877). Rydnyánszky Gyula költeményei 1876—82. (1882).

Fényben-ámyban 1876—86 (1886). Nyár (18H6—89). Költemények. Uj könyv (1891). „Szerelem

1894." „Jézus karácsonyi ének (1888)." „Mária dalok és legendák (1888).'* Gyermekszinház

(1883). Rózsa és Aladár, regény az ifjúság számára. Költemények Mátyás királyról (1890).

Kinizsi Pál élete. Zrínyi Miklós, a szigetvári hs. Az áruló guzsaly. A zsarnok, stb.

Zoltványi Lajos Irén dr., sz.-benedekrendi pannonhalmi fiskolai tanár,

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. 35

Rudnyánszky
Gyula.

Zollványi L.

Irén.



274 Irodalom és tudomány.

bölcseleti doktor, az Országos Közoktatási Tanács és a Szent-István-társulat

irod. osztályának tagja. Szül. 1859. ápr. 24. Érsekujvárott. 1882-ben szentel-

ték áldozó-pappá. 1884-ben letette a bölcselet-doktori szigorlatot is. Számos
külföldi tanulmányutat tett.

Igen szorgalmas munkása irodalmunknak. Irt számos tárczaczikket,

birálatot, ismertetést stb. különböz szak- és napilapokba.

Nevezetesebb mvei: Néhány szó a nnevelésrl (1881). Guzmics Izidor életrajza. (1883).

Az Érsekújváron született bencések életrajzai. (1887). Katona József Bánk bánja, vonatkozással

a tragikum elméletére. (1889.) Az uj esztergomi érsek és herczegprimás. (1890).Zola naturaliz-

musa és Lourdes ez. regénye. Tanulmány (1895). stb. Nyelvészeti dolgozatai : A Nádor-codex

nyelve. (1883). Filozófiai munkái : Lélektan és Gondolkodástan. 200 aranyat nyert pályam,
irták Hajdú Tibor és Zoltványi Irén, dr. (1894). A lélektani rész Zoltványi mve. Egy
fejezet az aesthetika történetébl stb. (1896). Ezeken kivül több fordítás francziából és

angolból.

Kántor imre. Kántor Imre, szül. 1860. febr. 28. Nagy-Kéren. Jelenleg az országos

statisztikai hivatal tisztviselje.

Munkái : Az én világom. 1881. Örökkévalóság. (1881). Ujabb költemények, Élet, Szerelem,

Dicsség. (1894.)

jasznigi Sándor. Jasznigi Sándor írói néven Oskar von Krücken, szül. 1861. június 14.

Privigyén. Jelenleg mint hirlapiró és német fordító mködik felváltva

Budapesten, Bécsben és Berlinben. Az ausztriai és németországi szépirodalmi

és politikai lapoknak állandó munkatársa. A magyar írók legnagyobb részét

az fordításában ismerte meg a német közönség ; az Ungarische Novellen-

schatz-ban minden számottev magyar prózaírót bemutatott mveikben és

életrajzaikban.

salamon ödön. Salamon Ödön szül. Érsekujvárott 1864. febr. 17-én. Mint hirlapiró

1888-ban Parisba utazott, hol három évig tartózkodott, a mely id alatt

több fvárosi lapnak levelezje volt. 1891. óta Budapesten hírlapíró.

Nevezetesebb mvei; Józan szerelmesek. (1894.) Hipnotizmus, színm 1 felvonásban

(gr. Bethlen Miklóssal), Kocsin és gyalog. (Tárczák.) Budapest, 1897. Megírta a párisi Magyar
Egyesület történetét, és a Korrigán czím balletszöveg magyarázatát.

A nem Nyitramegyében született, de ott mköd írók közül nevezete-

sebbek a következk :

Lönnczy György. Lörinczy György született Nagy-Kállón, Szabolcsmegyében, 1860. decz.

26-án. Iskoláit Rimaszombatban, Eperjesen, Késmárkon, Sárospatakon, az

egyetemet Budapesten végezte. Családi körülmények miatt 1883-ban haza

kellett mennie Rimaszombatba, hol még ugyanazon évben a takarékpénztárhoz

könyvvivnek, 1888-ban pedig takarékpénztári titkárnak választották meg.

A „Gömör-Kishont" czím hetilapnak 1885-tl 1895. végéig felváltva, hol

fmunkatársa, hol szerkesztje volt. Lapjában közel ezer czikket irt társa-

dalmi, közgazdasági, politikai tárgyakról, a „Pallas Nagy Lexikonába" pedig

valami 200 történelmi tárgyú czikket. Szépirodalmi dolgozatai „A Hét",

„Uj Idk", „Egyetértés", „Fvárosi Lapok", „Budapesti Hirlap", „Budapesti

Napló", „Hazánk", „Magyar Szalon" stb. hasábjainJelenték meg, gyermek-
irodalmi mvei pedig a „Magyar Lányok" és „Az En Ujságom"-ban „Kis

falum" czím gyermekolvasókönyve s két kötet önálló szépirodalmi mve
most van sajtó alatt. Kisebb munkái Jókairól s több társadalmi tárgyú

röpirata külön is megjelent, valamint „Nefelejts" czím verseskötete és

„A párkák vitája" czím alkalmi költeménye is. 1895-ben a Felvidéki

magyar közmveldési egyesület titkárául választották meg, azóta Nyitrán

lakik és szerkeszti az egyesület évkönyveit és naptárait stb. A Magyaror-

szág Vármegyéi és Városai monográfia IV. kötetébe, Nyitravármegye tár-

sadalmának és közigazgatásának ismertetését irta.

Kenézy c^tár. K&iiézy Csatár született 1848-ban. A gimnáziumot Debreczenben, a jogot

Budapesten végezte.

Mvei : A bánságok eredete és hatásköre. A debreczeni daliinnep. (1882.) Regények dió-

héjban. Költemények. (1884.) Kalászok. (1897. A bolygó politikus (pályadíjat nyert szatíra).

Margit (pályadíjat nyert szép-próza). Fmunkatársa volt a Szegzárd Vidéke és a Tolnamegyei

Közlöny lapoknak, szerkesztje a Komáromi Lapoknak. (1888—89.) Ezenkívül sokat irt a

fvárosi szépirodalmi lapokba.

A Magyarország Vármegyéi és Városai czím monográfiáim IV. kötetébe a Színészet

czím czikket irta.
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TÖRTÉNET.
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Történet.

Corneli.

Desericzky.

ÚJVÁRI BÉLA.

Corneli János, jezsuita-tanár, szül. Szakol-

czán. Történeti munkákat irt.

Fragmenta Históriáé Hnngariae ab anno 1663 nsque
ad 1678 deductae. (1680.) Panegyrici praelatorum et mag-
natum, qui saeculo XII. pro fide Dei regis laureata morte
vitám terminarunt. (1708.)

Desericius (Desericzky) József született Nyitrán

1702-ben. Tanulmányait Gyrött elvégezvén, a

kegyesrendi szerzetbe lépett. Több évi tanárko-

dás után rendje Rómába küldte a rend generáli-

sának segédéül. XIV. Benedek pápa diplomácziai

küldetésre is használta. Hazájába visszatérvén,

a váczi rendházban halt meg 1765-ben.
Római tartózkodása alatt a magyar törté-

netírás kútfit tanulmányozta és megírta De initiis

ac maioribus Hungarorum czím mvét 5 kötetben
(Buda 1748— 1760.), mely a magyarok eleirl és

seirl szól és Szt.-Istvánig terjed. 1763-ban meg-
írta latinul a Váczi püspökség történetét.

Klimó Györgg született Lopasson 1710. év ápr. 4-én. Mködését Klobu- Kümó György.

siczky érseki vikárius mellett mint titkár kezdte meg és 1843-ban esztergomi

kanonokká és nyitrai fesperessé, 1851-ben pedig pécsi megyés püspökké

nevezték ki és mint ilyen megalapítója lett a pécsi püspöki könyvtárnak.

Tolna- és Baranyamegyék fispánja és Verczének adminisztrátora is volt.

Nagy szolgálatot tett a magyar egyház-történetnek, hogy az erre vonat-

kozó külföldi okiratokat összegyjtötte és lemásoltatta.

Kaprinai István tudós jezsuita, szül. 1714. szept. 14-én Érsekujvárott. KaPrinai Istvan -

Mint a bölcsészet és hittudományok doktora, Kolozsvárott a bölcsészetet

tanította, majd Kassán volt kilencz éven át tanár, a hol különösen törté-

netírással foglalkozott. Mint hittérít is buzgó mködést fejtett ki. Meg-

halt Budán 1786-ban.

Theológiai tanulmányai mellett kiváló eredménynyel mvelte a történelmet

és e nembeli kutatásainak eredménye a Hungária diplomatica temporihus

Mathiae de Hunyad Regis Hungáriáé (1767.), valamint az egyetemi könyv-

tárban rzött 152 kötet kézirata.

Theológiai munkái közül fontosabbak: Ecclesiae Dei propagator. (1745.) De arte amicitiae

parendae,
r
conservandae et dimittendae, libri trés. (1750.) Isten temploma terjesztjének dicsérete.

(1745.) Urnapi bizonyítás az Úr vacsorájáról. (1755.) stb.

Forgách Miklós (ghymesi és gácsi gróf), Nyitravármegye fispánja, F<"-gách Miklós.

született 1767. jan 20-án Ghymesen. A magyar irodalomnak korában egyik
nagy pártfogója volt, ki ,,A francziaországi változásokra" czím merész hangú
költeményeért hivatalától megfosztott Bacsányit maga mellé vette fispáni
titkárnak s menedéket adott neki. Tántoríthatatlan hazafiságát mutatja, hogy
II. József császárnak a katonák összeírását meghagyó rendeletét nem telje-

sítette, miért is a császár t fispáni hivatalától megfosztotta. Meghalt
1795-ben.

Munkái : Patriotische V orstellungen dem Monarchen in Betreff der Wiederherstellung der
vormaligen Regierungsform in Ungarn. (1788.) Ab optimo principe candida postulata. (1790.)
Ajánló beszéd, mely Ghymesi gróf Forgách Miklós úr Nyitra vármegyének feö ispánya által

ugyanazon megye egybe gyülekezett rendéihez 1791. észt. a nemesi szabadság el- s megszorult
rokonságok segedelmére felállítandó rendelés eránt tartatott stb.

Mednyánszky Alajos báró, szül. 1784. ápril 20. Középiskoláit Trencsén- Med
AYaí"s

s

.

zky

ben végezte, honnan a bécsi Theréziánumba került. A bölcsészetet és jogot
a pozsonyi jogakadémián hallgatta. Tanulmányai végeztével a m. kir. udvari
kanczclláriához nevezték ki. Ezen állását azonban rövid id alatt elhagyta
és nyitravármegyei vészeiéi birtokára vonult vissza, nül vévén Bolza Anna
grófnt. 1820-ban másodszor nsült, feleségül vévén Majláth Ágnes grófnt.
1830-bai] királyi helytartó-tanácsos, 1833-ban kir. udvari tanácsos és kan-

35*



276 Irodalom és tudomány.

Benyovszky
Móricz.

Czinár Múr

Petrovics
Frigyes.

czelláriai eladó lett. 1836-ban megbízatott az erdélyi kir. kamara rendetlen

és elhanyagolt hivatalos ügykezelésének rendbehozásával. 1836-ban való-

ságos bels titkos tanácsossá és a királyi kamara elnökévé nevezték ki.

1837-ben Nyitravármegye fispánja lett, 1842-ben pedig fkincstárnoki mél-

tóságra emelték. Meghalt Galgóczon 1844. június 17.

Mednyánszky Alajos mint író, különösen mint történetíró nevezetes,

ki egyike volt az elsknek, a kik egy történeti társulat alapításának tervét

terjesztették. Vészeiéi kastélyában nagyszer könyvtárt és kézirattárt alapí-

tott. Sok kitn történeti értekezése jelent meg latin és német nyelven is,

a melyekért a bajor kir. tudományos Akadémia már 1817-ben tiszteleti tag-

jává választotta.

A német Grimm-testvérek példáján lelkesülve, megírta a fels-magyar-

országi várakhoz, romokhoz stb. fzd regéknek, mondáknak és egyéb

si hagyományainknak egész sorozatát német nyelven. Ilyen munkái:
Malerische Reise auf dem Waagftusse (1825., 1844-ben magyarul Rernelbiy Gusztávtól.)

Erzahlungen, Sagen und Legenden aus Ungarns Vorzeit (1829., magyarul Szebenitl 1832.)

Azonkívül munkatársa volt a .Homayr : Taschenbuch fiir vaterlandische Geschichte-

nek is.

Nem kevésbbé nagy érdemei vannak a honi nevelés ügyének rendezése

körül. Tagja volt 1828-ban az iskolák és nevelés reformtervének kidolgo-

zására kiküldött bizottságnak, 1839-ben pedig elnöke volt az iskolák rende-

zésére kinevezett bizottságnak.

A tudomány és irodalom terén szerzett érdemeiért az Akadémia 1832-ben

tiszteleti tagjának választotta.

Benyovszky Móricz gróf, tábornok, szül. Verbóczon 1741-ben, meghalt

1786-ban, a francziákkal Agontzy mellett vívott ütközetben. (Lásd bvebben

Nyitravármegye nevezetes férfiai ezím fejezetben.)

Megírta kalandos életének történetét franczia nyelven, melyet 1790-ben

Nicholson angolra fordítva kiadott a következ czím alatt : Memoirs and tra-

vels of Mauritius Auyustus count de Benyovszky." Ezen önéletrajz majdnem

minden európai nyelven megjelent, és sokféle feldolgozásban részesült.

Gvadányi József versben írta le kalandjait, Kotzebue : Gráf Benyovszky oder

die Verschwöruny in Kamtsatka czímen színmvet írt róla, Mühlbach Lujza

egy regényben dolgozta fel ezen emlékiratokat és Doppler Ferencz operát

írt róla, melyet „Benyovszky", késbb „Afanasia" czím alatt el is adtak a

Nemzeti Színházban. Legújabban az angol kiadást Jókai Mór fordította le

és b életrajzzal ellátva kiadta 1888—89-ben 2 kötetben, Radó Antal pedig

az ifjúság számára írta meg e kalandos, sokat hányatott férfiú érdekes

életét.

Benyovszky mint földrajzi kutató is nevezetes.

Czinár Mór Pál, született 1787. nov. 30-án Szakolczán, ág. ev. vallású

szülktl. 1796-ban a kath. hitre tért. Középiskoláinak elvégzése után a

benczés rendbe lépett és 1812-tl mint tanár mködött, 1821-ben a gyri,

1826-ban a pozsonyi gimnázium igazgatója, 1829-ben fapátsági titkár,

1842-ben könyv- és levéltárnok letl, Pannonhalmán. Az egyháztörténeti

irodalom hivatott mvelje volt. 1858-ban az akadémia levelez-, késbb
rendes tagja lett; 1861-ben felsége a Ferencz József lovag-rend lovag-

keresztjével tüntette ki.

Nevezetesebb mvei : Damiani Fuxhofer .... Monasterologiae regni Hungáriáé libri

duo. Recognovit et auxit (185í>—60. két kötet). Megírta A szt. Benedek-rendi pannonhalmi

apátok történetét és Pannonhalma történetét (1841—46). Akadémiai székfoglalójában a Gyr-
megyei Sabáriáról értekezett. Az Egyetemes Magyar Encyclopédiáuak munkatársa volt.

A Fejér György-féle nagy oklevél-gyjteményhez tárgymutatót szerkesztett, Index alphabe-

ticus codicis diplomatici Hungáriáé per Georgium Fejér czím alatt (1866.) stb.

Petrovics Friyyes, szül. Holicson 1799. október 7-én. Középiskolái elvég-

zése után a pozsonyi liczeumban filozófiát és teológiát, azután Pesten törvény-

tudományt tanult és 1830-ban ügyvédi vizsgát tett. Schedius ajánlata követ-

keztében gr. Teleki László nevelje lett és növendékével beutazta Német-
országot, Belgiumot, Hollandiát, Svájczot, Angliát. Meghalt Münchenben
1836. ápril 12-én. Tagja volt az Akadémiának.
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Dualszky
János.

Chownitz
Julián.

BÁRÓ MEDNYÁNSZKY ALAJOS.

Legnevezetesebb munkája : Magyarország
története idszaki táblákban, világosítva a világ

egykorú történeteivel és a magyar királyi házak-

nak nemzetiségi lajstromaival. (1830.)

Utazásai alatt hazánk történetére vonat-

kozó sok becses adatot gyjtött és másolt le a

külföldi könyv- és levéltárakban, a melyeket
Petrovics-gyüjtemény czím alatt az Akadémia
kézirattárában riznek.

Dualszky János r-kanonok, szül.

Szeniczen 1808. Megírta latin nyelven
Beczlcó vár és város történetét. A Tört.

Tárban Révay László naplóiból kivona-
tokat közölt. Önálló mve Nyitravár és

város történeti vázlata 1875.

Chownitz Julián Tódor (Chowanetz
József) szül. Érsekújváron 1814-ben. Leg-
inkább Németországban élt, hol hirlap-

irással foglalkozott és különösen a sza-

badságharcz után igyekezett munkáival
a külföld figyelmét és érdekldését a

magyarországi viszonyok iránt fölkelteni.

Mvei közül nevezetesebbek :

Die Geschichte Ungarns (Hamburg und
Gotha 1847). Ungarns heiliges Recht zum Kampfe
gegen Österreich und zum Thronentsetzung des

Hauses Habsburg-Lotheringen (Frankfurt A. M. 1849). Ungarns Recht zum Einbruch in die

Österreichisclien und russischen Nachbarlánder. Darstellung und Aufruf an die Oesterreiciier (M.

0. 1849). Geschichte der ungarischen Revolution in den Jahren 1848 u. 1*49, mit Jtücksicht auf
die Beivegung in den oesfcrr. Erblandem (Stuttgart 1849 két köt.) Die wahre Lage Ungarns
(Frankfurt a. M. 1849). Handbuch zur Kenntniss Ungarns (Bamberff 1851) stb. Ezeken kívül

számos beszélyt és regényt irt és 1849-ben az Opposition ez. politikai napilapot szerkesztette.

Simonyi Ern, született Zsámbokréton 1821 decz. 28-án. A szabadság- simonyi Ems.

harcz alatt mint honvéd részt vett Komárom védelmében és a vár feladása

után Hamburgba menekült. 1853-tól 6 évig Bridgewaterben tartózkodott,

majd Sheffieldbe ment, hol Mapine aczélgyáros gyermekei mellett nevel
volt. Késbb ugyanezen aczélgyáros ügynöke lett és e minségben beutazta

Spanyol-, Német-, Franczia- és Olaszországot 1868-ban visszatért hazájába
és a német-ürögi kerület országgylési képviselvé választotta.

Utazásai alatt az angol levéltárakban lév magyar vonatkozású okira-

tokat és leveleket lemásolta és összegyjtötte. Ezeket az Akadémia adta ki.

Váyner József, szül. Ürményben 1833. jun. 23-án. 1860-ban kisapponyi Vásner József-

plébános, 1872-ben nyitra-alsóvárosi plébános és kerületi alesperes, 1875-ben
kanonok, 1879-ben a Roskoványi-könyvtár igazgatója, 1880-ban czímzetes

prépost, 1890-ben éneklkanonok lett

Számos czikke és értekezése jelent meg a Religióban, Idk tanujában, Magyar
Könyvszemlében, Magyar Sionban stb. Önálló munkái : A nyitraegyházmegyei klérus irodalmi
mködése. A nyitraegyházmegyei könyvtár kéziratai és régi nyomtatványai (1886). Adalékok a

nyitrai székeskáptalan történetéhez (1896).

1881—84-ben a nyitrai kerület képviselje volt.

Fraknói Vilmos, szül. 1843 febr. 27-én Érsekujvárott. A theologiát ésFraknói viimos.

bölcsészetet Budapesten végezte. Már ez idben foglalkozott történeti tanul-

mányokkal. 1864-ben tanár lett a nagyszombati fgimnáziumban, azután az

esztergomi papnevel-intézetben. 1871-ben a fvárosba költözött, a hol tel-

jesen a tudományos kutatásoknak és irodalomnak szentelte idejét. 1873 ban
az Akadémia rendes tagjának választotta meg. 1875-ben a Magyar Nem-
zeti Múzeum könyvtárnoka, 1878-ban nagyváradi kanonok, 1879-ben az

Akadémia ftitkára, 1889-ben az Akadémia alelnöke, 1892-ben arbei vál.

püspök lett ; 1897-ben pedig a közoktatásügyi minisztérium kinevezte a

magyarországi muzeumok és könyvtárak ffelügyeljének.

Fraknói egyike legjelesebb történetiróinknak, a ki a szigorúan tudó-

inál iy os rendszer mellett a mvészi alaknak és nyelvnek is mestere. Nagy
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érdemeket szerzett ezenkívül a bel- és külföldi könyv- és levéltárakban a

magyar történelemre vonatkozó adatok felkutatásával. Rómában saját költ-

ségén egy magyar történeti intézetet alapított a magyar történetkutatók

számára. (Arczképét a nyitravármegyei nevezetes férfiak sorában adjuk.)

Számos történeti, egyházi, régészeti stb. czikke, értekezése és ismer-

tetése jelent meg a szaklapokban.

Nagyobb munkái közül nevezetesebbek

:

A magyar nemzet mveltségi állásának vázlata az els fejedelmek korában és a keresz-

ténység behozatalának története. (1861 Jutalmazott pályamunka.) A nádori és országbírói hivatal

eredete és hatáskörének történeti kifejldése (1863). Pázmány Péter és kora (1872—74. III. köt.).

A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században. (Az Akadémától jut. pályam 1873.)

Vitéz János élete (1879). Martinovits és társainak összeesküvése (1880). Vatikáni magyarországi
okirattár (1888—89). Magyarország a mohácsi vész eltt (1884.) Andreas Pannonius élete és

munkái (1886). Erddi Bakócz Tamás élete (1889). Hunyadi Mátyás király élete (1890). A magyar
király kegyúri joga (1894) stb.

irta a „Magyarország Vármegyéi és Városai" IV., Nyitravármegyét tárgyaJó kötet
elszavát,

jediicska Pai. Jediicska Pál, született 1844. jan. 14-én Lopasson. Segédlelkész volt

Geszten, Budán, majd 1870-ben Istvánfalván lett plébános. Itt idztében
kezdeményezte az 1873-ban létesült pozsonymegyei régészeti egylet eszméjét.

1874-ben a fels-diósi plébániához helyezték át. 1875-ben az országos
memlékek bizottságának tagjává, 1882-ben a Szomolány egyházi kerület

esperesévé és tanfelügyeljévé nevezték ki.

Jediicska a történeti, régészeti és hittudományi irodalom terén mködött.
1862—75-ig az országos memlékek bizottságának megbízásából Pozsony

és Nyitravármegye több várának és templomának alaprajzát felvette és a
nevezetesebb hazai mrégiségek rajzait készítette el. Irodalmi és tudományos
érdemeinek elismeréséül a Szt.-István-társulat igazgató választmányának és

tudományos és irodalmi osztályának tagjává választotta 1894-ben.
Nevezetesebb munkái : Történetiek : Oláh Miklós esztergomi érsek életrajza. (Pályadíjat

nyert munka 1869.) Báró Pálffy Miklós jellemrajza. (1882.) Kis-Kárpáti emlékek Vörösktl
Szomolány ig. (1883.) Kis-Kárpáti emlékek Élesktl Vágujhelyig. Adatok erddi báró Pálffy

Miklós a gyri hsnek életrajza és korához. (1882.) stb. Hittudományiak : Adatok az amerikai
egyházpolitikai rendszer történetéhez. (1881.) Néhány szó törvényhozásunk szellemérl és a hazai
katholikusok közel teendirl. (1874.) Társadalmi testvérharcz a modern jogállam és katholikus

egyház között. (1879.) A kereszténység alapja a valódi haladásnak. (1885.) A keresztény szellem

a társadalomban. (1893.) stb.

Tagányi Károly. Tagányi Károly, született Nyitrán, 1858. márcz 19-én. A budapesti
egyetemen a bölcsészeti tanfolyamot hallgatta és 1893. óta az országos
levéltár allevéltárnoka. Az Akadémiának levelez tagja. Tudományos szak-

lapjainkban számos heraldikai, kultur- és gazdaságtörténeti czikk, bírálat és

ismertetés jelent meg tle.

Nevezetesebb munkái : Magyarország czimertára. (1881.) A földközösség

történnie Magyarországon. (Magyar és német nyelven 1894.) Szerkesztje a

Magyar Gazdaságtörténelmi Szemlének.

üedek cr. Lajos. Dedeh Crescens Lajos, született Nyitrán, 1862. jun. 29-én. 1885-ben
pappá szenteltetett és a következ évben fvárosi káplán lett. 1891. óta

egyetemi könyvtártiszt.

1889. óta szerkesztje az Egyházi Közlönynek.

Önálló munkái többnyire pályadíjjal és jutalommal kitüntetve jelentek

meg. így : A magyarországi föpapnevezések történelmének vázlata (1885.) a Fraknói
díjat nyerte.

A karthauziak Magyarországban (1889 ) czím mvét az Akadémia tün-

tette ki. i". Miklós pápa élete és kora a Fogarassy-Pasquich-díjat nyerte el stb.

Legutóbb jelent meg a „Magyarországi szerzetes-rendek története"', vala-

mint a „Kolostorról kolostorra'"'' (1897.) czím munkája.
A „Magyarország Vármegyéi és Városai" IV. kötete számára írta

meg Nyitravármegye történetét.

Matunak Mihály. Matunák Mihály, született Nagy-Surányban 1856. július 17-én. Közép-
iskolai tanulmányait Érsekujvárott, Selmeczbányán és Egerben végezte.

1887-ben a theológiára a budapesti tudományos egyetemre ment.
1888—90-ben sokat írt a nyitramegyei helynevekrl, Érsekújvár, Nagy-

Surány és vidékének múltjáról ; megírta Nagy-Surány várának és a Magyarbéli
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EPISTOL^E
PAVLI LINGVA HVN
ÖARJcA DONATAE.

AZ ZENTH PAAL
leueley magyar nyclaen.

Bosnyák- család történetét, melyet
Fraknói Vilmos püspök 100 frttal

jutalmazott. 1891, jul. 2-án pappá
szenteltetvén, nagy-szalatnai,
1892— 9H-ban túrócz - szucsáni

káplán és ruttkai hitoktató volt,

1 893—94-ben Nemeskéri Kiss
Pálnál nevelsködött Véghlesen
és Gödön, 1894. jul. 2-ától 1898.

jan. 5-ig Körmöczbányán segéd-

lelkész volt. Megírta a körmöcz-

bányai ipar és kereskedelem tör-

ténetét. A körmöczi városi gazdag
levéltárban két év alatt 500 ívnyi

oklevélmásolatot írt le, melyeknek
sok érdekes adatai közül egyet-

mást közölt is már : „ Török be-

ütések Nyitravármegyébe." „Török
•pusztítások és hódoltság Zólyom-

vármegyében a XVI. században."
„A bányavidéki had veresége Szé-

csénynél 156.2 . április 4. és 5-én.
u

Eldöntötte Érsekújvár két alapí-

tásának évét, az 1545-ikit és 1580-

ikit. Körmöezbányai tartózko-

dása idejébl még számos tör-

téneti czikke jelent meg. Rimély
püspök 1^98-ban kinevezte t a

korponai áll. segélyezett községi

fels népiskola igazgatójává.

Matunák mint népdalaink
gyjtje is hasznos munkássá-
got fejt ki. Sok nagyon érdekes

tót, kurucz, hazafias történeti

adatot és szegénylegénynótát
gyjtött és közölt számos hír-

lapban. Ezenkívül számos jobbára ismeretlen, régi magyar zenedarabot fe-

dezett fel.

Keleesényi József, született Nyitra-Ivánkán, 1815. márcz. 17-én. Köz-
birtokos volt, ki magános idejét tudományos búvárkodással töltötte. Külö-
nösen a régészettel foglalkozott.

Régészeti közleményei, a Honmvész, Regél, Honder ezím folyóiratokban

jelentek meg. E szakbeli mvei közül megemlítjük: Az ipolyi apátság zobor-

hegyi ösemlékeiröl. (1855. a Religióban.) Nyitra és környéke képes Albuma. (1854.)

Mint népköltészeti maradványaink gyjtje is említést érdemel. Sok
régi éneket és imát gyjtött.

Gond Ignácz régész munkája : Nyitravármegye régészeti fontossága stb. Gond ignácz.

Történeti értekezéseket irt még Kapronczai Ede.
A nem Nyitramegyében született, de itt tartózkodó történetírók közül

kiemelend még:
Horvát Sándor, kegyes tanítórendi áldozópap, szül. 1844. máj. 2-án Horvát Sándor.

I Isepregen (Sopronmegye). 1867. szept. 8-án a kegyes tanitórendbe lépett.

A próbaév leteltével 1868— 69. Kecskeméten, 1869—70. Nyitrán tanárkodott

;

itt szervezte a ma is fennálló magyar önképzkört, mely azután góezpontja
tett a magyarságnak. 1870. aug. 2-án pappá szenteltetett és Szegedre
küldetett tanárnak, hol 1 879-jg mködött több évig mint tanítóképz tanár is.

Élénk részt vett Szeged társadalmi és irodalmi mozgalmaiban. 1879—80-ban
Kolozsváron tanított. 1880—86. a veszprémi fgimnáziumnál mködött.
1886. Xvilrára küldetett gimn. igazgatónak, hol a rend hittudományi inté-

zetében a bölcseleti tudományokat is eladta. 1890-ben a házfnöki és

hittudományi intézet igazgatói tisztét is rá ruházták. Ezen utóbbi tisztséget
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az intézetnek Kolozsvárra történt áthelyezéséig viselte. Ez id alatt több
külföldi tanulmányutat tett. A tanügy terén szerzett érdemeiért 1897-ben

felségétl a királyi figazgatói czímet nyerte.

Kezdetben ifjúsági lapokba irt A Szegedi Híradóban több tudományos
értekezése jelent meg. Áz 1878-ban alapított Szegedi Naplónak belmunka-
társa volt. Önállóan megjelentek tle : Berzsenyi Dániel lyrai költészetének

fbb vonásai 1875. Az önképzkörök a jelenlegi iskolai rendszerben 1879. Okmánytár
a piaristák Szt.-László királyról ceimzett nyitrai kollégiumának történetéhez 1896.

Adatok, Xyitravármegye és város monográfiájához 1897.

írta meg a „Magyarország Vármegyéi és Városai" IV. kötete
számára a Nyitravármegye középiskoláira vonatkozó fejezetet.

HITTUDOMÁNY.

bS*.' Komjáthi Benedek, szül. Komjáton. Születési éve ismeretlen. Annyit
tudunk, hogy 1520-ban a bécsi egyetem hallgatója volt. Késbb Perényi
Gáborné János nev fiának nevelje lett és mint ilyen Perényiné buzdítá-
sára fordította le Nyalábvárott Pál apostol leveleit 1532-ben, a mely Peré-
nyiné költségén jelent meg Krakkóban 1533-ban, a következ czím alatt

:

Epistolae Pauli Lingaa Hmigarica Donatae. Az Zcnth Paal leueley magyar
nyeluen. E nagybecs munka az els tisztán magyar nyelv nyomtatott könyv.

Lépes Bálint. Lépes Bálint, régi nemes család sarja, sziil. 1570 körül. 1608—1619.
nyitrai püspök volt. Ez idben irta legtöbb mvét. 1622-ben gyri és kalocsai
érsek. Korában a politikai téren is nagy szerepet játszott. A fejedelmek
1614-iki linczi gylésére Magyarország részérl t küldték követül. Meghalt
1623-ban.

Mvei: Imádságos könyv. (1615.) Az halandó és Ítéletre menendeo tellyes emberi nem-
zetnek Fényes Tuekoere stb. (1616.) Második Keonyv. Az iteletreol.

Pokoltol rettenteo és mennyei boldogságra edesgeteo Tuekoer stb. (1617. újra 1771. Páz-
mány Péternek ajánlva.) Második Keonyv az Menyországról.

Tamóczi Márton. Tamóczi Márton. Tanulmányait Magyarországon kezdte és a witten-
bergai egyetemen végezte, 1652-ben Privigyón lett lelkész, a honnan elzet-
vén, Divék-Uj faluba ment. 1673-ban a sok üldözés miatt kénytelen volt

Németországba költözni, a honnan csak 1681-ben térhetett vissza. Meghalt
1685-ben.

Mvei : Antiglypire metrika tornate enudeata. (1643.) De pseudosophia cacodoxorum el

sobria p/iilosophia orthodoxorum. (1646.) De theologia heterodoxa et orthodoxa. (1648.) Threnog-
raphia prosopiae Kalinkianae. (1678.) Halcyonia svevico-danico germanica. (1682.) stb.

Bársony György. Bársony György, szül. Péterfalván. A teológiát Bécsben végezte és
elbb Duna-Szerdahelyen plébános, 1653-ban esztergomi kanonok, 1663-ban
váradi püspök és szepesi prépost, majd kir tanácsos és késbb egri püspök
lett. Meghalt 1678. jan 18-án.

Mvei : Magyarország Tüköré, kiben tekintvén Meg-ismerje magát, Mi-
tsodás volt hajdan ? Mitsodás most ? stb. (Cassa 1671). Veritas Tóti Álundo
declarata. (Cassa 1671.) E munka nagy vitára adott alkalmat.

Tamóczy István. Tamóczy István, jezsuita, szül. Nyitrán 1626. aug 10-én. A hittudo-
mányi 15 évig tanította N.-Szombatban ; késbb a gyri, majd a lcsei
iskola igazgatója lett. Meghalt 1689. szeptember 30-án.

Irt több latin és magyar nyelv munkát; közülük megemlítjük:
Menybe vezet Kalauz. (1675.) Titkos értelm rózsa. (1676.) Nagy mesterség a
jó élet. (1679.) Holtig való barátság. — Vigyázó szem. (1685.) stb.

Cscte István. Csete István, szül. 1648. decz 25. Vág-Sellyén. 19 éves korában a
jezsuiták közé lépett és korának egyik legnagyobb hitszónoka lett. Kassá-
ról, — hol a rendjének iskolájában tanítóskodott, — Erdélybe küldetvén,
itt a szorongatott kath. vallásnak ujjáteremtje és a kolozsvári fiskolának
második megalapítója lett. Késbb Sopronban mint a rendház fnöke halt
meg 1718-ban.

Számos latin egyházi munkái részint névtelenül, részint Vizkeleti Zsig-
mond név alatt, - - mely nevet Erdélyben vette fel, — jelentek meg. Egy-
házi beszédeinek száma 1611. Nevezetesebb munkái: Duodecim Stephani
Heroes Ungariae. (1681.) Litterae invitatoriae H Sigismundi Viszkeleti. (1698.)
Panegyrici sanctorum r. Hungáriáé. (1754.)
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Rezik János, szül. Koroson. Az eperjesi kollégiumban és a thorni egye- Rezik János,

temen tanult, hol 1674—83-ig tanár volt. Innen Kassára, majd Eperjesre
ment, de a katholikus üldözések miatt kénytelen volt ismét Thornba vissza-

térni, hol 1690—1705-ig volt rendes egyetemi tanár. Ez évben ismét elvál-

lalta az eperjesi fiskola vezetését és itt tanított haláláig 1710. aug. 4-ig.

Nyomtatásban meg-jelent nevezetesebb mvei

:

Reparatio violati honoris per privatum ferrum. (1703— 4-. a párbajról szól). Pigritius

scholarum hostis etc. (1707.) Musa fragopolitane loqueus (1708.) Salvianus Maniliensis redivivus,

morum emendator, acerrimus (1708.) Articuli de persona Christi in examine tractandi 1708. stb.

Rajcsányi József, szül. Nyitrán 1671. jun. 23-án. Tizenhét éves korában Rajcsányi József.

a jezsuita szerzetbe lépett. N.-Szombaton és Kassán tanította a teológiát és

bölcseletet, majd a kolozsvári ház igazgatója lett, és itt nagy tevékenységet
fejtett ki, különösen az unitáriusok ellen. Meghalt 1733-ban N.-Szombaton.
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ALEXANDRIAI SZ. KATALIN LEGENDÁJÁNAK ELS LAPJA.

Mvei : Az igaz és nem igaz vallásnak próbaköve. (1724.) A hitnek igaz és csalatkozó re-

guláiról. (1724.) Ingadozó catholikus. (1726. az unitáriusok ellen.)

Latin munkái : Signa Ecclesiae seu via facilis in nutitiam Ecclesiae Christi reniendi.

(1728.) Viator Ohristianus ad Coelestem pátriám directus. (1729.) Fides salutaris soli religioni

Uomano-Chatolicae propria. Itinerarium Athei ad veritatis viam deducti. (két kiadás) De Unita-

riorum religione. (Magyarul második kiadás Mibálcz J. 1773.)

Ii'ibini János, szül. Krencsen 1722. Teológiai tanulmányait a jénai Ribini jános.

egyetemen végezte. 1747-ben a soproni iskolának volt igazgatója, 1759-ben
pozsonyi lelkész, késbb evang. esperes. Meghalt Pozsonyban 1788-ban.

Legbecsesebb egyháztörténeti munkáját Pozsonyban adta ki 1788—89-

ben két kötetben, Memorabilia ecclesiae aug. confessionis ez. alatt. Oratio de

eultura linguae hungaricae 1751. De numero apocaliptico 666. (1769.)

Csánhy Gábor, szül. 1737. szept. 19-én Nagy-Emkén. Középiskolai csánky Gábor.

tanulmányai! elvégezvén, a piarista rendbe lépett. Nyitrán húsz évig mint
magyar hitszónok mködött. Meghalt lH06-ban Kolozsvárott.

Irt és fordított több egyházi munkál.

Eudnay Sándor dr., szül. 1760. okt. 4-én Nyitra-Szt-Kereszten. Pappá Rudnay Sándor,

szenteltetett 1784-ben. 1805-ben esztergomi kanonok, 1808-ban czímzetes
püspök, 1809-ben tanácsos az udvari kanczelláriánál, 1815-ben erdélyi

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. 36
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Rátz András.

Bartakovics
Béla.

püspök, 1818-ben esztergomi érsek és 1828-ban bíboros lett. Meghalt 1831.

szept. 13-án.

Nevezetes mvei : Baraenesis ad Lyceum Begium scholasque Claudiopolitanas etc. (1819).

Erköltsi Keresztény Oktatások kueloenoesen a fenyít házakban raboskodóknak remélhetoe meg-
jobbításokra (1819). Dissertatio de obligatione Cleri stb. (1823) De perpetua SS. Eucharistiae
Sacramenti in Archi-Diocesi adoratione (1825).

Ezeken kívül számos egyházi beszéd és fó'pásztori levél.

Rátz András, szül. Érsekujvárott 1779. nov. 19-én. Teológiai tanul-

mányai végeztével jogot hallgatott Pozsonyban és nevel volt gróf Pálffy

Rudolfnál. 1825-ben Füzes-Gyarmaton leit plébános. Meghalt Budán 1864-ben.
Számos munkát irt, melyek közül nevezetesebbek

:

Fenmaradgyoné még tovább is a közfal melly a katholikusoktól a protestánsokat eloá-

lasztya ? (1822). Liturgika (1823. III. rész). Ágazatos theologia (1832. III. rész). Memória a
sjyirituali Cleri junioris in B. Gen. Seminario Pestin. etc Bivium seu conflictus vitiorum et

virtutum triumphante religione in regio generáli Sem. Centrali Bestiniensi Alumnis sacerdotio

authorandis repraesentatus (1829). Hrftexiones privatae de linguae latináé in sacris Eclesiae

catholicae usu, ejusque apud Hungaros in occasum vergentis inclinatione etc. 1845.

Bartakovics Béla {kisappionyi). Szül. Fels-Elefánton 1792. ápr. 10-én.

A bölcsészetet Nagyszombatban, a teológiát a bécsi Pázmáneumban hall-

gatta. 1820-ban az esztergomi herczegprímási udvarba hivatván, itt hivata-

lában folyton emelkedett, míg 1850 ben egri érsekké neveztek ki, a mely
évben a cs. k. bels t. tanácsosi méltóságot is elnyerte- 1853-ban a Tud.
Akadémia igazgató-tagja lett.

Bartakovics legfbb érdeme, hogy számos fontos tudományos és szép-

irodalmi munkát adatott ki saját költségén. így az áldozatkészségének
köszönheti a kath. egyház a Káldi György-féle biblia magyar fordításának
uj átdolgozását is.

Önálló mvei : Fpásztori levelek (1865). Némely eszmék a nép felvilágosítására az uj
törvény szerint. Brevis notitia Historica Archi-Episcopatus Agriensis. (Cselkó Károly tört.

mvének átdolgozása.) Azonkívül az költségén kerültek ki a sajtó alól a többbek közt : a
híres regensburgi Fokozatos Katekizmus Szabó István : Homer Iliása ; Alzog : Egyetemes
egyháztörténete (magyarul). Quintilian fordítása (magyarul Szenczy Imrétl).

csaszka György.
CsászTca György, kalocsai érsek, bels titkos tanácsos, pápai trónálló és

házi fpap, római gróf, szül 1826. decz. 3-án Nyitra-Szerdahelyen. (Élet-

rajzát Nyitravármegye nevezetes férfiai czím fejezetben közöljük.) Számos
remek egyházi beszéden kívül irt hittudományi és mathematikai czikkeket.

A tudományoknak és mvészeteknek legbkezbb támogatói közé tar-

tozik. Az pártfogásával létesült a szepesváraljai nyomda és a Szepesi
Közlöny is.

Munkái : A dohányzás tilalmáról jmjmöveldékben. Viszonyszámi táblálc.

Oratio panegyrica in honorem angelici doctoris S. Thomae Aquinatis és számos
egyházi beszéd, stb.

Zádori János, szül. Kátlóczon 1831. nov. 6-án. 1864-ben az esztergomi
papnevel intézetben a teológia tanára lett. 1874-ben pápai kamarássá,
1884-ben esztergomi kanonokká nevezték ki. Meghalt 1887. decz. 30-án.

Önálló mvei közül a legnevezetesebbek : Isten a legtisztább szeretet (1860). Szt Béta-
apostol két levele. (Jutalmazott pályam.) A társadalom alapelvei (1864). Földünk nem hittani

központja a mindenségnek (1868). A római katakombák (1868). Földünk helyzete a mindenségben
(1871). IX. Pius pápa élete (1869). Syntagma Theologiae Dogm. Fundamentális (1882). Frag-
menta Syntagmatis (1885). Margitsziget története (1886).

Fordításai : Gyémánt-e vagy üveg? (Stolcz A. után (1860). Arpádházi Szt.-Erzsébet élete

(u. a. 1867). Kihez menjünk (u. a. 1871). Jézus Krisztus a történelemben (Lacordaire után
1868.) stb.

Útirajzok: Úti vázlatok Olaszországból (1869). Spanyol út (1869). Egyiptom (1874). Ezeken
kívül számos szentbeszéd, értekezés és hírlapi czikk.

Szerkesztje volt a Katholikus Lelkipásztornak és az Uj Magyar Sionnak.

Sullay István, szül Berenesen 1841. márcz. 1-én. 1881-ben bogácsi
plébános, 1886-ban alesperes lett. Meghalt 1892-ben.

Számos teológiai dolgozatai jelentek meg. Pályadíjat nyertek : Szabad-
elvüség, szabadság és vallás (1879, 1880, két kiadás). A bold- Szz Mária tisz-

telete a kath. anyaszentegyházban ez. mvei.
Krizsán Mihály, szül. Livinán, 1843. szeptember 30-án. Budapesten a

Józsefvárosban segéd-lelkész volt, 1893-ban pápai t. kamarás, 1895-ben
pedig a budapesti központi papnöveldének aligazgatója lett.

Számos czikke jelent meg a kath. egyházi és politikai lapokban. Ön-
álló mve : Paulai szent Yincze élete. (1886.)

Zádori János.

Sullay István.

Krizsán Mihály.
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Machovich
Gyula.

Prohászka
Ottokár.

Csernoch János dr., szül. 1852. június 18-án Szakolczán. A teológiát Csemoch János

Bécsben végezte. 1880-ban tanár lett az esztergomi papnevel intézetben,

1887-ben felsége udvari káplánjának nevezte ki, késbb pápai kamarás
és kanonok lett.

Igen sok czikk, értekezés, bírálat stb. jelent meg tle a kath. hittudo-

mányi és szépirodalmi lapokban. Munkái : A halottégetésrl (1887). A zárdai

élet czéljáról (1891). Sajtó alá rendezte Simor János egyházi szónoklatait.

Tóth János dr., szül. Nagy-Surányban 1856. július 26. Középiskolái Tóth János.

végezte után a teológiát a bécsi Pázmáneumban hallgatta. 1885 óta a nyitrai

papnevel intézetben az egyházjog ós történelem tanára és a Roskoványi-
könyytár kezelje.

Önálló mvei : Callista (angolból, 1883) ; Nyitráról Lourdesba és Parisba (1887) ; Az
egyház Észak-Amerikában (1892). Kirándulás a Vezuvra. A katholikus napi sajtó. A katholikus

nagygylések és a II. bécsi kath. kongresszus stb.

Ezeken kivül írt számos értekezést, tárczát, fordított elbeszéléseket franczia, angol,

spanyol, olasz és orosz nyelvbl. Jelenleg a Nyitramegyei Szemle szerkesztje.

Machovich Gyula, szül. Csáporon 1858. február 1 1-én. Teológiai tanul-

mányait a bécsi Pázmáneumban végezte. 1889-ben pápai kamarás, herczeg-
primási titkár és szentszéki ügyész lett. 1893 óta tardoskeddi plébános.

Nevezetesebb munkái : Taxii Leo volt szabadgondolkozónak önvallomásai (1887). Ámítás
és valóság (1888). A liberalizmus bn (1888) stb. A szabadkmvességrl (1895) stb.

Prohászka Ottokár, szül. Nyitrán 1858. október 10. Pappá szenteltetvén,

1884-ben liczeumi tanár lett Esztergomban.
Több számos czikkén, értekezésén, szt. beszédén kivül önálló mvei : Isten és a világ

(1890). Szentséges atyánknak, XIII. Leo pápának beszédei és levelei (1891). Harcz a félszegsé-

gek ellen (1892). A keresztény bnbánat és bnbocsánat (pályadíjjal kitüntetett munka 1894).

Társszerkesztje volt a Magyar Sión-nak. Jelenleg az Esztergom politikai hetilap szer-

kesztje.

Lányi József, szül. Német-Prónán 1868. június 29-én. Jelenleg a besz- Lány> J°zsef-

terczebányai egyházmegyei hivatal levéltárnoka és püspöki szertartó.

Két értekezését a budapesti tud. egyetem hittudományi kara pálya-
díjjal tüntette ki. Ezek: Az Itala és Vulgáta (1890). A szyr, khalcl és arab
diakritikus jelek (1891). Mvei ezen kivül : Az egyházi festészetrl (1888).

Nabukodonozor büntetése stb.

Roskoványi Ágoston hit- és bölcselet-tudományi doktor, nyitrai püspök, R
£to°ton

YÍ

pápai trónálló, val. b. titkos tanácsos stb. (Lásd életrajzát a Nyitravármegye

nevezetes szülötteirl szóló fejezetben.)

Az egyházi irodalom terén is nagy munkásságot fejtett ki.

Nevezetes mvei : De primatu Romani Pontificis (1834). Katekismus vagy oktatás a ker.

kath. religió tudományban (1836). De matrimonio in Ecclesia Catholica (1836). De matrimonio
mixto inter Catholicos et Protestantes (1842—82). Monumenta Catholica pro Independentia Po-
testatis Ecclesiasticae ab Imperio Civili (1847—79). Coelibatus et Breviárium duo gravissima
tlericorum officia (1861—81). Romanus Pontifex tamquam Primas Ecclesiae et Princeps Civilis

(1867—79). Matrimoniutn in Ecclesia Catholica Potestati Ecclesiasticae subiectum (1870—81).

Beáta Virgo Maria (1873—81). Supplcmenta ad Collectiones Monumentorum et Literaturae de

Matrimonio in Ecclesia Catholica Potestati Ecclesiasticae subiecto stb. (1887—89.)

A hittudományi irodalom terén mködtek még: Fitter Ádám, Sztanko-

vics János jezsuita pap, ázsiai hittérít ; Sellyei Balog István ref. püspök,

Ábel Ferencz jezsuita pap, báró Andrássy Antal rozsnyói püspök, Alagovich

Sándor zábrábi püspök, Foglár György czímzetes püspök, az egri jogaka-

démia alapítója, Cservényt Lajos piarista tanár, Tapolcsányi György piarista

tartományfnök, Szeberényi Gusztáv Adolf evang. püspök, Gyurkovits Mátyás

apátkanonok, Franczisczy Lajos, Filó János, Ikrényi Mihály, Jaklin István,

Janics János, Karóba Gy., Kelemen Antal stb.

Nem Nyitravármegyében született, de a megyében jelenleg él és m-
köd hittudományi írók közül felsoroljuk a következket

:

_
Fábián János, szül. Sirákon (Hont m.) 1832. január 20. 1847-ben lépett Fábián János -

papi pályára. 1858-ban tanulmányi felügyel, majd tanár és helyettes lelki-

igazgató lett az esztergomi papnevel intézetben. 1874-ben esztergom-vízi
városi, végre 1880-ban érsekújvári plébános és mint ilyen 1882-ben tiszt,

kanonokká lett.

A magyar egyházirodalommal korán kezdett foglalkozni. Önálló mvei : Nagymélt.
gróf Xádasdy Ferencz néhai kalocsai érsek elete (1854).

36*
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Els vagyis Nagy sz. Gergel pápa lelkipásztorságtani könyve. (A pesti hittani kar által

megkoszorúzott pályam 1858.)

Felelet egy tizennégy éves levélre, megküldve egy magyarhoni helvét hitvallású atyafi-
nak. (1869.)

A vatikáni sz. zsinat az 1871— 72-iki egyházi évhez alkalmazott szent beszédekben. (1871.)
Constitutiones dogmaticae sz. Concilii Vaticani. A vatikáni szent zsinat által hozott hatá-

rozatok. (1877.)

Az esztergomi érsek új vára 1545—1580-ig Esztergom. (1896.)

Ezeken kivül írt több értekezést. Alapítója és 1875—1880-ig bezárólag szerkesztje
volt az „Isten igéje

1
' czím folyóiratnak.

Pedagógia. PEDAGÓGIA.

Majer István. Majer István, szül. Mocsonokon 1813. aug. 15-én. Középiskolái végez-

tével N.-Szombatban hallgatta a teológiát, hol több társával egy „magyar
nyelvgyakorló-egj^esületet" alapított ; majd Pestre ment a jogot tanulni.

1836-ig nevel volt a báró Sennyei családnál és ugyanazon évben pappá
is szenteltetett. 1842-ben az esztergomi tanítóképezdében tanár lett. Ez állá-

sában annyira feltnt pedagógiai czikkeivel, hogy 1842-ben az els egye-

temes tanítógylésnek jegyzjévé, 1849-ben pedig a budapesti tudományos
egyetemen a felsbb pedagógia tanárának választották meg. A szabadság-

harcz alatt honvédápoló-egyesületet alapított Eszergomban. 1850-ben igaz-

gatója lett a fváros összes elemi és magán-iskoláinak. 1857-ben gyengél-

ked egészsége miatt Kürtre ment lelkésznek, hol tiz évig tartózkodott és

munkálkodott, mint a népnek igazi jótevje, atyja. 1866-ban Esztergomba
nevezték ki kanonoknak, és mint ilyen 1867-ben. a III. oszt. vaskorona- és

1876-ban a Lipót-rend lovagja lett. Esztergomban is folytatta pedagógiai

munkálkodását. 1877-ben a tud egyetem hittudományi kara tiszteletbeli

doktorrá avatta, 1885-ben a frcndibáz örökös tagjának neveztetett ki. Majer

István az irodalomnak majdnem minden ágát mvelte, de kiválólag pedagógiai

mvei és népies iratai tették t az ország egyik legnépszerbb és legtisztel-

tebb papjává és ezek szerezték meg neki az általánosan ismert „István bácsi"'

nevet. Mint a pesti iskolák igazgatója rendkívüli nagy érdemeket szerzett a

tornatanítás terjesztése, az iparoktatás rendezése, valamint az iparos-tanulók

vasárnapi és esti tanításának behozatala és rendszeresítése körül. A tanítói

értekezleteket is honosította meg. Jelen volt 1868-ban a népoktatási tör-

vény elmunkálatait kidolgozó értekezleten és 1877-ben elnöke volt azon

tanférfiak bizottságának, a kik a katholikus népoktatásügyre vonatkozó

szabályrendeleteket dolgozták ki. A pesti els bölcsháznak is volt meg-
alapítója.

Nevezetesebb pedagógiai mvei

:

Népneveléstan (1845). A magyar képezdék reformja. A pesti els bölcsde megalapítása és

ismertetése (1852). A bölcsde (18&2). A pestvárosi Josefinum árvaház ismertetése (1853). Miiyen
legyen a néptanító? (1858). Mikép intéztessék a növendékpapok képeztetése? (1859. Pályanyertes
m). A szemléleti tanmód az els oktatásnál (1860). Elnöki beszédek az esztergomi kisdedovóban
(1868—84)

Népies iratai közül megemlítjük : Egészségtan a nép számára (1847). A jó házigazda
(186Í?). István bácsi, a boldog családatya, és okos gazda (1854). Színdarabok az ifjúság számára.
A regél István bácsi (1857). István bácsi aranytanácsai.

Egyéb nevezetesebb munkái

:

Liturgika. (Pályanyertes m,) A rézmetszészetnek mütana. (Az els szakm a magyar
irodalomban). Ezer mkereszt (1884). Második és harmadik ezer mnkereszt (a budapesti orszá-

gos kiállításon kitüntetve). Negyedik, ötödik és hatodik ezer mkereszt. stb.

Ezeken kívül számos szentbeszéd, vers, ismertetés, életrajz és czikk különféle szak
és napilapokban. A Jelen korszaknak 12 évig rendes munkatársa, a Katholikus Néplapnak
és az István bácsi naptárának 1856—70-ig szerkesztje volt.

Ezenkívül mint rézmetsz és fest is kitnt. Néhány festménye a 40-es években a
pesti képzmvészeti tárlaton ki is volt állítva és több magyar és külföldi képes újság,
köztük a Leipziger Illustrierte Zeitung, több rajzát közölte.

Sok munkája maradt kéziratban is.
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MAJER ISTVÁN.

Gyurkovics
Mátyás.

Mennyei József szül. Kis-Dovorán-
^ „^íS^^^tó^, *józ"If

ei

ban, 1823. február 29-én. Tanulmányait
Érsekújváron és Nyitrán elvégezvén, az

érsekújvári kath. tanitóképz-intézetben

tanár lett. 1856-ban e képz-intézet meg-
sznvén, Kalocsára tették át, a hol mint
igazgató kilencz évig mködött, a mikor
Árva és Turócz megyék tanfelügyelje

lett. Innen Vasvármegyébe került, a hol

1888-ban nyugalomba lépett. Meghalt
Szombathelyen 1889-ben

Az irodalomban a Tanodái Lapok-
ban lépett föl és azóta kiválólag mint
pedagógiai író mködött.

Legnevezetesebb mvei

:

Életintelmek (1860).

Szabadság, tekintély és egyház (1863. Ket-
teler V. után).

Általános tanítás- és tanodái neveléstan

(Herrmann J. után 1866.) 2 kiadásban.

Nevelés és tanítástan III. kötet. (Kalocsa
1866.) A harmadik kiadást 1875-ben a magy.
kir. egyetem pályadíjjal tüntette ki.

Gyurkovics Mátyás, (ivanóczi) szül.

Csermenden 1826 febr. 20. Tanulmányai
végeztével 1849-ben Palugyai Imre püs-
pök egyházmegyei levéltárnokká és szentszéki jegyzvé nevezte ki, 1857-ben
nyitra plébános, 1860-ban alesperes lett, és mint ilyen alapította az egyházi
zeneegyletet. 1871-ben nyitrai kanonok, 1878-ban czímzetes apát. A Nyitra
városi elemi népiskolák érdekében tanúsított áldozatkészségeért és tevékeny-
ségeért a király 1868-ban a Ferencz József-rend lovag-keresztjével tüntette
ki. Meghalt 1888. nov. 30.

Számos értekezése és czikke jelent meg különböz lapokban.

Zelliger József, szül. Szeniczen 1837. okt 21- ón. 1869-ben a besztercze- zeiiiger József.

bányai tanítóképz-intézetben tanított, majd 1872-ben Nagy-Szombatba
hivatott, a hol 1873-ban képezdei igazgató tanár tett.

Számos alapos pedagógiai czikket irt a Tanodái Lapokba és a Kalauzba.
Körülbelül 40 iskolai könyv jelent meg tle magyar, tót és német

nyelven, melyekkel különösen a tót nép magyarosítására törekedett.

Szerkesztje volt a Népiskolai Tanügy-nek és a Katholikus Népnevelnek,
melynek most is munkatársa.

Sretvizer Lajos, szül. Érsekujvárott 1845. aug. 24-én 1868-ban a f- sretvizer Lajos,

városban tanító lett, jelenleg fvárosi elemi iskolai igazgató. A közoktatásügyi
minisztérium a népoktatási intézetek tanulmányozása czéljából többször kül-
dötte európai tanulmányútra.

A fvárosi népiskolák szervezésében nagy érdemei vannak. Tankönyvei
a fváros összes elemi iskoláiban használtatnak.

Pestalozzi élete és halála, valamint a Tornászat ez. értekezésével pálya-
díjat nyert. Szerkesztje volt a Népnevelk Lapjának, ezenkívül számos tan-
ügyi czikket irt.

Kasztner Janka (Lázár Gyuláné), szül. 1850. jan 8-án Ladoméron. Kasztner Janka -

Polgári iskolai tanítóni oklevelet nyervén, elbb magántanító volt ; 1874-ben
az ipolysági, 1875-ben a gyri állami tanítónképz-intézet igazgatónjének
nevezték ki. 1886-ban a kolozsvári tanítónképz intézethez, 1896-ban a
budapesti VI. kerületi állami polg. tanítón- és nevelképezdéhez nevezték
ki igazgatónak.

Egész pályája alatt élénk részt vett minden, a niskolákat érdekl tanügyi mozga-
lomban és irodalmilag is mködött. Melyek a nnevelésnek hazánkban mutatkozó fbb hiányai ?

(pályanyertes ni). A régi jó idkbl; Gyula és Mari, vagy a gyermeki szeretet hatalma és

dicssége. (Mindkett szabadon németbl.) Több czikke jelent meg a Nemzeti Nnevelésben,
a Gyri Tanügyi Értesítben stb.

Komlóssy Ferencz, szül. Nagy-Tapolcsányban 1853. ápr. 23-án. A teo-

lógiát Esztergomban végezte, a bölcsészetet a budapesti egyetemen hall-

Komlóssy
Ferencz.
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Molnár Vincze.

Libertiny
Gusztáv.

Illényi István.

Dezs Adolf.

gatta, hol bölcsészettudori és tanári oklevelet szerzett, Esztergomban pappá
szenteltetvén, mint tanár mködött. 1884-ben a verbói, 1887-ben a szempczi
kerület választotta meg országgylési képviselnek. 1892-ben Esztergom
fegyházmegyei ftanfelügyel, 1893-ban esztergomi kanonok lett; jelenleg
szintén orsz. képvisel.

Komlóssy az irodalom különböz ágaiban mködik ; 12 é7en át szerkeszt tagja volt
a Népnevel ez. tanügyi lapnak

Önálló mvei
: Bosznia és Herczegovina története a legrégibb idktl napjainkig (1882).

Ifjúsági színház (4 füzet 18ö3). Sujánszky Antal (Irodalomtörténeti tanulmány 1886). Hol
késik a kath. authonomia ? (1889).

Ezeken kívül számos czikke jelent meg különféle lapokban és németbl fordította a
Reformátorok (1884.) és A szent mise a világ legnagyobb kincse ez. mveket (1895) stb.

Molnár Vincze, polgári iskolai tanár, szül 1862-ben Chinoránban. Nagy
érdemei vannak a vakok oktatása körül és e nembeli térképei a külföldön
is méltó feltnést keltettek.

A nem Nyitravármegyében született, de ott él tanügyi irók közül
még a következket emeljük ki

:

Libertiny Gusztáv, szül. 1839. jun. 24-én. Középiskoláit Korponán és

Selmeczbányán elvégezvén, 1861-ben szülmegyéjében megyei aljegyznek
nevezték ki. De ezen pálya nem felelt meg Libertiny hivatásának és 1869-ben
tanfelügyelségi tollnok lett Vasmegyében, majd 1870-ben másodtanfel-

ügyelnek neveztetett ki. Vasmegyében való tartózkodása alatt irta Vasmegye
népoktatási állapota ez. munkáját 1870-ben és Nevelészeti tanulmányok ez. alatt

hosszú czikksorozatot közölt a Vasmegyei Lapokban. 1876-ban Nyitravár-

megyébe helyezték át ftanfelügyelnek, hol egymásután uj és üdvös
reformokkal lépett fel. Egyik leghazafiasabb tette A magyar nyelvre, [mint

kötelez népiskolai tantárgyra (1877.) vonatkozó javaslata, mely azóta az egész

országra nézve elfogadtatott. Megalapította a nyitramegyei „Tanítótestületet",

melynek 3 évig elnöke volt és ennek hivatalos közlönyét, a Nemzeti Nép-
iskolá-t. Sokat tett a testgyakorlat tanítása érdekében, tervezetet dolgozott

ki az ifjúsági és népkönyvtárakat illetleg, sürgette a kormánynál a magyar
nyelvben járatlan tanítók számára a magyar nyelvi póttanfolyamok állítását.

Kiváló gondját képezték a kisdedóvó-intézetek is, melyeknek, valamint a

népiskoláknak száma is, Libertiny tanfelügyelsége alatt nagyon megsza-
porodott. A Felvidéki magyar közmveldési egyesületnek is volt egyik

alapvetje.

Erdemeinek elismeréséül a megye bizottsága 1880-ban jegyzkönyvileg
elismerését fejezte ki neki, 1881-ben pedig felsége királyi tanácsossá

nevezte ki.

Az emiitetteken kívül irt még számos pedagógiai czikket és érte-

kezést. Nevezetesebbek : A büntetésekrl, A ntanüók kérdésérl stb. Szerkesz-

tje volt a Nemzetör-nek.

irta meg a „Magyarország Vármegyéi és városai" IV. kötete számára
Nyitravármegye népoktatásügyét.

Illényi István pedagógiai czikkeket irt a Nemzeti Népiskolába, melyet
egy ideig szerkesztett is. Jelenleg szerkesztje és kiadója az Érsekújvár és

Vidékének. A tanító társadalmi állása ez. értekezését pályadíjjal tüntették ki.

Dezs Adolf papnöveldéi tanár, egyházmegyei könyvtárnok. Számos
czikket irt különböz lapokba.

Jog- és nemzet-
gazdaság.

Mosóczy
Zakariás.

JOG- ES NEMZETGAZDASÁG.

Mosóczy Zakariás, szül. 1542. körül. 1562-ben nyitrai kanonok, 1581-ben
nyitrai püspök. Meghalt 1587.

^
Telegdy Miklós pécsi püspökkel összegyjtötte és kiadta a magyar

törvényeket és országgylési határozatokat ezen czím alatt : Decreta, Gonsti-
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HOKN EDE.

Rés Ensel
Sándor.

Kossovich
Károly.

tutiones et Articuli Inclyti Regni Hungáriáé ab A. Dni 103. ad A. 1583. pub-
licis Comitiis edita cum rerum indiee copioso. Tyrnaviae 1584. A törvények
eltt a királyok életrajzai vannak, melyeket Mosóczy irt

FleischhacJcer János, szül 1740. márcz. 20-án Galgóezon. Tanulmányait Flei
jí^*

cker

bevégezvén, a nagyszombati és pozsonyi jogakadémián a magánjogot taní-

totta, majd ez utóbbi intézet aligazgatója lett. Megbalt 1803. jan. 17-én.

Legnevezetesebb munkái : Positiones históriáé juris hungarici (1778). História, juris

hungarici (1791). Institutiones juris hungarici, praemissis ejusdem história ac prolego minis trés

in libros divisae (1792) stb.

Rés Ensel Sándor, született Magyar-Soókon 1787-ben. Kitnt jogtu-

dományi mveivel. A szabadságbarczban több fontos küldetésben vett részt.

Meghalt 1860. máj. 31-én.

Irt több jogtudományi értekezést, melyeknek egyikét az Akadémia is

kitüntette. Önálló mve : Béla király névtelen jegyzje.

Kossovich Károly, szül. Iván-
kán, 1803. deczember 16-án. Az
1825—27-iki országgylésen, mint
Nyitravármegye követeinek Írnoka
vett részt, majd 1826-ban Nyitra-

vármegye aljegyzjének nevezték
ki. 1838-ban a fenyit törvényszék
jegyzje lett. Meghalt 1841-ben.

Montesquieu „Esprit des lois" ez.

munkájának alapján írta meg Alapállítá-

sok és következtetések. A mipar és keres-

kedés hajdani állapotáról Magyarországon
(1837.) és Az si javakról (1838.). Megje-
lent 1856. Ezen munkái alapján az Aka-
démia rendes tagjául választatott, a hol

A magyarok védelmi rendszere ez. érteke-

zésével foglalta el székét (1839).

Számos értekezései közül a legne-

vezetesebbek még : A bírói hatalom gya-
korlásáról és A nemzetek had- és békeviszo-

nyairól szólók (1840).

A fenyít törvényszéknél viselt ál-

lásának eredménye : Fenyít törvényszerzés

ez. mve, melyet azonban kora halála

miatt nem végezhetett be.

Horn Ede, szül. 1825. szept.

25-én Vág-Ujhelyen. 1841—4i-ig a

Pressburger Zeitung munkatársa volt. 1845-ben Pestre jött, bölcseleti tanulmá-

nyainak folytatása végett és itt a Pesti Hírlapban, a Pester Zeitungban, a

Jelenkorban és más lapokban tevékeny hírlapírói munkásságot fejtett ki a

zsidóemanczipáczió és a szabadelv eszmék érdekében. Nem kevésbbé vonta

magára a figyelmet mint frabbi-helyettes, a pesti zsidó-templomban tartott

német és magyar nyelv imáival és szónoklataival, ami akkor merész újítás

volt. A 48-as idk mozgalmai t is a hareztérre szólították. Mint tábori

izraelita pap résztvett több ütközetben. A kapituláczió után külföldre mene-

kült és elször Prágában, majd Lipcsében tartózkodott. Lipcsébl egy

Kossuth Lajosról írt munkája miatt ismét menekülnie kellett és sok ván-

dorlás után végre 1855-ben Parisban telepedett le. Az olasz háborúk alkal-

mával röpiratokkal árasztotta el Francziaországot, Németországot és Belgiu-

mot, hogy a magyarság érdekeinek és jogainak védelmére a külföldet

megnyerje. 1865-ben alapította Parisban az Avenir National czím nemzet-

gazdasági lapot, melyben merész czikkekben kelt síkra a munkás-osztály

érdekei mellett.

1867-ben visszatért Magyarországba és 1869-ben a Jókai által alapított

Neuer Freier Lloyd ez. német ellenzéki lapnak szerkesztje lett. 1870-ben

Pozsony városa, 1872-ben Vág-Ujhely, 1875-ben Budapest terézvárosi kerü-

Hom Ede.
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léte választotta meg országgjmlési képviseljének. 1875-ben államtitkár lett

a kereskedelmi minisztériumban és mint ilyen halt meg ugyanezen év

november 2-án.

Hirlapi czikkeinek, bölcseleti és nemzetgazdasági értekezéseinek, vala-

mint a magyar nemzetiség érdekében közzétett röpiratainak száma igen

nagy. Kimagasló érdemei vannak ezen kivül a hazai zsidóság magyarosí-

tása körül is.

Munkái közül nevezetesebbek : Zur ungarisch-österreichischen Zentralisationsfrage (Leip-
zig 1850). Arthur Gö'rgei (1850). Die Revolntion und die Juden in Ungam (1851). Ludwig
Kossuth (II. kötet 1851). Ungam im Vormárz (1851). Franz Rákóczy II. (1854).

Nemzetgazdasági és politikai-történeti mvei közül nevezetesebbek: Creditwesen in
Frankreich (1857). Annuaire intemational du credit public pour 1859. La crise cotonniére et

textiles indiglnes (1867). La liberté des banques {Paris 1866). Salut au troisieme milliárd
(1866). L'économie politique avant les phisiocrates (1867). Az Institut által koronázott pálya-m : Caisses syndicales stb.

A külföldi közvéleménynek a magyar érdekek számára való megszerzése czéljából
írta a többek között a következ mveket: La Hongrie et L'Autriche de 1848 a 1849. Paris,
1859. La Hongrie et la crise Européenne (1860). Liberté et nationalité (1860). La Hongrie en face
de L'Autriche. Procés des Banquenotes hongroises stb.

Magyarországban megjelent mvei közül Államháztartásunk rendezésérl (1874.), (néme-
tül is megjelent) stb.

Hom Antal. Horn Antal, szül. 1834. január 21-én Vág-Ujhelyen. Tanulmányait
Pesten végezte. 1849-ben a 102. honvéd-zászlóaljba lépett, résztvett a

szabadságharczban és fogságot is' szenvedett. 1857-ben Parisba ment bátyjá-

hoz, honnan 1859-ben Szent-Pétervárra utazott, hol a Journal de St. Peters-

burg czím lapnak kezdetben munkatársa, majd 1863-tól fogva szerkesztje

lett. 1890-ben Budapestre költözött.

Horn Antal leginkább nemzetgazdasági és diplomatikai tanulmányok-
kal foglalkozott.

csarada János. Csarada János dr., szül. 1850. május 15-én Nyitrán. A jogot a buda-
pesti és bécsi egyetemen elvégezvén, 1878-ban külföldi tanulmány- útra indult.

Haza térvén, a tudományegyetem jogi karán 1882-ben a nemzetközi és
bölcseleti jogból magántanárrá, majd 1891-ben nyilvános rendk. tanárrá lett.

Önálló munkái : A tengeri zsákmányjog elvei a háborúban. (Budapest 1882.) A követek
menedékjogáról (Pápa 1883.)

A nemzetközi jog történeti fejldésének vázlatai a westfáliai békétl napjainkig. (Kézirat.)

Horváth József, született 1852. jan. 7-én Galgóczon. Több évi ügyvédi

és bírói joggyakorlat után, 1879-ben a miavai kir. járásbírósághoz albíróvá

nevezték ki. 1882-ben alügyész, 1888-ban kir. járásbíró lett Szakolczán.

1890. óta kir. törvényszéki bíró Nyitrán.

Irt tárczákat, néprajzi és közgazdasági czikkeket és jogi munkákat.
Nevezetesebb mvei: A pánszlávizmus múltja és jelene. (1895.) A sommás eljárás re-

formja. (1892.) A magyar honpolgár jogai és kötelességei. (1893.) Az állami anyakönyvvezet
teendinek átnézete, melyben a polgári házasságról, a gyermekek vallásáról és az állami
anyakönyvek vezetésérl szóló törvényeket ismerteti. A Magyarország Vármegyéi és Vá-
rosai IV. kötetében Nyitravármegye törvénykezését ismerteti.

Emüdy József. Emdy József, született 1857-ben Vicsápon. Iskoláit Nyitrán és Pozsony-
ban, felsbb tanulmányait pedig a zürichi és budapesti megyetemeken
végezte. A mérnöki kurzus befejeztével a m.-óvári gazdasági akadémián
szerezte meg a mezgazdasági oklevelet.

1880-ban az országos phylloxera kísérleti állomás aszistense lett,

mely állásban azonban csak három hónapig maradt meg, miután a sopron-

megyei gazdasági egyesület 1880-ban titkárává választotta. Emdy magyar
és német nyelven szerkesztette az egyesület által kiadott „Gazdasági

Értesítt". Sopronban 1884-ig maradt, a mikor Suránkán átvette atyjától

annak suránkai birtokát. A nyitramegyei gazdasági egyesület 1888-ban

alelnökévé, majd 1897-ben elnökévé választotta meg. Emdy az Országos

Maggar Gazdasági Eggesület igazgató- választmányi s a Magyar Gazdaszövetség

választmányi tagja.

Horváth József.
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Élénk részt vett a III. és IV. országos,

valamint a millenniumi nemzetközi gazdakon-

gresszusok szervezésében és mködésében.
írni szokott különböz lapokba. Önálló irodalmi

mvei közül nagy figyelmet keltettek az 1894 ben meg-
jelent „A fölvidék veszedelme" czím brosürája és 1897-

ben „Mit tegyünk? magyar agrárpolitika az igazi" czím
tanulmánya.

ORVOSI TUDOMÁNY. Orvosi
tudomány.

Kállai Adolf.

DR. OTTAVA IGNACZ.

Kállai Adolf dr., született 1839-ben O-Tu-
rán. Az orvosi tudományokat Bécsben vé-

gezte, a hol jelenleg is mint orvos az évnek
egy részében tartózkodik, míg nyáron állan-

dóan karlsbadi fürdorvos.
Orvostudományi czikkeket ír a Medici-

nische Pressébe és a Medicinische Wochen-
schriftbe, a Medicinische Revuebe stb., mely-
nek kiadója is. Kiadja ezenkívül 1881. óta a
Medicinischer Almanachot, valamint az Almanach Illustrirter Curorte (1887—89.)

czím mvet. A szépirodalom terén is mködik.
Feuer Nathaniel, szül. 1844. aug. 24-én Szobotiszton. Egyike leghíresebb Feuer Nathaniel -

szemorvosainknak, kinek neve a külföldön is nagyon ismeretes. Sebész-
doktori és szemészmesteri oklevelét a bécsi egyetemen nyerte 1872-ben. 1874-

ben a kolozsvári egyetemen magántanár lett. Midn a trachoma az Alföldön

nagyon elterjedt, Zágrábból, a hol mint ezredorvos tartózkodott, Magyar-
országba helyeztetett át, és itt a trachoma-járvány tanulmányozása által

nagy érdemeket szerzett és a belügyminisztérium megbízásából kidolgozta

a trachoma ellen követend hatósági eljárást megállapító utasításokat.

188ti-ban közegészségi felügyel, 1891-ben egyetemi magántanár lett, jelenleg

pedig a budapesti ülli-úti uj kórház trachoma-osztályát vezeti és egyetemi
ny. r. tanár.

Számos értekezése jelent meg' a hazai és külföldi orvosi szaklapokban, melyek közül
fölemlítjük a következket : Uber seröse Iriscysten. A reductio bulbi tanához. A trachoma
epidémia Torontálban. (1893.) Tumor cavernosus orbitaenek egy operált esete. (1875.) TJnter-

suchungen über die Ursache der Keratitis nach Trigeminus-Durchschneidung. (1876.)

Die balneologie in der Augenárztlichen Praxis. (1879.) A trachoma a hadseregben.

Munkái : Jelentés a kolozsvári tudomány egyetem szemkóródájának mködésérl 1873. ápr.

28-tól 1874. ápr. 30-ig. Utasítás a trachoma elleni eljárásról. Das Trachoma in der oestr.-ung.

Armee. Trachoma-útmutató. Beziehung ztvischen Zahn- und Augenaffectionen. Szivárványhártya
tuberculosisnak egy gyógyult esete.

Dr. Thuróczy Károly, szül. Alsó-Köröskényben, 1850. deczember 7-én.

Középiskolái elvégzése után az orvosi tudományokat a bécsi egyetemen
hallgatta, a hol egy ideig mint tanársegéd mködött, majd Nyitrán telepedett

le mint orvos és 1876-ban járási orvossá választották meg. 1878-ban mint
cs. kir. forvos részt vett a boszniai okkupáczióban és visszatérve 1881 ben
a nyitrai közkórház igazgatójává s egyúttal kir. fogházorvossá nevezték ki,

1889-ben törvényszéki orvos, ugyanezen évben megyei forvos lett, 1898-ban
pedig az igazságügyminiszter a törvényszéki orvosi vizsgálóbizottság tagjává
nevezte ki.

Több orvostudományi értekezést, czikket és ismertetést irt a szak-

lapokban és a megyei lapokban. így értekezett a kórházak építésérl. A ron-

csoló toroklob ellen használt vérsavó oltások eredményeirl. A kisebb falusi községek

közegészségérl és közigazgatásáról. A községek lakószáma és halálozási aránya
közötti viszonyról.

A magyar tud. Akadémia számára megírta Nyitravármegye közmveldési
és közgazdasági állapotát és a Pallas Lexicon részére Nyitravármegye történetét.

Az 1897. évi moszkvai kengresszusra beküldte az Alkoholizmusról szóló

értekezését. A magyar orvosok és természetvizsgálók 1897. évi trencséni

vándorgylésén emlékbeszédet tartott Kovács Jóísef és Poór Imre doktorok felett

és az lH96-iki millenniumi orvosi kongresszuson értekezett Magyarország
egészségügyi statisztikájáról.

Thuvóczy
Károly.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. 37
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Schenk S.

Ottava Ignácz.

O irta meg a „Magyarország Vármegyéi és Városai"' IV. kötete számára
a „Nyitravármegye földrajza", „Nyitravármegye mezgazdasága", „Nyitra-
vármegye egészségügye és fürdi" és „Nyitravármegye Hitelügye" czím
fejezeteket.

Érdemei elismeréséül 1895-ben a királyi tanácsosi czimet nyerte és a
m. kir. belügyminiszter közhasznú tevékenységéért két ízben elismerésével
tüntette ki.

Schenk S. Lipót, született Ürményben, 1840. aug. 23-án. Hires embrio-
lógus; 1873 óta a bécsi egyetemen az embriologia tanára és az embriologiai
intézet igazgatója. Mvei mind német nyelven jelentek meg. Értekezéseinek
száma meghaladja a 150-et.

Ottava Ignácz, szül. Érsekujvárott 1852-ben. 1879-ben nyerte el doktori
oklevelét Budapesten. Az egyetemen több évig mint tanársegéd volt alkal-
mazva a szemészeti tanszéknél, 1887. óta pedig a szemoperálások magán-
tanára.

Ottava, mint kiváló szemész úgy a szakkörökben, mint a közönségnél
is általános kedveltségnek örvend. Két szemészeti eszközt is talált fel.

Sok jeles orvostudományi értekezései közül felemlítjük a következket

:

, , , 7 gonococcusok értéke a szembetegségek diagnosisánál. Tanulmány a trachomás szemgyul-
ladasrol Tanulmány a szemkölöhártija trachomás betegségeinek sebészi gyógyulásáról. Miként
lehetne hazánkban a trachomás szembetegséget megszüntetni ? Tapasztalási adatok a trachomás
szemgyulladas aetiologiájához. A mai kornak szembetegségei.

Az orvosi tudomány terén mködtek még: dr. Bossányi András, dr.

Jesze István, dr. Kanitz József stb.

A nem nyitramegyei születés, de itt él és mköd orvostudományi
irók közül felemlítend még:

BiringerFerencz. Dr. Biringer Ferencz. Az orvosi tudományokat Bécsben hallgatta, ahol
1883-ban orvosdoktorrá avatták. Ugyanitt a „Rudolfstiftung" cs. és kir.

közkorház szolgálatába lépett. 1884-ben a nyitrai közkórház alorvosi állását
nyerte el. Idközben megszerezvén a budapesti egyetemen az egészségtan-
tanári képesítést, 1887-ben a nyitrai fgimnáziumhoz kinevezték iskolai
orvosnak,^ egyúttal a püspöki papnevel-intézetben is megbízták az egészség-
tan tanításával. 1890-ben a nyitrai közkórház igazgató forvosa lett, mely
állásában ma is mködik. 1897-ben az igazságügyminiszter a nyitrai törvény-
székhez II. törvényszéki orvosnak nevezte ki. 1887. óta a nyitravármegyei
orvos-gyógyszerészi és természettudományi egyesület titkára.

Irt egy emlékkönyvet, melyben a nyitrai kórház alapítását, fejldését
stb. adja. Szerkeszti az orvos-gyógyszerészi és természettudományi egylet
közlönyét, melyekben számos értekezése jelent meg.

Természet-
tudomány.

Tomcsányi
Ádám.

Bresztyenszki
Béla.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK, MATHEMATIKA, BÖLCSÉSZET.

Tomcsányi Ádám, szül Kamánfalun 1755. decz. 4-én. 1801-ben a pesti
egyetem tanára lett. Meghalt 1831. jul. 24-én.

A jenai mineralogiai társulat tiszteletbeli tagjának választotta.

„nrmj, Xff '•;
T
t

ent
%
m™ Vublicumexphysica stb. (1801-1808). Dissertatio de theoria phaenome-

stl (1811-12) stb

Galmmanae
(
1809)- Propositiones ex universa physica et oeconomia rurali

feíi,«K (Bresztyánszky) Ma szül. 1786. aug. 5. Német-Prónán.
1803-ban a szt. Benedek-rendbe lépett. 1810-tl a rend több intézetében
tanított. 1838-ban tihanyi apáttá nevezték ki. Meghalt 1851. febr. 15-ón.

1 udomanyos érdemeiért az Akadémia 1836-ban levelez tagjául válasz-
totta, tagja volt a jenai mineralogiai társaságnak is.

m ^
Kl

,

váJólag a mathematikai irodalmat mvelte. Értekezései többnyire a
1 udomanyos Gyjteményben jelentek meg.

«»'«»fS£?rtftíS
Ye

Í;
Lect

j
ones academicae ex mathesi adplicata in usum 'suorum auditorumconsenptae (1819). Elementa artthmehcae generális seu algebráé (1821). Elementa matheseospurae m usum academiarum (1829-30). Kis geometria Mechanica magyar nyelven (1835). Le-

lorditotta Kotzebuenak Az óra és mandulatorta czímü színdarabját (1837)
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DR. CHRENCZI NAGY JÓZSEF

Mednyánszky
Dénes.

Nagy József dr. (chrenóczi), született

Nyitrán 1818-ban. Az orvosi tudományo-
kat Bécsben elvégezvén, mint gyakorló
orvos Nyitrán telepedett le, a hol Láng
Ferencz nyitrai gyógyszerészszel a Magyar-
honi természetbarát ez. folyóiratot (1856

—

1858.) inditotta meg. A Madár a teremtés

müvében czim munkája alapján az Aka-
démia tagjává választotta. Nevezetesebb
mve még Nyitravármegye hely írása. Ezeken
kivül irt még számos értekezést és egy
népiskolai tankönyvet a közegészségügyrl.

Mednyánszky Dénes báró, szül. Vésze-
ién, 1830. november 19-én. 1845-ben özvegy
anyja Pozsonyban letelepedvén, vele ment
Pozsonyba, a hol Stummer (késbb Ipolyi)

Arnold lett a nevelje, kinek mythologiai
kutatásai nagy hatással voltak fogékony
lelkére. Itt ismerkedett meg Rómer Flóris-

sal is, a ki a régészet iránt ébresztette

fel érdekldését. Az államtudományokban
Deréky, késbb Csalányi István oktatta.

A 48-as idk viharai azonban megzavarták életpályáját. A bécsi politechni-

kumra ment, hogy ott a bányászati pályára készüljön. De visszatért csak-

hamar a jogi pályára és Schmerling kinevezte t 1851-ben, gróf Cziráky
János, az országos ftörvényszék elnöke mellé „auseultans

u
-nak. Ez állásá-

ban sem maradt sokáig, mert környezetével sehogysem tudott kibékülni,

azért Berlinbe ment, hol az egyetemen az állam- és természettudományokat
hallgatta. E tartózkodása rendkivüli nagy hatással volt reá. Itt megismer-
kedett a festészet akkori nagy mestereivel, Rauchchal, Kaulbaehehal és

Curtiussal, a kiváló hellenistával, Abokennel, Hildebranddal, a híres m-
kritikussal stb. és Ipolyi mythologiája érdekében többször érintkezett Hum-
boldt Sándorral és Grimm Jakabbal. Tanulmányai végeztével beutazta Né-
met-, Olasz-, majd Bajorországot, hol Geibellel és Carriérrel kötött isme-
retséget. Hasznos tapasztalatokkal és tudománynyal,gazdagodva tért visz-

sza 1853-ban hazájába. 1860-ban nül vette Ghiczy Ágotát és visszavonult

Rakoviczra, hol részint gazdálkodással foglalkozott, részint történeti ada-
tokat gyjtött és a családi levéltárt tanulmányozta. 1865-ben Pozsonyban a
Természettudományi Egylet nagygylésén tartott beszéde feltnést keltett

és még ugyanezen évben az Akadémia levelez tagja, Trencsénmegye f-
ispánja lett, majd selmeczi fbányagróffá neveztetett ki, mely minségében
rendkivüli tevékenységet fejtett ki s a bányamveket úgyszólván újra terem-
tette. 1867-ben a trencséni, 1868-ban a selmecz-bélabányai kerület válasz-

totta meg képviseljének. 1870-ben érdemei elismeréséül a király a Szent-
István renddel tüntette ki. 1873-ban állásától felmentetett és ez id óta a
közügyeknek és az irodalomnak szentelte idejét.

Mednyánszky a tudományos irodalomnak több ágát mvelte. Értekezései, czikkei és

ismertetései a Gazdasági Lapokban, a Természettudományi Közleményekben, a Történelmi
Tár, a Századok, a Turulban, az Archeológiai Értesítben, a Bányászati és Kohászati La-
pokban, a Pester Lloydban stb. jelentek meg.

Nevezetesebb munkái: Földtani séta hazánk, némely vidékén. Ahazai tudomány haladási
küzdelme. A Curaré-méreg. Uber Philloxera. Adatok a gabonafajok mezgazdasági tengéletérl az
északi sarkszélességek alatt. Tanulmányok az erdk légtüneti hatásairól Francziaorszagban. Adat
az ákácz tényészviszonyaihoz. Tölgyeseink és a szarvasgomba. Élenyes bányamécs. A Mont-Cenis
vájása fúrógépekkel. A Gotthard-alagut vájása. Az észak-amerikai arany- és ezüst-bányászat. Ada-
tok Japán bányászatáról. Legújabb kísérletek Parisban a drágakövek mesterséges elállítására.
A mésznek geológiai és technikai jelentsége Magyarországon. Pettkó János emlékezete. Egy haj-
dani jelmezes társaság. Magyar hölgyek ruhatárai a XVI. században. Adalékok a Fugger
okmánytárhoz. Néhány Árpád-kori memlék Nyitra és Pozsony megyében. Vág-vidéki srégészeti
lel-helyek. skori telepek Vág-vidékén, stb.

Sporzon Pál, szül. Galgóczon 1831. január 12-én. 1858-ban a József- Sporzon péj

megyetem gazdasági és erdészeti tanszékére nevezték ki, 1867-ben a keszt-

helyi gazdasági tanintézet igazgatója, 1874-ben a magyar- óvári gazdasági
akadémiának tanára lett. 1890 óta nyugalomba vonult. Sporzon szerkesztette

37*



292 Irodalom és tudomány.

Holuby József.

Knapp József.

Kelecsényi
Károly.

Friesenhof
Gergely báró.

Pantocsek
József.

Tóth Ferencz.

az Erdészeti és Gazdászati Lapokat, alapítója és 16 éven át szerkesztje volt
a Gyakorlati Mezgazda ez. szaklapnak, valamint a Falusi Gazda Naptárának
, . ^ -

L
f
^ "fyefetesebb mvei : A gazdasági szakképzés (1868). A hazai gazdasági felsbb

tanintézetek kérdéséhez (1869). Az okszer talaj mívelés elvei és szabályai (1871) Gazdasági olvas-manyok (1878). Mezgazdasági üzemtan (3 kiadásban. 1881, 1882, 1890) Egyszer és ketts
gazdasági könyvvitel (1883. 1885, két kiadás). Gazdasági becsléstan (1885).

Holuby József, szül. Lubinán, 1836. márczius 25-ón. 1861 óta a tren-
csém ág. h. ev. egyházmegye esperese. Számos ezikkben ismertette Pozsony
Nyitra, Trencsen és Arvamegyéknek flóráját. Azonkívül megírta a trencsén-
vármegyei evangélikus egyházak monográfiáját.

Knapp József Ármin, született Alsó-Köröskényben, 1843. máj. 14-én.
1873-ban a kolozsvári egyetemen tanársegéd, 1890 óta pedig a bécsi Hof-
museum botanikai osztályának egyik legkiválóbb tagja.

Mint botanikusnak neve, a külföldön is, a szakkörökben mindenfelé
ismeretes és nem egy növény viseli nevét. Tudományos értekezései
biográfiai, ismertetései stb. srn jelentek meg a hazai és külföldi szak-
lapokban. Ezek között Nyitravármegye flórájára vonatkoznak:

Phanerogame Flóra der Stadt Neutra. Prodromus Florae comitatus Nitriensis.
Ezeken kivül értekezett hazánkból Bars, Hont, Baranyamegyék flórájáról
Kelecsényi Károly, szül Nagy-Tapolcsányban 1854°-ben. Jelenleg Tavar-

nok községnek jegyzje.
Czikkei a Rovartani, Lapokban, az Entomologische Zeitschriftban stb.

jelentek meg. Ilyenek: Éjjeli lepkevadászat Nyitramegijében. Három nyitra-
megyei lepkefaj. Nyitramegye lepkéi és bogarai. Nyitramegyei Nagy-Tapohsány
környékének bogár- és lepke-faunája. Dadái : A magyar állattani irodalom ismer-
tetése. Ujabb adatok Nyitramegye bogár- és lepkefaunájához, melyben az elbb
ismertetett adatokhoz még 808 bogár- és 13 lepkefaj és változat van ismertetve.

Kelecsényi a nyitramegyei rovarfaunának els ismertetje és mint ilyen-
nek mvei úttör munkák. Eddig három ismeretlen rovarfajt fedezett fel. Nem
kevésbbé említésre érdemes, hogy Kelecsónyinek 60,000 drbból álló bogár-
és 15,000 drbból álló lepkegyüjteménye, valamint gazdag szakkönyvtára van.

#

O irta meg a „Magyarország Vármegyéi és Városai" IV. kötete
szamara Nyitravármegye faunáját is.

Friesenhof Gergely báró szül. 1840-ben. Középiskolai tanulmányait ma-
gánúton, a jogot a bécsi egyetemen elvégezvén, 1863—1865-ig a magyar-
óvári gazdasági akadémia hallgatója volt. Azóta saját birtokán, Ó-Széplakon
gazdálkodik és saját berendezés meteorológiai obszervatóriumában, meteoro-
lógiai megfigyelésekkel és tanulmányokkal foglalkozik. E, nembeli értekezé-
seinek száma nagy. Ónálló munkái: Wetterlehre (1879). Das agrarmeteorolo-
gische Observatorium des Neutrathaler landwirtschaftlichen Vereines, stb. (1887 ) Die
hygienische Meteorologie (1897.) stb. Ezen kívül megírta : A nyitravölgyi gaz-
dasági egyesület történetét magyar és német nyelven.

Dr. Pantocsek József, jelenleg a pozsonyi orsz. kórház igazgatója, a ki
több orvostani és természetrajzi munkáján kívül megírta a Magyarország
Vármegyéi és Városai számára Nyitra flórájának ismertetését.

Nyitrai báró Tóth Ferencz 1733-ban született. Hajlama a mathematikai
pályára vitte és atyja a párisi mérnökkari és tüzérségi akadémiába adta,
honnan mint képzett katonai hadmérnöki tiszt került ki. 22 éves korában
már százados volt. Ekkor megnsült és mint katonai attaché Konstantiná-
polyba ment. Az Ozmán szultán halála után trónra kerül Musztafa szul-
tánnak bizalmát annyira megnyerte, hogy t kérte fel a Dardanellák és a
Boszporus erdítményeinek újjáépítésére és e czélra korlátlan hitelt és
munkaert bocsátott rendelkezésére és az egész mszaki csapatok és a
tüzérség újjászervezését is Tóthra bízta. Ezután a szultán megbízásából,
mmt vezérkari fnök bejárta az európai és ázsiai Törökországot, Kis-Ázsiá-
ban hajózható csatornákat tervezett, járt a Görög szigettengeren, volt a
Libanonban a drúzok közt, Damaszkusban, a Szent-földön, Bagdadban,
Arábiában, Egyiptomban és Tuniszban. Alexandriában Pompejus oszlopára
vonatkozólag Tóth Ferencz volt az els és leghatározottabb kifejezje annak,
amit azóta a régészet a hires oszlop származására vonatkozólag a legpon-
tosabban megállapított és ami Tóth idejében még eldöntetlen volt. A suezi-
csatorna eszméje is Tóthtól származik. Mikor egyiptomi útjából visszatért
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Konstantinápolyba, elterjesztette tervét Musztafa szultánnak, ki felismerte

e hatalmas alkotás rendkívüli fontosságát, megbízta t a tervezet alapos

kidolgozásával. Ha Musztafa halála be nem következik, ma az egész mvelt
világ egy magyar ember lángeszének köszönhetné a suezi-esatorna létesí-

tését, melynek kivitelét Musztafa utóda elejtette. Erre Tóth visszament Fran-
cziaországba, hol 1776-ban már mint tábornok szerepel. 1781-ben altábornagy
lett és ekkor írta meg 20 évi törökországi éleményeinek emlékiratait, mely-
nek els kiadása 1785-ben két kötetben jelent meg és általános feltnést
keltett, ugy, hogy 1787-ig ebbl egy 3 kötetes francia szövegkiadás, egy 5

kötetes jegyzetkiadás és német nyelven egy 2 kötetes illusztrált, 1 kötetes

szöveg- és egy 2 kötetes jegyzetes kiadás jelent meg és ezen kívül angol,

dán, holland és svéd nyelven is. E rendkívüli sikert tetézte, hogy e geniá-
lis férfiút a nagy Voltaire is megénekelte.

1786-ban a douaii vár parancsnoka lett, honnan a nagy forradalom
alatt Svájczba menekült. Itt gr. Battyhányi Tivadar amnesztiát eszközölt ki

számára, mire Bécsbe sietett és átadta Kulcsár Istvánnak, a Magyar Hírlap
szerkesztjének, a Rodostóból hozott és magától soha el nem hagyott
„Mikes Kelemen törökországi levelei"-nek kéziratát, mely csakhamar közzé
is tétetett. Fia nem volt, leányainak egyikét Rochefoucauld herczeg vette

nül. Tóth meghalt Tárcsán, 1793-ban. Emlékiratai magyar nyelven néhány
évvel ezeltt jelentek meg Gyulai Pál „Olcsó Könyvtársában.

hírlapok.

Nyitramegyében a következ hírlapok jelentek meg

:

A vegyes tartalmú hetilapok között keletkezésre legels a

1. Nyitrai Lapok, mely 1871. január 1. keletkezett. Szerkesztette ós

kiadta Mérey Ottó. A lap jelenleg 27-ik évfolyamában él, magyar és német
nyelven jelenik meg, szerkesztje Weisz József.

2. Nyitra-Trencséni Közlöny. Vegyes tartalmú hetilap. Szerkesztette

gróf Nyáry Simon, kiadta özv. Neugebauerné Nyitrán. Keletkezett 1872.

január 2
, megsznt 1<S72. május 2. Ennek folytatása a

3. Nyitra czímü politikai hetilap, melyet elbb gróf Nyáry Simon, majd
Kostyál Pál szerkesztett. Kiadta a nyitrai Deák-kör. Nyomtatta özv. Neuge-
bauerné. Keletkezett 1872. máj. 9. megsznt 1873. jan. 15.

4. Nyitra. Veg}res tartalmú hetilap, Nyitramegye közlönye. Szerkesztette

és kiadta Nyitramegye jegyzsége. Nyomtatta özv. Neugebauerné. Keletkezett
1873. ápr. 6., megsznt 1875-ben.

5. Nyitrai Közlöny, vegyes tartalmú hetilap, szerkesztette és kiadta
Bernjén Lajos, nyomtatta özv. Neugebauerné. Keletkezett 1878. jan. 1., meg-
sznt 1878. június 23.

6. Érsekújvári Lapok, szerkesztette és kiadta Rudnyánszky Gyula, nyom-
tatta Winter Zsigmond Ersekujvárott. Alapíttatott 1878 máj. 1., megsznt
1878. jun. 30. Ennek folytatása a

7. Nyitrai Lapok, vegyes tartalmú hetilap, szerkesztette és kiadta Rud-
nyánszky Gyula. Keletkezett 1878 jul. 1., megsznt ugyanez év végen.

8. Érsekújvár és Környéke. Szerkesztette Szegváry Lajos, kiadta Englán-
der J.-né, Ersekujvárott. Keletkezett 1879. május 18-án.

9. Érsekújvári Lapok, szerkesztette dr. Ozori József. Keletkezett 1890-ben,
fennállott 1 évig.

10. Vdlám, élezlap ; szerkesztette Tyúk Miksa (Dombay Ede), kiadta

Demjén Lajos. Megjelent hetenkint egyszer. Keletkezett 1878. aug. 4-én,

megsznt 1878. decz. 30-án.
11. Gyógyszerészeti Hirlap. Nyitramegyének legels lapja, a mely 1848.

aug. 15. keletkezett és ugyanazon év nov. 15-én meg is sznt. Szerkesztje
és kiadója volt Láng A. Ferencz. Nyomtatta Neugebauer Ferencz. Megje-
lent havonként kétszer, Nyitrán.

\l. Magyarhoni Természetbarát. Természettudományi folyóirat. Szerkesz-
tetlek és kiadták dr. Nagy József és Láng A. Ferencz. Megjelent 2-havonként,
k- és szinnyomatu ábrákkal és képekkel. Keletkezett 1856. novemberben,
megsznt 1858-ban.

Hírlapok.
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13. Füzér. Iskolai havilap, kiadta az Önképz-Egylet. Létesült 1872-ben,
megsznt 1875-ben. Szerkesztette elbb Persay Ferencz, majd Dunsits Géza.
Nyomtatta Siegler Mihály.

14. Nemzeti Népiskola, nevelészeti és iskolai lap, a nyitramegyei tanító-
testület közlönye. Keletkezett 1879. jan. 1 én. Szerkesztette egy szerkeszt-
bizottság, 1881-ben Orbók Mór, 1882-ben Ruttkay Gyula, 1883-ban Menyi
István Megjelent havonként kétszer. Megsznt 1883-ban.

15. Vereinsblatt des Neutrathaler Landwirtschaftliehen Vereines. Megindult
1876. márczius 8-án. 1887 óta Nyitravölgyi Gazdasági Egyesület Közlönye czím
alatt szerkeszti Friesenhof Gergely báró.

Nyitravármegyében jelenleg a következ hetilapok állanak fenn :

16. Nyitramegyei Köz-

löny. (Politikai és vegyes

tartalmú hetilap.)

Az els magyar lap

Nyitramegyében, melyet

a magyar nemzeti törek-

vések és érdekek támo-

gatása, továbbá a nyitra-

megyei nemzetiségi moz-

galmak figyelemmel kí-

sérése czéljából az 1880.

év végén dr. Bangha

Sándor és dr. Kállai Ár-

min nyitrai ügyvédek

alapítottak. Dr. Kállai

Ármin már 1881. évvé-

gén visszalépett a lap

szerkesztségétl és ettl

fogva dr. Bangha Sán-

dor a lapnak egyedüli

tulajdonosa, kiadója és

felels szerkesztje.

A „Nyitramegyei Köz-

löny" kiváló férfiakat

számíthat munkatársai

közé, a kik, különösen

kezdetben , szellemileg

támogatták fennállását

;

ezek sorában állottak

:

Latkóczy Imre, Szalavszky Gyula, Thuróczy Vilmos, dr. Thuróczy Károly,
Libertiny Gusztáv, dr. Kenedi Géza. Állandó munkatársai voltak : Olsavszky
Jen, Nagy Nep. János, Halasy Béla, Vértess József, Erdélyi Lipót, Dr.
Szulyovszky Ignácz, Petrovics László, Papanek István. Idközönkint irnak a
lapba Dombay Hugó, Kenézy Csatár, Meskó Pál, Lrinczy György, Horvát Sán-
dor, Bemáth Gyz, Felsner Jónás, Bangha Sándorné, szül. Haas Zsófia, dr.

Takáts Sándor stb. Alapnak fmunkatársa 1896. óta Gelenczey Miháltz János.
Dr. Bangha Sándor, szerkeszt, született 1841. márczius 15-én Véneken,

Gyrmegyében. Ügyvéddé lett 1868-ban s ugyanekkor Nyitrán telepedett le,

hol 1878-ban megyei fügyészszé választották; 1896. január hó elsejével

vonult nyugalomba, megtartva továbbra is a megye hivatalos közlönyének
szerkesztését.

17. Nyitramegyei Szemle, politikai és szépirodalmi hetilap. Megalakult

A PÜSPÖKI KÖNYVTÁR NYITRÁN.
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1892-ben. Szerkeszti dr. Tóth János, kiadta Huszár István, míg 1894-ben a

lap a szerkeszt tulajdonába ment át. Társszerkesztje dr. Dudek János

theologiai tanár. A lap a nyitramegyei néppárt közlönye.

18. Érsekújvár és Vidéke. Alapíttatott 1885-ben Társadalmi és köz-

gazdasági hetilap. Szerkesztje és kiadója kezdettl fogva Illényi István.

19. Neutraer Zeitung, társadalmi hetilap, alapította és kiadja Grünfeld

Náthán ügyvéd 1890-ben. Megjelenik német nyelven.

KÖNYVTÁRAK.

Nyitramegye fpapjai nemcsak mvelték a tudományt és irodalmat,

hanem egyszersmind nagy pártfogói is voltak a tudósoknak és a könyvek-

nek. Bornemisza Pál, gróf Erddy László , Palugyay Imre, Roskoványi

Ágoston kiváló könyv-amateurök és szenvedélyes könyvgyjtk valának, a

kiknek nagyszer gyjteményeirl tanúskodnak a mai gazdag egyházmegyei

könyvtárak. De a magánosok között is ott találjuk .az Apponyiakat, Med-
nyánszkyakat, Erddyeket, a kiknek könyvtárai sok nagybecs kéziratot,

kódexeket, snyomtatványokat, díszmunkákat stb. tartalmaznak.

Keletkezésre nézve legrégibb a Vágujhelyi prépostsági könyvtár, mely

1600-ban alapíttatott és tartalmaz 1200 drbot.

A nyitrai Ferencz-rendi zárda könyvtára alapításának idejét bizonyosan

nem tudjuk, de a Nemzeti Múzeumban megvan a könyvtárnak 1662-tl

1783-ig vezetett könyvjegyzéke, a mi azt mutatja, hogy e könytár már jóval

elbb keletkezett. Tartalmaz 4497 darabot.

A privigyei piarista társház könyvtára 1666-ban létesült és 5600 könyv

van benne.

A Nyitraegyházmegyei könyvtár alapját megvetette Bornemisza Pál. 1814-

ben Kluch József püspök 1450 írttal létesített a könyvtárnak pénzalapot,

mely ma már 20,000 frtra szaporodott. 1850-ben a könyvtárban 4367 munka
volt 6129 kötettel. A nyitraegyházmegyei könyvtár tulajdonképen csak Rosko-

ványi Ágoston püspök alatt emelkedett mai jelentségére. A könyvtár Rosko-

ványi rendkívüli áldozatkészsége folytán több monumentális és ritka mun-
kával gazdagodott, majd 50,000 frt költséggel uj könyvtári helységet állí-

tott, a már meglev állományhoz csatolván Vurum József ós Palugyay Imre

volt nyitrai püspök, valamint a saját 19,000 kötetbl álló könyvtárát, a

mely Bibliotheca Episcopalis Boskovanyiana név alatt a tulajdonképen i régebbi

egyházmegyei könyvtárral együtt 1879-ben az uj épületben helyeztetett el.

A két könyvtárban van összesen 24723 munka, 36223 kötettel é* füzettel, azonkívül
2000 drb vegyes nyomtatvány. A 130 becses kézirat között van egy 820 lapos német szent-
írás 1573-ból; a 83 drb snyomtatvány közt egy veronai kiadású fehér kártyára nyomtatott
missale. Régi magyar nyomtatvány van 48 drb, köztük Heltai Gáspár bibliájának 4. része,
Bornemisza Péternek, Telegdynek. Lépes Bálintnak stb. több ritka munkája és Rosko-
ványi teljes levelezésének óriási gyjteménye.

A nyitrai püspöki papnövelde könyvtára, alapíttatott 1771-ben. 1878-ban

külön termet kapott. Nagyrészt Draholuszky Ferencz kanonok ajándéka.

3850 drb, nagyrészt latin munkák.
A kegyes tanítórendiek nyitrai társházának könyvtára tartalmaz 16.281

kötetet. Van itt két régi nyomtatvány 1467. és 1550-bl és egy kézirat

Gyöngyösy Istvántól.

A szakolczai irgalmas-rendek társházá-nak. könyvtára alapíttatott 1876-

ban. Tartalmaz 600 drbot.

A szakolczai ág. hitv. egyház könyvtára alapíttatott 1854-ben és 2430

kötetet tartalmaz.

Könyvtárak.
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.1 nyitná kegyesrendiek hittani hallgatóinak könyvtárát alapíttatták 1881-

ben és 1300 drbból áll.

A nyitrai Icath. fgimnázium ifjúsági könyvtára alakult 1850-ben és

tartalmaz 8800 kötetet és 231 térképet.

A szakólczai kir. kath. gimnázium könyvtára 1858-ban alapíttatott és áll

4300 drbból.

A NAGYAPPONYI KÖNYVTAR.

Az érsekujvári kath. gimnázium könyvtára létesült 1862-ben és tartalmaz

2600 munkát, (3 drb. kézirat 57 térkép.).

A privigyei piarista gimnázium tanári könyvtára 1870-ben létesült és

1000 kötetet tartalmaz.

A lipótvári orsz. fegyintézeti könyvtár 3200 drb.

Nagy számmal vannak még Nyitravármegyében a népiskolai és nép-

könyvtárak, melyeknek létrejötte Libertiny Gusztáv tanfelügyel érdeme.

1884-ben 173 községben 17,000 m volt.

A magánkönyvtárak közül fölemlítjük a következket

:

Az Apponyi-k'6nyy\k\\ Nagy-Apponyban. Alapította Apvonxji Antal v. b.
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t. tanácsos a múlt század egyik legkiválóbb könyvgyüjtje, 1774-ben. E
könyvtárt fia, Antal 70,000 frton megvette testvérjeitl, Pozsonyba szállít-

tatta és egy külön épületben helyeztette el. Az ötvenes években közkönyv-

tárrá akarta átalakítani, mely terve azonban nem valósulhatván, a könyv-

tárt a család nagy-apponyi kastélyába vitette.

B könyvtár egyike a legbecsesebbeknek hazánkban. Úgy eredeti kódexben, valamint
a modern irodalmak termékeiben egyaránt gazdag és 26,000 kötetet számlál. Számos gyö-
nyör kéziratai között van egy XI. századbeli hártya kézirat, a Prudentius-codex. A Ptolo-

maei Claudii Cosmographia czímü XV. századbeli kéziratot 17 ritka szépség térkép teszi

megbecsülhetlenné. Istvánfi Miklós : Historiarum De Rebus Hungaricis els 20 könyvének
kézirati példánya Pázmány Péter lapszéli jegyzeteivel stb.

Az snyomtatványok közül megemlítjük S. Aurelius Augustinus-m.\t De civitate Del
czímü mvét, mely Rómában nyomatott 1467-ben ; egy bibliát, mely az els piacenzai

nyomtatvány 1475 bi és Bernhardus de Breydenbach-nak szentföldi utazásáról irott mvét,
1486-ból, mely egyike a legritkább könyveknek.

Br. Mednyánszlcy Dénes könyvtára Rakoviczon. Alapította báró Med-
nyánszky Alajos a múlt század végén. Tartalmaz 6000 kötetet és azonkívül

Sándor István hagyatékából 587 mvet. E könyvtár ritkaságai közé tartozik

3 incunnabulum, számos kézirat, családi és történeti okiratgyüjtemény és a

Rákóczy-korra vonatkozó több fontos irat. E könyvtár egy részét br. Med-

nyánszky Dénes 1896-ban az Eötvös-kollégiumnak ajándékozta.

Gróf Erdödy Ferencz könyvtára Galgóezon, egyike a legszebben beren-

dezett könyvtáraknak, melyben több mint 10,000 kötet van. Egy kis mú-

zeum is van hozzácsatolva, mely számos érdekes tárgyat tartalmaz, köztük

több régi becses, csillagászati mszert stb.

Tarnóczy Kázmér könyvtára Laszkáron 2000 drb számos árpádkori ok-

irat ós levél. Nagyrészt államtudományi és szépirodalmi mvek.
A tótmegyeri Kárólyi-könytár 11,623 kötet.

Libertiny Gusztáv tanfelügyel könyvtára alapíttatott 1868-ban 2000 drb.

Bielesik János plébános könyvtára Turolukán 1874-ben létesült ós

1320 darab.

Schempek és Huszár könyvtára Nyitrán, alapíttatott 1874-ben 2300

drbot számlál.

Ezeken kívül még egyes kaszinóknak és egyesületeknek is vannak

kisebb könyvtáraik.

Kútforrá*ok : Szinnyei : Magyar írók élete. Ferenczy és Danielik : Magyar írók. —
Moenich és Vutkovich : Magyar irók névtára. Zelliger József: Egyházi írók tára. Zelliger

Alajos: Esztergommegyei Írók Tára. Pallas Nagy-Lexicon. Verédy: Paedagogia Enciclope-

dia. Wurzbach : Biogr. Lexicon. Rlein I. S. : Lében und Schriften evang. Prediger. Zoványi
Jen. Tanulmányok a prot. egyház és irodalom történetébl. Koltay Virgil : Czuczor élete.

Századok. Kovács Dénes : Gvadányi Album. Szalády Antal : A magyar hírlapirodalom

statisztikája. György Aladár : A magyarországi könyvtárak statisztikája. Régi magyar nyelv-

emlékek. Nyelvemléktár Beöthy Zsolt: Nagy irodalomtörténete. Ballagi Aladár. A magyar
könyvnyomdászat története. Kalauz az 1882-iki könyvkiállításhoz. Vágner József : Adalékok
a nyitrai székeskáptalan történetéhez. A székesegyházi könyvtár. — Magán- értesítések.
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agyar színészet 1870. eltt alig létezett Nyitrán.

A turócz-szent-mártoni „Matica" hazaellenes mkö-
dését az egész felvidék, tehát Nyitramegye és Nyitra

^városa is sajnosán érezte. Nyitrán is volt elég bajnoka és

hirdetje a nagy szláv állam eszméinek. A tótság vezeti
különféle czímek és ürügyek alatt nagy értekezleteket, gyléseket tartottak,

tót mkedveli eladásokat rendeztek és tót költk mveit adták ki.

E kedveztlen nemzetiségi és társadalmi viszonyokhoz még nemzet-
gazdasági hátrányok is járultak. A kis ipar csak tengett, a legújabb idben
föllendült nagy ipar (szesz-, czukorgyártás) még pólyáiban volt. Kereskede-
lemrl alig szólhatunk. A vasút csak kis részét érintette a megyének.
Magát Nyitra városát húsz évvel ezeltt még viczinális sem kötötte össze

a fvonallal ; az utazónak Tornóczról vagy Tót-Megyerröl kellett kocsin oda-

mennie.

Mennyi viaskodás, kitartó hazafiság, munka, erély és áldozat kellett

ahhoz, hogy ez elszomorító állapotok — a magyarság javára, — gyökeresen
átalakuljanak ! Mert hogy átalakultak, azt a húsz-harmincz év eltti viszo-

nyoknak a mai állapottal való összehasonlítása mutatja.

Ily viszonyok közt az 1870-es évek eltt sem a megyében, sem Nyitra
városában nem verhetett gyökeret a magyar színészet. Ellenben gyakori
vendég volt a német múzsa, mely még az állandó magyar színház felállí-

tása után is ersen küzdött az elvesztett poziczió visszahódításáért. Az
állandó színház létesítése eltt az „Arany Szarvas " emeletén volt elég

tágas teremben a pozsonyi német színtársulat gyakran operetteket, st még
operákat is adott el — zongorakiséret mellett.

Szerencsére mindjárt az alkotmány helyreállítása után támadtak egye-

sek, akik idejében munkához fogtak, hogy a magyar nyelv és nemzeti
mveltség, mind a társadalomban, mind az egész közéletben elfoglalja jogo-

san megillet helyét.

E kevesek közül való volt Tóth Vilmos is, ki a nyitrai társas-élet veze-

tje volt. rendezte a nyitrai vidám társasösszejöveteleket, estélyeket,

mkedveli eladásokat; gyjtötte maga köré s lelkesítette azokat a de-

rék magyar ifjakat, akik késbb a vármegye neves és általánosan tisztelt

vezérférfiaivá lettek.

Nyitravármegye közönsége is sietett áldozatkészségével a magyar kul-

túra védelmére.
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Az 1871. évi június 12-én tartott megyei közgylés alkalmával Simonyi Megyei hatá-

Ern bizottsági tag a következ indítványokkal lépett föl:

Elször a magyar nyelv minden népisicolában elöadassék és az abban ma-
gukat kitüntetett tanítók bizonyos díjazásban részesíttessenek. Erre tehát

alapítvány kell, mely a magántkék kamataiból létesíthet.

Másodszor a felntteknek, jobb sorsúaknak és a mvelteknek is nyújt- .

sunk oly szellemi élvezetet, mely egyszersmind magyar. Ennek eszköze egy

Nyitrán állítandó magyar színház alapító-tkéjére való nagyobb összeg ada-

kozás lehet, mely a kamatokból szintén bven kikerül.

Ez indítvány köztetszéssel találkozván, a közgylés elvben elfogadta

ez indítványt, s a javaslatok és tervezetek elkészítésére egy bizottságot kül-

dött ki az els alispán elnöklete alatt a pénzügyi választmányból és a

következ tagokból : Krajcsik János nagyprépost, Paidik Gábor, Oyurikovits

Mátyás, Vancsay Pál, Kostyál Sándor, LatJcóczy János, Szulyovszhy Ignácz,

Tormay György, Zmertych Károly, Mérey Vincze, Germanecz Károly, Juhász

Színházi
bizottság.

A VOLT SZÍNÉSZ-MENEDÉKHÁZ NAGY-SURÁNYBAN.
(Volt Pallavicini kastély.)

Vincze, Birly Lajos, Thuróczy Vilmos, Balázsovits József, Keresztúry József,

Bangha Sándor.

E bizottságnak kötelességévé tétetett, hogy javaslatát érdemleges tár-

gyalásra már az ugyanaz évi szeptemberi közgylésen, az alispáni jelen-

tések felolvasása után, els helyen terjeszsze el.

A bizottság feladatának meg is felelt és az 1871. szept. 11-én tartott

közgylésen elterjesztette javaslatát, melyben a magyar nyelv oktatására

vonatkozó indítványon kivül a színházra nézve javasolta, hogy a vármegye

adjon évenkint bizonyos összeget, mely a Nyitrán mködend színtársulat-

nak segélyezésére szolgáljon.

Hogy azonban az állandó színház létesítése se ejtessék el, alakítson

a megye egy állandó színházi választmányt és ennek tegye feladatává, hogy
a színház létesítése körül tegyen meg mindent, mi eredményre vezethet.

A bizottság a segélyt egy legalább 3 hónapig mköd színtársulat részére

1000 írtban javasolta megállapítandónak.

A közgylés megszavazta az ezer forint segélyt s kiküldte a színházi Nyürai szintár-

i i ii sulat segélye.

választmányt, melynek elnökévé mindenkorra a megye fispánja, alelnökévé

az alispán választatott. Tagjai 20 választott bizottsági tag és Nyitra város

polgármestere.

Ez idtl kezdve lehet beszélni Nyitrán magyar színészetrl.

Megtörtént azonban, hogy az 1000 forint segély, (magyar színtársulat
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hiányában, vagy egyéb okból,) sem egészben, sem részben, kiutalványozható

nem volt, s az így megmaradt vagy visszatartott összegek szolgáltak a

„Nyitramegyei szinház alap"-jául, mely alap a többi megyei alapoktól elkü-

lönítve kezeltetett és kezeltetik, s ez alap vagyonáról évenkint a törvény-

hatóság bizottságának jelentés teend,
színház-építés. a megalakított színházi választmány eleinte nagy lelkesedéssel fogott

munkájához, hogy az állandó színházat mielbb fölépítse. Felhívásokat bo-
csátott ki a megye kisebb és nagyobb uraihoz, a nemzeti ügy felkarolása
és adakozás czéljából. Az eredmény azonban csekély volt. Csupán maga
Nijitra város tett készséggel eleget a kérelemnek és pénzbeli adományon
kivül megfelel telket is adott. Majd részvények kibocsátásával kísérelték
meg a szükséges építési és beruházási alap elteremtését. De a pénz beszer-
zésének ez a módja sem sikerült. Az összesen 40,000 forint érték részvé-
nyekre 1000 frtot sem jegyeztek egy év leforgása alatt.

A sikertelen kísérletek a választmányt annyira lehangolták, tevékeny-
ségét annyira megbénították, hogy évekig tanácstalanul várt jobb jövre, s

mködése csak az évenkint Nyitrán szini eladásokat rendez színtársulat
számára járó segély kiadatására vagy visszatartására irányult.

Végre a vármegye közönsége is megsokallotta a húza-vonat és a régen
vajúdó ügyet ismét napirendre tzte; mikor az 1880. évi márczius 16-án
báró Majthényi László sürgetésére egy bizottsági tag (Balázsovich József)
indítványára „a törvényhatóság szinügyi választmánya megbízatott, hogy a
városi székház fölépítésével egyidejleg, a városi bizottsággal egyetértve,
a szinház mielbbi felépíttetése iránt a jöv közgylésen tegyen javaslatot."

A választmány e megbízatásnak is megfelelt és javaslatát, mely szerint

Vasmegye példájára nyereménysorsjáték rendezése lenne elhatározandó : a
közgylés elfogadta s a színházi választmányra bízta, hogy a sorsolási enge-
délyt, a bélyegilleték-mentességet a kormánynál szerezze meg és a 40,000
darab 1 frtos sorsjegyet bocsássa ki, a nyeremény-tárgyakat (4000 frt ere-

jéig) vásárolja meg és gyjtse össze; az építési szerzdést kösse meg, az
építésnél felügyeletet gyakoroljon, szóval kizárólagos intézkedési joggal, de
mködésének eredményére vonatkozó jelentéstétel kötelezettségével — ru-
házta föl.

A sorsjátékot a kormány engedélyezvén, a színházi választmány 1881.

január 22-én, a saját kebelébl, végrehajtó bizottságot küldött ki, mely bizott-

ság a fentebb jelzett feladatok elvégzésére és megoldására kéretett föl.

E végrehajtó bizottság tagjai lettek : Latkóczy Imre elnök, dr. Szulyovszky
Ignácz (a „Házasság politikája" ez. vigjáték írója), dr. Kozma Róbert, Májer
Károly építész-mérnök.

A húzás a kitzött napon tényleg meg is történt. A visszamaradt
sorsjegyekre es nyeremények, úgy az át nem vett tárgyak, nyilvánosan
elárvereztetvén, az ekkép befolyt jövedelem is a színházi alaphoz csatoltatott.

A sorsjátékból befolyt jövedelem azonban szintén várakozáson alul

maradt, mert a 40,000 darab 1 frtos sorsjegy-készletbl csak 19,296 darab
adatott el, azaz készpénz befolyt 19,296 frt, ez összegbl azonban nyeremény-
tárgyakra és egyéb kisebb-nagyobb költségekre kiadatott 4307 frt, maradt
tehát 14,989 frt, mely összeg az olykor ki nem utalványozott színházi segé-
lyekkel, idnkint befolyt adományokkal, a szinház javára rendezett eladások
és vigalmak jövedelmeivel együtt, mindössze 20,366 frtra rúgott; ez a pénz
az elirányzott 35,000 frt építési költséget ismét nem fedezte. Ennélfogva a
vármegyei ..összesített azokból", a szinház-építés czéljaira 1881. november
7-én 15,000 frtot szavaztak meg.

Nyitrai színház. A szinház tervének elkészítésével Voyta Adolf, a pápai szinház terve-
zje bízatott meg. Az építésre nyilvános pályázat hirdettetvén: Gráf és Feszty
budapesti társvállalkozók ajánlata fogadtatott el, akikkel az építési szerz-
dést 1882. június 20-án meg is kötötték, 32,600 forint elirányzattal, mely
összegben természetesen, a felszerelések és melléképületek költségei nem
foglaltattak. A színpad felszerelése, gépezete, Galló György munkája. A dísz-
leteket Lehmann festette.

A szinház alapkövét 1882. július 1-én tették le; az építés nehezen
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haladt; a nedves talaj miatt a már fölépített részeket le kellett bontani és

az egész építkezést megint újra kellett kezdeni. E nem várt nehézség új

költségtöbbletet idézett el, amihez még az a körülmény is járult, hogy
a szomszédos telkeket, — nem épen olcsó áron, — a szinház czéljaira meg-
vásárolták.

A „Színházi alap" folytonos fogyatékossága arra indította a választ-

mányt, hogy ujolag segítséget kérjen, 10,000 frt erejéig, mely összeget a

„vármegyei összesített alapok
u
-ból csakugyan elnyerték. (Az egész építési

költség a mellékköltségekkel 60,000 forintra emelkedett.)

Most már semmi akadály sem merült fel többé és a szinház 1883. évi

november 19-én, a „Felvidéki magyar közmveldési egyesület" els köz-
gylésével egyidejleg, megnyittatott. Nagy lelkesedés mellett, fényes ünnep-
ségek között, három díszeladással avatták föl. A megnyitó ünnepen a város

A NYITKAI SZÍNHÁZ.

és vármegye legelkelbb családjai és a fvárosból meghívott elkel ven-
dégek vettek részt. Az egész város ünnepl külst öltött s örömének lel-

kesen adott kifejezést.

Bogyó Alajos 78 tagból álló színtársulata nyitotta meg a színházat. Az
els díszeladás programmja a következ volt: 1. Prológ, szavalta Eszéki)
Emma. 2. Szózat. 3. „Hunyady László" operából részlet. Eladta a színházi
zenekar. Dobsa „V. László" czím drámájának esküjelenete. 4. A miniszter-
elnök bálja", vígjáték. 5. „A piros bugyelláris" els felvonása. A megnyitás
napján díszebéd volt a „Hungáriában", este a fispánnál estély, másnap az
..Arany Szarvas "-ban tánczestély. Második díszeladásul „A kis herczeg"
operetté és harmadik napon „A kis szórakozott" vígjátékot adták el, mind-
annyit nagy közönség jelenlétében.

A nyitrai szinház a városháztéren (most Kossuth-téren) áll. Egysze-
ren nemes, görög stíl épület, oszlopokkal. Három fajtó vezet az el-
csarnokba. Innen jobbra egy lépcs az emeleti páholyokhoz és erkélyülé-
sekhez vezet. Balra van a karzati feljáró. A földszinten lev középajtón az
állóhelyre jutunk. A földszinti oldalajtók pedig a páholyokhoz, támlás- és

erkélyszékekhez vezetnek.
A szinház belseje rendkívül barátságos ; dús aranyozással ellátott piros
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bársony ülhelyei, gázvilágítás a, pompás elfüggönyei és díszletei a belépre
igen jó benyomást tesznek.

A színházi szabályzat értelmében a színházban csak magyar nyelv
eladások tarthatók s ezt a szabályt szigorúan megtartották. Ezzel a német
színészet teljesen elvesztette a talajt.

Minthogy pedig a színi évad csak a téli három hónapra terjed : néha
mkedveli szini eladásokat és felolvasó-estélyeket rendeznek, mely alkal-

makkor, a fölemelt helyárak mellett is, nagy és díszes közönség szokott a

színházban megjelenni.

A régebbi idben Tóth Vilmos és Sánthó Kamilló voltak az estélyek

frendezi ; késbb Fabricius Endre, Balogh János, Rédeky Géza, Kenézy
Csatár, Kostyál Miklós. Az itt mköd színtársulatok igazgatói a következk
voltak: Bogyó Alajos (1883/85), Sághy Zsigmond (1885/86), Bács Károly
(1886/87), Tóth Béla (1887), Borsody Vilmos (1888/89), Dombay Mihály
(1889/90), Krecsányi Ignácz (1891), Radoczay Pál (1892), Veszprémi (1893/94),

Bessenyey (1895), Kövessy (1896), Deák Péter (1897), Baranyai M. (1898).

Az ezen társulatoknál mködött jelesebb tagok közül megemlítendk

:

Szathmáry Árpád, Gerfiné, Németh J. Bényeiné, Pósfay Ella, Ledovszky
Mari, Závodszky Teréz, Lázár Margit, Dezs József, Kovács Mihály, Gyöngyi
Izsó, Kiss Mihály, Zajonghy Elemér, Maár Júlia, Ligeti Mari, Deákné,
Feledi Boris.

A színházi választmányi tagok, akiknek köszönhet, hogy a „Nyitra-

megyei nemzeti színház" a megyének és Nyitra városának büszkesége lett,

a választmány megalakulása óta következk voltak : Majthényi László, gróf
Berchtold, gróf Gyürky A., gróf Csáky, Szalavszky Gyula, Thuróczy Vilmos,
Kostyál Pál, Craus István, Béler Frigyes, Mérey Vincze, dr. Bangha Sándor,
Csenkey Géza, Juhász Vincze, Latkóczy Imre, dr. Kozma, dr. Chrenóczi
Nagy J., Sándor Géza, Szulyovszky Ignácz, Szulyovszky Gusztáv, Török
Vincze, Vutzay Péter, Craus Vincze, Rudnay Béla, Raácz J., Moró B

,

Juhász Antal, Rencz László, Boróczy László, Schober Ern, Büttner Géza,
Szálé J., Kubinyi Sándor, Csóka K. Vidékiek : gróf Apponyi Lajos,

Bacskády Károly, Bacskády Jen, Emdy Vincze, gróf Erddy Ferencz, Gáffor

Elek, Ocskay István, Rudnay László, Sándor J., Stummer Ágost, Thuróczy
Bálint, Uzovits Pál, báró Wodianer Albert, Zmertych Károly. A választmány
ez id szerinti tagjai : Markhot Gyula (alispán), Meskó Pál, Szulyovszky
Dezs, Ocskay László, Craus Vincze, Kostyál Miklós, dr. Thuróczy Károly,
Tombor Kornél, Juhász Vincze, dr. Gutwill Pál, Kubinyi Lajos, Rédeky
Géza, Engel József, Mayer Károly.

surányi színház. a nagíjsurányi színház kizárólag Turchányi Ödön birtokos és fszolga-
bíró alkotása, a ki e 4500 lélekszámot meghaladó, hajdanában magyar, de
eltótosodott nagy községben a magyarság tevékeny bajnoka.

1886. év eltt magyar színtársulat nem járt Nagy-Surányban. Aranyossy
József színigazgató határozta el magát elször, hogy e községben felüti

sátorfáját. Tizennyolcz eladásra kért engedélyt. Á czukorgyári kaszinó
kertjében volt a nagyon is kezdetleges színpad felállítva. Aranyossy vállal-

kozása sikerült
;
persze Turchányi buzgólkodása révén. A jó falusi tót nép

özönlött a színházba, mert a belépési feltételek (nem annyira belépti dijak)

nagyon könnyen voltak teljesíthetk. A bérl magával hozhatta családját,

gyermekeit, cselédjét. A közönség szinészetfenntartó (fizet) részét azonban a

Nagy-Surányban és vidékén lakó mvelt elemek, de a czukorgyári cseh,

német alkalmazottak is szolgáltatták. A derék tót atyafiak ma már széltében

dalolják (gyakran tót szöveggel) a színészektl megtanult magyar dalokat.

Aranyossy sikere a vidéki színigazgatók érdekldését Nagy-Surány
iránt felköltötte és már a következ évben (1887) Polgár Sándor jött, a ki

azonban cserben hagyta a felszaporodott közönséget, azután Bokody Antal

(1888), a ki kiköszörülte a színészeten ejtett csorbát ; utána Miskolczy

Henrik (1889) a gróf Károlyi Alajos tulajdonát képez Motesiceky-udv&v

közepén álló tágas szekérszin fedett helyiségében ütött tanyát. Ezt a helyi-

séget alakította át Turchányi, a grófi uradalom igazgatójának, Bujanovits

Sándornak engedélyével csinos színházi épületté. Az átalakítással járó költ-

ségek fedezésére 300 db 2 frtos részvényt bocsátott ki, mely részvények
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legnagyobb részét maga Turchányi és családi köre tartotta meg. Az építést

is vezette. Az alaptke, javára több mkedveli szini eladás is rendez-

tetett, melyekben Turchányi Ödönné, dr. Turchányi Lászlóné, Csiffáry Edéné,

Weidenhoffer Ida, Tamássy TerJca, Teörök Irma, továbbá Dióssy J., Klimó J.,

Reidner, Horváth, Teöreök, Rosszival J., dr. Turchányi stb. vettek részt.

A szinbáz 1890. év tavaszán elkészült és ugyanazon év május 26-án,

pünkösd másodnapján, Bokody Antal szinigazgató nagy közönség jelen-

létében nyitotta meg Yaradi Antalnak ez alkalomra irt prologjával.

A színháznak van téres elcsarnoka, mely egyszersmind éttermid is

szolgál. A néztéren van tizenkét páholy, kilenczvennégy zártszék, száz

egyénre állóhely és 60 személyre való karzat. A színpad nem sokkal kisebb,

mint a nyitrai színházé. Díszletek is megfelel számban vannak, még pedig
csinosak.

A már említett színigazgatókon kívül a surányi színház igazgatói vol-

tak : Balogh Árpád (1891), Veszprémi Jen (1892—1894), Dobó és Dayka
(1895), Szalkay Lajos (1896). Nagy-Surányban állott néhány esztendeig a

maga nemében egyetlen intézmény, a szinészmenedékház is, mint az orsz.

magyar szinészegyesület tulajdona, a volt Pallavicini-féle kastélyban. A kas-
télyt a nagyrészt Bényey István gyjtötte adományokból vették meg ; de

mivel az egyesületre nézve állandó megterheléssel járt s a nyugdíjas színészek

közül csak kevesen választották lakóhelyül, s így kitzött czélját nem telje-

síthet, az egyesület a menedékházi intézményt megszüntette s 1897. októ-

bertl fogva a házat bérbeadta.

Érsek-Ujvár csak egy színkörrel dicsekedhetik ugyan, — az is egy
lelkes vállalkozó tulajdona, — de a magyar színészet iránt meleg érdekl-
déssel viseltetik és egy év se múlik el a nélkül, hogy vagy a színkörben,

vagy a nagyvendégl termében, legalább egy hónapig, rendezett színtársu-

latok ne játszanának.

Van még egy színpad Galgóczon is, amely azonban nem nyilvános

jelleg. Gróf Erddy Ferencz várkastélyának nagyterjedelm parkjában áll.

Leginkább csak mkedveli és jótékony czélú eladásokra engedi át a tulaj-

donos gróf.

Menedékház.

Érsekújvári
színkör.

Galgóczi
színpad.
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A KOPCSÁNYI CS. ÉS KIR. URADALMI VOLT MÉNTELEP (ma SZESZGYÁR).

NYITRAVÁRMEGYE MEZGAZDASÁGA.

Éghajlati

különbségek.

yitravármegye lakossága megélhetésének fforrása a mez-
gazdaság ; mert az ipar- és kereskedelem, az egész vár-

megye lakosságának megélhetését tartva szem eltt, éppen

nem mondható jelentékenynek.

A mezgazdaság fejldésének modern vívmányai, e megye lakosságá-

nál fogékony talajra találtak. A faekét és egyéb kezdetleges gazdasági esz-

közöket czélszerüeknek bizonyult gazdasági gépek váltották fel és a marha-

tenyésztésnek észszer fejlesztésével a talaj termképessége fokoztatván,

ennek kihasználása is növekedett. A medd ugar mindinkább helyet ád a

zöld ugarnak és a gazdasági termékek czélszerü megválasztásával szaporod-

nak a mezgazdasági jövedelmek és emelkedik a föld értéke.

Az utóbbi idkben mindinkább kifejlesztett vasúti hálózatok megköny-

nyítik a gazdasági termények kivitelét és azok megfelel értékesítését.

Igaz ugyan, hogy különösen a vasutak létesítésével egyes vidéki váro-

sok forgalmi viszonyai jelentékenyen szenvednek, csakhogy a károsodást

jóval felülmúlja a gazdák nyeresége, mely azeltt a vidéki piacznak olyany-

nyira hátrányos kizárólagossága által lényegesen csorbult.

Magyarország északvidéki vármegyéinél általában, de különösen Nyitra-

vármegyében feltnen nagy a különbség egyes vidék mezgazdasági viszo-

nyai között, úgy hogy a viszonyok együttes ismertetése alig lehetséges.

A privigyei, zsámbokréti, miavai járások mezgazdasága lényegesen

különbözik a szakolczai, érsekújvári és pöstyéni já/ások termelési viszonyaitól,

melyeket a talaj és részben az égalji viszonyok különbözsége határoz meg.

Midn az érsekujvár-járásbeli gazda tavaszi vetésével foglalkozik, akkor

a privigyei járásban még akárhányszor szánon szállítgatják ki a trágyát és
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a déli vidék aratása már rég lefolyt, midn az északkeleti rész lakói sovány
kalászú terményeiket összeszedni kezdik, s mig amaz vetésének húszszoros

magját sem becsüli nagyra, ez sokszor kénytelen azzal is megelégedni,

hogy vetmagja megtérül.

A Vág és Nyitra völgyének délibb részei, valamint a Morva folyó által

határolt területek, laza, televénydús, homokos talajukkal tnnek ki, mely
hclyenkint iszapföldes, és csak a Nyitravölgy legdélibb részein találhatók

egyes, csekély kiterjedés szikes területek.

Agyagban dús homok és lsz, részben tömör televény képezi a nyitrai

járás északkeleti, északi, a n.-tapolcsányi járás déli és nyugati, valamint a

galgóczi járás keleti részeinek talaját; mig a vágujhelyi járás északnyugoti

és északkeleti részei, a miavai járás, a szeniczi, pöstyéni és n.-tapolcsányi

járások egy része, úgyszintén a zsámbokréti járás talaja durva porondos,

ktörmelékes lsz, mig a veszteniczi, rudnói völgyek, valamint a privigyei

járás nagy része laza ktörmelékes, eocén képletü aljzattal biró sovány

talaj.

A talaj minségével összefügg az az arány is, mely az egyes járások
Talaj "

szántóföldjeinek területe és a járások összterülete között van.

Nyitravármegyének kiterjedése ugyanis 1,012.503 kat. hold. Ebbl
953.164 kat. hold a gazdaságilag használható terület.

Ezen területbl 55.
9 % szántóföld, l.e % kert, 6. 5 % rét, 0. 6 % beül-

tetett szll, 1.4 °/ parlag vagy kiirtott szll, 8. % legel, 22. 4 % erd,

0.03 % nádas, 4.s % pedig terméketlen talaj.

Ha ezen arányokat összehasonlítjuk hazánk ilynem arányviszonyaival, Müve!ési arány-

melyek szerint 42. 8 % jut a szántóföldekre, 10.! % a rétre, 0. 7
°/ a beül-

tetett és 3. 05 % a parlag szllterületekre, 13. 2 % legelre, 26.4 % erdkre

és 4.
7

°/ terméketlen talajra; úgy a vármegye talajának jóságát, valamint

a mezgazdasági törekvések intenzivitását tanúsító azon tény ötlik szemünkbe,

hogy a gazdaságok összterületének 13., %-al nagyobb arányrésze jut e

megyében a szántóföldekre, mint átlag az egész országban.

A szántóföldeknek 55. 9 %-nyi aránya növekszik a jó talajjal meg-
áldott közigazgatási területeken, a mennyiben ez arány az érsekújvári já-

rásban 71.8 %, a galgóeziban 68.!%, a n.-tapolcsányiban 60. 5 %, a nyitrai-

ban 67.
fi %, a holicsiban 58. 4

°/ és a vágsellyeiben 73. 4 %-ot tesz. Míg a

fentjelzett átlagon alul maradnak a silányabb talajjal biró területek u. m.

:

Miava 51. 2 %, Zsámbokrót 39. 6 %, Pöstyén 52. 5 %, Privigye 33.
7 %,

Szenicz 51. 5 %, Vág-Ujhely 48., %-al.,

Ennek megfelelleg a 22.4 %-al kimutatott átlagos arányszámot az

erdterületnél az utóbb nevezett rosszabb talajú járások felülmúlják.

A birtokok száma 104.332, még pedig túlnyomó számban 1—10 holdig Birtokok.

men kiterjedésben.

Van ugyanis a vármegye területén:

1— 10 holdig terjed birtok: 90318
10— 50 ,. „ 12206
50— 100 „ „ ,,

797
100— 300 „ „ „ 576
300— 600 „ „ „ 223
600—1000 „ „ „ ICO
1000-5000 „ „ „ 102
5000 holdon felül „ .. 10

A korlátolt forgalmú birtokok 247.386 kat. holdnyi területet foglalnak el, ezek tehát a

vármegye mívelés alá tartozó földterületének 25.9 °/o-át teszik.

Ezen korlátolt forgalmú birtokok közül

:

Magyarország Vármegyéi és Városai: Nyitravármegye. oa
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kincstári birtok 120 kat. hold
vallás- és közalapítványi 6927 „
vasúti 961 „ „

hitbizományi 66571 „ „
községi és kisbirtokossági 1275H3 „ „

egyesületi, gyárak és iparvállalatoké ..... 297 „ „
egyházi jelleg 29269 „ „
egyházközségek birtokai 11224 „ „
nevelési czélokra szolgáló birtokok 4434 „ „

A birtokok számáról és kiterjedésérl elsorolt adatok is mutatják,

hogy e vármegye területén a birtoklási arány sokkal egyenletesebben oszlik

meg, mint általában az egész országban.

Mig ugyanis Magyarországban egy gazdaságra átlag 17. 2 kat, hold

mvelhet terület jut, addig megyénkben egy-egy birtok kiterjedése átlag

csupán 13.3 kat, hold.
Ezen átlagnál is jobban oszlanak meg a birtokok: a galgóczi járásban (13 2), a miavai

(8.7), holicsi (8.3), szeniczi (10.3), vágsellyei (10.3), váguj helyi járásban (11.2), Érsekújvár város
(12. 8 ), Nyitra város (7.s) és Szakolcza városban (7.9 kat. hold); míg az érsekújvári járásban
I6.5, a n.-tapolcsányiban 20.4, a nyitraiban 16.0, a zsámbokrétiban 25.8, a pöstyéniben 14.9,

a privigyeiben 16.6 kat. hold jut átlag egy gazdaságra.
A gazdaságoknak a tulajdonos által való kezelése az országos átlaggal egyenl, a

mennyiben a megyében az összterület 85. 1 °/o, az országban pedig 85.3 °/o-a áll ily kezelés
alatt, és a haszonbérletre bocsájtott terület Nyitravármegyében 14.9 °/o, az országban pedig
14.7 o/o-át képezi az összterületnek.

A gazdálkodás intenzivitásának általános elbírálására alapúi szolgálnak :

az ugarolt terület kiterjedése, a marhaállománynak a mvelhet földterület-

hez való aránya, a mezgazdasággal kapcsolatosan létesített iparvállalatok

száma, a gazdasági felszerelés minsége ós némileg a mtrágya használa-

tának elterjedése. Ezen szempontokat bírálva látjuk, hogy a vármegye ösz-

szes szántóföldeinek az 1895-ik évben 11.85 %-a volt ugar, míg az egész

országra nézve ezen számarány 12. 51 %-ot tett.

Ez a vármegye mezgazdaságának belterjes voltát tanúsító számarány
28 évi átlag kiszámításánál még kedvezbbé alakúi, a mennyiben az az

egész országban 18. 27 %, a megyében pedig csupán 15. 65 % volt.

Marhaállomány. A marhaállomány, melynek minségót a továbbiak során még tárgyal-

juk, a mvelhet földterülethez való arányában az egész ország e nembeli

viszonyaihoz hasonlítva, szintén kedveznek nevezhet. Míg ugyanis Magyar-
országban 8.3 kat- holdra jut egy szarvasmarha, 24. 7 holdra egy ló, 7. 2 holdra

egy sertés, kecske, szamár és öszvér együttesen, és 6. 4 holdra egydrbjuh;
Nyitramegyóben fi., kat. holdra jut egy szarvasmarha, 27. -re egy ló, 12^-re

egy sertés, kecske, egy szamár és 7.6 holdra egy darab juh.

Eszerint a trágyázás és igavonás együttes czéljára való tekintetbl

legkiválóbb fontosságú házi állat, a szarvasmarhának a földterülethez való

viszonya Nyitramegyóben az ország ilynem viszonyánál határozottan ked-

vezbb. A köz- és mezgazdasági szempontból olyannyira fontos állat-

tenyésztés kórdósének kell világításba helyezése végett nem tartjuk feles-

legesnek a vármegye idevágó viszonyait járásonként is feltüntetni

:

Érsekújvári járás : egy szarvasmarha 6.2, egy ló 21.3, egy juh 2.6 holdra.
Galgóczi „ „ „ 7.0 „ „ 28.o „ „ 8.9

Miavai „ „ „ 5.3 „ „ 26.9 „ „ 8.9

N.-Tapolcsányi „ „ „ 7.4 „ „ 29.6 „ „ 7.7

Nyitrai ., „ „ 7.i „ „ 21.8 „ „ 5.o

Zsámbokréti „ „ „ 9.8 „ „ 31.o „ „ 11 j „
Pöstyéni „ „ „ 7.2 „ „ 33.8 „ „ 7.9

Privigyei „ „ „ 7.9 „ „ 68.1 „ „ 6.7

Szakolczai „ „ „ 5.6 ,, „ 51.? „ „ 226.4 „

Szeniczi „ „ x 6.8 .. „ 29.i „ „ 12.8

Vágsellyei „ „ „ 6.6 „ „ 12.i „ „ 8.5

Vágujhelyi „ „ „ 6.9 „ „ 27.1 „ „ 13.6

Érsekújvár város „ „ 6.2 „ „ 9.2 „ „ 84.2 „

Nyitra „ „ „ 9.9 „ „ 19.7 „ „ 55.5

Szakolcza „ „ 6.4 „ „ 84.1 „ „ —
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Láthatjuk ebbl, hogy a mezgazdaságilag legnagyobb fontosságu

állatfaj, a szarvasmarha arányviszonya még a silány talajú vidékeken sem
marad el messzire a vármegyére nézve kimutatott átlagtól, míg az országos

átlagnál csupán a zsámbokréti járásban tapasztalunk kedveztlenebb viszo-

nyokat. Ellenben a lóállomány aránya kizárólag a jó talajú és átlag vagyo-

nosabb vidékeken jobb a megyei átlagnál és ezen kedvezarány, a váro-

sokat nem véve számba, a míavai járás kivételével, azon vidékeken észlel-

het, melyeknek lakossága túlnyomó részben magyar.

A juhtenyésztésre vonatkozó adatok azt mutatják, hogy az egyes vi-

dékeken, melyeknek mezgazdasága igen elre haladott és belterjes, mint

p. o. a szakolczai járásban, teljesen el van hanyagolva és e körülmény minden

TKÉS-TJJFALU. BÁRÓ HAUPT-STUMMER LIPÓT URADALMÁNAK ISTÁLLÓJA.

bizonynyal a talaj mvelésének intenzivitásával áll kapcsolatos összefüg-

gésben.

A mezgazdasággal kapcsolatosan létesített iparvállalatok e megyében iparvállalatok.

az összes gazdaságok 0. 7 %-nál találhatók, míg ez arány Magyarországban
csupán 0. 4 %-ot mutat. Különösen kitnnek e tekintetben a miavai járás

1.! %-al, a tapolcsányi 1. 9 % és a szcniczi járás 2. 2 %-al, míg a vármegye
nyitrai, pöstyéni és vágsellyoi járásai az ország 0.

t %-os arányával egyenlk,

a többi vidékek pedig ezen átlagnál is kisebb arányban létesítnek ily válla-

latokat. Ezek között a leggyakoribbak az egyes mezgazdasági termények

legczélszerbb kihasználására alkalmas szeszgyárak, a milyeneket már nem-
csak a nagy uradalmakban, hanem a kisebb birtokokon is találunk ; továbbá

a m- és vízimalmok, téglaégetk és mészéget-kemenczék.
A fontosabb gazdasági gépek, u. m. : gzgépek, járgányok, csépl- és Gépek.

vetgépek számát tekintve, a vármegyének szántás alá kerül területéhez

viszonyítva, átlag 245.,, kat. holdra jut egy-egy ilyen gép, mely átlagos

aiánynál is kedvezbben állanak az érsekújvári (198. 5 ), a galgóczi (197.,),

a n.-tapolcsányi (181.,), a nyitrai (147. ,), a zsámbokréti (210. ), a pöstyéni

járások (211., kat. h.), vagyis oly vidékek, melyeken kiterjedtebb és így
jól felszerelt uradalmak vannak, míg a birtoktestek felosztása szempontjá-

ból szétdarabolt területek, különösen a privigyei és miavai járások, e tekin-

39*
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tétben az átlagtól messze elmaradnak, a mennyiben az elbbiben 598. 8 , az

utóbbiban pedig 3158. 2 kat. holdra jut csak egy mezgazdasági gép.
Trágyázás. Végül a mtrágya használatának elterjedtsége Nyitravármegyében az

országos átlaggal teljesen megegyezik, a mennyiben az összes gazdaságok
0. 2 %-a szokott mtrágyát alkalmazni.

Mint általában az országban, úgy e megyében is, a gazdasági termé-
nyek között a gabonanemek termeltetnek leginkább, úgy, hogy az összes
bevetett területnek 66. 87 %-a esik a gabonanemek termelésére ; mely
arány az országnak 61. 43 °/ -ban álló arányszámát tetemesen felülmúlja.

A vármegye hidegebb égalja és soványabb minség termföld területe

arányának megfelelleg az szi kalászok az összes gabonanemeknek 33. 7
°/

,

a tavasziak pedig 66.
3

°/ -át teszik ; míg az országos átlagból a tavasziakra
csupán 57. 4 %, az sziekre pedig 42. 6

°/ jut.

A búza termelésénél fszerepet játszik az szi vetés, s ennél, fként
a nagyobb uradalmak, a jó minség bánáti és tiszavidéki mag gyakori
felfrissítésére kiváló gondot fordítanak.

A búzával bevetett terület az 1896. évben a vármegyében 60,195 kat.

holdat tett, holdanként átlag 9. 7 hektoliter mag termett, mely az országnak
9. 6 hektoliterben megállapított átlagát némileg felülmúlja, míg a mag súlya
hektoliterenként átlag 77.

7
kilogramm lévén, az országos átlagnál 0. 3 kilo-

grammal könnyebb.
A búza szemes termése holdanként 7. 5 métermázsára tehet, mely súly

az országos átlaggal egyenl.
Ha már most a búza métermázsájának értékét átlag 7 frt 5 krral, a

szalma métermázsájáét pedig 0.90 frttal vesszük számításba, úgy a vármegye
búzatermeli ezen gabonanembl holdanként 63 frt 28 kr. átlagos bruttó
jövedelmet számíthatnak, mely az országnak e nembeli 57 frt 36 krnyi
átlagát jelentékenyen felülmúlja.

A búza megyénkben kizárólag kiviteli árút képez, a mennyibon a vár-
megye területén lev malmok a termésnek elenyész csekély részleteit dol-

gozzák csak fel.

A rozs ellenben, mely 81,886 kat. holdnyi területen termeltetett, nagy-
részt a vármegye területén használtatik fel. Termesztésre majdnem kizá-

rólag szi rozs kerül, s holdanként az átlagos termés magban 9. 3 , szalmá-
ban pedig 6'

7 métermázsára tehet, mely átlag az országos átlaggal meg-
egyezik, míg a hektoliter rozsnak íl. x kilogramm átlagos súlya, az országos
átlagnál 0. 5 kilogrammal kisebb.

Egy métermázsa rozs értékét 6. 0fi frtban, a szalmáét pedig 1. 08 írtban

számítva, holdanként 53 frt 71 kr. bruttó-jövedelem vehet fel, mely jöve-

delem az országos átlagnál (46 frt 54 kr.) szintén jóval kedvezbb.
Jelentékeny termelési czikk e vármegyében az árpa, mely — szépen

kifejlett magja és kedvez csirázóképessége miatt — különösen a maláta-
és sörgyárak részérl élénk keresletnek örvend.

Ezen — tót árpa elnevezés alatt elnyösen ismert — gabonanem ter-

melése mezgazdaságilag a legelterjedtebb, a mennyiben az összes vetési

területnek 28. %-a fordíttatik az árpa — még pedig kizárólag a tavaszi

árpa — termelésére, míg az országos átlag csupán 9. %-ot tesz.

A vármegyében árpával bevetett 130,391 kat. hold, átlagos termése
holdanként magban 11.31 hektoliterre, szalmában pedig 7

-

3g métermázsára
tehet. Ezen átlag az ország c nembeli termési viszonyaival megegyezik,
míg a mag súlya, mely hektoliterenkint 65. 3 kilogramm, az országos átlagos

súlyt némileg felülmúlja.

Egy métermázsa árpát átlag 5 frt 89 krban, szalmáját pedig 1 fit

37 krral számítva, egy kat. hold átlagos bruttó jövedelme 56 frt 30krttcsz,
az országnak ilynem átlagánál (48 frt 47 kr.) tehát határozottan többet.

A zab, mint kereskedelmi termény, csekély fontosságú szerepet játszik,

s termelésének aránya a szükséglet mérvét kevéssel s leginkább ott múlja
felül, a hol a talajviszonyok az elbbiekben ismertetett termények mve-
lésére kevésbbó alkalmasak.

A zabbal bevetett terület 1896-ban — mely évnek termelési viszonyai
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szolgálnak az összes elsorolt adatok alapjául — 27,461 kat. hold volt.

Holdanként termett átlag 13.
n hektoliter mag és 5. 8 métermázsa szalma;

mely arányok az országos átlagnál kedveztlenebbek.
A mag átlagos súlya 41.,, kilogramm hektoliterenként, s ez az országos

átlagtól 2. x kilogrammal elmarad.
Egy métermázsa zab értéke 5 frt 33 krra, a szalmáé pedig 1 frt 33 krra

tehet és ekként egy kat. hold bruttó jövedelme 42 frt 51 krt tesz, az
országnak 41 frt 28 kr-nyi átlagánál tehát valamivel többet.

A gabonanemeken kívül jelentékeny mennyiségben termelik a czukor- Kapásnövények.

répát, mely termelési czikk a vármegye összes szántóföldterületének 5.33 °/ -át

foglalja le. Ezen arány nagysága szembeötlvé válik akkor, ha tekintetbe
vesszük, hogy az országnak e nembeli aránya csupán ü. 72 %-ot tesz; hazánk
duna-balparti megyéiben pedig — mely országrész, e vármegye mezgazda-
sági viszonyainak összehasonlítására legalkalmasabb, a ezukorrópa a szántó-
földterületnek 2. 98 °/ -án termeltetik. A termési viszonyok azonban az orszá-

ISTÁLLÓ A NAGYBODOKI URADALOMBAN.

gos átlagnál kedveztlenebbek, mert a míg az országban holdanként átlag

155.s8 métermázsa ezukorrépa terem s ennek métermázsája 085 krral lesz

értékesítve, a vármegye czukorrépával beültetett 27,328 kat. holdjának átla-

gos termése csupán y9. 2(i métermázsára volt helyezend, értéke pedig méter-
mázsánként 83 krt tesz. Úgy, hogy ezukorrépa után egy kat. hold föld

átlagos jövedelme az országban 98 frt 32 kr., Nyitramegyében pedig csupán
82 frt 56 krig haladott.

A répa czukortartalmával összefügg körülménynek tudandó be bizony-
nyal az egységi ár alacsony voltának oka, mert különben érthetetlen lenne,

hogy a vármegyében termett ezukorrépa átvevéseért verseng öt ezukorgyár
kereslete daczára, az egységi árak az országos átlagnál alacsonyabbak.

A kapás növények közül nagyban termelik a burgonyát, mely a talaj

termképessége iránt csekély igényeket támasztván, különben pedig mint
tápszer nagyfontosságú, gazdaságilag pedig többfólekép ós elnyösen érté-

kesíthet lóvén, a vármegyének soványabb talajú vidékein is elnyösen ter-

melhet.
Ezen sajátságok okozzák, hogy a vármegye szántóföldterületénck

6.6 °/ -a kerül burgonyamívelés alá, míg az országban aránylag csupán 4. 4fi

%-ot tesz. 26360 kat. hold burgonyatermése holdanként 42.

i

métermázsát
ad, az országnak 46. 41 mm. holdankénti termésével szemben.

A burgonya métermázsájának átlagos értékét 1 frt 33 krral véve fel,
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jövedelem holdanként 56 frt 17 krra tehet s ez, az országnak 60 frt 26
krnyi átlagánál rosszabb.

A tengeri azonban, mely az ország szántóföldterületének 20. 78 %-át
foglalja le, Nyitramegyének csupán déli és délnyugoti részeiben termeltetik,
s termelésére, a vármegye szántóföldterületének csupán 5.34 %-át fordítják.

Ezen kapásnövény termelésének jövedelmezsége különben eléggé
kedvez. A tengerivel beültetett 24,703 kat. hold átlagos termése magban
12. 51 hektoliter, kóróban pedig 8. 8 métermázsa volt, mely viszonyok az ország-
nak 12.,» 6 hektoliter és 9.j métermázsa atlagaival majdnem egyenlek.

Egy hektoliter mag súlya azonban 70. kilogramm lévén, az országos
átlagos súlynál 3.

4
kilogrammal kisebb. Ezzel szemben az érték méter-

mázsánként 4 frt 23 kr., az országban pedig csupán 3 frt 49 krt tevén ki,

a kórónak 0.19 frtnyi értékét is számitásba véve, egy kat. hold tengerivel
mvelt földnek jövedelme a vármegyében 40 frt 48 kr. volt s igy az ország-
nak 37 frt 13 frtnyi átlagát mégis felülmúlta

"ukaímln
" A mezögazdasági szempontból kisebb jelentség Jcöles, tatárica és a

leginkább csak fogyasztási czólokra termelt hüvelyesek termelését — mely
terményeknek termelési viszonyai e vármegyében jellegzetes sajátságokát
úgy sem tüntetnek fel — nem tekintve, a mezgazdaságilag nagy fontosságú
takarmányfélék termelési viszonyainak ismertetését véljük még szükségesnek.
Takarmánytermelés czéljaira a vármegye mvelhet talajának l. x %-a for-

díttatik, míg ezen arányszám az egész orszcágra nézve 11. °/ -ot tesz.

Maga a termési arány pedig akként alakul, hogy holdankint a vár-
megyében 12'

7 , az országban pedig 14. 8 métermázsára tehet a takarmány-
félék mennyisége.

A termési viszonyoknak a vármegyére nézve kedveztlen arányát —
melynek javítására, különösen pedig a rétek termképességének fokozására oly

annyira alkalmas rétöntözési berendezések, a milyeneket p. o. a gr. Hunyady
és báró Wodianer-fóle uradalmakban láthatunk, a vármegye területén még
vajmi kevés törekvéssel találkozunk — kiegyenlíti azonban a takarmány-

félék értéke, a mennyiben métermázsánként a vármegyében 2 frt 19 krra,

az országban pedig csupán 1 frt 76 krra helyezend, s igy egy kat. holdnyi

területnek takarmányféle termése a vármegyében 27 frt 96 kr., az országban

pedig 26 frt 03 frtnyi értéket képvisel.

Az egyes termelési ágak és azok jövedelmezségének a fenntiekben

foglalt részletezése után a bérleti viszonyok felemlítése kerül a sorrendre,

annyival inkább, mivel, a mint az már az elzményekben felemlíttetett, e

vármegye területén a haszonbérbe adott birtokterületek aránya, az egész

országnak e nembeli százalékát 0. 7 -el felülmúlja.

A vármegye talajának termképessége, egyes vidékeken feltnen
különbözvén, szükségszer, hogy a bérleti viszonyok, illetleg a haszon-

bérek is, egyes vidékek talajminségónek megfelelleg, különbözk legyenek.

így a Vág völgyének déli részein lev káposztás földek után fizetett bérlet-

árakat — melyek holdanként 150 frtot is kitesznek — nem tekintve, leg-

nagyobb haszonbért fizetnek a vármegye éjszaknyugoti részeiben, még
pedig a szakolczai járásban, holdanként 30—40 frt a szokásos haszonbér,

míg az e járással szomszédos szeniczi járásban már 10—15 frtra sülyed az

holdanként.

Ez utóbb jelzett összeg a vármegyében fizetett haszonbérleti árak

átlagának tekinthet, a mennyiben egyes kiválóan termékeny vidékeken

kívül, a hol ezenkívül a termények értékesítése sem jár árveszteségekkel, s

a hol, mint p. o. a vágsellyei járás egyes tájain, a haszonbér holdanként

18 frtra is emelkedik, 10—15 frtnál nagyobb haszonbért nem fizetnek;

míg a silányabb talajú földek haszonbérlete holdanként 5—8 frt között vál-

takozik.

Bérlet.
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A mezgazdasággal foglalkozókra nézve kiváló fontosságú a munkások
béreinek s általában a kell munkaer beszerzésének kérdése.

Ebben a tekintetben a vármegye mezgazdái kedvez belyzetben van-

nak. A munkások napszáma a férfiaknál 40—80 kr, a nknél pedig 25—50 kr.

között váltakozik. Csupán a szeniczi és galgóczi járások egyes vidékein

emelkedik a férfiaknál 1 frtig, a nknél pedig 70 krig.

Az arató-bér elég nagy; rendszerint a termésnek 10—12-ed része s

ezenkívül az arató-munkások páronkint 2—4 frt között váltakozó mennyi-

ség kenyérpénzt kapnak ; míg a készpénzbeli fizetés mellett végzett répa-

Munkásbcr.

LÓGYAKORLÓTÉR AZ ÜRMÉNYI PARKBAN.

mvelés, szlkapálási és kaszáló-munkáknál napszámon kivül fejenkint

bizonyos csekély mennyiség bort vagy pálinkát is kapnak.
A szükséges munkaer megszerzése mindezidcig nebézsógekbe nem

ütközött s valószinü, bogy Nyitravármegyében, melynek lakossága egyes
vidékeken megélbetésének feltételeit sem képes otthonában meglelni, s mint

p. o. a privigyei járás lakóinak 20%-a távozik el óvenkint hazulról, hogy
kenyerét a termékenyebb vidékeken keresse meg s egyéb vidékekrl is

ezrivel mennek el a lakosok Ausztriába, Romániába vagy hazánk más vi-

dékeire munkát keresni.

A vármegye területén lev nagyobb uradalmak munkás-szükségletüket
nagyrészt helyben lakó egyének munkaerejével fedezik és amennyiben ez

a fedezel bizonyos mezgazdasági munkákhoz igényelt nagyobb munkaer
kifejtéséhez elégtelen, a vármegye éjszaki és éjszakkeleti részeinek lakos-
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ságát hívják segíteni, miért is az idegen vármegyék vagy Morvaországból
behívott mezei munkások száma elenyész csekély.

Állattenyésztés. A mezgazdasággal kapcsolatos összefüggésben álló állattenyésztés szám-
szerinti viszonyait már ismertettük, minség szempontjából pedig a követ-
kez adatok nyújtanak felvilágosítást.

A mezgazdákra nézve legkiválóbb fontosságú állatfajt, a szarvasmarhát
e vármegyében leginkább tarka, szines minségben tenyésztik, úgy, hogy a

míg az ország összes szarvasmarha-állományának 56. 5 °/ -a jut a fehér ma-
gyar erdélyi fajta tagjaira, Nyitravármegyében a fehér fajú szarvasmarha
az összes állománynak csupán 11.! %-át teszi, míg 88.

9 %-a szines faj-

tákra jut. Ez utóbbiak között legnagyobb számban vannak képviselve a

piros tarkák ós egyéb színesek, míg a borzderes és risla szín aránylag kisebb
kedveltsógben részesül.

Az állattenyésztés mérvére és ennek mint mezgazdásági tényeznek
megítélésére némi alapot nyújt a fiatal szarvasmarha, u. m. borjú, üsz,
tinó számának aránya az összes marha-állományhoz. Ez az arány Nyitra-

megyében 48. 3 % lóvén, az 51.
8 %-os országos aránynál kedveztlenebb.

Tiszta szarvasmarha-fajták tenyészetével a következ uradalmak fog-

lalkoznak :

Berni fajta tenyészetével : Vagyon István szeniczi, Majthényi Rudolf és

Albert nováki, Hunyady Imre gróf ürményi, Windischgrátz Alfréd herczeg

jabloniczi uradalma.

Siementhali fajta tenyésztetik : Vagyon István szeniczi, Weisz Pál báró

kálazi, Sándor Jen gellénfalvi, Horn Dávid szokolóczi, a cs. és kir. család

hol icsi, Windischgrátz Alfréd herczeg jabloniczi, Wodiáner Albert báró kom-
játi és Pálffy József gróf vittenczi uradalmában.

Ezenkivül pinzgaui marhát tenyészt a cs. és kir. család sasvári ura-

dalma, oberlandi fajt Hunyady Imre gróf ürményi, algaui és magyar fajt

pedig Károlyi Lajos gróf tót-megyeri uradalma.

Hogy különben ezen, idegen beavatkozástól független tiszta állatfajta-

tenyészettl eltekintve, a marha-állomány minségének emelése a hatóságok
s az erre hivatott tenyésztk mily gondosságának tárgyát képezi s a tenyész-

tés czólszerü fejlesztése ós ellenrzése czéljából a törvényhatóság részérl

kiküldött szakbizottságok mily körültekint gondossággal jártak el, annak
bizonyítékául felhozható, hogy a tenyésztés czéljából bemutatott és meg-
vizsgált 945 bika között csupán 666 találtatott ily czélokra alkalmasnak s

ezek tulajdonosainak a megfelel igazolványok kiállíttattak.

A lótenyésztést, amint az már az elzményekben jelezve volt, e vármegye
mezgazdái nem hanyagolják el. Maga az anyag, úgy az állami méntelep
anyaga, valamint a kell lelkiismeretességgel elbírált apaállatok szakszer
kiválasztása folytán, fokozatosan javul, s a vármegyének, különösen érsek-

újvári, vágsellyei s galgóczi járásaiban a kisbirtokos parasztgazdák is már
feltnen jó minség lovak tenyésztésével foglalkoznak.

Az ez id szerint Bajnán székel állami méntelep, — mely rövid id
múlva a vármegye székhelyére NyUrára fog áthelyeztetni — 120, részint

telivér, részint pedig félvér angol és arabs méné, valamint az erre hivatott

bizottság által 76 bemutatott mén közül kiválasztott 14 mén van hivatva

a vármegye lóállományának minségót javítani és fejleszteni.

E tekintetben legkiválóbb fontosságú tényezként szerepel az állami

méntelep, melynek ménlovait 35—40 fedezési állomásra osztják szét s me-
lyektl joggal várható a lóállomány javulása. A csikóállomány a vármegye
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egész lóállományának 29. 2 %-át képezi, mely számarány az országnak 29. 8

°/ -nyi ily arányával majdnem teljesen megegyezik.

Telivér lótenyésztéssel foglalkoznak : Hunyady Imre gr. Ürményen,

Pálffy József gr. Vittenczen és Károlyi Lajos gróf Tótmegyeren, a hol

versenyczélokra szolgáló angol telivér lovak neveltetnek.

Amerikai ügetlovak nevelésével foglalkozunk : Haupt-Stummer Lipót

báró Tkésujfalun és Károlyi Lajos gr. Tótmegyeren.

Arabs és lipiczai lovakat tenyészt Vagyon István Szeniczen ; félvér

angol használati lovak pedig kiváló minségben Stummer Sándor báró

bodoki uradalmában találhatók.

Jeles angol telivér versenylovakat tenyésztett és tartott még Springer

Gusztáv báró Bucsányban, ki azonban ménesét egy más megye területére

helyezte át.

Mennyiségileg hanyatlás, de minségileg határozott javulás észlelhet

,PANZERSCHIFF A JÓKI URADALOMBAN.

a vármegye juhtenyészetében. Mert míg alig néhány évtized eltt kizárólag a

kétnyíret juh tenyészetét láthattuk s a vármegye területén — a gr. Hunyady
ürményi uradalma által elször behozott merinofaj tenyészetének kezdete is

azon idszakra esik — jelenleg már különböz, az értékesítés szempontjából

elnyös válfajok kiterjedt tenyészetével találkozunk.

így merino-negretti tenyésztetik Hunyady Imre gróf uradalmában

Ürményben; electoral-negretti Károlyi Lajos grófnál Tótmegyeren és

Wodiáner Albert bárónál Komjáton , a Ramboulliet-faj Pálffy József

grófnál Vittenczen, angol húsjuh Windisehgrátz Alfréd herezegnél Jabloniczon,

shropshieri juh Weiss Pál bárónál Kálazon ós ezen kívül számos Kisebb

birtokosnál is, egyes kiváló válfaj tenyészetét láthatjuk; az e tiszta tenyé-

szeteken kívül pedig, de feltétlenül ezek befolyása alatt, egyes vidékek juh-

állományának minsége a javulásnak kétségbevonhatatlan jelét mutatja.

A sertéstenyésztés nemcsak a házi szükséglet fedezésének czóljaira,

hanem kereskedelmi czélokra is zetik s amint kölönösen egyes uradalmak

mint p. o Weiss Pál báró kálazi uradalma Polland chinai faj, Andrássy Dénes

gr. románfalusi uradalma yorkshicri fajtenyészetei mutatják, a hasznos és

kivitel czéljaira kiválóan alkalmas válfajok tenyészetét honosították meg
Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. *0
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St az apa-állatok megvizsgálására kiküldött bizottságok is, a sertésfajták

minségének fejlesztését tartva szem eltt, 1896. évben 328 bemutatott kan

közül 296-ot jelöltek ki tenyésztési czélokra alkalmasnak és így a hízó

állatok ezen nemének sikeres és czélszerü tenyésztése, a mezgazdák kell

méltatásával találkozik.

A mezgazdaság szempontjából kevésbbé fontos házi állatok, mint

szamár, öszvér, kecske és az e vármegye területén csak elszórtan használt

bivaly mellett még megemlítend a baromfi tenyészete is, mely elnyös

és kiváló válfajokban csak egyes amateuröknél található. Míg számszerinti

elterjedése, mely egy gazdaságra átlag 8 -

2 darab szárnyast juttat, az ország-

nak e nembeli, 10'3-ból álló átlagánál csekélyebb.
Allat

ü5y
SZSég" A mezgazdasággal kapcsolatos állattenyésztés fentartásának gondjai

között els helyet foglalja el az állatok egészségének fentartása. E tekintetben

kevesebb gond fordíttatik az állatok elhelyezésére szolgáló istállók higiénikus

berendezésére, mely szempont csupán egyes, telivér tenyészetekkel foglal-

kozó uradalmaknál talál csak kell méltatásra, mint az állatok között

elforduló betegségek gyógyítására. Meg kell vallanunk, hogy ez utóbbi

czélt kiváló figyelemben részesítik, mert egy állami fállatorvos, 13 járási

és 3 városi állatorvos rködik a gazdasági állatok egészségügye fölött.

Az állatok megbetegedésébl ered veszteségek és így az állategész-

ségügyi viszonyok is, az 1896. évben, melynek adatait ez ismertetés alapjául

vesszük, az ország e nembeli viszonyainál csekélyebbek, illetleg kedve-
zbbek voltak, különösen a ragályos betegségek szempontjából. Ragályos
betegség okozta veszteségek Magyarországban a lóállománynak 0*04, a

szarvasmarha-állománynak 07, a juhállománynak 0"02 és a sertésekének
107%-át képezték, míg az ily czím veszteségek Nyitravármegyében a

lovaknál O008, a szarvasmarhánál 0'], a juhoknál 0, a sertéseknél pedig
1-4%-ot tettek.

Egyéb okból ered veszteségek az országban a lovaknál 0*5, a szarvas-

marhánál 2, a juhoknál 0-4, a sertéseknél 0.2, Nyitravármegyében pedig
a lovaknál -

6, a szarvasmarhánál 0'5, a juhoknál 02, a sertéseknél pedig
az összes állománynak 0'3%-át képezték.

Jelentékeny veszteséget okoztak a mezgazdáknak az állatok ragályos
betegségei, a mennyiben csupán a kiválóbb példákat hozva föl a száj- és

körömfájás folytán a szarvasmarhaállománynak 24-7°/ -a, a juhállománynak
64%-a és a sertésállománynak 0-9%-a betegedett meg, s ez utóbbi állatnem
megbetegedése sertésorbánezban az állomány 8'3%-ot, sertésvészben pedig

82-8%-a tett.

Míg a ragadós tüdlob, melyben az ország összes szarvasmarha-állomá-
nyának 9 -

5°/r0 megbetegedett, e vármegyében 1896-ban már csak 0'5°/ -ot

tett s így ezen, a vármegye állatkereskedolmi s közvetve mezgazdasági
viszonyaira is ólomsúlyként nehezed, a forgalmat és értékesítést szerfölött

gátló intézkedések életbeléptetésére okot szolgáltató kórfaj, mely még az

1892/93. években 1800 darab szarvasmarha kisajátítását tette szükségessé,

a vármegye területén remélhetleg teljesen meg fog sznni.

Ragadós tüdlob miatt' 1896-ban 861. darab, részint beteg, nagyobbrészt
azonban csupán gyanús szarvasmarha küldetett vágóhídra ; ezek közül 393

darab a tulajdonos veszélyére lett értékesítve, míg a többiért szabályszer
kártalanítás fizettetett. Ez utóbbi darabonként átlag 95 frtot tett, mely ar

az 1892. évi 69 frtnyi átlagos becsértékhez képest a tulajdonosok elnyére
szolgáló javulásnak tekintend.

Az állategészségügy megóvására szolgáló eljárások közül különös
figyelmet érdemelnek a ragályos betegségek ellen vészmentesít védoltások,
melyeknek sikere szembeötl s alkalmaztatásuk aránya fokozatosan növek-
szik. Különösen tapasztalható ez a lépfene ellen való védoltásoknál, melyek
legjobban váltak be egyáltalában, s melyeknek száma 1889. évben 4737,

1896-ban pedig már 9425 volt; s az eljáró oltó-orvosok, valamint az általuk
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használt anyag minségének dicséretére szolgál, hogy a beoltott állatok

köziig melyeknek túlnyomó száma szarvasmarha volt, csupán 7 drb hullott el.

Kisebb kiterjedésben alkalmaztatott a sertósorbáncz elleni védoltás;
csupán 632 esetben. A beoltott állatok közül egy sem hullott el.

A mezgazdaságnak egy lényeges, ele sajnos, rohamosan hanyatló

mellékága, a szlmvelés, a filloxera pusztító felléptének ideje óta egyes

vidékek földmivel népének, egy ezeltt bven bugyogó forrás éltet nedve
;

lényegesen leapadván, kenyérkeresetet kielégít mértékben nem adhatott

többé.

A Vág mentén elnyúló domblánczok déli részei, különösen pedig a

Nyitra völgyének a Zobor-hegytl délre vonuló dombozatai, jól jövedelmez

s azon vidékek földmivel lakosságának elnyös kenyérkeresetet nyújtó

szlmivelésnek adtak helyet, mely mvelési ág hanyatlásának legvilágosabb

Szllmvelés

„DORNRÖSCHEN A JÓKI URADALOMBAN.

képét adja a parlagon fekv szlterületek aránya a vármegye összes szl-
területéhez, mely arány 14*17o-ot tesz, s melynek elszomorító voltát még
az a tudat sem csökkentheti, hogy az országnak e nembeli aránya SOö ^,

tehát jóval nagyobb.

Nyitravármegye szlterülete az 1886-tól 1896-ig terjed évtizedben

7-68%-al fogyott, s tekintettel arra a körülményre, hogy az összterületnek

301%-a a filloxerától van ellepve, a további apadás elrelátható, annyival

inkább, mivel a filloxera-lepte terület 1892-ben, az összes szlterületnek

még csak 206%-a volt.

A filloxera okozta pusztítás ellensúlyozására szolgáló eljárások, hatá-

sukban elégtelenek lóvén, az e pusztítások szülte veszteségek pótlására csakis

a szlk rekonstrukciója tekinthet alkalmasnak.

A haladás e tekintetben nem kielégít, a mennyiben az újra kiültetett

területek az ország 35
9
°/ -nyi átlagával szemben, az összterületnek csupán

l0
- 2°' -át teszik, míg az uj, ezeltt szlmívelésre nem használt talajban

végzett ültetések az összes szlterületnek 2'45%-át képezik és így az-

országnak e nembeli 4-31%-a, de st a szomszédos dunabalparti megyéknek
3-77°/ -os aránya mögött messze elmaradnak.

A filloxerán kivülmég a peronospora is közremködik, ha nem is a

szlk teljes pusztítására, de legalább azok termképességének csökken-

40*
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tésére. Csakhogy az utóbbi élsdi ellenében védekezési eszközeink sokkal
hathatósabbak lóvén, az élsdi elterejdésnek és ezzel pusztításainak is gátat
tudunk vetni. Míg 1891-ben a peronospora a szlterületnek 72. 6

<>/ -át
lepte el, ez az arány ma a 30. %-on alul marad és egyes tulajdonosok
tétlensége és közönye nélkül szlik már teljesen megszabadulhattak volna
tle. A term szlterületek jövedelmezsége azonban az utóbbi években
holdanként növekedik. A míg 1892-ben a szlk összjövedelme az egész
vármegyében csupán 175.105 forintot képviselt, ezen érték 1896-ban már
332.853 frtra emelkedett, s a tulajdonosoknak holdanként 54.30 fit átlagos
jövedelmet juttatott.

A kormány és némi részben a megyei gazdasági egyesület intézkedései
által, a nemesített szlojtványok beszerzése jutányosabbá válván, remél-
het, hogy az elpusztult szlk újra felélednek és a habár nem világhír,
de a helyi forgalomban keresett, mert zamatos és jóíz borok, melyek
között különösen a csornoki, zobori, czétényi és a helyi forgalomnál nagyobb
elterjedést nyert, kiváló hírnek örvend vágujhelyi borok kiemelendk —
ismét a keresletnek megfelel mennyiségben fognak teremni.

Különben a must értékesítésével élénk versenyt képez a szl értéke-
sítése. A szlérés idejekor a szltermel vidékeket beutazó kereskedk
közvetítésével a szl a külföldre szállíttatik és az 1896. évben az ily

módon eladott szllmennyisóg 46685 kilogrammot tett. Egy kilogrammot
átlag 0.15 írtért adtak el, mely ár az országos 0.20 frtnyi átlagnál alacso-
nyabb, míg ellenben a must ára, mely hektoliterenként átlag 15 frt27krra
volt tehet, az országos 13 frt 24 krnyi átlagnál magasabb.

Daczára ezen körülménynek, a termési viszonyok e tekintetben sokkal
kedveztlenebbek, mint az országnak e nembeli viszonyai, mert egy hold
szl átlagos jövedelme az országban 93 frt 70 krt tett, a nyitravármegyei
54 frt 90 krral szemben.

G
tS&!" A mdnói ós veszteniczi völgyek kivételével, melyek lakosságának

a gyümölcstermelés jelentékeny jövedelmet ád a gyümlcsfák tenyésztése
leginkább csak a körülzárt kertekre szorítkozik és a gyümölcsfanevelés csak
ujabban kezd tért hódítani.

A gyümölcsfáiénak fként kerti mvelése a tenyésztett fajok szempont-
jából elnyösnek jelzend, a mennyiben a jövedelmi forrásnak alig tekint-
het gyümölcstermelésnél a kiváló nemes fajok tenyésztésére fordítanak nagy
gondot.

Mennyiség szempontjából legelterjedtebb a szilvafa, melyet az alma,
körte, szeder, dió, cseresznye és megyfák követnek, míg az szi és kajszin-
baraczk, mandula és gesztenyefa termelését a vármegyének inkább déli, ezen
fajok tenyésztésére éghajlati viszonyainál fogva még alkalmas vidékein zik.

A vármegye mívelhet földterületét tekintve egy kat. hold földre l.
;

gyümölcsfa jut, míg az országnak e nembeli átlaga 0. 3 %-al rosszabb.
Es így áll az arány, ha e gazdaságok számát tekintjük, a mennyiben
egy gazdaságra nálunk 23. 5 , az országban pedig csupán 22. 9 gyümölcsfa jut.

A gyümölcsfák termelésével összefügg a szederfa tenyésztéssel kap-
csolatos selyemhernyó-tenyésztés is, mely foglalkozási ág a mezgazdasággal
kapcsolatban ugyan nincsen és inkább a háziipar körébe tartozik, de mint-
hogy ezen iparággal leginkább a földmíves nép foglalkozik, ezen foglal-

kozás erkölcsi hatását is fölötte elnyösnek kell elismerni.

Ismert tény, hogy a selyemtenyósztés hazánkban az 1879. év óta része-
sül megillet méltatásban.
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Nyitravármegyé-

ben a selyemtenyésztés

meghonosítására irá-

nyult buzgalom sokáig

nem talált fogékony ta-

lajra, úgy hogy még
1 896-ban is csak 1 4 csa-

lád tenyésztette a se-

lyemhernyót és ezzel csupán 328

frtot keresett. 1897-ben a selyem-

hernyót tenyészt családok száma

520-ra emelkedett és ezek az 1896.

évi 167 kilogramnyi gubóval szem-

ben már 3308 kilogrammot adtak

el és ezért összesen 5685 frtot vet-

tek be. Bízvást remélhet tehát,

hogy ezen, a serdül gyermekek-

nek és a különben nehezebb mun-

kákra képtelen aggoknak is keresetet nyújtó foglalkozás, e vármegye terü-

letén is mindinkább tért fog hódítani.

A méhészet inkább egyes kedvelk mulatságára, semmint üzleti czólokra

szolgál. Az a 665.017 méhcsalád, mely az 1895. évi összeírás szerint a vár-

megye területen létezik, számtalan tulajdonos közt oszlik meg, a kiknek

némelyike a termelt mézet elárusítja, st egyesek mézbort is készítenek.

Ez a foglalkozás azonban nem nyújt lényeges jövedelmi forrást.

A vármegye mezgazdasági viszonyainak irányítására hivatvák a gazda-

sági egyletek, melyeknek föladatát képezi a mezgazdák érdekeinek társadalmi

úton való elsegítése.

A társulás eszméjének elnyös volta ell a vármegye közönsége sem

zárkózott el, s alig múlt el a hazánk függetlenségi törekvéseit követ el-

nyomatás korszaka, alig vált lehetvé a társulatok létrejötte, azonnal, tehát

még az 1860-ik évben megalakult a nyitramegyei gazdasági egyesület.

A vármegye mezgazdáinak tehát két egyesülete áll fenn, mely

egyesületek kiállítások rendezése, gépversenyek, gépek bemutatása, állatok

díjazása s vándoreladások utján iparkodnak a mezgazdák között, a mezei

gazdálkodás folyton gyarapodó ismereteinek terjesztésére; szállítási kedvez-

mények kieszközlése, a beszerzési árak leszállítása, szltelepek létesítése

és szakoktatás által pedig a gazdák érdekeinek elmozdításán fáradoznak.

Hogy Nyitravármegye mezgazdasági viszonyairól és állattenyésztésérl

helyes és teljes képet nyújtsunk és az egyes vidékek különböz gazdál-

kodási, birtok-, bérleti és munkásviszonyait kellen megvilágítsuk, szük-

ségesnek tartjuk Nyitravármegye birtokainak és uradalmainak egy részét

megismertetni, ezek közül részletesebben leírva a Nyitravölgyben tót-me-

gyeri, ürményi komjáti, tavarnoki és nagy-bodoki uradalmat, a kolosi völgy-

ben a tkés-uj falusit, a Vágvölgyben a jókit és a Morvavölgyben a holicsi

és sasvári uradalmakat.

Alsú-Lelócz. Id. Tarnóczy Béla uradalma. Hozzá tartozik Valaszka-Belán

1700 k. hold, mely a tulajdonos fivéreivel közös birtokot képez. (Ezenkívül

a család még birtokos Barsban, Bács-Bodrogban és Szlavóniában.) Össz-

terület Nyitravármegyében mintegy 3000 k. hold. A gazdasági és üzemrendszer

három nyomásos, minden negyedik évben ugar. Magtermelés nincs, de borSÓ-

Gazdasági
egyesületek.

Uradalmak.

AIsó-Lelóez.
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és répamag kisebb mértékben mégis termeltetik. Legjobban sikerül a
burgonya és a répa. Állattenyésztés csak saját szükségletre, erdészeti üzem
részben kérgezés, részben tüzelfa. Évekkel ezeltt a gyümölcstermelés is

jövedelmez volt és volt év, a mikor közel 3000 frt áru gyümölcs került
piaczra. A napszámárak férfiaknál 60 krtól 1 frt 80 kr.-ig, nknél 30 krtól

1 frt 20 kr.-ig terjednek. A munkaert helyben és a vidéken szerzik. Az
átlagos földhaszonbér e vidéken 6—12 frt.

Ghymes. Gkymes. Id. gróf Forgách Károly uradalma. Ide tartozik Ghymes-
Kosztolány és Kolon. Összterület 5230 k. hold (azonkívül Barsban 4270 k.

hold). Ebbl 950 k. hold szántóföld, 800 k. hold legel és kaszáló, 8705 k.

hold erd, szl és gyümölcsös 5 k. hold és használhatatlan 120 k. hold.
Az üzemrendszer váltó. Az erdészeti üzem, az általánosan jóváhagyott
üzemterv szerint 20, 40, 80 és 100 éves forda. Termékek : cserhántás és

tüzelfa. Gazdasági ipar: két vízi malom egy-egy kre. Személyzet: egy
gazdatiszt, egy erdmester, 3 erclr, 3 segéd és 3 cssz. A munkaert
helyben szerzik. Napszámárak : férfiaknál 40 krtól 70 kr.-ig, nknél 30—50
kr.-ig. Az átlagos földhaszonbér magyar holdankint körülbelül 6 frt.

iioücs Holics. Cs. és Tcir. családi uradalom. Összterület Nyitravármegyében
13,763 k. hold. Ebbl kert és beltelek 45 h. 1146 -öl, szántóföld 5203 h.
5G2 öl, kaszáló 865 hold 632 öl, legel 775 hold 1563 öl, erd 6476 hold
936 öl, szl 1 hold 469 öl, nádas 5 hold 758 öl, használhatatlan 349 hold
865 öl, beépített terület 39 hold 1125 öl. Üzemrendszer váltó. Magtermelés:
luczerna és lóhere 580 holdon. Répa-termelés 830 hold. Marhaállomány :

16 bika, 500 tehén és 260 drb gulyabeli marha. Tejgazdaság: évi termelés
egy millió liter, mely a bécsi tejszövetkezetnek és tejelárusítóknak adatik
el. Erdség

: pagonyerdk, termékek : tüzel- és szerszámfa. Gazdasági ipar

:

gzfrész, a kopcsányi és holicsi majorokban gazdasági szeszgyár, mely
utóbbi számára az uradalom szolgáltatja a burgonyát. A munkaert a
környéken szerzik, egyes majorokba azonban Fels-Magyarország más
részeibl is szerzdtetnek munkásokat. Napszám-árak férfiaknál 36 krtól 1

frtig, nknél és gyermekeknél 20 krtól 70 krig. Személyzet: egy fintéz,
ezenkívül két gazdasági intéz, három gazdasági vezet, egy építész és egy
ferdész.

Ide tartozik a sasvári uradalom is, melynek bérlje Felber Vilmos.
A bérlet 3285 k. hold és 1174 öl. Ebbl 2520 k. hold szántóföld, a többi
kaszáló legel és erd. Üzemrendszer váltó. A bérl kiterjedt magtermelést
z; az évi átlag kb. 500—600 mmázsa. Máktermelés évenkint 200—400
mmázsa. Czukorrépa-termelés 30,000 mmázsa. Azeltt, míg a sasvári czukor-
gyár mködésben volt, az évi termelés 50,000 mmázsára is rúgott. Nagy
szarvasmarhatenyésztés, állomány átlag 80 drb pinzgaui, 120 helyi és 350
darab hizlalásra. Tejgazdaság : évi tejtermelés 360,000 liter. Gazdasági ipar:

gazdasági szeszgyár és háromjáratú malom. Eladási piaczok : a tej és a
hizlalt marha számára Bécs, fajmarha számára a környék, árpa számára
Németország, búza, rozs és magfélék számára Morva- és Csehország. Átlagos
haszonbér k. holdankint 8—20 frtig.

jók. Jókö. Gróf Pálff'y József uradalma. A Kis-Kárpátok tövében, Nádas,
pozsonymegyei határközségtl, egész Verbóig terül el a jóki hitbizományi
uradalom, melynek egyes birtoktestei Nahács, Fels-Dombó, Kátlócz, Dejte,

Hradist, Jók, Vittencz, Lopassó, Szterusz, Lancsár, Kocsin, Veszele,

Nizsna és Radosócz községek határaiban fekszenek. Összterület 18,146 k. hold
1313 -öl. Ebbl erd 11,040 hold, szántóföld 4366 hold 1513 öl, kert
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22 hold, 471 öl, rét 533 hold

791 öl, szl 6 hold 1317 öl,

legel 1953 hold 1163 öl, ter-

méketlen 223 hold, 858 öl.

A talaj általában mély

réteg, szelíd agyag, kevés

homok-keverékkel, mész-k-
zeten, több határban, különö-

sen a Vágvölgye felé kinyúló

birtoktesteken tetemes tele-

vény-tartalommal, Nahács,

Dejte és Jók határaiban a

term-réteg sekély, kavicsos.

Az éghajlati viszonyok álta-

lában kedvezk. Csapadékdús

években az átlagos csapadék

778 "l-t is meghalad. Az
uralkodó szelek az északi és

északnyugati, melyek többször ismétldnek és viharokká fejldnek, miáltal

gyakran jelentékeny károkat okoznak. Jégverés 20 évi észleletek alapján

csak két esetben s csak helyenkint fordult el. A földek legelnyösebb

hasznosítása szempontjából mindenek eltt nagyobbszer munkálatok, a

nedves terület birtokrészletek, szántók és rétek kiszárítása ós a vízmosá-

sok megakadályozása czéljából létesíttettek. A vízmosások ellen vízfogó

árkokkal és töltésekkel, st szabályos körárkokkal is védekezik az urada-

lom, a rétek és szántók fölösleges nedvességének levezetésére lecsapoló ár-

kokat és alagcsövezéseket használnak, míg viszont az öntözésekre, ahol

csak lehet, a patakok vizét árasztás útján eresztik a rétekre s a hol ez

nem lehetséges, az öntözés tervszerleg történik.

Az egész uradalom három gazdasági s három erdészeti kerületre van

osztva. A szántóföldek kihasználásánál a váltógazdaság üzemrendszere

követtetik.

Az uradalom szántóföld-területét (összesen 5668 kat. holdat) tekintve,

esik gabonanemekre 2790 hold, vagyis 51%, kapásnövényekre 886 hold,

vagyis 16'5%, szálas takarmányra 1992 hold, vagyis 32*5%. Istálló-trágyával

évente 1550 hold, vagyis a szántóföldnek 29% a trágyáztatik meg, azonkívül

350 holdon mtrágyák alkalmaztatnak, még pedig évente superphosphat kb.

500 q., thomassalak kb. 1000 q., chilisalétrom kb. 2—300 q., superphosphat

és trágyagipsz kb. 1000— 1200 q. A trágyagipsz és superphosphátgipsz a

herések trág}rázására alkalmaztatik. Sok évi kísérletek alapján a trágyázás

eme módja mellett a holdankint elért több termés 115—250 kilót tett.

Az állattartás kiterjedése és aránya a szántóföldekhez mérten teljesen

kielégít s ez id szerint következ marhaállomány tartatik fenn ; ménes-

állomány : ménló (tenyész- és próba-mének) 7 clrb, tenyészkancza 64 drb,

4 éves csikó 14 drb, 3 éves csikó 27 drb, 2 éves csikó 46 drb, 1 éves csikó

47 drb, igásló-állomány 62 drb, tiszti ló 12 drb, igás-ökör 288 drb, hízó-ökör

210 drb, hízó-tehén 32 drb, hízó-bika 5 drb, fejs-tehén 165 drb, tenyész-

bika 7 drb, növendékmarha 289 drb, anya-birka 2120 drb, tenyész-kos 66

drb, bárány 1057 drb, szamár 11 drb, összesen 4529 drb haszonállat, úgy
hogy az egész szántóföld-terület arányában egy nagy állatra 32 hold szántó-

föld esik. Az uradalomban tíz év óta gzeke végzi a szántást és így az
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igásfogatok száma megfelelleg redukáltatott. Egy ketts fogatra 30 magyar

hold szántóföld esik.

A vetés sorvet-gépekkel eszközöltetik, melyekbl 21 drb van

használatban. A kaszálás részben kézzel, részben kaszáló-gépekkel törté-

nik, melyek száma 14 drb. Az aratás ujabban részben szintén gépekkel

eszközöltetik, olyan majorokban, a hol munkáshiány mutatkozott. A cséplést

5 drb 8—10 lóerej csépl-garnitura végzi. Ezenkívül van mködésben egy

kombinált csépl-garnitura is, mely áll: egy 8 lóerej közúti gzmozdonyból,

egy 10 lóerej cséplgépbl s egy elevátorból, mely garnitúra a közúti

mozdony által továbbíttatik a csépl-telepekre.

Az uradalom máskülönben is nagyon belterjesen van felszerelve s

állattenyészetei fejlesztésére kiváló gondot fordít. Els sorban felemlítend

angol telivér- és /efoe'r-tenyószete, melynek ftelepe Vittenczen van elhelyezve.

A tenyészet áll körülbelül 20 drb telivér kanczából, nagyrészt Angol-

országból importálva. Különösen felemlítendk ezek közt Dornröschen (apja

Prism, anyja Rose Garden). Ez tekinthet a világ egyik legsebesebb

lovának, mert Angolországban az 1 mértföldet az eddigelé megállapított

legrövidebb idben futotta be, l'36 2
/5
" alatt. Továbbá 45 magasvér angol félvér

kanczából, melyek jelenleg csakis telivér-mének által fedeztetnek, 25 igás

kanczából (nori és norfolki fajta), melyek Nonius mének által fedeztetnek.

A telivér kanczák ivadékai a versenypályán próbáltatnak ki ; a magas félvér

kanczák ivadékai leginkább mint vadász- s tiszti hátas-lovak kerülnek

eladásra; végül az igás kanczák ivadékai az uradalomban mint igás lovak

használtatnak el. Az anya-kanczák egy része igás munkára használtatik.

A félvér csikók a Kiskárpátokban fekv hegyi legelkön neveltetnek.

A közelmúltban a ménesben a következ nevezetesebb mének fedeztek :

Zivatar volt kisbéri s jelenleg mezbegyesi törzsmén (Norsth Star III. 80 k.

Furioso.) Pásztor (Cambuscan—Lady Patroness). Bálvány (Buccaneer—Lady
Florence).

Jelenleg a következ angol telivér apamének fedeznek a ménesben

:

Panzerschiff (sötét pejmén szül. 1884., apja Wenlock, anyja Spiegelschiff.)

Angliában futott 17-szer ; nyert 13-szor, második kétszer, hely nélkül két-

szer. Quickmarsch sötét pej mén szül. 1885., apja Tattov (Belládrum— Stock-

well) anyja Marchaway. Írország legnagyobb steeple-chase-ének nyertese.

Hanoiver Jack, sötét pej mén, szül. 1889.; apja Hampton, anyja Treasure,

Sterlingtl.

A szarvasmarha-tenyészetnél felemlítend els sorban a nizsnai sinnmen-

thali tehenészet. A tenyészet 1886. évben alapíttatott, midn is 50 drb siemmen-
thali, berni és kuhlancli hasas üsz és tehén szereztetett be az ország legjobb

tenyészeteibl, melyek telivér siemmenthali bikákkal fedeztettek. Késbb még
30 drb berni tehén szereztetett be, végül 30 drb siemmenthali-berni kercsztezési

állat. Az így több mint 100 drbra emelt tenyészet anyaga, bár valamennyi

egyede válogatott, jól fejldött, nagy test példány volt, nem felelt meg a

tenyésztés czéljainak, úgy hogy a tenyészet a kilenczvenes évek elején

folytatólagosan tiszta vér siemmenthálivá alakíttatott át. Nagyobb bevásár-

lások útján mintegy 50 drb kiváló tehén és hasas üsz importáltatott egyenesen

Siemmenthálból ; nagyobb bevásárlást eszközölt az uradalom Széli Kálmánnál
s megvette Maár Zoltán egész tenyészetét, úgy hogy jelenleg 105 tiszta

vér tehén s vagy 120 drb növendék-állat tölti meg az uradalom modern
berendezés istállóit. Hágó bikáit részben importálta, több kiváló példányt

pedig Széli Kálmán és a bábolnai álladalmi ménesbirtok híres siemmenthali
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arcz- szem

törzstenyészeteiben vásárolta. Eladásra kerül vagy 25 drb jól fejlett, fajtiszta

1V2
—2 éves bika és kevés számú üsz, mert ezek nagy része az uradalom

tehenészetében talál elhelyezést. A jóki uradalom napi tejtermelése meg-
haladja a 800 litert, mely Pozsonyban, az ottani „Tejesarnok-szövetkezet"-

ben elég kedvezen értékesíttetik. Az itteni takarmányozási rendszer mellett

kedvezk az átlagos fejési eredmények is. Az utolsó 5 évi átlag 6*7 liter

napi tejhozamot tüntet fel. A borjuk szoptatása az üsz-borjúknál 12 hét, a

bika-borjúknál 16 hét. Az elválasztott borjúk nem ritkán 200 kilót nyomnak
az elválasztás napján.

Említésre méltó továbbá az uradalom Rambouillet-juhászata. A nyáj túl-

nyomólag franczia eredet, Németország különböz részeibl származó

rambouillet-egyedekbl áll. A tenyész-állatok szabályos nagytestek. A
kosok nem gazdag, hanem olyan tartás mellett, mint a hogy jó tenyész-

állatot tartani szokás, körülbelül 100 kilót, az anyák

körülbelül 70 kilót nyomnak,

rendesen szabadok, egyéb-

ként az egész sima, ráncz-

nélküli test jól, de nem túl-

ságosan sren be van
nve, jó, finom, kevés zsír-

ral bíró, szépen kiegyenlí-

tett szálú, szabályosan

fodrozott, lágy tapintatú,

nemes, féss gyapjúval. A
kosokról 8—9, az anyákról
5—6*5 kiló mosatlan gyapjú

nyiratik. A 12 hónapos ko-

sok 45—55, az ugyanoly
korú anyák 50—65 kilót

nyomnak s e korban te-

nyésztésre használtatnak.

A tenyészczél az, hogy a

törzsnyájból származó apaállatokkal az uradalom s a tulajdonos gróf többi

uradalmi nyájaiból is gyorsan és összhangzatosan fejld, olyan egészséges

állomány neveltessék, mely nagy, szabályos, gyorshizlalásra alkalmas testen

sok, jó és nemes gyapjút ad, mely czél elérése legnagyobb részben már
sikerült is.

Minden évben az osztályozás után vérfelfrissítés czéljából német,

esetleg franczia, ugyanazon irányú, de szarvnélküli apaállatok szereztetnek

be, mig a számfeletti fiatal kosok eladásra állíttatnak fel. A gyapjú igen

keresett s állandóan Németországban talál vevkre. Az évente kiselejtezett

anyák kihizlalva kerülnek a piaczra, míg a tenyésztésre szükséges bárány

létszámfeletti mennyiség kos- és anyabárányok kihizlaltatnak s így találnak

igen jó árak mellett vevkre.

Az uradalom legjelentékenyebb iparágát a mezgazdasági szeszgyárak

képezik.

Jelenleg két gyár van üzemben. Az egyik Vittenezen, mely az 1878,

évben épült, a másik Kátlóczon, mely 1889. évben keletkezett. Mindkét

gyár 7 hektoliter napi termelésre van berendezve, a kátlóczi szeszgyár ezen

kívül szeszfinomítóval is bír s a szeszaljak denaturálása is itt eszközöltetik.

Az üzemév alatt körülbelül 3100 hektoliter szesz termeltetik, mely részben

Magyirország Vármegyéi és Varosai: Nyitravármegye. *1
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nyersen, részben finomítva és denaturálva kerül a forgalomba. A szesz-

gyártáshoz szükségeltetik körülbelül 20,000 q. burgonya, 2734 q. tengeri és

körülbelül 1020 q. gabonaféle maláta-készítéshez, mely 23,754 q.-t kitev

nyers anyag csekély kivétellel az uradalom gazdaságai által állíttatik el.

A szeszgyárból nyert moslék takarmányozási és hizlalási czélokra az ura-

dalom által használtatik el mindazon majorokban, melyek az ipartelepekhez

közel fekszenek. Az uradalom rendszerint 250 drb nagy állatot s körülbelül

400 drb birkát hizlal, mely állatok mindenkor itthon találnak megfelel

vevkre.

Végül felemlitendk az uradalmi téglavetje, melyek sok és jó építési

anyagot szolgáltatnak; a gép-kovács- és bognármühelyek, melyekben az ura-

dalom gépeit s gazdasági eszközeit készíti és javíttatja.

A másik gazdasági fágat az erdészet képezi. A 11,040 kat. hold erdk
Hradist , Jók , Vittencz, Lopassó, Lancsár, Kocsin, Szterusz, Dejte és

Nahács községben, hat üzemosztályban kezeltetnek és pedig 2 tölgy-szálerd-

üzemosztály, 2 bükk-szálerd-üzemosztály egyenkint 100 éves, egy tölgy-

cser-zemosztály 20 éves fordában és egy véderd-üzemosztály. Az uradalom

a felújításokra kiváló gondot fordít ; a közelmúlt 5 év alatt az üzemterv

szerint 259 kat. holdat újonnan beerdsített, míg rossz minség legelit,

kopár területeket, vízmosásokat rendszerint ültet be üzemterven kívül erdei

csemetékkel, kiváltkép tlevelekkel.

Az erdségben az 1897. évben következ kihasználás jegyezhet fel.

Tzifa : bükk 10,736 ürméter, tölgy 9928 ürméter, lágy fa 419 ürméter

:

haszonfa: bükk 1057 köbméter, tölgy 1024 köbméter, lágy fa 50 köbméter.

A tzifából az uradalom körülbelül csak 12,000 ürmétert hoz áruba. A
haszonfa a skalovai uradalmi fürésztelepen dolgoztatik fel. A frésztelep 1887.

évben épült turbina-üzemre. A frésztelepen fleg a bükkfa dolgoztatik

fel hajlított bútorok czéljaira ; a tölgyfából nyers parquetták készülnek, míg
a bükkfa-maradékokból zsindely, a lágyfából fagyapot készül. A frészpor

a fagyapottal együtt az uradalom istállóiban használtatik fel almozási

czélokra.

Igen tanulságos és az országban kiterjedésre nézve egyedül álló erdei

üzemág, a dejtei haltemjésztö telep, mely 1878. évben keletkezett s azóta

szakadatlanul terjeszkedik oly mértékben, hogy a 40 holdnyi telep terüle-

tén jelenleg már harminczegy 600 D öles halastó van pisztráng-félékkel s

pontyokkal benépesítve.

Eredetileg a kristálytiszta forrásvizek hegyi pisztrángok tenyésztésére

voltak kiszemelve, ma azonban már a szivárvány-pisztráng-tenyésztés vesze-

delmes versenytársává lett az elbbinek, mert gyorsan fejldik, nem igen

érzékeny és zamatos húsa kedveltebb az inyenczek eltt. A halpete-termelés

az 1897/98 idényben meghaladta az iy2 milliót, melynek legnagyobb része

a magyar kormány közvetítésével az ország minden részében a kisebb

tenyészetekbe és szabad vizekbe kerül, míg jelentékeny része Német- és

Olaszország vizeinek benépesítésére a külföldre vándorol. Az uradalom

részére fenmaradó halpetébl kb. 50.000 pisztráng a halastavakban talál

évenkint elhelyezésre, míg egy jelentékeny része a Blava-patakba bocsát-

tatik szabad tenyésztésre. Ujabban a haltenyészben gazdag tzeg-telepekre

bukkantak, melyek hasznosítása már most folyamatban van. A nyerend

tzeg 10 év alatt lesz kiaknázva s körülbelül 100.000 mmázsa alom-tzeg

nyerése várható.

De nemcsak a halászat, az uradalom ezen speczialitása, hanem a
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vadászat is, gazdag vadállományánál fogva, nem a közönséges vadászterü-

letek közé sorozható. Az erdség fvadban gazdag a Kis-Kárpátokban, itt

ejtették el eddig a legszebb agancsosokat, s a vaddisznók is szivesen tanyáz-

nak az erd srségeiben. Az 1897. évben elejtett vadak kimutatása a

következ adatokat tünteti fel : Teritékre került : 14-es agancsos 3 drb,

12-s 3 drb, 10-es 4 drb, 8-as 4 drb, 6-os 3 drb, szarvastehén és borjú

33 drb, z 7 drb, vaddisznó 50 drb, nyúl 1007 drb, fogoly 584 drb, szalonka

74 drb, vagyis 1772 drb hasznos vad és róka 77 drb, nyest 2 drb, görény

15 drb, menyét 187 drb, sas 1 drb, kesely 104 drb, karvaly 56 drb, külön-

féle szárnyas 49 drb, vagyis 491 káros vad.

Az uradalom központi kormányzása Szomolányon van. Innen indul ki

az 50 kilométer hosszú, 17 állomással berendezett telefon-összeköttetés,

mely a gazdaságban elforduló rendelkezéseket nagy gyorsasággal közvetíti.

Az uradalom központjában 6, a gazdaságnál 7, az erdészetnél 7, összesen

20 tiszt végzi a teendket,

míg az alkalmazottak egész-

ségére 2 uradalmi orvos és az

állatállományra 3 állatorvos

ügyel fel.

Kálaz. Báró Weisz Pál

uradalma. Hozzátartozik Alsó-

és Fels-Récsény is. Összte-

rület 2400 m. hold, azonkívül

Zsitva-Ujfalun és Gesztóczon

600 m. hold. A nyitramegyei

résznél a kert és beltelek 16

m. hold, szántóföld 1100 hold,

kaszáló és legel 60 hold,

erd 50 hold, szll 10 hold.

Az üzemrendszer váltó, mag-
termelés : lóhere és luczerna, mint különleges termelési ág pedig, esetrl-

esetre : a czukorrépa szerepel. Lótenyésztés is van az uradalomban ; az

állomány 8 kancza és 10—12 csikó, angol félvér. Szarvasmarha-tenyésztés

:

siementhali faj, állomány 2 büca, 60 tehén és 100 drb növendék. Juh-

tenyésztés : félvér angol sropshirei, állomány 300 drb. Sertéstenyésztés

:

Polland China, állomány 30 kocza, 2 kan és 300 malacz. Erdészeti termék

csupán tüzelfa. 5 holdon gyümölcstermelés, melyhez még a határban el-

helyezett gyümölcsfák is járulnak. A munkaert helyben szerzik, napszám-

árak : férfiaknál 40—70 kr., nknél 25—50 kr. Az aratókat Trencsén-

megyébl hozzák. Átlagos földhaszonbér a vidéken magyar holdanként

11—12 frt.

Komját. Báró Wodianer Albert uradalma. A komjáti uraradalom Nyitra-

vármegye érsekújvári járásában, tehát a megye délkeleti részeiben fekszik,

mely Bars- és Komárommegyékkel határos és helyzetét, fekvését azon vi •

szonyok adják meg, melyek a Nyitra folyó völgyét jellemzik. Éghajlata

általában kedvez, csapadékokban inkább dús, a nagy szélsségek ritkák,

noha az utóbbi években épen ezek, elbb nem tapasztalt kedveztlen befo-

lyással voltak a termelési viszonyokra. A szelek igen gyakoriak s az ural-

kodó szél iránya D. K. és É. Ny. Legkevesebb csapadék nyár közepén

és sz kezdetén van.

A tavaszi vetés márczius hó 10-én veszi kezdetét, a búza aratása pedig

41*
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június hó végére esik. Minden mvelési növény rendes idben megérik.

Talaja áradmányi képzdményü; túlnyomó részben sík és csak kisebb

részben szelíd emelkedés.

A sík földek barna és fekete szín középkötöttségü, könnyen mível-

het, de televényben nem gazdag földek, melyeknek altalaja 30—100 ctm.

egyenl a feltalaj színével és minségével, azután legnagyobb része sárga

agyag s csak kis részben kavics. A talaj általában termékeny s mindenféle

mvelési növény termelésére alkalmas.

Az egész uradalom 4 gazdasági kerületre van osztva Komját központ-

tal és ötömösi Szirányi György jószágkormányzó vezetése alatt házilag

kezeltetik.

Összes területe 11.720 magyar hold 590 D öl. Ebbl beltelek 250 hold

30 D öl, szántóföld 7590 hold 129 D öl, rét 1160 hold 1138 D öl, legel

1187 hold 66 öl, szll 47 hold 1083 D öl, erd 1013 hold 456 D öl,

faiskola 15 hold 485 Q öl, remiz és füzes 86 hold 1122 Q öl, mocsár és

nádas 77 hold 39 D öl, utak és árkolatok 254 hold 172 D öl, folyó és

vízállás 37 hold 674 D öl.

A nagy kiterjedés uradalom egyes gazdaságaiban a mvelés alatt

álló föld oly eltér természet, hogy erre, valamint azon körülményre való

tekintettel, hogy két gazdaság részben árvíznek is ki van téve, merev

vetés-forgó felállítása nem találtatott czélszerünek, hanem a kezel tisztek

szakértelmére épített szabad gazdálkodás van gyakorlatban, azon felv fenn-

tartásával s keresztülvitelével, hogy minden mveleti növény a neki leg-

megfelelbb, jól bemunkált s elkészített talajba jusson.

Az uradalom 10 évi átlagtermése következ

:

Egy magyar holdon repcze 8. 95 hl., szi búza 9.40 hl., tavaszi búza

6. 1C hl., rozs 8.10 hl., árpa 9.1X hl., zab 13. 83 hl., szemes tengeri 12 hl.,

czukorrépa 62 m. mázsa, takarmányrépa 77 m. mázsa, burgonya 49 m. mázsa.

Anyaszéna-termés az összterületen 6939 m. m., sasos széna termés az össz-

területen 528 m. m., sarjú széna termés az összterületen 1937 m. mázsa,

luczernaszéna -termés az összterületen 6545 m. m., baltaczim széna termés

az összterületen 151 m. m., kevert bükkönyi széna termés az összterületen

10,531 m. m., moharszéna-termés az összterületen 625 m. m., szi bükköny

termés az összterületen 15 m. m. Tehát a 10 évi szálas takarmánytermés átlaga

évenkint 27273 m. mázsa. Továbbá 5 év óta bevermeltetik évente átlag 3842

m. mázsa zöld csalamádé (száraz anyag).

A vetési munkálat kizárólag gépekkel eszközöltetik. Istállói trágyá-

val megtrágyáztatik évente 1080 hold, tehát a szántóföldek 1
/1 része. Az

utóbbi években czukorrépa és burgonya alá mtrágyázási kísérlet történt

superhospháttal és chilisalétrommal, mely azonban semmi pozitív eredmény-

nyel nem járt, st az eredmény negatív volt. Mindazáltal a kísérletek,

habár szkebb keretben, tovább folynak. A szántóföldekbl 250 hold víz-

áradásnak van kitéve, itt szi gabona nem termelhet. A legel egy része

és a rét túlnyomó részben a Nyitra folyó partján fekszik s évente vizára-

dásnak van kitéve.

A rét száraz idben nagy részben többnyire csak egyszer kaszál-

ható, de nedves idjárás esetén az egész rét kétszer is, st akkor a jobb

legelk is kaszáihatók. A magasabb fekvés rétek egy részét, a hol kedvez,

csapadókdús években is alig termett sarjú, a múlt évben a m. kir. kultúr-

mérnöki hivatal tervezete alapján öntözésre (árasztási rendszer) rendezték

be. A Nyitra folyó közép vízmagassága az egész, mintegy 180 holdat tev
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mrót fölött áll ; a víz

a folyó medrébl
mintegy IV2 kilomé-

ter hosszú fcsatornán

vezettetik az osztó

árokba s az ez évi ön-

tözéseknél 36 óra alatt

az egész területnek 2
/ 3

része közép vízállás-

nál is megöntözhet

volt. Öntözés eltt 780
v
Ím anyaszénát nyer-

tek, míg a június és

július hónapokban

megejtett öntözések

után — igaz ugyan,

hogy a folytonosnak

mondható ess id-

járás is kedvezen ha-

tott — 1380 '"lm sarjút. — Eszerint az els évi eredmény várakozást felül

múlóan kielégít volt.

A szllterületet a talaj- és éghajlatnak megfelelleg a legnemesebb

szllfaj okkal ültetik be, de a filloxera pusztítása következtében a terület

60°/ -án a tkék kipusztultak. A még kevésbbé megtámadott részeket szén-

kénegezéssel és trágyázással tartják fenn addig, míg a kipusztított helyek,

melyeket amerikai alanyokba eszközölt ojtványokkal ismét beültetnek, ter-

mést hoznak. Az uradalom különben az egész szllterületet megakarja

ujjíttatni és e czélra évente 60- 100.000 db., részben saját termelés, részben

vétel utján szerzett amerikai alanyt nemesíttet. Még 1890. évben 425 hek-

toliter bor szretett, míg a múlt évben már csak 100 hl. Elénk s jövedel-

mez üzletet képezett a csemegeszll eladása is, mely nagy-marosi néven

került a piaczra.

Az erd fele részben a Nyitra völgyben, a Nyitra folyó mellékágának

partján, ártéren és csak fele részben fekszik partos helyen s kizárólag

lomblevel fanemekbl áll. Az ártéri erdben szilfa az uralkodó fanem,

mely azonban keverten van tölgy- és nyárfával A partos fekvés erdrész-

ben az uralkodó fanem a tölgy ós akácz. Ez utóbbi az ujabban fellépett

pajzstet által igen sokat szenved. Az erdkbl évente vágás folytán nyert

famennyiség a következ : kemény hasábfa 3217 kbm., lágy hasábfa 821

kbm., dorongfa 516 kbm., rzsefa 30.715 kéve, szerszámfa 446 db., szll-
karó 1600 db. A fasorokból évente nyernek : kemény hasábfát 544 kbm.,

kemény rzsefát 10.040 kévét, kemény szerszámfát 510 darabot. Ezen fa-

mennyiség az uradalom összes tüzifaszükségletét nemcsak fedezi, de jelen-

tékeny mennyiségben el is árusíttatik.

A mezgazdasággal kapcsolatosan szép eredménynek örvend a vad-

gondozás is. Az uradalom területén évente lövésre kerül : z 30 db., nyúl

3

—

1

/2 ezer db., fáczán 5—600 db. és fogoly 3—4 ezer db.

Az uradalomban szegdménynyel és évi fizetéssel alkalmazott cseléd-

ség és a munkafelügyelk száma 313 fre rúg. A környékbl való napszá-

mosok fizetése : férfiak 32—60 krajczár, nk 26—45 krajczár, gyermekek
20—36 krajczár. Az aratási és cséplési munkálatokat túlnyomó részben
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trencsénmegyei munkások végzik. A cséplés 5 gzcséplgéppel félig részre,

félig napszámban történik. Az aratók a 12-ik részért és a szokásos eleség

mellett végzik a munkát. Szükség esetén használtatnak az uradalmi arató-

és fkaszáló gépek is. A vetési munkát kizárólag vetgépekkel végezik.

Az uradalom fogatos ereje 35 pár lóból és 140 pár jármos ökörbl áll.

A lófogatból 5 pár tiszti fogat. A szántóföld területét és a fogatos

ert számításba véve, esik egy fogatra 44.6 magyar hold. Egy munkanap
kerül a lovaknál 2.50 krba, az ökröknél 2 forintba. Az uradalom lószükség-

letét a hámos lovak fedeztetése útján állítja el. E czélból a nemesebb

fajtájú, részben könnyebb, részben pedig igázás czéljából nehezebb test-

alkatú kanczákat, saját két ménjével fedezteti. Az így nyert csikókat 5

hónapos korukban elválasztják s ménesben szabadon tartják 4 éves korukig,

midn így kellen kifejldtek, a szükséghez képest, az egyes gazdasági

kerületekbe oszják be. A lóállomány a következ : öreg mén 2 darab,

öreg kancza 42 db., öreg herélt 46 db., 1, 2, 3 és 4 éves csikó 33 db.

A jármos ökrök kizárólag magyar fajták, melyek az alföldi nagyobb vásá-

rokon és Erdélybl szereztetnek be. A jelenlegi tenyész- és növendékszarvas-

marha-állomány a hatvanas években tenyésztett hollandi fajta tehenek után

neveltetett, mely fajta 1883. évig tiszta vérben tenyósztetett. 1883. évben

gróf Hunyady Imre ürményi uradalmából tiszta berni fajta bikát vettek és

ez id óta 1895. évig folytonosan ezen tenyészetbl származó bikákkal

kereszteztek. Idközben a tenyészanyag a vidéken beszerezhet berni és

siemmentháli jelleg tehenekkel, a múlt évben 1895. pedig Bonyhádon és

vidéken vásárolt 30 db. tehénnel szaporittatott.

Ugyancsak a múlt 1895. évben szereztetett 2 db. telivér siemmentháli

bika, és mivel már az els ivadék az uradalom igényeinek megfelel, a

keresztezést a siemmentháli bikákkal fogják folytatni. A tehenészet czélja

tej- és vajtermelés mellett tenyész- és hizóállatok nevelése. A tehenek két

gazdasági kerületben vannak elhelyezve s fele részben tejhaszonbérl

(sajtos) által értékesíttetnek, fele részben házilag kezeltetvén, a nyert tej-

mennyiség részben mint friss tej, részben teavaj alakjában szerzdéses

tejkereskednek Budapestre szállíttatik. A savót sertések hizlalása által érté-

kesítik, a túró pedig eladásra kerül. A szebb, alkalmas bikaborjúkat meg-
hagyják és IV2—2 éves korukban községek részére tenyésztés czéljából el-

adják. A tenyésztésre alkalmatlan bikaborjuk kiheréltetnek és 4 éves koruk-

ban hizóba állíttatnak. Az alkalmas üszk 3 éves korukban bocsájtatnak

bika alá, a tenyésztésre alkalmatlanok pedig kihizlaltatnak. A jelenlegi

állomány 244 drb és pedig : 4 db, tenyészbika, 90 db. fejs telién, 150 db.

növendék szarvasmarha. A juh-állomány jelenleg 7000 dbból áll, s ez az

50-es években itt talált durva gyapjas juhoknak, a gróf Hunyady Imre

tarányi és Fehér Miklós szájdi nyájából vett kosokkal való keresztezésébl

állíttatott el. Tenyészczél volt azeltt, az elehtro-negretti fajta jelleg állan-

dósítása, melyet a gyapjú-finomság, kiegyenlítettség és a jelleg fenntartása

mellett, elérhet lehet sok gyapjutermelés, de szabályos nagy testalkat,

kell edzettség és igénytelenség mellett. A gyapjú és birka árának hanyat-

lása miatt ezeltt 4 évvel Hampsphiedown kosokkal tettek keresztezési kí-

sérletet, mely czélra a nagyobb testalkatú merinó anyákat választották ki.

Az eredmény igen kedvez lévén, ez évben már 600 db, részben fel-

es 3
/, vér, továbbá nagyobb testalkatú merinó-anya kerezteztetett angol

kosokkal. A hizlalásra kimustrált jármos ökröket és az uradalmi tenyésztés-

bl származott szarvasmarhán kivül, amennyiben ez a szükséges számot
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nem fedezi, a vidéken összevásárolt szarvasmarhával pótolják. Hizlaltatik

évente 140 drb szarvasmarha, 1000—1200 db. juh. Az összes állatállomány,

számot tev marhára átszámítva, a szegdményes marhával együtt 1730

dbot tesz, s így egy marhára, az uradalom és szll területébl 4.4 magyar
hold esik.

A gazdasági ipart két mezgazdasági szeszgyár és egy téglagyár kép-

viseli. A két szeszgyár a kiterjedt gabonatermelés daczára is a termföldnek

jó erben fenntartását, a legelnyösebben egyensúlyozza, amennyiben az éven-

kint termelt 3000 hektoliter finomított szesz ell állítására szükséges tetemes

árpából, tengeribl és burgonyából elvont legbecsesebb alkatrészek vissza-

adatnak a földnek. Egyébként a viszonyok követelte gazdasági rendszer

jellegét a legjobban meghatározza a marhaállomány fokozatos emelése s

SIEMMENTHALI BIKA A V1TTENCZI URADALOMBAN.

ezzel kapcsolatban a gzkultura behozatala az ez évben behozott gzeke-
készlet által. Az 1892. évben létesített hitbizomány gazdálkodási rendszerét

pedig eléggé jellemzi annak felemlítése, hogy 1895. évben egy mezgazda-
sági szeszgyár, múlt évben egy tehenészet állíttatott, ez évben pedig az

ötödik gzcsépl s egy gzeke-készlet szereztetett be. E nagy befektetés az

uradalom jöv képét tárja el.

Korlátkö. Windischgratz Alfréd herczeg uradalma. Ide tartozik még
Sándorf, Jablonicz, Rozbehi, Hluboka. Összterület 9233 k. hold és 1318D öl

(Pozsonymegyében külön 1414 k. hold). A nyitramegyei részen van kert és

beltelek 13 k. hold, szántóföld 1384 hold 1285 öl, kaszáló és legel 824 hold

449 öl, szll 8 hold, használatlan 68 hold, 1013 öl; a többi erd. Mag-
termelés : lóhere és luczerna kisebb mértékben. Az uradalom nagyban zi a

burgonya-termelést és ebbl évenkint 6—7000 métermázsát produkál. A
szarvasmarhaállomány 350 drb siemmenthali és berni keverék, a juhállomány

1000 drb angol husjub. Az uradalom tejgazdasága évenként csupán 50.000

litert visz piaczra. Van itt haltenyésztés is ; 10 tóban harcsát és pisztrángot

tenyésztenek. Erdészeti üzem 80 és 100 éves forda, termékek : tzifa, talpfa

és épületfa. Van az uradalomnak egy gazdasági szeszgyára is. A munkaert
helyben és a környéken szerzik, a napszámárak férfiaknál : 50 kr.— 1 frt,

nknél 30—50 kr. Az átlagos földhaszonbér átlag kat. holdankint, nagyban
9—10 frt.

Korlátk.
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Lapás-Gyarmat

Laszkár.

Moraván.

Nagy-Appony.

Nagy-Bélicz.

Lapás-Gyarmat. Ghíjczy Imre birtoka. Ide tartozik még Csendes-puszta
és Assakürt. Összterület 1000 m. hold, ebbl kert és beltelek 30 m. hold,
kaszáló 30 hold, legel 65 hold, erd 120 hold, szll 7 hold és szántóföld
757 hold. A gazdasági és üzemrendszer váltó ; állattenyésztést a birtokos
csak kicsiben z, a juhállomány 350 drb közönséges féss birka. Erdészeti
termék

:
tzi és szerszámfa, a gyümölcstermelésbl alma és körte kerül a

piaczra. A munkaert szintén helyben és a környéken szerzi, a napszámárak
férfiaknál 40—70 kr., nknél 25—50 kr. Az átlagos földhaszonbér m. hol-
danként 8—12 frt.

Laszlár. Tarnóczy Kázmér uradalma. Ide tartoznak még a szebedrázsi,
fels-lelóczi és divék-uj falusi részbirtokok és egy erd Kemeneczen. Össz-
terület 1500 méter hold. (A valaszka-belai 1700 holdas birtok a család
közös tulajdonát képezi, melynek ezenkívül Szlavóniában 18,000 holdnyi
erdbirtoka és Liptóban dárdanybányája van.) A nyitramegyei rész áll 60 hold
kert- és beltelekbl, 600 hold szántóföldbl, 200 hold öntözésre berendezett
kaszálóból, 250 hold legelbl és kb. 400 hold erdbl. A gazdasági és
üzemrendszer részben három nyomásos, részben váltógazdaság. Magtermelés :

lóhere, hüvelyesek, kukoricza, káposzta és kender. A lóállomány 25 drb
arabs és angol félvér, a szarvasmarhaállomány 100 drb berni faj, a juh-
állomány 5—600 drb vegyes faj, a sertésállomány 100 drb vegyes magyar
faj. A tulajdonos halászatot is z. Gyümölcstermelés is van, melynek na-
gyobb mértékben való piaczra vitele tervbe van véve. Gazdasági ipar:

malom két kre és fürészmalom 3—3 frészre. A munkaert helyben és a
vidéken szerzik, napszámárak férfiaknál 80 krtól 2 frtig, nknél 60 krtól

1 frt 50 krig, a nagy munkaidben.
Moraván. Gróf Zedtwitz Kürt uradalma. Az uradalmi birtok a moraváni,

hubinai, duczói, kis- és nagy-modrói, ó- és uj-lehotai, lukai, hradeki és pös-
tyéni határokban fekszik és 9490 kat. holdból áll, melybl 1186 kat. hold
szántó, 19 kat. hold kert, 222 kat. hold rét, 878 kat. hold legel, 6892 kat.

hold erd és 293 kat. hold terméketlen. Hozzá tartozik 6 major, 1 szesz-

gyár, 1 gzfrész, 1 téglagyár, 2 malom, 3 tiszti- és 7 erdri- és számos
munkáslakás. A tölgy-, bükk- és fenyerdk legnagyobbrészt 100 éves, a
kisebb tölgyrészek 16 éves fordában kezeltetnek. A gazdaság a hizlalásra,

marha-, juh- és disznótenyésztésre fekteti a fsúlyt.

Nagy-Appony. Gróf Ápponyi Lajos uradalma. Hozzátartozik még Kovarcz,
Pereszlény, Körtvólyes, Nedanócz, Nadlány, Szulócz, Alsó-Vásárd, Alsó-
Attrak, Alsó-Káp, Gellénfalu, Fornószeg, Galgócz. Összterület 6172 k. hold,

a melybl 71 k. hold kert és beltelek, 3288 szántóföld, 278 kaszáló, 271

legel, 2073 erd, több mint 3 hold szll, 184 hold használhatatlan. A
szántóföldek és rétek bérbe vannak adva. Erdészeti üzem 20 és 80 éves
forda, termékek : tzifa és cserezés. Gazdasági szeszgyárak vannak Appony-
ban, Kovarczon, Nedanóczon és Nadlányban. A napszámárak férfiaknál

40—70 kr., a nknél 25—50 kr. Az átlagos földhaszonbér e vidéken m. hol-

danként 8—16 frt.

Nagy-Bélicz. Birly Lajos birtoka. Ide tartozik még a szeniczi birtok is.

Összterület 1091 m. hold. A gazdasági és üzemrendszer váltó. Mint külön-

leges termelési ág a czukorrépa szerepel. Lótenyésztés kisebb mértékben,
angol faj

;
juhtenyésztés angol keresztezés, állomány 400 drb. Gyümölcs-

kertészet : alma, körte, szilva és baraczk. A munkaert helyben és a vidéken
szerzik, napszámárak férfiaknál 30—60 kr., nknél 24—40 kr. Az átlagos

földhaszonbér e vidéken m. holdankint 10— 12 frt.
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Nagy-Bodolc. Báró Stummer Sándor uradalma. A nagy-bodoki uradalom Na?y-Bodok.

a Nyitra völgyében fekszik, 6 kilométernyire a magyar kir. államvasút-

társaság ludányi állomásától s áll két nemesi birtokból, Nagy-Bodok- és

Ludányból. Ludányt 1869-ben szerezte meg a tulajdonos Erddy Ferencz

gróftól, Nagy-Bodokot 1877-ben Berényi Ferencz gróftól. A jószág eredeti

területe 1877 óta több határos telek megvétele által tetemesen bvült. A
tagosított birtok egész területe 8061. I40 magy. hold. A mvelés ágai szerint

:

beltelck 38.G74 , kert 59. 7G3 , szántóföld 5595. 37C ,
rét 374.8S8 , legel 6. 5G5 , szll

21. 1088 , erd és pagony 1877. 970 , tó 2. 320 , terméketlen 84. 520 . A gazdaság négy

gazdasági kerületre van osztva. Ezek a nagy-bodoki, puszta-bodoki, paczolaji

és ludányi gazdasági kerületek.

A nagy-bodoki kerület egy majorból, egyfolytában lepárló üsttel föl-

BERNI BIKA AZ ÜRMÉNYI URADALOMBAN.

szerelt szeszfzbl, egy-egy gépész-, kovács-, kerékgyártó és asztalosm-

helybl áll. A puszta-bodoki kerület Puszta- Bodok és Csitár majorokból s

egy-egy kovács- és kerékgyártómhelybl áll. A paczolai majorból álló

paczolaji kerületnek van egy-egy kovács- és kerékgyártómhelye. A lu-

dányi kerület a ludányi és Károlymajorból áll, van egy-egy kovács- és

kerékgyártómhelye.

A marhaállomány : 60 drb igásló, 300 drb igásökör, 450 drb hizóökör,

320 drb fejstehén, üsz, tinó, s ezenfölül 80 drb tenyészt kancza és csikó.

A ménes Nagy-Bodokon van ; évenként 30—32 kanczát hágatnak egy bérelt

állami ménnel; a tenyészet félvér angol fajta. A máig eladott lovak legma-

gasabb ára 1800, legalacsonyabb ára 350, középszámmal 500 frt volt 4 éves

lovak után.

A marhatartás, illetleg a trágyaszerzés súlypontja az ökörhizlalás-

ban fekszik. Ez az egész év folytán tart. Az igás ökrök egyharmadát

az szi szántás után évenkint kiválogatva hizlalóba állítják, tavaszszal

pedig uj igásökrök bevásárlása által pótolják. Etetnek a következ ta-

karmánynemekkel : moslék, savanyu répametélék, lóhere, széna, tavaszi

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. 42
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szalmaszecska, repczepogácsa, malátacsira, búzakorpa, tengeri és lóbabdara,

melassz és só. A hizó ökröket nagyobbára Bécs sankt-marxi piaczán adják

el nyereség nélkül, a mennyiben 1 q. trágya az istállóban 16—18 krba kerül. A
tejgazdaság Ludányban van s 100 db kulilandi, berni, sicmmenthali és oberinn-

thali fejstehénbl áll. A tejnek literét az istállóban 4V2 krajczáron adják el

egy solothurni svájczi sajtosnak, ki ementhali sajtot készit belle. A teljesen

fölszerelt sajtház szintén Ludányban van. Az istállókból kikerül 250—300

ezer métermázsa trágyán felül a nagy-tapolcsányi czukorgyárból szállíttatnak

130 vaggon iszapot s évenként 1000—2000 q. szalmát és 15,000 frt ára

mesterséges trágyát (superphosphat, chilisalétrom, temesvári tömény-trágya)

vásárolnak.

A jól fizet mély mvelés kedvéért Fowler-féle gzekét szerzett be

az uradalom. Daczára a legkülönfélébb gépeknek, a munkadíj mégis elég

magas, mivel a répa, burgonya és tengeri mívelésére és behordására, aratókiú

és cséplkül felvidéki mezei munkásokat kell fogadni. Az egész erdterület

809.4730 hektár. Az erdk leginkább lombos fákból állanak, kiváltképen

cserfa (quercus cerris), gyertyánfa (carpinus betulus), tölgyfa (quercus

pedunculata), szilfa (ulmus campestris). Az erd uj berendezése szerint csak

tölgyfát (quercus pedunculata) nevelnek s 20 évig forgó hántógazdaságra

törekszenek.

A vadállomány — z, nyúl, fáczán, fogoly — a jó tartás és kímélés

folytán évrl-évre növekszik. A fáczánokat többnyire mesterségesen nevelik

föl. Vaddisznó csak elvétve fordul el.

Az igazgatás áll következ tisztekbl : egy f-, egy központi, azonkívül

3 tiszttartó, 1 pénztári tiszt, 1 könyvel, 2 gazdasági segéd, 1 ménesmester,

1 erdész, 1 erdészsegéd és 2 kertész.

Az újabb idben az uradalom nagyobb súlyt fektet a lótenyésztésre.

1892 óta a tenyészanyagot telivérmének alkalmazása által javították. Éven-

kint körülbelül 24—28 kanczát fedeztetnek saját nevelés ménekkel. Éven-

kint körülbelül 20—24 ló kerül eladásra 600—700 frtnyi átlagárban. Egy
saját nevelés mén a környékbeli lovak fedeztetésére szolgál. A millenáris

kiállításon e ménesbl 12 drb volt kiállítva, melyek közül gróf Andrássy

Dénes négyet megvásárolt, két drb díszokmánynyal kitüntetett ló pedig

Münchenbe került.

Nagy-Bossány. Schmitt József örökösei uradalma. Ide tartozik még
Kis-Bossány, Krencs, Szádok, Tkés-Ujfalu, Prárnócz, Dlzsin, Szecs. Össz-

terület 5032 hold. Ebbl szántóföld 1967 hold, rét 13 hold, legel 32 hold,
Nagy-Bossány. erc|Q 3018 és fél hold. A gazdasági- és üzemrendszer: váltó. Répamagter-

melés 20—30 holdon. Czukorrépa- és nagy burgonyatermelés. Állandóan

hizlalásban 70—80 marha. Erdészeti üzem : 20 éves forda. Termékek : cse-

rezés, tzifa, épületfa és vasúti talpfa. Gazdasági ipar : három vízimalom.

Az uradalomhoz tartozik a szádoki kbánya is, mely egyike a leggazdagabb

calcium- carbonát tartalmú köveknek, melyeket az uradalom czukorgyárak-

nak szállít.

A munkaert helyben és a környéken szerzi ; napszámosárak : férfiak-

nál 40—70 kr., nknél 30—50 kr. Az átlagos haszonbér e vidéken 15—20

frt m. holdankint.

Nyitra-Nováh. Majthényi Rudolf és Albert uradalma. Ide tartozik még
Kesselk-Podhrágy, Nagy- és Kis-Lehota, Szebedrázs és Divék-Újfalu.

Nyiira-Novák. Összterület 2900 m. hold (Barsban külön 5700 hold, ebbl azonban 3000

hold erd).
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A nyitramegyei részen van : kert és beltelek 50 m. hold, szántóföld

1250 hold, kaszáló és legel 350 hold, erd 1250 hold. Az uradalom a

szabad gazdálkodási rendszert gyakorolja. 40 holdnyi területen czukorrépa-

termelés.

A szarvasmarha-állomány 60 darab berni faj, a juh-állomány 1000

drb kétnyíretü. Gazdasági ipart több vízi malom és a vízjog kihasználása

képez. A munkaert helyben és vidéken szerzik, napszámárak : férfiaknál

60—80 kr, nknél 30—40 kr. E vidéken különben az u. n. szegdményes
munka dívik.

Petfalu. Uzovics Pál uradalma. Ide tartozik még Pecsenyéd, Zslkócz,

Könyök, Aba-Lehota és a nyitrai részbirtok. Összterület 2700 m. hold.

(Azonkívül Pozsonymegyében 1700 és Pestmegyében 5700 hold.) A nyitrai

rész a következ: kert és beltelek 40 m. hold, szántóföld 1960 hold, mely-

nek harmadrésze zöld

takarmány, kaszáló 230

hold, legel 30 hold, erd
480 hold. A gazdasági

és üzemrendszer váltó

forgó, magtermelés 60

holdon folyik, és pedig :

luczerna , vörös here,

baltaczim, fehér here,

thimotf, répamag stb.

Lótenyésztési állomány

36 angol félvér. Szarvas-

marha 424, siemmen-

thali faj, azonban igás

ökröknek magyar fajt

használ ; juh-állomány

1563 darab, Negretti és

Rambouillett kereszte-

zés. A tejgazdaság évenkint közel 100,000 liter tejet produkál. Erdészeti

üzem Petfalván 20, Könyökön 80 éves forda. Termék csak tzifa. Gyümölcs-

kertészet kb 500 drb alma-, körte-, szilva- és diófa. Gazdasági ipar: vízi

mmalom egy kre, finom rlésre. A munkaert a vidékrl szerzi, napszám-

árak : férfiaknál 30—90 kr., nknél 25—60 kr. Az átlagos földhaszonbér e

vidéken m. holdankint 12 frt.

Badosna. A nyitrai püspökség uradalma. Összterület 2500 kat. hold, és

pedig: kert és beltelek 15 kat. hold, szántóföld 400, kaszáló és legel 100,

erd 2000, szll 7 hold. A gazdasági és üzemrendszer váltó. Állattenyésztés

nincs, csupán kis mérték sertéstenyésztés. Erdészeti üzem 80 éves forda,

termékek tzi- és szerszámfa. Kertészet és gyümölcstermelés 18 holdon van,

és pedig : gesztenye, alma, körte és szilva. Gazdasági ipar : 4 vízi malom,
összesen 5 kre. A munkaert helyben szerzik, napszámárak : férfiaknál

30—60 kr, nknél 20—40 kr. Az átlagos földhaszonbér kat. holdankint 8 frt.

Románfalu. Gróf Andrássy Dénes uradalma. Bérl : Szandtner Ern. Ide

tartozik még Nemes-Kürt is. Összterület 1600 m. hold, ebbl kert és bel-

telek 10 m. hold, szántóföld 1000 hold, kaszáló 19, legel 30, erd 550 és

szll csupán egy és fél hold. A gazdasági és üzemrendszer váltó. Magter-

melés : esparzetta 120 m. holdon. Lóállomány 20 drb vegyes. Szarvasmarha-

hizlalás vásárolt nyugati fajjal, jármos-ökör 60 drb, juh-hizlalás 400 drb,

i2*
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Petfalu.

Radosna.

Románfalu.
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Salgccska.

Suránka.

Szenicz.

Szepfencz-
Ujfalu.

yorkshierei sertés 60 drb. A bérl nagy súlyt fektet a hizlalásra és e téren
nagy eredményeket ér el. Évenkint 150 marha kerül hizlalás alá, melyek
beállításkor kb 75,000 kilót nyomnak, mig eladáskor 108,000 kilóra híztak,

melyért az átlagos évi nyers bevétel 45,000 frt. Erdészeti üzem 45 éves forda,

termék csupán tzifa. Gyümölcstermelés 4 holdon nemes szi alma- és körte-
fajok. Gazdasági ipar: gzmalom két kre. A munkaert helyben szerzi;

napszámárak
: férfiaknál 40— 1 frt, nknél 30—65 krig. Az átlagos föld-

haszonbér a vidéken m. holdankint 6 frt.

Salgócslca. Aypel Gusztáv uradalma. Összterület 2100 m. hold, melybl
1700 hold szántóföld. A gazdasági és üzemrendszer váltó. Mint különleges
termelési ágak a czikória és a czukorrépa szerepelnek felváltva. Arabs teli-

vér lótenyésztése hajdan hires volt, ele az utolsó idben feladták. Szll-
mivelés 7 holdon. A bérl gazdasági szeszfzt tart fenn. A munkaert a
vidéken szerzik, napszámárak : férfiaknál 40 krtól 1 frtig, nknél 35—70
krig. Az átlagos földhaszonbér a vidéken m. holdankint 6 frt.

Suránka. Ernödy József uradalma. Ide tartozik Nagy-Szulány is. Össz-
terület 1040 m. hold. Ebbl kert és beltelck 5 m. hold, szántóföld 948 hold,
kaszáló 49 hold, erd 8 hold és használhatatlan 31 hold. A gazdasági és
üzemrendszer váltó, magtermelést a tulajdonos csak kicsiben folytat. Czukor-
répa-termelés 140 holdon, lóbab-termelés 80 holdon. A szarvasmarha-hizlalás
nagyszabású: átlag 200 drb van hizlalás alatt. Gyümölcstermelés másfél
holdon, termékek : nemes fajú alma, körte, cseresznye és meggy. Gazdasági
ipar: téglavetés. A munkaert a szomszédos községekbl, az aratókat Zsolna
vidékérl szerzi. Napszámárak : férfiaknál 30 krtól 1 frtig, nknél 30 krtól

60 krig. Az átlagos földhaszonbér e vidéken 9 — 16 frt.

Szenicz. Vagyon István uradalma. Összterület 1200 m. hold. (Azonkívül
Csanádban és Trencsénben 1900 hold.) A nyitramegyei résznél a kert és
beltelek 7 hold, szántóföld 840 hold, erd 200 hold, szll 2 hold. A- gaz-
dasági és üzemrendszer váltó. Magtermelés 250 holdon : lóhere, luezerna és
bükköny. Kitn hím lótenyésztése van. Állománya 80 drb, ezek között 23
anyakancza és két mén. Faj : arabs és lipiczai. A szarvasmarha-állomány
150 drb, berni és siemmenthali faj. Tejgazdaság is van az uradalomban.
Gazdasági ipar: két téglavet kemencze. A munkaert helyben szerzi, nap-
számárak : férfiaknál 40—80 kr, nknél 30- 60 kr. Az átlagos földhaszonbér
a vidéken m. holdankint 10—15 frt.

Szeptencz-Ujfalu. Steiger Mária bárón uradalma. Hozzá tartozik még
Lipovnok, Vezekény, Ocskó, Csitár, Bellesz, Kamánfalu, Vámos-Ujfalu és
Belincz. Összterület 4120 m. hold. (Azonkívül nagyobb birtok Szolnokmegyé-
ben.) A nyitrai uradalomból kert és beltelek 93 m. hold, szántóföld 2810
hold, kaszáló és legel 525 hold, erd 600 hold. A birtok nagy része bérbe
van adva. Magtermelés csak kicsiben folyik. Az uradalom nagy súlyt fektet

a burgonyatermelésre, melyet a saját keményít-gyárában dolgoz fel. Ezen-
kívül nagyban zi a czukorrépa-termelést. Lótenyésztés is van itt. Az állo-

mány 16 drb angol félvér, a szarvasmarha-állomány 125 drb, fels-innthali
és pinzgaui faj; a juh-állomány 210 drb shropshieri faj; a sertés-állomány
jelenleg csupán 30 drb yorkshiereibl áll. A tejgazdaság évenkint 110,000
liter tejet produkál és az idén megkezdték a vajgyártást is. Sajtnak 100,000
liter tejet dolgoznak fel. Erdészeti üzem 20 éves forda, termék: cserezés.

Gyümölcstermelés : 5000 almafa, 500 cseresznyefa, 1500 szilvafa, 600 körtefa

és 300 diófa. A gyümölcsös egy része még csemetékbl áll. Az uradalom
keményít-gyára 24 lóerejü gzgéppel van fölszerelve és 16 munkással átlag
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évenkint 30 vaggon keményítt gyárt. Piacza Ausztria. A munkaert hely-

ben szerzik, az arató-munkásokat Handlova vidékérl. Napszámárak : férfiak-

nál 35—50 krig, nknél 25—35 krig. Az aratás részre megy. Az átlagos

földhaszonbér e vidéken m. holdankint 8— 12 frt.

Szlcacsán. A nyitrai káptalan uradalma. Hozzá tartozik még Ludány, szkacsán.

Sarluska, Berencs, Malánta. A szkacsányi uradalom összterülete 4500 kat.

hold, ebbl kert és beltelek 4 kat. hold, szántóföld 340 hold, kaszáló 60 hold

legel 100 hold, erd 4000 hold. Erdészeti üzem : 30 és 80 éves forda, ter-

mékek : tzi- és épületfa. Gazdasági ipar : két vízi malom két-két kre.

Napszámárak : férfiaknál 50—60 kr, nknél 30—40 kr. Az átlagos föld-

haszonbér e vidéken kat. holdankint 8 frt.

Szokolócz. Horn Dávid uradalma. Hozzá tartozik Szerbény is. Összterület szokoiócz.

1800 m. hold (azonkívül Erdélyben erdbirtok és 3 gzfrész). Nyitramegyé-

ben kert és beltelek 14 m. hold, szántóföld 1200 hold, kaszáló és legel 200

^~?*L.
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hold, erd 400 hold, szll 9 hold. Gazdasági és üzemrendszer váltó, gaz-

dasági szeszgyárral összekötve. Gyümölcstermelés 8— 10 holdon, vegyes

gyümölcs. Marha-hizlalásra átlag 350 drb, tenyésztésre 12 siemmenthali. A
munkások helybeliek. Napszámárak : férfiaknál 40—70 kr, nknél 30—50 kr

Az átlagos haszonbér e vidéken 10—14 frt.

Tavarnok. Báró Stummer Ágoston uradalma. Összterület a vármegyében
20,965 kat. hold, ebbl kert és beltelek 72 kat. hold, szántóföld 3212 hold

456 Döl, kaszáló 1048 hold 29 öl, legel 659 hold 43 öl, erd 15,966 hold

432 öl, szll 8 hold. Gazgasági és üzemrendszer váltó. Az uradalom a mag-,

hüvelyes vetemények, czukorrépa, burgonya és takarmánynemüek termelésére

nagy súlyt fektet. Szarvasmarha-állománya 70 drb siemmenthali faj
;
juh- állo-

mánya 800 drb oxfordshiredowni faj. Tejgazdasága évi 150,000 liter tejet és

1200 kiló vajat produkál. Erdészeti üzeme: a fanemek különféleségénél fogva,

vegyes. Termékei : tüzel-, épület- és szerszámfa. A szllészet évenkint

100—200 hl. kitn minség bort szolgáltat. Gyümölcstermelés 5—6000

gyümölcsfával és pedig : alma, körte, szilva, baraczk, cseresznye, meggy.
Ezenkivül gyümölcsfaiskola. Gazdasági ipar: szeszfz, napi termelés 7 hl.

Az uradalom gzekével dolgozik. Személyzet: egy fintéz, könyvel, pénz-

táros, 4 intéz, egy kasznár, egy fgépész, 3 segéd, egy erdmester, egy

erdellenr, 5 erdész és 2 segéd. Az uradalom a munkaert helyben és a

Tavarnok.
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Tót-Megyer.

vármegye fels részébl szerzi, napszámárak : férfiaknál 40 krtól 1 frtig,

nknél 30—70 krig, élelmezés nélkül.

Tót-Megyer. Gróf Károlyi Lajos uradalma. Összterület 16,796 kat. hold,

(ezenkívül Pozsonymegyében 23,000 hold és Szatmármegyében 60,000 hold).

A nyitramegyei uradalomnál kert és beltelek 302 kat. hold, szántóföld 9113

hold, kaszáló 3189 hold, legel 2014 hold, erd 791 hold, cserjés faszegély

591, szll 19 hold, nádas 29 hold, használhatatlan 748 hold.

Az uradalom szabad gazdálkodás szellemében vezetett, szabad és elég

belterjes váltó-gazdaságot folytat. Fterményei a repcze, búza, rozs, árpa,

zab, tengeri, továbbá különféle répamagvak, fmagvak és luczernamag.

Czukorrépát a szántóföld területének kb. 10°/ -ában termel. Az uradalom

állattenyésztése nagyszabású. A lótenyésztésre különös gondot fordítanak ós

ANYABIRKA A TARÁNYI TÖRZSNYÁJBÓL.

az uradalom ménese egyike a legjobb hirüeknek. A ménes lóállománya 270

drb, az igás lovak száma 230. A szarvasmarha-állományban van 500 ökör,

740 gnlyabeli marha, magyar faj és 30 drb eredeti, importált algaui, a tehe-

nészet számára. A juh-állomány 14,000 drb electoral negretti juhból áll, a

sertés-állomány pedig 500 drb fehér szr mangalicza. A ménest az ötvenes

években alapították. A 90-es években már 110 anyakancza volt tenyész-

czélokra alkalmazásban. Elkel szerepet játszottak a ménesben 1854-tl

1868-ig Flibuck és Tambur mének, az elbbi angol, az utóbbi arabs félvér.

Ezenkívül alkalmazásban állottak Lighfoot, Alcor és Juggler telivérek,

és más keleti, radautzi és clydesdali fajok. 1869-tl állami méneket alkal-

maztak, azután következtek Noniuszok, Northstar, Pride of England, Confl-

dence, Furioso, Revolver, Majestoso, Pluto és Conversano mének felváltva,

de 1891-ig a Noniuszok tenyésztése maradt túlsúlyban. 1891-ben azután

szükségesnek látszott a telivér-keresztezést alkalmazni, az anyag nemesítése

czéljából. Azóta a ménes állandó és határozott emelkedést mutat, úgy a faj

tisztasága és nemessége, mint kifogástalansága szempontjából. A jelenlegi

tenyésztés angol telivérekre, félvérekre és trabberekre terjed ki.

Az uradalom nagy súlyt fektet a vad-tenyésztésre is. 3 fáezánosban

szép z- és fáczán-állomány van és azonkívül a községi határok is bérbe

vannak véve vad-tenyésztés czéljából. A tehén-állomány termékét mint tejet

értékesítik, a juh-állomány pedig 130—140 mmázsa legfinomabb merino-
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gyapjút ad, melynek ára, mmázsánkint, 1897-ben ismét elérte, st túlhaladta

a 300 frtot.

A fáczánkerteknek is használt erdsítésekbl tzifát és szerszámfát nyer

az uradalom. A salgói és özdögi dombos szllhegyeken igen jó minség
asztali bor terem. Saigon új telepítést kezdtek meg amerikai alanyba ojtás-

sal. A zöldség, káposzta, dinye és hagyma-termeléssel nagyban foglalkozik

a farkasai lakosság az uradalomtól bérbe vett földeken. A gyümölcstermelés

jelentéktelen. A gazdasági ipart a következk képezik : egy vízimalom 5 pár

kre a Nyitrán és egy másik 3 pár kre a Zsitván. Azonkivül egy nagy

gépmhely.
Az uradalom személyzete a jószágfelügyelségen, számvevségen, szám-

tartóságon kivül 8 kezel tisztbl, 5 segédbl, egy állatorvosból és egy

ménesmesterbl áll. A munkaert az uradalom részint helyben, részint

Privigye vidékérl és Trencsénmegyébl nyeri. Napszámárak férfiaknál

ANYABIRKA A TARÁNYI TÖRZSNYÁJBÓL.

40—80 krig, nknél 30—60 krig. Az átlagos földhaszonbér a vidéken, a

talaj minsége szerint, 6—16 frt, káposzta-földekért 40—60 frt.

Tkés-Ujfalu. Báró Haupt-Stummer Lipót uradalma. Összterület 4000

hold, és pedig kert és beltelek 11 m. hold, szántóföld 850 hold, kaszáló és

legel 50 hold, erd 3050 hold, szll 5 hold. A gazdasági és üzemrendszer

váltó. Magtermelés lóhere. Különleges termelési ágak számára 120 hold

van fenntartva. Lótenyésztés, állomány 2 ménló, 15 anyakancza és 30 csikó,

Vs amerikai üget, magyar félvérkeresztezéssel, 1
/3 angol telivér. Szarvas-

marha-állomány 30 tehén és 2 bika, tenyésztési czélokra, fehér máriahoffi

faj. Erdészeti üzem és termékek ; 800 hold cserzésre, 20 éves fordával

;

1000 hold középerd épületfára, 60 éves fordával ; a többi magas erd,

tzifára, 100 éves fordával. Gyümölcstermelés : 8000 gyümölcsfa, a fele

cseresznye és meggy, a többi alma és körte. Néhány száz szilvafa terméke

szilvapálinka elállítására szolgál. Az uradalomnak kbányája is van, mely

a közutak számára alkalmas anyagot szolgáltat. A munkaert helyben

szerzik, napszám-árak férfiaknál 40 krtól 1. 10-ig, nknél 30—60 krig. Az
átlagos haszonbér a vidéken m. holdanként 10—15 frt.

A tkésnjfalusi ménest 1885-ben báró Haupt-Stummer Lipót ala-

pította. Czélja : gyorsjáratú magasjárású kocsi-lovak tenyésztése. Alapításkor

15 anyakanczával (magyar félvér) kezdte, 4 éven át állami méneket alkal-

TkésUjfalu.
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mázott fedeztetésre és pedig „Eredmény" noniust és „Tápió" noniust. Az
állami mének alkalmazásával azonban 4 év után felhagyott, mivel a tulajdonos,

kinek minden a katonaság számára átvett ló évenkint 120 forintjába kerül,

a katonai lóavatóbizottság azonban rendszeresen csupán legfeljebb 450 írtjával

fizeti e 4 éves lovakat, ezt nem találta anyagi érdekeivel megegyeztet-
hetnek.

1889-tl ennélfogva az ügetk tenyésztésére tért át és ez id óta e

tenyészet anyaga nagy és mindinkább terjed keresletnek örvend.
Mint els apamén az ismert orosz üget „Mammuth" állíttatott be,

mely 1 895-ig alkalmazásban maradt és jelenleg a gr. Zichy-féle vedrdi ménes-
ben van. 1896 óta „Lumpáczius" amerikai mén fedez, melynek utódai úgy
mintaszerüség, mint gyorsaság tekintetében az ország legjobb anyaga közé
tartoznak. E ló utódai már 2 éves korukban befogatnak és treniroztatnak.

Nagyon jámbor állatok és már kezdetben is 2 perczenkint egy kilométernyi
gyorsaságot mutatnak. Az apamén : „Lumpáczius" az Amerikában oly kedvelt
„Wilkes" családból származik és leszármazását úgy apai, mint anyai részen
kétszer vezeti vissza telivérre. Lumpáczius gesztenyebarna szinü, fekete

extremitásokal, minden jegy nélkül. 172 cm. magas, 42 futtatásban vett

részt, 17-szer elsnek érkezett be, gyakran volt jó második-harmadik és

Bécsben, 4 éves korában egy 1 : 34 másodpereznyi hivatalosan konstatált

kilométer-rekkordot ért el. E ló azonban ennél sokkal gyorsabb, mert a
tulajdonosa által 1897-ben kipróbálva egyenes vonalban egy kilométert 1 : 29
másodpercz alatt futott be.

Lumpáczius a ménesben évenkint 10—12 a tenyésztéshez tartozó

anyakanczát fedez, míg az idegen lótulajdonosok jelentkezése fedeztetés

czéljából évrl-évre szaporodik. Fedeztetési díja 50 frt és az idegen anya-
kanczák elhelyezésérl a tulajdonos lótenyésztésében gondoskodva van.

1897-ben Lumpáczius 8 és 1898. áprilisig 11 idegen anyakanczát fedezett.

Az ezen mén által a tulajdonos számára eszközölt fedeztetésnél az alkal-

mazásba vett anyakanczák keresztezését képezik Mammuthnak az eredetileg

beszerzett félvérü anyakanczákkal.

A tkésujfalusi ménesben 1898-ban a következ anyakanczák vannak
alkalmazásban

:

1. Fanni W. orosz Trapper (1 : 48) fedve Lumpáczius által. 2. Princes-
sin Fanni, Prince Warwicktól (amerik. Trapper) Fanni W.-bl, fedve Lum-
pácus által. 3. Propaganda — Mammuth-tól, Vércsebi (Wild Vine-Lady)
fedve Lumpácius által. 4. Márzveilchen — Mammuth-tól, Cambusier-bl
(Cambusier-Bois Roussel, fedve Lumpáczius által. 5. Junikáfer— Mammuth-
tól, Cambusier-bl (Cambusier-Bois Roussel) fedve Lumpáczius által. 6.

Megyek — Americus (amerikai üget) Friday (Kalandor Blakduchess) telivér

;

fedve Lumpácius által. 7. Cavallerie — Caballero (telivér) ; Lady Mordount
(Dániel O'Rourke) ; fedve Lumpáczius által. 8. Justina — Mammuth-tól,
Gólyából (Revolver-Nonius) fedve Lumpáczius által. 9. Sabojka M. —
Mammuth-tól, Sabojka-ból (orosz üget) fed. Lumpáczius által. 10. Annié C.— Cioleno 2 : 23y2 -tól (amerikai üget) Jennie Ross (amerikai üget),
fedve Lumpáczius által. 11. Juno Wilkes — Woodford Wilkes (amer. üget)
— Eure (amer. üget) fedve Atlantié által (amer. üget 1 : 27).

Ezeken kivül évenkint 3—4 anyakancza fedeztetik egy angol telivér

által („Vienna H.")

Az ezen mén által 1898-ban fedezett tenyészetbeli anyakanczák a kö-
vetkezk : 1. Brambletye telivér Wisdom — Bramblebl. 2. Vércse félvér
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Wild Vine — Lady-ból. 3. Mariedl — Haflingi dupla pony. 4. Cambusier
— telivér Cambusier, Bois Rousellbl. Ezeken kivül e mén évenkint változó

mennyiség idegen anyakanczát fedez. Fedezési díja 15 frt. E két ménen
kivül még egy 3-ik angol félvér áll rendelkezésre, mely különösen a környék-

beli kanczák fedeztetésére szolgál. Fedezési díja 5 frt.

A ménes vezetése a következ : A csikók már 2 éves korukban trainiroz-

tatnak, a mének mint kétévesek eladatnak. A kanczák közül azok, amelyek

versenyczélokra alkalmasaknak találtatnak, a verseny tartamára bérbe adat-

nak, hogy 4 éves koruk után a ménesbe besoroztassanak. Azok a kanczák,

a melyek versenyczélokra alkalmasak, már 3 éves korukban fedeztetnek, az

els elles után párosan, kocsilovaknak befogatnak és eladás alá kerülnek.

GRÓF PÁLFFY JÓZSEF JÓKI URADALMÁNAK DEJTEI HALTENYÉSZT TELEPE.

A csikók felnevelése részben istálló, részben padok-nevelés, amennyiben a

csikók állandóan zabbal tartatnak, miáltal már 3 éves korukban kész lovak.

Miután a lovak minden idjárásban egy kemény talajú téren trainiroztatnak,

természetes, hogy pata, izom és egészség tekintetében a legellentállóbb lovak

közé tartoznak.

A tkésujfalusi lovak közül a versenytéren a következk tntek ki

:

Pervenetz T. Dániában és Berlinben 1 : 43 mpercznyi rekordot ért el lovasá-

val 4000 méteren felül. „SzabojJca M." 1 : 50 mpernyi rekorddal Badenben.

„Corredicus" 1 : 38-al Bécsben és Badenben. A párosan eladott lovakat

eddig különösen Németországba, Bécsbe és Prágába vitták. Az eddig eladott

lovak árának átlaga 5 év óta egyenkint 750 frt.

Ürmény. Gróf Hunyady Imre uradalma. Az uradalom a Nyitra és a Vág
folyók közötti síkon terül el. 2 kerületre oszlik, nevezetesen Ürmény-Keszi
és Tornócz. Ezek mindegyike pedig 2—2 ispánságra : u m. Keszi, Tarány?

Tornócz és Hetmény.

A tagositott birtok összterülete 11501 m. h., melybl kert és beltelek

120 m. hold, szántóföld 8531 m. hold, rét 247 m. hold, erd 314 , hold,

Ürmény.

Magyarország Vármegyei és Városai : Nyitravármegye. 43
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szll ll.G hold, nádas 23 hold, legel 1583 hold. Terméketlen: út, árok stb

672 hold. Gzeke mívelés: 5 drb. gzcséplgépkészlet, aratógépek és vet-
gépek. Az ürmény-keszii kerület a Keszi, Nagyvölgy, Újmajor, Pörös, Bo-

ronkay majorokat foglalja magába és gópkovács-, bognár-, pintér-, faragó-

mhelyekkel s gazdasági gzmalommal van fölszerelve. A tarányi gazdaság

Tarány-, Ürmóny- és József-majorból áll, kovács- és faragó-mhelylyel van

fölszerelve. Ugyanitt a Nyitra mellett mrét és vizimalom is van. A tornóczi

kerület Felsmajor, Kopanicza, Alsómajor és Angyalka majorokat foglalja

magában, kovács- és bognár-mhelylyel fölszerelve. A hetményi gazdaság,

Újmajor, Máriamajor és Hetmény majorokból áll, íaragó-mhelylyel.

Jószág-állomány: Igásló 169 drb, csikó 83 drb, jármosökör 220 drb,

tehén 215 drb, bika és növendék 328, hjzó ökör 80 drb, szamár 56 drb,

juh 5700 drb

A telivér ménesrl gróf Wrangel C. Gy. „Ungarns Pferdezucht" czím
mvének 18-ik füzetében 181— 191. lapokon emlékezik meg, mely adatok-

hoz annyit jegyezhetünk meg, hogy Weathercock az osztrák és krakkói

díjat nyerte 1896-ban és a Weatherbeateu-tl származó Weatherstar az

az államdíjat érdemelte ki. A telivér és gazdasági ménes fejlesztése érde-

kében az uradalom minden lehett elkövet, mert míg elbbi a sportkörök

elismerését vivta ki, addig az utóbbi, nonius és félvér állami apaállatok

útján, kitn igás és könny fogatokat szolgáltat.

Fölemlítend még, hogy az 1879-ben a székesfehérvári kiállításon az

aranyérmet, 1885-ben a budapesti orsz. kiállításon az I-s pénzdíjat, 1894-ben

az antwerpeni kiállításon (díszoklevelet) aranyérmet nyert az uradalmi juhá-

szat bundagyapjujával.

Az ersen leszállott juhállomány, a mennyiben a gyapjú ára emelked
irányt vett és a tenyész-anyag vevi ujabban folyton srbben jelentkeznek

s így a juhászat iránti nagyobb érdekldéssel találkozunk, folytonosan

emeltetik.

1810-ben az uradalom Oberndorfon (Berner-Oberland) 12 tehenet és 2

bikát szerzett be, mely tenyész-anyag a mai tehenészet alapját képezi.

Ezen idtl 1847-ig beltenyésztés zetett, ekkor pedig Appel Gusztáv

urad. igazgató ugyanazon válfajtából s ugyanazon helyrl 2 bikát, majd

1863-ban ismét 2 bikát hozott, vérfelfrissités czéljából. Az 1882-ben a

zürichi kiállításon kitüntetett 2 bikát és 2 üszt vett az uradalom ugyan-

csak a berni oberndorfiakból. 1893-ban 2 üsz s 1 bika szereztetett be

fenti fajtából. Ezek szerint a már közel százados multu tehenészetben semmi-

nem keresztezés nem zetett s a fajta ma is eredeti tisztaságában, szigo-

rúan megrizve tenyésztetik. Tejtermelés mellett a tenyészállatok nevelésére

kiváló gondot fordítanak, úgy, hogy évente nagy mennyiség apaállatot ad

el az uradalom az ország különböz részeibe. Borjuk 6 hétig anyjuk tejével,

azontúl pedig 6 hónapig lefölözött tejjel, zabbal és els minség réti szénával

takarmányoztatnak. A tej Tornóczon és Hetményben mint ilyen, Keszin és

Tarányban pedig vajjá földolgozva kerül a piaczra. Az édes tejfelbl készült

teavaj Bécsbe szállítva kg.-onként 1.20 frttal értékesül. 100 liter tejbl

tíz éves átlag szerint 4. 1S kg. vaj nyerhet,

vág-seiiye. Váij-Sellye. Közalapítványi uradalom. Ide tartozik még Vág-Királyfa,

Hosszúfalu, Pered, Királyrév. Összterület 2200 k. hold, ebbl kert és bel-

telek 21 hold 1494 D öl, szántóföld 1200 hold, kaszáló és legel 41 hold,

erd 360 hold 273 öl, nádas 398 öl, használhatatlan 308 hold. A birtok

parczellák szerint van bérbe adva. A mívelés fágai a gabona-termelés, a



Nyitravármegye mezgazdasága. 339

takarmány és állattenyésztés. Erdészeti üzem 40 éves forda, termékek ölfa

és szerszámfa. Az átlagos földhaszonbér holdanként 18 frt.

A bajnai állami méntelep nevezetesebb és ismert lovai a következk

:

Plútó Fantasca, lipiczai fajta. Apja : Plútó Fantasca, anyja : Favory III.

nagyapja: Plútó-Aurica, nagyanyja: Maestoso XXXIX. Származik a foga-

rasi m. kir. áll. ménesbl, 6 éves, 156 cm. magas. E mén a lipiczai fajtának

kiváló példánya, gyönyör magas járása van. Balzsam, angol félvér. Apja:

Balzsam, angol telivér, anyja : Ostreger, kisbéri félvér, nagyapja ; Buccaneer

angol teüvér, nagyanyja : Ostreger, telivér. Származik a kisbéri m. k. áll.

ménesbl, 8 éves, 167 cm magas. Származásának megfelelleg kitn kitar-

tással bír, ügetése természetesen nem oly szép, megnyer, mint a fentebbié,

de vágtában órási kitartást tanúsít. 0' Baján, arab telivér. Apja : O'Baján,

eredeti arab, anyja : Abdul Aziz, arab telivér, nagyanyja : Dahoma, arab

telivér, snagyanyja : O'Baján Siglavy, eredeti arab. Származik a bábolnai

m. k. áll. ménesbl, 11 éves, 166 cm. magas. Az arab lónak mintaképe.

tö
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A ZÁVADAI ZÁROGAT.

ERDÉSZET ES VADÁSZAT NYITRAVARMEGYEBEN.

yitravármegye erdészeti viszonyait illetleg — az erdk kiterjedését

tekintve — az összes vármegyék közt a 17-ik helyet foglalja el

218,563 kat. holdnyi erdterületével ; legközelebb áll hozzá Somogy-

vármegye 220,000 kat. hold erdejével.

Erdterület. Tekintve azonban azt az arányt, mely az erdségek és a megye össz-

területe közt van, már csak a 27-ik helyet foglalja el Nyitravármegye,
amennyiben az erdségek 23°/o-ot tesznek ; ha pedig az erdterület nagy-
ságát a lakosság számához viszonyítva tekintjük, kitnik, hogy minden
lélekre csupán fél hold erd esik, az évi fatermésbl pedig megközelítleg min-
den lélekre és évre 1— 1 tm. köbméter fatömeg. Egy katasztrális hold bruttó

jövedelme 107 forintra tehet.
A Nyitravármegyében lev nagy kiterjedés erdség helyrajzi tekintet-

ben a Kis-Kárpát hegylánczolat azon éjszak- és éjszakkeleti kiágazásain

fekszik — mely részben vízválasztót képez a Morva és Vág közt — és vég-
nyulványaiban Brezováig s Vág-Ujhelyig terjed.

A Morva-határhegység Javorina részével, mint tudjuk , mely egy-

szersmind elválasztja Nyitravármegyét Trencsénvármegyétl, a Morva ha-
tár mentén éri el legmagasabb csúcsát, a 968 méter magas Javorinán. A
Vág és Nyitra völgyét a Kis-Fátra délnyugati kiágazása választja el, mely
Német-Próna községnél lép át a megyébe. Ennek oldalában a Nyitra folyó.

Ez tovább nyugotra folytatva a trencsón-nyitramegyei határvonalat, átmegy
a Strano nev hegylánczolatba, az 1010 méteres Rokossal, az Inoveczben
éri el legmagasabb pontját 1042 méteres magassággal. Az Inovecz déli

nyúlványának fokozatosan hanyatló magassága délre Kaplát községig ér

295 méternyi magas ormokkal, míg keleti nyúlványai még mindig tekinté-

lyes magassággal a Nyitra vize felé húzódnak s Tapolcsánynál átlépnek a

kis magyar alföldbe. A hegycsoport legmagasabb csúcsa a Moraván község
határában lev „Marhát" 749 méter tengerszint fölötti magassággal és Bero-

vecz 741 méter magassággal.
A harmadik hegylánczolat kiindul a Nagy-Fátrából s Handlova, illetleg

Podhragy és Nagy-Lehotkánál képezi a Ptacsnik nev hegycsoportozatot.
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Legmagasabb emelkedését a 829 méter magas Tribecs képezi. Ennek keleti

nyúlványa keletre baladva batárt képez Ghymes-Kosztolánynál, Nyitra és

Barsvármegye közt, míg déli nyúlványa a Nyitra-vizet kiséri, a Zsibriezában
618 méteres magasságot elérve, a Zobor ormában 587 méter magassággal
hirtelen megszakad a Nyitra völgyében.

Ezeken a hegylánczolatokon és hegycsoportokon terül el az erdk túl-

nyomó része és aránylag csak igen kevés erd foglal tért a síkságokon és

a völgyek mentén.
Az e hegyeket borító erdségek közül közel 200,000 katasztrális hold Fanemek.

áll oly talajon, mely más mívelési ágra alkalmas nem lenne. A leggyak-
rabban és legnagyobb mennyiségben elforduló fanem a bükk és a gyertyán,
mely fanemekkel összesen 89,109 kat. hold van beerdsítve, melybl ismét
63°/ a bükk s 37% a gyertyán. E fanemnek honos helyei leginkább a Javo-
rina és a brezovai-hegy közt elforduló erdségek, az Inovecz éjszaki részei,

továbbá a Tribecs keleti s nyugati részei, tiszta tölgygyei elegyes állagokban.
Mindjárt utánuk következik a kocsányos és kocsánytalan tölgy; az elbbi
alig néhány % térfoglalás mellett, a Nyitravölgye alsó részében, míg a ko-
csányos tölgy egész hegylánczolatokat borít be tiszta állagokkal, mint a
Zoborhegy keleti lejtje, a Tribecs nyugati lejtje, az Inovecz déli oldalai

és elszórtan a megye többi hegylánczai és síkságon fekv erdei. Van továbbá
20,275 kat. hold erdei feny a morvamenti síkságon, a privigyei járásban
és 15,750 kat. hold cserfa a hegycsoportok déli oldalain. «

Ezen fanemek mellett a többi már csak alárendelten fordul el. Ilyen

az ákácz, leginkább a síkságon, Nyitra városon alul, ahol 7061 kat. hold
van ültetve, a kris, szil és juhar, mely fanem még a Vág völgyének alantas

részeiben is gyakran föllelhet.

A luczfeny ennél még kisebb mennyiségben van képviselve 5711 kat.

holddal, a jegenye-feny pedig 3807 kat. holddal; mindkett leginkább a
privigyei járásban, az elbbi — nagyrészben — mesterséges telepítés utján
van meghonosítva.

Az égerfa a vizek mentén 4947 kat. hold tért foglal el, míg a fz és

nyár 4799 kat. holdat tesz. S végül még az egész területen, elszórtan, mint
elegyes faállomány elfordul a nyírfa 2546 kat. holdon ; de leginkább a tel-

jesen kilegelt területeken.

Az összes erdségek közül 3746 kat. hold az, a mely föltétlen erd-
talajon áll s véderdt képez. 199,706 kat. hold ugyancsak föltétlen erdtalajú;
de nem képez véderdt, míg a többi 15,110 kat. hold nem áll ily erd-
talajon.

Az erdbirtokok jogi minségét tekintve, 17,737 kat. hold törvény- Erdbirtokou.

hatósági és községi erd, 12,871 kat. hold egyházi, testületi tulajdon, 6353
kat. hold erdség a közalapítványi birtokokhoz tartozik. 20,546 kat. holdra
rúg a gróf Erddy-féle galgóczi, a gróf Forgách-féle ghymesi, a gróf Pálffy-

féle vittenczi, a báró Wodiáner-féle komjáti hitbizományokhoz tartozó erd-
ség. 36,497 kat. holdat tesznek a közbirtokossági erdk, mely elnevezésben
mindazon erdségek foglaltatnak, melyeket a volt úrbéresek faizási jog meg-
váltása czímén kaptak.

Azon erdk összege tehát, melyek közvetlenül állami felügyelet alatt

állanak, s így az 1879. évi XXXI. t. ez. idevágó szakaszai értelmében rend-
szeresen kezelendk, a jabloniczi erdkkel együtt, (melyek nem állanak a
17. §. rendelkezései alatt, de üzemtervileg kezeltetnek) 94,007 kat. holdra
rúgnak. Ezenkívül még szorosabban vett állami felügyelet alatt nem áll

:

124,556 kat. hold erd, mint magán birtok.

Az erdség 336 község határában fekszik, különféle kiterjedésben.

A megyében 10,000 kat. holdon felüli
r
erdbirtokkal rendelkeznek

:

gróf Pálffy János (Bajmócz), báró Stummer Ágost (Tavarnok) és a királyi

család (Holics).

• 5000 kat. holdon felüli erdbirtokkal bír : gróf Forgách Károly (Ghymes),
gróf Pálffy József (Vittencz), herezeg Windischgrátz Alfréd (Lieszko), M. kir.

közalapítvány (Kolos), gróf Zedtwitz Kürt (Moraván), gróf Erddy Ferencz
(Galgócz) és a nyitrai püspökség.

1000 holdon fölül bírnak erdvel : Miava község, a Majthényi család,
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Hirschfeld Márk, gróf Bráuner Ágost, a nyitrai káptalan, Ó-Tura község,

Valaszka-Bela község volt úrbéresei, Brezova község, Szakolcza város, gróf

Apponyi Gusztáv, berezeg Odeschalchi Géza, a Rudnay-család, Ghyezy
Janka, Haupt Fülöp, gróf Apponyi Antal, báró Stummer Sándor, Német-
Próna község polgárai, Csávoj község volt úrbéresei, Privigye község polgá-

rai, gróf Eszterházy Gizella örökösei és báró Edelsheim-Gyulay Lipót.

Az erdtörvény életbeléptetésének ideje eltt Nyitravármegyében az

erdészeti viszonyok igen kedveztlenek voltak, mert nemcsak hogy nagyobb
uradalmak, számos volt úrbéres-községnek faszükségletét voltak kénytelenek
fedezni, de ezek marháikat is az erdben legeltethették. E mellett még a

közlekedésre alkalmas utak és vasutak biányában a fának sem volt oly

értéke, hogy a nagyobb birtokos szükségesnek találta volna erdejére na-

gyobb gondot fordítani. A tagosítások megkezdésekor a volt úrbéresek egy-

A JÓKI URADALOM FÜRÉSZTELEPE ÉS PARKETGYÁRA.

Fatermelés.

szerre oly erdhöz jutottak, a melyekben szabadon gazdálkodhattak és így

természetes, hogy az értékesebb fát kihasználták és a legeltetést is korlátlan

mértékben zték. Ehhez járult a 70-es évek elején az a körülmény, hogy

a tölgykéreg igen keresett árú-czikk lett ; a mi a birtokosságot arra ösztö-

nözte, hogy ez árút tömegesen állítsa el, anélkül, hogy a kihasználás bizo-

nyos rendszer szerint, a hozamok tartamosságára való tekintettel történt

volna s hogy a mesterséges utón való pótlás szükségességére csak gondolt

is volna.

így találta Nyitravármegye erdészetét az 1879. évi XXXI. t.-czikk,

mely itt 1885. október elsején lépett életbe, a mikor a megyei kerületi erd-
gondnokságokat felállították. Ekkor az 1879. évi XXXI. t.-czikk 17. §. alá

sorozott erdbirtokosok, akarva, nem akarva, kötelesek lettek erdejük szak-

szer, pontos kezelésébe bele nyugodni. Az ezen szakasz rendelkezése alá

nem tartozó erdbirtokosság, látva a rendszeres kezelés elnyeit, látva az

erdsítések terén elért eredményeket, azon kedvez módot, melylyel az ülte-

téshez szükséges csemetékhez bárki, aki ültetni akar, hozzá jut, kész öröm-

mel fogadta a törvényt.

Fafogyasztási telep alig van a megyében, a minek oka a nehéz szállí-

tási viszonyokban keresend, a melyek az árúkat megdrágítják. A legolcsóbb
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ugyanis a vizén való szállítás ; de els berendezéséhez — ha a szükséges
víz meg is lenne — hiányzik az a nagyobb, kihasználható erdség, mely
kifizetné a szükséges befektetést. Kisebbszerü vízm van báró Stummer
tavarnoki uradalmában, hol a nyert tzifa 12 kilométernyi távolról szállít-

tatik a tapolcsányi fapiaezra. Ugyancsak kisebbszerü frészek vannak gróf
Pálffy József vittenczi s gróf Pálffy János bajmóczi uradalmában.

A m- és szerszámfa-termelés — majdnem kizárólag a helyi forga-

lomra szorítkozik. Vasúti talp- és dongafát alig számbavehet mennyiség-
ben termelnek.

De ez nem is lehet másként, mert a volt úrbéresek — mint a kiknek
erdejük a legrosszabb karban van, — erdilletményüket rendesen azon a

helyen kapták, mely a községekhez legközelebb esett, és így ezek az erdk
leginkább voltak kihasználva, úgy fáézás, mint egyéb mellékhasználat
tekintetében, st ma is leginkább ezek a részek vannak legjobban kitéve

a károsításoknak.

Az erdségek legnagyobb része a fanemeknek megfelelen 40 éves

fordával tüzifagazdaságra rendeztetik be a most rendszeresített kezelésben,

—

de jelentékeny azoknak a birtokosoknak a száma, a kik tölgy-erdejükben a
kéreghántás üzemét kultiválják, 20 éves fordával, a mely üzemmód mellett

az erd jövedelmezsége egész a közel múltig — majdnem a kétszeresére

rúgott, midn az Amerikából importált quebracho a kéreg értékét teljesen

lenyomta. Ily üzemmódban kezeltetik a 65,351 kat. hold, tölgyerdbl 36,261

kat. hold, — vagyis több mint fele. A tölgyerdkbl csak 18008 kat. hold
van — 80 és 100 éves forda mellett — mfatermelésére berendezve.

Rendkívül értékes szárazföldi s építészeti czélokra alkalmas mfát
szolgáltatnak az o megyében lev erdei fenyk, melyek egyenes, sudár nö-
vésükkel, egyenletes keskeny évgyrikkel az egész országban keresett

áruczikket képeznek.
Jól jövedelmezk azok az erdségek is, melyek a Nyitra és Vág

folyó alsó részein feküsznek, minthogy itt meglehets nagy szükség van
a fára és mert közel 20 évtized alatt pár ezer holdnyi területet irtottak ki

s a talajt mezgazdasági czélokra használták fel.

A nagyobb birtokosság értékesebb fáját még akkor használta ki,

midn vasutak hiányában a fa ára végtelenül csekély volt. A nagyobb
jövedelmezség végett a birtokos kénytelen volt nagyobb terjedelm erdket
letarolni.

A fatermés csökkenése folytán folyton emelked árak megérttették
a birtokossággal azt az anyagi hasznosságot, melyet az erd nyújt, nem
is véve számba az egészségügyi és nemzetgazdasági viszonyokat. — Ez
befolyással volt az erdészeti viszonyok gyökeres átalakulására. — A vár-

megye közönsége, az erdtörvény hathatós és minden vonalra kiterjed
életbeléptetését sürgetvén, az egész vármegyét 5 kerületi erdgondnokságra
osztotta be s minden erdkondnokság vezetésével egy teljesen szakképzett
erdtisztet bízott meg. Az 5 erdgondnokság közül a nyitraihoz osztotta

be azokat az erdbirtokokat, melyek a nyitrai, az érsekújvári és a vág-
sellyei szolgabiróságok területén feküsznek, s az 1879. évi XXXI. t.-cz.

17. §. rendelkezései alá tartoznak ; a nagytapolcsányi kerületi gondnokság-
hoz a nyitrai és nyitrazsámbokréti, — a szeniczi kerületi erdgondnokság-
hoz a szeniczi, miavai és holicsi, — a galgóczi kerületi erdgondnokság-
hoz a galgóczi, pöstyéni és vágujhelyi és végül a privigyei kerületi erd-
gondnoksághoz a privigyei szolgabírói járás területén található erdségeket.

A hivatalok szerveztetvén, az életfogytiglan kinevezett járási ferdészek
mködésüket 1885. év október elsején kezdették meg, — mködésük any-
nyira eredményes volt, hogy a millenáris évben, a rendszeres erdgazdál-
kodásra kötelezett 348 erdbirtokos közül 299 erdbirtokos 84226 kat. hold-
dal az üzemtervet, mint a rendszeres erdgazdálkodás alapkövét elkészítette

és az csak 59 birtokosnak 12536 kat. holdnyi kiterjedés birtokáról hi-

ányzott.

Ez alapvet munkálattal egyidejleg megkezddtek a mesterséges úton, Erdsítések.

nagyobb arányban való erdsítések is. Míg az ezt megelz idkbl való

mesterséges erdsítéseknek alig volt észrevehet nyomuk, addig így több
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1000 kat. hold oly területet fásítottak be, mely részben teljesen kopár volt,

részben pedig nem pótolt s tönkremenéshez közel álló vágásokból állt.

A millenáris év e téren is kedvez volt a megyére nézve, mert Brezova
község az államtól 80 kat. hold kopárság sikerült beerdsítésórt 1000 arany
frank, Nyitra város pedig — ugyancsak sikerült beerdsítésért 400 arany
franknyi jutalmat nyert.

Az erdsítések tehát a megyében megindultak. Nem minden nehézség
nélkül, mert különösen az úrbéres birtokosság eleinte nem tudta megérteni,

hogy mi jogon korlátozzák ket erdejük kihasználásában és nem tudták
elképzelni, hogy az erd nemcsak önmagától n, hanem azt mesterségesen
kell elsegíteni ; de az elért eredménytöbblet, az ültetések terén elért siker

a népre is kedvez benyomást tett, és a példa után indulva, a nagyobb és

az erdtörvény által erre nem kötelezett erdbirtokosság is foganatosította

mindazt, a mire a helyes erdgazdálkodás szempontjából a megyei kerületi

erdgondnokságok vezeti figyelmeztették.

A megyei kerületi erdgondnokságok, az állami erdészettel kötött szer-

zdés értelmében 1896-ban állami hivatalokká lettek, a miért a birtokosság
7656 forint évi járulékot köteles fizetni, viszont az állami erdészet köteles

3 királyi erdgondnokságot szervezni, minden erdgondnokságban egy erdészt

és gyakornokot kinevezni és az összes kezelési teendket végeztetni. A kerü-
leteket akként szabták meg, hogy a Vág vizétl keletre Barsvármegye ha-
tárától illetleg éjszakról, a zsámbokréti járás által határolva képezi a nyitrai

kir. erdgondnokságot, — a privigyei és zsámbokréti járás a pirivigyei kir.

erdgondnokságot, — a Vág vizétl nyugotra és északra es többi erdség
pedig a szeniczi kir. erdgondnokságot. Ez a szervezet 1896. év május
1-én lépett életbe.

Ugyancsak ez alkalommal végleges szervezést nyertek az erdri véd-
kerületek is — még pedig nyitrai kir. erdgondnokságban 8, — a szeniczi-

ben 10, — és a privigyeiben 7 erdri védkerületet alakítottak.

Nyitravármegyének összes vadászterülete 936,556 kat. hold. Ebbl vadászterület.

225,105 hold erd s 771,451 hold egyéb vadászterület. A vármegye vadász-
területének majdnem 37°/ -a, azaz 346,494 hold saját terület, a többi bér-

terület. Még pedig az erdkben túlnyomó a saját terület, az összesnek
68"7°/ -a, ellenben a nem erdei területen a bérlet a túlnyomó; az egész nem
erdei vadászterületnek 74'5%-a bérben van. Ha a tulajdon és a bérelt

vadászterületek közt lev viszonyt járásonkint vonatkoztatjuk erdre és nem
erdre, a tulajdon vadászterület szempontjából els helyen állanak : a

zsámbokréti járás 29,983 kat. holddal, mely az illet járás erdterületének
83-3% a, azután a pöstyéni járás 12,919 holddal, a mi az illet járás erd-
felületének 82'9%-a, végre a nagytapolcsányi járás 18,975 kat. holddal, a

mi az illet járás erdterületének 82,4%-a. A nem erdbeli tulajdon vadász-
területek közül a nyitrai járás áll els helyen 30,494 holddal, azután követ-
kezik az érsekújvári járás 29,693, a nagy-tapolcsányi 28,230, a galgóczi
24,054 kat. holddal.

A vadbség legnagyobb az érsekújvári, galgóczi és szakolczai járások-
ban; az els egészben véve, a másik pedig legnagyobbrészt termékeny,
könny s meleg talajból áll, a hol legszívesebben tartózkodik az apró vad.
Ezekben a járásokban nagyon elmozdítja a vadbséget az is, hogy a
mintaszer és terjedelmes pagonyokban nagy gondot fordítanak a vad
ápolására. A gr. Károlyi Lajos-féle tótmegyeri, gr. Erddy Ferencz-féle
galgóczi és a cs. és kir. családi alapítványi urodalomhoz tartozó holicsi

pagonyban igen szép vadállomány tenyészik.

A fvadra való vadászat tulajdonképen i elsrend helyei a nyitrai és

nagy-tapolcsányi járások. A dámvad és a muffion kizárólag ebben a két
járásban és a velük szomszédos zsámbokrétiban tenyészik.

A fvad nem svadja a vármegye eme részének, hanem úgy honosí- Vadnemek

tották meg. A XVII-ik századig terjed hiteles hagyományok szerint

Nyitravármegyének a Vág folyótól keletre elterül hegységeiben és erd-
ségeiben nem élt fvad. 1862-ben a gróf Forgách Károly tulajdonában lev
ghymesi erdség egy részét, mintegy 1600 kat. holdat facölöpökkel bekerí-

tették s elhelyeztek benne különböz vidékeken vásárolt 6 agancsost és 16

"Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. **
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MUFFLON.

sutát. 1878. május 22-én a kerítést
szétszedték és megközelít számí-
tás szerint 16 agancsost és 45 sutát
szabadon bocsátottak. A 16 évig
fennállt vadaskertben 303 darab
fvad került teritékre.

Az említett bárom járásban
többé-kevésbbé mindenhol elfor-
duló mufflon exotikus vad, mely
eredeti hazáján, Korzika és Szardí-
nia szigeteken, a déli Appennine-
ken és Görögország szigetein kívül
Európában csak Gbymesen és a
vele szomszédos pagonyokban él

szabadon. Gróf Forgách Károly
1869— 70-ben honosította meg. Ele-
inte a vadaskertben ápolta; 1883-
ban pedig mintegy 100 darabot
szabadon bocsátott. Számuk azóta
a kemény tél daczára is úgy el-

szaporodott, hogy ma már körül-
belül 500-ra tehet. Honosításuk
óta 1896-ig 569 darabot ejtettek el

a ghymesi uradalomban ; ezek közt
a legersebb kos 40, a legersebb
juh 30 kilogrammot nyomott, a mi
fényes eredmény. Nagyszeren te-

nyészik a fvad a prasiczi pa-

,
gonyban is, mely br. Stummer

Ágost tavarnoki uradalmához tar-
tozik s a hol azt néhány évvel a ghymesi telepítés után honosították meg.

A vágsellyei járásban a fvadra való vadászatnak kiválósága a túzok
és a fácán, de az apró vadra is meglehets jó vadászat van.

A szeniczi és pöstyéni járások hegységeiben a fvad már srégi idktl
fogva tenyészik, de állománya mégis csekélyebb, mint Nyitrán és Tapol-
csányban. Szeniczen ugyanis minden 800, Pöstyénben minden 600, Tapol-
csányban már minden 500, Nyitrán már minden 300 holdra esik egy fvad
lövetése.

A nyitra-zsámbokréti járás helyzete jóval roszszabb ; ejtenek el ugyan
itt is néhány darab fvadat, dámvadat, mufflont, de a járás tulajdonképeni
állományát inkább a sörtevad képezi.

A vágujhelyi járásnak kevés jó földje van. A vadállományt károsítják
az orvvadászok, kopanicsárok, a kik a hegyekben szanaszét kis kunyhókban
laknak s az erdkerülket semmibe sem veszik, st néha egész hajtóvadá-
szatot rendeznek, a mit az erdésznek be is jelentenek, hogy aznap be ne
merje tenni a lábát a pagonyba.

A privigyei járás éghajlata már nagyon zord; apró vadja igen kevés,
de a sörtevad és az z állománya igen szép.

zben a vármegye gazdag. Ilyet Érsekújvár város kivételével minden
járásban lnek. 1894-ben az egész vármegyében 920 zet lttek. Átlag tehát
minden 224 hold erdre esik egy z. Aránylag leggazdagabb zállomány
Szakolcza város pagonyában van, a hol minden 68 holdra esett egy leltt
z. A holicsi járásban 64, a galgócziban 95 holdra esett egy.

A sörtevadból átlag minden 600 holdra esik egy. Els helyen áll a
pöstyéni járás, a hol minden 360 holdra egy leltt z esett. Pedig azt is

tekintetbe kell venni, hogy a sörtevad szabad préda s a megyében semmi-
féle ápolásban sem részesül. Ámde kár, hogy éppen e miatt a nagyobb
vadkan egyre ritkább s a sörtevad-állomány pusztulásnak indul.

A kártékony vad természet szerint a vadban legdúsabb pagonyokban
fordul el legnagyobb mennyiségben.

vadállomány. A vármegye területén az 1893/94-iki vadászati évadban (mely évrl
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rendszeres kimutatásunk van) lttek : 187 szarvast, 26 dámvadat, 6 túzokot,
158 vadpulykát, 9795 fáczánt, 920 zet, 311 vaddisznót, 30 mufflont, 5
császármadarat, 55,016 nyulat, 3729 üregi nyulat, 517 szalonkát, 15,482
foglyot, 7774 fürjet, 10 fenyvesmadarat, 239 vadgalambot, 1072 viziszárnyast,
összesen 95,273 hasznos vadat, ezenkívül még egy hiúzt. Kártékony vadat
összesen 23 332 darabot lttek, még pedig 8210 szrmés ragadozót és 15,117
szárnyas ragadozót.

Egységárakban számítva, a leltt vadak értéke 114,446 frt volt.

Az 590,062 hold bérelt terület után 29,935 frt bérösszeget fizettek

;

A GHYMESI KASTÉLY VADÁSZTROFEUMAI.

átlag tehát holdankint 5 krt. Az érsekújvári járásban egy holdra 10 krajezár,

ellenben a privigyei járásban csak fél krajezár esik.

Vadászattulajdonos és bérl 260 van a vármegyében. Ezek közül
2300 holdon fölüli területtel bir 99, 1500—2300 holdnyi területtel 40, 1000—1500
hold területtel 44, 500—1000 hold területtel 56, 500 holdon aluli területtel 20.

Legnagyobb vadászat-tulajdonosok: gr. Erddy Ferencz Galgóczon
48,271, br. Stummer Ágost Tavarnokon 29,881, a nyitrai püspökség 27,228,

a cs. és kir. családi uradalom Holicson 22,874, gr. Pálffy József Vittenczen

19,9a9, gr. Károlyi Lajos Tótmegyeren 17,011, br. Wodianer Albert Kom-
játon 16,861, gr. Hunyady Imre Ürményen 16,785, gr. Zedtwitz Kürt Mora-
vánban 15,678, br. Stummer Sándor N.-Bodokon 12,352, gr. Apponyi Lajos

N.-Apponyban 11,961, hg. Windisgraetz Alfréd Jabloniczon 10,554 holddal.

Végül még a Jcopcsányi vadkacsafogóról
;
mint Nyitravármegye neveze-

tességérl kell megemlékeznünk.
Egy csöndes, rétek által körülvett lapályon van egy négyszögletes, 120

méter oldalhoszszal bíró tó, melynek partjai fzfákkal és náddal vannak
körülvéve. A tó négy szögletében vannak félhold-alakú görbe, körülbelül

60 m. hosszú csatornák, melyek fenéklapjai 5 m. szélesek, 1— l'Ö m. mélyek

Kacsafogó.
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s lassanként sekélyebbek és szkebbek lesznek, úgy hogy végül csak 1
/ 2 m.

szélesek. A küls, azaz a part felé néz oldalak, meglehets közelségben,

ferdén felállított 2 m. magas és 3 m. bosszú nádfalakkal kulissza-

alakúlag vannak körülvéve. A kulisszák mindegyike egy kis nyílással bír,

mely nyílás a tó megtekintésére szolgál.

A csatornák a torkolattól fölfelé körülbelül 6 méternyire szabadok;
innentl fogva át vannak faívekkel ernyzve ; az ívek a csatorna vége felé

mindig alacsonyabbak, de srbbek lesznek. Czéljuk egy 5 cm. csokor-

nagyságú háló viselése. A hálókkal bevont ívek a csatornák végpontjáig
folytatódnak. A csatorna végébe egy zsákalakú hálót tesznek, mely csúcsban
végzdik és fel is nyitható.

A tavon mindig van néhány csalogató kacsa, azaz olyan vadkacsák,
melyek szárnytollainak végét lenyírták. Ezeket a csatornákban etetik, úgy
hogy a hálón keresztül árpát hintenek a vízbe.

Az etetést a vadkacsák fogására használják föl, a mennyiben a csalo-

gató kacsák a vadász füttyentésére azon csatorna felé úsznak, a melynél az

vadászkutyájával áll, mire a szelíd kacsákat a vadak követik. A rókaszín
kis kutya a vadász unszolására körülfutja a kulisszákat s ez által a kacsákat
a fogó csatornába tereli. Ha a vadkacsák a szelíd kacsák után úszva, a háló
alatt eléggé elre haladtak, a vadász visszafelé fut, minek láttára a vad-
kacsák megriasztva fölrepülnek és ellenkez irányban, azaz a fogócsatorna

végébe, tehát a zsákalakú fogóhálóba érnek, a szelíd kacsák pedig, melyek
már ismerik a csapdát, a tóra visszavonulnak. A fogócsatorna félholdalaku

görbülése miatt a tavon maradt vadkacsák nem veszik észre társaik vesze-

delmét, miért is a vadász a fogást egy másik csatornánál ismételheti.

A kacsafogó már több mint száz éve áll fenn. 1784-ben alapították.

Az utóbbi negyven év alatt azonban nagyon csökkent a fogott kacsák
száma. Míg az 1850-es éveket megelz években 10— 15,000 kacsa is került

csapdába egy-egy esztendben, az utóbbi évtizedekben már csak pár ezerrl,

st százakról beszélhetünk. Még 1854-ben 12,036 darabot fogtak. 1896-ban
csak 1797-et; 1895-ben meg csak éppen 386-ot. De volt ennél rosszabb

esztend is, mint például 1893-ban, mikor összesen csak 102 darabot fogtak.

Az utóbbi félszázad legersebb esztendei voltak a már említett 1854-en kí-

vül: 1883—2707, 1882—2206, 1880—2535, 1860-2571, 1858—3826, 1855—6372
darabbal. 1848-ban, valamint 1884-tl 1887-ig szünetelt a fogó.

Az adatok összeállításánál az erdészetre vonatkozólag' felhasználtatott Bcd Albert
„A magyar állam erdségeinek gazdasági s kereskedelmi leírása" czímíi munkája, a vadá-
szatra nézve br. Steiger Albert „Vadászati statisztikai adatok a Nyitravármegye vadállomány-
bségét feltüntet grafikus kimutatáshoz" czímíi füzete.



NYITRAVARMEGYE ÁLLATVILÁGA.

' yitravármegyében, földrajzi fekvésénél fogva, inkább a Közép-

, J Európában mindenütt honos állatok fajait keresnk. Ámde több

/&&% oly állat jelenléte bizonyos, amelyek inkább a délnyugoti fajok-

*v~ jjpX ' k&l VRló rokonságuknak félre ismerhetetlen jeleit viselik magu-
' V' ; kon és így a közép-európai és délnyugoti fajoknak végyülését

tapasztalhatjuk, ami sajátságos és különálló jelleget ád a vármegye fauná-

jának.

Fels-Magyarország összes megyéi között alig van egy, mely a fauna

változatossága tekintetében ennyit vagy többet nyújthatna, mert a hol a

geográfiai viszonyok oly különfélék, ott az állatvilág egyedeinek föUépése,

változása és elterjedése is hasonlóan ezen viszonyokhoz, igen változatos.

Általánosan elismert tény az ugyanis, hogy úgy a hmérséklet, mint a talaj-

viszonyoknak különféle alakulásai, nemkülönben a növényvilág termékei

külön-külön majd kedvez, majd kevésbbé elnyös feltételeket szabnak az

állatok tenyésztésének.

A megye összes állatfajait nem szándékunk és nem ezélunk fölsorolni.

Értekezésünk szkre szabott kerete csak azon állatok felsorolását engedi

meg, a melyek az ezen megye területén kellen kidomborított jellegükkel

térnek el a másutt található állatfajoktól.

A gerinczesek között eddig 316 faj és változat volt e megyében ismere-

tes. Minden esetre tekintélyes szám. Ezek közül

:

EMLSÖK (MAMMALIA.)

Az emlsök 42 fajjal vannak képviselve, a ragadozók tekintélyes számú Emlsök.

fajokkal. Ezek közül nevezetesebbek : A hiúz (Felis lynx), a mely ritkán

fordul ugyan el, de hogy e megye területén mégis található, bizonyítja az

a gyönyör példány, a melyet a rudnói völgyben a zliechói határ hegyeiben

három évtizeddel ezeltt lttek. A vadmacska (F. catus) életének szívóssá-

gáról tanúskodik az a jelenség, hogy a megye területén majdnem minden

nagyobb erdben tanyáz és különféle színben fordul el.

A vidra (Lutra vulgáris), a félénkségérl és éles látásáról hírhedt hal-

vadász. A barna medve (Ursus arctos), szórványosan bár, de mégis elfordul

a nagy-tapolcsányi ós privigyei járások magasabban fekv erdeiben, nemkü-

lönben a Javorina-hegy rengeteiben.
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A farhas (Canis lupus), még a nyár közepén is gyakrabban jár a fen-

síkokon, ahol a juhnyájak számosak. Embert azonban nem támad meg.
A kérdzkrl részint a mezgadasági, részint a vadászati viszonyok

ismertetésében szólunk.

A nem kérdz páros patájuak egy nevezetes állattal vannak képvi-
selve és ez a vaddisznó (Sus scropha), a mely a temetvényi, zobori, tribecsi

és rudnói hegységek bükk- és tölgyrengetegeiben falkákban tenyész. Errl
szintén a vadászati részben szólunk.

MADARAK (AVES.)

Madarak. a madarak osztályából fáradhatatlan természet-búvárunk, néhai Nagy
József följegyzése szerint, e megyében a közelmúlt idkig 227 faj volt isme-
retes, a mely számhoz, ha hozzá veszszük az ujabban észlelt 10 fajt, mond-
hatjuk, hogy e megye területén 237 madárfaj tenyész, illetleg vonul át.

Látható ebbl a számból, hogy a madarak e megye területén tekin-

télyes számmal vannak képviselve. Mellzve a gyakoriabbakat, csakis a

következk emlitésére terjeszkedünk ki

:

Fakó kesely (Vultur fulvus), s a rablásban hozzá méltó szirti sas

(Aquila fúlva). Sokszor látni a nyilsebesen iramodó vándor sólymot (Falco

peregrinus), s a ragyogó tollazatú kék sólymot (Falco aesalon).

A nagyobb hegyekben tanyáz az uhu (Bubo maximus), ritkábban a havasi
csuvik (Nyctea nivea), a kasári fecske (Cypselus apus), a nagy holló (Corvus
corax), fenyfán ugrándozik az ers csr árvaszajkó (Nucifraga caryacatac-
tes). A hegyi patakokban gázol a vízi rigó (Hydrobata aquaticus). Elfordul
az örvös rigó (Turdus torquatus), a havasi pacsirta (Otocoris alpestris), nem
messze ettl a vén erdben a fekete harkály (Dryocopus martius), elvétve

hallani a siket-fajdot (Tetrao urogallus) és az elég gyakori császár-fajdot

(Tetrao bonasia.)

Az alföldi részen otthonosak: réti sas (Haliaetos albicilla), a lomha
túzok (Otis tarda) és testvére a reznek túzok (Otis tetrax), a homoki lile

(Aegialites hiaticula), az üstökös gém (Ardea comata), a fehér és ritkábban a

fekete gólya (Ciconia álba és nigra), majd a gágogó hangjával szüntelenül

zsivajkodó csillagos lúd (Anser erythropus), a mely legtöbbnyire a sarki búvár

(Colymbus arcticus) társaságában látható.

A nyolezvanas években, a nagy-tapolcsányi járás területén az Erzsébet-

mez körüli fákon, cseresznye-éréskor a Dél-Európában meg Kis-Ázsiában él
rózsaszín sáska madár (Pastor roseus) több igen szép példányát sikerült lelni.

Czélunkhoz híven, sok évi feljegyzéseink alapján, a vándor-madarak
tavaszi költözködését, vonulását e megyében a következ idpontokra tehetjük

:

a) a mezei pacsirta február 21-tl márczius 2-ig,

b) a barázda-billeget február 17-tl márczius 19-ig,

c) a vadgalamb márczius 1-tl 5-ig,

d) az erdei szalonka márczius 6-tól 28-ig,

e) a vadludak február 20-tól 28-ig,

f) a füsti fecske márczius 27-tl április 15-ig,

g) a fürj márczius 28-tól május 8-ig.

CSÚSZÓ-MÁSZÓK. — REPTILIAE.

Csúszó-mászók. A hol, mint e megyében, oly sok a folyó és állóvíz, a szikla is, nem
szenved kétséget, hogy ott a csúszó-mászók is kiváló elszeretettel tartózkod-
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nak. Ezeknek itt található 9 faja közül a fali gyík (Lacerta muralis) a

megye egész területén tanyáz, s kiválóan a délkeletnek fekv részeken, a

vízi sikló (Tropidonotus natrix) nev kígyó. Említést érdemel még a már
ritkábban elforduló sárga sikló (Coluber flavescens) és a réz sikló (Coronella

laevis), az elbbi az itteni kigyók közt kétségkívül a legnagyobb.

Hogy vipera-kígyó van-e jelenleg a megye területén, azt feltétlen bi-

zonyossággal állítani nem lehet.

KÉTÉLTEK. AMPHIBIA.

Nyitravármegye területén a kétéltek közül 8 faj fordul el
; jellemz

a vereshasú béka (Bombinator igneus), amely nagyon szereti a zsombékos

vizeket, mocsarakat, valamint a tarajos szalamandra (Triton eristatus), amely

az elbbenivel ellentétben, csakis hegyi vizek, források tiszta vizében szo-

kott tartózkodni.

Kétéltek.

HALAK. — PISCES.

A folyó- és az állóvizekben 20 faj tenyészik a vármegyében. A Vág-

folyóra jellemz a kecsege-tok (Acipenser ruthenus Lin.), továbbá a faj-tok

(A. schypa Gruld) és viza-tok (A. huso. Lin). Ezek, minthogy testük növe-

kedésében jelentékeny nagyságot érnek el, csakis a folyam derekától lefelé,

tehát mélyebb vizben tartózkodnak. Viszont a Nyitra-folyóban, mint jellemz

a bárd-alakú lapos keszeg (Abramis ballerus Lin.) és a kecses formájú leány

konczér (Leuciscus virgo). A privigyci és rudnói völgyek hegyi patakjainak

sajátos jelensége gyanánt felemlíthet a sebes pisztráng (Trutta Fario), amely

általánosan keresett csemege-étel.

Halak.

IZÉLT LÁBÚAK. — ARTHROPODA.

Az ízeltlábúak közül részletesen csakis a bogarak (Coleoptera) és a ízeltlábúak.

lepkék (Lepidoptera) vannak ez ideig tüzetesebben átkutatva, még pedig

bámulatos sikerrel. Ugyanis egy évtizeddel ezeltt e nagy területen mind-

össze még csak 20—30 faj volt ismeretes, ma azonban az ismert bogár- és

lepkefajok és változatok száma meghaladja a 2451 tekintélyes számot.

Értekezésünk szk kerete nem engedi itt sem, hogy bvebb részlete-

zésbe bocsátkozhassunk, hanem e helyütt és pusztán csak a megyére jellemz

és sajátja gyanánt vehet fajok elsorolására kell szorítkoznunk

:

a) Coleoptera. A megyében pontosan meghatározva észleltetett 1938 bogárfaj és változat,

ezek között az els hely méltán az Otiorchynchus Kelecsényii Friv. nev orrmányost illeti; ennek
méltó társa a futoncz-bogár (Carabus v. Helleri Gugl). A magyarországi bogárfauna elterje-

désére némi fényt vetnek a következk:
A megye nyugati részében a Morva-folyó mentén elfordul az igen ritka futrinka (Pte-

rostichus incomodus Schau). Sasvár homok térségén a czingolány (Cioindela silvatica L.),

s a legtüzetesebben átkutatott tribecsi, zobori és temetvényi hegységekben az Elater 4.

signatus Gyi., az Acimerus Schafferi Laich., a Leptura erythroptera Heg , az üdezöld Zobor-
hegyen a Captorhinus statua, a Leptura v. exclamantionis Fbr , a Cerambix velutinus Brul.,

a Cortodera Frivaldszhy kr. ; innen északra Tavarnok vidékén a Dorcadion Cervae Friv., a

Carabus v. Erythropus Fis., a Potosia v. Florentina Hrb. ; s még tovább északnak haladva
Privigye vidékén a Leptura unipunctata s átellenben a bajmóczi várkastély körül elterül erds
hegyeken a Poecilonota variolosa Payk. ; nyugotra a Vágvölgyben a Seropalpus barbatus Sch.

és a Stenomax incurvus Küst. ; végül a megye legdélibb részében, Érsekújvár környékén, a

Halosimus syriacus L. ; és még számos itt egyenkint fel nem sorolható faj.

Komoly figyelmet érdemel azonban a lepkefaunája (Macro-lepidoptera) Lepkék.

is, mert e téren is oly sok jelenséggel találkozunk, aminvel másutt sehol.

Kivéve a megye nyugoti részeit, a terület a lepkefauna érdekében egészen
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átkutattatott, s ennek eredményeképen biztos meghatározás szerint 513 faj

és változat észleltetett, melyek között van a megyének egy kizárólagosan

az sajátját képez változata s ez a Zygaena Filipendulae ab. latoconfmens

Kel., mely fajta csupán Tavarnokon él.

Nevezetes ezenkívül az Apolló lepke (Parnassius Apolló L.), amely a bajmóczi és

kesellki várromok közeliben, a sziklás helyeken tenyész, a völgyekben röpköd. Továbbá a
Deilephila nerii L. és a livomica Esp. szend'.r 9-je, amely a Földközi tenger vidékérl a Nyitra
és Vág völgyeibe szokott megtermékenyedve felvonulni és ott tenyészni.

Nappali fajai közül megemlítjük a tkés- ujfalusi erdkben otthonos Argynnis pandora
Schif. ; szövk közül pedig a ludányi dombokon és a Zobor-hegy lejtjén tartózkodó és

nagy számban elfordulni szokott Ocnogyna parasita Hb. ritkább lepkét, nemkülönben a
nyitrai várrom bástyáin mászkáló Cochlophanes Helix Jub. fajt és végül a tribecsi hegység
lejtjén tenyész gyönyör Zygaena laetát Hlb.

A háriyásszárnyúak (Hymenoptera) közül van a megyének egy, szintén

kizárólagos sajátú faja s ez a fürkész darázs (Ichneumon fulvidactylus

Krieeh.), amely állat eddig csupán Tavarnokon volt fölfedezhet. A darázs-

természet mozgékony temperamentuma ezen állatban pregnáns kifejezésre

jutott. Szüntelenül kutat, keresgél, hol odvas fában, hol az ereszek alatt,

st még az ember vagy állat fülét vagy orrát sem kiméli meg, úgy, hogy

a fürkész névre teljesen rászolgál.

A félszárnyúak (Hemiptera) családjából megemlítend a vereserü kabeza

(Cicada haematodes.) A megye alsó járásában egyáltalán nem tenyész, s a

fels részeken egyedül a Bajmócz-vár körüli parkban zi szorgalmasan

esztergályos-mesterségét s a fürdvendégek nem csekély bosszúságára

hallatja reszeléshez hasonló czirpelését.

Be kell ismernünk, hogy Nyitravármegye az állatvilágot, de legkivált

a rovarokat illetleg, a legutóbbi idkig Magyarországnak legkevésbbó is-

mert területeihez tartozott, s e tekintetben még sok kiaknázatlan kincset

rejt magában, a melynek létezésérl a tudományos világ alig vett tudomást.

Végül ideiktatjuk az e szakba vágó irodalmi forrásmunkák czímeit:

Nagy József : Nyitramegye helyirása 1864. I. kötet, U. a. — A madár 1861. — Hermann
: A m. halászat könyve 1887. — Kelecscnyi Károly : Rovartani lapok 1885. évfolyam, a) Éjjeli

lepkevadászat Nyitram egyében, b) Nyitramegyei lepkék, c) Három nyitramegyei lepkefaj.

d) Ujabb felfedezések Nyitramegye lepkefaunájából. Kelecscnyi K. : Enthomolog. Zeitschrift

Suben (Germania) 1887— 1891. Boarmia Selenoria Zygaena ab latoconfluens leírása. — Termé-
szetrajzi füzetek : Budapest, 1892. évfolyam 132 1., 1894. évfolyam 52. 1. Otiorch, Kelecsényi,
Friv. és Ichneumon fulvidactilus kr. leírása. — Kelecsényi K: A nyitramegyei orvos-, gyógy-
szerész természet-tud. egyesület 1895—96. évkönyve 18. lapon, Nyitramegye és N.-Tapoli
csány környékének bogár- és lepkefaunája. A m. orvosok és természetvizsgálók 1897. év.
XXIX. vándorgylési évkönyve : Ujabb adatok Nyitravármegye bogár- ós lepkefaunájához-



JSYITRAVARMEGYE FLÓRÁJA (FLÓRA COMITATUS
NITRIENSIS).

yitravármegye , a flóráját nagyjából tekintve , egyike a haza A nóra kutatoi .

jobban átkutatott vidékének. Számos kisebb-nagyobb florisztikai

közleményen kivül, mely Knapp Prodromus Florae Nitriensis

czím munkájának 10— 12. oldalán van elszámitva, s a mely
közül, kivált a Holuby-é 1 meg a Krzisch-é érdemel említést, az egész vármegye
flóráját Knapp József Ármin, most a bécsi udvari múzeum növénytani osz-

tályának egyik botanikusa (lásd Nagy Lexikon X. köt. 645. old.) gyjtötte
össze most idézett czím munkájában. 2 Magának Nyitra városának is van
tudományosan összeállított flórája, mint dr. Schiller Zsigmond, a Pester Lloyd
mai szerkesztjének ifjabbkori taniümánya „Nyitra város és környéke nö-
vényföldtani viszonyainak leírása", 3 a melyben 2472 hazai növényfaj (644
génusz) közül 1297-et Nyitravármegyébl (503 génusz) és 886 fajt (407 genus)
Nyitraváros környékérl tüntet ki. Vágujhely flóráját Keller Emil közli. 4 A
megye flóráját, kivált az él és ásatag moszatokat, ezek után dr. Pantocsek

József kutatta. 5 Ezen túl, kivált még a magasabb vidékein kellene kutatni

és az ujabb idben figyelemre méltatott soktagú génuszait (szeder, zanót,

Hieracium, rózsa, Gentiana, menta stb.) gyjteni s a vegetatió leplének

megalakulását pontosabban földeríteni.

Nyitravármegye flórája növényföldrajzi tekintetekbl méltán az érdé- A nóra „ütoza-

kesebb flóraterületek egyike, mert a növényzete összetételéhez, csoportosítá- t0

^fz
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sához és physiognomiájához nemcsak a legkülönbfelébb geológiai, hanem
klimatológiai momentumok is járulnak, kivált a megye legészakibb privigyei

és legdélibb érsekújvári járásaiban. Míg például a megyének legdélibb ré-

szén, a rónaságon, csupán az akáczfa v. koronafa, vagy a füzes nyújt a forró

nyáron egy kis árnyékot, addig a megye legészakibb községében, Gaj dél-

ben, hol csak májusban tavaszodik ki, szeptemberben pedig nem ritkán a
tél is be szokott köszönteni, a magas hegyzárta szk völgyet vajmi késn éri a

melegít napsugár. Ezért nem csoda, hogy míg Tardoskedd és Újvár táján az

alföldi, pusztai, vagy jobban mondva legeli, a szikes helyen pedig a sós ta-

lajt kedvel sósföldi növényekkel (halophyton) ismerkedhetünk meg : addig
Gajdéi havasainak hegyi rétjén nemcsak az ölnyi magasságú és egész bo-

zótokat alkotó Crepis Sibiricával, de valóságos havasvidéki füvekkel talál-

kozunk.

1 A pozsonyi természettudományi társulat Verhandlungen-jának els évfolyamaiban.
2 A bécsi zoologisch-botan. Gesellschaft Verhandlungen-jában XV. kot. 1865., mint

különnyomás 1—86. old. V. ö. Krzisch, Bemerkungen zu Knapp's Prodromus florae Nitri-

ensis, a bécsi Zool.-botan. Gesellschaft Verhandlungen-jában 1866., 463—74
3 A magyar orvosok és természetvizsgálók Pozsonyban tartott XI. gylésének Mun-

kálataiban. 1866. 296—308. old.
4 Mathem. és Természettudományi Közlemények IV. köt. 1866. 191—225., hozzá a

VI. köt. (1868.) pótadatokat csatolt.
5 Beitráge zur Kenntniss der fossilen Bacillarien Ungarns, 3. köt. 102. tábl. Nagy-

Tapolcsány, 1886—92. — Ausflug in das Facskóer oder Naklate-Gebirge, Oesterr. Botan.

Zeitschrift. 1868., 249-52.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. 45
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A flóra tagjai.

A havasi jellem.

a fióra össze- Nyitravármegye nagyobb részét szántják-vetik, vagy máskép munkál-
o

f
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ják, ezért eredeti növényzetének nagy része kipusztult s a flórája si charac-
teréböl jócskán veszített. Hegyein azonban a vegetatiója bántatlanabb ma-
radt s az orografiai viszonyok a flóra tagozódásában jól kalauzolnak.

Geografiailag és növényzetét tekintve, Nyitravármegye a magyar liaza

északnyugati részében egyike bazánk érdekes és tanulságos területeinek.

Kiváltképen a mészszikláinak eredeti és a haza flóráját kitüntet növény-
zete nevezetes s ez Nyitravármegyét hazánk más ilynem sziklás vidé-
kével nemcsak geologiailag, hanem skori eredeti növényzetével is össze-
kapcsolja. Hazánk nyugati részében felmagasodó három,, f-hegyláncz és

hegysorozat közül a Kis- és Fehér-Kárpátok, meg az sfátra 1 lánczolja
Nyitramegyében is terjeszkedik s a kettt a Vágvölgye választja el egy-
mástól.

A megye flórájának tagjai

:

I. A megye északi részén e hegységeknek még tetemes-magasságú teti
emelkednek, mint a Nagy-Iharos (Nagy-Javorina) északnyugaton, Trencsén-
megyc határán (968 mt.), az Ivánbércz (Inovec 1042 mt.), a Nyugati-Fátrában
a Temetvénynyel, a Réva (Réván) a Veternaholában vagyis a rajeci hava-
sokban (1205 mt.), a megye legészakibb részén, továbbá a Strazsó, a Ptács-
nik (1346 mt.) Barsmegye határán, míg a Tribecs (829 mt.), meg a Zobor-
hegy (587 mt.) a Nagy-Fátra végs nyúlványa.

Ezek a hegytetk leginkább havasi v. havasvidéki vegetatiót táplálnak,

azért növényzetük a Kárpátok nyugati részével, kivált a Fátra havas tetié-
vel egyezbb. Minthogy azonban ez a vidék a Fátrahegységnek már tetemes
lealacsonyodása, ül. elkopása, a havasi vegetatió már nem lehet annyira vál-

tozatos és soktagú, mint amannak magas bérczein és tetin. Nyitravármegye
flórájának ez az egyik nevezetesebb alkotórésze.

E vidék kiválóbb növényei : a kígyónyelvf (Ophioglossum vulgatum), a holdruta
(Botrychium lunaria), korpaf (Lycopodium clavatum), Calamagrostis silvatica, Avena alpe-
stris, Nárdus stricta, Convallaria verticillata, Malaxis monoph3'llos, Valeriána tripteris, Achillea
distans, Carlina acaulis, Hieracium Auricula L (H. collinum Glochn.), Scrofularia vernalis,

Primula elatior, Lysimachia nemorum, Dianthus saxigenus, Vaccinium Myrtillus. V. vitis Idaea
(fenyvesbogyó, áfonya), Pirolák, Haquetia Ejhpactis, Astrantia maior, Aquilegia vulgáris,

Aconitum Anthora, A. Vulparia, Actaea spicata, Arabis multicaulis Neilr., Lunaria macro-
poda Borb., Sagina nodosa, gyakrabban mint var. glandulosa, Alsine laricifolia, Polygala
arnara, Alchemilla vulgáris, Geránium pratense.

II. A Kis- és Fehér-Kárpátokon a haza belsejének növényzetétl elté-

rbb vegetatió díszlik, melyet a növényföldrajzban közönségesen kvád flórá-

nak (flóra Quadica) nevezünk. Jelleméhez tartozik kivált a répafeny v. búr-
feny avagy búrfa (Pinus silvestris) erdeje, valamint sajátságos szederbok-
rok tenyészése, aminket a haza egyéb részén hiába keresnénk. A fehér

Knautia tenyészése is itt végzdik hazánkban ; a Linaria arvensis, Helo-
sciadium repens is jelleme. Ez Nyitravármegye flórájának második és nyugati
tagozatja.

III. A vármegye alacsonyabb hegyi és dombos vidékét rendesen szánt-

ják-vetik, vagy másképen mvelik, avagy erdség borítja. A növényzet itt

sokkal kevertebb és jellemét veszti. Úton-útfélen, mezsgyén, a mindenfell
összehurczolt növényzet az eredeti vegetatióval keveredik, st gyakran he-
lyébl kiszorította és kiszorítja. Ez a munkált dombvidék flórája. Ahol azon-

ban a dombvidéknek sziklás vagy nagyobb sziklacsoportjai vannak, ott az

eke meg a kapa nem mködhetik és nem ront Itt van a verfényes lejtn
v. a sziklás tetn annak a régi vegetatiónak a maradéka, amely hazánk
egyéb vidékén, pl. a Balaton mellékén, a Bakony déli lejtin, a fváros
körül vagy a Mátrában is, mint magyarföldi növényzet 2 más növényzet közül

nagyon kirívó, s amely tehát világosan skorbeli elterjedésrl tanúskodik.

Ezen növények közül némelyik változatlanul egész a havascsúcsig ter-

jed (Drabu lasiocarpa Rochel), némelyik többé-kevésbbé átváltozik. Ha a

Kárpátoknak harmadkori fölemelkedésébl indulunk ki, akkor az alacso-

Kvád flóra.

Alacsonyabb
hegy és domb-

vidék.

1 Lásd a Fátrahegység nemzeti és növényzeti alapon. A bpesti V. ker. állami fó'reál-

isk. 26. értesítjének 13— 14. stb. old.

2 A magyarföldiség alatt itt nem épen hazai benszülött növényeket, hanem eredeti

magyar növónyszövetkezetet értünk.
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nyabb vidék növénye jutott az sidben a síkról a fels régióba. De az

idk bosszú folyamán a bavas vezérnövénye az alvidékre is lejuthatott, így
hát valósággal meg nem mondható, hol kezddött az átformálódás, lent-e

vagy a havason ; inkább hihet, hogy mind a két helyen.

A mészsziklás, füves, erdtlen lejtk magyarföldi növényeinek legkiválóbbjai : a

Triticum cristatum, Poa Badensis, Gagea pusilla, G. Bohemica, Allium montanum, Iris

pumila, Thesiurn humile, Inula Germanica, I. kybrida var. pseudo-ensiformis, I. oculus
christi, Achillea setacea, A. Pannonica Scheele (A lanata aut.), A. Neilreichii Kern. (A.

nobilis Knapp), Artemisia Pontica, A. scoparia, Jurinea mollis, Scorzonera Austriaca, Ta-
raxacum serotinum, Lactuca viminea. Hieracium ecliioides, Campanula Sibirica, Glechoma
hirsuta, Nepeta Pannonica, Phlomis tuberosa, Bupleurum affine Sadl. (B. Gerardi aut.), Glo-
bularia Willkommii Nym. (Gl. vulgáris aut.), Echiuni rubrum, E. altissimum, Onosma are-

narium, 0. setosum (0. ecliioides Knapp ?, non L.), Odontites lutea, Adonis vernalis, He-
speris tristis, Thlaspi Jankae, Biscutella laevigata, Draba lasiocarpa, Alvssum montanum, A.
saxatile, Helianthemum Fumana, H. chamaecistus, Dianthus collinus, Polygala maior, Coro-
nilla vaginalis, stb.

IV. A megyének völgyei, a Vág meg a Nyitra síkja, valamint a megye ^ ny
S
vidéke"

déli áldásterm rónája általában munkált vidék, ahol a vegetató még jobban
keveredett és az eredeti növényzet, a magyar Kis-Alföld növényzete, még
jobban pusztult. Mindazáltal ez a vidék termhelyeivel és növényzetével a

hegyvidékétl tetemesen különbözik, ezért ezt a vidéket Nyitravármegye
flórája 4-ik tagozatának tekintjük.

A megye déli részén Cirsium brachycephalum, Salvia Aethiopis, S. Austriaca, An-
chusa Italica, Clematis integrifolia stb. a jellemz. A szikes és mocsaras vidék, valamint a
homokos mezk növényzete (360. stb. old.) is e tagozathoz tartozik.

Ez a négy vidék a megye flórájának összetev nagyobb tagja, ebbl ke-
veredik és tarkul Nyitramegye növényzete. Flóránk két els tagozatja hegyi
és havasi vegetatio, a másik kettnek eredeti növényzete, a mennyiben még
megvan, a magyarföldi (vagy helytelenül pontusi) flórának északnyugoti
tagozatja.

Délibbj elleni íí növénye Nyitravármegyének : a bojtorjánpázsit (Tragus), a Juncus Tena- Déli növények.

geia, Eragrostis maior, Carex pilosa, Muscari racemosum (gyöngyike), Hemerocallis fúlva,

Polygonatum latifolium, Anacamptis pyramidalis, Ophris arachnites, Cephalaria Transsilva-

nica, Crepis Nicaeensis, Carpesium cernuum, Pyrethrum Parthenium, Rubia tinctorum, Ga-
lium Pedemontanum, Lonicera Caprifolium , a súlyom, a Melissa offlcinalis , Teucrium
Botrys, T. Scorodonia, Scandix pecten Veneris, Cuscuta lupuliformis Krock. (C. monogyna
Knapp, non Vahi), Veronica Persica, Ranunculus Illj'ricus, Cerastium umbrosum, Geránium
Pyrenaicum, Salvia Aethiopis, Sideritis montana, Reseda phyteuma, Conringia orientális stb.

A Tribecs, Ivánbércz, a Kis-Magura, a facskói hegység, nemkülönben A hegyvidék.

a Vág- és Morvafolyó között elterül Fehér- és Kis-Kárpátok csoportjához

tartozó hegység csúcsai az északnyugati Kárpátok vagy a Fátra növényze-
tének elemeit táplálják, de mint alacsonyabb termhelyen, a havasi flóra

mindenesetre fogyatékosabb. A hegy oldalain némi elteréssel inkább az a

növény van, amely a hazának más helyein is ily magasságban terem. Ezek-
ben a hegységekben, a hallatlan erdpusztítások ellenére, még serd jelle-

mét hirdet bükkösre vagy fenyvesre bukkanunk. A régi tölgyes a völgy
partjait alkotó elhegyeket meg a dombos vidékeket foglalta el. E terüle-

teken azonban a magyarföldi növényzetnek nemcsak egy érdekes tagja esett

áldozatául a terjeszked kultúrának, mely minden mívelhet területet szol-

gálatába ejt, vagy pedig a hallatlan módon zött cserhántásnak. Megemlí-
tendnek tartjuk, hogy a tkés-uj falusi katlanban, de csakis itt, még ma-
gas, 50 éves tölgyön is a fejrevágást (Kopfwirtschaft) alkalmazzák, tehát a
tölgyet, akár mint a fzfát, úgy kezelik.

Legnevezetesebb pontja a Nyugati-Fátra flórájának a Gajdéi község
határában lev, kimondhatatlan szépség Réva-hegy, ennek erdszélein és

nagykiterjedés havasaljai rétjein, továbbá az Ivánbércz (Inovecz) hegység-
ben, az Iharos (Javorina) hegyi rétjein, ama hegységnek podhrágyi mészszik-
láin lelhetk a legkiválóbb havasi növények. Az Ivánbércz-hegységnek temet-
vényi mészszikláin a Draba lasiocarpa, az Onosma, az Ophrys arachnites máris a
magyarföldi flóra szülöttje, a Thalictrum foetidum szigetszeren n itt. E
flóraterület legremekebbjei és a legdúsabb mennyisége a Nyitra város környé-
kén elterül dombokon, pl. a Mária-hegyen, a Martoni-, az Urbán- és a
Zobor-hegyen találhatók.

A magyarföldi növényzet Nyitravármegyében a Nyitravölgyben, Viszo- nlXS'
csány, a Vágvölgyben, Galgócz táján éri el elterjedésének legészakibb hatá-

45*



356 Nyitravármegye flórája.

A flóra kivá-
lóbbjai.

Szigetszer
termhely.

A termhely
hatása a

növényzetre.

rát. A gazdasági növények közül a szll a Vágvölgyében még Vágujhely
táján, a Nyitravölgyében pedig Nagy-Bélicz mellett, itt a volt gosztonyi szl-
lhegyen, sikerrel mvelhet. Mindkét szllvidék borterméke jó, a váguj-
belyi vörös még jóhir is.

Ámbár Nyitravármegye a növényspecialitások bségével nem rendel-

kezik, mégis egyes alakja Nyitramegyén kívül hazánkból eddig beigazol-

tan nem ismeretes. Ilyenek az egysejt kovamoszatok osztályából, az ed-

dig csak Ausztráliából Yarra-Yarra vidékérl, meg az aequatoriális tájakról

ismert és már Kützingtl leirt és lerajzolt Achnanthes inflata, melyet e sorok
írója, Tavarnokon, báró Stummer Ágoston remek, mintaszeren tartott park-
jának a tavában, mint élsködt, a kálmosgyökér (Acorus calamus) levelein

talált.

Figyelemreméltó, hogy ez az élsköd moszat éppen a Kelet-Indiából
származó orvosi kálmoslevélen található, ami talán még az idejutásának
körülményeit is kideríthetné (Borbás).

Más, kivált virágzó növénye Nyitravármegyének, terjed a szomszéd me-
gyében is, de több növényének mégis Nyitravármegye az eredeti termhelye,
vagyis innen ismertették legelször.

Ilyen a Centaurea coriacea W. et Kit., nagyfészk búzavirágfaj, Nyitra-

és Túróczvármegyék magasabb-vidéki erdeibl, mely havasaljai jellemét te-

kintve, a C. alpestris felé közeledik, a mely a keleti Tátra mészszikláinak
kiváló növénye. Ilyen az Euphorbia pulverulenta Kit. 1 nev kutyatej Báb kö-
rül, a Thlaspi Jankae Kern (tarsolyf) a Zobor-hegyrl, a Draba lasiocarpa

(sziklagyöngye) a Temetvényrl, stb. Nevezetes a Keller i. h. 208. old.

említett fehérvrágú Anagallis coerulea var. albifacla Borb., valamint az Ar-
meria vulgáris is, ha az utóbbi nyitramegyei termhelye tévedésen nem
alapul. Lásd még a Sempervivumot a 360. old.

Prasicz vidékén a Trifohum médium v. Tr. flexuosum 2 alakja alsó levelei-

nek hegyükön kiharapott alakjával eltér, Trifolium Haynaldianum nevet ka-
pott, de mint verfényes helyen term, szikárabb és kisebblevel alakot a

Tr. flexuosum-tól elválasztani már azért sem lehetséges és czélszer, mert
már Menyhárth László egy esztendvel elbb ugyancsak a Trifolium flexuosum-

nak bujább, levelesebb és nagyobb level alakját nevezte Tr. Haynaldianum-
nak, 3 tehát a késbbi Tr. Haynaldianum Pánt. az elsbbség nyomán hasz-
nálatba nem jöhet, de mind a két név, mint jelentéktelen s nem állandó

eltérés a Tr. flexuosum synonymja marad.
A Teucrium Scorodonia L. déli és nyugat-európai növény, a Tribecs-

hegység trachytos vagy agyagpalás eldombján, a Zadok melletti Hozlicza-

hegytl a nyitra-szerdahelyi határban emelked Hodovicska-hegy'berí elszige-

telve terem egyedül Magyarország bensbb részében, s ez Európában a leg-

keletibb termhelye.
Az ilyen magányos, szigetszer, valamely rendes termhelytl elszakí-

tott és messze-es tenyészése a növénynek igen nevezetes. Vagy ujabbkori
behurczolás eredménye ez ; a növény másutt, az uj helyén is meglelvén élet-

kellékét elszaporodik, de onnan tovább terjedni nem tud. Ha systematikai
rokonság nem fzi a hely más növényeihez, akkor a Teucrium Scorodonia-t

is ilyennek kell tekintenünk. Máskép mint skori termhelyet kellene tekinte-

nünk. A T. Scorodonia t. i. a Karszton, Horvátországnak némely helyén (Ka-
meral-Moravicza és Bród között) gyakori. E növényt tehát oly növény-
geográfiai emléknek is tekinthetjük, mely Nyitramegyében abból az id-
bl maradt vissza, a midn a T. Scorodonia elterjedése egyenletesebb \-olt

Horvátország felé. Vagy mind a két helyre behurczolák ; de történetileg be
nem bizonyítható (Borbás).

Az összes küls hatás közül, mely a növény elterjedésére és fejldé-

désére befolyással van, a termhely a legkirívóbb, azért a nyitramegyei
növényzet beosztásánál is a termhelyek szerint haladunk. E szerint van

1 Schultes, Oesterreichs Flóra, II. Theil 1814. 21. old.

Additamenta ad floram Hungaricam, Halle 1864. 259.

Euphorbia Bábensis Kitaibel,

317-

2 Oesterreichische Botan. Zeitschrift 1878. 382.
3 V. ö. Borbás Vince, a Haynald-féle lóherékrl, a Földmvelési Érdekeink 1880. évf.

-18. old.
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havasalja, erd, napos, bokros, sziklás és köves termhely, van legel, rét, mo-
csár- és folyóvízmellék, van munkált föld, a gazos hely vegetációja, végül
a teresztett növény.

A havasaljai táj vegetatiója. Ez Nyitravármegyében csakis a gajdeli ha-
tárban elterül réteken és partokon észlelhet. Eddig ezen a tájon a követ-
kez növények találtattak

:

Aspidiuni Lonchitia (havasi jíafrány). — Phleum Michelii, Phl. alpinum. — Agro-
stis alpina, A. rupestris. — Avena alpestris (havasi zab). — Poa alpina (havasi perje).— Festuca varia (csenkesz). — Carex atrata (fekete sás), C. capülaris, C. firma. —
Thesium alpinum. — Rumex alpinus (havasi lósóska). — Scabiosa lucida. — Adenostyles
stipularis Wahlenb. 1 (A Kerneri Simk., bérczlapú). — Senecio crispus d. alpinus — Crepis
Jacquini. 2 — Galium Sudeticum, Gentiana Fatrae Borb. — Veronica saxatilis. — Rhinan-
thus alpestris Wahlenb. — Androsace lactea, Soldanella montana b. minor Schur (Soldanella
alpina Autor. Hung.) — Ranunculus montanus. — Caltha alpina. — Alsine laricifolia. —
Potentilla aurea.

Mint havasvölgyi lesodort növény Vágujhelyen a csermelyciprus {Myricaria Germanica),
a Vág szigetein pedig az Epilobium Dodonaei említésre méltó. Ellenben az Allium ochroleu-
cum, Centaurea coriacea, Calamintha alpina, Girsium decussatum, a Fátra-hegység jellemz
flórájának szétfoszladozásából való maradék.

A Réva-csúcson Veratrum Lobeliammi, Allium ursinum, Knautia silvatica, Scabiosa
lucida, Doronicum Austriacum, Centaurea Austriaca, C. mollis, Cirsium Erisithales, Picris

Havasaljai
növényzet.

BÁRÓ WODIANER^ALBERT KOMJÁTI PÁLMAHÁZA.

Tatrae Borb. 1894. capitulis, quam in P. hieracioide duplo maioribus, nigris, f'oliis latioribus,

Prenanthes purpurea, Mulgedium alpinum, Phyteuma orbiculare, Ph. spicatum, Campanula
Carpatica, Calamintha alpina, Stachys alpina, Rhinanthus alpestris, Bupleurum coloratum,

Ribes Grossularia, R. rubrum, Ranunculus aconitifolius, Moeringia muscosa, Melandrium
rubrum, Geránium batrachioides Cav., Potentilla villosa (Cr.), Coronilla montana terem.

Az erd a megye összes területének 30°/ -át foglalja el. Megkülönböz- Az erds.

tétjük a völgyben a fzfa, nyárfa, égerfa és krisfa ligetjét és berkét, azon-
kívül a nem eredeti, de teljesen meghonosodott akáczfaerdket. Ezt az

övet követi a völgy elhegyeit teljesen borító és a magyarföldi flóra remek
fajait felnevel tölgyes, mely Nyitravármegyében még 30 éve is az összes

dombokat elfoglalta, de amelynek legnagyobb része a mezgazdásági kul-

túrának esett áldozatul.

A tölgyes legvégs övét a Calluna vagy csarab foglalja el, ott nagy
területeket borítván.

A harmadik erd-öv, a bükkös meg a nyíres, a fhegylánczolatokat Fenyves.

foglalja el. A fenyves, mint a bükköt követ negyedik erdei zóna, Nyitra-

megyében csupán a privigyei járásban van, hol az erdei v. répafeny v.

búrfa, a jegenye feny meg a rozmaringfeny erdzónákat alkot.

A Morva-folyó lapályán s a szeniczi járásban rengeteg répa-feny

1 In Carpatorum iugis nulla aha Adenostylis species ereseit ; nec A. alpina, nec A.

orientális ibidem invenitur (Borbás).
2 Ezt Hausknecht var. Carpaíica-nak nevezte (Borbás).
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Erd fás

növényzete.

Szeder.

Télizöld tölgy.

A magas erd
fái.

Alárendelt erdei

flóra.

alkotta fenyves van s a pozsonymegyei Lozornó községtl a Miava-folyón
át Miaváig, 10—12 kilométernyi szélességben terjed. Ilyen, a búrerd hazánk
egyéb részén, Túrócz- és Vasvármegye kivételével nincs, tehát hazánk
egyéb fenyvesének és más erdejének ellentéte. 1

Azt állítják, hogy ezek a fenyvesek a hajdan hasonló kiterjedés
bükkfaerdket helyettesítik s hogy a bükknek visszamaradt egyes törzseit

most is láthatjuk. Mint a megye különlegessége, megemlítend a Radosna
és Podhragy községekben, meszes talajon díszl gesztenyés.

A erd-alkotó fás növények nagyobb része ugyanaz, amely a magyar
haza északi részein. Az egész Fátra-hegységet jellemz almaféle bokrok na-
gyobb száma Nyitravármegyében is n, a rózsa génusz elég tagosult. Leg-
kiválóbb fás növénye Nyitravármegyének a szeder, melynek szisztematikai

tagosultsága, hogy nagyon messzire ne menjünk, Pozsony hegyein kezd-
dik s a Kis-Kárpátoknak nyitramegyei részén haladva, legnagyobb változa-
tosságát Trencsénmegye déli részén, kivált a Bosácz völgyében és Nemes-
Podhrágy körül éri el. Azoknak a nevezetes fajoknak egy része, melyeket
Holiiby itt felismert, vagy mint ujat leirt, Nyitramegye hegyem is n, amint
többet Holuby innen egyenesen közöl is.

Mint fenologiai jelenség említésre méltó, hogy Nyitravármegye tölgy-
erdeiben, Elefánt határában, a cserfa (Quercus Austriaca var. subperennis Bolle),

meg a pelyhestölgy némely fajtája télen át is megtartja lombozatját és 16—20
fok hidegben is szépen zöldéi, ami a beküldött példa nyomán „Örökzöld és kite-

lel lomb" 2 czím czikk megírására nyújtott alkalmat.
Az erd fái a következk :

A Pinus silvestris, erdei feny, répa-feny v. búrfa. — Abies álba v. pectinata, fehér-
csíkií v. gyantás-feny, A. Picea, v. excelsa, jegenye feny. — Larix Europaea, rozmaring-
feny. — Juniperus communis, boróka. — Taxus baccata, tiszafa. — Betula pendula,
nyirfa. — Alnus glutinosa, enyves égerfa, A. incana, fehér égerfa. — Corylus avellana,

mogyorófa. — Quercus sessiliflora, muzsdaly-tölgy, Qu. pedunculata, mocsár-tölgy v. ko-
csános tölgy, Qu. pubescens, pelyhes tölgy, Qu. Austriaca,3 cserfa — Fagus silvatica,

bükkfa. — Ulmus campestris, TJ. effusa, szilfa. — Humulus Lupulus, a komló. — többféle
fz: Salix fragilis, S. álba, S. amygdalina, S. viminalis, S. cinerea, S. caprea, a nyárfa
(Populus álba, P. tremula, P. nigra), a Lonicera Caprifolium, L. Xylosteum, a bangitafa
(Viburnum Lantana), kányafa (V. opulus), bodzafa (Sambucus nigra), piros bodzafa, (S.

racemosa), fagyai (Ligustrum vulgare), krisfa (Fraxinus excelsior), somfa (Cornus mas),
vörösgyr (C. sanguinea), egres (Ribes Grossulariae), ribizke (R. rubrum, R nigrum),
iszalag (Clematis Vitaiba), sóskabokor (Berberis vulgáris), a nagyobb- és kisebblevel hársfa
(Tilia platyphyllos, T. cordata), juhar-fajok (Acer pseudoplatanus, A. campestre, A. Tatari-
cum), > hólyagmogyoró v. szerencsedió (Staphylea pinnata), kecskerágó (Evonymus Europaeus,
E. verrucosus, E. latifolius), varjútövis (Rhamnus cathartica, Rh. saxatilis), kutyafa v.

ebsefa (Rh. Frangula), vadkörtefa (Pyrus communis), vadalmafa (Pyrus Malus), berkenye-
fajok (Sorbus aucuparia, S. domestica, S. Ária), a barkóczafa (S. torminalis), a madárbirs
(Cotoneaster integerrima, C. tomentosa), galagonya (Crataegus Oxyacantha, Cr. nigra), tehát
itt is elegend számú almaféle bokor, mint a Fátrában. — vadrózsák (Rosa canina, R. ru-

biginosa, R. tomentosa, R. silvestris). — a málna (Rubus Idaeus), sokféle szeder (Rubus candi-
cans, Ru. caesius), gyöngyve?sz (Spiraea salicilolia, Sp. crenata), kökény (Prunus spiuosa),

cseresznye (Pr. avium), májusfa vagy fürtös meggy (Pr. Padus), nyúlzanót (Sarotliamnus
vulgáris), aranyzápor (Cytisus Laburnum), dudafürt (Colutea arborescens).

Az alárendelt erdei flóra tagja a siírlóf (Equisetum Telmateja, Equ. silvaticum, Equ.
hiemale), a kméz (Polypodium vulgare, P. Phegopteris, P. Dryopteiis, P. Robertianum), az
ölyvharaszt (Pteris aquilina),. páfrány (Aspidium aculeatum, A. spinulosum, A. Lonchitis,
A. Filix mas), a höljryharaszt (Athyrium filix femina), a korpaf (Lycopodium clavatum),
hegyi zabfajok (Avena flexuosa, A. caryophyllea, A. capillaris), ligeti perje (Poa nemoralis),
gyöngyperje (Melica nutans, M. uniflora), csenkeszfajok (Festuca silvatica, F gigantea), sás
(Carex muricata var. 8 et y Neilr., C. umbrosa, C. digitata, C. pilosa, C. pallescens, C. sil-

vatica), szittyóperje (Luzula pilosa, L. albida, L. campestris), turbánliliom Lilium Martagon),
tyúktaréj (Gagea minima, G lutea), gyöngyjáczint (Scilla bifolia), farkasszem (Paris quadri-
folia), salamonpecsét (Convallaria multiflora, C, latifolia, C. verticillata), májusgyöngye (Ma-
janthemum bifolium), gyöngyvirág, hóvirág (Galanthus nivalis), kosbor (Orchis pallens,

Limodorum abortivum, Epipogum aphyllum), madárfészek (Neottia nidus avis), evetkef
(Epipactis latifolia), Cephalanthera pallens, C. ensifolia, C. rubra, kontyvirág (Árum macula-
tum), ligeti sóska (Rumex nemorosus), farkashárs (Daphne Mezereum), Asarum Europaeum,
hélyakiit (Dipsacus pilosus), Knautia silvatica, K. Kitaibelii és var Kossuthii, sédkender
(Eupatorium cannabinum), aranyvessz (Solidago virga aurea), Telekia speciosa, Tanacetum
vulgare, T. Parthenium, T corymbosum, a gyopár (Gnaphalium silvaticum, Gn. dioicum),

1 Magyarország Vármegyéi és Városai : Vasvármegye 522. old.
2 Terin. Tud. Közi. 247. fiiz 1890. 123—29. old. v. ö. u. i. a. 106. old.
3 Dr. Kállay közleményébl (Term. Tud. Közlöny 1890. 106.) lehet következtetni, hogy

Elefánt környékén a Quercus hieinalis, vagyis hosszú kocsános mocsártölgy is terem.
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parlaggyapja (Filago Germanica, F. montana), zergevirág(Doronicum Pardalianches), Carpe-
sium cernuum, Senecio viscosus, S. silvaticus, bogács (Carduus crispus, C. glaucus, Cen-
taurea coriacea, Serratula tinctoria, Hypochaeris radicata, Prenanthes purpurea, Lactuca
quercina, L. sagittata, L. muralis, a siposka (Crepis paludosa, Cr. Sihirica), hölgymái (Hiera-

cium muiorum var. a et y Neilr.), Phyteuma spicatum, csengetyüke (Campanula Trachelium.
C. latifolia, C persicifolia, C. pseudolanceolata, C. Cervicaria), Galium silvaticum, Asperula
odorata, a boncsfü (Vinca minor), szentlászlófüve (Gentiana cruciata), ezerjóf (Erythraea
Centaurium), zsálya (Salvia glutinosa), Prunella vulgáris, katona-petrezselyem (Glechoma
hederacea), Melittu rnelissophylla, Galeobdolon luteum, kenderikef (Galeopsis pubescens,
G versicolor), tisztesf (Stachys silvatica), fodorka (Teucrium scorodonia), tüdf (Pulmo-
naria mollissima, P. officina lis), erdei nefehjts (Myosotis silvatica, M sparsiflora), Cynoglos-
sum Germanicum, gumós nadályt (Symphytum tuberosum), folyóka (Convolvulus sepium),
zsidócseresznye (Phy*alis Alkekengi), nadragulya (Atropa Belladonna), ökörfarkkóró (Ver-
bascum nigrum, V. Holubyanum Borb. [V thapsiforme X Austriacum, Ivánbérc], Scrofularia
nodosa, Ser. vernalis), gyszvirág (Digitális ambigua), Veronica montana, V. officinalis, V.
verna, csormolya (Melampyrum nemorosum, M. pratense, M. silvaticum), Primula acaulis,

Cortusa Matthioli, Lysimacbia nemorum, Calluna vulgáris, Pirola rotundifolia, P. minor, P.

secunda, P. umbellata, Monotropa Hypopitys, Sanicula Europaea, Hacquetia Epipactis,

Astrantia major, Pimpinella magna, Bupleurum coloratum, Peucedanum Chabraei, Chaero-
phyllum aromaticum, Adoxa moschatellina, borostyán (Hedera Helix), Loranthus Europaeus,
Clirysosplenium alternifolium, májkökörcsin (Hepatica triloba), szellrózsa (Anemone nemo-
rosa, A. ranunculoides), boglárka (Ranunculus auricomus), Isopyrum thalictroides, hegyi
szarkaláb (Delphiniuni elatum), sisakvirág (Aconitum Vulparia), békabogyó (Actaea spicata),

poloskavész (Cimicifuga foetida), kakassarok (Corydalis cava, C. solida), kakuktorma (Car-

damine impatiens), bérezvirág (Dentaria enneaphyüa, D. bulbifera), az ibolya, (Viola odo-
rata, V. silvestris, V. mirabilis, V. biflora), Stellaria nemorum, Cerastium silvaticum, szegf
(Dianthus Armeria, D. superbus), Silene nutans, enyvecske (Lychnis Viscaria), orbánezf,
(Hypericum quadrangulum, H. montanum, H. hirsutum), kutyatej (Euphorbia amygdaloides),
Geránium batrachioides, Oxalis acetosella, nenyulj-hozzám (Impatiens nohtangere), Epilo-
bium augustifolium, E. montanum, E. adnatum, Circaea lutetiana, C. alpina, szamócza
(Fragaria vesca, Fr. elatior), Potentilla Tormentilla, P. verna d. opaca, Geum urbanum.
Dorycnium herbaceum, Astragalus glycyphyllos, kaszanyg (Vicia cassubica, V. dumetorum,
V. sepium), erdei bükköny (Lathyrus silvestris), lednek (ürobus vernus, 0. niger).

A ligetben, füves kertben és ritkább erdségben kiválóan a következk Liget

nnek :

növényzete.

Brachypodium silvaticum. — Triticum caninum. — Ornithogalum nutans, hagymafajok
(Allium Scorodoprasum, A. ursinum). — Narcissus Pseudonarcissus, elvadulva. — Parietaria

officinalis. — Senecio sarracenius. — Cirsium arvense. — Lapsana communis. — Galium
Aparine — Lamiutn maculatum — Lithospermum officináié. — Lathraea squamaria —
Aegopodium Podagraria. — Chaerophyllum temulum. — Viscum album(iagyöngy), Ranun-
culus Ficaria (istenbúza v. trencséni manna). — Eranthis hiemalis, elvadulva. — Alliaria

officinalis. — Erysimum cheiranthoides, E. odoratum. — Moehringia trinervia. — Saponaria
officinalis. — Cucubalus baccifer. — Mercurialis perennis. — Melilotus albus.

Napsütötte bokros helyek, részben a szllövidék vegetácziója. A vegetácziónak
bot

apslt8ítek
ez a tája leginkább az elhegység mészk és trachytos talaján fejldik, részben a szsuh-

mint a rét és erd közé es növényzeti tag. Hazánk flórájának számos ne-
Vld

cziója

geta"

vezetessége terem itt. Nevezetesebb a
Stipa pennata, St. capillata (árvalányhaj). — Poa Badensis. — Melica ciliata. —

Koeleria eristata — Festuca myuros. — Brachypodium pinnatum. — Triticum repens. —
Carex muricata var. a — Carex humilis, C. Michelii. — Allium rotundum, A. oleraceum,
A. flavum. — Anthericum ramosum. — Convallaria Polygonatum, C. majális. - Iris Ger-
manica, I. variegata, I pumila. — Orchis fusca. — Himantoglosum hircinum. — Ophrys
arachnites. — Cypripedium Calceolus, rigópohár. — Chenopodium Botrys. — Polygonum
dumetorum, Thesium linophyllum, Th. ramosum. — Aristolochia Clematitis (farkasalma). —
Scabiosa lucida. — Aster Amellus, A. aeris, Lynosyris vulgáris. — Inula Germatdca, I. ensifolia,

I. salicina, I. hirta, I. Conyza, I. Oculus Christi. — Anthein is tinctoria. — Achillea Neilreichii,

(Lubina), ürömfajok (Artemisia Absinthium, A. Pontica, A. vulgáris). — Senecio tenuifolius.

—

Echinops sphaerocephalus. — Centaurea phrygia, C. axillaris - • Cirsium eriophorum. — Serra-
tula heterophylla. — Jutinea mollis. — Scorzonera purpurea. — Lactuca perennis, L. quercina,
L viminea. — Hieracium praealtum, H. murorum /9. glaucescens, H. umbellatum, csenge-
tyükefajok [Campanula Bonouiensis (C Tauscheri Kern.), C. Ruthenica, C. rapunculoides,
C. Rapunculus, C. glomerata, C. Sibirica], ragadvány [Galium cruciatum, G. erectum Huds.,
(G. lucidum Knapp. non. Ali.), G. Pedemontanum], — Asperula tinctoria, A. cynanchica, A.
galioides, földi bodza (Sambucus Ebulus), méreggyilok ( Vincetoxicum officináié). —
Origanum vulgare. — Calamintha officinalis, C. Clinopodium. — Melissa officinalis. —
Prunella vulgáris, P. grandiflora, tisztesf (Stachys recta). — Sideritis montana. —
Phlomis tuberosa, fodorka (Teucrium Botrys, T. Chamaedrys, T. scorodonia, T. montanum).
— Ajuga Genevensis — Globularia Willkommii, Onosma setosum. — Lithospermum purpureo-
coeruleum. — Myosotis hispida, M. stricta. — Cuscuta Europaea — Lycium Barbarum. —
Verbascum Thapsus, V. Lychnitis, V. Austriacum, V. phoeniceum. — Linaria genistifolia. —
Veronica chamaedrys, V. Teucrium, V. dentata, V. spicata. — Euphrasia lutea. — Melam-
pyrum eristatum. — Orobanche Epythymum, 0. Galii, 0. coerulea — Bupleurum affine,

B. falcatum. — Seseli Hippomarathrum, S. glaucum, S. varium, S. annuum. — Libanotis
montana. — Peucedanum Alsaticum. — Tordylium maximum. — Laserpitium latifolium. —
Orlaya grandiflora. — Torilis Anthriscus. — Chaerophyllum bulbosum — Conium macu-
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Sziklás és köves
helyek vegetá-

cziója.

Folyómellék.

Legel.

Homok
növényzete.

latum. — Sedum maximum, S. acre, S. Bologniense. — Clematis recta. — Thalictrum col-

linum, kökörcsin (Pulsatilla nigricans, P. grandis). — Anemone silvestris (szellrózsa), —
Adonis vernalis. — Ranunculus polyanthemos — Aconitum Anthora. — Papaver Argemone.
— Turritis glabra — Arahis auriculata, A. Thaliana. — Hesperis rnatronalis. — Sisymbrium
strictinsimum. — Erysimum odoratum. — Draba muralis , D. nemorosa, pápaszemf
(Biscutella laevigata). — Isatis tinctoria. — Rapistrum perenne. — Heliantkemum Fumana,
H. oelandicum d canum, Helianthemum vulgare. — Bryonia álba, B. dioica. — Alsine verna
d collina — Stellaria holostea. — Cerastium brachypetalum. — Dianthus collinus. — Silene

inflata. — Lavatera Thuringiaca. — Hypericum perforatum. — Polygala major, P. amara d
grandiflora. — Euphorbia polychroma, E. salicifolia, E. virgata, a nagyobbik ezerjóf
(Dictamnus albus). — Geránium sanguineum, G. divaricatum, G. Robertianum. G. Pyrenaicum,
lenfajok (Linum üavum, L. hirsntum, L temiifolium), birsalmafa (Cydonia vulgáris), Rosa
spinosissima, R Austriaca. — szamócza (Fragaria collina), Potentilla arenaria Borkh.,
P. collina (hihetleg a P. macrotoma Borb.), P. argentea, P. patula, P adscendens W. et

Kit., P. recta. — Asjrimonia Eupatoria, meggyfa (Prunus Cerasus), törpe meggy (P.

Chamaecerasus), török v. szagos meggyfa (P. Mahaleb). — Genista Germanica, G. tinctoria,

G pilosa, zanót (Cytisus nigricans, 0. Austriacus, C. aggregatus), nyulhere (Anthyllis

Vulneraria). — Medicago minima. — Melilotus coerulea, — lóherefajok (Trifolium médium,
Tr. alpesire, Tr. rubens), Lotus corniculatus, kaszanyüg (Vicia hirsuta, V. tetrasperma,
V cassubica, V. Cracca, V. Pannonica, V.lathyroides). — Lathyrus hirsutus, L. latifolius,

Coronilla vaginalis.

Sziklás és köves helyek vegetációja a hegy sziklás, ktördelékes helyein,

a hegyi patakok mentén, kavics-hordalékon virít. A mészsziklák számos
vezérnövénye annak a régi közös vegetatiónak a maradéka, a mely erede-

tileg hazánk nyugati részének (a fváros, Balatonmellék stb.) mészhegyein
az sibb idben nyílott. Némelyik faj az egyik helyen többé-kevésbbé
megváltozott, alakulni kezd és azután helyettesít fajjá változik.

E helyen n több bodorkafaj (Asplenium Trichomanes, A. viridis, A. setentrionale,

A. ruta muraria). — Cystopteris fragilis. — Sesleria varia. — Avena fiavescens, A. alpestris,
— Allium montanum, A. ochroleucum, spanyol sóska. (Rumex scutatus), havasi zsellérke

(Thesium alpinum). — Valeriána tripteris. — Scorzonera Austriaca, Seseli montanum. —
Sedum album, kövi rózsa. (Sempervivum tectorum, S. hirtum, 1 S. soboliferum), k-
törke (Saxifraga Aizoon, S. tridactylites) Thalictrum foetidum, Th. minus. — Hutschinsia
petraea. — Arabis Turrita, A. arenosa, szirtaranya (Alyssum montanum), sziklagyöngye
(Draba lasiocarpa). — Alsine laricifolia, A. setacea, A. fasciculata. — Moehringia muscosa. —
Dianthus plumarius, a) saxatilis. — Geránium lucidum. — Potentilla rupestris.

A folyó és patak medrében kavicsos helyen a következ terem

:

A hélyakút (Dipsacus silvestris, D. laciniatus). — Erigeron acer. — Verbascum phlo-
moides. —Barbarea vulgáris. — Thl«spi campestre. — Saponaria ofücinalis. — Hypericum
perforatum, csermelycziprus (Myricaria Germanica). — Oenothera biennis.

Legel vegetációja. Nyitravármegyében a legel, még barmincz éve, a
tagosítás eltt, kivált a term völgyekben rengeteg volt, ma csakis a ter-

méketlen, a gazdaságra különben hasznavehetetlen, nehezen hozzáférhet
helyen maradt meg. A legelk legnagyobb részét feltörték s ott, ahol azeltt
a magyarföldi flórának nem egy becses tagja díszítette a területet, ma b-
séges termést nyújtó búzamez terül el. A legel füve ma leginkább a

hasznavehetetlen mély utak partját növi be s itt a botanikust nem egy ritka

növény lepi meg. Itt szeret tartózkodni a kártékony ürge.

Gyepes homokterületen, homokdombon, legeln és futóhomokban terem :

a Phleum Boehmeri, a bojtorjánpázsit (Tragus racemosus). — Stipa capillata, csillag-

pázsit (Cynodon Dactylon), perje (Poa dura, P. bulbosa). — Koeleria eristata. — Festuca
ovina. — Bromus mollis, Br. squarrosus, Br. tectorum — Andropogon Ischaemum, A. Gryl-
lus, sás (Carex stenophylla, C. hirta), tyuktaréj (Gagea Bohemica, G. pusilla). — Iris pumila,
boróka (Juniperus communis). — Kochia arenaria. - Salsola Káli (barlangófü). — Poly-
cnemum arvense. — Plantago arenaria. — Linosyris vulgáris. — Inula Oculus Christi. —
AchilleaMillefolium, var. setacea, A. Neilreichii, seprüröm (Artemisia scoparia). — Gnapha-
lium arenarium, Gn. luteo-album. — Filago Germanica. — Xeranthemum annuum. — Jurinea
mollis. — Scorzonera Austriacea. — Taraxacum officináié, és /S corniculatum. — Chondrilla
juncea, hölgymái (Hieracium echioides), csengetyke (Campanula Sibirica), ragadvány (Galium
Pedemontanum, G. verum). — Asperula cynanchica, A. galioides, zsálya (Salvia Aethiopis,
S. Austriaca), kakukf (Thymus collinus). — Marrubium peregrinum (pemetef), — Globu-
laria Willkommii, gubóvirág. — Onosma arenarium, vért. — Echium rubrum, kigyószisz.
— nefelejts, (Myosotis hispida, M. stricta), lilaszinü ökörfark (Verbascum phoeniceum). —
Linaria genistifolia. — Veronica prostrata, (ördögcsiptefü), V. spicata, V. verna, V. praecox.

1 A nyitrai és Trencsénmegyei Sempervivum hirtum a haza középtáján term talaktól
eltér. Humilius, lutescens, magis compactum, latifolium. Foliis glabratis, ad basim pilosis,

inferne cum sepalis plus minus pubescentibus, triangulari-ovatis, basi subeordatis, acutis,

vix acuminatis, calycis laciniis apice obtusis, breviter ciliatis aut ganduliferis, quam petala

duplo brevioribus.

S. hirtum var. amblysepalum Borb. ined. a typo floribus minoribus et calyce haud
longe ciliato, nec acuminato diversum.
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— Euphrasia lutea. — Melam-
pyrum cristatum. — Orobanche
arenaria. — Centunculus mini-
mus, ördögszekér (Eryngium
campestre.) — Trinia vulgáris.
— Seseli Hipporuorathrum, S.

glaucum, S. annuum. — Saxi-
fraga tridactylites. — Pulsatilla

nigricans. — Ranunculus Illy-

ricus. — Hesperis tristis, estike.
— Sisymbrium Pannonicum. —
Erysimum canescens. — Alys-
suni montanum, A. minimum,
daravirág (Eropkila verna). —
Euclidium Syriacum. — Heli-

anthemum Fumana, Buda rubrs,
Scleranthus perennis. — Sagina
apetala, — Alsiue verna a col-

lina, A. setacea, A. fasciculata.
— Arenaria serpyllifolia. — Ho-
losteum umbellatum. — Cerasti-

um anomalum, C. semidecan-
drum, C. arvense. — Gypsophila
arenaria, G. j:>aniculata. — Dian-
thus prolifer, D. plumarius, /?

serotinus. — Silene viscosa, S.

Otites. — Althaea paliida. —
Hypericum bumifusum. —

Euphorbia Gerardiana, Eu. Cy-
parissias, Eu. sabcifolia, Eu. Pan-
nonica. — Linum birsutum. —
Potentilla anenaria. — Ononis
spinosa. — Cytisus Austriacus,
C. aggregatus — Antbyllis Vul-
neraria. — Medicago minima. —
Trifoium repens. — Astragalus
Onobrychis. — Onobrycbis are-

naria.

A szikes talajnövénye a 'következ:

Crypsis aculeata, C. alopecuroides. — Glyceria distans. — Cyperus Pannonicus. —
Atriplex hastata, laboda. — Campborosma ovata, szikpoczok. — Plantago maritima,
sziki útif. — Aster Tripolium, orvosi szíkf (Matricaria chamomilla)

,
piros cziczka-

fark (Acbillea asplenifolia). — Artemisia salina Willd. — Taraxacum oficinale var. le-

ptocepbalum. — Erytbraea uliginosa (földepe). — Bupleurum tenuissimum. — Lepidium per-
íoliatum. — Buda marina. — Melilotus dentatus. — Lotus corniculatus var. tenuifolius.

A rét növényzete. Ámbár a hajdan még nagy területeket elfoglaló rét

is áldozatul esett a magtermel föld szaporításának, de azért mind a he-
gyes vidéken mint hegyi rét, mind a lapályon mint gazdag s jó szénát meg
sarjút nyújtó kaszáló még ma is tekintélyes területeket borit el.

Itt terem az Equisetum arvense (surlóf). — Opbioglossum vulgatum (kigyónyelvf).
— Botrycbium Lunaria, boldruta. — Alopecurus pratensis. — Pbleum pratense, selyem-
perje (Holcus lanatus), szagos borjupázsit (Antboxantbum odoratum). — Agrostis vul-
gáris, A. stolonifera. — Avena caespitosa, A. flavescens, A. pubescens. — Poa praten-
sis, P. triviális. — Briza média. — Cynosurus eristatus. — Dactylis glomerata. — Festuca
ovina var. duriuscula, F. rubra, F. elatior F. arundinacea. — Lolium perenne. — Carex
Schreberi, C. leporina, C. tementosa, C. montana, C. praecox, C. distans. — Juncus compres-
sus.— Colchicum autumnale. — Liüum bulbiferum, L , Martagon. — Ornitbogalum brevisty-
lum, O. umbellatum, O. nutans. — Asparagus officinalis, kosborfajok Orcbis mibtaris,

0. variegata, O ustulata, 0. globosa, O. Morio, 0. sambucina, O. latifolia, 0. maculata. —
Anacanrptis pyramidalis. — Platanthera bifolia. — Listera ovata, lósóska (Rumex eri-

spus), jó sóska, (R. Acetosa). — Tbesium Linopbyllum — Plantago média, P. lanceolata. —
Valeriána officinabs. — Knautia arvensis. — Scabiosa Succisa, S. columbaria. — Bellis

perennis. — Inula Helenium. — Acbillea Millefolium. — Tanacetum Leucantbenum. — Se-

necio Jacobaea, S. Doria. — Carlina acauüs. — Centaurea Jacea, C. Scabiosa. — Cirsium
canum. — Hypocbaeris maculata. — Leontodon autumnalis, L. bastilis. — Tragopogon
orientális. — Scorzonera bumilis, S. purpurea, Podospermum Jacquinianum. — Taraxacum
officináié, siposka (Crepis biennis, C. Nicaeensis, 0. virens, C. praemorsa), hölgymái
(Hieracium Pilosella, H. Lactucella, H. cymosum), Jasione montana. — Phyteuma orbiculare.
— Campanula rotundifoba, C. patula, C. Sibirica — Galium vernum, G. boreale, G. verum,
G. Mullugo, G. Sudeticum. — Gentiana cruciata, G. Fatrae, G. spatbulata, G. ciliata. —
Salvia austriaca, S. pratensis, S. silvestris. S. verticillata. — Tbynius collinus. — Stacbys
Germanica. — Betonica officinalis — Ajuga reptans. — Pulmonaria augustifolia. — Cu-
scuta Epithymum. — Veronica prostrata, V. serpyllifolia, V. arvensis — Eupbrasia Rostko-
viana, E. rigida Lascb. — Rbinantbus Crista galb (Rb. minor Ebrb.), R. major. — Primula
elatior, P. officinalis. — Trinia vulgáris. — Carum Carvi. — Pimpinclla Saxifraga. —

A szikes föld.

A rét.
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Peucedanum officináié. — Pastinaca sativa. — Heracleum Sphondylium. — Daucus Carota.
— Antkriscus silvestris. — Saxifraga granulata, J S. bulbifera. — Thalictrum collinum, —
Th. flavum. — Ranunculus auricomus, R. acer, R. bulbosus. — Arabis hirsuta. — Carda-
nime pratensis. — Lepicbum perfoliatum. — Viola hirta, V. canina, V. tricolor. — Stellaria

graminea. — Cerastium glomeratum, C. triviale, szegf (Diantbus saxigenus, D. deltoi-

des). — Silene viscosa, S. inflata. — Lychnis flos cuculi, szunyogvirág. — Polygala vul-

gáris, P. amara, var. parviflora. — Geránium pratense, G. palustre, vadlenfajok (Linum
pereune, L. Austriacum, L. catbarticum). — Potentilla álba, P. Tormentilla, P. rupestris. —
palástfíí (Alchemilla vulgáris). — Sanguisorba officinalis, varjumogyoró (Spiraea Fili-

pendula). — Genista tinctoria, luczerna (Medicago sativa, M. falcata), lóliere (Trifolium

pratense, T. incarnatum, T montanúm, T. agrarium). — Dorycnium herbaceum. — Lotus
corniculatus. — Tetragonolobus siliquosus. — Astragalus asper. — Lathyrus pratensis,

L. latifolius. — Orobus Pannonicus. — Coronilla varia. — Onobrycbis viciaefolia.
Mocsaras hely. Mocsaras hely kiválóbb növényei

:

Aspidium Thelypteris. Carex Davalliana, tzegcsáté (Scboenus nigricans). —
Vcratrum album. — Allium anp;ulosum L. — Iris Sibirica. — Gladiolus palustris, G imbri-
catus. — Sturmia Loeselii. — Orchis palustris. — Epipactis palustris, — Aster Tripolium.
— Acbillea asplenifolia. — Scorzonera parviflora. — Gentiana Pneumonanthe. — Erithraea
uliginosa. — Veronica longifolia. — Pedicularis palustris. — Pinguicula vulgáris. — Oenantbe
silaifolia. — Angelica silvestris — Peucedanum palustre, — Clematis integrifolia. — Ra-
nunculus Flammula. — Parnassia palustris. — Stellaria uliginosa. — Diantbus superbus.

—

Altbaea officinalis. — Euphorbia pilosa, E lucida. — Lathyrus palustris.

Mocsarak és vizek növényzete. Ezzel a növényzettel leginkább a folyók
mentén, áradás okozta posván}ros helyeken, találkozunk.

vlZ i növények.
j_ vizben alá merül vagy yedig a színén úszik

:

a Stratiotes aloides (kolokán). — Hydrocharis morsus ranae, a békatutaj. — Po-
tamogeton natans, P. lucens, P. crispus, P. perfoliatus (a balatoni hinár), a békalencse. —
Zannichellia palustris, csillaghinár (Callitriche verna). — Polygonum amphibium. — Utri-

cularia vulgáris. — Hottonia palustris (békaliliom). — Ranunculus aquatilis, R. uitans,
R. divaricatus. — Pejjlis portula, Nymphaea álba (tündérrózsa). — Nuphar luteum (hab-

rózsa). — Myriophyllum verticillatum, süllf. — Trapa natans (súlyom)

A szár alsó részével a vizben van, a fels, nagyobb részével belle kiemelkedik
az Equitetum limosum. — Oryza cladestina (vadrizs). — Phalaris arundinacea, a

pántlikaf. — Alopecurus geniculatus, a nád (Czernya Phragmites), a fodorsás (Glyceria

spectabilis, Gl. fluitans), sás (Carex vulpina, C. paniculata, C. acuta, C. nutans, C. filiformis),

a káka (Scirpus lacustris. S. maritimus). — Alisma Plantago, nyilf Sagittaria sagittae-

folia), virágos káka (Butomus umbellatus). — Iris Pseudacorus, I. Sibirica, kálmos (Acorus
Calamus), a gyékény (Typha latifolia, T angustifolia), békabuzogány (Sparganium simplex,
S. ramosum). 2 — Rumex Hydrolapathum. — Bidens cernuus, B. tripartitus. — Senecio
pahidosus, vidraf (Menyanthes trifoliata). — Scrofularia Ehrhartii. — Gratiola officinalis. —
Veronica Anagallis. — Cicuta virosa (csomorika) — Sium latifolium. — Oenanthe fistulosa,

Oe Phellandrium. — Thalictrum flavum (békakorpa). — Ranunculus Lingua. — Caltha
cornuta. Cardamine amara. — C. pratensis, C Hayneana. — Nasturtium officináié. —
Roripa amphibia. — Elatine Alsinastrum. — Hippuris vulgáris. — Euphorbia lucida. —
Lythrum Salicaria, de a L. virgatum ritka.

a vág partja. A Vág partja növényzetének ismertetése kedveért Pöstyény-fürd kör-

nyékét választottuk, melyet ezért 1897. aug. 27—28. Borbás Vince látoga-

tott meg. A csinos parkon kívül, melyben kiválóan szép ültetett fák, hársfa

(Tilia platypkyllos, T. pyramidalis Hst, T. hybrida Bechst), óriási magas-
ságra növ nyárfák vannak, a Vág partján fzberek van Salix triandra, S.

purpurea, S. fragilis, S. rubra Huds. fajokkal.
A part növényzete : Senecio viscosus, S. fluviatilis Wallr., bven (xíj a vidéken), Co-

nium maculatum, Sium latifolium, Antirrhinum orontium , Xanthium spinosum, X. stru-

marium, Oenothera biennis, Lythrum Salicaria, Cynodon Dactylon, Aethusa cynapium,
Chenopodium hybridum, Ch. glaucum, Ch. album, Ch. polyspermurn, Ch. Botrys, Ch. opuli-

folium, Erysimuni cheiranthoides, Lotus tenuifolius, Brachypodium pinnatum, Agropyrum
reppns, Cucubalus baccifer, Solidago Canadensis (elvadulva), Roripa silvestris, Angelica
montana, Melilotus officinalis, M. albus, Typha angusti- et latifolia, Rubus caesius, Bidens
tripartitus, Centaurea Rhenana Boreau, Lappá maior, L. minor és L. tomentosa, Pimpinella
saxifraga, Artemisia vulgáris, A. scopana, Euphorbia helioscopia, Anagallis coerulea, Rumex
obtusifolius, R. consílomeratus, Dipsacus silvester. D. laciniatus foliis superioribus aciliatis,

Stachys palustris, Scutellaria galericulata Linaria minor, L. vulgáris, Poa serotina, Bellis

perennis, Anthemis cotula, Scirpus lacustris, Matricaria inodora, Saponaria officinalis, Ma-
lachium aquaticum, Vicia Cracca, Convolvulas sepium, Anchusa officinalis, Leontodon
autumnalis, L hispidus, Verbéna officinalis, Lysimachia vulgáris, Digitaria intercedens (G.

Beck), Dactylis glomerata, Calamagrostis opigeios, Torilis Anthriscus, Diplotaxis muralis,

Polygonum lapathifolium, var. ovatum Neilr., P. minus, P. Hungaricum, Borb. 1881., P.

subglandulosum Borb. 1884. (P. Hydropiper X minus), Echinops sphaerocejDhalus, Atriplex

patulum var. angustifolium, Centaurea Jacea phaeocoma Wallr.,

tehát geográfiai kharakter nélkül való keveredés, csak a Salix rubra,

meg a Senecio fluviatilis általánosabb-becsü.

1 Bars-Szklenó körül is n (Borbás).
2 A trencsén-tepliczi példa szerint a var. microcarpum Neum. (Borb.)
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Tzeges rét.

Munkált föld.

A valóságos mocsári vegetáczióhoz tartozik :
növényzet

az Equisetum palustre. — Calamagrostis epigeios. — Glyceria aquatioa. — Molinia
coerulea, — sásfajok (Carex leporina, C. hordestichos, C. flava, C. Oederi, C. paludosa, C.

nutans, C. hirta), — kákafajok (Scirpus palustris, S. ovatus, S. acicularis, S. Holoschoenus,
S. silvaticus , S. Michelianus , S. compressus)

,
gyapjufíí (Eriophorum augustifolium),

iszapsás (Cyperus ilavescens, C. fuscus). — Triglochin palustre, szittyófajok (Juncus
effusus, conglomeratus, J. lamprocarpus, J. silvaticus, J bufonius). — Malaxis monophyl-
los, fzbokor (Salix cinerea, S. rosmarinifolia). — Polygonum lapathifolium, P. Persicaria,

P. Hydropiper. — Rumex maritimus — Valeriána officinalis, V dioica. — Petasites officinalis,

Tussilago íarfara. — Pulicaria vulgáris. — Bidens tripartitus, B. cernuus. — Gnaphalium uligi-

nosum. — Senecio fluviatilis. — Cirsium palustre. C. brachycephalum, C. rivulare, C. oleraceum.
— Sonchus arvensis és S. uligonosus (S palustris autor.) — Taraxacum paludosum. — Crepis
paiudosa. — Galium uliginosum — Asperula Aparine, kányafa (Viburnum opulus) —
Mentka silvestris, M. aquatica, M. Aust iaca, M. arvensis, M. Pulegium. — Lycopus Euro-
paeus, L. exaltatus. — Scutellariagalericulata, S. hastifolia — Stachys palustris. — Teucrium
Scordiüm var. Pannonicum Wallr — Myosotis palustris. — Symphytum officináié. — Pole-

monium coerulum, — Solanum Dulcamara. — Verbascum Blattaria. — Lindernia pyxidaria.
— Limosella aquatica. — Veronica Beccabunga, V. longif'olia. — Euphrasia Odontites L. a,

— Lysimachia vulgáris, L. Nummularia. — Oenanthe média. — Cnidium venosum. —
Myosurus minimus. — Rauunculus repens, R. Sardous, R. sceleratus. — Caltha cornuta. —
kányaf (Roripa austriaca, R. palustris, R. silvestris) — Senebiera Coronopus. — Viola
persicifolia, Buda rubra. — Sagina procumbens. — Malackium aquaticum. — Gypsophila
muralis. — Diantbus superbus — Hypericum tetrapterum. — Elatine Hydropiper, E. he-
xandra. — Euphorbia palustris — Epilobium liirsutum, E. parviQorum, E. tetragonum, E
roseum. — Peplis portula. — Lythrum Salicaria, L. virgatum, L. byssopifolium — Poten-
tilla reptans, P. supina. — Spiraea Ulmaria. — Melilotus macrorrhizus. — Trifolium fragi-

ferum — Galega officinalis.

A tzeges rét kiválóbb füvei: a Carex Davalliana nev sás, a lápszöv (Cladium Mari-,

scus), Rbynchospora álba, gyapjufíí (Eriophorum augusti- et latifolium), Carex stricta,

Schoenus nigricans, Orchis palustris, Menyanthes trifoliata, kakastaréj (Pedicularis patustris),

Viola pubinervis Rehm. et Wol. (V. palustris autor. Hung., Bajmócz körül, V. pumila Chaix,
V. stagnina Kit. , Parnassia palustris, Drosera rotundifolia, Scorzonera parviflora, Se. humi-
lis, Leucoium aestivum, Gentiana pneumonanthe stb.

A munkált föld növényzete- Ez a vegetáczió kivált szántóföldön és tar-

lón, kertben, zöldség közt stb. található. Ilyen a
muhar (Setaria verticillata, S. viridis, S. glauca), Avena fatua, Poa annua, Bromus seca-

linus. — Loliuni temulentum. — Gagea stenopetala, G. arvensis. — Muscari comosum, az
árva csalán (Urtica urens). — Chenopodium polyspermum. — Amaranthus Blitum, A. retro-

flexus. — Polygonum Convolvulus. — Rumex Acetosella. — Thesium ramosum, T. humile.
— Passerina annua. — Valerianella olitoria, V. carinata, V. Auricula. — Cephalaria Transilva-
nica, Anthemis Austriaca. A. arvensis. — Gnaphalium luteo-album. — Filago montana. —
Senecio vulgáris, a búzavirág (Centaurea Gyanús 1

. — Hypochaeris glabra, a csorbóka (Sonchus
oleracus, S. asper, S. arvensis). — Crepis rhoeadifolia M. Bieb. (C. foetida autor), 0.

3etosa, C. virens. — Specularia Speculum. — Galium tricorne. — G. Aparine var /?. et y. Neilr.
— Asperula arvensis. — Sherardia arvensis. — Calamintha villosa, — Lamium amplexicaule,L.
purpureum — Galeopsis Ladanum, G. Tetrahit. — Stachys annua. — Sideritis montana. —
Ajuga Chamaepitys. — Hehotropium Europaeum — Lithospermum arvense — Nonea pulla.

— Anchusa arvensis. — Myosotis intermedia. — Convolvulus arvensis. — Linaria Elatine,

L. spuria. — Antirrhinum orontium. — Veronica triphyllos, V. praecox, V. polita, V. Bux-
baumii, V. hederifolia. — Rhinanthus maior. — Melampyrum arvense, M barbatum. — Andro-
sace maxima, A. elongata. — Anagallis arvensis, A. coerulea. — Falcaria Rivini. — Bupleurum
rotundifolium. — Aethusa Cynapium. — Orlaya grandiflora. — Caucalis daucoides —
Scandix pecten Veneris. — Adonis aestivalis, A. flammea, A. autumualis. — Ranunculus
arvensis. '— Nigella arvensis var. trychycarpa — Delphinium Consolida, pipacs (Pa-

paver Rhoeas), füstiké (Fumaria officinalis). — Arabis Thaliana. — Erysimum repandum.
— Conringia orientális, mustárf (Sinapis arvensis, S. álba, S. nigra.) — Camelina sativa.

— Neslia paniculata. — Myagruni perfoliatum. — Thlas])i arvense, Th. perfoliatum. —
Raphanus Raphanistrum. — Reseda Phyteuma. — Viola arvensis. — Portulaca oleracea.
— Spergula arvensis. — Scleranthus annuus. — Holosteum umbollatum. — Stellaria média.
— Saponaria Vaccaria. — Silene Gallica. — Melandrium noctiflorum. — Agrostemma
Githago. — Hibiscus ternatus, kutyatej (Euphorbia helioscopia, E. peplus, E. falcata, E.
exigua). — Mercurialis annua. — Erodium cicutarium. — Geránium dissectum, G. colum-
binum — Alchemilla arvensis. — Medicago lupulina. — Trifolium arvense, Tr. procumbens.
— Vicia hirsuta, V. tetrasperma, V. villosa, V. Pannonica — Lathyrus tuberosus (földi

mogyoró). A Linaria arvenis borsóvetésben Lubina és Verbó közt.

A len közt a lenfojtó vadócz (Lolium linicolum), valamint a Camelina
dentata itt is n, mint egyebütt az országban.

A gazos hely vegetácziója, ház és falu körül. Nyitravármegyében is, mint
sok átvonulás helyén, sok mindenféle növény összehurezolódott, honosnak
ma csak azért gondoljuk, mert a bevándorlásukat, vagy behurczolásukat
történetileg bizonyítani nem tudjuk.

Legmesszebbrl származó jövevénye a Dictamnus albus a Himalájáról, a szerbtövis A bevándorollak.

Dél-Amerikából, az Erigeron Canadensis meg az Oenothera biennis Kanadából, az Acorus
calamus K -Indiából. Ilyen növények a mályvafélék (Althaca paliida, Abutilon Avicennae,
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Hibiscus ternatus), keleti ernyó'sek (Orlaya grandiflora), solanaceák (maszlag, beléndf, a

Solanum nigrum eltérései), ajakosak (Salvia Aethiopis, Teucrium Scorodonia ?), keresz-
tesviráguak (Euclidium Syriacum, Myagrum perfoliatum, Isatis tinctoria, Senebiera corono-
pus, Raphanus Raphanistrum), a pipacs, borzas kata, kutyatejfajok, érdes-levelek (Helio-

tropium Europaeura gymnocarpum, Asperugo procumbens, Lappula echinata Gil., L. deflexa,

Omphalodes scorpioides, Anchusa Italica), fészkesek (bojtorján, Centaurea solstitialis, fehér
üröm, Erigeron Canadensis, az örvénygyökér, Crepis Nicaeensis, Pyretkrum Partkeniiim), a
Rubia tinctorum, a Chenopodium Botrys, Ch. ambrosioides, ambrosiafélék (Xantkium,
szerbtövis), rezeda, vitorlás virágú (Trifolium incarnatum, Astragalus asper). Ezek a be-
költözött növények egész szervezetökkel, (az Altkaea paliida nagy virágával, a szerbtövis
kölönös tövisével stb.), valamint gyanús termhelyükkel, néha szálonként való megjelené-
sökkel is elárulják, hogy idegenek, mert hiszen a gazos hely sem eredeti föld, az ember
alakította, s az ember nyomdokát követ vándornövény szivesen megtelepszik rajta. A gazos
helyek növényzete Nyitraváimegyében a következ :

A gazos hely Panicum crus galli. — Vulpia myuros. — Sclerochloa dura. — Bromus inermis, Br.
növényzete.

SqUarrosus, Br. tectorum, Br. sterilis. — Triticum repens. — Hordeum murinum. — Urtica
dioica. — Atriplex nitens, A. hastata, A. patula, A. Tatarica, A. rosea. — Chenopodium
Bonus Henricus, Ch. rubrum, Ch. urbicum, Ch. hybridum, Ch. muraié, Ch. album, Ch. fici-

folium, Ch. opulifolium, Ch. glaucum, Ch. Vulvaria. — Salsola Káli. — Amaranthus retro-

flexus. — Polygonum aviculare. — Rumex conglomeratus, R. pulcher, R. obtusifolius, R.
crispus. — Plantago major. — Erigeron Canadensis, Inula Britanica. — Pulicaria vulgáris.
— Xanthium strumarium, X. spinosum, (szerbtövis). — Anthemis Cotula. — Matricaria
chamomilla. — Chamaemelum inodorum. — Artemisia campestris. — Xeranthemum annuum.
— Centaurea solstitialis. — Onopordon Acanthium. — Carduus nutans, C. acanthoides. —
Cirsium lanceolatum, a bojtorjánnak ismert három faja, a Lapsana communis, a katang-
kóró (Cichorium Intybus). - Tragopogon major. — Podospermum Jacquinianum. —
Chondrilla juncea. — Nepeta Cataria. — Lamium album. — Marrubium vulgare, M. pe-
regrinum. — Ballota nigra. — Verbéna officinalis. — Cerinthe minor. — Echium vulgare. —
Anchusa officinalis. — Cynoglossum officiuale. — Asperugo procumbens. — Echinospermum
Lappula. — Datura Stramonium. — Hyosciamus niger. — Solanum nigrum. — Linaria
minor, L. vulgáris. — Anthriscus vulgáris. — Conium maculatum. — Sedum acre, S. sexan-
gulare, S. album. — Ceratocephalus orthoceras. — Chelidonium május. — Glaucium corni-

culatum. — Sisymbriuw officináié, S. Loeselii, S. Columnae, S. pannonicum, S. Sophia. —
Diplotaxis muralis, D. tenuifolia. — Alyssum calycinum, A incanum. - Euclidium Syriacum.

—

Thlaspi campestre. — Lepidium Draba, L. ruderale. — Capsella Bursa pastoris. — Rapistrum
perenne — Reseda lutea, R. luteola. — Cerastium arvense. — Malva silvestris, M. rotundi-

folia. — Abutilon Avicennae. — Euphorbia platyphyllos, E. Esula. — Geránium Roberti-
anum. — Potentilla anserina. — Poterium Sanguisorba. — Geum urbanum. — Melilotus
officinalis, M. albus. — Coronilla varia.

A termelt növények a mezgazdaság ismertetésébe tartozván, azokról

ott van szó.
a vasút meiiéke. a vasút mentén a növényzet nagyon keveredik, némi jellem ott nyi-

latkozik, a hol a vasút mocsár mellett halad, a hol tehát a tavi növényzet
nagyját még a vasútról is felismerhetjük.

így Érsekújvárnál földi bodza, a kanadai küllrojt (Erigeron Canadensis), kigyószisz
(Echium vulgare), hélyakút (Dipsacus laciniatus), pipacs (Papaver Rhoeas), Coronilla varia,

vad rezeda (Reseda lutea), ökörfarkkóró (Verbascum phlomoides), Berteroa incana, csillag-

pázsit (Cynodon Dactylon), katáng (Cichorium Intybus), beléndf (Hyosciamns niger), Senecio
Jacobaea, Linaria vulgáris, az ördögszekér (Eryngium campestre), Knautia arvensis, Hordeum
murinum (egérárpa), a borzas kata (Nigella arvensis var. trachycarpa Borb.) Onopordon
acanthium, Cirsium arvense var. horridum, Artemisia vulgáris, kék luczerna (Medicago
sativa) látható.

Tót-Megyernél a vad murok (Daucus Carota), a ligetszópe (Oenothera biennis), a paréj

(Amarantus retroüexus), Ononis spinosa, Carduus acanthoides, Verbascum phlomoides var.

leucothyrsum Borb., szép fehér virágfürtökkel (floribus omnino albis).

Tarnócznál Salvia Aethiopis, Vágujhelyen Sisymbrium officináié, Rumex crispus, Verba-
scum Austriacum, V. thapsus, sziklás lejtjén sok Cytisus nigricans és C. aggregatus terem.

A mocsárnövényzet kiválója Tót-Megyer mellett hazánk Alföldjének
nevezetes aszottkórója, a Cirsium brachycephalum, de itt éjszakibb term-
helyén már megritkul ; a keskeny és széleslevelü gyékény, a fehér mályva
(Althaea officinalis), Epilobium hirsutum, Tarnóczon a Galega officinalis,

Eupatorium cannabinum. Butomus umbellatus, Salix cinerea. (Itt a trom-
bitafa is szépen virított, jul. 11. 1898.), Szerednél Juncus effusus, Madunicza
és Kosztolány közt a Valeriána officinalis, Vágujhelyen az Oenanthe Phel-
landrium n.

a szomszéd Végre Nyitravármegye flórájának ismertetése Pozsony és Trencsén-
megyével szorosan összefügg, ennek a feldolgozói gyakran a szomszéd
megyére is tekintettel voltak. így különösen Holuby József, nemes-podrágyi
lelkész x sok termhelyet említ Nyitramegye területérl.

1 Ein Ausflug auf die Javorina, Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu
Pressburg, I. évf. 96. — Ergánzungen zu Dr. Krzisch's Phanerogame Flóra, u. i. III. évf.

vármegyék.
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Nyitra és Trencsénmegye határán Hóluby a következ növényt lelte :

Botrychium matricariaefolium, Gladiolus imbricatus, Carex divulsa a Nagy-
Iharoson, a Filago mixta Hol. Drietomából (Trencsénmegye) a Kárpát men-
tén irtványos és ugarföldön és vágásban O-Turáig (Nyitra) terjed, de a
völgybe nem ereszkedik le ; az Aspidium aculeatum (A. lobatum), Phegopteris
polypodioides, Ph. Robertiana a nyitrai Kárpátokon elszórva, az Avena
tenis tölgyesben és irtványos ugaron, a Triodia deeumbens hegyi réten, a

két megye határán, Vulpia pseudomyurus a Bosácz-nielléki erdkben, he-
lyenként bven, Carex pilosa erdben a megye határán, a Juncus sphaero-
carpus nedves földeken a Kárpát menten Nemes-Podhragytól Szakolczáig,
az Anacamptis pyramidahs, Himantoglossum hircinum, Épipactis violacea
Dm., Cannabis sativa monoica Hol. (egylaki kender), Centaurea pseudo-
phrygia, Podospermmn muricatum, Gentiana spathulata, Linaria arvensis,

Veronica montana, Thalictriun foetidum Beczkó (Trencsén) és Csejte körül

;

a Seleranthus eollinus Horn., Sagina apetala (gyakori), Silene Galhca (irt-

ványföldön gyakori) ; Rubus enythrandrus Borb. et Hol., R. Vestü Focke,
Rubus moestus Hol., R. bifrons Vest, R. Schnelleri Hol., R. semitomentosus
Borb., R. braehyandrus Gremli, Potentilla brachyloba Borb., P. pilosa Willd.,

P. adseendens W. Kit., Sarothamnus viügaris, Vicia pisiformis, Hippocrepis
comosa Beczkó, Yisnyó és Csejte határában, és még sok más növény közös
Nyitra, valamint az ismeretesebb Trencsénmegye határáról, (Knautia Kitai-

belii, Rubus Khekii Hol,, Mentha leiotricha Borb. (M. cinerea Hol, non
aliorum), Potamogeton interruptus, BruneUa intermedia), s a ki Nyitravár-
megye flóráját részletesebben tanulmányozni fogja, az itt idézett értekezé-

seket, kiváltképen pedig Holuby-nak Flóra des Trencsiner Comitates (Tren-
csén 1888) czimü munkáját, mint helyes utbaigazitót el nem kerülheti.

58, — Bemerkungen aus der Flóra des Unter-Neutraer Comitates, u. o. IV. 67. — Botanische
Xotizen aus Skalitz, Correspondenzblatt des Vereins für Naturkunde II. évf. 1863. 81. Das
Ivanóc-Gebirge. Österr. Bot. Zeitsckr. 1865., 257. — Aus dem Neutraer Comitate, u. i. 352,
1866, 372. 1867. 277.
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lorténete. £^Tir^W^l^^d közegészségügy fejlesztésére szolgáló intézmények Nyitra-

vármegyében épp úgy, mint általában az egész országban,

nem nagy múlttal dicsekedhetnek. Régebben csakis a

nagyobb elemi csapások, járványok, háborúk vagy éhinség

szolgáltattak alkalmat arra, hogy a vármegye intéz körei

lakosság egészségügyi viszonyaival foglalkozzanak, s az

egyes korszakok közegészségügyi ismereteinek megfelel in-

tézkedéseket tegyenek. Ez egészségügyi ismeretek pedig vajmi kezdetlegesek

voltak, mert a kórgerjeszt tényezkrl pár évtizeddel ezeltt fogalommal

sem birtak, s a pusztító járványok okait inkább keresték a csillagzatoknak

reánk nézve kedveztlen helyzetében, semmint ott, ahol azok tényleg rejlettek.

Azon korszak harczias jellegének megfelelen, fegyverrel vélték magu-

kat seink megvédhetni mindazon bajok ellen, melyekkel szemben mi most

sokkal enyhébb eszközökkel védekezünk, s ily fegyveres határzári intézkedé-

sek elrendelése is csak a nagy rémületet kelt járványok fellépte alkalmából

következett be. Hogy a járványmentes idben az emberek miként laktak,

betegségükben mily segélyben részesülhettek, arra valóban senkinek sem
volt gondja, épp úgy, mint arra sem, hogy a lakosság létszáma, ennek apa-

dási vagy szaporulati viszonyai ellenriztessenek. A pestis, az éhinség és

késbb a himl voltak azok a tényezk, melyek a megyei közgylések

figyelmét a lakosság egészségi viszonyaira irányitották, s a középkor gyógy-

tudományi ismereteinek megfelelleg, az 1581. évi közgylés határozatai

között találjuk az arcanumokban való hit megersítését azzal, hogy Léfánty

Imre váltóláz elleni szere, közgylési határozattal, közhírré tétetni rendeltetik.

járványok. Az 1585. évben e vármegye területén fellépett pestis-járvány ellen ki-

elégít hatósági intézkedésnek találtatott az, hogy a közgylés tagjai — saját

jól felfogott érdekükben — a vármegye minden irányában szétoszlottak.

1678-tól 1730-ig a pestis fenyegette a vármegye lakosságát leginkább

;

terjedésének meggátlására zárvonalakat állítottak föl, s ezek átlépi közül

többen vesztették életüket az rök fegyvere által. És daczára annak, hogy

ezen, a lakosság számát lényegesen megtizedel, dühöng járvány, — mely

ell a vármegyei közgylések is helyüket folytonosan változtatták, s majd

Nyitra, Galgócz, Vág-Ujhely, Moraván vagy más helyeken székelve, mene-

kültek, — az orvosi tudományba vetett hit magva még annyira sem csira-
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zott ki, hogy a hatóságok a járványok elleni védekezés módjainak megálla-

pítását orvosokra bízták volna. St ebben a korban rendszeresen alkalmazott

orvosai sem voltak, s csupán 1733-ban jutott a megyei közgylés arra a

belátásra, hogy egy megyei orvos alkalmazását elhatározza, a kinek évi

fizetését 300 írtban állapították meg, s a kinek, ezen kor nézetei bizonyíté-

kául, nem volt szabad zsidónak lennie. Már a következ évben 1734-ben

gr. Erddy Ádám László püspök, fispán, kinevezi az els megyei forvost, eu forvos.

Dr. Krommer Jánost, s íme 1739 ben a vármegyei közgylésnek már alkalma

nyílik, a pestis elleni védekezésnek, a zárvonal, a vesztegzár, a járvány-

mentes vidékekkel való akadálytalan közlekedés és az elzárt, mert fertzött

vidékek lakosságának élelmezésére vonatkozó czéltudatos módozatait tartal-

mazó elterjesztéssel foglalkozni s azt határozattá emelve, életbe is léptetni.

Ez idszak után már gyakrabban találkozunk oly intézkedésekkel,

melyek a közegészségügyi viszonyok befolyásolására alkalmas tényezk fel-

ismerésére és szem-

mel tartására vonat-

koznak, így az 1747.

évi közgylési jegyz-

könyvben találjuk

elször idomát annak,

hogy a vármegyei köz-

gylés egy gyógyszer-

tárnak — a szt-jános-

elefánti zárdában le-

vnek — megvizsgá-

lására küldi ki akkori

forvosát, aki még
mindig az egyedüli hi-

vatalos orvosa a vár-

megyének, — dr.

Steiner Arnoldot. Úgy-
szintén ezen év közgylése részesíti figyelmében a dohányzókat is, a kiknek

számát összeiratja, s ezzel a dohányzás ártalmas voltának elismerését bi-

zonyítja.

1764-ben dr. Rosenzweig Dénes már a vármegye egészségügyi személy-

zetének s a gyógyszertárak számának kimutatását is közli, mely szerint

a vármegyében volt 4 orvos, 33 sebész, 2 okleveles bába és 8 gyógyszertár,

még pedig Nyitrán 2, Érsekújváron 1, Szakolczán 1, Holicson 1, Galgóczon

1, Vág-Ujhelyen 1 és a szt. jános-elefánti zárdában 1.

A hatósági orvosi intézmény elnyös voltának elismerését tanúsítja az

1772. évi közgylés azon intézkedése, melylyel járási sebészek alkalmazását

elrendeli és 1781-ben már két megyei forvosi állás rendszeresítését hatá-

rozza el. Ez állásokra dr. CzapovszJcy András és dr. Sweger N. neveztetnek

ki, s ezek egyikének utódja dr. Topolánszlcy Ferencz, 1783-ban egy észszer

utasítás kiadására vonatkozó elterjesztést tesz, mely a himlbetegekkel való

bánásmódot czélszerüen tárgyalja.

1798-ban megyei forvosok dr. Csiffáry Pál és dr. Windisch Lipót. Az

elbb nevezett elhunyván, helyébe 1800-ban dr. Kridl Ignácz neveztetik ki,

s egyúttal a két forvos mködési területe is szabályoztatik ; Kridlnek lak-

helyéül Nyitra, Windischnek pedig Nagy-Tapolcsány tzetvén ki.

Hogy ezen korszak közmveldési állapotának megfelelen a csodákban

A NYITRAI KÖZKÓRHÁZ.
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való hit, a titkos gyógyszerek hatásának feltétlen elismerése, a varázsolás,

bbájosság mint oki mozzanatoknak feltüntetése, az észszer életmód sza-

bályainak mellzésével játszák a fszerepet, ez, a mai kornak ily nézetekhez
való hajlandóságát tekintve, természetesnek látszik és bizonyításra sem
szorul; hogy azonban ez állapotoknak a közegészségi viszonyokra kiható
káros voltát már akkor is helyesen felismerték, ennek tanúságát képezi dr.

Windisch forvosnak 1800. évi június hó 20-án a megyei közgylés elé ter-

jesztett jelentése, melyben a kuruzslók mködésének káros voltára figyel-

meztet s ezekkel szemben erélyes intézkedések életbeléptetését sürgeti.

Másrészt azonban a közegészségi szempontból fennálló kívánalmaknak
is megfelel ez a közgylés, a midn elhatározza, hogy a járási sebészek
szülészeti mszerekkel láttassanak el s egyúttal utasítja ket, hogy a köz-
egészségi viszonyokról idszaki jelentéseket terjesszenek be.

ábjfása.
A XIX. század kezdetén dúlt franczia háború alatt találjuk a tábori

egészségügyi intézkedések közül a kórházak létesítését is a vármegye terü-

letén, s ezzel együtt az e kor tábori kórházainak legfbb rémét, a typhust is.

Nyitrávármegye több helységében, így Család, Szt.-János-Elefánt, Gal-

gócz, Tardoskedd, Sopornya, Ivánka, Mocsonok és Nyitra községekben léte-

síttetnek ily kórházak az 1809. évben, s már ugyanez évben jelenti az ak-

kori megyei forvos, dr. Szúlyó György, hogy kórházában a typhus kiütött.

Maga Nyitra városa egy nagy kórházat képezett, mert azonkívül, hogy
a papnövelde és a kegyes-rendiek társháza, melyeknek lakói otthonukból tel-

jesen kiköltöztettek és a Ferencz-rendiek zárdájában helyezkedtek el, kór-

házaknak berendeztettek, magában a városban lev magán-házakban mintegy
3000 beteg katona feküdt.

A karok és rendek figyelme a közegészségügyi tényezk iránt mind-
inkább fokozódott. 1824-ben dr. Windisch Lipót érdemei elismeréséül a ma-
gyar nemességet kapta, s ugyancsak ezen évben, az elmebeteg és ragályos

betegségben szenved megyebeli lakosok elhelyezésére, egy megyei kórház

létesítésének alapja is megvettetett.

Dr. Windisch Lipót és dr. Szúlyó György forvosok helyüket 1825-ben
dr. BiacsovszJcy Jánosnak és dr. Biel Samunak adták át, a kiknek hivata-

loskodása alatt a közegészségügyi tényezk minségének meghatározására
szolgáló tüzetesebb adatokkal találkozunk. De ekkor találkozunk egy uj

pusztító járványos betegséggel is, mely a terjedésére és fejldésére kell
talajt már nem lel s hazánkból immár kiveszett pestis helyébe lépve,

annak méltó utódjául bizonyult s els fellépte alkalmával a leggyilko-
Koiera. lóbb vészek egyikének mutatta be magát. Ez az 1831-iki kolera. Nagy

rémületet keltett, hogy a még csak Galicziában pusztító járvány Valaszka-

Belán fellépett s ott csupán február hónapban 270 áldozatot ragadott el.

A kiküldött orvosszakértk jelentése az elhaltak számának nagyságát tényleg

beigazolta, de megállapította azt is, hogy az e községben dúló betegség nem
a kolera, hanem az éhségi typhus volt.

De e mellett Galiczia fell mind srbben érkeztek a tudósítások a

kolera pusztításáról, miért is széleskör óvintézkedéseket léptettek életbe.

Határzárokat, vesztegzárakat, a közlekedés és érintkezés lehet legnagyobb

megszorításait rendelték el. Az óvszerül szolgáló paaaceák egész serege

talált a közönségben feltétlen hívkre s alig volt ember, aki kámfort

valamely bbájos füvet vagy szentképet ne hordott volna, ily csalhatatlan

óvszerként, magánál.

Ennek ellenére a járvány mindinkább közeledett, s amint azt dr. Nagy
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FRIEDRICH ALAJOS,

a n.-tajjolcsányi közkórház igaz-

gató-orvosa.

DR. DOEMANN ISTVÁN,

az érsekújvári közkórház igaz-

gató-orvosa.

DR. THÚRÓCZY KÁROLY,
kir. tanácsos, megyei forvos.

DR. BIRINGER FERENCZ
a nyitrai közkórház igazgató-

orvosa.

Józsefnek a koleráról irt monográfiájából láthatjuk, az els két kolera-

megbetegedés 1831. július 9-en Sopornyán tényleg fellépett.

Ezután a betegség rohamosan terjedt, úgy, hogy rövid id alatt az

egész vármegyét — 53 falu kivételével — ellepte. 402 községben összesen

45,278 koleramegbetegedés fordult el. A halálesetek száma volt 22,316,

vagyis a betegeknek 49'2%-a meghalt.

Ezután még az 1836., 1848., 1849., 1850., 1851., 1855., 1866., 1872., 1873.

és 1892. évek voltak azok, a melyekben a kolera megyénkben kisebb vagy

nagyobb kiterjedésben pusztított. Leggyilkolóbb volt a járvány 1866-ban, a

midn a betegeknek több mint 60%-a halt el.

Jellemz az óvintézkedések minsége szempontjából az a körülmény,

hogy míg az 1848. évben fellépett kolera kórcsirái 4 éven át nem voltak a

Magyarország Vármegyéi és Városai : .Nyitravármegye. «
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statisztika.

Közegószségi
törvény 1876.

vármegye területérl kiirthatok és az ismételten megújuló s a jelzett 4 év alatt

6739 ember halálát elidéz járványok kitörésének okozóivá lettek, addig az

1892. évben, daczára annak a körülménynek, hogy a kolerafertzés a vár-

megye különböz vidékein fekv 9 különböz községbe vitetett be, a bajt

mindenütt csirájában elfojtották, az nagyobb kiterjedést nem nyerhetett és az

összes megbetegedések száma nem haladta túl a 39-et.

A század els felének közegészségi ténykedését, úgy mint a kolera-

elleni intézkedések mutatják, még mindig csak rendkívüli események, mint
háborúk, inség vagy járványok fellépténél látjuk megnyilatkozni.

A közegészségügy czéltudatos, tudományos fejlesztése csak a legújabb,

kor vívmánya, Magának az uj útiránynak jelzje, az egészségügyi statisztika,

csupán 1876. óta van életbe léptetve, a kezdet nehézségeivel még mindig
nem küzdött meg s az ebbl ered fogyatékosságokat csakis az utóbbi

években kezdi levetni.

A megfelel alap hiányában, az e század utolsó negyedének kezdetéig

terjed orvosi megfigyelések és az ezek alapján gyjtött adatok nélkülözik

azon szilárd irányt, mely szakszer következtetésekre feljogosítana. A
nagyobb járványok áldozatainak számszerinti feljegyzései azonban, legalább

a nagyobb kiterjedésben gyilkoló járványok tanulmányozását elsegítették.

Késbb a kisebb kiterjedésben uralkodó járványos betegségek szám-

adatai is feljegyeztettek, ezek azonban — a ragályos betegségek bejelenté-

sének kötelezettsége nem állván fenn — abszolút értelmeknek el nem
ismerhetk.

Hogy a járványos betegségeken kívül mily baj folytán pusztul el

lakosságunk s különösen gyermekvilágunk nagy része, ennek kiderítésére

nagy gondot senki sem fordított. Az 1876. év, mint a közegészségi törvény

megalkotásának ideje, hazánk és így Nyitravármegye közegészségi viszo-

nyainak alakulásában is fordulópontot képez.

E törvényben nyer elször kifejezést az a tudat, hogy a lakosságot orvosi

tanácsadókkal kell ellátni, hogy meg kell határozni azon ténj^ezket, melyek

a közegészsógi állapotokra hátrányosak lehetnek s az ezek megszüntetésére

hivatott közegek kijelölendk. Szóval, e törvény egy czéltudatos közegész-

ségi közigazgatás programmját képezi.

Lássuk már most, hogy mennyire fejldtek e vármegye közegészségi

viszonyai az e törvény létesítése óta lefolyt id alatt.

Az egészségügyi viszonyok javítására törekv intézkedések fsúlya a

betegségek elleni védekezésre jut.

74 gzfertztelenít gép és 1086 ágygyal rendelkez, összesen 423
elkülönít helyiség szolgál a ragályos betegségben szenvedknek az egész-

ségesektl való elkülönítésére és az általuk használt tárgyuk fertzteleníté-

sére, mely védekezési berendezésnek, valamint a teljes szigorral végrehaj-
tott védhimloltási eljárásnak köszönhet, hogy a míg a ragályos beteg-

ségek az összes haláleseteknek 15 , 9°/ -át tették 1877-ben, addig e számarány a
millenáris év küszöbén 6'8%-ra sülyedt és a míg a ragályos betegségek
legveszélyesebbjénél, a roncsoló toroklobnál, a halálozási arány 1877-ben
64'l u

/ tett, addig ez 1895-ben már csak 36'4°/ volt; az összes ragályos be-
tegségeknek együttes halálozási százaléka pedig 1877-ben 44-8%-o-t, 1895-ben
pedig csupán l5'9°/ -ot tett.

Hogy pedig a védhimloltási eljárás kell pontossággal lesz végre-

hajtva, annak bizonyítéka az a körülmény, hogy 1877-ben a lakosságnak
csupán 3-3%-a, 1895-ben pedig már 6'3%-a részesült e védeljárásban.

Az utolsó két évtized közegészségi rendszere az orvosok aránylagosabb
szétosztására is törekszik, hogy a lakosság könnyebben juthasson orvosi

segélyhez, de másrészrl felügyeletet gyakorol abban az irányban is,
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hogy különösen a 7 éves életkoron alul lev gyermekek orvosi gyógy-
kezelésben részesüljenek.

A statisztikai adatok kimutatják, hogy ezt a két irányú törekvést
siker koronázza, mert amíg az orvossebészek száma a lakosság számához
viszonyítva az 1877. és 1895. években majdnem egyenl volt, a mennyiben
10,000 lakosra 2 -

5 orvossebész jutott, az orvosok e számának megoszlása a
vármegye területén annyival kedvezbbé alakult, hogy a vármegye területén
létesített 43 közegészségi körbl 1877-ben csupán 18, 1895-ben pedig már
36 volt betöltve, az orvosok tehát az egyes városokból és járási székhelyekbl
lassanként az exponáltabb községi állomásokra is kimentek.

Ezen körülmény folyomának tekinthet, hogy míg 1877-ben a 7 éven
alul levk közül elhaltaknak 653%-a nem részesült orvosi gyógykezelésben,
ezen számarány 1895-ben már 224 %-ra sülyedt.

Az orvosok elhelyezésének czélszerbb voltán kívül nagyfontosságú
közegészségi vívmánynak ismerend el az az örvendetes körülmény is, hogy
az okleveles szülésznk száma fokozatosan szaporodik úgy, hogy 1877-ben
10,000 lakosra csupán 3, 1895-ben pedig már 5 okleveles szülészn jutott

I 1 I I ÍJ Él

Ili

AZ ÉRSEKÚJVÁRI KÖZKÓRHÁZ.

Nem csekélyebb mértékben haladott elre a gyógyszertári intézmény fejldése
is, amennyiben 1877-ben 319'41 G kilométerre és 20,604 lakosra, 1895-ben
pedig 249 Q kilométerre és 17,241 lakosra jutott egy nyilvános gyógy-
szertár, st ha a házi és kézi gyógyszertárak számát is tekintetbe veszszük
akkor 133 D kilométerre és 9222 lakosra esik egy ily intézmény.

A közegészségi hatóságoknak azon mködése pedig, mely a lakosság
táplálkozási, lakási, gyógykezelési és iskolai viszonyai mibenlétének ellen-

rzésére vonatkozik, mindinkább tág teret ölel fel, s míg 1877-ben az ily

eljárási eseteknek összege 1870-ct tett, addig e szám 1895-ben már 16,944-re

szaporodott.

A fentiekben vázlatosan felsorolt közegészségi intézkedések eredmé-
nyének megítélésére, a már felsorolt egyes adatokon kívül az életkor meg-
hosszabbításának bizonyítékát képez azon körülmény is felhozható, hogy
az aggkórban elhaltak számaránya 1877-rl 1895-re 4*2 %-al javult ; — de
fként az összhalálozási százalék nagysága nyújt kell alapot. A mennyiben
pedig a halálozási arány 1870-ben 47 -

l °/ 00 , 1895-ben pedig 39*2 % volt,

a halálozási viszonyok javulása el nem tagadható.

VA nem vitatható azonban ezen arányszám túlmagas volta sem. Ennek
okát els sorban a vármegye gyermekhalandóságának nagysága, másodsorban
pedig a vármegye lakossága nagyrészének szegénységébl ered hiányos
táplálkozási viszonyaiban és a gümkórnak az egész mvelt világban ép

i7*
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úgy, mint ebben a vármegyében is észlelhet rohamos terjedésében kell

keresnünk.
A gyermekhalandóság nagyságának (mely az összes haláleseteknek

mintegy 48%-át képezi), okait a hiányos gondozás, czélszertlen táplálás és

az orvosi segély kell idben való igénybevételének elmulasztásán kívül, a

sok helyütt még mköd parasztbábák célszertlen eljárásában, melynek
rovására az összhalálozás 20%-át képez, leggyengébb csecsemkorbeli ha-
lálesetek oki mozzanatainak jelentékeny része helyezend, fként pedig a
köznépnél még igen megrögzött tévhit és babona talaján burjánzó kuruzslás

elterjedt voltában lelhetjük fel. A lakosság táplálkozási viszonyainak jellem-

zésére pedig felemlítend, hogy a húsfogyasztást illetleg Nyitravármegye
lakossága az ország összes törvényhatóságai között a 46-ik, zsír és szalonna
fogyasztásánál az 55-ik, tej-, túró- és vajfogyasztás dolgában pedig a 44-ik

helyet foglalja el ; míg ellenben a rosszabb minség kenyérfajok és a

burgonyafogyasztásnál a 6-ik helyen áll. Az egészségre feltétlenül káros és

az élettartam rövidítése, valamint a jöv nemzedékek szervezete ellentállási

képességének gyengítésére kiválóan alkalmas szeszfogyasztásnál azonban
megyénk lakossága az országos fogyasztási átlagot jelentékenyen felülmúlja.

A gümkór terjedésének kétségbevonhatlan bizonyítékát a halálozások
statisztikájának erre vonatkozó rovata szolgáltatja, melybl látható, hogy
1877-ben a gümkór következtében elhaltak száma az összhaláleseteknek
;V6 °/ -át képezte, 189-ben pedig e százalék már 10'9-re emelkedett, tehát

alig 2 évtized alatt majdnem megkétszerezdött. A lakosság halálozási

arányát olyannyira növel okok megszüntetése lesz a jöv feladata.

Ezen, a lakosság halálozási viszonyainak alakulására hátrányosan be-
folyó körülmények javítása, kell, hogy a legközelebbi jöv gondoskodásá-
nak tárgyát képezze. S amint remélhet, hogy a vagyonosodás és közm-
veldés haladásával és az egészség megóvására is nagyobb súlyt helyez
közegészségi intézmények hathatósabb fejlesztésével, az e tényezkkel
egybefügg hátrányok mérve fokozatosan javulni fog, ép úgy, vagy még
inkább hihet, hogy azon vármegye közönsége, melyhez soraiban oly férfiak

állanak, akik vagyonuk jelentékeny részét egy kórház létesítésére fordítják,

vagy akik éltük ffeladatául tzték ki, hogy egy ily kórház létesítéséhez

a szükséges eszközöket megszerezzék, a melyben a nk áldozatkészsége az

erkölcsi és testi elzüllós veszélyének kitett gyermekek megmentésére, társa-

dalmi utón, közadakozásból, egy nagyobb szabású menházat tart fenn, mely-
nek lakossága, minden a nyomor és szenvedés enyhítésére szolgáló eszközök
megteremtéséhez nagylelken hozzájárul s a legközelebbi múltban is, a

diphteritis veszélyeinek leküzdésére alkalmasnak Ígérkez vérsavó beszer-

zésére, egyszeri felhívás folytán, ezreket adakozott : bihet, hogy ezen vár-

megyében is megleljük a módját annak, hogy az emberiség testi épségét

és életét bármi nagy mérvben veszélyeztet gümkór leküzdésére, vagy leg-

alább is e kór áldozatai szenvedéseinek enyhítésére és a baj terjedésének meg-
gátlására alkalmas intézmények létesítessenek. Hogy így a lakosság egész-

ségügyi viszonyaira hátrányosan kiható tényezk ereje megbónittatván s úgy
az egyesek, valamint az összlakosság közegészségi viszonyai javításán, egy
testben és lélekben ers — és a kulturtörekvések örvendetes fellendülése

alapján remélhetleg nemzetiségi érzületében is megszilárdított — nép lakja

ezen szép megye áldott rónáit és bórczeit, készen arra, hogy annak minden
rögét, tudásával, elnyére felhasználja, s ellenségei ellenében, erejével

megvédje.

Hisz a vármegyének lakossága különben egészséges egyedekbl áll,

kiknek közegészségi viszonyait a már említett, s a törvényhozás és a társa-

dalom czéltudatos intézkedéseivel, káros kihatásaiban korlátozható tényezkn
kívül oly viszonyok nem befolyásolják, melyek a vármegye vagy egyes

vidékeinek égalja, talaja vagy ivóvize minségébl kifolyólag, általában vagy
állandó tájkórok létesítésével, az átlagos élettartam megrövidítésére közrehat-

nának. Az egyedüli tájkór, mely e vármegye területén létezik, s mely nem
az élettartam minségét, hanem a munkaképességet hátrányosan befolyá-

Trachoma. solja, a trachoma. Ezen ragályos kór a vármegye északkeleti részén fekv
privigyei és zsáinbokréti járásokban van elterjedve, s mint tájkór csupán
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A NAGY-TAPOLCSÁNYI KÖZKÓRHÁZ.

az 1887. év folyamán
ismertetett föl, a mi-
dn csak a privigyei

járásban 5474 tracho-

ma-beteget találtak.

Ez a megdöbbent
nagyságú számadat a

hatóságok legerélye-

sebb intézkedéseit tette

szükségessé, mely in-

tézkedések eredménye-
képen tekintend az,

hogy a kell számú
orvosok által kifejtett

ügybuzgóság folytán,

ezen, általában hosszú
lefolyású, a gyógyke-
zelésnek makacsul ellentálló betegségben szenvedk száma, daczára azon
körülménynek, hogy ép a tájkor által ellepett vidékek lakossága megélhe-
tésének feltételét idegen vidékeken végzett munka keresményében lelhetvén

csak fel, az év nagy részét hazulról távol tölteni kénytelen és így csak
hosszú megszakításokkal gyógykezelhet, jelenleg az egész megyében mint-
egy 1600-ra csökkent.

Fontos közegészségi tényezként szerepelnek a kórházak. A három
megyei közkórház és a 11 magánkórház, valamint a közalapokból fenntar-

tott pöstyéni fürdkórház, végül pedig a privigyei trachoma-kórház összesen
354 fekvhelyet foglal magában, a bennük segélyt keres betegeknek, s

a vármegye közönsége emberbaráti érzületének fényes bizonyítékát szol-

gáltatván.

E kórházak közül úgy a fennállás idtartama , mint nagysága és

berendezése okából els helyen említend a nyitrai megyei közkórház.
Alapításának ideje , mint már említve volt , az 1824-ik évre vezetend
vissza, a midn a vármegye közgylése, a megye területén nagyobb szám-
ban elforduló ragályos betegségben és elmebajokban szenved embertársaink

gjógyítása és ápolásának biztosítására egy kórház létesítését határozta el.

Lélekemel és megható azon lelkesedés, melylyel a vármegye vagyo-
nosabb lakossága az eszme tetté válását áldozatkészségével elmozdítani
iparkodott ; s jellemz különösen azon korban, a midn a humanizmus ily

irányú megnyilatkozása még mindenesetre ritka volt.

Furaink, a fpapok, a birtokos középosztály siettek adományaikat
felajánlani s 4 évvel késbb, vagyis 1828. évben létrejött az els megyei
kórház, melyet Vittenczen állítottak föl s 12 ágyra rendeztek be. 1834-ben
a kórházat Nyitra városába helyezték át, egy a város nyugoti szélén fekv,
eddig korcsmai czélokra szolgáló épületben. Hogy daczára a berendezés és

építkezés kezdetleges voltának, mennyire hiányt pótló intézményt létesítettek

ezzel a kórházzal, annak bizonyítékát láthatjuk abban a körülményben,
hogy már 1838-ban a kórház ágyainak száma 60-ra szaporíttatott. De a kór-

ház létesítését lehetvé tev áldozatkészség sem volt fellobbanó szalmaláng,
mert az ahg tíz év eltt létesített kórház a most jelzett évben már 95 ezer

váltó forint alaptkével rendelkezett.

1859-ben az eddig csupán megyebeli lakosok befogadására és ápolására

szolgáló intézet közkórházi jelleggel ruháztatott fel s késbb 1874-ben, a

folyton szaporodó betegforgalom egy uj, 50 beteg befogadására alkalmas
épületrész felállítását tette szükségessé. A közegészségtan, a betegápolás és

gyógykezelés ismereteinek rohamos fejldése és a már fekvése, építkezése

és berendezése miatt is tarthatatlan kórházi épület egy uj, alkalmasabb te-

rületen építend kórház létesítését tették szükségessé.

Az idk változó nézetei, különösen pedig a létért való küzdelemnek
mindinkább súlyosbodó feltételei s bizonynyal nem az emberszeretet nemes
érzésének kialvása okozták, mert hisz az új kórház létesítésének elmozdí-
tására hivatott adakozásra való felszólalás, a vármegye minden vidékén lakó,

Kórházak.



374 Nyitravármegye közegészségügye.

gazdag és szegény-sorsúak adományaiból 8000 frtot meghaladó összeg egybe-
gyülését eredményezte, — hogy a feltétlenül szükségessé vált uj kórház épí-

tési kérdésének, — melyet a kórháznak azon idbeli forvosa, dr. Thuróczy
Károly 1881. évben vetett felszínre s mely kérdés kedvez megoldása érde-
kében 11 évig járt közbe Írással és szóval, — kedvez eldöntése ily

hosszú idt igényelt.
Ny™ kórház. Az els nyitrai kórház létesítésének emléke Malonyay Alajos fispán

nevéhez fzdik, míg korszer berendezése és építkezése által a vidéki kór-
házak között feltétlenül az els helyekre sorolandó uj kórház létesülése

Thuróczxj Vilmos fispán érdeméül tudandó be, aki fispáni állásának elfog-

lalása után, ezen már évek óta vajúdó építkezési tervek tényleges kivitelét

lehetvé tette.

Ez uj kórház építése, melynek terveit Haitszmann Alajos megyetemi
tanár készítette, 1892. évi november hó 10-én vette kezdetét és 1894. évi

július hó 2-án adatott át az épület rendeltetésének.

A kórház fekvése higiénikus szempontból fölötte kedvez, telkének
területe 24410 D métert foglal el. A beépített terület 2431-50 D métert,

míg a többi rész, befásíttatván, a betegszobákat üde levegvel bven ellátja,

annyival inkább, mivel a kórház környéke szántókból és rétekbl állván,

a leveg fertzésére alkalmas szomszédsággal nem bír.

A fépület emeletes s magában foglalja az orvosi, gondnoki, felvételi

irodákon, a kápolnán, orvos és lelkész lakásán kívül a belgyógyászati,

sebészeti és brbetegek elhelyezésére szolgáló termeket, összesen 104 fekv
helylyel.

Az épület pinczéiben vannak a központi légftést közvetít caloriferek,

továbbá a vízvezeték ellátásához szükséges szivattyúzást végz motor.
A szellztetés a falakba mélyített légcsatornák útján, a küls és bels
hmérsékleti különbözet folytán beálló természetes légcserére van alapítva,

s óránkint és ágyankint 80—100 m 3 légmennyiség változtatására képes. A
világítás gázzal történik.

Az elmebetegek osztálya külön pavillonban nyert elhelyezést és van 2

kórterme s a nyugtalan betegek számára való 6 zárkája. Összesen 26 beteget
fogadhat be. A ftés kívül fl vaskályhákkal, a világítás pedig gázzal
történik. A betegek üdülésére négy elkülönített s magas fallal körülvett

kert szolgál.

Az elkülönít pavillon oly betegek részére, akik valamely ragályos
betegségben szenvednek. Ezen pavillonban van egy nagy kórszoba 7 ágy-
gyal és két kisebb szoba 1 és 2 ágygyal.

Fürdk minden osztályban elegend számban vannak és berendezésük
czélszerü.

Összesen 140 beteg befogadására szolgál tehát ezen épület, s e 140
fekv hely mindegyikére 42.5 köbméter rtartalom jut. Mint mellékhelyisé-

gek szolgálnak a hullaház, külön bonczoló helyiséggel és beszentel teremmel;
a mosókonyha gzftésre berendezett szárítóval; a fertztelenít helyiség egy
Henneberg-féle fertztelenít géppel, továbbá a konyha-épület alkalmas fz-
tzhelyekkel, mosogató helyiséggel, kamrákkal és gazdasági udvarral, végül
pedig a tiszti lakóház egy kisebb és egy nagyobb lakással.

A korunkban mindinkább terjed elmebántalmak áldozatainak elhelye-

zése országszerte hiányos lévén, a korszak eme sajnálatraméltó követelmé-
nyének felel meg a vármegye közönsége, s emberszeretetének ezáltal is

fényes tanúságát szolgáltatja, midn a tébolydai osztály kibvítését elhatá-

rozta A jelenleg 26 elmebeteg befogadására szolgáló pavillon átalakíttatik

akként, hogy 120 ily szerencsétlen embertársunk legyen benne elhelyezhet.
Ezen mintegy 60,000 forintnyi költséggel járó építkezést már meg is kezd-
ték, s a kibvített pavillont 1898. évi június 1-én adják át rendeltetésének.

A kórházi betegek ápolása, az e téren messzeterjed elnyös hírre szert

tett paulai Sz. Vincze-rendü testvérek gondjaira van bízva, akik egyúttal,
— a betegek élelmezése házilag közvetittetvén — az élelmezéssel járó fzési
és egyéb gazdasági munkálatok végzését is elvállalták.

Az orvosi szolgálatot dr. Biringer Ferencz kórházi igazgató és dr. Babó
Emil s dr. Stein Samu alorvosok, e kórház mintaszer berendezésének meg-
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felel szellemben, az orvos-tudomány mai állásából kifolyó követelményekhez
híven, szigorú lelkiismeretességgel végzik. A kórháznak folyton növeked
évi beteglétszáma immár az 1400-at meghaladja.

Nagyságra és a létesítés idszakát tekintve, második helyen említend
a nayy-tapolcsányi JcözJcórház, mely 1885. évben létesült s azonnal közkórházi
jelleggel felruháztatván, 1886. évi január hó 1-én adatott át rendeltetésének.

Ezen kórház keletkezése a vármegye egy nemeskeblü furának, tavar-
noki báró Stummer Ágostonnak nagylelkségével áll szoros oki összefüggés-
ben, a mennyiben ez a fúr, szíve sugallatát követve, a szenved emberiség-
nek egy palotát emelt s azt 74 ágyra teljesen felszerelve, a vármegye
közönségének ajándékul felajánlotta. Ezen, a mai korban már mindenképen
eseményszámba men nagylelk ^adományért, a vármegye közönsége hálája
és elismerése jeléül, a kórházat Ágoston-kórháznak nevezte el, s az adomá-
nyozó nevét ezen kivül még egy, a kórház fbejáratának falába illesztett

márványtáblán is megörökítette.

A kórházi épület Nagy-Tapolcsány községtl mintegy fél kilométernyi
távolban, mezgazdasági mvelés alatt álló földek által környezett, mintegy
2 holdnyi területen épült, kizárólag földszintes és a már említett, 74 ágygyal
ellátott kórházi épületen kívül az orvos, a felvételi irodák s az ápoló testvé-

rek lakásául szolgáló, a fz- és mosókonyhát is magába foglaló két mellék-
épületbl, egy kápolnából, kapus-lakásból és egy hulla-házból áll.

A ftés a nagyobb kórtermekben köpenyes kályhák, a kisebbekben
pedig egyszer kályhák segélyével megy végbe, míg a szellztetés, a falakba
mélyített csatornák utján, a légmérsékleti különbözetek által történik.

Talaja kissé vizenys, miért is a talajvíz levezetése czéljából kiterjedt

mértékben alagcsöveztetett.

Az összes épületek fallal vannak egybekötve úgy, hogy a beépített

terület egy zárt négyszöget képez, melynek bels udvara is be van fásítva,

míg az épületeket környez 2 holdnyi terület, melyen egy amerikai rend-

szer jégverem is van, dúsan befásítva, a kórtermeket üde levegvel látja el.

A betegek ápolása és élelmezése a paulai Sz. Vincze-rendü ni szerzet

tagjaira van bízva, akik feladatuknak, a náluk megszokott önfeláldozó buzgó-
sággal, itt is megfelelnek, míg az orvosi szolgálatot az igazgatósági teendk-
kel együtt, dr. Fridrich Alajos igazgató-forvos kell szakavatottsággal és

lelkiismeretes buzgósággal teljesíti, s évenkint 800—850 beteg ellátásának és

gyógykezelésének gondjait viseli.

A vármegyének harmadik közkórháza, az érsekújvári, ugyancsak a vár-

megye s különösen Érsekújvár város közönsége emberbaráti érzületének

köszöni létét. Már e század közepén megnyilatkozott e város lakosságánál

egy kórház létesítésének szüksége, amennyiben az ott rendezett nyilvános

vigalmak tiszta jövedelme egy ily kórház létesítésének alapjára fordíttatott.

Ezen jövedelmi ág jellege érthetvé teszi, hogy az ily módon létesített

alap csak igen lassan növekedett, úgy, hogy ez, több mint 15 év folyamán
végbement ily vigalmak tiszta jövedelme gyanánt alig tett ki 1200 frtot.

Ekkor, vagyis az 1865. évben, a városi képviseltestület elhatározta, hogy
a kórházi alap növelésének gondjait egy kiváló polgártársra, Kapisztory Fe-

renezre bízza.

És valóban ennél üdvösebb határozatot a képvisel-testület nem hoz-

hatott, az alap növelését arra termettebb és buzgóbb egyénre nem bízhatta

volna.

Harmincz év tartama alatt Kapisztory Ferencz ezen elvállalt kötele-

zettségét soha szem ell nem tévesztette, az ügy pártolásának megnyeré-
sére minden alkalmat felhasznált s fáradhatlan utánjárása, a körülmények
és viszonyok alakulásainak felhasználása, de saját, tetemes összegekre men
adakozásával is, a kórházépítési alapot 70,000 frtot meghaladó összegre

növelte s ezt 1895. évi április 21-én a városi tanácsnak átadta.

Ily módon létesült az a pénzalap, mely a kórház építését lehetvé
tette. A kórház, mely azonnal közkórházi jelleggel ruháztatott fel, 1896. évi

június hó 1-én adatott át a forgalomnak.

A 44 beteg befogadására berendezett kórház, a szükséges melléképü-

letekkel együtt, a város délkeleti szélén, 22,414 D-móter kiterjedés telken

Nagy
Tapolcsány.

Érsekújvár.
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épült. A fépület emeletes, 38 beteget fogadhat be s egy-egy betegre 37-2

köbméter légürt nyújt.

A ftés a pinczében elhelyezett kalorifer útján végbemen központi
légftés, míg a szellztetés a falakba mélyített légesatornákon megy végbe.
Az épület padlásán elhelyezett víztartó a szükséges használati vizet szol-

gáltatja, a világítás pedig olaj segélyével történik. A fépülettl keletre

fekszik a ragályos betegek elhelyezésére szolgáló, két, 3—3 ágyas szobával
ellátott pavillon. A felvételi és gondnoki irodák, az orvos lakása, az ápoló-
testvérek lakóhelyiségei, a fz- és mosókonyha, valamint a raktárak, egy
külön épületben vannak elhelyezve; míg a hullaház és fertztelenít helyi-

ség a kórházi telek déli végén fekszik.

A beépített terület 2478 D -métert tesz, ekként maga a dúsan befásí-

A FERENCZ JÓZSEF FÜRDHÁZ PÖSTYÉNBEN.

tott kórházi telek be nem épített, több mint 20,000 -méternyi területével,

ezen, a közönség emberszeretetére valló, s létesülésének módjával az em-
beriség nemes érzületébe vetett hitünk megersítésére szolgáló intézet lakóit

friss és üde levegvel dúsan elláthatja. A kórház fennálltának els félévé-

ben az ápolt betegek száma 263 volt.

Pöstyén. Kisebb arányú, de nem kevesebb nemes érzésre és emberszeretetre
valló intézet á pöstyéni szegények kórháza is, mely a vármegye bölcs és
nemeslelk rendelkezése folytán, ezen gyógyforrások jótékony hatását a
vármegye szegény sorsú lakosságának is megszerezhetvé teszi.

A gyógyköltségek egy részébl, valamint a fürdhelyen rendezett
mulatságokból befolyó jövedelmek által fenntartott kórház : a pöstyéni fürdö-
Tcórház, mely Pöstyén-Teplicz egy futczájában épült s 30 beteg befogadására
alkalmas.

Ezen, kizárólag a fürdidény alatt nyitva tartott kórházba csakis oly
betegek vétetnek fel, akik a pöstyéni gyógyvíz használatát szükséglik. A tág
területen épült régi kórház egy része néhány év eltt lebontatván, helyébe
a kórházi igényeknek jobban megfelel uj épület emeltetett. A fürdkórház
egy évi betegforgalma 60—70-et tesz.

Privigye. Közegészségi szempontból sajnálatos viszonyok kényszerít hatása
alatt keletkezett a privigyei járványkórház; mely az elzményekben már
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ismertetett trachoma tájkór áldozatainak sikeresebb gyógykezelhetése czél-

jából lett felállítva. Ez a kórház Privigye nagyközségen kívül, egy terjedelmes
kert közepén fekv bérházból áll, mely 30 beteg befogadására alkalmas
helyiséggel bir. Ide kerülnek mindazon trachomabetegek, kiknek szemállapota
szigorú elkülönítést és gondosabb kezelést igényel, valamint azok is, a kik
a rendszeres gyógykezelés alól magokat kivonják. Ezen betegek száma egy
évben mintegy 150.

Egy fenkölt szellem, alkotásaiban örökké él fpap, Palugyay Imre
nyitrai püspök bkezsége nyújtotta az alapot a Szt. Vincze rend ni
szerzet nyitrai társházában elhelyezett 12 ágyra felszerelt ni kórház létesü-

lésére. Az e kórházban elhelyezett betegek az alapító gondos elrelátása
folytán teljesen ingyenes ellátásban és gyógykezelésben részesülnek. E kórház
évi betegforgalma 60—100 között váltakozik.

Ugyancsak az emberszeretet legnemesebb alakú nyilvánulásának, a
betegápolás eszméjének hódoló szerzet, az írgalmasrendüek szalcolczai társ-

házában van egy 14 beteg befogadására alkalmas kórszoba berendezve,
melyben évenként mintegy 130 beteg nyer gondos ápolást és gyógykezelést.

Láthattuk eddig, hogy a betegápolás czéljait valló kórházi intézmények,
Nyitravármegye közönsége egyes furai és fpapjai részérl mily lelkes

támogatásban részesülnek. Nem méltányolható eléggé a vármegye egyes
nagybirtokosainak az az áldozatkészsége, melylyel uradalmaikban kisebb
kórházakat alapítottak s ezekben nemcsak a kórházi ápolást igényl ura-
dalmi alkalmazottakat, hanem a környéknek szegény sorsú betegeit is, in-

gyenes ellátásban, gondozásban és gyógykezelésben részesítik.

Ily kórházat alapított gr. Apponyi Lajos N.-Apponyban s azt 12 ágyra
felszerelve minden szükségessel ellátta, s melyben évenkint 100-nál több
beteg gondos ápolást nyer. Ugyancsak 12 ágyra felszerelt kórházat alapított

báró Stummer Sándor N.-Bodokon s abban évenként mintegy 50 beteget
gyógykezeltet, Míg a gróf Károlyi Alajos által Tótmegyeren létesített s 15

ágyra felszerelt kórházban, évenként mintegy 120 beteg sorsának enyhülé-
sét lelheti fel.

Készen. áU, de a forgalomnak még át nem adatott a gróf Hunyadi/
Imre által Ürményben létesített uradalmi kórház is. E megyének nagyszámú
furai és nagybirtokosai az emberszeretet melegétl áthatva, az egészségük-
ben károsított szerencsétlen embertársaink üdvére bizonynyal még számos
ily intézmény alapját fogják megvetni.

Nyitravármegye, hazánk északnyugoti határszéli törvényhatóságának
közönsége méltó büszkeséggel s önérzettel utalhat azon alkotásokra, melyeket
a betegápolás intézményének fejlesztése érdekében létesített, s melyek lehetvé
teszik, hogy e vármegye területén évenként közel 3000 beteg nyerhessen
megfelel ápolást.

Ni kórház.

Szakolcza.

Ürmény.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. Í8



NYITRAVARMEGYE FURDOI ES GYÓGYVIZEI.

' %j PÖSTYÉN.

f
Pöstyén. V^jy^^ yitravármegye gyógyvizei nincsenek mind kellleg kihasználva s a

bennük rejl kincs értékesítve. St a legtöbb ma is teljesen isme-
retlen szélesebb körökben. A gyógyforrások legkiválóbbja apöstt/éni

kénes hévviz.

A fürdhely a Vágvölgyben, a Temetvényi hegység délnyugati
lejtje tövében, a Vág folyó kettéágazása által alkotott szigeten fekszik.

Talaja jobbadán kréta-korbeli dolomit-mészbl áll, melyet helyenkint
köszeni rétegek és liasz-mészpalák fekszenek meg. Éghajlata enyhe, évi

középhmérséklete dr. Krzich volt megyei forvos megfigyelései szerint
10° C., évi középlégnyomása 740.7 mm. Az uralkodó szelek északnyugatiak,
északkeletiek és délkeletiek ; a szélmentes napok száma 50-re tehet.

A hévviz forrása azon szigeten van, a melyre a fürdházak építtettek,

e mellett a Vág folyó medrében számos forrás fakad, melyeknek hfoka
a folyó medrének alján lev homokot és iszapot, daczára a folyóvíz alacsony
hfokának, állandóan melegen tartja.

A fürdvíz forrásainak helye különben, a Vág folyó szeszélyes folyása
és mederváltoztatásainak megfelelen, sokáig váltakozott. így a fürdt a
XVI. században ismertet irók a forrásokat a Vág bal partján levknek
állítják, a XVII. században Browne Ede szintén a Vág balpartján találja a
fürdt, míg Bél Mátyás 1742-ben már a jobb parton látta. Torkos
János 1843-ban sem a jobb sem a bal parton nem talál forrásokat, de lát

alacsony vízállás mellett ersen bugyborékoló helyeket a Vág folyó medré-
ben, mely helyek a források ujabb felfedezésére vezették t.

A fürdberendezés a XVII. században, amint ezt Beneschovianus leírá-

saiból tudjuk, fölötte kezdetleges volt, az emberek a szabad ég alatt tanyáz-
lak, s hogy megfürödhessenek, a földbe gödröket ástak, a melyekbe a talaj-

ból fakadó hévviz összegylt s kell kihütés után a fürdésre alkalmas volt.

Ezen hévviz gyógyerejének hírnevét és hatását mi sem bizonyíthatja

fényesebben, mint az a körülmény, hogy daczára a legnagyobb kényel-
metlenségnek, a fürdberendezések teljes hiányának, messze földrl zarán-
dokoltak a szenvedk e helyre, hogy a források gyógyító hatásában része-

sülhessenek.Nem riasztotta el a fürdzni akaró közönséget még az a veszély
sem, mely ezen korban életét és személyes szabadságát az országot végig
dúló török csapatok részérl fenyegette, mely veszek/ az 1530. és 1599.

években tényleg be is következett, midn a harácsoló török csapatok
Pöstyént feldúlták ós a fürdvendégek közül a nyomorultakat megölték, az

egészségesebbeket és vagyonosabbakat pedig fogságba hurczolták.

Ezen kezdetleges állapot azonban már a XVII L. század közepe táján

lényegesen javult, midn a kincstár gr. Erddy Györgyöt állította a fürd
élére, a ki azt, azon kor igényeinek megfelelieg, be is rendezte s kénye-
lemmel ellátta.

Ismételt áradások, az ország gazdasági és közbiztonsági viszonyait

fölötte veszélyeztet háborúk és a Vág folyó szeszélyeibl a forrásokra há-
ramló folytonos veszélyek ezen fürd fejldésének sokáig útját állották, s
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az 1813. évben beállott nagy vízáradás a gr. Erddy György által létesített

alkotásokat is elsodorván, alapjából uj, de lassú menet építkezések létesít-

tettek. Az ezután 1813. évben gr. Erddy György által létesített építkezések
közül az egyik fürdház, mely a hév- és iszap-fürdket foglalja magában,
máig is fennáll, az ezzel szemben álló tükör- és kád-fürdket magában fog-

laló épület 1821-ben emeltetett, míg a 3-ik fürdház, mely az iszap helyi alkal-

mazására szánt helyiségeket foglalja magában, e század 50-es éveiben létesült.

A késbbi évtizedek emelked igényeivel lépést tartó átalakítások,

ezen fürdhelyiségeket a kívánalmaknak megfelel állapotba helyezték
ngyan, mindamellett a fürd látogatottságának folytonos emelkedése egy
uj fürdház építését is szükségessé tette.

i H I í i i

RÉSZLET PÖSTYÉN FÜRDBL.

Ezen, a mai kor igényeinek teljesen megfelel berendezéssel épült, tükör-

és kád-fürdket tartalmazó fürdház, a Ferenez József-fürd, a folyó 1898.

évben adatott át rendeltetésének.

Maga a hévvíz általánosan elismert gyógyhatása azon iszapban rejlik,

melyet a víz kiválaszt, s mely a pöstyéni fürdk gyógyértékót oly annyira

páratlanná teszi. A viz hfoka a Vág folyó vízállásának magasságával ösz-

szefüggleg ingadozó, 50—64° C. között váltakozik és átlag 61° C-ra tehet.

Az 1890. évben dr. Liebermann Leó által végzett vegyvizsgálat adatai

szerint a gyengén savi vegyhatású és 1"0012 fajsúlyú víz kiváló alkatrrészei

:

a mész és ennek összetételei, magnesium, konyhasó, kénsav, chlor és szén-

sav ; inig az iszap : kovasav, agyagföld, mészoxid, szénsav és organikus

anyagokból áll és egyes hasadó gomba-fajok fonalait tartamazza.

A 18 holdnyi terület árnyas szigeten kívül, melyen az imént vázolt

fürdépületek állanak, még közel 90 holdnyi kiterjedés sétakert áll a

fürdz közönség rendelkezésére, melynek szórakozására egy színkör és egy

nagy fényvel berendezett gyógyterem szolgál. Megfelel és elegend számú,

a különböz igényekkel számoló lakások és éttermek, valamint egyéb a

gyógyfürdk fogalmával együtt járó berendezések, Pöstyént a jól berendezett

gyógyhelyek sorába helyezik.

48*
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100 beteg befogadására szolgáló katonai kórház, a vármegye kórházai-
nak leirásánál már felemlített fürd-kórháza, és a jelenlegi fürdbérlet által

létesített munkás penzionátus tanúságát szolgált) ák egyrészt azon elismerés-
nek, melylyel az illetékes tényezk Pöstyén héwizének gyógyértéke iránt
viseltetnek, másrészt pedig azon emberbaráti érzület sugallta törekvésnek,

A PÖSTYÉNI GYÓGYHÁZ DÍSZTERME.

mely hazánk ezen páratlan hatású gyógyvizét a saját kezemunkájából él,
kevésbbé vagyonos társadalmi osztály megbetegült tagjai részére is hozzá-
férhetvé teszi.

BÜDOSKO (SZMRDAK).

Büdöskö. Mint hideg kénesvíz, elnyös gyógyhatást és páratlanul dús kén-
hydrogen tartalma miatt, nagy méltatást érdeml fürd : Büdösk (Szmrdák),
mely a vármegye északnyugoti részén, Szenicztl kis távolságra, a fürdvel
hasonnev falu közvetlen szomszédságában van.

Geológiai viszonyait illetleg felemlítend, hogy a harmadkori homok,
palásagyag és homokk az uralkodó kzetek.
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A mult században e fürd vizét a környékbeli lakosság különböz
testi bajainak gyógyítására basználta, a szó szokásos értelmében vett fürdvé
azonban e helyet tulajdonosa, Vietorisz József, 1832-ben tette, felépítvén

a most is fennálló fürd- és gyógyházakat.
Jelenleg a fürd tulajdonosa Kováts István, nyg. cs. és kir. huszár-

ezredes, kinek gondossága által a fürd berendezése fokozottabb igények
kielégítésére is alkalmassá vált.

Ezen fürd vizét kádfürdkben, felmelegített állapotban használják, s

gyógyhatása a már jelzett dús kénhydrogen-tartalomban rejlik.

Maga a víz gyengén savi hatású, mely gyorsan alkalikussá válik

;

falkatrészei : a konyhasó, a kénsavavas és szénsavas nátrium, szénsavas mész
és magnesium, chlormagnesium' és szénsavas vasoxid, végül pedig az összes

hasontartalmú bel- és külföldi hideg kénesvizek között feltétlenül leg-

nagyobb mennyiségben jelenlev szabad és féligkötött állapotban lev kén-
hydrogengáz.

srégi fák lombjaitól árnyékolt kiterjedt sétakert, kényelmes és szép

RÉSZLET BÜDÖSK (sZMRDÁk) FÜRDBL.

lakóhelyiségek, jutányos és igen jó élelmezés, a nyugalmat és a kénes
vizek használatát igényl betegeknek e fürdt igen alkalmassá és élve-

zetessé teszik.

BAJMOCZ.

Bajmóez a tiszta hévviz fürdk közé tartozik. A vármegye észak-

keleti részén, hasonnev falu szomszédságában és az ugyancsak hasonnev
vár tövében fekszik.

Ez a fürd az ország legrégibb fürdinek egyike, mivel már egy 1113-

ból ered oklevélben említés van róla. Berendezése már a XVI. században
fényesnek jeleztetik s kétségtelen, hogy a tükörfürdk márványfoglalata e

hely azon korbeli tulajdonosa, Thurzó Elek mve, a ki a fürdket ily

medenczékbe foglalta s az urak és a nép számára szolgáló fürdket elkülö-

nítene. A bajmóczi vár nagynev birtokosai, Thurzó, Csák, Corvin János,

Bocskay s II. Rákóczy Ferencz fvezére, Bercsényi Miklós, több-kevesebb
idt töltöttek e helyen és a kényelmük és egészségük megóvására szolgáló

fürdtelep épségben tartásáról gondoskodtak. A Thurzó-család kihaltával a

vár s ezzel a fürd is a gr. Pálffy-család birtokába ment át, s ezzel a fürd
hanyatlásának korszaka is bekövetkezett, míg a jelenlegi tulajdonos, gróf

Bajmóez.
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Pálffy János bkezségébl Bajmócz vára helyreállíttatván, a fürdberende-

zések is lényegesen átalakíttatnak, s így remélhet, hogy ezen, fekvése es

hévvizének hatása által kell méltatást érdeml fürd, a feledés es elha-

gyatottság homályából kiragadva, rendeltetésének az eddiginél kiterjedtebb

módon fog megfelelhetni.
,

A bajmóezi hévvíz forrásának helye : a kis-Magura hegység gránit

alkotású talaja, ezen gránit tömött, apró szemcséj, kiválóan fekete csillámot

tartalmaz. Giieisszában egykoron aranyat találtak, de e fém jelenleg, a kvarcz-

szemcsékbl és csillámlemezkékbl álló, helyenként agyagos kötanyaggal

kevert törmelékben nem található.

A víz hmérséklete 47" C. ; fajsúlya 1-0010, falkatrészei pedig
:
szén-

savas mész és magnesium. kénsavas kálium, nátrium és magnesmm, alu-

mínium, vasoxyd, kovasav és szabad szénsav.

A BAJMÖCZl FURDÜ.

A forrás vizét kizárólag fürdésre használják, mely czélra tükörfürdk

szolgálnak. , . ... , , , ,, „ , ,

Az ersebb légáramlatoktól a környez hegységek által védett lekves

ózondús leveg, üde növényzet, e telepet gyengélked s üdül betegeknek

kiválóan alkalmassá teszik s remélhet, hogy a tulajdonos által maris meg-

kezdett átalakítások és kibvítések befejeztével a nagyobb kényelmi esz-

közök e fürdhely látogatottságát megérdemelt módon növelni lógjak.

KIS-BÉLICZ.

Kis-Béiicz. Kis-Bélicz kizárólag a szkebb vidék lakossága által látogatott tiszta hév-

viz fürd. Hasonnev község közelében, nyílt síkságon fakadnak e lurdo

forrásai, melyeknek vize tiszta, átlátszó, hmérséklete 28° U, taj súlya

1-00012. Falkatrészei: kétszerszénsavas mész és magnesia, kénsavas

magnesia, agyagföld, vasoxyd, kovasav, szabad szénsav.

E fürd berendezése szerény, állandó fürdvendegek nem lakják azt,

a tulajdonosok (Pollák testvérek) azonban azzal a tervvel fog alkoznak,

hogy e különben kiváló hatású fürdt a jövben, valamely alkalmas mó-

don, esetleg más anyagi erk belevonásával kibvítsék es a mai kor kí-

vánalmainak megfelelen átalakítsák
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Nyitravármegye fürdi és gyógyvizei.

Gyógyvizek. A felsorolt fürdkön kívül külön felemlítést érdemel még a pogrányi tó,

mely Nyitra város közelében, hasonnev község határában áll. Vizének
fajsúlya l

-

005, hmérséke 18—25° C. Falkatrészei : a szénsavas mész és

magnesia, a kénsavas mész és magnesinm, a konyhasó, kovasav és szabad
szénsav.

A radosnai tó, mely a temetvényi hegység keleti lejtjébl fakad s

ugyanazon geológiai alkotású talajból indul ki, mint a pstyéni források. A
viz hfoka azonban jóval alacsonyabb, 10— 14°, e hfok azonban állandó,

úgy hogy e tó vize télen soha sem fagy be. Fajsúlya 1*0006, falkatrészei

a szénsavas mész és magnesium és a kénsavas kálium és magnesium, to-

vábbá szabad szénsav. Úgy ezen, valamint a pogrányi tó vize, gyógyczé-
lokra nem használtatik, hfokából ered tulajdonságai miatt azonban azt a

környék lakossága nag}r elszeretettel keresi fel s gazdasági és házi czél-

jaira felhasználja. A gyógyvizek sorába tartoznak azon szénsavas ásvány-
vizek, melyek különösen az Inovecz-hegycsoportból fakadnak s habár kivi-

teli czikket nem képeznek is, jellegzetes tartalmukért arra érdemeseknek
és gyógyértékkel bíróknak tekintendk.

Ilyenek az új-lehotai savanyúvíz, 9° C. hmérséklettel, 1*0013 fajsúly lyal

és jelentékeny mennyiség szabad szénsavval. A sissói savanyúvíz 9° O. hfok,
1*0006 fajsúly; a szolcsánkai savanyúvíz 9° C. hfok, 1*0007 faj súlylyal

;

a tvrdomeszticzi 11° C. hfok, 1*0012 fajsúlylyal, s a hasonló

savanyúvíz. Mindezen vizek szilárd alkatrészei szénsavas és

vas, valamint kénsavas sók és konyhasóból képzdnek.
Ugyané hegycsoportból ered Drahóczon egy vastartalmú és Zlatnikon

egy vasas savanyúvíz.

A Javorina-hegység egy üde fekvés völgyében, O-Tura község köze-

lében egy dús savanyúvizes forrás fakad. Ennek vize 11° C. hfokú és sok

szabad szénsavon kívül kénsavas és szénsavas nátront, meszet, kénsavas

jelleg ónon
kettedszénsa-

magnesiát és kevés vasat tartalmaz,

íz pezsg italt ad.

Ize üdít, s borral vegyítve, kellemes

PÖSTYÉNI GYALOGHINTÓ.



IDJÁRÁSI VISZONYOK NYITRAVARMEGYEBEN.

jelentékeny kiterjedés és szabálytalan alakú vármegye idjárási

viszonyairól éppen nem könny h képet adni. Kétszeresen nehéz

azonban a feladat, ha tekintetbe vesszük, hogy számottev, rend-

szeres meteorológiai megfigyelések ez ideig csupán a vármegye keleti,

kisebb felén eszközöltettek. Itt azonban meglehetsen egyforma távolságok-

ban s huzamosabb idn keresztül mködött, illetve mködik négy jó me-

teorológiai állomás, és pedig északról dél felé haladva Privigye, Nedanócz

(késbb Ó-Széplak), Nyitra és Mezkeszi.

E négy állomás rendszeres megfigyeléseibl állítjuk össze az alábbi,

mindenesetre csak vázlatos képét a vármegye idjárásának.

Az éghajlat általában mérsékelt, az északi, hegyes vidéken zordabb,

délebbre, a Nyitra (s valószínleg a Vág) völgyében melegebb, míg a vár-

megye legdélibb részén már az Alföld szélsségekre hajló (télen hideg,

nyáron meleg) klímájába megy át.

A hmérséklet évi középértéke Privigyén (12 évi megfigyelésbl) Hmérséklet.

8'7 C°, Ó-Széplakon (25 évi megfigyelésbl) 9"3 C°, Nyitrán (25 évi megfi-

gyelésbl) 9
-8 C° és Mezkeszin (12 évi megfigyelésbl) 9*7 C°.

Látjuk, hogy az évi közepes hmérséklet északról délfelé fokozatosan

emelkedik. Hogy Nyitra és a tle jóval délebbre fekv Mezkeszi évi átla-

gos hmérséklete alig külömbözik egymástól, az — eltekintve attól, hogy

az észlelési sorozatok szigorúan össze sem hasonlíthatók — abban leli

magyarázatát, hogy Mezkeszin a tél határozottan hidegebb, míg a nyár

kevéssel melegebb, mint Nyitrán.

A január középhmérséklete Privigyén —2*6 és Ó-Széplakon —2*7,

Nyitrán —2-6 és Mezkeszin —3*4 C°, a júliusé pedig Privigyén 197,

Ó-Széplakon 20-4, Nyitrán 211, Mezkeszin 21*2 C°.

Mind a négy helyen a január a leghidegebb s a július o legmelegebb

hónap, míg azonban a nyári meleg határozottan fokozódik, amint északról

délfelé haladunk, addig a tél nem — mint hinnk — északon, hanem

délen a legzordonabb.

Ami a hmérséklet szélsségeit illeti, annak közepes maximuma Pri-

vigyén 3P4, Ó-Széplakon 33'9, Nyitrán 33-4, és Mezkeszin 35'5 C°, köze-

pes minimuma pedig ugyanebben a sorrendben, — 17*2, — 19*3, — 1-6*8 és

19*5 C", ezekbl a hmérséklet közepes ingadozása sorban Privigyén 48 #

6,

Ó-Széplakon 53*2, Nyitrán 502, és Mezkeszin 55*0 C°.

Az eddig észlelt legmagasabb temperaturák Privigyén 33'4 C° (1882.

jul. 21.), Ó-Széplakon 37"4 (1892. aug. 18.), Nyitrán 36-2 (1892. aug. 20.)

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegyc. *«"
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és Mezkeszin 38 4 (1892. aug. 20.), a legalacsonyabbak pedig Privigyén
-21-0 (1879. decz. 11.), Ó-Széplakon —258 (1893. jan. 16.), Nyitrán —24"6

(1879. decz. 10.) és Mezkeszin —286 (1890. decz. 29.). Megjegyzend,
hogy ezek nem a valódi széls értékek, azok ezeknél abszolút értékben

még valamivel nagyobbak.

E számokból a hmérséklet abszolút ingadozása Privigyén 54*4, Ó-Szép-
lakon 63-2, Nyitrán 60-8 és Mezkeszin 67'0 C°.

Mindezekbl az a tanulság, hogy a hmérséklet leginkább a vármegye
déli részén csapong a szélsségekbe ; hogy a jóval feljebb fekv Ó-Széplak
Nyitránál szeszélyesebb magaviselet, annak oka bizonyára lokális körül-

ményekben rejlik.

Ami a vármegye eszési viszonyait illeti, Magyarország eszési térképe,

— melyet Baum Oszkár készített 25 évi (1871—95.) megfigyelések alapján,

—

csapadék, arra tanít, hogy a megye az országnak csapadékban szegény vidékei közé

tartozik. Különösen áll ez a vármegye alsó, déli felére, a mely 600 mm-en
aluli évi csapadékmennyiséget tüntet fel s ezen aránylag kicsiny átlagos csa-

padékmennyiséggel a kis magyar Alföld száraz vidékeihez csatlakozik.

A csapadék mennyisége úgy északkeleti irányban, valamint északnyugot

felé egyaránt növekszik, a vármegyének ezen sarkai már 700 mm-en felüli

évi átlagos csapadékmennyiséget mutatnak fel.

A csapadékos napok évi átlagos száma Privigyén 142 (hóval 38),

Ó-Széplakon 121 (hóval 26), Nyitrán 95 (hóval 22) és Mezkeszin 96 (hóval

19), vagyis a csapadék gyakorisága is folytonosan csökken, amint a Kis

magyar Alföld felé közeledünk s ezzel együtt csökken a havas napok száma,

úgy hogy pl. Privigyén egy évben átlag két annyiszor esik hó, mint a leg-

délibb állomáson, Mezkeszin.

Az észlelt legnagyobb csapadékmennyiség egy 24 óra alatt Privigyén

61 mm. (187ö. aug. 25-én), Ó-Széplakon 92 mm. (1885. jul. 6-án), Nyitrán

77 mm. (1896. aug. 12-én) és Mezkeszin 83 mm. (1896. aug. 12-én)

A leveg relatív nedvességére vonatkozó feljegyzésekbl csak annyit

tudhatunk meg, hogy annak évi átlagos értéke 70—80% között Van s

legszárazabb a leveg júliusban és legnedvesebb deczemberben.
Felhzet. A felhzet évi átlagos értéke a 10-es skálában becsülve Privigyén

5-0, Ó-Széplakon 5*3, Nyitrán 5*2 és Mezkeszin 5 -

0, vagyis az ég az évi

átlagban félig borúit, illetve valamivel több, mint félig borúit. Ami pedig
a felhzet évi periódusát illeti, legderültebb hónap az augusztus, és legbo-
rúltabb a deczember.

Szél - A szél uralkodó irányát illetleg Hegyfohy Kabos „A szél iránya a
magyar szt. korona országaiban" czím munkája szerint a leggyakrabban
fúvó szél az egész esztend alatt Privigyén az északkeleti (másodsorban a
délkeleti), Ó-Széplakon a déli (másodsorban a délkeleti), Nyitrán az észak-
nyugoti (másodsorban a keleti) és Mezkeszin ugyancsak az északnyugoti
(másodsorban a délkeleti). Télen Privigyén az északkeleti, Ó-Széplakon a
déli, Nyitrán a keleti és Mezkeszin a délkeleti, nyáron pedig Privigyén az
északkeleti, O-Széplakon, Nyitrán és Mezkeszin pedig az északnyugoti
szél az uralkodó. A viharos napok évi átlagos száma Privigyén 29 és

Ó-Széplakon 35.

zivatarok. Egiháborúkban a vármegye alsó részei szegények, észak felé növeke-
dik a zivatargyakoriság, úgy hogy pl. Ó-Széplakon egy évben átlag 33 napon
fordul el zivatar, a mely számban azonban a távoli zivatarok is benne
foglaltatnak. A zivatarok Ó-Széplakon 17 évi megfigyelés alapján leginkább
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cl. u. 5 és 6 óra között törnek ki s általában d. u. 1 és 6 óra között a leg-

nagyobb a zivatarok gyakorisága. Ugyanezen állomás megfigyelései alapján

a zivatarok túlnyomóan délfell, illetve a déltl nyugoti negyedbl jönnek.

Hátra van még, hogy — bár röviden — a légnyomási viszonyokról is

megemlékezzünk. Róna Zsigmond, „A légnyomás a magyar birodalomban Légnyomás.

1861-tl 1890-ig" ez. munkájában igen becses izobár térképeket is közöl,

melyekbl azt látjuk, hogy a légnyomás évi eloszlásában a vármegye azon

„kisebb terjedelm lokális maximum területéhez tartozik, a melyaBakony-

tól a kis magyar Alföldön át északkeletnek tart a galicziai határig, és

a mely az alföldi mélyedést elválasztja attól a légnyomás-emelkedéstl,

mely északnyugoti Európától megindul déli irányban". Ezt a magas nyomású

terletet a 762 6 mm-es izobár-vonal határolja.

*

Rendszeres meteorológiai megfigyelésekkel a vármegyében már az Megfigyelések.

50-es évek elején találkozunk. így észlelt Holicsban dr Krzisch József 1853.

és 54-ben, valamint Nyitrán Géczy Benedek tanár 1857-tl egész 64-ig.

Innentl kezdve váltakoznak a megfigyelk (többnyire tanárok) Nyitrán

egész 1874-ig, 74-tl 77-ig Schwertsig A. tanár és dr. Nagy József észlel,

majd 1878-tól fogva csupán Schwertsig 1888-ig. 1889-tl Höllrigl F. ny.

távírótiszt vezette egész napjainkig nagy buzgósággal a megfigyeléseket.

A nyitrai megfigyelési sorozat mellett els helyen emlitend az ó-széplaki,

a mely 1873-tól napjainkig terjed, s a melynek kiváló fontosságot ad az a

körülmény, hogy a megfigyeléseket kezdettl fogva báró Friesenhof Gergely,

a buzgó és nemes meteorológus vezeti. Privigyén 1873-tól 84-ig dr. Jelen-

tsxk Nándor gy. orvos észlelt, utána csakhamar meg is szntek a megfigye-

lések. Végre Mezkeszin 1885-tl 91-ig váltakozó észlelk mködtek, 1892-

tl napjainkig pedig Suszlih János tanító vezeti nagy igyekezettel a meg-

figyeléseket. Észleltek ezenkívül egy-két évig Arág-Sellyén, N.-Baábon és

Pöstyénben is, ezeknek azonban már csak rövid tartamuk miatt sem tulaj-

doníthatunk semmi különös jelentséget.

49*



A VOLT HOLICSI PORCZELLÁNGYÁR.

IPAR ES KERESKEDELEM NYITRAVARMEGYEBEN.

Iparüz helyek.

Vittencz.

yitravármegyét természeti fekvése nagyrészben az ipar fejlesz-

tésére utalta. A megye északi és nyugati felében a mezgaz-
daság már a középkorban is csak kevéssé volt képes, aránylag
nagy számú lakosságot eltartani, míg másfell e határszéli

megyét a kelet felé húzódó iparáramlat közvetlenül útjában
találta s a szomszéd iparz országokból sokan települtek e

megyébe olyanok, akik iparczikkeiknek innen befelé Magyar-
országba könnyebben szerezhettek piaczokat. Innen van, hogy

Nyitravármegyében nagy számmal vannak oly kisebb városok, st faluk,

melyek már a XVI. és XVII. században fejldött s az ezen idbeli törvények-
nek és szokásoknak megfel iparral birtak, mely helyeken az iparos-lakos-

ság száma jól meghaladta az ország belsejében lév egyes nagyobb városok
iparz lakosainak számát.

A megye kisebb, de ipari szempontból jelentékenyebb községei sorából

a következ adatokat sorolhatjuk föl

:

Vittenczen a szabók 1548. szeptember 1-én kaptak engedélyt gr. Erdödij

Erzsébet földbirtokostól arra, hogy a trencséni szabóczéh szabályzatát min-
tául véve, czéhet alakítsanak. Ezen okirat ma is megvan, valamint megvan
az ottani takáesczéh 1651. október 27-én kelt tót nyelven szerkesztett szabály-

zata is. A csizmadiaczéh 1693. január 4-én keletkezett s szabályai magyar nyel-

ven szerkesztvék, a vargák czéhe azonban valószínleg elbb keletkezett, de a
czéhszabályok elvesztek, a jegyzkönyvek azonban 1709-tl fogva megvan-
nak ; ekkor már 18 varga tartozott a czéhhez. Ugyanitt jelentékeny szám-
mal zték iparukat a posztógyártók, kik 1730-ban többnyire 2—5 legény-
nyel dolgoztak. Volt czéhök is, de ez késbb vegyes czéhhé alakult át s

abba a szíjgyártók, kerékgyártók, kovácsok, asztalosok, ácsok, cserepesek is

felvétettek. Jelentékeny virágzásnak örvendett itt a malomipar és sörgyár-

tás is. Már 1423-ban említés tétetik az uradalom tulajdonát képez vizi-

malomról, 1735-ben pedig már öt molnár áll czéhben, tehát ugyanannyi
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malomnak kellé léteznie. A kastély közvetlen közelében létezett sörházról
1764-ben tétetik említés. 1764-ben bessenyei Molnár Endre serfz bérelte e

sörházat s évi bér fejében 100 körmöczi aranyat fizetett, mely az akkori
viszonyokhoz, képest nagy összeg volt s a vállalat jelentékeny forgalmáról
tanúskodik. Érdekes a bérszerzdésnek azon pontja, mely szerint a serfz
a sör itezéjét egy polturán felül az uradalom különös beleegyezése nélkül
nem mérheti és hogy a jobbágyok, 12 rénes-forint birság terhe alatt, sör-
szükségleteiknek más sörházból beszerzésétl el voltak tiltva.

Vérbn a legrégibb czéh a vargáké volt, melynek szabályzatát Nádasdy
Ferencz gróf 1598. június 2-án hagyta jóvá. A csizmadiaezéh szabályai
szintén ezen évben keltek, míg a mészárosok 1724-ben, a posztó-készítk
1624-ben, a molnárok 1648-ban kapták czéhszabályaikat. 1628-ban Verbón
4 szabó, 5 fazekas, 2 szcs, 2 pintér, 9 posztógyártó, 5 varga, 1 kalapos,
5 mészáros volt. Az 1753-iki megyei összeírás szerint pedig már 124 iparost
találtak, kik közül a többek közt volt 1 serfz, 1 mézesbábos, 11 posztós,
10 mészáros, 1 aranymves stb. A posztóiparon kivül azonban legvirág-
zóbbnak tnik fel itt a múltban a malom-ipar és szeszfz -ipar. Az 1753-iki
összeírás 23 molnárt talált, s ugyanezen évben 40 üstben égettek pálinkát.

Csejte egykor virágzó iparáról ama kilencz czéhzászló tesz tanúságot,

Vei'bó.

Csejte.

A NYITRAI SÖRGYÁR.

melyeket a templomban riznek. A fazekasok czéhe 1709-ben alakult meg,
midn ezen iparágat 10 mester gyakorolta. A vargák czéhe még korábban
alakult meg, de jegyzkönyveik csak 1640-tl 1753-ig vannak meg. A szr-
szabók és szabók együttesen alkottak czéhet 1719-ben, míg a czimadiaczéh
a vágujhelyi és bocskói czéhhel volt egyesülve. 1753-ban Csejtén 64 iparos
élt, ezek közt 4 serfz.

Vág-üjhelyen az iparzök számát az 1753-iki megyei összeírás 220-ra vág-ujheiy .

teszi. Legrégibb czéh volt itt a csizmadiáké, melynek szabályzata 1642-bl
való. A lakatosok 1666-ban, a szcsök 1689-ben, a fazekasok 1725-ben, a
szabók 1758-ban, a német vargák 1767-ben nyerték czéhszabályaikat, míg
a posztókészítk czéhszabályainak eredete ismeretlen. A kerékgyártók, asz-
talosok, lakatosok, kovácsok, nyereggyártók egy czéhet képeztek ugyan, de
mindeniknek külön czéhlobogója volt.

Megemlítjük még, hogy Nagy-Kosztolányban 1753-ban sörház és m-
malom, Boriban ugyanazon évben sörház volt, mely utóbbiért 220 frt évi
béri fizettek.

Mindezeket példaképen hozzuk fel annak bizonyítékául, hogy Nyitra-
vármegyében már a XVI. században az ipar a virágzásnak aránylag magas
fokán állott és ha a megye kisebb városai is úgy az iparzk, valamint azok
czéheüiek száma tekintetében az ipar virágzásának ennyi bizonyítékait ké-
pesek felmutatni, nem szenved kétséget, hogy Nyitra, a régi püspöki város,
Érsekújvár, a katonailag erdített hely és sokszor a felvidéki hadmveletek
középpontja, Galgcz, Privigye stb. ipari tekintetben szintén igen szép múltra
mutathatnak vissza.

Nagy-Koszto-
iány.

Bori.
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Vásárosok.

Ipara XVIII.
században.

Mai ipar.

Gyáripar.

A NYITRAI MALÁTAGYÁR.

Jellemz Nyitravár-

megye ipartörténetében

különösen azon körül-

mény, hogy az egyes
iparágak a megye egyes
pontjain tömörültek, mi-
bl az tnik ki, hogy
ezen egyes helyeken

nagy számban együtt-

lakó, egynem ipart z
kézmvesek nem csupán
a helyi szükségletet elé-

ghették ki, hanem ké-

szítményeiket messze vi-

dékek piaczaira szállí-

tották el. Tényleg a

nyitrai iparosok, különö-
sen a posztókészítk, tá-

vol fekv vidékek vásá-

rait keresték fel, meg-
fordultak az Alföldön is,

st a gahcziai vásárokat

is látogatták. Az ipar-

ágak egyes pontokon
való konczentrálása te-

kintetében érdekes fel-

jegyzéseket találunk Nyitravármegyére nézve, Szaller György „Földmér és

Vízépít-Mester" 1796-ban „Magyarország földleírásának rövid foglalattya" czi-

men, Pozsonyban megjelent könyvében. E szerint Vütenczet posztókészítk

és vargák lakják leginkább, Verbó nevezetes a sok szabókról, kik nagy
részét az országnak. köpenyekkel és közöltözettel tartják. Privigyén a sarú-

és posztókészít tót lakosokról emlékezik dícsérleg, míg Szobotist sok faze-

kasairól és késcsinálóiról volt nevezetes. Megemlékezik a Sasváron létezett

karton- fabrikáról és a privigyei porczellán-fabrikáról is s ez utóbbit különö-

sen dicséri.

Nyitramegye múltbeli iparának feltüntetése kapcsán fel kell még em-
lítenünk a Német-Prónán zött daróczszövést, Brezova virágzó brcserzipa-
rát, Ó-Tura, Hrussó, Lubina és Botfalu fafaragási iparát, melyek a jelen-

korra is áthúzódtak s részint házi iparrá, részint gyáriparrá alakultak át.

Felemlítend az is, hogy Nyitravármegyében az iparfejlesztést a poli-

tikai események kevésbbé zavarták és gátolták meg, mint az országnak más
részeiben

;
párttusák, hadmveletek, lázongások, kivált Fels-Nyitrában, a

békés polgárok nyugalmát ritkán háborgatták, sarczolásoknak, szabadalmaik

elvonásának s azok visszavívása küzdelmeinek is kevésbbé voltak kitéve, st
az 1848/49-iki események is csak kis mértékben érintvén a megyét, annak
iparos lakosai nyugodtan folytathatták seiktl öröklött foglalkozásaikat.

Egyes kézmiparágnak többet ártott mindezeknél a gyáripar fellendülése

;

különösen ártott a posztókészít-iparnak, melynek primitív eszközökkel

dolgozó mveli kezébl a kenyeret jóformán kivette. Ez változtatta meg
különösen Nyitravármegye hajdani iparának képét ; néhány iparág teljesen

elenyészett, mások házi iparrá vagy gyáriparrá változtak át, míg némelyek
csak tengdnek. Nagyban és egészben azonban Nyitravármegye ipara ma is a

virágzás magas fokán áll s bár átalakult, modern köntöst öltött fel, de ál-

landóan sok ezer ember kenyerét adja meg s nem csekély mennyiség
különböz ipartermékkel szaporítja az ország ipari mködésének eredményét.

Ezt bizonyítják a következ adatok, melyek a megye iparának mai helyzetét

tárják elénk :

A gyáripar, mely részben a korábbi virágzó kézmipar egyes ágaiból

fejldött ki, Nyitravármegyében oly magas fokra emelkedett, mint a szom-
széd megyék egyikében sem. 1896-ban a megye területén 57 gyári vállalat

állott fenn, míg Pozsonyvármegyc területén (Pozsony városát nem számítva)
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ugyanakkor csak 43, Trencsénvármegyében pedig 45 gyár létezett. A nyitra-

vármegyei gyárak iparcsoportok szerint következleg oszlottak meg

:

Vas- és fémipar
Gépipar .

Építési ipar
Faipar
Bútoripar
Bripar .

Fonó- és szövipar
Sokszorosító-ipar
Apró- és díszmáru
Vegyészeti ipar .

Élelmezési ipar .

1

1

5
2

1

1

4
1

4
12

25

?yár ,
80 munkással.
30

157
28
25

155
22
12

342
108

1648

A NYITRAI GÁZGYÁR.

A nevezetesebb gyárak a megye jelentékenyebb városaiban következk
:

Nyitván. Ver Sándor gépgyára 30 munkással, Nyitrai légszeszgyár-

részvénytársaság 32 munkással, „Hungária" gzmalom 30 munkással, Back
Ern gzmalma 45 munkással, Majsovics István czukorkagyára 22 munkás-
sal, Nyitrai serfz 30 munkással, Nyitrai malátagyár r.-t. 46 munkással,
Eckstein Ede malátagyára 30 munkással.

Érsekújváron. Érsekújvári téglagyár 42 munkással, Kurzweil Gáspár
téglagyára 25 munkással.

Nagy-Surány. Geyer Vilmos gztéglagyára 55 munkással, nagy-surányi
ozukorgyár részvénytársaság 700 munkással, Glasz Miksa gzmalma 22

munkással, Deutsch Antal czukorkagyára 28 munkással.

Holicson. Cs. és kir. uradalom gzfrésze 18 munkással, Jankó Márk
malátagyára 22 munkással, Redlich testvérek malátagyára 18 munkással.

Lipótváron. Ifj. Müller József faágy-gyára 25 munkással, Quintner L.
vasbútorgyára 80 munkással.

y<igy-Bossány. Schmitt A. és társai brgyára 155 munkással.
Brezova. Pollacsek István, Bzduch Márton, Gavora Samu gyapjúmosó-

gyáraik 10—15 munkással.
A.-Vesztenicz. Gr. Matuscbka Gábor botgyára 150 munkással.
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Vág-Ujhely. Lax Lipót botgyára 76 munkással, Neubauer Sándor sör-

fzdéje 14 munkással, Tauber Lipót malátagyára 16 munkással.
Nagy-Kosztolány. Stunwohl Lajos aranykeretgyára 30 munkással.
Galgócz. Pfahn Károly botgyára 86 munkással, Popper Dávid és társa

serfzje 12 munkással, Eisler Dániel malátagyára 18 munkással.
Kutti. Klinger Samu keményítgyára 16 munkással.
Sasvár. Patzenhoffer Konrád czukorgyára 130 munkással, Pollák Samu

fiai keményítgyára 10 munkással.
Szenicz. Kaufmann Adolf malátagyára 14 munkással, Deutsch Manó

czukorkagyára 10 munkással.
Nagy-Tapolcsány . Schlesinger Ármin malátagyára 14 munkással, Deutsch

Imre téglagyára 24 munkással.
Kézmipar. A kézmipar régi hírnevéhez méltóan, ma is nagy arányú fejldést

1 1 r
'

í 1 í í í I í

í 1 i

BACK ERN ÁRPÁD" GZMALMA.

mutat, mit igazol az, hogy míg Nyitravármegye kézmiparosainak száma
1896-ban 9245 volt, Pozsonyvármegye (Pozsonyváros nélkül) csak 5754,
Trencsénvármegye 4436 iparost számlál. Az iparosok 1895-tl 1896-ra 207-eí
szaporodtak, ami 2*29 százaléknak felel meg. A jogosítvány különbözsége
szerint az iparosok következleg oszlottak meg

:

Képesítéshez kötött iparosok 5353
Engedélyhez „

,
2279

Egyebekhez „ „ ...... 1613

A képesítéshez kötött iparosok egyes iparágak szerint következleg
oszlottak meg

:

Arany- és ezüstmves, ékszerész 12, aranyozó és fémver 1, asztalos 311, bádogos
39, Bognár és kaptafakészít 275, borbély, fodrász 55, cserepes s palafed 32, csizmadia
652, czipész 641, czukrász 16, esztergályos és pipafaragó 21, féss 8, gombköt, paszo-
mányos 12, hangszerkészít 1, hentes 153, kádár 89, kalapos 65, kályhakészít 8, kefeköt
9, kelme- és fonalfest 20, keztys és sérvköt 2, kárpitos 14, késes 2, kocsigyártó 3, ko-
sárfonó 9, kovács 648, könyvköt 35, köteles 41, kötszöv 1, kútcsináló 3, lakatos 125,

mázoló és czímfest 37, mészáros 468, mézeskalácsos és viaszönt 29, nyerges és szíj-

gyártó 102, órás 41, puskamves 6, rézönt, réz- és bronzmves 15, süt 262, szabó és gubás
617, szappanos és gyertyamártó 25, szobafest 45, szcs 80, timár 323.
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A HUNGÁRIA HENGERMALOM.

Az engedélyhez kö-

tött iparüzk megoszlása

a következ :

Fogadós, vendégls, korcs-

máros 1220, kávés 23, ká-

vémérés 19, zsibárus 25, fog-

lalkozást közvetít, cselédszer-

z 8, kéménysepr 13, rendes
járati idközhöz kötött személy-

szállítást üz 3, bérkocsis 139,

építmester 29, kmves 370,

ács 401, kfaragó 29.

Egyéb iparosok vol-

tak :

Czukorkakészít 7, eczet-

gyártó 16, fazekas 74, fürds
10, likrgyártó 7, mkertész 43,

száraz-, vízi- és szélmolnár 888,

szikvízkészít 38, szítás 98,

takács 349, üveges 51, vésnök

3, vegyes iparágak 59.

A házi ipar Nyitra-

vármegye lakossága jelen-

tékeny részének, úgyszól-

ván si foglalkozása. A
viszonyok utalták arra a

megye északi és észak-

nyugati részének lakóit,

hogy a megélhetés ezen

eszközéhez nyúljanak,

mig a szomszédos Morva
és Szilézia lakóival való

érintkezés a házi ipar több

hasznos nemének gyakorlására képesítette ket. Azonban ma a háziipar képe
e megyében is egészen más, mint néhány évtizeddel ezeltt ; a gyáripar egyes
házi iparágakat teljesen elnyomott, de ezek helyett újak, a kor követelmé-
nyeinek megfelelk keletkeztek. így például a vászon- és gyolcs-szövés,

mely azeltt a házi ipar legelterjedtebb ága volt és termékei fontos keres-

kedelmi czikket képeztek, ma már csak igen kevés helyen zetik s a textil-

ipar házilag gyakorolható ágai közül már csak fonalfonás gyakoroltatik kiter-

jedt mértékben. Ehhez csatlakozik a himzés, mely tekintetben a fels-nyitra-

megyei nk kiválóan exczellálnak s hímzéseik, melyek mintáit maguk raj-

zolják gazdag és jó Ízlésre valló színpompával, különösen Pöstyén és Gai-
gócz vidékén emelkedett tökéletességüek s az itt elállított takarók, függö-
nyök, párnabetétek stb. messze a megye határain túl is kedvelt fényzési
czikkek. A csipkeverést a nyitrai, vágsellyei, galgóczi és vágujhelyi járá-

sokban gyakorolják, de inkább csak a házi szükséglet fedezésére.

Az si házi iparágak körül jelentékeny helyet foglal el ma is a fafa-

ragás, melylyel néhány községnek csaknem összes lakossága foglalkozik, kö-
zönséges használatra szánt házi eszközök, u. m. fatálak, tálezák, lapátok,

csapok, különböz tartók, teknk, dézsák készülnek el ezen háziiparág

útján, melyek nemcsak Magyarország legtávolabbi piaczán, de Ausztriában
és a Balkán államokban is kelendségnek örvendenek. Ehhez csatlakozik a
galgóczi és vágsellyei járásokban számos családnak kenyeret adó kosárfonás

is, mely utóbbi idben több és több mizléssel párosul. Itt kell megemlíte-
nünk a fenyves-chvojniczai fafaragó, illetleg gyermekjáték -tanmhelyt, mely 1890.

év október 1-én nyilt meg. A tanmhelyt a Felvidéki Közmveldési Egylet
Létesítette oly czélból, hogy az idevaló szegény lakosságnak télen foglalko-

zása és keresete legyen, és hogy a gyermekjáték-készítést Nyitravármegye
hegyes vidékein mint házi ipart lehessen meghonosítani. A tanmhely veze-

tésével Bossányi József nováki plébánost bízták meg, ki azt lassanként gyárrá
fejlesztette, úgy hogy jelenleg a tanmhelyben és gyárban 5 segéd és 16

taniüó dolgozik. Fleg kisdedóvodai foglalkoztató eszközöket készítenek,

úgy mint építdobozokat, kis gazdasági eszközöket, kerti eszközöket gyer-

Házi ipar.

Chvojniczai
tanmhely.

Magyarország Varmegyei ds Varjsai Nyitravármegye. 50
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mekek számára
,
gyermekkocsikat , hintalovakat , állat- és

madármintákat finom és egyszer kivitelben. Megrendelésre
faragott képkeretek és egyéb díszmunkák is készülnek. A
tanmhely államsegélyben részesül.

Turoluka és Miava községek számos lakói még ma is

foglalkoznak a régóta gyakorolt ma-
lompitle-szövéssel, azonban ezen házi

iparágat is a gyáripar mindinkább

háttérbe szorítja.

A NAGY-SURÁNYI

CZUKOKGYÁR.

Fegyenczipar. A fegyenczipar a lipótvári fegyházban vezettetett be és pedig kép- és

tükörkeretek elállítása czéljából. A mhely 1894-ben rendeztetett be, azon-

ban nagyobb szabásúvá máig sem vált.

ipartestület. Ipartestület három van a megyében és pedig a következ helyeken :

Szakoktatás.

Kereskedelem.

Nyitrán
Verbón
Nagy-Tapolesányban

283 taggal 1615 frt vagyonnal
169 „ 194 „

211 „ 185 „

Ebbl látható, hogy az ipartestületi intézmény Nyitravármegyében még
nem vert eléggé gyökeret, népes iparos községek még mindig híjával van-

nak ezen érdekképviseletnek s a meglevk mködésérl is a kamarai jelen-

tések igen keveset tudnak mondani.
Az ipari szakoktatás czéljára több helyen a törvénynek megfelel ta-

noncziskolák állanak fenn, melyekben leginkább elemi iskolai tanítók végzik

az esti órákban és vasárnap délutánonként az oktatási teendket.
Ily tanoncziskolák vannak :

Érsekújváron 275 tanulóval, 9 tanervel, 1690 frt költséggel,

Galgóczon 100 „ 4 w 685 „ „

Holicson 79 3 „ 503 „ »

Miaván 44 2 H 265 „ M

Nagy-Tapolcsányban 159 „ 7 „ 902 „ „

Német-Prónán 100
íj

2 „ 452 „ „

Nyitrán 262 10 „ 1593 „ „

Privigyén 61 » 1
JJ

384 „ „

Szeniczen 54 3 „ 598 „ „

Vág-Ujhelyen 133 » 3 » 500 „ M

Verbón 87 » 5 ., 594 ,, »

Az ipari szakoktatás ügyét szolgálja a fenyves- chvojniezai fafaragó-

és gyermekjáték-tanmhely, melyrl fentebb már bvebben volt szó.

A kereskedelem fejlettsége sem a múltban, sem a jelenben nem állott

az iparral párhuzamban. Azt lehetne ugyanis feltételezni, hogy ama jelen-

tékeny ipar, melyet Nyitravármegye egyes községeiben a lakosok százai

gyakoroltak, szükségkép élénk kereskedelmi forgalomnak adott létet. Ez
részben így is van, mennyiben már fentebb említettük, hogy számos nyitra-

vármegyei iparczikk, különösen a posztó, kikészített br, kész öltöny, vászon,
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gyolcs, faáru stb. nemcsak az ország távolabbi részeiben, de külföldön is piaczot

talált. Ámde ezen iparczikkek forgalmát, kivált a múltban, nem annyira
kereskedk, mint inkább maguk az iparosok közvetítették, kik vásárról-vá-
sárra jártak árúikkal s mig ottbon segédeik újabb ipari termékekkel gya-
rapították a készleteket, k maguk az áruk piaczra juttatása útján tulaj-

donkép kereskedést ztek. Ez oka annak, hogy a nyitravármegyei iparter-

mékek piaczra juttatása érdekében e megyében ers keresked-osztály nem
képzdött, st az iparosok rossz szemmel nézték és megakadályozni töreked-

tek földesuraik és az

elöljáróságuk se-

gélyévelrészben meg
is akadályozták oly

kereskedk letelepe-

dését, kik ipari czik-

kek adásvételének
közvetítésével szán-

dékoztak foglal-

kozni.

Mindazáltal a me-
zgazdasági termé-

nyek forgalomba ho-

zása itt is és annyi-

RÉSZLETEK A NAGY-SURÁNYI CZÜKORGYÁRBÓL.

val inkább
elégséges fog-

lalkozást-

nyujtotta ke-

reskedknek
,

mivel Nyitra-

vármegye ke-
reskedi a

magyaror-
szági nyers -

termények
exportját is

közvetítették

s nemcsak
Magyarorszá-
got járták be
egész Pestig,

de a morvaországi piaczokat is folyvást látogatták. Gabona, gyapjú, dohány,
szarvasmarha, bor, gyümölcs, nyersbr, só, pálinka képezték a kereskedelmi
forgalom lényegesebb czikkeit, anyitrai, érsekújvári, galgóczi, nagy-tapolcsányi,
vcrbói mind heti, mind országos vásárok, melyeken külföldi kereskedk is

srn fordultak meg, igen látogatottak voltak s nemcsak Fels-Nyitra, de
Trencsén, Turócz és Árva lakossága is nagyrészben itt szerezte be élelmi

czikkeit. E vásárok régi nagy forgalma késbb, különösen azóta, mióta, a
vasutak a forgalmat más irányba terelték, jelentékenyen csökkent ugyan,
az érsekújvári ló- és szarvasmarha, valamint a nyítrai gabonavásárok azon-
ban napjainkban is országos jelentségek.

Nyitravármegyében a múltban a kereskedést csaknem kizárólag zsidók
zték. így látjuk az összeírásokból, hogy 1753-ban Verbón 26, Galgóczon
31, Privigyén 23 keresked volt, mind izraelita vallású. A lakosság békés

50*
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Gabonakeres-
kedés.

természetére vall azonban, hogy ezen kereskedk itt mindig békésen gya-
korolhatták foglalkozásukat, semmiféle zaklatásnak nem voltak kitéve, st
midn Pozsonyban, 1848-ban kiütött a zsidóüldözés, onnét több keresked
Nyitravármegyébe helyezte át üzletét. Megjegyzend azonban, hogy Fels-
Nyitra lakosságának vérében van a kereskedés ; számos nyitrai lakos gyolcs-
csal, durva posztóval, faárukkal házalva járta be az országot, st a Balkán-
államokba is elvetdvén egyesek, gyakran csak egy— két év múlva, nem
ritkán tele erszénynyel tértek vissza otthonukba.

A mi a jelent illeti, Nyitravármegye területén csakis gabonával, lóval
és marhával kereskednek s e tekintetben különösen a nyitra-városi, érsek-
újvári és galgóczi kereskedk az exportot is állandóan szolgálják.

A mezgazda-
sági termények
forgalmát kitün-

tetend , közöl-

jük az 1896. év-

ben Nyitravár-
megye nevezete-
sebb vasúti állo-

másain feladott

emez áruk meny-

RÉSZLETEK A NAGY-SURÁNYI CZUKORGYÁRBÓL.

Naijy-Surányban feladatott :

búza 50,7-44

rozs 11.884
árpa és maláta 41,026
takarmányán! 4,086

Tomóczon feladatott

:

búza 33,526
zab ... 4,906
czukorrépa 170,086

Galyóczon feladatott

:

búza 24,888
zab 1,180
hüvelyesek 2,739
czukorrépa 83,136

Nagy-Tapolcsányban feladatott

:

búza 44,433
rozs 14,379
árpa és maláta 56,154
czukorrépa 84,633

nyiségét méter - má-
zsákban.

Érsektíjvárott feladatott

:

búza .... 33,516
rozs .... 34.487
árpa és maláta
tengeri

hüvelyesek .

czukorrépa .

takarmányárú

Nyitván feladatott

:

búza .... 66,080
árpa és maláta 183,656
zab ... . 4,674
hüvelyesek . . 12,600
czukorrépa . . 66,896

104,190
26,320

2,694

56,170

40.007
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Az áUatvasarok íorgalmat a köv 3tkez .idatok tüntetLk fel: Állatkereskedés

Eladatott 1896-ban :

bika ökör tehén borjú ló sertés juh
Nyitraváros 17 2136 1412 82 1923 428 181
Érsekújvár 28 3306 2386 1111 10624 596 512
Galgócz 26 3085 1974 454 2928 2380 2269
Miava .... 4 420 435 116 — — —
Nagy-Tapolcsány . 14 598 372 16 312 500 —
Német-Próna .

— 2009 498 308 301 237 —
Ó-Tura .... 1 814 322 38 — — —
Privigye 63 9601 4131 870 847 1236 —
Szakolcza .

— 481 487 95 — — —
Vágsellye .

— 402 138 — 1669 600 —
Vág-Ujhely . . 30 1782 1293 486 262 4000 —
Vittencz .... — 285 156 — — 196 —
A megye kereskedéssel foglalkozóinak létszámát tekintve, 1896-ban 3117

keresked volt, mely létszám az elz évhez képest 159 szaporodást mutat
s ez 5*38 százaléknak felel meg. Pozsonymegyében (Pozsony város nélkül)

a kereskedk száma 2276, Trencsénmegyében 1439 lévén, Nyitravármegye a

szomszéd megyéket e tekintetben is meghaladja. Mondanunk sem kell, hogy

Kereskedk.

KÁTLÓCZ1 SZESZGYÁR ÉS FINOMÍTÓ.

a fenti szám csakis az önálló üzlettel biró kereskedk létszámát tünteti fel,

az alkalmazottak száma abban nincs befoglalva.

Csoportok szerint Nyitravármegye kereskedi következkép oszlanak meg

:

Agytollkeresked 3, baromfikeresked 17, borkeresked 22, brkeresked 70, bútor-

keresked 6, csemegekeresked 3, csontkeresked 2, czipkeresked 5, déligyümölcs keres-
ked 3, dísz- és norinb.-árú keresked 17, edénykeresked 30, épitfakeresked 45, fa- és

kszénkeresked 45, fehérnemkeresked 11, fszerkeresked 174, gabonakeresked 156,

gazdasági gépkeresked 5, gyapjukeresked 18, gyökórkeresked 5. gyümölcskeresked 14,

halkeresked 9, házaló 38, illatszerkeresked 1, kalapkeresked 3, képkeresked 1, könyvke-
resked 16, lisztkeresked 69, lókeresked 22, magkeresked 1, marhakeresked 41, papír-

keresked 10, posztókeresked 12, régiségkeresked 2, rongykeresked 16, rföskeresked
184, rövidárúkeresked 46, ruhakeresked 20, sajtkeresked 19, sertéskeresked 16, sóke-

resked 6, sörkeresked 8, szalonnakeresked 11, szappankeresked 4, szatócs 1137, szesz-

keresked 39, tejárus 11, teakeresked 1, terménykeresked 30, tojáskeresked 12, ügynök
103, üvegkeresked 34, vadhúskeresked 7, varrógépkeresked 4, vaskeresked 44, vegyes-
áníkercsked 453, vajkeresked 12, zongorakeresked 1, zöldségkeresked 13.

Nyitravármegye kereskedelmének és iparának hivatalos érdekképvise-

lje a pozsonyi kereskedelmi és iparkamara ; helyi, önként alakult érdekkép-
viseletek, nevezetesen keresked-egyletek nincsenek. A kereskedelmi szak-

oktatás, felsbb kereskedelmi iskolák nem létében, az alsóbb fokú kereske-
delmi iskolákban nyer ellátást, melyek a legtöbb helyen az iparos inasok
szakoktatásával van egyesítve.

Nyitravármegye nagyobbszabású ipartelepeit a következkben ismer-

tetjük.

Schmitt Adolf és társa (tulajdonos barsi Leidenfrost Gyida) nagy-bossányi
cs. és kir. szab. br-, hadfelszerelési és gépszíjgyárát 1 863-ban Schmitt Adolf
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alapította. A gyár nagy súlyt fektet a közös hadsereg számára készül
brnemszükségletekre és a gépszíjgyártásra. Gyártmányai még a blankbr,
fekete és fakó színben, a húzóbr és blankhátak, a Vache (mosótalp) nehéz
talp (Fersen) félbrökben, a fénymáz hasított br és gépszíjbrök mérték
szerint.

A gyár területe 6000 D-ölet foglal el, 10 épületbl, 2 lakóházból és 5
munkásházból áll. Hajtó er: vízi er 15 lóerre, villamos er 12 lóerre és
gzer 15 lóerre. A munkások átlagos száma rendesen 150, ezek közt összesen
átlag 12 ni munkás. A gyár évi termelképessége 15,000 drb marhabr és
5000 borjúbr. Piaczai Ausztria-Magyarországon kívül Bulgária és Szerbia.
A gyár jelenlegi igazgatója Sadlon Károly.

Miután e telep egyike az ország legnagyobb e nem iparte-
lepeinek, érdekesnek tartjuk annak bvebb leírását és a gyártás ér-
dekes folyamatát is közölni.

A br kikészítésének els helye az u. n. áztató-helyiség, ahol a

A NAGYBOSSÁNYI BRGYÁR.

nyers br, vagyis irha, a szerint, a mint nyers (zöld) vagy száraz állapotban

érkezik a gyárba, rövidebb vagy hosszabb ideig ázik, hogy eredeti lágyságát
visszanyerje. Az áztatóból a kell kimosás után a meszez-mhelybe
(Aescher-Werkstatt) kerül, a hol mészszel való kezelés által a szrtl meg-
szabadíttatik. Most más helyiségbe jön, ahol e ezélra szerkesztett eszközökkel

az irhán maradt húsmaradékokat és szrt eltávolítják ; ekkor ismételt alapos-

kimosás után az irha az elcserz-helyiségbe kerül, a hol a csersavnak
késbbi intenzivebb behatására alkalmassá tétetik; az ehhez szükséges

forrázatot (Brühe) az ott alkalmazott gz-extraháló-készülékek szolgáltatják.

A felsbr cserzésére külön tágas épület szolgál. E helyiségbl az így
elkészített brök az u. n. csávákba kerülnek, hol a cserz-anyaggal réte-

genkint befedetnek, forrázattal leöntetnek és itt fajuk szerint két, st több

hónapig maradnak úgy, hogy innen a br csersavtól teljesen áthatva, már
mint kicserzett br, a kikészít-mhelybe kerül, a hol jövendbeli rendel-

tetése szerint hasítják, zsírozzák, barkázzák, puhítják és festik. Innen már
ismételt és tökéletes kiszárítás után, mint kész árú kerül forgalomba.

A gyárnak egyik kiváló része a hadfelszerelési osztály. Érdekesek itt

a különböz exotikus munkagépek, mint pl. a sarokkószit gép, a mely egy
nyomásra sarkat készít és egy másik nyomással a kész sarkat a lábbelihez

ersíti, továbbá a talpat varró gép, a mely néhány másodpercz alatt a talpat

elválaszthatatlanul a fels brhöz köti és naponkint, 10 munkaóra alatt, 400

pár lábbelit képes ily módon átvarrni. Itt vannak a lábbeli és egyéb brnemek
százféle részeinek vágó-mintái (Stanzen) és vágó gépei. Különös súlyt fektet



Ipar és kereskedelem Nyitravármegyében. 399

a gyár ismert, elsrend minség gépszíjainak gyártására, melylyel külön

osztályban foglalkoznak.

A gyár alatt a Nyitra folyik, melynek vízjogát a czég bírja és vizét

hajtóernek használja. Hatalmas duzzasztó gyjti a vizet terjedelmes meden-
czébe, honnan közvetlen a part mellett épült malomba vezeti. E malom két

óriási kerekének egyike az egész gyártelep világítást eszközl dinamo-gépet

és egyéb gépeket hajtja, a másik kerék pedig egyrészt a cserz anyagok
felaprózását eszközli, másrészt egy három kre járó malmot tart munkában.

A gépház hatalmas, külön e czélra szerkesztett kazánjait a már kilú-

gozott nedves cserhéjjal ftik, melyet egy nagy erátvitellel bíró hengerszer-

kezet, víztartalmának nagyobb részétl megfoszt. Ugyané helyiség egyik
kazánja látja el az

egész gyártelepet

és a szárító kama-
rákat a szükséges
gzzel, illetve gz-
ftéssel. A gyár-

telepen terjedel-

mes épületek és

helyiségek van-

nak a cserz anya-

A TAVARNOKI CZUKORGYÁR.

gok, a nyers-
br és a kész
brnemek
befogadására

A „Nagy-
surányi czu-

Jcorgyárés fino-

mító részvény-

társaság''
1'

Nagy-Su-
ránybanl854-
ben keletke-
zett. Alapítója
Lippmann Li-

pptlovagvolt. A gyár 9000 D méternyi területet foglal el, 12 gyárépületbl
25 lakóházból áll. A gyár gzgépei 74 lóervel járnak. A munkások szá
890, ezek közt azonban 300 ni munkás van. alkalmazva A gyár évenkint
200,000 m.-mázsa finomított czukrot képes elállítani. Tényleges termelése
1 00— 120,000 m.-mázsa, melyhez 50—70,000 m.-mázsa saját termelés nyers
czukrot használ fel, míg a többi, szükséges nyersczukor-monnyiséget vétel
útján szerzi. Piaczai Magyarországon és Bosznián kívül : Ausztria, Szerbia,
Románia, Bulgária, Törökország és a Levante.

A Stummer Károly czég czukorgyára Tavarnokon. Alapíttatott 1870-ben.
A gyár por- és nyersczukrot gyárt. A telep complexuma 47,000 D m. terü-
letet foglal el és a melléképületeken kívül 13 fépületbl áll. Hajtó er:
331 lóerejü gzgép. A munkások száma 245 és ezek közt csupán 20 ni
munkás van alkalmazva. Evi termelés 60,000 m.-mázsa. Piaczai Olaszor-
szág, Anglia és Amerika.

A nyitrai serfz és maláta-gyártó részvénytársaság 1894-ben alapíttatott.

es

szama
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Kezdeményez Pongrácz Kálmán kir. közjegyz és Wolf Károly magánzó
volt. A gyár maláta, szalon-ser, ászok- és szárított törköly elállításával fog-

lalkozik. 4 holdnyi területet foglal el és 12 épületrészbl áll. A hajtóert
egy 16 lóerejü gzgép szolgáltatja. Munkásainak száma 40. Termelési ké-
pessége évenkint 40,000 hktl. sör és 750,000 klgr. maláta, mely utóbbinak
Ausztria és Németország a piacza, mig a ser Nyitra-, Trencsén-, Pozsony-,
Bars- és Arvavármegyekben talál vevkre.

Bach Ern „ Árpád"-gzmalma Nyitrán, 1863-ban alapíttatott. Elbb rész-

vénytársaságé volt és ettl vásárolta meg a jelenlegi tulajdonos. A gzmalom
6650 D m. területet foglal el és 7 épületbl áll. Egy 300 lerejü gzgéppel
van felszerelve. Munkásainak száma átlag 65. Termel -képessége napi 500
m.-mázsa gabona rlése. Kiviteli piaczai Cseh- és Morvaország, Szilézia és

Alsó-Ausztria.

A nyitrai serfz és malátagyár harmadik éve áll fenn. A részvény-
társaság tulajdona, melynek elnöke Thuróczy Vilmos cs. kir. kamarás, f-
ispán, alnöke Pongrácz Kálmán kir. közjegyz, a gyár igazgatója Willimszhy

János. A részvénytke 350,000 forint. Az 1897-iki üzleti évben eladott a

gyár 12,482 hektoliter sört s 2700 métermázsa malátát. Termelése értékben
kifejezve volt 109,889 frt 29 kr. érték sör, 2624 frt 52 kr. törköly, melyet
külön szárító-géppel szárítanak és 32,867 frt 33 kr. maláta. A tiszta üzleti

nyereség 49,106 frt 99 kr. volt. A sörgyár telkének és épületeinek értéke

128,000 frt, gépeinek és berendezéseinek 53,743 frt, a malátagyár épületeié

101,925 frt, gépeinek és berendezésének 25,224 frt. A sör fogyasztása els
sorban Nyitra vidékén folytonosan terjed ; a malátát és törkölyt nagyobbára
külföldön veszik mesr.



A PÉNZ- ES HITELÜGY NYLTRAVARMEGYÉBEN.

vármegye hitelügye csak a jelen század utolsó évtizedeiben
'indult fejldésnek, a váltóképesség kiterjesztésével, a telek-

ikönyvek rendezésével s a kölcsönök nyújtására alakult pénz-
tintézetek létesítése útján lehetett csak a kölcsönök elhelye-

zésének biztosítékait megadni s magukat a kölcsönügyleteket a szabadon
garázdálkodó uzsorások és ezek közvetítinek kezeibl kiragadva, az adós
és hitelez kölcsönös elnyére szolgáló kölcsönügyletek létesítésének lehe-
tségét megteremteni.

A vármegye közgyléseirl vezetett jegyzköayvek bséges bizonyítékokat
nyújtanak a múlt idk birtokos-osztályának kölcsönügyletei nehézkességérl s

köztudomású az a körülmény, hogy egy-egy ily hatósági közbenjárás által

megersített „obligatio" folyósítása több idt követelt a makacs adóssal
szemben folytatott pereskedés lassú volta miatt, mint a mennyit jelenleg
egy szövevényes csdügynek lebonyolítása megkiváni.

Ily körülmények között érthet; hogy a hitelez pénzét nem szívesen
helyezte el ily bizonytalan jövj ügyletbe s a pénzt keres kénytelen volt
az uzsorásoknál és ezek közvetítinél hallatlan magasságú kamatláb mellett
a szükséges pénzt felvenni.

A birtokos középosztály va-
gyoni hanyatlásának mérséklése és

a tényleges szükséglet és a kívá-

nalmak kielégítése végett létesült

az els vármegyei takarékpénztár
1848. évben Érsekújvárott.

Habár e pénzintézet ügyme-
netének fellendülése a várakozáso-
kat messze felülmúlta s így az in-

tézet létesíti, tkéjük elhelyezése,

valamint a pénzt keres közönség
a kölcsönök elnyös feltételeivel

nagyon meg lehettek elégedve, a jó

példa csak hazánk alkotmányos
életének ujjáébredése hajnalán ta-

lált a nyitrai takarékpénztárban kö-
vetre, mely 1863-ban alakult.

A hatvanas évek bizonytalan
politikai viszonyai adják meg az
okát annak, hogy ujabb 5—6 év
telt el, míg a vármegye élénkebb
kereskedelemmel bíró helyein, a
vármegye két pontján már létesült,

élénk forgalmú és követésre biztató

Magyarország Vármegyei és Városai : Nyitravármegye. 51

Nyitrai
takarék-
pénztár.

A NYITRAI HITELBANK ÉPÜLETE.
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Uj takarék-
pénztárak.

Alapítások
1870 után.

vállalat utánzásra talált. így alakult 1868. évben Szákólczán, az 1869-ik év-

ben Nagy-Tapolcsányban és Vág-Ujhelyen egy-egy takarékpénztár és ugyan-
csak 1869-ben Nyitrán egy népbank.

Ez utóbbi pénzintézet alapításával megtörtnek látszik az ilynem vál-

lalatok létesítésétl tartózkodóknak bizalmatlansága és ezen körülmény, de

még inkább a 70-es évek elején a szomszéd Ausztriából hazánkra is átter-

jedt merész vállalkozási bév megteremtette megyénkben e téren is a túl-

produkcziót. 1871-tl 1873-ig nem kevesebb mint 10 pénzintézet létesült a

vármegye területén, melyek közül 6 mint takarékpénztár, 4 pedig mint bank-
és váltó-forgalomra berendezett pénzintézet a helyi viszonyoknak megfelel
nagyságú részvénytkével alapíttatott. Ezen rövid fellendülési korszak szo-

morú vége a tkét ismét tartózkodóvá és bizalmatlanná tette, úgy hogy
ujabb 10 év telt el, míg a vármegye területén egy pénzintézet létesítése

újra lehetvé vált.

A fennálló pénzintézeteknek élénk forgalma és jó üzleti eredményei a

A NYITRAI TAKARÉKPÉNZTAR.

Pénzintézetek
ma.

Kölcsönük.

vállalkozási kedvre serkentleg hatottak, ujabb és ujabb takarékpénztárák

és bankok létesültek, úgy hogy jelenleg alig van a vármegyének 4—5000
lakost számláló oly községe, melyben ily részvénytársaság, több-kevesebb

jó eredménynyel ne mködnék.
Jelenleg a vármegyében 27 pénzintézet áll fenn, melyeknek alapítási

éveit, tényleg befizetetett részvénytkéit, tartalék-alapjait, betéteit, váltó- és

jelzálogkölcsönei állását, valamint az 1896. évben fizetett osztalékokat az

alábbi táblázat tünteti fel.

A közel 2 millió forintnyi befizetett részvénytkével szemben, a tar-

talékalapok az utolsó 12 év alatt V-t millióról közel 1 millióra emelked-
tek ; a forgalom növekedése 104 milliót tesz ki s a betétek állaga meg-
kétszerezdött. A betétek összegének növeked magassága, a vagyonosodás
elrehaladása és a takarékossági hajlam öregbedése jeleként magyarázható.

Ellenben az a körülmény, hogy a váltó- és jelzálogkölcsönök összege a

betétek nagyságát 5 millióval felülmúlja s hogy ezen két tárcza összege az

utóbbi 12 év alatt 11 millióval növekedett, akként magyarázható, hogy a vár-

megye lakosságának gazdálkodása, a szenvedleg vagyoni állapot szomorú ter-

jedését mutatja. Csakhogy ezen szempontból a váltótárcza állása el nem bí-

rálható, mert a váltókölcsönök növeked összegének oka bizonynyal nem
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kizárólag az eladósodásban, hanem a kereskedelmi viszonyok fellendülésében

is keresend, mely fellendülés a váltóforgalom szükségszer öregbedését

vonja maga után.

Ellenben az a teher, mely a vármegye birtokos-osztályának ingatlanára

nehezedik és mely az utóbbi 12 év alatt 5 milliónyi növekedést mutat,

gazdaközönségünk vagyoni állapotát alkalmas kedveztlen színben feltüntetni.

Tényleg kedveztlen is, mert, ha tekintjük azon adatokat, melyek a

vármegye területén lev ingatlanok megterheltetésére vonatkoznak s azon
különbözetet, mely az uj teher bekebelezése és a régi terhek törlesztési ösz-

szegei között fennáll, az 1883— 1893. évek közötti évtized alatt e különbözet
— amint az dr. Thuróczy Károlynak, Nyitravármegye közgazdasági és

közmveldési viszonyairól szóló értekezésében látható, 10 milliónyi teher-

szaporulatot tesz ki, mely összeg mint uj adósság, a vármegye birtokos-

osztályának ingatlanaira nehezedik.

Némi vigaszt meríthetünk azon tudatból, hogy míg Magyarországon a

ÉRSEKÚJVÁRI TAKARÉKPÉNZTÁR.

teherszaporulat ezen 10 év alatt fejenként 46 frtot, az e vármegyében csu-

pán 27 frtot tesz, s hogy a terület-arány megterheltetése szempontjából is

az ország átlagos viszonyainál kedvezbben állunk ; a mennyiben egy D
kilométerre Magyarországban 2487 frt, e vármegyében pedig csupán 1904

frt teherszaporulat jut.

Végül némi megnyugvást meríthetünk azon körülménybl is, hogy az

ingatlanokra nehezed terhek szaporulatának egy része uj szerzemények
vásárlásának közvetítésére is fordíttatik.

A megyei pénzintézeteknél feltüntetett jelzálog-terhek összege a tény-

leges állapotot nem mutatja, a mennyiben a jelzálog-kölcsönök jelentékeny

részét, mint törlesztéses kölcsönöket, bécsi, budapesti és pozsonyi pénzinté-

zetek folyósítják s azzal pénzintézeteink üzleti forgalma jelentékenyen ká-

rosodik. Eme körülmény kell méltatását tanúsítják az érsekújvári, nyitrai

takarékpénztárak s még néhány nagyrészt nyitrai pénzintézet, midn a tör-

lesztéses jelzálogkölcsönök folyósítását is üzletkörükbe vonják.

Csakhogy a rendelkezésre álló betétek és tartalékalapok összege, ezen

kölcsönmód kiterjedt alkalmazásának az intézetek legtöbbjénél útját állják,

a mennyiben k maguk is 4—5% kamatláb mellett kénytelenek visszleszá-

mítolási kölcsönöket felvenni s ekként a legelnyösebb, vagyis alacsony

kamatláb mellett hosszú idközre kötött törlesztéses kölcsönök nyújtására

nem képesek.
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A közgazdasági viszonyok fellendítésére irányított törekvések követ- szövetkezetek.

kezményeként tekinthetk a gazdaközönség kölcsönös segélyezésére alakult

szövetkezetek.

A vármegyében jelenleg mintegy 17 hitelszövetkezet mködik, mint-

egy 2000 taggal, tényleg befizetett 2.930,000 frt üzletrészszel és körülbelül

20,000 frt betéti összeg mellett váltó- és kötvénytárezájuk meghaladja a

1 50,000 frtot, a nyújtott hitel kielégítésére 109,000 frtnyi központi hitelt vesz

igénybe és a tagoknak 10°/ -ot ad nyereség czímén.

ÉRSEKÚJVÁRI TAKARÉKPÉNZTÁR.



VIZSZABALYOZAS ES ARVEDELEM NYITRA-
VÁRMEGYÉBEN.

története.

)yitramegye élvizekben, — folyók, folyások és forrásokban
— igen gazdag; déli részének terjedelmes árterein a közel
múltban nagy számmal volt mocsár, nádas és holtviz és nagy
területeket boritott az úgynevezett földárja. F folyói a Vág,

Nyitra és Dudvág. A Morva és Zsitva csupán határait érintik; a Dunának
pedig csak rendkívüli árvizei jutnak fel a megye déli részére.

A Vágnak 375 kilométer hosszú folyásából mintegy 90 kilométer esik
Nyitra megye területére Vag-Ujhely és Negyed között. Vizgyüjt környéke
11,000 négyszög kilométer kiterjedés, melybl azonban csekély rész tarto-

zik Nyitramegyéhez, a mennyiben csupán a galgóczi hegy nyugati oldalá-
ból lefolyó jelentéktelen patakok s a Fehér-Kárpátok keleti lejtin ered
folyások ömlesztik bele vizeiket: gyjtjük a Dubova-patak.

Nyitramegye legnagyobb része a Nyitra folyó vizkörnyékéhez tartozik.

174 kilométer hosszú kanyargó útján, melybl 130 a megye területére esik,

5,800 négyszög kilométerre terjed vidék légköri csapadékát gyjti össze,

több kisebb-nagyobb folyás vizét fogadván magába, melyek közül legjelen-

tékenyebb a Belanka és a Bebrava.
vágszabáiyozás Nyitramegye folyói közül a múltban a Vág képezte koronként az érde-

kelt vármegyék, st az országgylések gondoskodásának tárgyát Legfonto-
sabb volt a Vág mindenkor mezgazdasági szempontból, mert folyásának
fels részeiben rohamos esése miatt gyakoriak voltak a partszaggatások,
árvizek alkalmával terméketlen kavicsos réteggel, durva poronddal terítette be
partmellékét; folyton vándorló kavicspadjaival gyakran változtatta medrét, s

alsó szakaszán, a hol völgye kiszélesedik és terjedelmes árteret képez, gya-
kori elárasztásaival bizonytalanná, sokszor semmivé tette a mezgazdasági
mvelést, ártereinek jelentékeny részét állandó mocsarakká változtatta, egy-
úttal azonban, kisebbed esésénél fogva alsó szakaszán már csak finom
iszapot lévén képes tovaszállítani, - - partmellékót dús termképességü sikká
egyenlítette ki a letnt évszázadok folyamában.

Már a XVI-ik században sürgette a vágmelléki birtokosság az ország-
gyléseken a Vág szabályozását. E sürgetések ismétldtek a 17. és 18-ik

században. Erre vonatkozó törvényezikkekre akadunk 1659-bl, 1687-bl,
1751-bl stb.

IIÍ-ik Károly király elrendelte a Vág lipótvári szakaszának elvezetését

a lipótvári ersség érdekében. Ez a meder- változtatás, úgy látszik, nem vált

be, mert az 1751. évi XX. t.-cz. elrendelte Galgócz érdekében, hogy a folyó

ismét régi medrébe vezettessék vissza.

A Vág árvizei idközönként rendkívül nagyok voltak ; legnagyobbak
feljegyzéseink szerint az 1683-iki, 1813-iki, 1894. évi. Az 1813-iki árvíz

alkalmával csupán Nyitramegye területén 34 ember esett az árvíz áldoza-
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tául; mintegy 1,500 állat pusztult el és közel 1 millió 700 ezer frt érték

termény semmisült meg. 1

Arra nincs adatunk, hogy mikor kezdték meg a parti birtokosok a

töltésezóst.

1792-bl fennmaradt térkép 2 szerint Hosszúfalu , Vecse , Királyfa,

Sellye, Tornócz határaiban már voltak töltések, melyek azonban csak a

kisebb árvizek ellen nyújtottak ótalmat.

Az 1839/40-es években a Vág töltései már Szeredtl illetleg, Sopor-

nyától Kamocsáig terjedtek, 3 és az 1841-ben Bossányi Simon nyitramegyei

és Jankó Mihály pozsonymegyei alispánok vezetése alatt kiküldött vegyes

bizottság az összes gátakat igen veszélyeztetett állapotban és rossz karban

lévknek jelzi.

Az ármentesítési kérdés csak a hatvanas évek elején kezdett rendesebb

mederbe tereldni. A kezdeményezés dicssége a gróf Károlyiak nevéhez

fzdik, a kik a Tisza mellett is nagybirtokosok lévén, már tisztában vol-

tak azzal, hogy az ármentesítés feladata helyesen csakis az ártéri birtokosok

összeállása, tehát társulás útján oldható meg, mely lehetségessé teszi a rendszeres

munkát, a rendszeres védelmet és az igazságos teherviselést.

Károlyi Lajos gróf szervezte a Vág mindkét partján az els társula- eis társulatok,

okát 1862-ben. Sajnos, a közhasznú törekvésnek véget vetett a Károlyi gróf-

nak már 1864-ben bekövetkezett halála, mely után a társulatok eredmény

nélkül feloszlottak és a töltések gondozása újra a vármegyékre, jobban

mondva a vágsellyei járás szolgabiráira hárult, a kik nem rendelkezvén sem
rendszeres és állandó mszaki támogatással, sem elkészített védelmi anya-

gokkal, csupán a mindenütt és mindenkor megbízhatatlannak bizonyult közervel

állandó sikereket nem mutathattak fel ; sok esetben mégis nagy veszélyektl

és nagy károsodástól óvták meg az érdekeltséget.

1870-ben szervezte a kormány a vágszabályozási hivatalt Mojsisovics

Vilmos vezetése alatt, mely elkészítette a szabályozási terveket.

1874-ben a Vág-jobbpartra Dezasse Emil gróf mint kormánybiztos vág-joi>bPart.

küldetett ki a társulat megalakítása czéljából ; a ki nagy nehézségek közt

és csupán az 1876. évi árvíz csapásainak nyomása alatt alakíthatta meg a

vág-jobbparti társulatot, Szászy Sándor csöpönyi birtokos elnöklete alatt.

Ez a társulat azonban mködését meg sem kezdte s 1880-ban eredmény-

telenül feloszlott.

Sikertelenek maradtak az 1883-ban az akkori közmunka- és közleke-

dési minisztérium által megindított kísérletek is. Az alakulás nehézségeit az

okozta, hogy a parti érdekeltség túlnyomó része Nyitramegyéhez, a veszé-

lyeztetett ártér nagy többsége ellenben Pozsonymegyéhez tartozott. 1886-ban

Bujanovics Sándort, a vágbalparti ármentesít és belvizszabályozó társulat

akkori igazgató-alelnökét bízta meg a kormány a jobbparti érdekeltség tár-

sulattá alakításával, a ki az érdekeltséggel tárgyalásokba bocsátkozván, az

érdekeltek a társulati alakulás alapjául új ármentesítési tervezet kidolgozását

kérték ; mi megtörténvén, 1887. évi szeptember 15-ére hívta össze az ala-

kuló közgylést Galantára, de siker nélkül. Pozsonymegye érdekeltsége lesza-

vazta a Nyitra és Komárom megyeit. De az 1888. évi jegesárviz, mely a hetményi

és sebesi szakításon át közel 30 ezer kataszteri holdat borított el a jobb-

parton, s az alsó rész töltéseit csaknem teljesen elhabolta, arra birta Baross

Gábor minisztert, hogy minden további kísérlet nélkül a vízjogi törvény

82-ik §-a alapján hivatalból társulattá alakította a vágjobbparti érdekeltséget,

A Vág balpartjára 1873-ban Markhót János kormánybiztos küldetett ki, az

érdekeltségnek társulattá alakítására. Ez sikerült is, de a mködést teljesen

megbénították az érdekeltség körében azon idben uralkodott nagyfokú ellen-

tétek, — melyek végre is arra kényszerítették az elnökül megválasztott

Károlyi Alajos gróf londoni nagykövetet, hogy 1882-ben a társulat vezeté-

sérl lemondjon.
A közmunka és közlekedési minisztérium 1883-ban elrendelte az ujra-

1 Zawadovsky Alfréd. Magyarország vizeinek statisztikája.
2 Zámody Józseftl.
3 Lásd a Sztankovánszky Mihály-féle térképet Nyitramegye levóllárában.
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alakulást, a mi meg is történt az 1883. évi október 31-én Nyitrán megtar-
tott közgylésen, mely elnökül gróf Hunyady Imrét, igazgató-alelnökül
Bujánovics Sándort választotta meg; azóta a társulat mködése zavartala-
nul folyik.

A mederrendezést a Vágón az állam tartotta fenn magának ; az ármen-
tesitést és nagyobb kiterjedés belvizszabályozásokat végzik a vizi társu-
latok ; a kisebb mederrendezéseket és öntözéseket a kulturmérnökség ter-
vezése szerint és útmutatása mellett a magánosok ; s végül a haltenyésztés
gondozása s e czélból a magántevékenységnek fölkeltése, irányítása az
országos halászati felügyelség hatáskörébe tartozik.

Az állam által rendszeres, az egész folyóra, vagy ami k terjedelme-
sebb szakaszára kiterjed szabályozási munkák még nincsenek végrehajtva.
A Vágón végzett munkák leginkább védelmi természetek (partvédezetek, sarkan-
tyúk, khányások) vagy a lefolyási viszonyok javítására irányultak.

A komáromi folyammérnöksóg vezetése alatt végrehajtott mederrende-
zési munkálatok közül a vágujhelyi, szt.-kereszti, vieszkai, pöstyéni, ratnóc-zi
és galgóczi partvédelmi munkálatokat említjük fel.

A vízlefolyási viszonyok javítása érdekében létesíttetett állami költsé-
gen a szelczei és farkasdi átmetszés, mely utóbbit 1890-ben 40 m. széles-
ségig és kis vízmélységig mintegy 15,000 frt költséggel bvíteni kellett.

Ezzel egyidejleg épült a rákotai átmetszés 1300 méter hosszban 34
ezer forint költséggel, s végül a tornóczszegi átvágás a vágsellyei határon,
1896 és 1897-ben, 1640 fm. hosszban, 102,308 forint költséggel.

1895-ben kezdte meg a folyammérnökség a Vág folyó egységes szabá-
lyozási terveihez szükséges felvételeket. Az egységes tervezés a földmíve-
lésügyi kormány intézkedései értelmében a Vágnak zsolna-komáromi szaka-
szára 3 év alatt fejezend be.

A második kerületi kultúrmérnöki hivatal vezetése mellett mezgazda-
ságilag nagyon hasznos talajjavítási mveleteket hajtott végre a magán-
tevékenység,

öntözés. A magasabb fokú talajjavítási munkálatokból túlnyomó rész az öntözés
körébe vág. Nyitramegye egyes vidékein különben már a legrégibb id
óta léteznek öntözések, melyek egyszer berendezésük mellett a ezélnak
általában véve megfelelnek. A régi öntözések közül különösen említésre mél-
tók a Dudvág és Holeska patak mentén lévk, az ujabbak közül a Nyitrn
völgyében keresztül vitt öntözések.

A Nyitra folyó egész partmelléke az árvízszíne alatt fekszik, legkisebb
lefolyó vízmennyisége 1—2 köbméter másodperczenként, mely a malmok
duzzasztó gátjainak felhasználásával kiszorítható az öntözend rétekre, a
nélkül, hogy a folyó medrébe költséges vízmvek beépítése volna szüksé-
ges. Ily módon van öntözésre berendezve Ivánkán Hunyady Imre gróf bir-

tokán 69, Komjáton Wodiáner Albert báró birtokán 140, Öndrohón Károlyi
Lajos gróf birtokán 319 kat. hold kiterjedés rét.

Az öntözést részint a csergedeztet, részint az elárasztó rendszer sze-
rint gyakorolják, s mindenütt kiváló gondot fordítanak a felhasznált víz
lecsapolására. A berendezések költségei a helyi viszonyok szerint különbö-
zk ; átlag 50—50 forint befektetési tkét igényeltek kataszteri holdanként

;

holott ugyanazon viszonyok között az egyszer lecsapolások kat. holdanként
csak 6—16 forintba kerültek.

Nagy kiterjedés Nyitramegyében azon talaj is, mely alagcsövezésre
szorul. A nyitramegyei eddigi alagcsövezéseket oly területeken alkalmazták,
melyeken a gazdálkodás eddig úgyszólván lehetetlen volt a talaj túlnedves-
sége miatt, tehát az alagcsövezésbe holdanként befektetett 30—60 frt költség-

igen jövedelmez beruházásnak volt mondható.

A 2-ik kerületi kultúrmérnöki hivatal eddig berendezett öntözési mvek-
kel 16 helyen 1400, az alagcsövezésekkel 14 helyen 320, a lecsapolásokkal 44
helyen mintegy 11 ezer kataszteri hold területet javított minségében s

újabban is számos talajjavító berendezés van tervbe véve, melyek közül
egyike a legnagyobb és legfontosabbnak a Nyitra folyó Cbrábor község
és Érsekújvár közti részének rendezése s ártereinek mentesítése.

A munka mennyiségére, a költségek nagyságára, valamint gazdasági
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kihatásukra nézve legjelentékenyebbek az ármentesít társulatok által végzett

munkálatok
Nyitramegye területén ez id szerint három vízi társulat van, melyek

közül csupán a fels dudvágvölgyi tartozik kizárólag Nyitramegye területé-

hez 7564 kataszteri hold árterével ; czélja a Dudvágnak és mellékágainak

a szükséghez képest való szabályozása, továbbá a völgy álló vizeinek lecsa-

polása, végre a létesített munkálatoknak jó karban tartása és a vízhasználati

ügyeknek egyöntet kezelése ós ellenrzése. Fcsatorna gyanánt szolgál a

25 kilométer hosszú Dudvág-meder.
A társulat ifj. OcsJcay Rudolf igazgatása alatt áll.

A Vág jobb- ós balparti társulatok mveletei nem csupán Nyitra,

hanem Pozsony és Komárom vármegyék területére is kiterjednek.

Dudvág.

NYÚLGÁTAK A VÁG MELLETT.

A Vág jobbparti ármentesít és belvizszabályozó társulat területe egy
része az úgynevezett kis magyar alföldnek. Árterülete Apaj-Surtól Gutáig terjed,

illetleg azon pontig, a hol a Vág a Kis-Dunával az úgynevezett érsekúj-

vári Dunaággal egyesül és magába foglalja azon termékeny területet, mely
az említett éjszaki és déh határ közt keletrl a Vág, nyugatról a Dudvág
és Fekete-víz által van határolva s 72 ezer kataszteri hold kiterjedés. Ezen
jelentékeny nagy területbl 16,500 kataszteri hold tartozik Nyitramegyéhez,
melynek fleg négy községe van a társulat mveleteiben érdekelve ; u. m.
Vág-Sellye, Királyfa, Farkasd és Negyed.

A társulatot, mint emiitettük, néhai Baross Gábor miniszter 1888-ban
hivatalból alakította, annak igazgatását Szalavszky Gyula fispánra, mint mi-
niszteri biztosra bizván, aki erélyes kézzel fogott a társulat ügyeinek rende-
zéséhez, a társulat mérnökévé Bakó Istvánt nevezte ki, az ártérfejlesztést

megindította, a legsürgsebb töltéshelyreállitások biztosítására állami el-
leget szerzett, s az árvédelmet a viszonyokhoz képest szervezte stb.

Szalavszky Gyula 1890-ben belügyi államtitkárrá neveztetvén ki, helyette

a fispáni méltóságban utódja Thuróczg Vilmos bízatott meg a kormánybiztos-
ság vezetésével, aki szintén erélylyel és odaadással baladt a kitzött utón,

Szentirányi Zsigmond fmérnök és képzett mszaki kar közremködése mel-
lett befejezte az ártérfejlesztést, beszerezte a töltésezés végrehajtására szük-
séges másfél milliós kölcsönt és így gondoskodván a kivitel eszközeirl,
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1897. év végére a tervezett töltésvonalakat, csekély hiányok leszámításával,
ki is épitette, 4 méter korona szélességgel, a vizfell 3, az ármentett oldalon
1V2 lábas rézskkel, ugy hogy azok koronája 1 méterrel magasabban fekszik
az 1894. évi júniusi árviznél, és emberileg elre láthatólag teljes biztonságot
és védelmet nyújt.

A társulat által kiépitett töltésvonal hossza a Vág mellett Csöpönytl
Gutáig, illetleg Királyrévig 71-4 km. melybl 31 '5 km. esik Nyitramegye
területére. — Ezen egész töltésvonal kiépítése 2 millió 500 ezer köbméter
föld mozgósítását és elhelyezését tette szükségessé, mely jelentékeny ösz-
szegbl 1,340.000 köbméter esik nyitramegyei területre.

A töltésen kivül kiépítette a társulat a szeredi belvizlevezet szifont
és a hosszufalusi folyamágelzárást, a vágszerdahelyi, vágai és negyedi part-
biztositásokat, a gátrházakat és a 71 km. hosszú telefon vonalat.

Ezen munkálatok összköltsége 704 ezer frtra rug, mely összegbl 357
ezer frt esik a Nyitra megyében végrehajtott építkezésre.

A költségek fedezésére szolgáló 1V 9 milliós kölcsönt a magyar jelzálog
hitelbank folyósította; 4.85°/ kamat és tke törlesztés mellett. — Egy évi
járadék tehát 72750 frt, melybl egy kataszteri holdra 1 frt 05 kr. évi hozzá-
járulás esik, aránylag csekély összeg, az általa elért haszonhoz képest, mert
a befizetések ellenszolgáltatása a kat. holdanként mintegy 30 frtra tehet
tiszta jövedelem biztosítása, mely teljesen bizonytalan lenne az ármente-
sítés nélkül.

A vágjobbparti ármentesit társulat 1897-ben egyesült az alsó dud-
vágvölgyi ármentesit és belvizlevezet társulattal, a midn a kormánybiz-
tosság is megsznt; jelenleg autonóm szervezettel folytatja, közhasznú m-
ködését. — Elnökei Szalavszky Gyula és Zsigárdy Gyula. — Állandó személy-
zete Szentiványi Zsigmond igazgató fmérnökön kívül két szakaszmérnök,
egy a gátfelügyelettel megbízott segédmérnök, egy pénztárnok és 10 gátr,

vágbaipart. A vágbalparti ármentesit és belvízszabályozó társulat területe a Vág
folyó balpartján Sopornyától Komáromig terjed; keletrl a Sopornya, Mocso-
nok, Újvár, Naszvad, Gyalla, marczelháza—dunaradványi magaslatok által
— délrl pedig a Duna által van határolva. — Kiterjedése 82 ezer katasz-
teri hold, melybl Nyitramegyére 38300 hold esik.

A társulat árterét Érsekújvár és Puszta-Lándor közt áthasítja a Nyitra
folyó alsó része, s O-Gyalla és Martos közt a Zsitva folyónak torkolati része.

A Duna nem érinti ugyan a megye területét, de rendkiviili árvizei, mint például
1851-ben, 1876-ban feljöttek az árterületeken egészen a tardoskeddi határba es
Puszta-Jánosházáig s elborították az érsekújvári, andódi, negyedi, farkasdi és
tardoskeddi határoknak jelentékeny részét.

A nyitramegyei ártérnek déli határa Negyed, Tótmegyer, Andód és

Érsekújvár községek déli határaival esik össze.

A társulat vízrendszere egyike a legnehezebbeknek ; négy él folyón
kivül idegen gyülevészvizek és a terület saját csapadéka, illetleg felületi,

fakadó és szivárgó vizei zavarták, sokszor lehetetlenné tették az ártereknek
kell gazdasági kihasználását.

Az eredeti alakulás szerint, a társulat területe Sopornyától a naszvadi
határig terjedt, nem volt magaslatokkal határolt természetes déli határa, s

egy mesterséges csatorna, melyen a Nyitrával egyesitett Zsitvát tervezte

Mojsisovics kir. fmérnök a Vágba vezetni (Nyitra-Zsitva), képezte volna ezt.

A társulat mindamellett hozzáfogott a tevékenységhez.

Az uj vízjogi törvény 1885-ben meghozatván, Baross Gábor államtitkár,

majd miniszter, elrendelte a déli mesterséges határon aluli komárommegyei
érdekeltség bevonását és a társulat újjászervezését. Az ujraalakulás 1892.

év deczember 28-án megtörtént, a midn is a komárommegyei érdekeltség
a tervezetet megismervén, azt elfogadta és önszántából csatlakozott a régi

társulathoz, melynek most alsó szakaszát képezi. — Ez alkalommal gróf
Hunyady Imre elnök s a társulat megalakítása, szervezése, helyes irányba tere-

lése és vezetése körül elévülhetetlen érdemeket szerzett Bujánovics Sándor ügyvezet-
alelnök, az egész érdekeltségnek legnagyobb sajnálatára, a társiúat vezetésétl
megválván, elnökké Eszterházy Mihály grófot, alelnökké Ordódy Pált válasz-

totta az érdekeltség.
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A társulat eltérleg a legtöbb tiszai és dunai társulattól az ármentesitést

és belvizszabályozást egyidejleg tette tanulmány és végrehajtás tárgyává,

hogy érdekeltjeinek gazdasági viszonyain lehet legrövidebb id alatt segitsen.

A társulat igazgató-fmérnökének, Mezey Gyulának vezetése alatt a

tanulmányok kiterjedtek a Vág-, Duna- és Nyitra-folyók elleni árvédelemre,
a Nyitra alsó szakaszának szabályozására, a Zsitva-torkolat rendezésére, a

Vág balpartján szükséges partvédelemre, a belvizek (gyülevész- és fakadó-
vizek) lecsapolására, illetleg mesterséges kiemelésére. A tényleges kivitel

nagy arányokban az 1894. évben indult meg, amidn építkezésekre 3 millió

300 ezer forint érték kölcsönt vett fel a társulat 50 évi törlesztésre 4'82%
kamat- és tketörlesztés mellett. Az építkezés a fenforgó nagy természeti

akadályok, a Dunának 94—97. években számtalanszor ismétldött árvizei

daczára is, gyorsan haladt és 1897. év végére, csekély hiányokat leszámítva,

be is fejeztetett.

Elkészültek a Vágbalpart töltései 67V2 kilométer hosszban, melybl
Nyitravármegye területére 36 km. esik ; a hosszúfalusi, szimi és kamocsai
partvédezetek ; a dunai védvonal Komáromtól Zsitvatig 13 km. hosszban

;

a Nyitra-folyó alsó szakaszának 14 átmetszése 11 km. hosszban; a Zsitva-

torkolat kiigazitása 1'4 km. hosszban ; a Nyitra-folyó mindkét oldali töltései

a zsitvamenti bekötésekkel együtt, mintegy 60 km. hosszban ; az 1-s és 2-ik

számú magas parti gyjtcsatornák, az els 7 1
/ 2 , a másik 347a kilométer

hosszban
;
valamint az utóbbinak tornóczi, tardoskeddi és alsó-jattói mellék-

árkai s mindkettnek összes állandó hidjai (27) ; az 1., 2. és 3. belvízcsa-

tornák ö 1^, 28, 8V2 km. hosszban és a 4. számúak torkolati része, 16 rház
és 3 felügyeli lak, számos cszsilip és betonáteresz, három czentrifugál

szivattyú-telep 240, 110 és 210 indikált lóerre és 300, 250 és 250 cm
emelési magasságra tervezve, a hozzájuk tartozó gép- és kazánházakkal, gépész
és gépápolók lakásaival, szertárakkal és mellékhelyiségekkel 470 ezer frt

összköltséggel. A 2-ik számú belvízcsatornához tartozó szivattyútelep már
komárommegyei területen épült, de, a nyitramegyei Pa.-Jánosháza, Tardos-
kedd, Pa.-Keresztur, Tótmegyer és Érsekújvár határainak lapályait és Negyed
község balparti részét mentesíti a belvizektl akkor is, ha a Nyitra folyó

magas vízállása miatt a csatorna torkolati zsilipje le van zárva, mert ez

esetben a körfutószivattyú jön mködésbe ; ez a telep 3240 liter vizet ké-

pes szállítani másodperczenként, vagyis 280 ezer köbmétert 24 óránként

:

más szóval 280 ezer négyszogméter nagyságú területet képes naponként 1

méter mély vízrétegtl megszabadítani. A belvíz 170 cm. átmérj földalatti

beton-csövön jut a vízgyjt-medenczébe, melybl az állandó Compaund-
gépek által hajtott két körfutószivattyú a Nyitra folyó jobbparti töltése alá

helyezett nyomócsveken át nyomja azt be a folyóba; a Nyitra alacsony
vízállásánál a tápláló- és nyomócs-vezeték egyszer cszsilipet képez, me-
lyen a belvíz szabadon ömlik a Nyitrába.

Tájékozásul fölemlítjük, hogy az elsorolt munkák mintegy hét millió

köbméter földmozdítással jártak, közel háromezer kataszteri hold kisajátítását

tették szükségessé s a társulati érdekeltség létesítésük érdekében kiadott

1897. év végéig 3 millió 800 ezer forintot. A társulat kölcsöneinek

összege 4 millió 550 ezer frt, melybl 55 ezer forint 50 kr. szabályozási

tke esik egy holdra, s így átlag 2 frt 77 kr. óvjáradék. A társulat minden
tekintetben alapos munkára törekedett. Gátjai minségre, szilárdságra nézve
kiválóan jók és sr gyepet képez fmagkeverékkel lettek bevetve. Az
anyagvételi helyek úgy a Vágnál, valamint a Nyitránál is vízlevezet árokháló-

zattal vannak a folyóval összekötve a mentesek fakadó és szivárgó vizei-

nek csökkentése, a feliszapoltatás siettetése, a haltenyésztés és a véd-füze-
sek érdekében. Véd-füzesek létesítése czéljából millió számra men füzet,

égerfát kris-csemetét és dugványt ültettek el ; árvízborításnak kevésbbé ki-

tett helyeken meghonosították a nemes-füzet, a gyüjt-esatornák mellett aká-
czot, az rházak körül gyümölcsfákat ültettek.

Nagy gond fordíttatott a közlekedés biztosítására is A társulat csatorna-

hídjai ersen alapozott, terméskövekbl épült ellenfalakkal bíró vasgerenda-
hídak különböz teherbíró-képességgel 4 tonnától 24 tonnáig ; ez utóbbiakon
alátámasztás nélkül a gzeke is közlekedhetik.
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A védelem és kezelés könnyítésére szolgál a társulat 150 kilométerre
terjed telefon-hálózata.

A társulat mvei közgazdaságilag is igen értékesek.
A Vágnak az utolsó évtizedben két nagy árvize volt, az 1888. és 1894.

évi, az els 30 ezer, az utóbbi 32 ezer kat. holdat borított el a Vág jobb
partján. A Vág balpartja akkor már jobban kiépített töltései szervezett vé-
delme folytán megmenekült a katasztrófától.

Az 1888-ik évi tavaszi árvíz tönkretette a Vág jobbpartján az szi
vetéseket, elpusztította az azokba befektetett összes munkát, kat. holdanként
legkisebb számítással 25 frt kárt okozott, a Vág-balparti társulat ez évben
mintegy 900 ezer forint kártól szabadult meg. Az 1894. évi árvíz június
második felében mért a jobbparti gazdákra érzékeny csapást, a leara-
tásra váró összes tarményt megsemmisítette ; ha ennek értékét a gazda-
ságilag mintaszeren kezelt balparton kat. holdanként csak 50 frtra teszszük,
a társulat a sikeres védelem folytán az esetben 1 millió 600 ezer forint;
a két esetben együtt több, mint 2V8 millió frt kártól menekült meg.
Ehhez jönnek a rombadlt házak helyreállítási költsége, kisebb vizek által
jóformán évrl-évre ismétld károk, a lefolyással nem biró lapályos terü-
leteknek évek során át elmocsarasodása és elvadulása, a közlekedés meg-
rontása, közegészségügyi hátrányok, a takarmányhiány miatt az állatállo-
mányban beállott veszteségek, az iszapos széna és legel káros hatása az
állategészségügyre stb. stb.

A társulat állandó személyzetét képezik : egy igazgató, egy fmérnök,
(a két állás ez id szerint egyesítve van), két szakaszmérnök, egy pénz-
tárnok, egy nyilvántartó, (ellenr), 5 felügyel és vízmester ; 22 gát-r és
csatorna-r.

A társulat autonóm mködése zavartalan; választmányában az érde-
keltségnek minden rétege kellen képviselve van. Ez id szerinti elnöke
Károlyi Lajos gróf, az ügyek vezetje Ordódy Pál alelnök.



KÖZUTAK NYITRAVARMEGYEBEN.

.közutak mai rendszere az 1890. évi I-s törvényczikkben leli alap-

(
ját. Az ezt megelz állapot szerint a közutak nem voltak rend-

szeresen osztályozva, — kivéve az állami és országos utakat —
melyeknek fenntartása az állampénztár, illetleg a közmunkaalap
terhére voltak utalva; mig az ezen két fcsoport alá nem tartozó

közutak fenntartása annak a községnek kötelezettségéhez tarto-

zott, melynek határába estek. De még az úgynevezett országos,
- vagy megyei (a mostani törvényhatósági közutak) építése és fenntartása

sem volt országosan egyönteten szervezve, hanem valamennyi vármegye
az önmaga alkotta szabályrendelet-szabványai szerint intézkedett. Csakis a

közmunka összeirása és kivetésének, valamint leszolgálásnak vezérelvei vol-

tak az 1862. évi országos közmunka-rendtartásban megállapítva, mig a

végrehajtás tekintetében a vármegyei szabályrendeletek voltak irányadók.

Id folytán számos törvényhatóság arra a meggyzdésre jutott, hogy
az állami és országos vagy vármegyei utakon kivül több oly közút van
még, melynek nagyobb mérték használata megköveteli annak kiépítését,

st lassanként megérleldött annak a jogos kívánságnak elismerése is, hogy
a községekbl vezet utak közül legalább .azok, melyeken a lakosok ter-

mesztményeiket piaczra viszik, az év minden szakában járhatók legyenek,

s mint ilyenek csatlakozhassanak az állami vagy törvényhatósági utakhoz.

Az ilynem közutak összesége azután „viczinális" vagy „községi közle-

kedési közutak" elnevezés alatt számos vármegyében azok egész területére

megállapíttatván, szabályrendeletileg az országos közmunka arányában rend-

szeresíttetett az építésükre és fenntartásukra szükséges községi közmunka,
és szabályoztatott annak összeirása, részleges megváltása és leszolgálása.

Ily módon megvolt ugyan annak a lehetsége, hogy megteremtessék
a közlekedés összes igényeit kielégít hálózat, de mivel kötelez törvény

nem intézkedett róla, sok törvényhatóságban alig történt valami a fejlesztés

érdekében.
Egyrészt ez a körülmény, de kiválóképen a közmunkarendszernek, a

jobbágyság ezen utolsó elavult intézményének, az egyenl teherviselés elvére

alapított intézménynyel való helyettesítésének szükségessége érlelte meg az

1890. évi I. t. ez. létrejöttét.

Az 1890. évi I. t.-cz. egyik legsikerültebb intézkedése a közutak
osztályozása állami, törvényhatósági, községi közlekedési és községi közutak
csoportjaiba. Megállapítja továbbá a közutak közigazgatását és meghatá-
rozza azokat a módokat, hogy miképen legyenek födözve az illet csopor-

tokba osztott közutak fenntartásának kiadásai.

Legfontosabb intézkedése e tekintetben az útadó megállapítása, mert
csak ezáltal juthattak oly vármegyék is, melyekben útépít anyagok nem
fordulnak el, abba a kedvez helyzetbe, hogy közútaikat kiépíthessék.

Xyitravármegyében következleg alkották meg a csoportokat

:
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.4) ÁLLAMI KÖZUTAK

Áiiami közutak. Az útitörvény életbelépte idejében, Nyitravármegyének két állami köz-
útja volt

:

a) a pozsony—jablunkai 51.708 km. hosszú
b) a nagyzszombat—krakkói 46.655

azonban az utóbb említettnek, az els sorban említettbl, Lipótvár állomás
melletti kiágazásától a szeredi út kiágazásáig terjed 25. 707 km. hosszú része
1894. évben törvényhatósági kezelésbe átadatott és helyébe a nyitra—szeredi
törvhat. 23. 82 km. hosszú közút vétetett állami kezelésbe s ez, a nagy-
szombat—krakkói közút megmaradt részével egyesíttetvén, diószeg—nyitra—
kálnai elnevezést nyert.

Az ekként véglegesen megállapított állami közúti hálózat a következ
útvonalakból áll, úgy mint

:

1. & pozsony— jablunkai 51.
7 os km.

2. a diószeg—nyitra—kálnai 44.
7 gs

3. a komarom— kálna—garamberzenczei 23.320
1. A pozsony—jablunkai állami közút Bucsány község határában a 36., 0o

km.-nél éri el a vármegye területét és a Vág völgyében, annak balpartján,
Vág-Ujhely érintésével jut el Trencsénvármegye Révfalu községéhez.

Ez a közút egész hosszában völgyi jelleg, legnagyobb emelkedése
4—5%, a túlnyomó része azonban csak a 0—2% között váltakozik, szélessége
kevés kivétellel mindenütt 8. mtr s általában szabványszerü árkok közé
van foglalva; legnagyobb töltései a 2. mtrt, legmélyebb bevágásai a" 3.

mtrt meg nem haladják.
A mtárgyak-között van 14 boltozott, egy khidfkkel és egészen vas-

felszerkezettel, az 1892/3. évben épített 10 m. szabad nyílású híd a Dudvág
felett, 2 khidfkkel, vastartókkal s egyebekbén fafelszerkezettel épített,
egy khídfkre és fafelszerkezetre, végre egy egészen fából épített híd.
Ezek közül 2 boltozott és a khídfkre épített fahidat gróf Erddy Ferencz
pöstyéni uradalma, 3 boltozott hidat a vágújhelyi közbirtokosság vámszedés-
bl, a fahidat a bucsányi malomcsatorna tulaj donossága tartja fenn.

Ez az út, mely fontos kereskedelmi közút volt a vasútvonalak meg-
építése eltt, ma már csak a helyi közlekedést szolgálja, s azért rajta a
forgalom nagyon változó, évi átlagban a rajta járó igavonó állatok száma
huszonnégy óránként 350— 1990.

2. A diószeg—nyitra—kálnai állami közút, a szeredi Vághídon éri el

Nyitravármegye határát és a Galaganyás patak, a Nyitra folyó, a Szclencz
patak völgye, valamint még számos apróbb patak völgyületének átszelésé-
vel, folytonosan hullámos talaján húzódik, miért is a vízszintes pálya kevés
rajta; emelkedése leginkább a 2—6% közt váltakozik, helyenként azonban
egész 12°/ -ig is emelkedik.

Az útpálya szélessége 8. m., a legnagyobb töltések magassága a 2.

métert, a legmélyebb bevágások a 2. 5 métert meg nem haladják.
A legnagyobb mtárgyakat a Nyitra ós Pozsonyvármegyék határát

képez szeredi, egészen faszerkezet Vághídat a szeredi uradalom tulajdo-
nosa D'Henin Angelika herczegné, a Nyitra folyó felett álló egészen fa-
szerkezet nyitrai hidat pedig Nyitra városa vámszedésbl tartja fenn.
A többi mtárgy közül 10 boltozott, 4 kpadlós, 6 khídfkkkel, vastartók-
kal és fafelszerkezetre, 12 khídfkre és fafelszerkezetre épült.

Ez az útvonal a vágsellyei járás nyugati szélét képez Sempte és
Pattá községeket, azután a galgóczi járás déli sarkát képez Nagy- és Kis-
Baáb község határát érintve, az egész nyitrai járást, Ny.-Ujlak, Aba-Lehota,
Könyök, Molnos, Nyitra városát és Nagy-Lapás községet szeli át és a bá-
bindali és kálazi határt érintve, Verebély községnél Barsvármegye hatá-
rába lép.

Ennek a közútnak forgalma egészen helyi érdek, a mennyiben az
leginkább a vidékbeli községek termeszmtményeinek Szered és Nyitra városok
piaczaira és vasútállomásaira való szállítását közvetíti. A forgalom huszon-
négy óránként 182 és 1372 igavonó állat között váltakozik.
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3. A komarom — kálna—garamberzenczei állami közút Komárommegye
határát Érsekújvár határánál a 26.647 kmnél éri el.

Az egész szakasz sík jelleg, 7—9 m. széles, rajta számbavehet emel-
kedés, — a hídfeljárókat és vasúti átjárókat kivéve, — nem fordul el.

Mtárgy van :
r
egy 102 m. nyílású Wünsch-féle vasbetonhíd a Nyitra

folyó felett, melyet Érsekújvár város 1892. évben 38000 írtért építtetett és

vámjövédelembl tart fenn, továbbá 4 khidfs fafelszerkezetü híd, egy
Nyitra-híd Nagy-Suránynál egészen fából és egy egészen fából épült

áteresz.

Ez a közút egészen az érsekújvári járás területére esik, s Érsekújvár
város és Nagy-Surány községet átszelve, Zsitva-Födómes határának érinté-

sével éri el Barsvármegye területét.

Ennek a közútnak huszonnógyóránként 60—440 igavonó állatból álló

forgalma van, mi a közel fekv községekbl Nagy-Surány és Érsekújvár
piaczai ós vasútállomása felé irányul.

B) TÖRVÉNYHATÓSÁGI KÖZUTAK.

A törvényhatósági közutak hálózata jelenleg 47 útvonalból áll, melyek TörV
k"z

y
ü
h
tak

ósági

— kivételével a külön megnevezend vámos hidak- és vámos útvonalak-

nak — kizárólag a törvényhatósági útalapból tartatnak fenn.

1. A nyitra—galgóczi törvényhatósági közút a volt nagyszombat—krakkói
állami közútnak az államúti hálózatból kihagyott részébl áll. A diószeg

—

nyitra—kálnai állami közútból Könyök község közelében ágazik ki és Alsó-

és Fels-Récsény községek érintésével Galgócz nagyközséget szeli át, ennek
ferét képezvén, míg a Vág folyón, a gróf Erddy Ferencz uradalma által

vámszedés jövedelmébl fentartott egy f- és egy ártéri fahídon áthaladva,

a lipótvári állomásnál a pozsony—jablunkai állami közúthoz csatlakozik.

Ez a közút 8 méter széles, hullámos területet szel át s azért jelenté-

keny emelkedésekkel, lejtésekkel (leginkább 2—6 %-osok, de két rövidebb
darabon a 9 %-ot is elérik) vonul el.

Jelentékenyebb mtárgyak rajta, — a már említett Vághidakat kivéve
— nincsenek. A vámos Vághiclakon kívül létez 24 mtárgy közül 2 bol-

tozott, 11 kpadlós, 1 betoncsöves, 4 .khídfkbl és vastartókból épült,

4 khídfkbl és facélszerkezetbl álló.

Huszonnégy óránként 163—759 igavonó állat közlekedik rajta.

2. A nyitra— tornóczi törvh. közút hajdani fontosságából nagyot veszí-

tett. Ugyanis a tótmegyer—privigyei vasút nem léte idejében — mint akkor
állami közút — ez közvetítette Nyitra város és az egész Nyitravölgy for-

galmát Tornócz, mint legközelebb es vasútállomással. Huszonnégy órai

forgalma 509 igavonó állat.

Ez a közút Nyitra városában ágazik ki az állami közútból és Czabaj
és Csápor községeket érintve, részben hullámos, 6 %-ig terjed emelkedés
és lejtés, azonban hosszának több mint egy harmadrésze csaknem vízszin-

tes. Szélessége 8 méter, egész hosszában alapozva és kovás mészkbl
aprított kavicscsal van igen jó karban fenntartva. A nyitrai átkelési 0. 8 km.
hosszú szakasza kövezve van s a város által szedett vámbevételekbl épít-

tetett és tartatik fenn.

3. A nyitra—érsekújvári törvh. közút az elbb említettbl Nyitra városa
szélénél ágazik ki és Alsó-, Fels-Köröskényt átszelve és Komjátot érintve,

a nagysurányi határban ágazik be a komarom—kálna—garamberzenczei
állami közútba. Szélessége kezdetben 9 m., a községek között azonban 5 és

6 méterre szkül, Komjáton túl pedig 9, st 10 méterre tágul. Az egész

közút sík fekvés, rajta igen kevés és csak kis emelkedés fordul el.
•Jelentékeny forgalma csakis Nyitrától Ivánkáig van, a többi részein

csak a nyitrai és érsekújvári vásárok alkalmával.
4. Az érsekujvár—udvardi törvh. közút Komáromvármegye Udvard vidé-

kének Érsekújvárra irányuló forgalmát közvetíti; egészen Érsekujvár város

határába esik és a Nyitrahidnál szakad be a komarom—kálna—garam-
berzenczei állami közútba.
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Ez a közút egészen sík fekvés, 8 méter széles. Az évi átlagos forga-

lom huszonnégy óránként 614 igavonó állat.

5. A farkasa,—surcmyi törvh. közút Farkasd községben ágazik ki a

negyed—galántai törvh. közútból s a Vág folyón a község által fenntartott

kompon való áttétel után Tótmegyert szeli át s ennek vasútállomását érintve,

a nagysurányi határban ágazik be a komarom—kálna—garamberzenczei

állami közútba. Ez a közút Farkasd, Negyed, Sók és Szelcze községek
kerti termesztményeinek fcsatornáját képezi, azonkívül a tótmegyeri vasút-

állomásra irányuló összes forgalmat, valamint a nagy-surányi czukorgyárba
irányuló czukorrépa forgalmát közvetíti. Évi átlagos forgalma huszonnégy
óránként 468 igavonó állat.

6. A negyed—galántai törvh. közút Negyed községbl indul ki és Farkasd,

Vág-Sellye, Vág-Királyfa községeket átszelve, éri el Pozsonyvármegye
határát Kajál község irányában. Ez a közút 5—6 m. széles és egész hosz-

szában alacsony töltésen helyezkedik el. Forgalma egészen helyi jelleg,

huszonnégyóránként átlag 119 igavonó állat.

7. A farkasd—szeredi törv. közút egészen sík jelleg, szélessége 5—

6

méter s egész hosszában vági kavicscsal tartatik fenn.

% A* *ábm
im ! -»jflfc. :dW

AZ ÉRSEKÚJVÁRI VASBETONHID.

A meglev 14 mtárgy közül 1 betoncsöves, 2 khídfs vastartós,

5 khídfs fafelszerkezettel és 6 faszerkezet. Ezen közút a vágsellyei járás

községeinek a Tornócz és Szered vasúti állomásai és piaczai, valamint a

járási székhelyre irányuló forgalmát szolgálja s annak évi átlaga huszonnégy
órai 192 igavonó állat.

8. A vágsellye—deáki törvh. közút Pozsonyvármegye széls községeit a

negyed—galántai törvh. közúttal és a vágsellyei vasútállomással köti össze.

9 A vágsellye—hosszúfalusi törvh. közút szintén a negyed—galántai

törvh. közút vágsellyei átkelési szakaszából ágazik ki és Hosszúfalun át

csatlakozik a farkasd— szeredi törvh. közúthoz oly módon, hogy a Vágón
való átkelést a közalapítványi uradalom kompja közvetíti.

10. Az ivánka—ürmenyi törvh. közút a nyitra—érsekuj váriból ágazik

ki és hullámos talajon Ürmény nagyközség délnyugati szélén végzdik.
Szélessége 6 m., alapozva nincsen és egész hosszában kovás mészkbl
aprított kavicscsal tartatik fenn. A rajta lev két mtárgy egyike boltozott,

másika khídfkre épített fafelszerkezet áteresz. Évi átlagos forgalma

huszonnégy óránként 192 igavonó állat.

11. A tormos—zsitva-födémesi törvh. közút a diószeg—nyitra—kálnai

állami közútból ágazik ki és Forgalma egészen helyi jelleg és a vidékbeli

községekbl leginkább Nyitra város piaczára ós vasútállomására irányul. Evi

átlaga huszonnégy óránként 250 igavonó állat.

12. A nyitra— aranyosmarótlú törvh. közút a diószeg—nyitra—kálnai

állami közútból Nyitra város határánál ágazik ki és Gerencsér, Csitár,

Kolon, Ghymes községeken keresztül hullámos vidéket átszelve, Néver köz-

ségnél lép Barsvármegye területére.

Ez a közút folytonosan hullámzó, emelkedései és esései 8—9 %-ig
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terjednek, a 6—8 m. széles útpálya a terephez alkalmazkodik, egész hosz-
szában kalap nélkül való és mészkbl aprított kavicscsal van fenntartva.

A nem jelentéktelen 14 mtárgy közül 4 boltozatos, 3 khídfs és

vastartós, 6 khídfkkel fafelszerkezetre és 1 egészen fából épült, míg a
közutat átszel vízmosások terjedésének meggátlására 5 tám- és védfal
áll fenn.

Ez a közút Nyitra- és Barsvármegyék székhelyeit köti össze, s úgy
ezen oknál fogva, mint a vidék nagyterjedelm erdségében vágott fának
szállítása miatt forgalma meglehets élénk, huszonnégy óránként 333 iga-

vonó állat.

13. A nyitra— nagytapolcsányi törvh. közút a Nyitra folyó jobb partján

a nyitra—galgóczi törvh. közútból a kajszai határban ágazik ki és Nagy-
Tapolcsány déli szélén csatlakozik a galgócz— znióvárallyai törvh. közúthoz.

Ez a közút egészen sík jelleg, 6—8, st helyenként 10 m. széles és

felszíne kevés helyen emelkedik a talaj színe felé.

Mtárgyainak száma 28 ; köztük kett a Choczina-patak fölött khíd-
fkre, egy kpillérre és vastartókra 16 m. nyílással épült, míg a többi közül
18 boltozott, 3 khídfs vastartós, 5 khídfs fafelszerkezettel és a hrábori,

br. Stummer Sándor által vámszedésbl fentartott híd a Bajnai-patak felett

egészen fából való.

Ez a közút a vármegye egyik leglakottabb vidékét szelvén át, nagy
gazdasági forgalmat közvetít, különösen a sarluska-üzbégi, szomorfalvi és

ludányi vasútállomásokra és Nyitra s Nagy-Tapolcsány piaczaira. Huszonnégy
órai átlagos forgalma 147—336 igavonó állat.

14. A nyitra-nagybéliczi törvh. közút a Nyitra balpartján, a nyitra

—

aranyosmaróti törvh. közúttal azonos pontnál ágazik ki a diószeg—nyitra

—

kálnai állami közútból és Brogyán község mellett 3.13 km. hosszban szeli

Barsvármegyét, hogy azután Nagy-Bélicznél csatlakozzék a galgócz—znió-

várallyai törvh. közúthoz. Szélessége 5—6 m., emelkedései csekélyek. A
barsvármegyei részt szintén Nyitravármegye tartja fenn, úgy azonban, hogy
az ott, a Nyitra folyó felett álló fahíd fenntartási kiadásainak feleköltségét

mindenkor Barsvármegye viseli. Hetven mtárgya közül 30 boltozott, 1 k-
padlós, 3 betoncsöves, 20 khídfkre és vastartókra, 14 khídfkre és fafel-

szerkezetre, míg a Nyitra-híd egészen faszerkezetre épült. Átlagos huszon-
négy órai forgalma ezen közútnak 340 igavonó állat.

15. A nyitra-bankai törvényhatósági közút a nyitra—nagy-tapolcsányi
közútból Csekej közelében ágazik ki és Assakürt, Ujlacska, Püspökfalu köz-
ségeket érintve Nezsette, Nagy-Rippény, Radosna és Banka községeket
szeli át, hogy aztán a galgócz—huorkai törvényhatósági közútba torkoljon.

Nagy-Rippényig terjed régi, enyhe emelkedés része 5—6 m. széles

kalapdal ellátva nincsen, míg Nagy-Rippénytl kezdve végéig terjed rész

1892. évben egészen újra épült 70 m. pályaszélességgel, kalapozással. Ez
a rész a radosnai erdben lev 380 m. magas vízválasztóig 5—6°/ -al emel-
kedik, onnan pedig Banka felé 6%-al lejt a 210 m. magas Vágpartig. Erds
része természeti szépségeiben gyönyörködteti az utast, Míg a vízválasztón

túl es rész szakszeren vezetett kanyarodásokban haladva, a Vágvölgynek
bájos látképe elragadó látványt nyújt, 48 mtárgya közül 3 boltozott, 7

betoncsöves, 5 khídfkkel és vastartókkal, 8 khídfkkel és fafelszerke-

zettel, 26 egészen fából van építve. Forgalma fképen Pöstyén vasútállomás
és fürd felé irányul és az évi átlag 133—296 igavonó állat.

16. Az aranyos-marót—osdányi barsvármegyei törvényhatósági közútnak
3-901 km. hosszú része, Kolos község határának sarkát szeli át. Bars-
vármegye közönsége építtette 1885. évben és tartja is fenn csereképen a

nyitra—nagybéliczi törvényhatósági közútnak Barsvármegye területére es
részeért. Ez a közút csaknem kizárólag Barsvármegye lakosságának érdekét

szolgálja.

17. A galgócz—znióvárallyai törvényhatósági közút a vármegye leghosz-
szabb közútja, mely Galgócznál kiindulva Szent-Péter, Gellénfalu, Merasicz,
Nagy-Rippény, Sarluska, Csitár, Ürmincz, Nemsicz, Tavarnok, Nagy-Tapol-
csány, Koros, Alsó- és Fels-Helbény, Rajcsán, Chinorán, Zsámbokrét, Kis-
és Xagy-Bélicz községeken áthaladva, Barsvármegye oszlányi járását hasítja,
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honnan ismét Nyitravármegye területét éri el és Nóvák, Privigye, Nedozser,
Kis-Próna, Német-Próna és Gajdéi községeken át haladva a

*

vízválasztón
lép Túróczvármegye területére.

Ez a közút Galgócztól Tavarnokig folytonosan hullámzó terepet szel
át, 4-8 m. hosszú kezd, úgynevezett gáborhegyi része 1887/8. évben épült
5°/ maximális emelkedéssel ,kalapozással. A folytatólagos részek az 5—8%-os
emelkedések és esések folytonos lánczolatát képezik egész Tavarnokig,
honnan kezdve az út folyton a Nyitra völgyében sík terepen halad Gajdéiig,
hogy innen az 1884. évben 5°/ emelkedéssel, kalapozással épített mút,
a Túrócz folyó 630 m. magas vízválasztójára felemelkedve érhesse el Túrócz
vármegyét. Ez utóbb említett szakasz a természet-alkotta legszebb tájképeket
tárja az utas elé, folyton váltakozó hegycsoportjaival s egyikét képezi a
vármegye legszebb és legjobb utainak.

Ez a közút általában 8 m. széles, régi részein néhány rövid szakasz
kivételével nincs kalap.

Legnagyobb hidak a nagybéliczi 21 m. nyílású Belanka-híd egészen
fából, a német-prónai két híd összesen 10-1 m. nyílással és a kis-prónai
egyetlen 12 m. nyílással, mindkett a Nyitra folyó felett, khídfkkel,
fafelszerkezettel épült A tavarnoki 21'6 m. nyílású boltozott patak-híd,
végül a báró Stummer Sándor által vámszedésbl fenntartott két, együtt
21-7 m. nyílású khídfs fahíd a Bajna-patak felett. A többi mtárgy közül
69 boltozott, 3 kpadlós, 4 khídfs, vastartós és 73 khídfs fafelszerkezettel,
végre 31 egész faszerkezettel épült.

Ez a közút, hadászati fontossága mellett, jelentékeny vidéki forgalmat
közvetít Galgócz, Nagy-Tapolcsány, Nyitra-Zsámbokrét, Nagy-Bélicz és
Privigye piaczai, illetleg vasútállomásai felé és 24 órai forgalma 72—830
igavonó állat.

18. A nagybélicz—zljechói törvényhatósági közút az elbb leírtból Nagy-
Bélicznél ágazik ki, s — folyton a Belanka-patak völgyét követve — vég-
zdik Trencsénvármegye határánál. Ez a közút általában igen keskeny,
4—6 m. széles és kissé hullámos, de emelkedései a 6%-ot nem, vagy csak
kevéssel és igen rövid darabokban haladják meg. Kalapozása nincsen és rész-
ben a Belanka-patakból, részben mészkbl aprított kavicscsal tartatik fenn.

A Belanka-patak négyszer van áthidalva, Szucsánynál 22 nyílású
híddal, Divék-Uj falunál egy ketts, együtt 20 m. nyílású khídfs és vas-
tartós híddal és további folyamában még két khídfs faiéiszerkezet híddal.
Mtárgyainak összes száma 73, ebbl 10 boltozott, egy khídfkre és vas-
tartókra, 55 khídfkre fafelszerkezettel és 8 egészen fából van építve.

Ez a közút ugyan a Belanka-völgy fközlekedési erét képezi s rajta
szállíttatnak ki a vidékbeli erdségek terményei, Vesztenicz vidékének
gyümölcstermése, mindazonáltal forgalma huszonnégy óránként csak 290
igavonó állat.

19. A privigye-uj-gyarmati törvényhatósági közút a Nyitra völgyét a
Garam völgyével köti össze és Privigyén a galgócz—znióváraljai törvény-
hatósági közútból kiágazva, Nagy-Csaucsa, Jalovecz, Brusznó, Rasztocsnó
és Handlova községeket szeli át és a vármegye egyik legszebb vidékét tárja
fel az utas eltt.

Ez a közút 6—8 m. széles és habár egész hosszában a Handlova-patak
mentén vonul el, tetemes, egész 12° -ig terjed emelkedésekkel bir.

Kalapozással helyenként el van látva és egész hosszában a patakból
szedett kbl aprított kavicscsal tartatik fenn.

A Handlova-patak 8-szor van áthidalva, még pedig Privigye mellett
5, együtt 35 m. nyílású, Brusznónál 5, együtt 30 m. nyílású és Handlova
belterületén 17, 13, 9, 8 és 7 méter szabad nyílású fa (részben khídfs) és
egy ketts, együtt 12 méter nyílású boltozott híddal. Az összes mtárgyak
kül egyébként 28 boltozott, 4 kpadlós, 22 khídfs fafelszerkezet és 5
egészen fából épült.

Ez a közút a mellette lev népes községek lakosságának, a vidékbeli
nagy erdségek terményeinek és a handlovai kszénnek Privigyére irányuló
forgalmát közvetíti; forgalma huszonnégy óránként 105 igavonó állat.

20. A gajdéi—facsJcó—zsolnai törvényhatósági közút a galgócz—znió-



Közutak Nyitravármegyében. 419

váraljaiból Gajdéi községben ágazik ki és a Nyitra folyó vízválasztójánál
688 méter magasságban éri el Trencsénvármegyét, hova a 409 m. magas
Gajdéi községtl 8 km. hosszúság mellett 279 métert emelkedik. Ekként ez,

a vármegye legmagasabbra hágó útja. Szélessége 7 méter, emelkedése
folytonos és 6—8°/ -ot tesz. Kalappal van ellátva, aprított kkavicscsal
tartatik fenn és 5 boltozott és 4 khídfs fafelszerkezet mtárgy van rajta,

a Nyitra folyó f-, illetleg mellékágai felett.

Ez a közút szép erdséggel bentt hegyek oldalán vezet, mellette ered
a Nyitra vize s a vármegyének természeti szépségekben kétségen kívül leg-

gazdagabb vidékét képezi.

A törvényhatósági közútként fenntartott összeköt közutak még a
következk

:

21. a Jcomját—csomoki;
22. a darázs—cselceji;

23. a szomorfalu—elefánti;

24. a hrábor—zerdahelyi ;

25. a nagytapolcsány— bacskafalri ;

26. a bossány—helbényi és

27. a divékujfalu-nováki.

Ezek a közutak mindegyike 7 m. széles, közelítleg vízszintes és egész
4 m. magasságú töltéseken van elhelyezve. A Nyitra hídjainak, melyeken
ez utak átvezetnek (a szpmorfalvít kivéve), egyes nyílásai 4'3—9 méter közt
váltakozó szélességitek. Ossznyílásuk 54, 56, 59, 60, 50 és 21 méter és

egészen fából építvék.

A szomorfalvi Nyitra-híd lévai faragott mészkbl készült hídfkre
egyetlen 45 m. nyílású teljes vasfelszerkezettel épült 1893-ban s annak
42,000 frt költségét teljesen a vármegyei útalap fedezte.

Az ártéri hidak, melyek mind khídfkre fafelszerkezettel vannak építve,

össznyilása 10, 57, 40, 61, 100, 86 ós 114 méter.

Ezen közutak mindegyike mészkbl aprított kavicscsal tartatik fenn ;

forgalmuk huszonnégy óránként 120—506 igavonó állat között váltakozik.

28. A scmptc—galgóczi törvényhatósági közút a diószeg—nyitra—kálnai
állami közútból Sempte községnél ágazik ki és Udvarnok, Bajmócska köz-
ségeken áthaladva csatlakozik Galgóczon a nyitra— galgóczi törvényhatósági
közúthoz. Szélessége 5—6 méter, felszíne ersen hullámzatos, a Galgócz
melletti somogyi szlk felé vezet rész 10%-ig emelked meredekekkel.
Kalappal ellátva nincsen.

Mtárgyai közül 2 boltozott, 1 khídfs, fafelszerkezettel és 4 egészen
fából épült. Forgalma a galgóczi piaezra irányul és huszonnégy óránként
195 igavonó állat.

29. A galgócz—banka—huorkai törvényhatósági közút a Vág balpartján
elterül községek Galgóczra és Pöstyénbe irányuló forgalmát közvetíti,

melynek átlaga huszonnégy óránként 314 igavonó állat.

Ez a közút a galgócz—bajna-nemsitzi törvényhatósági közútból ágazik
ki és Huorkánál lép át Trencsénvármegye területére. Szélessége 5—6 mé-
ter, felszíne nagyrészt sík, azonban vannak bullámos részei is Kaplatnál és

Lukénál.
Mtárgyai közül 6 boltozott, 3 kpadlós, 2 khídfkre és vastartókra,

lt> khídfkre és fafelszerkezetre, 12 egészen fából épített.

30. A galgócz— bajna—nemsiczi törvényhatósági közút a galgócz - znió-

váraljaiból a galgóczi sörház mellett ágazik ki s a Vág és Nyitra-völgy
vidékeinek összeköttetésére szolgál, azonban forgalma huszonnégy óránként
csak 186 igavonó állatot tesz.

Ez a közút egész hosszában rendkívül hullámos, nem ritkán jelen-

tékeny, 8— 10°/ -ig men meredekségekkel; szélessége 5 — 6 méter.

Mtárgyai közül 17 boltozott, 1 khídfs vastartókkal, 16 khídfs fa-

felszerkezettel, 5 egészen faszerkezet ii.

31. A nagyszombat—vágújhelyi törvh. közút, a vármegye egyik legje-

lentékenyebb útvonala. Nagy-Szombat fell a manigai határnál veszi kez-

detét és Maniga, Zákosztolány, Nagy-Kosztolány, Rakovicz, Bori, Krakován,
iztkócz, Csejte községeken áthaladva, éri el Vág-Újhely mezvárost,

53*
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melynek ferét képez átkelési szakaszát a rajta álló 2 boltozott híddal
együtt az ottani közbirtokosság vámbevételbl tartja fenn.

Az út szélessége 6—8 méter között váltakozik, pályája enyhén hullá-
mos, egész hosszában kalappal van kiépítve. Forgalma 212—682 igavonó
állat.

Mtárgyai közül 38 boltozott, 8 khídfs, fafelszerkezettel, 4 egészen
fából épült. Ezek közül a fahíd Manigán a gróf Zichy-Ferraris József ura-
dalma által, vámjövedelembl tartatik fenn.

32. A harhócz—manigai törvh. közút, az elbb említett törvh. közutat
Manigánál, a pozsony—jablunkai állami közutat Karkócznál köti össze.
Pályája sík, szélessége 5 m.

33. A maduniez—dubováni törvh. közút, a pozsony—jablunkai és a
nagyszombat—vágújhelyi törvh. közútnak egy második igen fontos össze-
köttetését képezi a Dudvág-völgyén keresztül és egyúttal a kosztolányi
vasút-állomásra irányuló igen jelentékeny forgalmat is közvetíti. Pályája sík,
szélessége 6 méter. Forgalma huszonnégy óránként 228 igavonó állat.

Mtárgyai közül 8 boltozott, 2 khídfs és fafelszerkezettel épült.
34. A pöstyén— brezova—jabloniczi törvh. közút, a miavai és a szeniczi

járás kereskedelmi forgalmának nagy részét közvetíti a pöstyéni vasút-
állomással, miért is az igen jelentékeny, huszonnégy óránként 141—498
igavonó állat.

Ez a közút a Vágnál veszi kezdetét, melyen át a közlekedést a gróf
Erddy Ferencz uradalma vámos komppal tartja fenn és Trebete, Verbó,
Kosariszkó, Brezova és Hradist községeken át haladva, Jablonicz községnél
egyesül a nagyszombat— szeniczi törvh. közúttal. Szélessége 6—7 méter,
pályája völgyi jelleg és kedvez, meglehetsen egyenletes emelkedéssel
éri el a 331 méter magas vízválasztót, úgy hogy csak a végs része emel-
kedik 6-8o/ .ra.

Mtárgyai közül 2 kpadlós, 38 boltozott, 4 khídfs vastartós, 17 k-
hídfs fafelszerkezet és 6 egészen fából épült. Közülök hármat gróf Erddy
Ferencz pöstyéni uradalma, hármat a jabloniczi uradalom, vámszedés jöve-
delmébl tart fenn.

35. A verbó—dejtei törvh. közút csakis néhány községnek Verbó, Pös-
tyén és Vág-Ujhely piaczával és a pöstyéni vasútállomással való forgalmát
szolgálja, miért is forgalma jelentéktelen, huszonnégy óránként 186 igavonó
állat, Szélessége 5—6 méter, pályája folyton hullámzó 2—7% emelkedéssel.

Mtárgyai közül egy boltozottat és két egészen faszerkezett a gróf
Pálffy József vittenczi uradalma vámszedés jövedelmébl, míg a többit, úgy
mint 8 khídfs fafelszerkezetüt és egy egészen fa átereszt a törvényható-
ság tart fenn.

36. A vágújhely—szenicz—hohenaui törvh. közút a pozsony—jablunkai
állami közútból Vág-Ujhelyen ágazik ki és e mezvárost az ottani közbirto-
kossági uradalom által fenntartott l. ftS km. hosszban átszelvén, Alsó-, Fels-
Botfalu, Lubina, O-Tura, Miava, Turoluka, Berencs-Várallya, Szobotist,
Szottina, Szenicz, Csácsó, Dojcs, Sztrázsa és Sasvár községeken keresztül
haladva éri el Pozsonyvármegyét.

Ez a közút a vármegye három járását szeli át s ezeknek egyik leg-
jelentsebb kereskedelmi vonalát képezi. Forgalma huszonnégy óránként
94—376

^
igavonó állat. A 6—7 méter széles út pályája ersen hullámzó,

O-Túra és Miava között 422 m. magas vízválasztón megy át, azért, emelke-
dései tetemesek és 10°/ -ig terjednek, kivévén a Szobotistból Szeniczen át
Pozsonyvármegye határáig terjed részt, mely egész sík. A mtárgyak közül
1 boltozott átereszt a vágújhelyi, továbbá 2 boltozott és 1 fahidat a berencs-
várallyai közbirtokosság, 5 boltozott, 3 khidfs és 7 egészen fahidat a sas-
vári csász. kir. családi uradalom tart fenn, míg a többit, t. i. 6 kpadlós
átereszt, 63 boltozott, 3 khídfs és vastartós, 33 khídfs és fafelszerkezetü
és 11 egészen faszerkezet mtárgyat a törvényhatóság tartja fenn.

37. A verbó— miava—velkai törvh. közút Verbó községen túl ágazik ki
a pöstyén—brezova—jabloniczi törvh. közútból s Krajna és Miava községe-
ken át haladva, éri el az ország határát Velka morvaországi község közelében.
Pályája ersen hullámos és jó részben 6—8% emelkedés és esés, meri
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Miava eltt 539 m. magas vízválasztón megy
át. Mtárgyai közül 26 boltozott, 8 khídfs
fafelszerkezettel és egy egészen faszerkezet.

38. A miava— brezovai törvh. közút fleg
Brezova, ezen élénk kereskedelmet és ipart
üz nagyközségnek, a járás székhelyével és

Morvaországgal összeköttetését czélozza. For-
galmának huszonnégy órai átlaga 63 igavonó
állat. Ez a közút 7 m. széles, pályája ersen
hullámos, 6—8°/ emelkedés, mert 399 m.
magas vízválasztón megy át, kalappal épült.

Hidjai közül 30 boltozott, 7 kpadlós,
1 khídfs vasfelszerkezetü és 1 khídfs
fafelszerkezettel épült.

39. A nagyszombat—szeniczi törvh. közút
Nádas község fell a Fehér-hegység Bármi-
nek nev 351 méteres magaslatán éri el a
vármegye határát és Jablonicz községen át

haladva, Szenicz nagyközség közepén egyesül
a vágújhely—hohenaui törvh. közúttal. Fon-
tossága abban áll, hogy ezen a közúton éri

el Szenicz nagyközség, — a járás székhelye— a vármegyei központot, fontossága azon-
ban a legújabban épült magyar észak-nyugati
vasút megnyíltával megsznik. Forgalmának átlaga huszonnégy óránként
280 igavonó állat. 8 m. széles s pályájának a határszéltl Jabloniczig terjed
része igen meredek, 8— 10°/ -al bír, mig a további része sík, illetleg enyhe
lejtés. Mtárgyai közül 22 boltozott, 1 khídfs fafelszerkezettel épült. Leg-
nagyobb az öt nyílású, 5 együtt 18. 5 méteres khídfs fahíd, a Miava folyó

felett. A hidak közül 16 boltozott és egy khídfs fahidat a jabloniczi ura-
dalom, 3 boltozott hidat a berencsvárallyai közbirtokossági uradalom vám-
jövedelmébl, 3 boltozott hidat pedig a törvényhatóság tart fenn.

40. A szenicz—holicsi törvh. közút Szottina község végén ágazik ki a
vágújhely—hohenaui törvh. közútból és Holics nagyközségben, a holics—
sztrázsai és a holics—szudomericzi törvh. közutak kiindulási pontjánál, vég-
zdik. Szélessége 6—7 méter, pályája hullámos és helyenként 6—8% emel-
kedés s különösen a 295 m. magas oreszkói vízválasztó mindkét oldalán
3—400 méter hosszúságú, mert az út legalacsonyabb és legmagasabb részei

közötti különbözet 85 métert tesz.

Mtárgyai közül 22 boltozott, 1 kpadlós, 2 khídfs fafelszerkezetü
és 9 faszerkezet, melyek között legnagyobb a 4 nyílású boltozott híd a
( 'livojnicza-patak felett. A mtárgyak közül 9 boltozott, 2 kpadlós és 2 k-
hídfs fafelszerkezetüt a törvényhatóság tart fenn, míg a többit a holicsi

esász. és kir. családi uradalom vámszedés-jövedelembl tartja fenn.

41. A jablonicz—sándorfi, törvh. közút kisebb jelentség helyi érdeket
szolgálván, rajta huszonnégy óránként csak 170 igavonó állat fordul meg.
Szélessége 5 méter, pályája hullámzatos, de nagyobb meredekségek nélkül.

Mtárgyai közül egy kpadlós átereszt és a sándorfi-patakhidat a törvény-
hatóság tartja fenn, a többit, — melyekbl 12 boltozott, 5 faszerkezet, —
a jabloniczi uradalom vámszedés jövedelmébl tartja fenn.

42. A szobotist—verbócz—velkai törvh. közút a vágújhely — hohenaui
törvh. közútból Szobotist községnél ágazik ki s Verbócz községen át haladva,
Morvaország határát — Velka mezváros közelében — éri el. A vidéknek
Morvaországgal való érintkezésére szolgál.

Ez a közút 6 méter széles és pályája 6—7 kilométer közötti szakasz
kivételével sík, míg egy szakasza egész 12°/ -ig terjed meredekséggel bír.

Jelentékenyebb mtárgyai a verbóczi patak három fafelszerkezetü khídfs
hídja 14, 21 és 20 méter össznyilással. A többi mtárgy közül 18 boltozott,

2 khídfs vastartós, 11 khídfs fafelszerkezetü.
43. A holics—sztrázsai törvh. közút a szenicz—holicsi törvh. közút végé-

nél veszi kezdetét és Péterfalun át hullámos talajon haladva éri el Sztrázsa
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község kezdetén a vágújhely—hohenaui törvh. közutat. Forgalma átlag
huszonnégy óránként 174—313 igavonó állat. A mtárgyakat, — melyek
közt 8 boltozott és 2 faszerkezet, — a holicsi csász. és kir. családi ura-
dalom vámszedés jövedelmébl tartja fenn.

44. A sasvár—búrszentmiklósi törvh. közút Sasvár mellett ágazik ki a
vágújhely- szenicz—hohenaui törvh. közútból és Sasváron át haladva Búr-
Szt.-Miklós irányában Pozsonyvármegye határát éri el. Szélessége 7 méter,
pályája egészen sik, alapozva nincsen és mészkbl aprított kavicsból tarta-

tik fenn. Leginkább csak Sasvár nagyközség forgalmát szolgálja. Mtárgyai
közül egy fedett kátereszt a törvényhatóság, egy fahidat a sasvári csász. és
kir. családi uradalom vámszedés jövedelmébl tartja fenn.

45. A holics — szudomeritzi törvh. közút Holicson azon pontnál veszi
kezdetét, melynél a szenicz — holicsi törvh. közút végzdik és a holics

—

sztrázsai kezdetét veszi. Szélessége 8 méter és alapozatlan sík pályával
halad át Szakolcza szab. kir. városon keresztül, míg nem Szudomericz irá-

nyában eléri Morvaország határát.

A szakolczai 703 méter hosszú átkelési szakasz kövezve van, melyet a
rajta lev 3 boltozott hiddal együtt, a város vámszedés jövedelmébl tart

fenn. Forgalma 313 igavonóállat huszonnégy óránként.
Ezen a közúton már említetteken felül, még 10 boltozott és 3 fahid

létezik, s ezekbl 6 boltozott hidat a vármegye kezel, míg a többit a holicsi

csász. és kir. családi uradalom vámszedés jövedelmébl tartja fenn.
46. A zsámbókrét—baáni törvényhatósági közút a galgócz—znióváralljai

törvényhatósági közútból Ny.-Zsámbokrét községben ágazik ki, és Trenesén-
vármegye baáni járásának összes kereskedelmi forgalmát közvetíti a zsám-
bokróti vasútállomással ; forgalma ezért nagyon élénk, évi átlagban huszon-
négy óránként 802 igavonó állat. Egyetlen boltozott hídja van a határon,
s így az Trencsénvármegyével közösen tartatik fenn.

47. A zsámbókréti vasútállomási út szintén a galgócz—znióvárallyai
törvényhatósági közútból ágazik ki, 6 méter széles, enyhe lejtés, alapozva
nincsen, mészk kavicscsal van fenntartva. Forgalma igen nagy, évi átlag-

ban huszonnégy óránként 802 igavonó állat.

Az itt felsorolt törvényhatósági közutakon kívül felemlítend még a
holics—gödingi vámos út, melyet a csász. és kir. családi uradalom vámjöve-
delembl tart fenn.

Ez a 3.861 km. hosszú út Holics község közepén kezddik s az ország
határig tart. Egész hosszában kalappal van építve, 10 méter széles s

egészen sík jelleg. Mtárgyai igen jelentékenyek, s közülök 3 fából épült,

33 pedig boltozott. Teherforgalma igen nagy, s fképen a gödingi czukor-
gyárba irányul ; huszonnégy óránként 344 igavonó állat.

A 47 törvényhatósági közút összes hosszúsága 901 kilométer ; ebbl
kalapzatú 161 km., 462 híd s 732 egyéb mtárgy, van rajtuk komp-
átkelés 3.

A törvényhatósági közutak fenntartási munkái 14 útmester vezetése
mellett 98 útkaparó végzi s mellettük idnként a szükségletnek megfelel
segédmunkások alkalmaztatnak.

C) VASÚTÁLLOMÁSI KÖZUTAK.

vasútállomási Az ezen elnevezés alá tartozó közutak osztályát az 1890. évi I. t.-cz.
közutak. hozta létre, noha ily közutak már jóval elbb, t. i. a vasutak megépítése óta

léteztek. Az 1890. évet megelz idben létesült vasutak állomásaihoz vezet
közutak építése és fenntartása iránt nagyrészt már az illet vasút bejárása
alkalmával történt megállapodás, még pedig rendszerint olyképen, hogy
azokat a vasút építi és tartja fenn.

A vasútállomási közutak hálózatába tartoznak :

1. A vajki vasútállomási közút, melynek hossza 90 méter, szélessége
6. méter.

2. A koósi vasútállomási közút, hossza 104 méter, szélessége 7 méter.
3. A nováki vasútállomási közút, hossza 140 m , szélessége 8. m.
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4. A privigyei vasútállomási közút, hossza 122 m , szélessége 8 m .

van rajta egy 1. m. nyílású 10 m. széles áteresz fából.

5. Az elecskei, hossza 80, szélessége 7 m.
6. Az ivánkai, hossza 210 m., szélessége 6 m.
7. A galgóczi, hossza 210, szélessége 8 m.
8. A jabloniczi, hossza 1032, szélessége 7 m., van rajta egy faáteresz.

9. A récsényi, hossza 120, és egy áteresz van rajta.

10. A sasvári, hossza 550, szélessége 7. méter, van rajta egy beton-
csöves áteresz.

11. A szeniczi, hossza 2230, szélessége 7 méter, van rajta 2 beton-
csöves áteresz.

Mindezek a közutak 15 cm. magas kalappal és 15 cm. magas kavicso-

lással vannak kiépítve, s közülök a 6. és 10- et a törvényhatóság, a többit

az érdekelt községek, a törvényhatóság és a vasúti intézet, — egyenl
arányban tartja fenn.

D) KÖZSÉGI KÖZLEKEDÉSI KÖZUTAK.

A községi közlekedési közutaknak a vármegye egész területét felölel k^dls^közútak.

hálózata az 1896. évben állapíttatott meg.
E hálózat megállapítása tekintetében a törvényhatóságot az az elv

vezérelte, hogy minden községnek olyan községi közlekedési közút álljon

rendelkezésére, mely lehetvé teszi, hogy épített közúton érhesse el piaczát,

vasútállomását, illetleg az ezekhez vezet állami vagy törvényhatósági
közutat. Ilyen 124 útvonal összesen van a megyében, melyek hosszúsága
összesen 722 kilométer.

E) KÖZSÉGI (KÖZDL) KÖZUTAK.

A községi közutak hálózatait a vármegye érdekelt községei 1 896. Községi (közduiö)

állapították meg, s azok járások szerint összesítve a következ kimuta-
tásban foglaltatnak

:

a
A r. t. város és az egyes járások

A közdl
utvonalak

Hossza kilo- A mtárgyak
U

• o megnevezése száma
méterekben száma

1 Nyitra r. t. város 4 11.760 3

2 Érsekújvár r. t. város 4 17.300 7

3 Szakolcza „ „ „ „ 26 130.090 48
4 Nyitrai járás .... 533 644.284 125

5 Érsekújvári járás 157 258.920 57
6 Vágsellyei 95 175.457 21
7 Galgóczi „ 152 193.165 22
8 Pöstyéni „ 196 246.138 49
9 Váguj helyi „ 212 310.546 176
10 Miavai „ 51 107.729 36
11 Szeniczi „ 370 558.372 124
12 Holicsi 262 369.088 52
13 Nagy-tapolcsányi járás . 163 228.950 105
14 Zsámbokréti „

'. 290 318.555 77

15 Privigyei „ 504 634.705 43

Ö 3SZ<jseií
~^ 3019 4205.059 945

A községi közdl közutakat kizárólag az érdekelt községek tartják

fenn, törvényhatósági segélyben egyik sem részesül.

"X&^í



VASUTAK NY1TRAVARMEGYÉBEN.

ét évtized óta Nyitravármegye völgyeit is behálózták
a vasútvonalak, melyeknek híját a hetvenes évek
közepéig nagyon érezte a vármegye forgalma. Jól-

lehet a legelsbben épült magyarországi vasutak
egyik fvonala már majdnem fél század óta érinti

a vármegye határát, nevezetesen a budapest—mar-
^v^áÉ* chegg-bécsi vonal , melynek esztergom—pozsonyi

szakasza 1850. októberben nyilt meg; negyedszá-
zadnak kellett eltelnie, míg az alkotmányos korszak óta Magyarországon
megindult vasútépítési mozgalom Nyitravármegyót is bevonta haladásába.
Sokáig csak az akkor még osztrák államvasút volt egyedüli vonala a vár-
megyének, mely Udvardnál lépvén a megye területére, Érsekújvárt, Tót-
megyert, Tardoskeddet, Tornóczot, Vág-Sellyét érintvén, már el is hagyta
a megyét s Pozsonyvármegyébe tért le. A Pozsonyban alapított vágvölgyi
vasút, melynek vonalait késbb az osztrák-magyar államvasút váltotta meg,
építé a második vonalat, mely északi irányban, a Vág völgyén át szelte a
vármegyét, melynek határát Bresztovánon túl lépte át s Vágujhelynél hagyta
el ismét. 1876. januárban nyitották meg a nagy-szombat—galgócz-lipótvári
szakaszt, ugyanaz év június havában pedig a lipótvár—vágujhelyi vonalrészt.
Csak a nyolczvanas években építették a nyitra—nagy-béliczi vonalat, miután
az 1874-ben Nagy-Surányig, az 1876-ban pedig Nyitráig kiépült. A nyitra
—nagy-tapolesányi vonalrész 1881-ben, a nagy-tapolcsány—nagy-béliczi 1884-
ben nyilt meg. Ez a vonal már egészen Nyitra területén fekszik ; utóbb
pedig a nagy-bélicz — privigyei vasúttársaság hozzácsatolta a Nyitra völgyén
át Privigyéig, a nagy-bélicz— privigye—bajmóczi vonalat. Csak 1891-ben
nyílt meg Szakolczáig a pozsony— szakolczai vonal, melynek az ország
határáig való meghosszabbítása 1893-ban történt. A zsitvavölgyi vasúttár-
sulat, mely Nagy-Suránytól Verebélyig vonul Nyitravármegyén át, 1894-ben
nyilt meg.

Mind e vonalak, a nagy-bélicz—privigyei vonalrész és a zsitvavölgyi

vasút kivételével, az osztrák-magyar vasúttársaság megvételekor, 1890-ben,
a magyar államvasutak tulajdonába mentek át. Valamennyi a m. kir. állam-
vasutak igazgatása alatt áll.

Legújabban 1897-ben és 1898-ban megnyíltak a magyar észak-nyugati
vasút vonalai is, melyek haránt szelik a megyét s annak fvárosát, Nyitrát
összekötik Galgóczczal s Nagy-Szombaton át Szakolczával, a hová a vasút
megnyíltáig Nyitráról csak Pozsonyon át lehetett jutni.

Nyitravármegyében jelenleg tehát a következ vasútvonalak vannak :
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1. A m. kir. államvasutak budapest—marcheggi vonalának
udvarA—vágsellyei szakasza 37 km.

2. A m. kir. államvasutak pozsony—lipótvári vonalának bresz-

tován—lipótvári szakasza 8 ..

3. A m. kir. államvasutak budapest—zsolnai vonalának szilád—
lipótvár—vágujhelyi szakasza 44 ,,

4. A m. kir. államvasutak pozsony—szakolczai vonalának
fattti—szakolczai szakasza 26 „

5. A m. kir. államvasutak tót-megyer— nagy-béliczi vonala . . 84 „

6. A nagy-bélicz—privigyei vasút Nyitravármegye területére

es szakasza, Alsó-Lelócztól, illetleg Nemes-Kosztolány állomástól

Privigye- Bajmóczig 13 „

7. A zsitvavölgyi vasút nagy-surány—verebélyi szakasza . . 25 „

8. A magyar északnyugoti vasút, a sarluslca— lipótvári (29 km.)
és jablonicz—Jcuttii vonalrésze (39 km.) 68 „

A Nyitravármegye területén átmen vasutak hossza tehát . 305 km.

AZ ÉRSEKÚJVÁRI PÁLYAUDVAR.

Ezenkivül elmunkálat alatt áll a szeniez—miavai és az érsekujvár—
Burányi vasút. Az elbbi csak szárnyvonal lesz, az utóbbi azonban Nyitrát

egyenesen Érsekújvárral kapcsolja össze.

Amint a vasútvonalak kilométer-hosszúságából látjuk, Nyitravármegye
aránylag elég sr hálózattal bir, mert 5723 D kilométer teriét mellett kö-
rülbell 18 négyszögkilométerre jut egy kilométer vasút ; holott az országos
átlag szerint, csak mintegy 25 D kilométerre esik egy kilométer vasútvonal

;

mindamellett nem tartozik a legsrbben behálózott vármegyék közé.

A magyar államvasutak budapest—marchegg—bécsi fvonalának, mely a

vármegye déli csúcsát szeli,, mint már említettük, a vármegye területén

öt állomása van, ezek: Érsekújvár, Tótmegyer, Tardoskedd, Tornócz,
Vágsellye. Síkföldi pálya, minthogy e megyében rónaságon megy át ; de

több helyen a Nyitra és Vág völgyeinek zsombékossága miatt magas töltésen

kell vezetni. Ez a vonal, mint a budapest—bécsi fvonal része, ketts vá-

gányú. Érsekújvárnál kel át a Nyitrán, Tornócznál a Vágón. Mtárgyai
közül az érsekújvári és a tornóczi vashíd érdemel említési.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. 54
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Az érsekújvári állomás, mint rendez-, fel- és leadó-állomás, a legfontosabb
állomás az egész vármegye területén Fbb forgalmi áruczikkei a feladásnál
búza, rozs, árpa, tengeri, czukorrépa, baromfi, tégla ; a leadásnál a liszt, k,
vas, só, tzi- és épületfa, szén, kolaj.

A tótmegyeri állomás, jelenleg mint a Nyitra—Privigye, valamint Ara-
nyos-Marót, Kis-Tapolcsány felé utazók átszálló-állomása, bír fontossággal.
Forgalmi áruczikkei közt legjelentékenyebb a czukorrépa, búza, nemkülön-
ben állatok, ezek közt, amiben az itteni uradalomnak van nagy része, a
vad, melybl nagy exportja van, végül még az itt nagyobb mennyiségben
kivitelre termesztett zöldség.

A tomóczi állomáson feladott árúczikkek közt els helyen áll mennyi-
ségre névé a czukorrépa, mely átlag meghaladja évenkint a 100,000 méter-
mázsát, továbbá a búza, rozs, árpa, végül a Tornócz vidékén nagyban ter-
mesztett káposzta.

Vág- Sellyén a gabonanemek, rlemények és a kerti vetemények teszik
a feladott árúk legnagyobb részét.

A budapest—zsolnai fvonal Sziládnál lép a vármegye területére, melyen
következ állomásai vannak : Lipótvár, Madunicz (megálló h.) ; Kosztolány,
Drahócz (m. h.) ; Pöstyén, Pobedin-Szerdahely (m. h.) ; Brunócz, Csejte-Szent-
Kereszt (m. h.); Vág-üjhely. Itt a vonal Trencsenvármegyébe lép át. A vonal
e része egyszer völgyi vasút, mely a Vág jobb partján, a folyó árterületé-
nek párkányán halad végig.

Nagyobb forgalmat csak három állomása tüntethet ki. Lipótvár, mely
a magyar északnyugoti vasút megnyilta eltt Galgócznak is állomása volt
és ennek személyforgalmát ma is közvetíti, a teherforgalom egy részét
mindenesetre kénytelen lesz átengedni az uj galgóczi állomásnak. A fel-
adásban fbb árúi voltak a czukorrépa, évenkint több mint százezer méter-
mázsa, az árpa 50-60,000 métermázsával, a burgonya, rozs, búza; a le-
adásban a répaszelet, szén és liszt. A pöstyéni állomás feladott árúi közt
szintén a czukorrépa foglalja el az els helyet; a leadott tömegárúk
közt ellenben a só, a nyers br, a répaszelet, liszt és az épületfa szerepel.
A fürdévad alatt a személyforgalom is igen élénk ezen az állomáson.
Vág-Ujhely feladott árúi közt szintén a czukorrépa szerepel 100,000 mé-
termázsát meghaladó mennyiségben, azután az árpa és maláta; mint külön-
legesség a borovicska, melybl körülbelül 5-6000 métermázsát adnak föl
egy évben. A leadott árúczikkek közt említend a liszt, tengeri, deszka,
szesz, mint különleges árú a borókamag és üveghomok.

A pozsony—szakolczai vonal, a vármegye határán átkelvén a Miava-pata-
kon, egészen Szakolczáig a Morva hullámos síkságán vonul végállomásáig,
mely Wessely felé közvetlenül össze van kötve az osztrák-magyar állam-
vasúttársaság morvaországi vonalaival. E vonalon következ állomások van-
nak : Kutti, Egbell, Holics, Szakolcza. A teherforgalom csupán a holicsi állo-
máson mondható jelentékenyebbnek, ahol a feladás fbb árúi a maláta,
czukorrépa, szén, a leadott árúk közül a só, bor, rozs, liszt és répaszelet.

A tót-megyer—nayij-bélicz—privigye-bajmóczi vonal Nyitráig a síkságon
halad, itt a Nyitra völgyébe kanyarodik s a festi hegyvonalaktól kisért, ter-
mékeny völgyben folytatja útját, a folyó mentét követve, ennek jobb part-
ján. Nagy-Bélicznól egy idre elhagyja Nyitravármegyét s áthidalva a Nyit-
rát, ennek balpartján Barsvármegyébe csap át s most már mindig a bal-
parton maradva, Nemes-Kosztolánynál megint Nyitravármegye területére tér
vissza s a regényes, szk völgyben, ahol nagyobb emelkedés völgyi vasút
jellegével bír, halad Privigyéig.

Tót-Megyertl fogva következ állomásai vannak : Nayy-Surány, On-
drohó, Hornját, Nagy-Kér (m. h.), Ivánka, Nyitra, Kajsza (m h ), Sarluska-
Uzbég, Vicsap-Apáti (m. h.), Szomorfalu, Nyitra-Ludány, Nagy-Tapolcsáni/,
Bossány, Chynorán (m. h.)

;
Mjitra-Zsámbokrét, Kis-Bélicz (m. h.), Nagy-

Bélicz, azután Nyitra-Novák, Kós, Privigye-Bajmócz.
Ezek közül Nagy-Suránynak. Nyitrának és Nagy-Tapolcsánynak van

jelentékenyebb forgalma. Nagy-Surány feladott árúi közt a 100,000 méter-
mázsát meghaladja a ezukor és a répaszelet ; túl van az 50,000 mmázsán a
búza s ehhez közel jár az árpa, jelentékeny mennyiséget adnak föl a ten-
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geribl és mésziszapból is. Leadott árúi közt els helyen áll az ott lev
czukorgyár által használt czukorrépa, mely 600,000 métermázsára rúg s a

nyers czukor, végi a szén.

Nyitra az árpafeladásban dominál, mely jobb években megközelíti a
200,000 métermázsát. Jelentékenyebb mennyiségben adatnak föl még: liszt

(100,000 mm.), búza, korpa, czukorrépa, cserhéj, maláta, mészk; a leadott

árúk pedig : búza és szén (mindegyik több mint 1 00,000 mm.), a tzifa,

liszt, sör és só.

Nagy-Tapolcsányról legnagyobb mennyiségben árpát és búzát, továbbá
nyers czukrot és burgonyát szállítanak ; a leadott árúk közt legnagyobb
mennyiséggel szerepel a czukorrépa, liszt, tzifa és répaszelet. Bossányban
nagyobb mennyiségben fordul el a talpfa, Nagy-Béliczen pedig a czukor
és tzifa mellett a haszonfa, fabútor és káposzta.

A zsitvavölgyi vasút Nagy-Suránytói kezdve, átkelve a Nyitrán, min-
dig a Zsitva mellett, következ állomásokat érinti Nyitravármegye területén :

Zsitva-Födémes, Mánya, Szt.-Mihályúr (m. h.), Vajk, Verebély. Számottev
forgalma ez állomások közül a már említett Nagy-Suránynak van.

A magyar északnyugoti vasút két külön szakaszban szeli keresztben a

vármegye nyugoti felét. Az els szakasz Kuttinál kezddik, ahonnan Brocz-
kón át összeköttetésbe fog lépni Ludenburg felé a morvaországi vonalakkal.
Sasvárig nyitravármegyei területen halad, majd Búr-Szt.-Miklósnál Pozsony-
vármegyébe kerülve, Szemeznél megint nyitrai területre lép s Jablonicznál
egy alagúton a Kis-Kárpátok hegyvonalát áttörve, ismét Pozsonyvármegyé-
ben folytatja útját Nagy-Szombat felé. Nyitravármegyében következ állo-

másai vannak : Sasvár, Szenicz, Jablonicz.

E vasút Nagy-Szombaton át lép összeköttetésbe Lipótvárral.

Innen indul a második szakasz, a lipótvár—galgócz - nyitrai, illetleg

sarluska—üzbégi vonalrész. Lipótvár és Gralgócz közt egy négy íves vas-

hídon átmegy a Vágón és árterén s Galgócz állomásról a galgócz—nyitrai
völgyben, Elecske és Bécsény állomásokat érintve, halad Sarluska-Üzbég állo-

másig, ahol a tót-megyer—nagy-béliczi vasútba hajlik be, a sarluska

—

nyitrai vonalrészt peage-vonalként használva.
Közúti vasút nincs a vármegye területén.

54.+



NYITRAVÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA ÉS
KÖZIGAZGATÁSA.

emzeti történetírásunknak örökös kára marad, hogy
Nyitravármegye közigazgatási életének ezer éven
át való fejldését teljes részletességgel összeállí-
tani nem lehet. E történeti proczesszus hiánya
onnan ered, hogy a megyei levéltár régi oklevél-
tára, közgylési jegyzkönyveivel együtt, nagy-
részt megsemmisült azon portyázások és rablá-
sok alkalmával, melyekkel Csák Máté rakon-
czátlan hadai a nyitrai püspöki várat annyiszor
zaklatták, részint pedig egy nagy tzvész mar-
talékává lett, melynek határozott idpontját
megállapítani nem lehet.

Nyitravármegye közigazgatási tevékenységét a fennmaradt adatok alap-
ján a lehet teljes képben mutatja be a vármegye története ; fejldésének
fbb mozzanatait azonban szükségesnek tartjuk a közigazgatás mai állapo-
tának ismertetése eltt itt is elrebocsátani.

Kétségtelenül megállapítható, hogy a vármegye czímerére és pecsét-
jére vonatkozó királyi engedély-okmány az 1550-ik évben kelt. Ezen enge-
dély-okirattal — mely eredetiben ma is a megyei levéltárban riztetik— kapta meg a vármegye a pecséthasználási jogot. Ez engedély-okirat
szövegének bevezet rajza ábrázolja a vármegyének adományozott czímert,
melyet pecsétjein ma is használ s mely vörös mezben, a földön hanyatt-
fekv, balkezében íjjat emel tatárt ábrázol, kinek mellére egy pánczélos,
koronás magyar vitéz térdel jobblábbal, míg jobb kezében felemelt csata-
bárddal a tatár felé sújt, bal kezében Magyarország országos czímerét tartja,
korona nélkül. A pecsétet, mint a vármegyei önkormányzat legfbb jelvé-
nyét, a legrégibb idktl fogva az els alispán rizte s annak átvétele a
hivatalos beiktatás egyik lényeges, hagyományszer formasága volt.

A megye székhelye mindig Nyitra volt, itt tartották a közgyléseket,
melyek kétfélék voltak, u. m. : a nagy közgylés (congregatio generális) ós
a részleges, vagy kis gylés (congreg. particularis). Az elbbi évnegyeden-
ként, az utóbbi a szükséghez képest, bármikor össze volt hívható s ezen
intéztettek el a kevésbbé fontos ügyek. A congregatio particularis-ban a
mai közigazgatási bizottságnak történelmi magját láthatjuk. Azonban a sza-
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kadatlan háborúskodások, fegyverkezések miatt, kivált a török uralom idején,

midn az uralkodó hatalom oly gyakran változott a hadi szerencse sze-

szélye szerint, a vármegye gyakran jutott abba a helyzetbe, hogy Nyitra
idegen kézre kerülvén, a megyegylést nem Nyitrán, hanem más, védettebb
helyen volt ^kénytelen megtartani ; így tudjuk, hogy közgylést tartott Gal-
góczon s Érsekújváron, N.-Tapolcsányban, Vág-Ujhelyen, stb. 1664-ben
pedig a szomszéd Trenesén vármegye Baán mezvárosában tartatott Nyitra
vármegye közgylése. A közgylési jegyzkönyveket egészen 1831-ig latin

nyelven írták s csak kivételes tárgyakat — például szerzdésleveleket —
iktattak be magyar nyelven a jegyzkönyvbe. 1831-tl fogva azonban a
közigazgatás kizárólagos nyelve a magyar.

A vármegyei tisztviselk közfelkiáltás utján választattak az 1723. évi

58-ik t.-cz. életbeléptetéséig, ettl fogva pedig, amennyiben szükséges, a ma
is érvényben lév szavazás útján. A megyei jegyzket 1770-ig a fispánok
nevezték ki, ekkor azonban a fispánok ezen joga királyi decretum által

elvétetett. Táblabírákat 1725-tl kezeltek a fispánok kinevezni s a köz-
ügyek terén szerzett érdemek ezen elismerése 1848-ig volt gyakorlatban.
De más módon is kifejezte — bár a legritkább esetekben — a vármegye
elismerését; így 1748-ban Bacskády József volt fjegyznek tiz évi h szol-

gálatáért száz darab körmöczi aranyot szavaztak meg. A ma is fennálló

vármegyei székház építése 1727-ben határoztatott el.

A vármegye közigazgatási kötelékébe 1 szabad királyi város, 2 rende-
zett tanácsú város, 26 mezváros, 423 község és 79 puszta tartozott. Ezen
területre és lélekszámra nézve az ország egyik legnagyobb vármegyéje egé-
szen 1676-ig összesen négy szolgabírói járásra volt felosztva, úgymint

:

hegyentúli, nyitrai, bajmóczi és bodoki járásra. 1676-ban a hegyentúli járás

két részre osztatott : szakolczaira és vágujhelyire, 1821-ben pedig a nyitrai

járás osztatott két felé : fels- és alsó-járásra, s így lett a megyének hat
szolgabírói járása egészen 1872-ig, amikor is a megyerendezéskor tizenkét

szolgabírói járásra osztatott, úgymint : 1. nyitrai központi, 2. érsekújvári

(Nagy-Surány székhelylyel), 3. galgóezi, 4. pöstyóni, 5. miavai, 6. szakolczai

(Holics székhelylyel), 7. vágujhelyi, 8. nagy-tapolcsányi, 9. ny.-zsámbokréti
10. vágsellyei (Tornócz székhelylyel), 11. privigyei és 12. szeniczi járásra.

Századokon keresztül minden járást egyetlen szolgabíró igazgatott, csak
1668-tól alkalmaztak minden szolgabíró mellé egy-egy esküdtet, 1740-ben
pedig járásonként egy-egy alszolgabírói állást szerveztek és ettl fogva lettek

a járási szolgabírák fszolgabírókká. Késbb a fszolgabírói járások szerve-

zetének meghagyásával egy-egy fszolgabírói járásban több szolgabírói expo-
siturát is állítottak fel és így fejldött ki a mai tizenkét fszolgabírói járás.

Tulaj donképeni közigazgatásról — természetesen — a jelen század
közepéig Nyitravármegyére nézve is alig szólhatunk. Már a honfoglalásnál
jelentékeny hareztér volt e vármegye és a lepergett nyolez évszázadon át

csaknem szakadatlanul az maradt. A 18-ik század végéig a megye folyto-

nos fegyverkezéssel, felkel-seregek állításával, szervezésével, háborúkkal,
önvédelemmel, várainak s más erdítményeinek építésével annyira el volt

foglalva, hogy bels ügyeinek intézésére alig juthatott ideje és módja. A
török-uralom megsznte után következtek az osztrák-uralom ellen való küz-
ködések, a gravamenek, melyek egy-egy részlete hetekig foglalkoztatta a

közéletet. A nemzeti jogok megóvásában annyira mentek az aprólékosságig,
hogy 1583-ban, midn az udvari kanczellária Bécsbl a kijavított nap-
tárt leküldte, a megye azt el nem fogadta. 1596-ban, midn egy uj fölkel-
sereg szervezését elrendelték, kimondatott, hogy abban minden fpap, fúr
és nemes köteles résztvenni. A megyében elszaporodott barangoló latrok

(guerillák) legyzése végett 1626-ban katonai hatóságok állíttattak fel Divé-
ken, Novákon, Veszteniczen, Zsámbokréten, Kovarczon, Pereszlényben, Rip-
pényben , Mocsonokon , Csejtén, Jókon, továbbá a berencsi, holicsi és

temetvényi uradalmakban, mely katonai tanyák „contubernium", vagy máskép
„Zapys u-nak (parasztvármegye) neveztettek. (Errl bvebben a megye tör-

ténetében.)

S annak daczára, hogy a sznetlen háborúságok által — melyek inkább
a vármegye politikai történetére tartoznak — elfoglalt vármegye jóformán
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harcztér volt, a megyei köz-
életben felmerült kérdések-

ben és intézkedésekben sok
nyomát találhatjuk a mai
rendezettségre való töreke-

désnek. így már 1598-ban
megállapíttatott az élelmi

czikkek és kézmvek ára. A
czigányok kizése a megye
területérl 1634-ben hatá-

roztatott el. A fispán 1726-

ban táblabírákat nevez ki és

hivataloskodási rendet ad el.
A telkek összeírását 1735-

ben foganatosítják. A szer-

zeteseknek a koldulás 1747-

ben megtiltatott s ugyanek-
kor rendeltetett el a do-

hányzók összeírása is. Ez
összeírásnak eredménye csak
két járásra nézve ismeretes,

s érdekes megemlíteni, hogy
a bajmóczi járásban 396, a
bodokiban pedig 841 do-

hányzó találtatott. Az arató-

rész 1771-ben szabályozta-

tok olykép, hogy a nyitrai

járásban 12-ed részre, a többi

járásban 13-ad részre hatá-

roztatott meg. A házszámo-
zás 1784-ben rendeltetett el.

íme, mindmegannyi jele an-

nak, hogy a ma uralkodó
közkérdéseknek, a fogyasz-

tók és termelk közötti vi-

szony szabályozásának szük-

sége, a szolgálati pragmatika,
a szegényügy, munkáskérdés stb. eredete, habár más viszonyok és más
jelenségek alkalmából, már évszázadokra nyúlik vissza hazai közéletünkbe.

Többször volt szüksége a vármeg3~ének arra is, hogy a köz-inség
enyhítésével gylésein foglalkozzék. A megye területén lév nagybirtokok,
nagyszámú fúri és nemesi birtokok körül ugyan — a földesúr és jobbágy
között évszázadokon át kifejldött és fenmaradt patriarchális viszonynál
fogva — nem volt erre szükség, de az elhagyatottabb, kivált az északi

vidékek szegénysorsú lakossága többször szorult a megye segítségére. Az
els nagy inség 1610-ben volt- Ennek következményeiül tekinthetjük, hogy
sok községre nézve a szegénysorsú embereknek kiszolgáltatott élelmi-czik-

kekért szavatosságot vállalt a megye, e szavatosság mellett kaptak a szegény-
sorsúak élelmi-szereket — hitelbe. Több községben pedig ma is találhatók

még hiteles községi könyvek, melyek szerint a mészárosokkal a hús bizto-

sítására nézve kötött szerzdésekben azon kötelez pont foglaltatott, mint
szerzdési feltétel, hogy a mészáros a szegény emberek részére bizonyos
mennyiség húst Intelre tartozik kiszolgáltatni, melyért a község testületileg

állott jót. Ezeket tekinthetjük a fogyasztási szövetkezetek els, kezdetleges

formáinak.

Az els marbavészek 1747-ben, majd 1762-ben voltak. Az emberéletet

pedig 1678 , 1/10. és 1738-ban pestis-járvány támadta meg. A vármegye a

lassú folyású és iszapos medr folyók vizében kereste a gyakori ember- és

állat-járványok egyik okát s már 1773-ban erélyesen hozzá fogott a Dud-
vág és a Blava vizének szabályozásához.

A pusztító járványok siettették a közegészségügy rendezését. Több jel

ALSÓKÜRÖSKÉNYJ THURÓOZY VILMOS
cs. és kir. kamarás, fispán.
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mutat arra, hogy e tekintetben Nyitravármegye mindig nagyon elljárt a jó

példával. Ugyanis már az 1582-ik évi közgylési jegyzkönyv 608-ik lap-

ján szószerint való szövegében le van irva az a hivatalos reczipe, melyet a

vármegye a lakosságnak a hideglelés ellen való gyógyítás végett kiadott Ez
az érdekes reczipe kivételképen magyar nyelven van irva és következ :

Contra febrim.

Egy kis fe vörös hagymát kel venni ki el nyelhessen avagy szájában férhessen
Embernek, és azt két felé köll mettzeni, az felett törött sóval, az felett penig törött Borssal

tele kel tölteni, de a bors tértnek kel lenni, az meg kell enni es ers bort kell reá innya,

az után be takarodni, igen meg werejtezik utánna és meggyógyul. Observatio, hogy csak
annyit kel az hagymában venni részt, a mennyi nap szokott az hideg reá jünni. Lefánthy
Imre orvossága.

De nagyobb lendületet a közegészségügy rendezése 1731 ben kezdett

venni, amikor is elhatározta a közgylés, hogy megyei orvos fogadtassék fel.

Föltételül kiköttetett, hogy a megyei orvos római katholikus legyen. Nem
sokkal késbb 1764-ben további rendezést végzett a vármegye ; ekkor ne-

veztetett ki 1 forvos, 24 orvos, s minden járásba okleveles bába. Felállít-

tatott 8 gyógyszertár és pedig Nyitrán 2, Érsekujvárott 1, az elefánti zárdá-

ban 1, Holicson 1, Szakolczán 1, Galgóczon 1 és Vág-Ujhelyen 1.

* *

A közigazgatást Nyitramegyében épugy, mint az ország többi várme-
gyéiben egészen az 1848-iki szabadságharczot követ szomorú idkig az a pat-

riarchalizmus jellemezte, mely az ország közjogi s a nemzet családias össze-

fzöttségébl természetszerleg kifejldött. A tulaj donképeni hivatalos köz-
igazgatást az 1849. után következ abszolút-uralom vezette be, a bürokra-
tizmusnak minden hátrányával, de szigorúságának s rendszeretetének min-
den elnyeivel is, azonban az önkormányzat elvének legkisebb érvényesülése
nélkül. E politikailag s nemzeti szempontból gyászos emlék kormányzásban
Nyitravármegye önkormányzati testülete egyáltalán nem vett részt ; tudjuk,

hogy szinte hazafiság-számba ment azon idben az, hogy a hivataloktól

mindenki passzive visszahúzódott. Az abszolút-uralom alatt mindamellett
tagadhatatlanul sok üdvös dolog jött létre. Rendeztettek a telekkönyvek, a

tagosítások megindultak. A közutak s azok mtárgyai, hidak és csatornák
kiépíttettek, a közbiztonság erélyesen szabályoztatott, valamint a katona-
állítás és sorozás is. Az ember- és állategészségügy kezelése és gondozása
javult, az irat- és levéltárak rendeztettek stb.

Mindamellett össze sem lehet hasonlítani e szomorú korszak aránylag
elenyészen csekély alkotásaival azt a nagyszer és rohamos fejldést,

melyet Nyitramegye közigazgatási élete az alkotmány helyreállta óta lefolyt

harmincz év alatt vett. E harmincz év alatt — azt lehet mondani — a régi

közigazgatás patriarchális hagyományainak romjain egy teljesen modern,
rendszeres és minden ízében szabályozott autonóm közigazgatási rendszer
fejldött ki, mely amellett, hogy alkalmasan szolgálja az állami czélokat,

minden ízében magyar önkormányzat maradt. Az 1872-ik évben a törvény-
kezés külön választatván a megyei adminisztrácziótóL a szervezett uj kir.

törvényszéknek a vármegye saját székházában továbbra is helyiségeket

adott, s az ma is ott van, bár a rendelkezésre álló helyiségek szk voltá-

nál fogva csak részben elhelyezve. Azután törvénypótló szabályrendeletek
alkottattak ; a közutak kiépíttettek s megfelel hidakkal, árkokkal és csa-

tornákkal láttattak el ; a közegészségügy érdekében ferttlenít gépek, a

tzvédelem czéljából vízfecskendk szereztettek be járásonként, st sokhelyt
községenként ; az állategészségügy rendeztetett, valamint az erdkezelés és

gondozás is. Elrehaladt a Vág szabályozása is, mely által már eddig is

nagy kiterjedés ártereket mentettek meg. Megyei támogatással kórházak
épültek és vasutak, melyek között kivált a pozsony—szakolczai és a tót-

megyer—privigyei különösen nagy fontosságú A városi és községi háztar-

tás és számvitel, a fszolgabíróságokhoz, illetleg a vármegyéhez való viszo-

nyuk, valamint a körjegyzségek munkaköre és ügyvitele rendeztetett. A
törvényhatósági alapok legnagyobb része létrejöttét vagy legalább tetemes
megnövekedését ezen idszaknak köszönheti. Harminczévi szakadatlan szor-

gos munka, gondoskodás és alkotás eredménye az a mintaszer autonóm
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közigazgatási szervezet, melylyel ma az

ezeréves múlttal dicsekv Nyitravár-
megyét kormányozzák.

Legfbb testülete most is törvény-
hatósági bizottsági közgylés, melyben
legtöbb adózás jogán a megye 300, meg-
választás czímén pedig szintén 300 lakosa
foglal helyet. A megye els legnagyobb
adófizetje Bende Imre megyés püspök
46,558 frt 12 krral, legkisebb adófizet vi-

rilistája pedig 361 frt 23 kr. adót fizet.

A fispán alsó-köröskényi Thnróczy
Vilmos cs. és kir. kamarás, ki mellett

1896-ban Láng Kálmán miniszteri se-

géd-titkári ranggal és ezímmel volt, 1897.

végén bekövetkezett haláláig, azóta pe-
dig Nagy Sámuel van min. fogalmazói
ranggal titkárul alkalmazva.

Alsó-Köröskényi Thuróczy Vilmos, szül.

Alsó-Köröskényben, 1843. szept. 10-én. Atyja
Thuróczy János, anyja mezkeszi Palásthy Éva.
Kiváló egyéni tulajdonságait, valamint a köz-
ügyek munkálására való hivatottságát családi

hagyományképpen örökölte, mert sei évszáza-
dokon keresztül tevékeny szerepet vittek Nyitra-
vármegye közéletében. Tanulmányai végeztével,

1867-ben, ügyvédi oklevelet nyert s még ez év-

ben megyei aljegyz, majd tiszti ügyész, 1869-ben
pedig a központi fels járás fszolgabírója lett.

Aztán gyorsan haladt a közpályán, szorgalma,
tudása s legkivált férfias, egyenes karakterkér-
kérdésekben a merevségig men hajthatatlan-

sága, lassankint közmondásossá vált a megyé-
ben. Mikor 1872-ben a törvénykezést elválasz-

tották a közigazgatástól, a megye közönsége
meleg ovácziókkal marasztalta a megye szolgá-
latában, de ennek daczára elfogadta a kormány
kinevezését nyitrai járásbíróvá. 1876. október-
tjen a nyitrai törvényszék elnökévé nevezték ki ; 1890. július 9-én pedig Nyitravármegye
fispánjává. Ezen állásában a legnagyobb odaadással s szülföldje iránt való meleg szere-
tettel kormányozza a megyét ; résztvesz annak egész társadalmi és hivatalos életében, min-
denütt mint vezet, akinek jó szándékait, igazságosságát, tapintatát, mindenkor a lenagyobb
elismeréssel méltányolják. Mint a vágbalparti ármentesít és belvízlevezet társulat kormány-
biztosa, nagy erélylyel és lelkiismeretességgel vezette e társulat ügyeit, egészen 1897. oki.

l-ig, amikorra teljesen befejezte a társulat autonómiájának szervezését s ez állásától meg-
vált. A társadalmi téren kifejtett mködését a társadalmi élet ismertetésében méltányoljuk.
1898. szept. 8-án Thuróczy Vilmost a felvidéki magyar közmveldési egyesület is elnökévé
választotta. A király 1895-ben a cs és kir. kamarási méltóságra emelte.

A megye alispánja Vittenczi MarTchot Gyula.
Született 1857-ben Nagy-Emkén, srégi, nemes családból. Atyja Markhot János kir.

tanácsos, szintén Nyitravármegye alispánja volt és pedig 1848-ban, amikor is a Hurbán-féle
pánszláv lázadás ellen, mint teljhatalmú kormánybiztos küldetett ki, s 1872-ben újra al-

ispánná választották. Markhot Gyula tanulmányai végeztével, elbb 1878-ban ivánkai si
birtokára vonult gazdálkodni, de már 1880-ban a tavaszi közgylésen megyéje szolgálatára

hívták meg és egyhangiüag aljegyzvé választották. Egymásután lett árvaszéki helyettes-
ülnök, nyitrai járási fszolgabíró, majd, mikor Érsekújvár város vezetit, polgármesterét és

fjegyzjét állásuktól felfüggesztették, t küldték ki helyettes-polgármesternek s ezen állá-

sában a város zilált ügyeit erélyesen rendbeszedte. Megyei fjegyzvé 1895-ben, alispán-

helyettesé 1896. októberben és alispánná 1S1I7. májusban választották, mindig közfelkiáltással.

A megyei közigazgatási hivatal személyzete ez id szerint (1898.) a
következ :

I. Központi közigazgatás. Alispán : Markhot Gyula, fjegyz : dr. Kostyál Miklós, I.

aljegyz : Langhammer Vincze, II. aljegyz : Dopcsányi István, III. aljegyz : Jaksics Jen,
IV. aljegyz: Kollányi Gyula, V. aljegyz: Rácz István, az árvaszékhez beosztva, VI. al-

jegyz: Füzesséry Emil, közig, gyakornok: Szatmáry István, forvos: dr. Thuróczy Károly
kir. tanácsos, 1 iroda-igazgató, 1 iktató, 1 irattárnok, 1 nyilvántartó. Ezen kívül 1 segédik-
tató, 3 I. oszt. irnok, 3 másodosztályix, 1 els oszt., 4 másodosztályú díjnok.

JF. Árvaszék. Elnök : Crausz Vincze, alelnök : dr. Klobusiczky Géza, ülnökök : Bo-
róczy Márton, Tocsek Imre, Lakits Attila, Csernyánszky Lajos, Modrányi Iván, jegyz:
Rácz István, árvaszéki ügyész: dr. Klobusiczky Károly, továbbá kiadó, L iktató, 1 segéd-
iktató, 1 irattárnok, 1 nyilvántartó, ezen kívül egy II. oszt. irnok és 5 díjnok.
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III. Tiszti fügyész : dr. Gyürky Géza.
IV. Számvevség. Fszámvev : Pazsiczky József, I. alszámvev : Géczy József tb.

fszámvev, II. alszámvev : Bokros Pál, III. alszámvev : Simonovánszky György, IV. al-

számvev : Zalka Ármin, V. alszámvev : Skarnitzel Ambrus, VI. alszámvev : Nickl Fe-
rencz, számgyakornok : Kenézy Andor, iktató : Balázsovicli János.

V. Pénztárnok. Házi és magán-fpénxtárnok : Sinkovits Károly, ellenr : Skarnitzel
Béla, gyámpénztárnok : Endrdy György, ellenr : Kozmovszky Ödön, gyámpénztári köny-
vel : Ottó Árpád.

VI. Levéltár. Levéltárnok : Juhász Gyula és ezen kívül egy II. oszt. irnok.
Várnagy : Kudlik Thádé.
VII. Kórházak: 1. Nyitrai közkórház. Igazgató: dr. Biringer Ferencz, alorvosok: dr.

Babó Tivadar, dr. Slein Emil, gondnok: Nyulassy Sándor, ellenr: Bezányi István, 2.

Nagytapolcsányi kórház. Igazgató : dr. Friedrich Alajos, gondnok : Boboczky József. 3. Ér-
sekújvári közkórház. Igazgató : dr. Dohmann István, gondnok : Krendl Gáspár.

VIII. Rendezett tanácsú városok. 1. Nyitra. Polgármester : dr. Rudnay Sándor, h. fjegyz:
ifj. Bokros János, rendrkapitány : Rédeky Géza. 2. Érsekújvár. Polgármester: Kukán Irure,

Dr. Kostyál Miklós Dr. Gyürky Geyza
J896ban tb. fjegyz, I. aljegyz megyei fügyész,

(jelenleg fjegyz).

bírák: Babótby Olivér, Matuska József, irnok: Dietrich János, járási orvos: dr. Vajda
Emil, járási gyám : Csarada Aladár, járási állatorvos : Koszorú Lajos, utibiztos : Zelinka
Antal, Ny.-egerszeghi körorvos: dr. Broch Dávid, kis-hindi körorvos: dr. Bienenstock
Ignácz, nyitravidéki körorvos: dr. Pivinger Emil.

2. Vágsellyei járás. Székhelye : Tornócz. Fszolgabíró : Csemniczky Lajos, szolgabíró :

Petrikovits Mátyás, irnok: Tyurják Sándor, járási orvos : Pákh Miklós, járási gyám : Szeg'he
József, járási állatorvos : Docskál Frigyes, utibiztos : Papánek Vincze, tornóczi kör.orvos :

dr. Gilly Alajos, farkasdi körorvos : Vinternitz Antal, Mocsonoki körorvos .' Travnik József.
:j. Érsekújvári járás. Székhelye: Nagy Surány. Fszolgabíró: Turcsányi Ödön, szolga-

bíró : Diósy Imre, irnok : Horváth Artúr, járási orvos : dr. Turcsányi, járási gyám : Mohay
Pál, járási állatorvos : Czocher József, uti biztos : Bereczk Lajos, n.-surányi körorvos : dr.

Deutsch József, tardoskeddi körorvos : dr. Fratrits Kálmán.
4. Nagy-tapolcsányi járás. Székhelye: Nagy Tapolcsány. H. fszolgabíró: Rákóczy Lajos,

szolgabíró : Zerdahelyi Béla, közig, gyakornok : Csemez István, járási orvos : dr. Áda
György, járási gyám : Lelkes Zsiga, járási állatorvos : Heuer Armand, uti biztos : Vutzay
Mihály, n.-bodoki körorvos : dr. Kicska Emil, n.-tapolcsányi körorvos : dr. Berger Vilmos,
prasiczi körorvos : Sztankovics Géza, n.-apponyi körorvos : dr. Hükl Ern, n.-rippónyi kör-
orvos :dr. Lövbehr Izsó, ny -bajnai körorvos : dr. Steiner Vilmos.

V. Nyitra-zsámbokréti járás. Székhelye : Nyitra-Zsámbokrét. Fszolgabíró : Soóky
Ödön, szolgabíró : Czocber Kálmán, irnok : Haleczius Adolf, járási orvos : dr. Hoselitz Fe-
rencz, járási gyám : Nozdroviczky Ferencz, járási állatorvos : Lövi Simon, utibiztos : ifj.

Kuogler Gusztáv, nagy-bossányi körorvos : dr. Köves László, nyitra-zsámbokréti körorvos :

dr. Vilcsek Adolf.

VI. Privigyei járás. Székhelye : Privigye. Fszolgabíró : dr. Filberger Gyula, szolga-
bíró : Szpál József, rudnóvölgyi szolgabíró: Somogyi Sándor, irnok: Matyasovszky Lipót,
járási orvos: dr. Jelentsik Nándor, járási gyám : Martincsek Károly, járási állatorvos : Weisz
Sándor, utibiztosok : Brestyenszky Ignácz, Bossányi Lajos, privigyei körorvos : dr. Kácser
Genrik, bajmóczi körorvos: dr. Lax Samu, német-prónai körorvos : dr. Steiner Simon, íudnói
kö:orvos : dr. Kulka Henrik, handlovai körorvos: dr. Kovaltsik Antal.
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VII. Galgóczi járás. Székhelye : G-algócz. Fszolgabíró : Tóth Lajos, szolgabíró : Steiner

Gyula, irnok : Heuer János, járási orvos : dr. Lutz Alfonz, járási gyám : Ziegler Ferencz,

járási állatorvos : Castiglione György, utibiztos : Tóth Imre, galgóczi körorvos : dr. Stiglitz

Zsiga.
VIII. Pöstyéni járás. Székhelye : Pöstyén. Fszolgabíró : Machovics János, szolgabíró :

Abaffy Adolf, járási orvos : dr. Visnyovszky József, írnok : Ribarics Jakab, járási gyám :

Günther Viktor, járási állatorvos: ifj. Szpál János, utbiztos : Zsurek Marczel, nagy-koszto-

lányi körorvos : dr. Friedlánder Simon, vittenczi körorvos : dr. Honig Márton, pöstyéni kör-

orvos : dr. Neuvirth Nándor.
IX. Vágujhelyi járás. Székhelye: Vág-Ujhely. Fszolgabíró: Rexa Sándor, szolgabíró:

Szabó Kálmán, irnok : Szöglety Endre, járási orvos : dr. Paulik Sándor, járási gyám : Gyürky
Rezs, járási állatorvos : Gocsár Gyula, utbiztos : Bucbelt Burkhard, verbói körorvos : dr.

Hasenberg Károly, ó-turai körorvos : dr. Hoffmann József, vágujhelyi körorvos: dr. Spitzer Mór.

X. Szeniczi járás. Székhelye : Szenicz. Fszolgabíró : dr. Szálé Lajos, szolgabíró : dr.

Conrád István tb. fszolgabíró, irnok : Skrabala Antal, járási orvos : dr. Grünfeld Zsig-

A VÁRMEGYE JEGYZI KARA.

Cabdebo Kálmán f Láng Kálmán Jaksics Jen
aljegyz. föisp. titkár. aljegyz.

Ifj. Bokros János Steiner Gyula

aljegyz. aljegyz.

mond, járási gyám : Zlocha Tivadar, járási állatorvos : Polónyi Mihály, utbiztos : Bartelt

Róbert, sasvári körorvos : dr. Kertész Samu, jabloniczi körorvos : dr. Terényi József, szo-

botisti körorvos : dr. Lövensohn Izsó, szeniczi körorvos : dr. Stefunko Lipót.

XI. Holicsi járás. Székhelye: Holics. Fszolgabíró : Frideczky Béla, szolgabíró : Lipov-

niczky János, irnok : Balogh Gyula, járási orvos : dr. Mandelik Mihály, járási gyám : Sán-

dor István, járási állatorvos: Marialaky János, utibiztos : Liska János, holicsi körorvos : dr.

Neuvirth Mór, egbelli körorvos: dr. László Gyula, radosóczi körorvos : dr. Steinhardt Albert.

XII. Miavai járás. Székhelye : Miava. Fszolgabíró : Csenkey Adolf, szolgabíró : Wink-
ler Gyula, irnok: Batka Lajos, járási orvos: dr. Kohn Ede, járási gyám: Gavora Mihály,

járási állatorvos : Sztanyek János, utbiztos : Domonyi Lajos, miavai körorvos : dr. Róth Miksa,

brezovai körorvos : dr. Stibrányi Aladár, krajnai köroi vos : dr. Kende Ede.

A Tármegye 119 körjegyzségre van felosztva; ezeken kívül a r. t. városok és nagy-

községek külön jegyzt tartanak. Mindezek az egyes községeknél vannak egyenkint meg-
említve.

«

Semmisem illusztrálja élénkebben a megyei közigazgatás fejldésének

i'ohmuosságát, mintha összehasonlítjuk a vármegye 1868. évi költségvetését

55*
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az 1898-ik évivel. Az 1868-ik évben a vármegye összes adminisztrácziója
103,603 frt 89 krba került, mit a megye kizárólag saját bevételébl fedezett,
az 1898-ik évben pedig ugyanazon közigazgatási szervezet tevékenységére
és fenntartására 154,908 frtot fordított, melyhez az állam 76,000 frtnyi dotá-
czióval járul. Ezen szükségletekbe nincsenek befoglalva az utak építésére,
karbantartására s általában a közigazgatási alkotásokra és beruházásokra
fordított óriás összegek, melyek a közélet nagymérv haladását még na-
gyobb arányokban tüntetik el.

A törvényhatóság ez id szerint 41 alapot kezel ; ezekbl megyei alap
32, magán, illetleg családi alapítvány 9. A megyei alapok az 1897. deczember
31-iki zárlat szerint a következk :

1. Házi pénztár. Készpénz : 2338 frt 35 kr.
2. Közút fentartási alap. Készpénz : 7811 frt 35 kr. ; takarékbetét : 375,337 frt 10 kr.

;

államkötvény: 207,000 fit. Összes vagyon: 590,148 ftt 45 kr.

3 Betegápolási alap. Készpénz : 878 frt 411/2 kr., Ez alapot 1878. deczember 31-én
16,000 frt átfutó pénztári elleg- terheli s igy fedezetlen túlkiadása 15,121 frt 58V2 kr.

4. Katonaelszállásolási alap. Készpénz : 4699 frt 2872 kr. ; átfutó cselekv pénztári el-
legek : 51,000 frt. Összes vagyon: 55,699 frt 28V2 kr.

5. Id. közigazgatási alap. Készpénz: 2007 frt 66 kr. ; takarékbetét: 21,000 frt; magán-
kötvény : 27,587 frt 76 kr. Összes vagyon : 50,595 frt 42 kr.

6. Közmveldési alap. Készpénz: 730 frt 931/2 kr. ; takarékbetét: 8500 frt; államköt-
vény: 1100 frt; magánkötvény: 24,387 frt. Összes vagyon: 34,717 frt 931/2 kr.

7. Tiszti nyugdíjalap. Készpénz: 1782 frt 57 kr. ; takarékbetét: 66,767 frt 97 kr.
;

magánkötvény: 15,098 frt 44 kr. Összes vagyon: 83,648 frt 98 kr.
8. Megyeház-építési alap. Készpénz: 535 frt 421/2 kr. ; takarékbetét: 2500 fit. Összes

vagyon : 3035 írt 421 2 kr.

9. Tartalék-alap. Készpénz: 6W3 frt 091/2 kr. ; takarékbetét: 3500 frt ; mag-ánkötvény

:

11,725 frt. Miután ez alapot 500 frt átfutó pénztári elleg- terheli, tiszta vagyona : 15,371 frt
091 2 kr.

10. Ipar-alap. Készpénz 58 frt.

11. Erdészeti-alap. Készpénz: 1911 frt 80 kr., melylyel szemben 3000 frt átfutó pénz-
tári elleg- terheli, így fedezetlen túlkiadása: 1088 frt 20 kr.

12. Gyermekmenház-alap Készpénz : 386 frt 38i/s kr. ; takarékbetét : 1000 frt; állam-
kötvény : 4500 frt ; magánkötvény : 19,659 frt 90 kr. ; átfutó cselekv pénztári elleg-ek
10,000 frt. Összes vagyon : 35,546 frt 28V2 kr. :

13. Szegem/ alap. Készpénz: 554 frt 37 kr. ; takarékbetét: 9437 frt 11 kr. ; mag-ánköt-
vény : 13,000 fit Összes vagyon : 22,991 frt 48 kr.

14. Községi és körjegyzi nyugdíj-alap. Készpénz: 3088 frt 681,2 kr. ; takarékbotét:
30,733 frt 27 kr.

; magánkötvény: Í850 frt Összes vagyon: 35,671 frt 951 2 kr.
15. Nyitrai közkórházalap] Készpénz : 1053 frt 16 kr. ; takarékbetét : 2476 frt 83 kr.

;

államkötvény: 7700 frt: magánkötvény: 22,729 frt 50 kr. Ez alapot 51,000 frt átfutó pénz-
tári elleg terhelvén, fedezetlen túlkiadása 17,040 frt 51 kr.

16 Nagy-tapolcsányi kórház-alap. Készpénz: 3100 frt 75 kr. ; takarékbetét: 818 frt 59
kr. Ez alapot 5000 frt átfutó pénztári elleg- terhelvén, fedezetlen túlkiadása 1080 frt 66 kr.

L7. Pó'styéni kórház-alap. Készpénz : 27 frt 02 1
/., kr. ; takarékbetét 302 frt 96 kr.

;

államkötvény: 200 frt. Összes vagyon: 529 frt 981/2 kr.
L8. Sasvári kórház-alap. Készpénz: 62 frt 39 kr. ; takarékbetét: 6767 frt; államköt-

vény: 1212 írt 50 kr. : magánkötvény: 591 frt 76 kr. Összes vagyon: 8633 frt 65 kr.
19. Szinház-alap. Készpénz: 264 fit 87 kr. ; takarékbetét: 6673 frt 24 kr. Ez alapot

500 frt átfutó pénztári elleg terhelvén, tiszta vagyona: 6438 frt 11 kr.
20. Mátyás-szobor-alap. Takarékbetét: 914 frt 70 kr.
21. Ebadó-alap. Készpénz: 6410 frt 55 kr. ; átfutó cselekv pénztári ellegek: 3000

frf. Összes vagyon: 9410 frt 55 kr.

22. Állattenyésztési alap. Készpénz: 157 frt 73 kr. ; takarékbetét; 500 frt. Összes va-
1 : 957 frt 73 kr.

23. Községi közegészségügyi alap. Készpénz: 74 frt 07 kr. ; takarékbetét: 1100 frt.

Összes vagyon: 1174 frt 07 kr.

24. Állategészségügyi alap. Készpénz: 363 frt 49 kr. ; takarékbetét: 3300 frt. Összes
vagyon : :j(jG:i fit. 49 kr.

25. Közgyámi alap Készpénz : 7673 frt 69 kr. Ez alapot 18,000 frt átfutó pénztári
elleg terhelvén, fedezetten túlkiadása: 10,326 fit 31 kr.

26. Vívó és torna-alap Készpénz : 92 frt 51 kr.
;
takarékbetét : 2535 frt 63 kr. Összes

vagyon : 2628 frt 14 kr.
27. Anyákönywezeti alap. Készpénz: 2688 frt 41 kr. Ez alapot 500 frt átfutó pénztári

elle-- terhelvén, tiszta, vagyona: 2188 frt 41 kr.

28. Rudnóvóígyi lakosság segély-alapja. Készpénz: 502 frt; magánkötvóny : 5498 frt.

Oss/.es vagyon: 6000 frt.

29 Milléniumi alap. Készpénz: 17,566 frt 82 kr. ; takarékbetét: 40,517 frt 35 kr.
;

átfut'', cselekv pénztári ellegek: 35,500 frt. Összes vagyon : 93,584 írt 17 kr.

30 Alsó-körö'skényi hídépítési alap. Takarékbetét: 487 frt 56 kr.

31. Érsekújvári kórházi alap. Készpénz: 3623 frt 10 kr. Ez alapot 5000 frt átfutó pénz-
tári elleg- terhelvén, fedezetlen túlkiadása : 1376 frt 90 kr.

32. Körorvosi alap. Készpénz : 1888 frt 57 kr.



Sinkovich Károly
m. fpénztáros.

Géczy József

tb. fszámvev.

Skainitzl Ambrus
aUzámvevö.

Juhász Gyula Pazsiczky József

m. levéltáros. m. fszámvev.

Kozmovszky Ödön Endró'dy György Skarnitzl Béla

gyámpénztári ellenr. gyámpénztáros. fpénztári ellenr.

Bok7~oss Pál Simonovánszky György Zalka Ármin
alszámvev. alszámvev. alszámvev.

Niki Ferencz Ottó Árpád
alszámvev. alszámvev, gyámpénztári könyvel.
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A magán — illetve családi alapítványok — szintén az 1897. deczember 31-iki zárlat
szerint a következk :

1. Nécsey-alap. Alapította Nécsey Mihály 1841-ben, családi czélokra. Készpénz : 64 frt

35 kr ; államkötvény : 67,850 fit, Összes vagyon : 67,914 ír} 35 kr
2. Soóky-alap. Iskolai ösztöndíjakra alapította Soóky János ezredes. Készpénz : 522 frt

39 kr.
; takarékbetét: 21,644 frt 56 kr.; magánkötvény: 9013 frt 52 kr. Összes vagyon :

31,180 frt 47 kr.

3. Litvarczy-alap. Családi czélokra alapította Litvarczy József 1819-ben. Készpénz:
623 frt 74 kr. ; takarékbetét : 9300 frt ; államkötvény: 2300 fit; mpgánkötvény : 6087 frt

50 kr. Összes vagyon: 18,311 frt 24^2 kr.

4 Mart'mecz-alap. Családi czélokra alapította Rudnay Martinecz Katalin 1884-ben. Kész-
pénz : 10 frt 68 kr. ; takarókbetét: 500 frt. Összes vagyon: 510 frt 68 kr.

5 Gróf Berchtoldt-ulap. Iskolai ösztöndíjakra lcS83-ban alapította gróf Berchtoldt László
Nyitravármegye volt fispánja. Készpénz : 12 frt 47 kr. ; takarékbetét : 527 frt 13 kr. Összes
vagyon : 539 frt 60 kr.

6. Kubinyi- alap . Családi czélokra alapította Kubinyi János. Készpénz : 465 frt 77 kr
;

takarékbetét : 22,700 frt ; államkötvény : 2700 frt ; magánkötvény : 20,824 frt 79 kr. ; Összes
vagyon : 46,690 frt 56 kr.

7. Szalyovszky-alap. A vármegye szegénysorsú kezel személyzet segélyezésének czél-

jaira alapította 1886-ban Szulyovszky Ignácz. Készpénz : 74 frt 33 kr. ; takarékbetét : 326
frt 61 kr. Összes vagyon : 400 frt 94 kr.

8. Báró Splényi-alap. Csermend községi szegények segélyezésének czéljaira alapította

báró Splényi szül. Kirchenbetter Izabella 1884-ben. Ké-zpénz: 12 frt 60 kr. ; államkötvény:
300 frt Összes vagyon : 312 frt 60 kr.

9. Hertelendy-alap. Vágvecsei szegénysorsú tanköteles gyermekek segélyezésének
czéljaira alapította 1892-ben Hertelendy Júlia. Készpénz: 195 frt; takarékbetét: 120^ frt.

Összes vagyon : 1395 frt

Mint általában az ország minden magyar vármegyéjében, úgy Nyitra-
vármegyében is a megyei önkormányzati szervezet volt mindenkor a köz-
élet legerteljesebb központja, a közszellemnek érz lelke, mely az orszá-

gos és helyi kérdések mindenikével foglalkozott s megoldásában vagy
tényleges részt vett, vagy legalább is befolyt annak irányítására. Eleven,
pezsg élet lüktetett a vármegye szervezetében. Egymást váltották fel a
korszakok, melyek érzése, divatja, eszmevilága nemzedékrl nemzedékre
változott meg s még a vármegye részletes politikai történetének lelkiisme-

retes kutatása és birálása után is sok nehézséggel jár megállapítani azt a

kortörténelmi proczeszust, melynek folyamán a közélet minden ágazatát ma-
gába foglaló vármegyei önkormányzat szinte észrevétlenül odafejldött,

ahol most van s mely helyzetében voltakép meg sem határozható pontosan,
hogy a megyei közigazgatás mennyire autonóm és mennyire állami. Lényege
kétségkívül hatalmának teljességében az volt, hogy saját maga által válasz-

tott tisztviselkkel kormányozott ; hadügyet, adóügyet, útcsinálást, Ítélke-

zést, bíráskodást, birtokrendezéseket, szegényügyet stb. önhatalmúlag vége-
zett, a közbiztonságról, csendrl, rendrl gondoskodott, míg ma mindezek
intézésében az államhatalom sokféle szerkezetével megosztozik. Az állam-
tudományok feladata, hogy ezen, ma összebonyolult szálakat rendbe szedje

és összhangba hozza az ország újjászületett alkotmányos állami életével,

melybe a kifejlett államélet folytán, minden nemzeti intézményünknek be
kell olvadnia.

A vármegye újabbkori történetének két jelents és emlékezetes moz-
zanata volt az, midn elbb í 887-ben, majd 1891-ben Felségei. Ferencz
József apostoli királyunk Nyitravármegyét meglátogatta. Mindkét látogatása

katonai ügyek intézésével állott kapcsolatban s 1887-ben Nyitrán a honvéd-
sátorban volt szállva, hol a vármegye nagyszámú küldöttségei eltte bemu-
tatták a megye tiszteletteljes és jobbágyi hódolatát.

Az 1891-ik évben, szeptember 9-én reggel 9 órakor érkezett meg nagy-
számú kísérettel, O Felsége Galgóczra, hol Nyitramegye küldöttsége élén

Thuróczy Vilmos fispán üdvözölte a vasúti pályaudvaron az uralkodót a
következ beszéddel

:

„Császári és apostoli királyi Felség-

, legkegyelmesebb Urunk és királyunk ! Nyitra-
vármegye közönsége részéi 51 odaudó h alattvalói hódolatunkat mutatjuk be Felségednek leg-

magasabb személye eltt és egyúttal határtalan lelkesült ö.ümünknek adunk alázattoljesen

kifejezést a fölött, hogy Felséged legmagasabb látogatásával a vármegyét ismételten sze-

rencséltetni kegyeskedett Fogadja Felséged legkegyelmesebben Nyitravármegye minden
egyes lakójának szinte szeretettl áradozó szívében meghonosult alattvalói rendithetlen ra-

gaszkodásának nyilvánítását, kiknek mindnyája szívvel-lélekkel hangoztatja: hogy az egek
Ura Magvarországnak szeretet, hség s határtalan ragaszkodástól környezett fenkölt lelk
koronás királyát, népei millióinak javára a földi boldogsággal eláraszsza, soká, nagyon soká
boldogan éltesse !"
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( 'senkey Adolf
Miavai járás.

Rexa Sándor
Vág-Ujhely.

Ifj. Frideczk// Timót
Szakolcza.

Csemniczky Géza
Vág-Sellye.

Dr. Széle Lajos
Szemez.

Majthényi Géza
Nyitra.

Koronthály Béla

Pöstyén.

Modrányi Iván
I 'rivigye

Frideczk;/ Béla

Ny.-Zsámbokrét.

Turchányi Ödön
Érsekújvár.

Machovics János
Nag) Ta|iolcsány.

Tóth Lajos
i ralgócz.
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Petrikovich Mátyás Filberger Gyula Dr. Conrád István

hely. fszolgabíró. tiszt, fszolgabíró.

Zerdáhelyi "Béla Lipovniczky János Rácz István Ifj. Dióssy Imre

Langhammer 1 Babóth Olivér Rákóczy Lajos 1 hipt sihii/i Istrdn

Géczy Aurél Winkler Gyula



U2 Nyitravármegye önkormányzata és közigazgatása.

Melyre a Felség következleg válaszolt

:

„Fogadják szinte köszönetemet h ragaszkodásukat tanusító e szívé-

lyes fogadásért. Örvendek, hogy a hadgyakorlatok alkalmából e vidéket
ismét „meglátogathatom s hogy h lakosai körében néhány napot tölthetek."

O Felsége ekkor gróf Frddy Ferencz galgóczi várkastélyába szállt

meg s déleltt fogadta a különböz küldöttségek tisztelgését. Általános és
országos feltnést keltett akkor, hogy a király Baltik ág. ev. püspök be-
szédére oly szavakkal válaszolt, melyeket mindenfelé úgy értelmeztek, hogy
a király nyíltan és határozottan kárhoztatja az ág. ev. egyházak életében
némely szláv túlzók által istápolt azon irányzatot, mely a pánszlávizmus

A VÁROSI RENDR-KAPITÁNYOK.

Ncujy Sándor Rédekij Géza Milclóska Aladár
Szakolcza. Nyitra. Érsekújvár.

talaját és terjedését egj^engeti. Felségének ezen emlékezetes beszéde szó-

szcrint a következ

:

„Hódoló tisztelgésüket kedvesen és közönettel fogadom. Reménylem
és elvárom, hogy bármely ajkú hiveik körében mindenkor buzgónn ápolni

fogják a hség, vallásosság és Tcárhozatos iránytól ment tiszta hazafiság érzel-

meit, miáltal legjobban biztosíthatják maguknak és hitsorsosaiknak állandó

megelégedésemet.

"

Nyitravármegyónek önkormányzati életérl, melyben ann}d a nemes
és nemzeti vonás, ez a rövid czikk kétségkívül csak nagyon fogyatékos
vázlatot nyújt. Nem minden vármegyérl mondhatni el ugyanannyi joggal,

mint Nyitramegyérl, hogy most, az állami adminisztráczió elkészítésének
korában, e szép és nagy vármegye története azzal a ragyogó fellángo-

lással záródik be, molylyel Nyitravármegye egész közönsége a magyar
állam megalapításának — a honfoglalásnak — nemzeti emlékünnepével tulaj-

donképpen saját történelmi életének is ezredik évfordulóját ünnepelte meg.
E fényes emlékünnep részleteinek pontos megírása maga egy kötetre

való anyagot nyújtana. Az 1896-ik évben folyt le ez ünnepség s csaknem
egy egész éven át tartott. A vármegyei közgylés már 1894-ben 1/5083. szám
alatt kelt határozatával kimondotta, hogy a honalapítás ezredik évfordu-

lójának méltó megünneplésére százezer forintot szavaz meg, mely összeg
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m. kir. anyakönyvi felügyel.

a közadók alapján, a vármegye lakosaira kive-

tend pótadó útján nyer fedezetet. Az ezen ezred-

éves alapítványnak felhasználására nézve teend
javaslat elkészítésére bizottság küldetett ki s e

bizottságnak javaslata értelmében az 1896. február

25-én tartott közgylés elhatározta, hogy a
100.000 frtból

1. a vármegye monográfiájának költségeire

10,000 frtot,

2. az ezredéves országos (buda-
pesti) kiállításon résztvev megyebeli
kiállítók segélyezésére 15,000 „

3. a vármegyei kisdedóvó-alapra 10,000 „

4. a vármegyei múzeumra . . 20,000 „

5. a gyermekmenházra, a 37,000

frtot tev menházalap felhasználásán

felül 25,000 „

6. Nyitrán felállítandó leány-

iskola alapjára 20,000 „

fordit. Ugyanezen közgylési jegyzkönyvben a

leggondosabb részletességgel körül van írva min-
den egyes alapnak felhasználására vonatkozólag a vármegye közönségének
intencziója és akarata. Ugyanekkor határoztattak meg az ezredéves ünneplés
összes módozatai is, és azon határozatnak mcgfelelleg folytak le az egész

vármegye területén.

1896. január 1-én elkezddött az ünneplés megyeszerte. A. városok,

községek, egyházak, egyházi és világi mindenféle intézmények fellobogóz-

tattak, az iskolák ünnepélyeket rendeztek, a lakosság mindenféle örömünne-
peket, felolvasásokat, áldomásokat tartott, mindazzal a lelkesedéssel és pom-
pával, mely a magyar temperamentumtól kitelik.

Maga a vármegye május 18-án, Thuróczy Vilmos fispán elnöklete

alatt, díszközgylést tartott, melyen ünnepi diszbon jelent meg mindenki s

dr. Janits Imre, a nyitrai választó kerület országos képviselje, a honala-

pítás ezredik évfordulójának szentelt ünnepélyes emlékbeszédet mondott,
Craus István alispán pedig a királyhoz intézett hódoló feliratot terjesz-

tette el. Majd június 9-én a Budapesten Felsége a király eltt elvo-

nult díszbandériumban, — mely az egész összesereglett Európa méltó cso-

dálkozását keltette fel ragyogó pompájával, — Nyitramegye tizenegy ur-

lovassal vett részt ; a nyitramegyei bandérium eltt a nógrádmegyei, utána
a pest-pilis-solt-kiskúnmegyci bandérium lovagolt. A nyitramegyei bandé-
rium tagjai a következk voltak : gróf Károlyi Lajos, két csatlóssal ; Tur-

csányi Ödön zászlótartó, két csatlóssal és két gyaloghuszárral ; EaJcovszhy

Ferencz, egy csatlóssal; lovag Chwalibogovszhj Sándor, két csatlóssal; gróf

Apponyi Aulai; Majthényi Géza; ifj. Dissy Imre; Tarnóczy Gusztáv; Tar-

nóczy Vladimír ; Rexa Arthur; végre gr. Zedhvitz Utz egy 1660-ik évbl való

nemesi zászlóval.

Augusztus 30-án avatták fel azon ezredéves emlékoszlopot, melyet a

Zobor-hegy ormán az állam emelt a honalapítás emlékére. E fényes ünnepre
az ország minden részébl Nyitrára sereglettek a hazafiak. A kormány
képviseletében érkez Perczel Dezs belügyminiszter elébe Nyitráról Érsekúj-
várig különvonaton ment augusztus 29-én egy nagy küldöttség, melynek élén

Thuróczy Vilmos fispán beszéddel üdvözölte a minisztert Érsekúj várott.

Aznap este a vármegye közönsége a vármegyei székház összes termeiben
fényes estélyt adott. Másnap — augusztus 30-án reggel — egész nópáradat in-

dult fel hosszú kocsisorban a zoborhegyi emlékoszlophoz. A közönség leg-

nagyobb része díszmagyarban volt s a hegyen felkanyargó impozáns és tarka
díszmenet, pompás díszöltönyeivel oly megkapó látványt nyújtott, mely Árpád
párduezbr kaczagányos, mentés, kócsagos leventéinek legendás csoportjaira

emlékeztetett. Alant a várdomb alatt mozsarak dörögtek, mialatt fent az

emlékoszlop mellett hevenyészett sátorban, diszes baldachin alatt Bende
Imre, nyitrai püspök, nagy papi segédlettel ünnepélyes szent misét, késbb

56*
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kir. pénzügyigazgató.

teljes püspöki ornatusban fpásztori beszédet
mondott. Utána Perczel Dezs belügyminiszr
ter tartott bazafias szónoklatot, mely után
Schober Ern, .a galgóczi kerület országos
képviselje felolvasta az emlékoszlop felava-

tásáról készült okiratot, melyet a megyei le-

véltárban belyeztek el. Ezen történelmi ne-

vezetesség okirat szó szerint való szövege a

következ

:

•

„A magyar állam. Ferencz József császári és
apostoli királyi Felségének dicsséges uralkodása és
losonczi báró Bánffy Dezs miniszterelnöksége alatt

1896-ban Ezeréves fennállásának emlékét ünnepelvén,
— a törvényhozás az isteni gondviselés kegyelmét és
a magyar nemzet államfentartó erejét tanúsító történ-

elmi tény örök emlékezetére — Thaly Kálmán or-

szággylési képvisel kezdeményezésére elrendelte,

hogy az ország hét pontján : a munkácsi várhegyen,
a brassói Czenk ormán, a nyitrai Zobor-hegyen, a
dévényi vártetn, Pusztaszeren, Zimonyban ós Pannon-
halmán, az utódok hazafiúi kegyeletének egy-egy mara-
dandó jele állíttassák fel.

Ez az emlékm, melyet bonyhádi Perczel Dezs
magyar királyi belügyminiszter, az országgylés tag-

jainak, Thuróczy Vilmos Nyitravármegye fispánjának
s nagyszámú ünnepl közönségnek jelenlétében 189(5.

évi augusztus hó 30-ik napján avatott fel s a melym Bérezik Gyiila mszaki tanácsos terve szerint ké-
szült, hivatva van : egyrészt Nyitra vára s vele az éjszaknyugoti országrészeknek Árpád
vitéz hadai által történt elfoglalása emlékét megörökíteni, másrészt pedig errl a hegytetrl
szerteszét, fel a haza bérczkoszorus határáig, le a Dunáig, keletnek és nyugotnak fennen
hirdetni, hogy ennek a vidéknek a népe, — mely magát ezt az emlékkövet kegyelettel
vette gondos rizetébe, — nyelvben és szokásokban bár idegen, de érzületben mindenkor
hséges tagja a nemzetnek, rendithetleniil megbízható támasza a hazának.

Hirdesd is ezeket Te emlékk, idtlen idkig, honfinak és idegennek egyaránt és
ezzel a magasztos hivatással állj. míg a haza áll! Perczel Dezs sk., Harkányi Frigyes,
Bende Imre sk. nyitrai püspök, Thuróczy Vilmos sk. Nyitravármegye fispánja, Baltik Fri-

gyes sk. ág. h ev. püspök, Laszkáry Gyula sk. a dunáninneni ev. egyházkerület felügye-
lje, Antal Gábor sk. dunántúli ev. ref. püspök, dr. Roszival I. kánonuk az esztergomi f-
káptalan nevében sk, Bérezik Gyula sk , dr. Dégen Gusztáv sk. orsz. képvisel, Szinay
Gyula sk. Böszörmény város orsz. képviselje, Bobula János orsz képvisel sk., gr. Apponvi
Lajos sk. O cs. és kir. apostoli Felségének magyarországi udvarnagya, Bolla Kálmán sk.

altb., dr. Czobor Béla a memlékek orsz. bízott-*, eladója sk., Kovács József m. k. honv.
rnagy, fels-eri Nagy Gyula sk. orsz. képvisel, kapos-mérei Mérey Lajos sk. orsz. kép-
visel, Endrey (iyula sk. orsz. képvisel, Jantyik Mátyás sk. festmvész, Tuba János sk
orsz. képvisel, Smialovszky Valér sk. orsz. képvisel, dr Romy Béla miniszterelnöki titkár,

nagy-kéri Craus István Nyitravármegye alispánja, nagy-selmeczi Thold Dániel, Rudnay
Béla sk. budapesti fkapitány, Sárközy Aurél cs. és kir. kamarás, Komáromvármegye és
Komárom sz. k. város fispánja, Francsics Norbert sk orsz. képvisel, Szmrecsányi.György
sk., Árvavármegye fispánja, Schober Ern sk. orsz. képvisel, Rakovszky Géza sk, Szi-

rányi György, Keltz Gyula, Sipeky Sándor sk., Zmertycli Iván, Zsámbokréthy József orsz.

képvisel, csongrádi Forgó István, dr. Szálé Lajos, Kürtliy Lajos liptói fispán, Baross
Jusztin Trencsénvármegye alispánja, Klobusiczky János orsz. képvisel, gr. Zedtwitz Utz,
Dedek Crescens Lajos sk., Sándor Pál sk., Matuska Péter sk., Sporzon Ern sk. képvisel,
Rudnyánszky Béla sk., Szeniczey sk., Langfelder Ede sk., Lázár Lajos sk., Regele János
kir. tanácsos, Markhot sk. Nyitravármegye fjegyzje, Boróczy Lajos sk., dr. Sziklay János
sk., Csillaghy György, állami anyakönyvi felügyel sk, Láng Kálmán sk. fispáni titkár,

Lrinczy György a F. M. K. E. titkára, dr. Kostyál Miklós tb. fjegyz, kis-vezekényi és
révedi ifj. Bokross János sk. Nyitravármegye 11-od aljegyzje, Kapdebo Kálmán sk. IH-ad
aljegyz.

Végül Craus István alispán hazafias szónoklattal a meg}re gondozásába
vette át az emlékoszlopot ; a kivonult honvédszázad sortüzet adott, majd
Craus alispán átnyújtotta Perczel miniszternek az ezen alkalomra veretett

érmeknek egy arany példányát, a megjelent elkelségek között ezüst, a
nép között pedig réz-érmeket osztott szét. Délben a Zobor-hegy „alatt fekv
hovédsátortáborban 400 teríték díszebéd volt, melyen elsnek Felségét,
a királyt, Perczel Dezs belügyminiszter, a magyar hazát pedig Francsics
Norbert lelkes pohárköszöntben ünnepelte. S aztán sok áldomást mondtak
a hazára és annak vezérl nagy alakjaira, mi alatt a Zobor-hegyen a nép-
nek ökörsütésscl víg népünnepet rendeztek, muzsikával, tánczczal.

Befejezést az ezredéves emlékünnep deczember 30-án nyert, amikor
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millenniumi arczképe a nyitrai vármegyeháza tliszlermében. (Ferraris Artúr festménye.)

I. Ferencz József apostoli királynak Ferraris Arthur festmvész által meg-
festett arczképét leplezték le a megye közgylési nagytermében. Ezen dísz-

közgylésen szintéD Thuróczy Vilmos cs. és kir. kamarás, fispán elnökölt
s az ünnepi beszédet Craus István alispán tartotta. Ugyanekkor választott

a közgylés egy nagy küldöttséget, melyet azzal bizott meg, hogy Fel-
sége a király eltt Nyitravármegye képviseletében jelenjen meg s a megye
közönsége nevében mondjon köszönetet a királynak, amiért módot és alkal-

mat nyújtott arra, hogy arczképét Ferraris festmvész a megye számára
megfesthette s egyszersmind adja át a zoborhegyi emlékoszlop felavatása
alkalmából vert érmeknek külön a Felség számára veretett 34 arany súlyú
aranypéldányát. A küldöttség tagjai voltak : Thuróczy Vilmos cs. és kir.

kamarás, Nyitravármegye fispánjának vezetése alatt gróf Apponxji Lajos,
Bende Imre, Tóth Vilmos, herczeg Odcscalchy Géza, Árpássy Imre, Bacslcády

Károly, Craus István, Csillaghy György, dr. Janits Imre, ifj Frideczky Timót,
Engel József, Gáffor Elek, Horváth Sándor, báró Haupt-Stummer Lipót, Juriss

Mihály, Kostyál Pál, dr. Kubinyi Lajos, Kukán Imre, Latkóczy Imre, Markhot
Gyula, Magyary Miklós, Mitták Rezs, Paulus Ignácz, Nécsey Endre, dr.

Jt'tiihiyánszky Béla, Rakovszky Ferencz, báró Stummer Ágoston, Sándor Géza,
dr. Szulyovszky Dezs, Szidyovszky Gusztáv, gróf Széchényi Aladár, Sporzon
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Ern, báró Steiger Albert, Szirányi György, dr. Thurczy Károly, Turcsányi
Ödön, Vietórisz Miklós. Wenczel Ferencz, báró Wodianer Albert, gróf Zedt-
witz Kürt, Zmertych Iván, Zsámboliréthy József. E küldöttség 1897. május
20-án végezte el a nyert megbízatást Budapesten, a királyi várban, hol a
király Felsége a megjelent nyitraiakat s a Thuróczy fispán által hódo-
latteljes beszéddel átnyújtott arany emlékérmet rendkivül kegyesen elfo-

gadta. Ez ünnepélyes, legfelsbb fogadtatáson Thuróczy Vilmos cs. és kir.

kamarás, fispán, a következ beszédet mondta

:

„Felséges Császár és Apostoli király ! legkegyelmesebb Urunk I Nyitravármegye kö-
zönsége nevében megjelentünk Felségednek legmagasabb szine eltt, hogy alattvalói hódo-
lattal kapcsolatos legalázatosabb köszönetünket nyilvánítsuk ama legmagasabb kegyéért, a
melyet Felséged vármegyénk iránt legkegyelmesebben tanúsítani méltóztatott azzal, hogy a
megyénk székhelyén múlt évi deczember 30-án ünnepélyesen leleplezett arczképének sike-
rültét, ennek festésekor Felséged közvetetlen legkegyelmesebb hozzájárulásával biztosítani
kegyeskedett. Midn Felségednek eme kegyéért legmélyebb köszönetet legalázatosabb hó-
dolattal nyilvánítanánk, megbízatásunkhoz képest felhasználjuk e szerencsés alkalmat arra
is, hogy hazánk államiságának ezredik éve emlékéül a Nyitra-Zoborhegy ormán létesített or-
szágos emlékmrl készített arany emlékérmet ismételten kifejezett, alattvalói hódolatunk
kapcsán ime itt átnyújtsuk. Kegyeskedjék azt Felségednek legkegyelmesebben elfogadni.

Hálát adunk az isteni gondviselésnek, hogy a történelemben megírt s átélt annyi
balszerencse közt magyar államunkat az ezer év folyamán fentartotta és hatványozott hála-
érzelmekkel fordulunk Istenünkhöz, hogy a nemzetek életében csak ritkán elforduló ezen
ezredik évet Felségednek igazságos jogara alatt élhettük meg. akinek szívjóságával páro-
sult bölcsessége népei boldogításán fáradozik és a kit hálás nemzete törhetlen hséggel és
ragyogó szeretettel övez. Ez alkalommal is legbensbb igaz érzelmeinkbl folyólag kérve
kérjük a mindenség Urát, hogy édes hazánknak további felvirágzására és nemzetünknek
boldogítására Felségedet minden vésztl mentve, ép er- és egészségben, hosszú idkön át
sokáig, boldogan éltesse !"

A beszédet követ éljenzés lecsillapulta után Felsége a következ-
leg válaszolt:

„Nyitravármegye közönségének személyem iránti h ragaszkodása
elttem igen kedves, bizonyitékát látom abban, hogy arczképemet a vár-
megye ülésterme részére elkészíttette s örömömre szolgál, hogy az arczkép
sikerültéhez én is némileg hozzájárulhattam.

A honalapítás ezredik évfordulója alkalmából a Nyitra-Zoborhegy or-
mán emelt országos emlékmrl készített érmet köszönettel fogadom önök
kezébl s meg vagyok gyzdve, hogy a vármegye lakossága amaz orszá-
gos emlékmvet hazafias kegyelettel fogja megrizni.

Vigyék meg a vármegye közönségének szívélyes üdvözletemet és válto-
zatlan

t
kegyelmem biztosítását."

O Felsége válaszát a jelenvoltak lelkesült óljenzéssel fogadták, mire
Felsége a küldöttséget kegyteljesen bocsátotta el.

*

Az ezer éves múlt minden viszontagságának, küzdelmének, dicsségé-
nek, diadalának ós bánatának minden emléke kegyeletesen felújult és meg-
ersítette e vármegyében is a nemzeti öntudatot, az si magyar erények
ápolásának szeretetét és bizó szívvel vezette be Nyitravármcgyét a nemzeti
történelmi élet második ezredévébe, az sök három szent jelszavával

:

„Istenért, Királyért, Hazáért!"

NYITRAVÁRMEGYE EZREDÉVES EMLÉKÉRME.



NYITRA KÖZIGAZGATÁSA.

[itra város közigazgatásának története szoros összefüggésben
van a város történeti szereplésével.

A tatárjáráskor a város polgárai hsi vitézséget és h-
séget tanúsítván, e kitn érdemeik elismeréséül IV. Béla

a nyitrai polgárokat nemcsak kir. javakkal és földekkel ajándékozta meg,
hanem azon jogokkal is, melyekkel a fejérvári polgárok éltek. A Nyitrát
királyi várossá tev diploma eredetije így hangzik:

,.Bela, Dei gratia, Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Serviae, Galiciae, Lodo-
meriae, Cumaniaeque Rex. Omnibus Christi fidelibus praesentis paginae notitiam habituris

Salutem in eo, qui Regibus dat Salutem. Regia sublimitas subditorum suorum merita debet
intueri oculo perspicaci, et eis respondere meritoriis donativis, ut alii eorum exemplo ad
fidelitatis opera fortius accendantur: proinde universis praesentibus et futuris tenoré prae-
sentium declaramus, quod cum peccatis exigentibus Coeli Dominus, in cuius manu sünt
ommia jura regnorum, flagellari permisisset per Tartaros Populum Cbristianum et Regnum
nostrum, ejusdem Tartaricae persecutionis saevitie crudeliter et immaniter saeviente fuisset

suis Regnicolis, aliis miserrime interemtis, aliis in captivitatem abductis; depopulatum et

pariter desolutum, fideles nostri Cives Ca?tri Nittiensis hoc tempore Calamitatis non vacillantes

nec fortunae casu mutató mutati, sed in fervore fidelitatis primae laudabiliter persistentes,

Castrum Nitriense studuerunt adeo pervigili cura custodire, utnedum ipsis, sed raultis aliis

terrae nostrae habitatoribus et incolis in castrum ipsum fugientibus sui Corporis ob tute-

lam Tartarorum insultus inferre potuit quidquam mali, Nobisque ad maritima fugientibus
a facie Tartarorum, armatos homines ex se ipsis praebuerunt in conductum pro ampliori
fidelitate Coronae Regiae impedenda. Tabbus ergo, tantisque eximiis meritis, et obsequiosis
fidelitatibus in Nostri memóriám revocatis, volentes, eis respondere gratuit i repensiva : licet

ipsi prius fuissent libertatis utique commendandae, tamen suorum servitiorum in retribu-

tionem, eorum etiam instantissimis petitionibus de benignitate Regia inclinati, ipsis, et ipso-

rum successoribus perpetuo Albensium Civium dedimus libertatém, ut villicus ex se ipsis,

qui pro tempore l'uerit constitutus, omnes rausas pecuniarias Civiles et Criminales, ad
instar Civium Albensium praedictorum cum duodecim Juati j

, debeat fine debito judicare,

nec ipsi Cives Nitrienses aliquorum extraneorum Judicum, Palatinorum videlicet Provinci-

alium adstare Judicio teneantur. Sed si super arduis negotiis definire forsilan ignorarent,

volumus, ut ad Nostram praesentiam, vei Magistri Thavernicorum nostrorum ad examen
pro determinanda, et impetranda justitia convocentur, et quotiescunque expedierit, contra

inimicos Regni Nostri datis ex eis duodecim armatis sub vexillo Regio militabunt, quibus
etiam, ut eorum numerus augeatur, in ipso Castro Nitriensi dedimus fórum liberum, quod
die Mártis perpetuo celebretur ita, ut in illud venientes, et recedentes de eadem, sine aliquo

debito tributi cum suis Mercimoniis libere veniant, et secure recedant. Caeterum dedimus
et donavimus eisdem hospitibus Nitriensibus teiras regales, in quarum Corporalem Posses-
sionem per fidelem Nostrum Comitem Andreám filium Ivanche eos mandavimus et fecimus
sub testimonio Capituli Nitriensis legitimé introduci. — Az introductionalis levél így kezddik :

Excellentissimo Dominó Suo Béla Dei gratia illustri Regi Hungáriáé Capitulum Nitriense

etc. Dátum Octava S. Michaelis Archangeli 1248. quarto nonas Septembris Regni nostri a. 13.

Nyitra városának IV. Bélától nyert jogait és szabadalmait késbb
megersítették Korvin Mátyás és I. Ferdinánd királyok is ; ezt megelzleg
azonban IV. László magyar király Nyitra városát minden, IV. Bélától nyert

jogaival és hasznaival együtt 1288-ban Pascha nyitrai püspöknek és kedves
emberének adományozta. Ettl kezdve a nyitrai püspökök, nem félbeszaka-

datlanul ugyan, 1777-ig egyszersmind fispánok, országkanczeUárok, st né-
melyek Magyarország helytartói is voltak. Eme körülményt azért szükséges
ismernünk, mert a város polgárai, épp királyi szabadalmaik tudatában, haj-

dani fispánjai, mint egyúttal az ország kanczellárjainak erszakos támadásai



448 Nyitra közigazgatása.

NY1TRA VÁKOS CZIMERE.

ellen, melyeknek c-zélja volt a várost földesúri
hatalmukba keríteni — századokon át véde-
keztek.

E súrlódások kapcsán fölemlítésre méltó,
hogy gróf Thurzó Ferencz — különben sem
megersített, sem pedig felszentelt püspök —
volt az els (1530—1557), ki a nyitrai alvárosi
polgárok felett zsarnokoskodni kezdett, s ket
fogság és szigorú büntetések terhe alatt jobbágyi
szolgálatokra kényszerítette, így szénagyjtésre
s a boroknak pinczéjébl való felvonására és
leeresztésére, úgyannyira, hogy a polgárok a püs-
pök csatlósai ell az erdkbe menekültek és ott

bujdostak.

Nyitra e válságos idben, de már jóval
elbb is, úgy szerepel, mint külön helyi ható-
ság, mely szabadalmai értelmében évrl-évre
választja bíráját, s mint szabad királyi város
önállóan bíráskodik polgárságának összes ügyei-

ben, a szerint, amint a város tanácsának Ítéletei azt megszabták. A tu-
lajdoképeni város , Nyitra- alváros területéhez tartoztak még : Felsváros,
Váralja, Káptalan- és Gyürky-utcza, továbbá Párutcza községek ; ezek közül
azonban az elbbiek úrbéri községek voltak, az utóbbi pedig kuriális ne-
mesi község, s közülök csak a Felsvárosnak volt még, az alvároson kivül,
rendes bírói hivatala.

A város bírája gróf Thurzó Ferencz püspöksége idejében, 1547-ben,
Major Tamás volt, ki a városi tanács végzése következtében Hulva Bene-
dek hegymesterrel és több fegyveres emberrel a Káptalan-utczá'ban bort
mér Varga Mihályt a borméréstl erszakosan eltiltotta és borait kibocsá-
totta; erszakos tette miatt a Ferdinánd király által kiadott mandátum compul-
sorium értelmében a királyi tábla elé idéztetett. 1548-ban Halász Mihály
volt a város birája ; a következ évben pedig Mikus Mátyás. Miután ezek
fegyveres ervel gátolták meg a káptalan embereit a szénának a nyitrai
rétekrl való behordásában, szintén a fentnevezett király mandátum compul-
soriuma által a királyi tábla elé lnek idézve. 1553-ban a városi bíró Jan-
tsik Tamás volt ; az idejében nagy tzvész pusztította el Nyitrát, mely
alkalommal a városnak eredeti szabadalmi okmányait is elhamvasztó! Iák a
lángok

; ezek 1554-ben I. Ferdinánd királyi decretuma következtében a nyitrai
káptalan levéltárából Írattak át.

Erélyes bírája volt a városnak 1575-ben Szórád András, ki az eszter-
gomi káptalannál hevesen tiltakozott Bornemissza püspök jogbitorlásai ellen
és minden módon azon volt, hogy a városnak elnyomott szabadalmait ki-
vívja. 1629-ben, mint bíró, Gyrfi Albert vezeti a városi ügyeket, ugyan-
akkor városi kapitány Hamar Bálint, városi jegyz Olgijay Jakab. Ez évben
a városi tanács folyamodott Telegdy János püspökhöz, hogy a háborús idk-
bl az alsó-városra rótt sok költség viselésére a fels-városban lakó neme-
sek is köteleztessenek. Három évvel késbb Telegdy János püspök az általa
kiadott conventióban elismeri, hogy eldei s azoknak tisztei által Nyitra
város szabadalmai megsértettek

; „Pristinam ipsamque approbatam libertatém
et immunitatem Civitatis huius nostrae Nitricnsis partim a praedecessoribus
nostris, partim ver ab officialibus proventuum nostrorum apud Ecclcsiam
hanc nostram Nitriensem Administratoribus olim existentibus in quibusdam
terminis et articulis laesam, impeditam et turbatam." A volt szabadalmakat
kész visszaállítani, átengedi a városnak a vám és vásárok jövedelmének fe-
lét, az összes italok félévi kimérését s egyszersmind fölmenti ket a borok
felvonásától és leeresztésétl és a szénagyjtéstl. Ezen engedményekkel
azonban a város nem volt megelégedve, s az okmányt (Conventio Telegdy-
ana) nem írta alá, királyi városi elnyomott szabadságait tovább is kereste, s
még ugyanazon esztendben, 1632. május hó 5-én kieszközölte II. Ferdi-
nánd királytól, hogy a IV. Bélától nyert jogai megersíttessenek, melyekot
aztán III. Ferdinánd 1637. május hó 4-rl kelt dccretumával újra megér-
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nyítraí polgármester 18!Hi-ban.

sített. Telegdy is megnyerte ugyan enge-

délylevelének megersítését, de midn ez

1633-ban Nyitravármegye gylésében fel-

olvastatott, Nyitra város igen nemes, sza-

bad királyi városnak ismertetett el, s mint
ilyen iktattatott be a jegyzkönyvbe. Az
engedélylevél kiadtával egy idben pedig,

1632-ben, Szenté Mihály lett a város bírája.

Az engedélylevél daczára is a város

polgárai még hosszú idn keresztül folytat-

tak pert a püspökökkel. Hogy ezekben a

perekben királyi kiváltságaik legnagyobb
részét elvesztették s emellett anyagi ká-

rokat is szenvedtek, az egészen természe-

tes, mert hisz jogaiknak érvényesítésére a

hatalommal szemben gyengék voltak ; de

függetlenségüket még sem veszítették el

egészen ; elérték legalább azt, hogy nem
fokozták le az urbériség kapcsolatába. így
Nyitra alváros úrbéri jelleg községnek el

nem ismertetett, s a birtok-rendezés költ-

ségeinek birtokarányban leend viselésére

köteleztetett s ezzel a nyitrai püspökséggel

egyenjogú tényeznek minsítettetett, még
pedig azon álláspontnál fogva, melyet a

kisbiróságok a város és a nyitrai püs-

pökség közt lefolyt birtokrendezési perben

elfoglaltak. Ezt az álláspontot igazolja

még az 1763. évben hozott kir. hét sze-

mélyes táblai Ítélet is, melybl kétségte-

len, hogy Nyitra alváros, mint jogi személy, területének legnagyobb részén
földesúri jogokat gyakorolt

;
polgárai szabadok voltak, úrbéri szolgálmányo-

kat nem végeztek s területén oly úrbéri telkek nem találtattak, melyek
után az állam úrbéri váltságot fizetett volna.

1684-ben, mint a városi jegyzkönyv czímlapján olvasható : „Tököli
Imre Rebbelioia után" fels-városi biró volt : Szörényi Mihály ; ezen kívül

fels-városi biró nem fordul el.
1696-ban Bakos Máté volt a város bírája, jegyzje pedig Baranyai

Márton. Ez évben nagy szegénység volt Nyitrán ; a tulajdonosok nem vol-

tak képesek telkeiktl és házaiktól a nagy adót fizetni; több háztelek a

gyakori forradalom miatt pusztán maradt s ezek városi tanácsi határozatra
25—35 rhénusi forinton adattak el.

1798— 1800-ig Cséfalvay György áll a város élén mint biró. Az
1798-ik év különösen azért nevezetes, mert a városi tanácsnak deczember
hó 15-iki ülésén, mikor is gróf Batthyányi Alajos teljesíti az elnöki tisztet,

a török-kaputól a Párutczán át vezet út esinálása képezi a tanácskozás

tárgyát.

Az 1848-ik évvel kezddleg polgármesterek állanak a városi hivatali

testület élén. Els választott polgármestere, 1848-ban, Nagy Ambrus volt.

1849. augusztus 25-én gróf Apponyi Lajos k. biztos polgármesternek Fesz-

toráczy Józsefet, városi bírónak pedig Láng Adolfot nevezi ki. Ugyanazon
év november 20-án Nándory János kormánybiztos által Misz Antal városi

bírónak, Fesztoráczy József polgármesternek neveztetett ki. 1858-ban a hely-

tartótanács Grumm Henrik Ferenczet nevezi ki polgármesternek. 1861-ben
Tesléry Ferencz választatik polgármesterré, míg 1862-ben Papanelc Antal,

1863-ban pedig Thuróczy Imre neveztetik ki polgármesterré. 1864-ben he-
lyettes polgármester Szmida Mátyás.

Nyitra 1873-ban sznt meg mint szab. kir. város. Ugyanazon évben
barátságos egyezkedések alapján egyesült Váralja, Fels-város, Káptalan-
s Gyürky-utcza úritéri községekkel. Miután pedig Páratcza kuriális nemesi
község is hozzáépült az alsó-városhoz, évtizedeken keresztül folyt a ta-
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nácskozás, hogy ezzel is egyesíttessék ; de ez

nem sikerült mindaddig, mig a városnak ez

iránti indokolt kérelmét , különösen nagyobb
forgalmi lendület tekintetébl., a megye ható-

sága pártolólag nem terjesztette föl a belügy-
minisztériumhoz, mely erre 1885-ben elrendelte

az egyesítést s ez 1886. jan. elsejével végre is

hajtatott.

Jelenleg Nyitra rendezett tanácsú város, a

melynek élén a polgármester áll. Városi képvi-

sel testülete összesen 62 választott és 62 leg-

több adót fizet tagot számlál. A városi tiszti-

kart képezik: a polgármester, egy fizetéses és

4 tiszteletbeli tanácsnok, a rendrkapitány, a

f- és aljegyz, a tiszti forvos, az ügyész, a

tiszti mérnök, a számvev, pénztárnok, ellenr,

rendrfogalmazó, a közgyám, a városgazda s

ezenkívül a megfelel segéd és szolgaszemélyzet.

A város 1886. évi költségvetése 39,736 frt 66 kr. bevételt tüntet föl

a 67,677 frt 13 kr. kiadással szemben; a községi pótadó ekkor 31% volt.

1891-ben a bevétel 135,938 frt 23 kr. volt, a kiadás 166,193 frt 62 kr..

községi pótadó 38%.
Az 1898. évi városi költségvetés szerint a bevétel 133,028 frt 64 kr.,

a kiadás 182,912 frt 79 kr , fedezetlen hiány 49,884 frt 15 kr., községi pót-

adó 50%.
A város cselekv vagyona 651,655 frt 41 kr.. szenved 414,858 frt

46 kr., tiszta vagyon tehát ^236,796 frt 95 kr.

A 80-as évek elején vette kezdetét az új városházának építési terve-

zete, mely több évi vajúdás után, anyagi szempontok miatt, 1879. évvégén
valósult meg, annyiban, hogy ekkorra már a szükséges pénz beszereztetett,

a tervezet végleg elfogadtatott és a vállalkozókkal, Gráf és Feszty épít-

czéggel a szerzdés végleg megköttetett; ennek értelmében 1880. év április

hó 2-án kezdetét vette az építkezés s ugyanazon év deczember 20-án átada-

tott az új városház.

Nyitra rendezett tanácsú város tisztikara

:

Polgármester : dr. Rudnay Sándor, évi fizetése : 1500 frt, 300 frt lakbér.

Tanácsnok : Faschler Ferencz, évi fizetése 1100 frt, 200 frt lakbér.

Rendrkapitány : Rédcky Géza, fizetése 1200 frt, 300 frt lakbér.

Helyettes fjegyz : Bokross János, fizetése 1100 frt, 300 frt lakbér.

Ügyész : dr. Guttuil Pál, fizetése 400 frt.

Orvos : dr. Munels Lajos, fizetése 400 frt.

Mérnök : Borcsányi Ágost, fizetése 600 frt.

Számvev és közgyáui : Ocskai/ László, fizetése 1000 frt, lakbér 200 frt.

Pénztárnok : Vieszt Gyula, fizetése 1000 frt, lakbér 200 frt.

Ellenr: Szabó Vincze, fizetése 600 frt, lakbér 200 frt.

Aljegyz : Singer Ignácz, fizetése 600 frt, lakbér 200 frt.

Rendrfogalmazó : Offenbergtr Mibály, fizetése 600 frt, lakbér 200 frt.

Rendrbiztos : Csacskó István, fizetése 550 frt, lakbér 150 frt.

Állatorvos : Plochmann Emil, fizetése 600 frt, lakbér 200 frt.

I. oszt. adótiszt : Fettkes Géza, fizetése 600 frt, lakbér 100 frt

II. oszt. adótiszt : Massányi József, fizetése 500 frt, lakbér 100 frt.

Gazda: Meisz Rezs, fizetése 400 frt, lakbér 100 frt.

A városnak az alkotmányos élet visszaállítása idejétl önálló kir. tör-

vényszéke volt, melytl azonban az igazságügy rendezése óta 1872-ben elesett.

A város polgármesterei voltak az alkotmány visszaállításától fogva
ideig

:

Thuróczy Imre 1864—67.

Mérey Vincze 1867—73.
Feleki Rezs 1873—75.
Juhász Antal 1875.

Zerdahelyi Adolf 1875- 77.

Kubinyi Sándor 1877—84.
Béler Frigyes 1884—86.
Kostyál Pál 1886—98.
Dr. Rudiiny Sándor 1898-tól.

ez



SZAKOLCZA KÖZIGAZGATÁSA.

izakoleza város, mint azt már tudjuk, „szabad királyi" czímét 1Si8 - elütt -

ós rangját Nagy Lajos királytól kapta 1372-ben, tehát az

országnak legrégibb szab. kir. városai közé számítható.

Ugyancsak Nagy Lajos királyunk rendelte el a városnak k-
fallal való megersítését ;

polgárainak adományozta a harminczad és vám-

mentességet az egész ország területére ; a csütörtöki hetivásárokra járó

kereskedket a vámok fizetésétl szintén fölmentette és a városnak adott

általában szabadalmakat, amelyeket 1382-ben újólag megersített. Zsigmond

király, Nagy Lajos intézkedéseire való hivatkozással, évenkint Szent-Mihály

napján országos vásárok tartására adott engedélyt 1390-ben s a városnak

addig nyert kiváltságait 1422-ben, majd ismét 1425-ben, 1434-ben, királyi

leveleivel újólag megersítette. 1

,

A városi közigazgatást száz választott képvisel, (centum vires), kik-

nek elnöke az úgynevezett „tribunus plebis" volt és 12 tanácsnokból álló

bizottság (tanács) intézte, melynek minden egyes tagja vetó-joggal volt fel-

ruházva. A tanácsnokok sorából választották minden évben (Szent-György

napján) a fbírót, illetleg polgármestert és kapitányt ; a többi hivatalvisel

és tanácsnok élethossziglan választatott.

1848-ig a városnak pallos-joga és külön törvényszéke volt. A Bach-

kormányzat idejében a polgármesteren kivül két tiszteletbeli és két fizetéses

tanácsnoki állás rendszeresíttetett, akiknek egyike a rendrségi, másika a

gazdasági teendket végezte 1861-ig. Ugyanez idben Szakolcza a nagy- wci.

szombati megyei fnökség alá került, mivel Nyitramegye is két részre volt

osztva, Alsó-Nyitra (Nvitra székhelylyel), Fels-Nyitra (Nagy-Szombat) szek-

helylyel. Önálló törvényhatóságát késbb (1872—1875.) megint visszanyerte

és a város fispánjává Kuba János neveztetett ki. 1876. óta, czímének meg-

látásával, mint rend. tanácsú város, Nyitravármegv e törvényhatóságának

van alárendelve.

A város czímerc: ketts fehér kereszt, vörös mezben, zöld halmon.

(Nagy Lajos korából, 1382-bl.)

A város költségvetése 1897-ben volt :

Bevétel 56,430 frt 74 kr.

Kiadás 63,748 „ 80 ..

Hiány . . 7318 frt 06 kr.

A hiányt 24%-os városi pótadóval fedezik.

A város közönségére kivetett adó 1897. évben a következ volt

:

Földadó 10083 frt 24 kr., házbéradó 1498 frt 99 kr., házosztályadó

2177 frt, kereseti adó 7660 frt 57 kr., nyilvános számadásra kötelezett vál-

i Gróf Teleki .7. „Hunyadiak kora Magyarországon" és „Geogr.-historisches und

Produkten-Lexicon \ron [Ingám.* Pozsony 1786. (Wober és Korabinszky János Mátyás

lí I íl M ' I S ' I I

A városi levéltár 1641-ben tzvész áldozata ltt. Az akkori fjegyz csak igen cse-

kély részét volt képes meg-menteni, maga azonban, munkája közben, a füsttl megfulladt,

57*

Rend. lan.

város.

Kültsé^vclés.
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Alapok.

Polgár-
mesterek.

Tiszti kar.

MITTÁK REZS, POLGÁRMESTER.

lalatok s egyesületek 1271 frt 81 kr., tke-ka-
matadó 711 frt 35 kr., általános pótadó 5163 frt

16 kr., összesen 28565 frt 12 kr. A város, mint
erkölcsi testület adója 5951 frt 38 kr., az összes
adó tehát 34,517 frt 50 kr.

A város pénztára a házi- és gyám-pénz-
tárakon kivül a következ alapokat kezeli

:

Lazareth-alap 18806 frt 34 kr., Szegény-alap 9764 irt

76 kr., Kuba János alapítványa 100 frt, Schaeüy alapítványa
4200 frt Pelczmann alapítványa 517 frt 35 kr.,Krizs alapít-
ványa 941 frt, 36 kr., Koreska alapítványa 152 frt 60 kr.,

Toraka alapítványa 4200 frt, Orbay alapítványa 93 frt 33
kr., Bársony Thebery alapítványa 221 frt 04 kr., Pinkasz
alapítványa 67 frt 20 kr., Gizella-alap kiházasítási ösz-
töndíj 500 frt, Milleniumi ösztöndíj alapítv. 500 frt, Korek
alapítvány 420 frt, Skarnitzl ösztöndíj -alap 20,000 frt, Vá-
rosi ipar-alap 155 frt 36 kr., Iparos- tanoncziskolai alapja
1530 frt 94 kr. Ezenkívül még több kereszt és kápolna
-enntartásának alapja.

A város bírái és polgármesterei 1588-tól
fogva következk voltak

:

Bírák: 1588. Italus Joannes, 1593—1598. Tuhon
Mátyás, 1598—1601. Kozma Bertalan, 1602. Tahy Tamás,
1602. Kiszely Lukács, 1609. Nuvatits Mátyás, 1610. Dub'
János, 1611. Vörösvári György, 1613. Italdelus Gáspár,
1614. Jeszenszky János, 1615. Dub János.

Polgármesterek: 1617. Hanák László (I-s polgármester), 1619. Hanák Venczel 1622
Hojny Dániel, 1627—1629. Perger Illés, 1637. Bergerus Éliás, 1638—1640. Baterna János
1641. Becsva Márton, 1642. Kozma Boldizsár, 1643—1646. Baterna János, 1647—1648. Bayessv
István, 1649-1650. Becsva Márton, 1651 1652. Ribenszky András, 1653. Bayessy István
1654—1655. Ribenszky András, 1656-1657. Lonszky Venczel, 1658—1659. Bajcsi János'
1669. Melegu János, 1670—1672. Scblechta György. 1673—1674. Beliczay György 1675
Boncsics Gáspár, 1676. Trnovszky Jakab, 1677. Katucz Mátyás, 1678. Jantsik János
1679. Geréczy Mihály, 1680. Jantsik János, 1681-1685. Tajnay János, 1686. Salix Pál, 1687'
Pográny János, 1688. Bosnyay Mátyás, 1689. Tajnay Iván, 1690. Salix Pál, 1691. Tajnay
Iván, 1692—1694. Bosnyay Mátyás, 1695. Salix Pál, 1696—1697. Bosnyai M., 1698—1699
Polony György, 1700. Pográny Iván, 1701. Bosnyay Máty, 1702-1704. Polonv György
1705-1706. Salix Pál, 1712. Beliczay Fer., 1713-1714. Kocz Bernát, 1715-1716. Bosnyay
Istv., 1717—1718. Vayay Fer., 1719-1721. Marsinay Fer., 1722. Hubacsek Pál, 1723. Bos-
nyay Istv.. 1724. Csanády György, 1725-1727. Bosnyay Istv., 1727—1730. Csanády, 1731—
1/34. Pinkász János, 1735. Vinczy Lrincz, 1736. Pinkász J., 1737—1739. Szlovaczek János,
1740. Szalóky Istv., 1741—1744. Tarkovits Ján., 1744—1747. Zaruba Mátyás, 1747- 1752.
Szalóky István, 1753—1754. Szlovaczek László, 1754. Zaruba Mátyás, 1755. Szlovaczek L

,1756—1763. Zaruba M., 1764—1767. Gaube Józs., 1768. Stetina Ján., 1769—1785 Stang-
luszky Pál, 1786—1789. Stetina Istv., 1793. Viglessv Imre, 1794—1804. Fiala Fer, 1805—
1806. Nóvák Ján., 1807—1809. Buzinkay Ján., 1810—1822. Kocz József, 1823-1825. Jarabok
Zsio-m., 1826-1830. Pelczman Ján , 1831-1833. Zlinszkv Fer., 1834—1844. Kocz József,
1845—1848. Buzinkay Ján., 1849—1850. Koreszka Józs., 1851. Vrchovszky Nándor, 1854
Szloboda Nándor, 1861. Kubovits Károly. 1864 Sebesi József, 1867. Kuba János, 1889.
Oszvald János, 1895-tl máig Mitták Rezs.

Szakolcza város tiszti, kezel- és segédszemélyzete az 1898-ik évben
következkbl állott

:

Polgármester, fizetése .

Rendrkapitány, fizetése
Els tanácsnok, fizetése
Második tanácsnok, fizetése .

Fjegyz, mint árvaszéki eladó
fizetése

Tiszti ügyész, fizetése . .

Városi forvos, fizetése.

Városi H-od orvos, fizetése
Számvev, fizetése

Pénztárnok, fizetése 700 frt.

Ellenr, fizetése 700 „
Alszámvev, fizetése .... 700 „

Végrehajtó, fizetése 350 „

Erdmester, fizetése 1100 „

Irattárnok, fizetése 500 „

Állatorvos, fizetése 600 „

Városi gazda, fizetése .... 300 „

Els irnok, fizetése 400 „

II. irnok, fizetése 400 „

Szakolcza, mint a vármegye történetének folyamán megemlítjük, mindig
hazafiságot és áldozatkézséget tanúsított.

Sokat áldoz a város közoktatási és magyar hazafias czélokra.

A millennium alkalmából is többrendü alapitványnyal bizonyitá szinte
törekvését a nemzeti kultúra elmozdítására,

1100 frt.

900 ,
800 „

700 „

1000 „

600 „

500 „

400 „
700



ÉRSEKÚJVÁR KÖZIGAZGATÁSA.

XVI. század közepe táján épült Érsekújvár, melynek
történetét a vármegye történetében bven tárgyaljuk,

mint vár eredetileg nem bírt közigazgatási szervezettel

s tisztán katonai igazgatás alatt állott.

A törökök kizetése után, úgyszólván rögtön, határozott
közigazgatási szervezetet nyer és pedig kivételes helyzettel,

kedvezményekkel és eljogokkal, melyeknek gyakorlata zavar-
talanul fentartatott.

I. Lipótnak 1692-ben kelt kiváltságlevele kiköti, hogy a városba csak
katholikus települk vétethessenek föl, vagy olyanok, akik készek katholi-

kussá lenni, a pallosjogot a király fentartja magának, a nem halálbüntetés-

sel járó ítéletek ellenben a királyhoz fölebbezhetk ; a robotmunkától a vá-
ros lakóit és utódait fölmenti ; szt. Mihály napjától karácsonyig szabad bor-

és gabona-bevitelt enged, szabad használatra engedi át a léki, gugi, görögi
és nyárhídi kincstári földeket és réteket ; helypénzt engedélyez a városnak.

Érsekújvár városának elbbi századokra vonatkozó könyvei nem lévén,

bizonyosan a vár utolsó ostromlása és a törököktl visszafoglalása alkalmá-
val vagy elégtek vagy elvesztek ; — csak 1687. évtl bír hiteles jegyz-
könyvvel.

Érsekújvár városának — a várnak törököktl visszafoglalása után,

els bírája lett

:

1687— 1689. Bogyó Ferencz. Utána következtek :

1690. Köröskény János, 1691—1694. Bogyó Ferencz, 1695. Náray László, 1696. Czompó
István, 1697. Balkó Ferencz, 1698—1701. Bogyó Ferencz, 1702. Köröskény János, 1703—
1707. Bogyó Ferencz, 1708, Grasalkovics János, 1709—1710. Bogdány Ferencz, 1711-1712.
Akerle János, Leonard, 1713. Bogdány Ferencz, 1714—1716. Pesti András, 1717—1719.
Kosztolányi Márton, 1720 -1721. Koreskény Jónás, 1722—1723. Frnmer Mihály, 1724. Kosz-
tolányi Márton, 1725—1726. Durchenvald József, 1727. Kosztolányi Márton, 1728—1729.
Altér Ferencz, 1730. Kereskény Jónás, 1731. Bstó András, 1732—1733. Szorgenfray Miklós,
1734—1735. Estó András, 1736. Durchenvald József, 1737—1738. Pora János, 1739-1740.
Szorgenfray Miklós. 1741. Pora János, 1742. Leszák Lajos, 1743. Pora János, 1744. Dur-
chenvald József, 1745— 1748. Pora János, 1749— 1754. Miké István, 1755—1756. Pora János,
1757 Bosnyák Ferencz, 1758—1760. Frumer Antal, 1761. Újvári Ferencz, 1762— 1764. Fegy-

Miliály, 1765. Pora János, 1766—1767. Vidovits Márton, 1768. Szumeray János, 1769—
1776. Sághy Ferencz, 1777—1778. Endrdy Ádám, 1779—1780. Ujváry Ferencz, 1781—1783.
Endrdy Ádám, 1784—1785. Lamer Miklós, 1786—1792. Jambrikovics László, 1793. Szeni-
czev Ferencz, 17í>4—^1796. Guzsalovics Adalbert, 1797—1801. Jambrikovits László, 1802—
1807. Ágoston Antal, 1808—1814. Sághi Antal, 1815—1817. Márkly Mihály, 1818—1823.
Sághy Antal. 182 í—1828. Paulik István, 1829-1831. Sághy Antal, 1333—1841. Paulik Ist-

ván, 1842—1846. Fogd (iábor, 1«46. Kszegi József, 18Í-7. Fogd Gábor.
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Az 1848 után választott els polgár-

1848. polgármester Tóth József, 1849—1850.
bíró Kszeghi József, 1851. polgármester Velzér Ist-

ván, 1852—1853. bíró Kszeghi József, 1854. polgár-

mester Kapisztóry Ferencz, 1855—1856. polgármester
Kovács József, 1857— 1860. polgármester Hettlényi

Ferencz, 1861. polgármester Kszegby József, 1861

—

1864. polgármester Velzer István, 1864—1867. pol-

gármester Hettlényi Ferencz, 1867—1872. polgármes-
ter Czuczor Ferencz, 1873—1883-ig polgármester
Czuczor Ferencz, 1883— 1891-ig polgármester Paulus
Ignácz, 1891. ápril 30-án polgármester Druga Sán-
dor, 1892. ápril 13-tól polgármester Paulus Ignácz,

1897. május 1-tl Kukán Imre.

Az eredetileg telepítés folytán vegyes

lakosságú város bírái túlnyomó számban

magyar emberek.

Érsekújvár lakóinak száma jelenleg

13588-ra emelkedett. Vagyona a városnak

1.067,150 frt. Ebbl tiszta vagyon 679,672 frt.

Az 1898. évi városi költségvetés sze-

rint a bevétel 84,210 frt 58 kr., kiadás 111,288

frt 35 kr.

A pótadó 38<7 .

Összehasonlításképen ideigtatjuk, hogy

az 1886. évi költségvetés szerint a bevétel

62,094 frt 09 kr., a kiadás 60,467 frt 90 kr., vagyis bevételi többlet 1626

frt 19 kr. volt.

Érsekújvár rendezett tanácsú város tisztikara következ :

Polgármester : Kukán Imre, fizetése 1400 frt.

Tanácsnok : Mattányi Mihály, fizetése 600 ,.

Rendrkapitány: Miklóska Aladár, fizetése 1100 ..

Fjegyz: Kszeghi/ Ferencz, fizetése lakáson s földjavadalma-

záson kivül 700 »

Ügyész : Druga József, fizetése 300 „

Tiszti orvos : Dr. Nestlinger Miklós, fizetése 300 „

Számvev : Galgóczy Gyula, fizetése 1100 „

KUKÁN IMRE, POLGÁRMESTER.

Pénztárnok : Tyúkos János, fizetése

Ellenr : Filo Antal, fizetése

Kapitányi tollnok : Jaksics István, fizetése

Állatorvos : Stern Sándor, fizetése . . .

üazda : Berecz János, fizetése ....

900

550
300



NYITRAVÁRMEGYE TÖRVÉNYKEZÉSE.

A PÖSTYÉNI PELLENGÉR.

yitramegyében is, mint egyebütt 1848. eltt a job-

bágyok ügyeit az úri székek intézték el, —
egyes perekben a szolgabírák bíráskodtak, —
a nemesek örökösödési, birtok stb. pereiben

pedig a megyei törvényszék, s a szabad kir.

városok polgárainak pereiben a városi tanács

itélt els fokon.

Nyitravármegye területén joghatóságot

gyakorló hiteles helyek voltak a nyitrai és

nagyszombati káptalan. Bnügyekben nem-

csak a megyei törvényszék birt pallos-joggal,

vagyis hogy halálos Ítéletet hozhatott, hanem Szakolcza szabad kir. vá-

rosa s egyes nagyobb uradalmak is, melyek azt külön kiváltságképen nyerték.

A legnevezetesebb pör, melyrl a történelem említést tesz, Nyitrame-

gyében Csejte vár úrnjének, Báthory Erzsébetnek, Báthory István volt er-

délyi fejedelem s akkoron már lengyel király nvérének bnpöre volt, mely

nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában is nagy feltnést keltett.

A vizsgálatot maga az ország nádora vezette, mert Báthory Erzsébetet

azzal vádolták, hogy több mint 300 szz leányt ölt meg, s azoknak vérében

fürdött, hogy szépségét fentartsa.

A vizsgálat kiderítette, hogy a híres szépség úrn szolgáinak, különö-

sen egy vén asszonynak s egy kovácsnak segítségével számtalan fiatal leányt

csalogatott a vidékrl a városba, ahol ket halálra kínozta.

Vájjon rültség, vad szenvedély, avagy szépségének fenntartása végett

babonás hite vitte-e t ezen borzasztó gyilkosságokra, arra nézve a vizsgálat

biztos adatokat nem szolgáltat. A nádor azonban bnösnek mondta ki a

szörnyeteg asszonyt, s csakis fivérének, a lengyel királynak köszönhette, hogy

halálos büntetését örökös rabságra változtatták át.

Érdekes ezen perben, hogy a vizsgálati jegyzkönyvek nagy része

magyar nyelven vélelett föl, ami az mutatja, hogy a vár népe többnyire

magyar volt, s a Csejte vára alatt fekv tót falvakban még most is talál-

kozunk ilyen nevekkel : Abafi, Zrínyi, Nagy, Ifjú, Gyermek, Vízvári stb.

A megyei törvénykezésben nevezetes fordulat állott be 1726. évben.

Pallosjog.

Csejtei pór.
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Uj rendezés
1726.

Abszolutizmus.

Törvénykezés
elválaszlása

1871.

Az 1726. évi február hó 27-én Erddy László Ádám gróf, nyitrai püs-
pök és kanczellár, mint örökös fispánnak elnöklete alatt a galgóczi várban
megtartott megyei közgylésen elhatározták ugyanis, hogy ezentúl az igaz-
ságszolgáltatási ügyekben az alispán elnöklete alatt egy mágnás, egy egy-
házi férfiú és hat köznemesbl álló törvényszék bíráskodjék, melynek tag-
jait, a táblabírákat, a fispán nevezi hi.

Az els állandó táblabírákká a fispán kinevezte : a mágnások közül
Berényi András grófot, az egyházi rendbl Prileszky Miklós nyitrai kano-
nokot, s a nemesek közül Sándor Bélát, Bossányi Gábort, Korláthkeöy Lász-
lót, Sipeky Mihályt, Bossányi Pétert, Czingell Gáspárt, Hunyady Isvánt és
Mérey Lászlót rendes táblabírákká; helyettesekké pedig: Pestvármegyey
Józsefet, Bossányi Miklóst, Bossányi Eleket, Bossányi Józsefet, Almássy
Ferenczet, Farkas Gáspárt, Hrabovszky Lászlót, Csery Imrét, Ocskay Sán-
dort, Schlossberg Ferenczet és Vranovics Györgyöt.

Akadályoztatás esetén a mágnást s az egyházi bírót a fispán a megyei
közgylésekre megjelentek közül helyettesítette, a nemesrendi táblabírák
közül pedig ha hatan nem voltak jelen, az alispán hívott be a szükséges
szám kiegészítésére a kinevezett helyettesekbl annyit, amennyi hiányzott.

Ugyanakkor azt is elrendelte a megyei közgylés, hogy a háborús
idk folyama alatt feledésbe ment peres ügyek számbavétessenek, a még be-
fejezetlenek véglegesítése siettessék, azok pedig, melyek már itéletileg el-

döntettek, a per állása szerint a kir. táblához s illetve a hétszemélyes táb-
lához terjesztessenek föl.

Nyitramegye törvényszékének életébl említésreméltó meg, hogy
1831. évi deczember hó 14-én, Ocskay Ignácz másodalispán elnöklete alatt
tartott ülésesében latin nyelven fogalmazott terjedelmes emlékiratot fogadott
el fölterjesztésre, melyben az igazságszolgáltatás minden ágára kiterjesztve
figyelmét, az akkori idknek megfelel számos reformot indítványoz, melyek
kiváló jogtudásról és valódi szabad szellemrl tesznek tanúságot. — Hová
terjesztették föl ezen emlékiratot, arra nézve a megyei levéltárban adatot
szerezni nem sikerült.

A közgylési jegyzkönyveket már 1831. évben kezdték ugyan egyes
jegyzk magyar nyelven vezetni, st egyik-másik 1832. év óta magyarul Ítél-

kezett, de általánosan hivatalossá csak az 1836. évben lett a magyar nyelv.
A szabadságbarcz leveretése után az osztrák abszolút kormány Nyitra-

vármegyét kétfelé választván, két megyei törvényszéket szervezett, s ezek
közül Alsó-Nyitramegyének székhelye volt Nyitra, Fels-Nyitramegyéé pedig
Nagy-Szombat.

Ezen felosztás azonban az 1860. évi októberi diploma kibocsátása után
megsznt s a törvényszék Nyitrán újra egyesíttetett, melynek tagjait az 1871.
évi bírósági szervezésig a megyei közgylés választotta/

Az 1871. évi VIII. és XXXI. tcz. az igazságszolgáltatást államosít-
ván, Nyitramegyében két törvényszék és 11 kir. járásbíróság állíttatott fel,

melyek mködésüket 1872. évi január hó 1-én kezdték meg.
Az egyik törvényszék székhelye volt Nyitra. Els elnöke volt : Thu-

róczy Bálint, bírái
:
Névery Miksa, Búzna Lajos, Ghyczy Ágoston, Bossányi

Vincze, Zerdahelyi Adolf, Máthis János, Rákóczy József és Szálé István.
Nyitrai kir. járásbíróvá kineveztetett : Thuróczy Vilmos, késbb elnök, majd
fispán

; ügyészszé Csenkey Géza. A nyitrai kir. törvényszék alá tartoztak

:

a nyitrai, galgóczi, vágujhelyi, sellyei, érsekújvári, nagy-tapolcsányi, zsám-
bokróti és privigyei járásbíróság.
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A második törvényszék székhelye

volt Szenicz. Ennek személyzete állott

:

elnök : Wrchovszky Nándor ; bírák

:

Berencsy Lajos, Rébay Arnold és L-
rinczy Gyula ; ügyész : a nyitrai kir.

ügyésznek alárendelve Gábel Ferencz.

Területéhez tartozott a szeniczi, szakol-

czai és miavai kir. járásbíróság.

Telekkönyvi hatósággal csak a két

törvényszék és a szakolczai kir. járás-

bíróság volt felrnházva.

Az 1875. évi XXXVI. tczk. a bí-

rósági szervezetet három évre felfüg-

gesztette, s megengedte a kormánynak,

hogy a fölöslegeseknak látszó bíróságo-

kat szüntesse meg s ujakat szervezzen.

Ezen felhatalmazás alapján azután

az igazságügyi miniszter a szeniczi kir.

törvényszéket 1875. évi október hó 1-én

2722/g. m. 75. sz. rendeletével feloszlatá

s egész területét a nyitrai kir. törvény-

székhez csatolta, 1878. évben pedig a

zsámbokréti kir. járásbíróságot szün-

tette meg.

Most tehát Nyitramegye területén

van egy törvényszék és tíz járásbíróság.

A nyitrai kir. törvényszék személyzete

ez id szerint a következ. Elnök : Sándor
(léza. Birák : Sevcsik Gáspár, kir. táblai bírói

czinimel és jelleggel felruházva ; VII. foko-

zatban : Rákóczy József, Szálé István, Török Vincze, Rébay Arnold, Berzeviczy Szilárd,

Prónay István, Mazóly Antal, továbbá a VIII. fokozatban : Horváth József, Névery Ignácz,
Miklóssy Arthur, Szeybold János, Palásthy Vilmos, dr. Argay Béla és dr. Ehrenfeld Gyula.
Albirák : Frantz Gyula ós Dröxler Gusztáv. Összesen elnök, 15 biró, 2 albiró, azonfelül 8
jegyz s aljegyz és 4 joggyakornok.

Az ügyészség tagjai: kir. ügyész: dr. Kubinyi Lajos, alügyészek : dr. Bencsik János,
Reinichovszky és dr. Csernyánszky Aladár.

A kir. törvényszók ügyforgalma az 1897. évben a következ volt. Beadványok : elnöki

4825, polgári 16,341, telenkönyvi 9522, büntet 13,032 és fegyelmi 72, összesen 43,892, 1896.

évi hátrálok 274, elintéztetett 43,843, hátralékban maradt 323 beadvány.
Polgári per folyamatban maradt 1896. év végéa 554. 1897. évben érkezett 211 birtok-

birósági, 46 örökösödési, 26 házassági válóper, egyéb 102, az év végén folyamatban maradt
549 per és 76 örökösödési ügy és per.

Cadügy érkezett 1897. évben 38, hátralékos volt 31, befejeztetett 31, elintézetlen ma-
radt az év végén 32. Tdltókereset érkezett 1897. évben 2380, kereskedelmi 28, 1896. évrl
hátralékos volt 249, 1897. év végén folyamatban maradt 180. Úrbéri ügy 1896. évrl 33,

érkezett 23, elintéztetett 9, hátralékban maradt 47.

A kir. járásbíróságoktól felebbezett sommás felebbviteli ügyekben 1896. évrl hátralék-

ban volt felülvizsgálati (vagyis 50 frton aluli) ügy 20. 1897. évben érkezett 102, hátralék-
ban maradt 9, felfolyamodási hátralék 1, az óv folyamán érkezett 39, elintézetlen maradt 1,

az 50 frt értéket felülhaladó perekben volt hátralék 1896 év végén 179, az 1897. évben
érkezett 492, folyamatban maradt 186. Tárgyalást tartott a felebbezósi tanács 648-at.

Bnügyekben. Vizsgálatokban hátr. 77, az év folyamán érkezett 382, elintéztetett 382.

Bünper maradt 1896. évrl 688, 1897. évben befolyt 1718. Ezekbl elutasított feljelentés 185,

ez eljárás megszüntettetett 1144, felment Ítélet hozatott 111, marasztaló Ítélet 328, az év
ii folyamatban maradt 638 bünper.
A kir. törvényszék által elitélt személyek száma volt az 1897. évben: bntettekért

701, az elz évnél 62-vel kevesebb, vétségekért 321, az elz évinél 140-el kevesebb.
Ezek közül hatóság elleni erszak miatt elitéltetett 35 férfi és 7 n, kik közül volt

40 róm. kath. és 2 izraelita, anyanyelvre 20 magyar, 2 német és 20 tót, korra nézve a
legtöbb vagyis 26 a 24—50 korra esett, s a nk közül a nagyobb rész, 4, huszonnógyóves-
nél fiatalabb volt, 50 évesnél idsebb n pedig egy sem ítéltetett el, ellenben az 50 éves
kort meghaladó elitélt férfiak száma 2 volt, a 60 éves koron tul egy sem. Az elitéltek mind

Szeniczi

törvényszék
megsznik.

SÁNDOR GÉZA
törvényszéki elnök.

Nyitrai törvény-
szék.

Ügyészség.

Ügyforgalom.
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Járásbíróságok

DR. KUBINYI LAJOS
kir. ügyész.

magyar honosok voltak, s magasabb miveltséggel csak 1

birt (köztisztvisel) s elbb még büntetve nem volt 25
férfi és 6 n, már büntetett 10 férfi s 1 n.

Magánosok elleni erszak miatt elitéltetett 51 férfi

és 9 n, és pedig 15 magyar és 45 tót, róm. kath. 59,
izraelita 1. A nk közül nagyobb rész (5) 20—24 éves
volt, s a férfiak közül 50 évnél idsebb volt 8 és 20 évnél
fiatalabb 16, honosságra nézve az összes elitéltek magya-
rok voltak.

Vallás elleni bntett vagy vétség miatt elitéltetelt

8 férfi és 2 n, mindannyi 20 éven aluli korban s ezek
közül volt 4 magyar, 1 német és 5 tót, vallásra nézve 8
róm. kath., 1 ág. ev. és 1 izraelita, mind magyar honosok.

Személyes szabadság megsértése miatt elitéltetett
15 férfi és pedig 13 magyar, 1 német és 1 tót, korra nézve
16—30 évesek, róm. kath. 13, ág. ev. 1 és izr. 1, maga-
sabb mveltség volt 1.

Hamis eskü, hamis tanuzás és hamis vád miatt
elitéltetett 49 férfi és 2 n. A nk 16—23 évesek voltak,
mig a férfiak közül 21 esik a 21 éven aluli korra és csak
egy a 40 évet meghaladó korra. Anyanyelvre 30 magyar,
18 német és 3 tót, vallásra 48 róm. kath és 3 izr., ma-
gasabb miveltségü 2, mind magyar honos.

Szemérem elleni tüntett vagy vétség miatt 4 férfi

és 2 n. A férfiak mind 24 éven aluli korban, az egyikn 16 évnél fiatalabb, a másik 20 évet már betöltött, de 23 évnél nem idsebb, mindannyi
róm. kath. s magyar honos, anyanyelvre pedig 4 magyar és 2 német, ns volt 1 férfi,

törvényesen elvált 1 n, özvegy 1 n, a többi nem házas.

Rágalmazás miatt : 30 férfi és 5 n, mindannyian 16—40 éves korban s közöttük 25
magyar, 1 német és 9 tót, vallásra 30 róm. kath. és 5 izr., mind magyar honosok.

Ember élete elleni büntettek és vétségek miatt elitéltetett 42 férfi és 17 n. A férfiak
közül szándékos emberölésért 27, n 3, gyermekölésért 10 n és magzatelhajtásért 3 n,
anyanyelvre 17 magyar, 1 német s 41 tót, róm. kath. 50, izr. 9, korra nézve 10n 20 éven
alul, a többi 20—40 éves, a férfiak közül 20 éven alul 1, 20—40 éves korban 38, 40—60
éves korban 3, ns vagy férjes volt 18, elvált 2, a többi ntlen s illetve hajadon, még pedig
a gyermekölésért 8 hajadon ós 2 özvegy, magzatelhajtásért 2 férjes n s 1 özvegy, mind
magyar honos.

Vagyon elleni büntettek- és vétségekórt elitéltetett 469 férfi s 26 n. Ezek közül 16
éven aluli korban lopásért 101 férfi, sikkasztásért 15 férfi, jogtalan elsajátításért 8 férfi,

orgazdaságért 1 n, csalásért 5 férfi, gyujtogatásórt 10 férfi, más vagyonának megrongá-
lásáért 12 férfi. A bnösök közül 50 évnél idsebb volt li férfi, a többi a 16—50 éves
korra esik, még pedig legnagyobb számban (120) a 40—50 éves korra s a nk közül leg-
több (16) a 24—40 éves, vallás tekintetében 436 róm. kalh., 12 ág. ev. s 47 izraelita.

Okirathamisításért elítéltetett 20 férfi, 3 n, mind 24—60 éves korban, köztük 4 ma-
gasabb miveltséggel biró.

A kir. ügyészség beadványainak összes száma volt 15,504. a mi mind elintéztetett.
A nyitrai kir. járásbíróság személyzete : járásbiró Juhász Vincze (VII. fok.), albirák :

dr. Kovách Ödön, dr. Gáspár Lajos ós Krócsy József. A beadványok száma 1897. évben:
polgári 19,887, bnvádi 4963, elnöki 324, 1896. évi hátralék volt 124, 1897. év végén ma-
radt 135. Sommás per indíttatott 1897. évben 1551, hátralék volt 515, az év végén maradt
388. Fizetési meghagyást kértek 459 esetben. Vétségi és kihágási ügy volt 1896. év végén
346, érkezett uj ügy 904, az év végén folyamatban maradt 356. Örökösödési ügy volt az
év folyamán összesen 429, melyekbl 187 a hagyaték átadásával és 11 perre utasítással
fejeztetett be.

A nagy-tapolcsányi kir. járásbíróságnál van alkalmazva : kir. jái-ásbiró : dr. Girtler
Aladár, albirák: Havel József, Váray József éá Kenjssey Kálmán s egy aljegyz. A bead-
ványok száma volt: polgári 9376, telekkönyvi 6045, bnvádi 5971 és elnöki 686, melyek
mind elintéztettek. Polgári per hátralékos volt 201, 1897. évben érkezett 1402, elintézetlen
maradt az év végén 290, fizetési meghagyás kereteit 660.

Bnvizsgálat hátr. 19, újonnan érkezett 187, befejezetlen 25. Vétségi s kihágási
ügyekben hátr. 183, új 917, az év végen folyamatban maradt 128.

Örökösödési ügy érkezett az év folyamán 315, folyamatban maradt (az elz évi hát-
ralékot is beszámítva) 276.

Privigyei kir. járásbíróság személyzete : járásbiró Tivadar László, albiró Oravecz
Béla s egy aljegyz. Ügyforgalma : polgári beadványok : hátralék 30, érkezett 8784, telek-
könyvi hátralék 20, érkezeit 3101, bnvádi hátralék 20, érkezett 2384, elnöki 418. Elintéz-
tetett mind.

Polgári perek : hátralék 493, újonnan érkezett 673, folyamatban maradt 777. Fizetési
meghagyás kibocsáttatott 594.

Bünvizsgálat
: hátralék 31, új 61, az végén folyamatban maradt 22. Vétségi s kihá-

gási ügy hátralék 120, érkezett 347, hátralék az év végén 52.

Örökösödési ügy 1897. évben folyamatba tétetett 401, elintézetlen maradt (a hátralék
betudásával) 276.

Galgóczi kir. járásbíróságnál : járásbiró: ifj., Sándor Géza albirák: Nagy Ármin,
Panghy Tgnácz és Turtsányi Károly s egy aljegyz. Ügyforgalma: polgári hátralék 29,
érkezett 11,108, elintézetlen maradt 385, telekkönyvi beadvány-hátralék 89, érke/.ett 7276,



Nyitravármegye törvénykezése. 459

POXGRÁCZ KÁLMÁN
nyitrai kir. körjegyz, kamarai elaök.

elintézetlen 196, bnvádi beadvány érkezett 3318, elintézetlen

maradt 141, elnöki érkezett 421.

Polgári per : hátralék 1238, érkezett új 776, befejezet-

len 1525 (ezek közt a felek meg- nem jelenése miatt szüne-

tel 1359 per). Fizetési meghagyás kéretett 560.

Bünvizsgálat : hátralék 51, új 197, folyamatban marudt

51. Vétségi és kihágási ügy : hátralék 121, érkezett 588, el-

intézetlen maradt 192.

Örökösödési ügy érkezett 1897. évben 366, folyamat-

ban maradt (a hátralék betudá- sávul) 182.

A vág-sellyei kir. járásbíróságnál : járásbiró Ruttkay
János, albiró Ruszéi János s egy aljegyz. Az 1897. évben

érkezett polgári beadvány 6533, hátralék volt 62, az év vé-

gén elintézetlen maradt 70, telekkönyvi beadvány volt 6088,

hátralék 195, elintéztetett mind, büntet beadvány volt 2124.

hátralék 50, mind elintéztetett, elnöki beadvány 498.

Polgári per érkezett 474, hátralék volt 188, hátralék-

ban maradt 359. Fizetési megkagyás volt 567.

Bünvizsgálat érkezett 88, hátralék 24, az év végén
folyamatban maradt 38. Vétségi és kihágási ügy hátralék

volt 119, érkezett 323, elintézetlen maradt 76.

Örökösödési ügy folyamatba tétetett 307, az év végén
befejezetlen maradt (a hátralékkal) 154.

Az érsekújvári kir. járásbíróságnál r járásbiró : dr. Szirányi György, albirák : Druga

János, dr. Köves Antal és dr. Martényi Árpád s egy aljegyz. 1397. évben érkezett polgári

beadvány 13,956, telekkönyvi 6825, büntet 4598 és elnöki 608, elintéztetett mind.

Polgári per érkezett 1465. hátralék volt 1526, folyamatban maradt az 1460 szünetel

perrel együtt 2203. Fizetési meghagyás kéretett 863.

Bünvizsgálat volt hátralék 60, érkezett 141, folyamatban maradt 38. Vétségi és kihá-

gási ügy hátralékos volt 223, érkezett 472, befejezetlen maradt 206.

Örökösödési ügy volt 300, folyamatban maradt 73.

A vágújhelyi kir. járásbíróságnál : járásbiró : dr. Fityma Sándor, másod járásbiró:

Kochanovszky György, albiró : Scheffer Miklós s egy albirói állás üresedésben, továbbá

egy aljegyz. 1897. évben érkezett 11,377 polgári beadvány, elintéztetett 11,139, telekkönyvi

beadvány hátralék volt 269, érkezett 5476, elintéztetett 5596, bnvádi beadvány érkezett 2506,

elintézetett 2311, elnöki beadvány 500.

Polgári per hátralék volt 545, érkezett 1250, elintéztetett 1176, hátralek bl7, ezek

közt 356 szünetel. . ..

Bnügyi vizsgálat hátralék 16, érkezett 71, befejeztetett 53. Vétségi s kihagasi ugy

hátralék volt 52, érkezett 366. Fizetési meghagyás kéretett 587. 1897. évben folyamatba

tétetett 471 ügy, folyamatban maradt az óv végén 311.

Miavai kir. járásbíróságnál járásbiró: Jeszenszky Béla, albirák: Penoczky Endre es

Krenedits. Polgári beadvány hátralék 118, érkezett 1897. évben 5745, elintéztetett 5664.

Telekkönyvi beadvány hátralék 225, érkezett 5905, elintéztetett 5885. Bnvádi beadvány

hátralék 40. érkezett 2505, elintéztetett 2504. Elnöki beadvány 500.

Polgári perhátralék volt 433, érkezett 662, befejeztetett 462, a 633 hátralékosból 4b/

szünetel. Fizetési meghagyás kéretett 647.

Bünvizsgálat hátralék 29, érkezett 69, befejeztetett 65. Véstégi és kihágási ugy hátr.

volt 123, érkezett 311, befejezetlen maradt az év végén 139.

Örökösödési ügy érkezett 1897. évben 238, folyamatban maradt a régiekkel együtt 158.

Szeniczi kir. járásbíróságnál, járásbiró : Martényi Sándor, albirák : Simonffy Gyula ós

Táborszky Károly. Polgári beadvány hátralék volt 263, 1897. évben érkezett 7344, elintéz-

tetett 7607, telekkönyvi hátralék 147, érkezett 5688, elintéztetett 5688, bnvádi beadvány

érkezett 2282, elintéztetett mind, elnöki 553.

Polgári per hátralék volt 269, érkezett 869, befejeztetett 955, hátralék maradt 183.

Fizetési meghagyás kéretett 321. Örökösödési ügy érkezett 328, folyamatban maradt 91.

Bnvizsgálat : hátralék 12, érkezett 96, befejezetlen az év végén 25. Vétségi ós kihá-

gási ügy hátralék 66, érkezett 339, hátralék maradt 61.

Szakolczai kir. járásbíróságnál, járásbiró : Hamar Gyula, albiró : Selley Ármin s egy

aljegyz. Polgári beadvány érkezett 1897. évben 7351, telekkönyvi 4481, bnvádi 243 1,

elnöki 416, elintéztetett mind.
Polgári per hátralék volt 59, érkezett 517, befejeztetett 539. Fizetési meghagyás ké-

retett 147. Bünvizsgálat volt hátralék 34, érkezett 72, befejeztetett 62. Vétségi és kihágási

ügy hátralék volt 37, érkezett 215, befejezetlen maradt 32. Örökösödési ügy érkezett 1897.

évben 329, folyamatban maradt (a régieket is betudva) 154.

Telekkönyvi értékforgalom 1897. évben a következ: 1. A nyitrai telekkönyvi hatóság-

nál tulajdonváltozás szerzdés alapján 796 esetben 1.351,181 frt 89 kr., birói árverés 136

esetben 61,637 frt 50 kr., haláleset következtében 239 és pedig 303,572 frt 82 kr. zálogjogi

bekebelezés, kötelez vagy más okirat alapján 712 esetben 1.394,578 frt 54 kr., igazolt elo-

jr.ryzés 26, összesen 13,399 fr. 70 kr., végrehajtás útján 375 esetben 116,4i3 frt 73 kr., ha-

gyatéki utón 140 esetben 86,730 fit 45 kr. Törültetett 841 esetben 770,526 frt 19 kr. 2. A
na^y-tapolcsányi kir. járásbíróságnál tulajdonvál- tozás szerzdós alapján589 esetben 608,384

frt 87 kr. értékben, birói árverés utján 156 esetben 115,487 frt 85 kr., haláleset folytán 107

esetben 105,738 frt 10 kr. értékben. Új zálogjogi teher keletkezett kötelez vagy más okirat

alapján 911 esetben 968,923 frt 4i kr., igazolt eljegyzés 20 esetben 17,384 frt 74 kr., vg-

58*
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rehajtás utján 390 esetben
96,045 frt 22 kr., hagya-
téki átadás által 9 esetben
2947 frt 71 kr. Töröltetett

678 esetben 682,462 frt 79

kr. 3. A privigyei kir. já-

rásbíróságnál tulajdon-

változás szerzdés alapján
532 esetben 377,236 frt 48
kr értékben, birói árverés
utján 20 esetben 4582 frt

62 kr , haláleset következ-
tében 348 esetben 120,172
frt 81 kr. Új teher beke-
beleztetett kötelez alap-

ján 300 esetben 69,864 frt

3 kr., igazolt eljegyzés
3 esetben 667 frt 96 kr.,

végrehajtás utján 38 eset-

ben 13,551 frt 58 kr., ha-
gyaték-átadásra 1 esetben
85,000 frt. Töröltetett te-

her 411 esetben 63,185 frt

48 kr., 456 frt váltópénz
és 1000 frt pengpónz. 4.

A galgóczi kir. járás bí-

róságnál tulajdon-átruhá-
zás szerzdés alapján 1498
esetben 579,945 frt érték-

ben, birói árverés utján
260 esetben 27,895 frt, ha-

gyatéki ulon 189 esetben 80,456 frt. Új teher keletkezett kötelez alapján 1302 esetben
801,243 frt, igazolt eljegyzés 40, összesen 15,333 frt, végrehajtási zálogjog bekebelezése 301
esetben 35,777 frt, hagyatéki átadás folytán 65 esetben 18,789 frt. Töröltetett teher 690
esetben 114.108 frt. 5. Vágsellyei kir. járásbíróságnál tulajdonváltozás szerzdés alapján
626 esetben 250,84 frt 90 kr. ártékben, árverés utján 20 esetben 274,555 frt, hagya-
téki utón 201 esetben 183,819 frt. Új teher bekebeleztetett kötelez alax>ján 755 eset-

ben 202,405 frt 50 kr., végrehajtási zálogjegy 97 esetben 7445 frt 75 kr., igazolt el-
jegyzés 13, összesen 9735 frt, hagyatéki átadás utján 29 esetben 5569 frt 32 kr. Töröl-
tetett 753 esetben, összesen 870,289 frt 8 kr. teher. 6. Az érsekújvári kir. járásbíró-

ságnál tulajdonváltozás szerzdés alapján 591 esetben 614,884 frt 16 kr., árverési utón 28
esetben 72,608 frt értékben, haláleset következtében 219 esetben 217,987 frt 20 kr, Új teher
keletkezett kötelez alapján 172,207 frt 72 kr., továbbá 230,879 korona, igazolt eljegyzés
7 eset 2438 frt, végrehajtási zálogjog 238 esetben 104,090 frt 19 kr.. hagyatéki átadás által

6 esetben 638 frt 31 kr. Töröltetett teher 454 esetben 311,614 frt 49 kr. 7. A vágujhelyi
kir. járásbíróságnál tulajdonváltozás szerzdés alapján 1076 esetben 250,336 frt értékben,
árverés által 63 esetben 44,722 frt 75 kr., haláleset következtében 445 esetben 102,397 frt 67
kr. Új teher kebeleztetett be kötelez alapján 295 esetben 128,675 frt 69 kr. és 900 frt évi

életjáradék, igazolás utján 15 esetben 7363 frt 9 kr., végrehajtási zálogjog 132 esetben
17,500 frt 8 kr., hagyatéki átadás 168 esetben 6070 frt 41 kr. Törült teher 499 esetben
105,314 frt 47 kr. és 1410 frt 48 kr. peng pénz. 8. A miavai kir. járásbíróságnál tulajdon-
változás szerzdés alapján 866 esetben 147,819 frt 50 kr. érték, birói árverés által 62 eset-

ben 11,548 frt haláleset következtében 320 esetben 197,214 frt. Új terhek keletkeztek kö-
telez alapján 546 esetben 38,250 frt 75 kr., eljegyzés igazolása 54 esetben 5460 frt, végre-
hajtási zálogjog 196 esetben 18,931 frt, hagyatéki átadás 3 esetben 2450 frt. Törült teher 64
esetben 9894 frt. 9. A szeniczi kir. járásbíróságnál tulajdonváltozás szerzdés alapján 1017
esetben 322,411 írt, 78 kr. érték, birói árverés utján 9 esetben 3558 frt 30 kr., halálesat kö-
vetkeztében 291 esetben 28,950 frt 49 kr. Új terhek kebeleztettek be kötelez alapján 961
esetben 935,730 frt 54 kr, igazolt eljegyzés 9, összesen 2928 frt 45 kr., végrehajtási zá-

logjog 221 esetben 110,804 frt 6 kr., hagyatéki átadás 39 esetben 15,021 frt 51 kr. Töröl-
tetett 379 esetben 200,369 frt 99 kr. teher. 10. A szakolczai kir. járásbíróságnál tulajdon-

változás szerzdés alapján 532 esetben 372,980 frt 55 kr., árverés által 29 esetben 9456 frt

49 kr., haláleset következtében 171 esetben 174.580 frt 63 kr. Új terhek kebeleztettek be
kötelez alapján 475 esetben 167,914 frt 29 kr, igazolt eljegyzés 7, összesen 1217 frt 89

kr , végrehajtási zálogjog 175 esetben 14,698 frt 50 kr., hagvatéki átadási esetben 1800 frt.

Töröltetett 322 esetben 96,417 frt 61 kr., 130 frt váltó- és 28~28 frt 66 kr. peng pénz.

Az egész megye területén 6 kir. közjegyz van, és pedig Nyitrán,

Nagy-Tapolcsányban, Érsekújvárott, Vágújhelyen, Szeniezen és Szakolczán.

A kamara Pozsonyban van, a kamara elnöke azonban Pongrácz Kámán kir.

közjegyz Nyitrán.

Az ügyvédek létszáma Nyitrán 35, Nagy-Tapolcsányban 9, Privigyén

(s a járásban) 6, Érsekújvárott 10, Vág-Sellyén 3, Galgóezon 8, Vágújhelyen
8, Miaván 5, Szeniezen (s a járásban) 9, Szakolczán (és Holicson) 5. A
kamara székhelye Pozsony.



AZ EGYHÁZI KÖZIGAZGATÁS NYITRAVÁRMEGYÉBEN.

yitravármegye történetének írója nyomról-nyomra kíséri a
kereszténység meghonosodása óta az egyházi kormányzat
fejldését a kereszténység els századaiban, késbbi uralma
alatt, valamint harczait a reformáczió óta.

Itt tehát csupán a jelenlegi egyházi kormányzati beosztást akarjuk
röviden ismertetni.

A vármegye történetébl megtudhatjuk, hogy a nyitrai r. kath. püs-
pökség szintén a si püspökségek közé tartozik. Minthogy azonban csak
késbb hasíttatott ki az esztergomi érsekség megyéjébl : Nyitravármegyének
nagyobb része ma is az esztergomi fegyházmegyéhez tartozik s a nyitrai
püspök a megyének csak kisebb része fölött bír joghatósággal. Ezenkívül
egy kisebb területrész, a privigyei járás egy része, a beszterczebányai püs-
pöki egyházmegyéhez tartozik, úgy hogy Nyitravármegye, a mi a kath.
egyházmegyéknél csupán Pest-Pilis-Solt-Kiskúnmegyében fordul el, egy-
házilag három kath. püspökség egyházmegyéje közt oszlik meg.

Az esztergomi fegyházmegyének négy fesperessége bir plébániákkal
a vármegye területén. Kiterjed az érsekújvári, a vágsellyei járásra, a nyitrai
járás déli részére, a nagytapolesányira és vágújhelyire részben, a zsámbok-
réti, galgóczi, pöstyéni, miavai, szeniczi és szakolczai járásokra, tehát Nyitra-
vármegye egész nyugoti s részben déli és keleti részére.

1. A komáromi föesperesség a következ alesperességekkel

:

Az érsekújvári alesperesség. E kerületnek négy plébániája Komáromvár-
megye területén fekszik ; 7 ellenben Nyitrában, nevezetesen : Bánkeszi, Érsek-
újvár, Komját, Nagy-Kér, Nagy-Surány, Tardoskedd, Tót-Megyer.

A nagyczétényi alesperesség 8 plébániával: Özdöge, Fels-Szlls, Nagy-
Czétény, Nagy-Emke, Nagy-Hind, Nagy-Lapás, Szent-Mihályúr, Vajk.

A vágsellyei alesperességbl 4 plébánia : Farkasd, Negyed, Vág-Királyfa,
Vág-Sellye.

2. A nyitrai föe*peressé(/ a következ alesperességekkel:
Nagytapolcsámji alesperesség 9 plébániával : Baj na, Kis-Vendég, Koros,

Nadlány, Nagy-Jácz, Nagy-Tapolcsány, Prassicz, Sissó, Závada
A radosnai alesperesség 12 plébániával : Alsó-Merasicz, Ar.danócz, Cscr-

mend, Fels-Attrak, Fels-Vásárd, Nagy-Pvippény, .Nyitra-Ludány, Nyitra-
l'ászió, Nyitra-Pereszlény

;
Nyitra-Sárf, Radosna, l

T

rmincz.
A qalqóczi alesperesség 6 plébániával : Galgócz, Hradek, Moraván,

Nagy-Modró, O-Lehota, Szokolócz.
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Az újlaki alesperesség 10 plébániával: Alsó-Récsény, Assakürt, Eger-

szeg, Kis-Bál, Lakács, Suránka, Udvarnok, Újlak, Üzbég, Vicsáp-Apáti.

Az ürményi alesperesség 8 plébániával : Alsó-Jattó, Hosszúfalu, Köpösd,

Sempte, Sopornya, Szelcze, Tornócz, Crmény.

A NYITRAI SZÉKESEGYHÁZ BELSEJE.

3. A sasvári fesperesség következ alespcrességekkel

:

Sasvári alesperesség 15 plébániával : Broczkó, Csási, Dojcs, Egbell,

Holics, Kopesány, Kúti, Nagy-Koreszló, Péterfalva, Kadosócz, Sasvár, Ste-

panó, Szakolcza, Szomolánka, Unin.

Csejtei alesperesség 8 plébániával : Csejte, Krakován, Pobedim, Podola,

Pöstyén, Vág-Szt-Kereszt, Vág-Ujhely, Verbó.
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Miavai alesperesség 7 plébániá-
val : Alsó-Botfalu,, Brezova, Hralko-
vistye, Miava , Ó-Tura, Turoluka,
Vagyócz.

Szeniczi alesperesség 10 plébá-
niával: Chropó, Hradist, Jablonicz,
Korlátk, Otruszkó, Rohó, Sándori',

Szenicz, Szobotist, Verbócz.
Jóki alesperesség 8 plébániával

:

Alsó-Dombó, Dejte, Jók, Kátlócz,
Lancsár, Lopassó, Nahács, Vittenez.

Nagy-kosztolányi alesperesség 9
plébániával: Bori, Drahóez, Fels-
Zelle, Lipótvár (fegyház), Madunicz,
Nagy-Kosztolány, Puszta-Vogyerád,
rjvároska, Veszele.

A nagyszombati alcsperesi kerü-
letbl 2 plébánia, nevezetesen Bucsány
és Alaniga.

Az esztergomi fegyházmegyének
tehát összesen 119 plébániája van
Nyitravármegye területén.

A nyitná püspöki egyházme-
gye a nyitrai, vágsellyei, nagytapol-
csanyi, zsámbokréti és privigyei já-

rásoknak csak egy-egy részére terjed

ki, úgy, hogy Nyitravármegyének kö-
zepét foglalja el, melyet az esztergomi
fegyházmegye területe kétfell kö-
rülfog. A nyitrai egyházmegyéhez tar-

tozik ezenkívül Trencsénvármegye
egészbon. Az egyházmegyének össze-

sen 132 plébániája van, ebbl azonban

1 . A székesegyházi föesperesség alatt

:

A nyitrai alesperesség 7 plébániával : Nyitra-alsóváros,

város, Darázs, Kolon, Nyitra-Gerencsér, Pográny, Zsére.

A moesonoki alesperesség 6 plébániával : Berencs, Csápor, Alsó-Körös-
kény, Mocsonok, Nyitra-Ivánka, Üreg.

A kovarczi alesperesség 6 plébániával : Kis-Appony, Fels-Elefánt,

Kovarcz, Nyitra-Szerdahely, Szalakusz, Szolcsán.

A ezkacsáni alesperesség 8 plébániával : Nagy-Béhez, Nagy-Bossány,
Chinorán, Kolos, Nyitra-Zsámbokrét, Széplak, Szkacsán, Tkés-Ujfalu.

2. A gradnai föesperesség alatt

:

A rudnai alesperesség 5 plébániával : Csávoj, Divék, Kosztolnafalu,

Rudnó, Valaszka-Bela.

A vesdeniczi alesperesség 5 plébániával : Alsó-Lelócz, Fels-Vesztenicz,
Kesclk-Podhrágy, Nyitra-Novák, Nyitra-Szucsán.

A trencséni és zsolnai fesperességek egészen Trencsénvármegye terü-

letén feküsznek.

A nyitrai püspökök közt nevezetesebb szerepet játszottak hazánk tör-

ténetében Széchy Dénes biboros, késbb esztergomi érsek (1437—1439.),

Simeon, I. Ulászló fkanczcllárja, Podmaniczky István, a ki Szapolyai Jánost,

majd I. Ferdinándot és nejét Székesfehérvárott királylyá koronázta, Fejér-

kövy István, késbb esztergomi érsek, helytartó, Forgách Ferencz, a ki

szintén esztergomi érsek lett (1598— 1607.), Szelepchényi György, esztergomi

érsek (1648—1666.), erddi Pálffy Tamás, királyi kanezellár (1670—1679.),

a nyitrai vár ujjáépítje, gr. Eszterházy Imre (1740—1763.), a jelen század-

ban Pálugyay Imre, Vurum József és Roskoványi Ágoston.
\'\ itra jelenlegi püspöke Bende Imre, a Ferencz József-rend nagy-

BENDE IMRE, NYITRAI PÜSPÖK.

Nyitravármegye területén csak 37.

Nyitra-fels-
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keresztese, a ki 1824. aug. 28-án született Baján. Pappá szentelteti 1847-ben.

1852-ben Kalocsán érseki levéltárnok, 1853-ban szentszéki jegyz lett, 1854-

ben futtáid plébános, 1869-ben újvidéki plébános lett, majd 1881-ben Újvi-

déken országgylési képviselvé választották. Mint újvidéki plébánost 1886-

A SZAKOLCZAI R. KATH. FTEMPLOM BELSEJE

ban bcszterczebányai püspökké nevezték ki, mely állásában még fokozottabb

mértékben fejtette ki hazafias, a magyar nemzeti kultúrát erélyesen felkaroló

mködését. Roskoványi Ágost halála után, 1894-ben, nyitrai püspökké
nevezték ki. Nyitrán ünnepelte, 1897. szeptember 8-án, általános örömtünte-
tés közepett, áldozó-papságának ötvenéves jubileumát.

A nyitrai püspökség mellett fennálló káptalan tiz kanonokból áll.

A besztercebányai püspökségnek egy fespercssége, a nyitrai fesperes-

ség egy alesperesi kerülete, nevezetesen a bajmóezi van Nyitra területén 12
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plébániával, melyek következk : Bajmócz, Brezán, Chrenócz, Cách, Gajdéi,

Handlpva, Kós, Lazán, Privigye, Szebedrázs, Német-Próna, Tuzsina.

Összesen tehát Nyitravármegyében 168 r. kath. plébánia áll a három
egyházmegye fennhatósága alatt.

A VAGUJHELYI templom belseje.

Az ág. evangelihtsoh, a kik 54700-an vannak a megyében, fleg a miavai
és szenk-zi járásban, a Dunán inneni egyházkerülethez tartoznak s még
pedig a következ anya-egyházközségekhez : Assakürt, Alsó-Botfalu, Brezova,
Bukócz, Csácsó, Császtkó, Fels-Zelle, Holics, Hluboka, Kosztolna, Krajna,
Lubina, Miava, Nagy-Pritrzsd, Szakolcza, Ó-Tura, Salgó, Szenicz, Vág-
Ujhely.

Ev. reformátusok csak a vármegye déli részén, nevezetesen a vágsellyei,

járásban laknak nagyobb számmal és itt-ott a vármegyében szétszórtan,

mindössze 7339. A dunántúli ev. ref. egyházkerülethez tartozó anyahit-
községeik a következk : Alsó-Szlls, Farkasd, Kis-Mánya, Magyar-Sók,
Negyed.

Magyarország Vármegyói és Városai : Nyitravármegye. 59
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. NY1TRA VÁRÁNAK REGI KÉPE.

NYITRAVARMEGYE TÖRTENETE.

slakók

Östelepe
kutatói

I. NYITRA STÖRTÉN KTIC.

yitravármegyének épp úgy mint hazánk s-
lakóira, ezek míveltségi állapotára vonat-

kozó tudásunk is puszta sejtés. Látjuk

egyes elszórt, töredékes emlékeit s kép-

zel-tehetségünk egész erejét kell mozgó-

sítanunk, hogy a tarka emlék-töredékek-

bl legalább elmosódott képét kaphassuk

a rég elmúlt idknek. A tudósok szépen

körvonalozott, de igen gyenge alapon álló

elméletei korszakokra osztották e legen-

szerszámainak maradványaiból, a szerint,

vas-anyagból készültek, három megfelel

elnevezés korszakot különböztetnek meg. De vájjon ki tudná megvonni

ezen elméleti korszakok határát s behelyezni azokat az idk nagy meny-
nyiségébe ? Worsaae kutatásai révén egy bizonyos, hogy mai hazánk te-

rületén, egész a római uralom felléptéig a kkorszakot követ bronzkorszak

divott s az si vaskorszak csak a nagyobb míveltség terjedésével tudott

magának utat törni.

Mint hazánk területén egyebütt, úgy Nyitravármegyében is találkoztak

egyes szakképzett, lelkes, fáradalomtól és áldozattól nem irtózó férfiak, kik

hízás buzgalommal bontogatták azokat a dombokat, melyeket östélepeh jel-

zinek tartottak, s melyek sokszor szkmarkúan fizettek a fáradozásért.

dás idt. Az akkor élt népek

amint ezek M-, bronz- vagy
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Ezek sorából különösen is ki kell emelnünk br. Mednyánszky Dénest, ki íi

Vág völgyében, Rakovszky Ferenczet, ki a Nyitravölgyének északi részében

és Sándorfi Nándort, ki a Kis-Kárpátok tövében, a megye nyugati határ-

szélein ástak ki érdekes és tanulságos telepeket.

Rómer Flóris a régészet Kalauzában a történelem eltti kornak Nyitra-

megye területén lév telepeit is felsorolja. Szerinte skori telepek voltak a

mai Család, Hernyó, Cserepes, Setétkút, Gesztes, Kulunto, Bélád, Mogyoró és

Ghymes határaiban. Bronzkoriak pedig Családon, ahol egy vörösréz vés,
Hradistyén, hol aranyfonál, Miaván, hol aranyt, Nyitrán, hol több bronz-

vés találtatott és a Verebély meg Vajk közé es részekben, hol igen sok

bronzkori cserép nyomaira akadtak. Természetes, hogy a tudós régész e

kimutatásban inkább csak a határvonalak megállapítására, mint a községek

felsorolására törekedett. Csak így magyarázható, hogy a nyitramegyei tele-

pek leírásánál a barsmegyei határközségeket sorolja fel.

Az ujabb kutatások ezen stelepek számát nagyban növelték. A Vág
völgyében ujabb vizsgálat alapján kitnt, hogy Moraván, amint azt már ré-

gebben sejtették, csakugyan stelep, mert az ottani téglavet lsz anyagá-

ban slényi csontok fordulnak el.

Berencsen, a sziklaormon épült várrom alatt észak felé nyúló völgybl Lelhelyek.

cserepek és keszközök kerültek el. O-Tnrán egy kbaltát, számos bronz-

tárgyat, köztük igen szép bronztrt is találtak.

A csejtei vár lankás oldalán nagyterjedelm stelep nyoma látszik.

Mindez kétségtelenül arra utal, hogy a közelben nagyméret urna-temet

rejlik. A szerteszét hever cserepekbl, melyeknek anyaga durva, szemcsés

gyúrmány, gyakran borsónyi nag}Tságú fehér, szögletes kdarabokkal be-

hintve, valamint egyes elkerült s letört fül- és karimarészekbl, bizonyos-

nak látszik, hogy itt felette nagyméret vaskos edények is lehettek az

urnák között. Magát a temett azonban eddig feltalálni nem sikerült.

A Verbóról Brezova felé vezet szk völgy baloldalán egy érdekes

földvár hirdeti a megye si lakóinak nyomát. A földvár, melyet elször

Sándorfi Nándor ismertetett meg a tudós világgal, Pusztavesz község fölött

emelkedik s az átjáró oly pontján van, honnan az egész körülfekv vidékre

biztos az áttekintés. Megfelel tehát czéljának. rhelyül szolgált, kétségtele-

nül a vidék slakóinak, mint a hogy rhely volt a nádasi földvár, a nahácsi

Prekázska sánczdomb, a Vittencz felett emelked csupasz domb és a lopassói

magaslat. Galgóczon hun-avar jelleg igen nevezetes lelet került napvilágra.

Az ott talált sírban, a ló-csontváz és emberi csontok mellett a IX. és X.
századból származó arany- és ezüst-ékszereket találtak.

A Nyitra-völgyében, Nyitra városától egész a hegyek aljába helyezett

Ilujmóczig, lépten-nyomon akadnak slakók telepeire. Tkésujfalun egy szép

kbalta került el a vízmosásból, Nyitraszegen, még a Nyitramegye felé es
részen, nagy kiterjedés urna-temett ásatott fel Majláth Béla, a buzgó Ra-
kovszhj Ferencz segédkezésével. Legnevezetesebbek azonban azok az ásatá-

sok, melyeket Rakovszky Ferencz maga végzett.

A Nyitra völgyét a Garam völgyétl elválasztó hatalmas hegyláncz

tövében, Privigyétl dél felé, Nagy-Lehota község rétjén, dombalakú emelke-

dések vonták magukra a tudós régész figyelmét. Az a körülmény, hogy e

dombocskák csak csekély távolban voltak egymástól, igen reávallott egy
skori sírmezre. A megejtett ásatás igazolta a sejtelmet. Késbbi vizsgá-

lódásokból azután kitnt, hogy az egész vidék, kivált a Nóvák, Rudnó,

Podhrágg, Kosztolány, Privigye és Bajmócz által határolt terület, telve van

59*



468 Nyitravármegye története.

skori telepek maradványaival. Rakovszky ezen területrl térképet is készí-

tett, amelyen az összes lelhelyeket megjelölte úgy, hogy az érdekldk a

privigyei járásra nézve teljes tájékozást nyerhetnek.

A nagy-lehotai sírmezö számos, mintegy 20—25 cm. magasságú, 2—

3

átmérj s egymástól 4—6 m. távolságra fekv, fejnagyságú kövekkel kö-

rített dombokból áll. Az egyes sírok alapfala, mely kkeménységre kiégetett

talajra elhelyezett kövekbl van alkotva, mintegy 2 méter hosszú. Ennek
két végébl csonka kúp alakjában, boltozatosán, egymásra rakott kövekbl
van a sír oldalfala elkészítve. Az alapfal közepére egy nagy lapos k van

elhelyezve s ezen áll az urna, jobbról-balról teljesen szabadon. Az egész

sírt egy az urna szájára helyezett nagy lapos k zárja el, amely fölé azután

domb-alakban földet hánytak. Az egész domb mintegy 2 méter magas a

föld színétl számítva. Az urnák különböz alakúak s különböz méretek
is. Nagyobbrészt, mintegy 50 cm. mélységben találhatók. A nagy-lehotai

sírmezbl például, mintegy négyféle alakú urna került el. Az egyes urnák

nagyobbrészt vörös agyagból készültek, sok hamut, csontdarabokat és szá-

mos bronzgyrt tartalmaztak. A képeink közt látható tr, karika stb.,

szintén az urnák szomszédságában talált bronzkori tárgyak.

A nováJci skori sírmez leletei érdekességben és változatosságban

nagyban felülmúlják a nagy-lehotaiakat.

Az egyik urna, mely alakjának ritkaságánál fogva is érdekes, fekete

agyagból készült és határozottan szabadkézi gyúrás. Magassága 15 cm.,

szélessége 47 cm. A kis köralakú díszítések és fogantyúk külön darabokban

lettek készítve, s az urnába illesztve, s a köralakú díszítéseken észrevehet

vízszintes bevágásokban egy-egy bronzkarika maradványa látható. A kisebb

edények, az úgynevezett „kedvencz-edénykék", amelyeket az slakók az

elhaltak sírjaiba helyeztek. Egy csaknem sértetlen állapotban elkerült

urnában 3 bronztt találtak ; fenekén volt egy bronzkés, mellette két

karperecz, amely csavart bronzsodronyú hengerkékbl áll, s ezekre 4 bronz-

gomb van feltzve. A kés mellett volt a kedvencz-edényke is, melyben

ismét két egészen jókarban lév duplakorongos tekercs, egy bronzgyöngy

és egy bronzgyr volt.

Ugyancsak ezen területhez számítandó a divéki pogányvár, a rudnói

földvár és a felsö-lelóczi éget kemencze.

Az störténet szempotjából kiváló érdekkel bir végre a Tribecs-hegység

és a zobori hegység Zsibricza néven ismert csúcsa, a melyekre Gond Ignácz

hívta fel a figyelmet. A Zsibricza-hegy fekvésénél, alakjánál, egykor lombos

erdejénél, búja és jótékony füveinél fogva, természetes lakóhelyül kínálkozott

az si vándorló népeknek. Az ott található k- és bronzkori maradványok,

az si ermvek még ma is látható- romjai kétségtelenné teszik, hogy a

vármegye störténelmében e hely elsrangú szerepet játszott.

A Zsibricza csúcs gerinczétl lefelé, Gond leírása szerint, mintegy 600

lábnyira s a gerincz hosszában, a hegy mindkét oldala mesterségesen le

van ásva körülbelül hét méter széles árokká; a leásott s felhalmozott föld

képezi a mélyedés sánczát, védgátját a hegy lejtje. A nyugati, vagyis

a Szalakusz felé néz sáncz hossza körülbell 250 méter, közepén pedig az

egyenes térség szélesebb, szépen emelked félkör síkhelyet képez, mintegy

a népfnök sátra számára. A keleti, vagyis Zsére felé néz sáncz lehet kö-

rülbelül 160 méter hosszú, s az elbbivel teljesen azonos alakulással bir.

snépek. A felsorolt skori lelhelyek is világosan mutatják, hogy ama földterü-

let, melyet ma Nyitravármegyének nevezünk, az emberiség bölcs-korától
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kezdve lakott és népes terület volt. Mily snépek voltak ezek, a mvelt-

ség mily fokán állottak, mely nyelvcsaládhoz tartoztak, oly részletkérdések,

melyeket minden irott adat hiányában örök homály fed.

A történelem világa Görögországból származott hozzánk. Az els irott

adatokat Herodotos munkájából nyerjük hazánk egykori képe fell. Ez a

tudás azonban nemcsak felületes, hanem hiányos és általános jelleg, úgy
hogy egyes kisebb területekre abból következtetést vonni alig lehet. Hero-

dotos tudja, hogy van Uralhegység, hogy a Don (Tanais) és a Duna, meg
a Haemus között nagy földterüle-

tek vannak, de nem ismeri bveb-
ben ezeknek hegy- és vizrajzát

sem. Az , hallomás után leírt s

így nem a legmegbízhatóbb adatai

szerint, hazánk északnyugati ré-

szein, a Dontól a Dunáig, a skythák

laktak. Ezek voltak tehát megyénk
els ismert slakói is.

A skythákat, a nagy szármát

mozgalom következtében, ez utób-

biak elcsoportjai : a roxolánok,

jazygok és alánok szorították ki. A
roxolánokról tudjuk, hogy Kr. e.

60-ban a Dneper és Duna között

tanyáztak. Helyüket idvel a geták,

majd a szarmaták foglalják el.

Hazánk északnyugoti részé-

nek alakulására azonban legna-

gyobb befolyással a kelták vándor-

lása volt. A kelták vagy gallusok,

kiket Herodotos a legnyugotibb

népnek ismert, Livius elbeszélése

szerint 388. táján Kr. e. két nagy

csoportra oszlottak. Az egyik cso-

port Itália felé nyomult és azt szo-

rongatta, míg a másik átkelt a

Rajnán és kelet felé indult. Ez
utóbbi csoport ismét három részre

oszlott : boiok-ra, taurisk-okra, és

skordiskok-ra. Minket ezek közül a

boiok érdekelnek. Ezek a mai Csehországban fészkelték meg magukat s

innen lassan, de folytonosan elnyomultak, úgy hogy néhány év alatt a

nyugoti Kárpátok alján tnnek fel s egész a Garam folyóig táboroznak. A
boiok megjelenése megyénk területén, a geták és szármátok elvonulását

eredményezte. Az utóbbiak észak felé, a Danasztris (Neszter) partvidé-

kére, az elbbiek az al-Duna tájaira vonulnak s ott a dák-uralmat ala-

pítják meg. Mikor Július Caesar (58—51. Kr. e.) Gallia meghódításában

fáradozott, akkor a boiok már kiszorultak Csehországból, helyüket germán
elemek foglalták el. Ezen idben tehát a boiok fhelye a mai Rábaközre,

Pozsony-, Nyitra- és Trencsénmegyék területére esett. Keleti szomszédjaik,

talán még megyénk határain belül is, a metanasta vagyis költözköd jazygok

voltak. A délre szorult géták, most már dákok, Burvista nev királyuk alatt

A NYITRA-NOVÁKI LELETBL.
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oly hatalomra tettek szert, hogy hódító és pusztító csapataik egész a Kár-
pátok aljáig nyomultak el, adófizetkké tevén a meghódoltakat s kipusz-

títva azokat, kik fennhatóságukat elismerni nem akarták. így ln a történe-

lem egy uj fogalommal gazdagabb : a boiok pusztájával. Vájjon ez a puszta

Nyitramegye területére is kiterjedt- e, azt adatok hiányában eldönteni bajos.

Ha Plinius jólértesültségében hinni akarunk, akkor pusztasággá csak a

Rábaköze vált s ez esetben a boiok egész súlyukkal a Kis-Kárpátok és

a Mátra-hegység, a Kárpátok északnyugoti nyúlványai, meg a Duna által

határolt területre esett.

Római kor. a római uralom, mely hazánk déli és keleti részeiben ötödfélszázados

tartamú vala, a Duna balpartjára épített egyes római várakon túl nem ter-

jedt ki. Míg a Dunántúl és Tisza melléke s kivált Erdély római provincziák

valának s mint ilyenek a római míveltség részeseivé váltak, addig a Kár-

pátok aljában csupán a barbár népek tanyáztak s e vidék legföllebb egj'es

hadjáratok alkalmával látta a római sasokat lengeni.

Míg a rómaiak Pannónia elfoglalásában fáradoznak, addig a hercyniai

erdk által kerített területek népe, a boiok utódai, Marbod király alatt nagy
hatalomra tesznek szert. A dolgot Augustus kortársa, a geográfus Strabo

adja el. A hercyniai erd által kerített területen, (a mai Csehország) a

boiok régi tanyáján Marbod uralkodik, ki oda sok földiét : a svévehet és a Icvádo-

Jrat telepiti le. Tiberius fölismerte a veszélyt, mely a római uralmat Marbod
részérl fenyegette s Augustus barátsága daczára elhatározta, hogy hadat

vezet az uj király ellen. Szándékában a pannonok és illyrek meg dalmaták

lázadása akadályozta meg. Marbodnak azonban a cherusk Arminius is el-

lensége vala s ámbár a rómaiak támadásától megmenekült, Arminiusszal

mégis meg kellett küzdenie. A két barbár fejedelem vetélkedése a római

uralom megersödését és önmaguknak vesztét okozta. Marbodot kikergeti

ers várából, Boviaenumból Catualda, kit azonban rövidesen ugyanazon sors

ér. A rómaiak pedig, megelégelve a barbár vetélkedést, reátörnek a népre, azt

megverik s a hercyniai erdségbl kitelepítik a Morva és az Ipoly között

lév területre, mely a boiok pusztulása folytán csaknem teljesen néptelenné

vált. így támadt Kr. u. 19-ben a kvád királyság, melynek els királya a

kvád nemzetségbl a rómaiak által kiválasztott Vannius vala. Nyitravár-

megye területe tehát 19-ben Kr. u. a kvád királyság kiegészít része vala.

Vannius a szomszéd-népekkel, ajazygokkal, szövetséges viszonyban volt

s nagy hatalomra tn szert. Uralkodásának harminczegyedik évében azon-

ban kis öcscsei, Vangius és Sido lázadást szítottak s t 51-ben Kr. u. trón-

jától megfosztották. Az érdekes testvér-háborút, melynek javarésze éppen

Nyitravármegye területén játszódott le, a nagy római történetíró Tacitus

beszéli el :

„Azon idben zték el a Drusus által királylyá tett Vanniust, ki ural-

kodása elején kedves vala a nép eltt, de azután ggössé válván, t mind
a szomszédlakosok gylölsége, mind háznépe háborgatták. A zendülést a
hermundurok királya és Vangius meg Sido, saját • húgának fiai támasztot-

ták ; Olaudius császár pedig ismételt kérésre sem akart fegyverrel dönteni

a viszálykodó barbárok között, mindazáltal menedéket ígért Vanniusnak,
ha menekülnie kellene. Ezért meghagyta P. Atellius Histernek, Pannónia
kormányzójának, hogy egy légiót és magából a tartományból szedett ka-
tonaságot táboroztasson a Duna hosszában, segítségére a vesztesnek és

visszaijesztésére a nyertesnek, nehogy a jó szerencse által elkapatva, a

római békét is megzavarják. Mert a zsákmány reménye a lygiusok és más
népek nagy sokaságát csalogatá oda, minthogy Vannius harmincz évig tartó

fosztogatás és adóbehajtás útján sok kincset gyjtött volt össze. Saját se-
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rege gyalogság, a szövetséges szarmata-jazygoké pedig lovasság volt; de

nem mérkzhetvén az ellenek számával, váraiban akará magát védelmezni

s húzni-vonni a háborút. Ámde a jazygok nem trhetvén a megszállást s

a közel mezkön kóborolván, megütközni kényszeriték, minthogy a lygiusok

és hermundurok becsapták volt. Vangius váraiból kimenvén, csatát veszte,

jóllehet magát kitüntette és számos sebet is kapott. Az elfogadásra kész

római hajókba menekült tehát a Dunán, az övéi is követték és földeket

nyervén, megtelepülének Pannoniában. Az országot Vangius és Sido osz-

tották fel maguk közt."

Mikor Rómában Marcus Aurelius Antoninus uralkodott (161— 180.),

akkor a kvádok, az eddigi békességes magatartást feladva, a velük szövetsé-

ges jazygokkal egyetemben be-berohantak Pannoniába s kivált a Duna men-

tén garázdálkodtak. A jazygokat az 172-iki tél folyamán verte meg, a kvá-

dok ellen azonban hosszabb ideig volt kénytelen hadakozni s csak 174-ben

nyert felettük fényes gyzelmet, mint Dio Cassius említi
;
egy véletlen folytán.

A 174-iki ütközet Nyitramegyét közelebbrl érdekli.

Hogy hol volt az ütközet helye : erre nézve a történetírók véleménye

igen elágazó. Vannak, akik az ütközetet Esztergom tájára, vannak, kik

Malaczka vidékére és ismét, kik Nyitramegyébé, a zsibriczai sánczok közé

helyezik. A kérdést bvebb adatok hiányában eldönteni nem lehet. Marcus

Aurelius, ki viselt dolgairól elmélkedéseket is írt, helyi meghatározásokat

nem tett. Mindössze annyit említ, hogy elmélkedéseinek egyik részét a

kvádok földjén, a Garam mellett írta, a másodikat pedig Carnuntumban,

mely a mai Petronellnek felel meg. Tény tehát, hogy útja a Garam part-

járól Nyitramegye területén keresztül vezetett, de hogy maga az útirány a

Duna mentén, a mai Érsekújváron keresztül, vagy a Ghymes fell jöv régi

úton a Nyitra és Vág völgyének déli részein vezetett-e keresztül, az bizony-

talan.

Márk Aurél gyzelme a kvádok kalandozási vágyát csak ideig-óráig

korlátozta. Midn a nagy gót mozgalom folytán a római sereg Dácziában

volt elfoglalva, a kvádok ismét be-betörtek Pannoniába s azt pusztították.

Kivált sok bajt okoztak Valentianus császárnak, ki, hogy ellenök jobban

védekezhessék, a Duna balpartján is számos ersséget épített. Ekkor a kvá-

dok követeket küldtek Equitiushoz, az illyriai magister armorumhoz, köve-

telve a várak építésének beszüntetését. Equitius hajlott is szavukra, azon-

ban a császár ellenkez parancsot adott s az ügy intézését Marcellianusra,

Maximius fiatal és tapasztalatlan fiára bízta. Marcellianus ekkor a nála

vendégül idz kvád királyt elfogatta és megölette. A szabadságukra félté-

keny kvádok , a szármátokkal és jazygokkal egyesülve, a bosszú tüzétl

lelkesítve, fegyvert fogtak, átkeltek a Dunán s éppen aratás ideje lévén,

kegyetlenül elpusztították a római tartomány földjeit és falvait egész le

Szirmiumig. Valentinianus hírt véve a kvádok garázdálkodásáról, elhatározta,

hogy a barbár néppel véglegesen leszámol. Nagy sereg élén Pannoniába

ment és Bregetióban (Ó-Szny) ütött tábort. A megrettent kvádok követ-

sége itt tisztelgett a császár eltt. Mentegetzéseik azonban annyira feliz-

gatták Valentianust, hogy midn nekik válaszolni akart, hangja elakadt,

lebukott trónjáról és szörnyet halt. Ez 375-ben történt, tehát akkor, mikor
a hunok átkeltek a Donon és megjelentek a Duna tájékain. A hunok be-

jövetelével a kvád királyság emléke is megszakadt.

A kvádok és jazygok Ammianus Marcellinus leírása szerint, erkölcs

és barátság, meg fegyver dolgában hasonlók valának. Az ers és hatalmas

termet nép a kultúra lehet alacsony fokán állott. A jazygok lovasok, a



472 Nyitravármegye története.

Hunok.

Népvándorlás
kora.

Szlávok.

kvádok inkább gyalogosok voltak s azért amazok inkább a síkságot, ezek

a hegyes-völgyes vidéket kedvelték. Fegyverük hosszú dárda, vértjök vá-

szonnal bevont ölt, amelybe simított szaruhéjjakat sznek bele. Törzsekre

voltak oszolva, törzsfejedelmek alatt, kiket az elkelk csoportja vett körül;

a király a törzsfejedelmeket egyesítette maga körül. A kvádok a germán
népekhez tartoztak. A jazygok ellenben, mint szármátok, a skytha rokon-

ságba valók. Miután pedig az eddig ismert és elbírált adatokból bizonyos,

hogy azon idszakban, melyet a k- és bronzkor tölt be, Nyitramegye te-

rületén a boiok, kelták, markomannok, a kvádok s tán a délibb részeken,

a mai Érsekújvár táján lev rónán a jazygok is tanyáztak, kétségtelen, hogy

e vármegye si népe nem volt szláv nép.

A hunok pályája hazánk területén hasonlít az üstökösök pályájához.

Hirtelen tntek fel, gyorsan haladtak el, bámulatos fénynyel ragyogtak és

váratlanul semmisültek meg. 375 táján keltek át az alsó Dunán és 408-ban

Uptár vagy OTctar már a Rajna melléki burgundok ellen csatáz, 453-ban

pedig meghal a nagy Attila, elesik rövid id múlva fia, Ellák és a hunok
letnnek Európa színpadáról.

A Nyitravármegye területén él népek 375—450 tájáig tehát a hun

uralom alatt éltek s miután ezen idbl önálló nemzetiség nyomaira nem
akadunk, valószinü, hogy a kvádok és jazygok s egyéb kisebb nemzetisé-

gek elmerültek az általános népözönben, mely ez idben a hun gyüjt-név

alatt játszott szerepet.

A hunok letnése után folytonos népvándorlások színhelye volt hazánk

mai területe. Ebben a sorsban osztozott Nyitra területe is. Atilla galliai

hadjárataiban nagy hasznát vette volt a rugiaknak, midn megtért a Duna
és Tisza közén épült favárába, jutalmul a kvádok egykori helyeit adta

nekik. így alakult, csaknem közvetlen Attila halála eltt, a Kis-Kárpátok

tövében, a Morva, Vág, Nyitra, Garam és Ipoly által öntözött tereken

Rugiland.

A rugiaiak csakhamar mindenben követték egykori eldeiket, a kvádo-

kat. Terjeszkedni kezdtek, be-betörtek Pannoniába, st idvel egész Noricu-

mig nyomultak el. Ekkor azonban elérte ket végzetök. Odoakerrel akadtak

össze, ki azután 487-ben teljesen megtörte hatalmukat, úgy, hogy a kis

nemzet Theodorikhoz volt kénytelen menekülni.

A rugiak veszte a longobardokat tolta eltérbe. Ez a vad és nyers nép,

melyet már Tacitus is ismert, a mai Brandenburg tájairól Csehországba

nyomult, ott lesve, hol üssön végleges tanyát. A rugiak pusztulása után

tehát elfoglalták a Kis-Kárpátok alját s ott maradtak 509-ig. Ekkor a Duna

és Tisza közepére nyomultak s a herulok vezérsége alá kerültek. Taso nev
fejedelmük azonban csakhamar lázadásban tört ki az s uralkodó herulokat

meggyzvén, lakóhelyükrl kiszorította. A herulok ily módon hazátlanná

lévén, észak felé húzódtak s egy ideig Nyitravármegye területén vonul-

tak meg.

568 táján új nép tnik fel hazánk területén. Ez az avar nép. Kezdet-

ben a longobardokkal egyesülnek s megsemmisítik a gepidák országát, ön-

maguk szállván meg azt. Késbb a hatalmas és vitéz Baján vezérlete alatt

egész Pannoniára és a Kárpátok aljára is kiterjesztik hatalmukat, megtörik

a bolgárokat s egyedüli urai lesznek a mai Magyarországnak.

Mig ezek történtek, az alatt messze északról megindult déli irányban

a szláv áradat. Ez a foglalni vágyó, de épenséggel nem bátor nép, vigyázva,

nagy körültekintéssel terjeszkedett. A mely földrészt a hatalmasabb népek
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elhagytak volt, azt k rögtön megszállták s abban iparkodtak ers fészket verni.

A Viszló és a Balt tenger keleti csúcsa, a Kárpátok és Novgorocl, meg a

Don és Dneper vízforrásai között lév si tanyájukról az Élbe felé ipar-

kodnak. A VI század elején ellepik a mai Morva- és Csehországot, de a Kis-

Kárpátokon nem merészkednek átlépni. A longobárdok elvonulása után

nyitva marad egy idre az út a délvidék felé. Ezt az alkalmat bségesen
kiaknázzák s elárasztják Noricumot, Karniát, Fels-Ausztriát, Stiriát, Ka-
rinthiát. A VII. században a Kárpátok mögül elbújnak a horvátok és a

szerbek s a Száván túlra vonulnak le. A szlávok tehát hazánk mai területén

csak a Fert és Balaton egyes vidékein tanyáztak és az avar seregben, mint

felfogadott harczosok vettek részt, állandó megtelepedésüknek azonban ez id
tájban még nincs nyoma.

Midn 791-ben Nagy Károly hadat vezet az avarok ellen s a jobb

szárnynyal, mely az saját vezérlete alatt állott, egész a Rába torkolatáig

halad elre, a frank hadak, a sereg balszárnya, Pozsony és Nyitramegye

területén is táboroztak. Ezen ötven- — ,
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AZ SKORI LELETEK HELYÉNEK TÉRKÉPE.

két napos táborozás nem tnt el nyom
nélkül. A Morva folyó táján tanyázó

szlávok, úgy látszik, vérszemet kap-

tak s mind elbbre és elbbre nyo-

multak; úgy, hogy midn négy év

múlva a frank sereg ismét megjelent

az avarok földjén s kivált, mikor

803-ban Avarország frank uralom alá

került, a Morva, Vág, Nyitra és Ga-

ram mellékén már szláv népek ta-

nyáztak.

A szlávok, a Nagy Károlynak

tett szolgálataikban bizva, lassan, de

folytonosan elhaladtak, st most már
a meggyengült avarokkal is szembe szálltak. A Duna balpartjáról teljesen

elzték az avarokat, átkeltek a Dunán is, úgy hogy Teodor, majd Ábrahám
avar khágánok, magához a császárhoz kényszerültek segélyért folyamodni

a szlávok ellen. Ez 811 táján történt. Ekkor tehát a szlávság Nyitravár-

megye területén már ers gyökeret vert.

Nagy Károly birodalmának új részeit biztosítani óhajtván, markokat,

vagyis bánságokat állított fel. Még pedig egy keletit és egy délit, amannak

Lorch, emennek Friaul volt székhelye. A bánságok élén álló markgrafok

meghagyták az alávetett népek külön szervezetét s csak az egységesít kap-

csok megszilárdításán törekedtek. A szláv elem körébl hosszú ideig semmi-

féle önálló szervezet hírét sem halljuk s egyetlen morva fejedelem nevét

sem ösmerjük. Csak 830-ban kezd e nép önállóan szerepelni. Ez idben
tnik fel ugyanis Mojmir, ki a Taya és

morva herczegséggel és Privina, kinek

folyók közé esett. Amannak székhelye

Nyitra vala.

A két morva herczeg között azonban csakhamar vetélkedés támad.

Egymásra törnek s változó szerencsével hadakoznak. Privina, a nyitrai her-

czeg, a keleti bánhoz, Radbodhoz fordul segélyért, st, hogy a frankok rokon-

szenvét jobban biztosítsa magának, egész háznépével megkeresztelkedik,

hittérítket hiv országába és Nyitrán Adelram salzburgi érsek közremkö-

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. oU

a Morva völgyében birt önálló

herczegsége a Morva és Garam
valószínleg Vellehrad , emezé
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désével templomot épít, a melyet azután az érsek helyettese, a passaui

püspök felszentel és papokkal lát el. így beszéli el ezt a bajorok és karan-

ténok megtérésérl 871-ben készült krónika.

Privina nyitrai herczegsége azonban nem volt hosszú élet, Mojmir

folytonos támadásaival szemben nem tudott megállni. Privina már 837 táján

elmenekült s hosszú viszontagságok után, a bajor Lajos kegyeit megnyervén,

a Zala folyó mentében létesített egy új szláv herczegséget. 859-ben azonban

gyilok vet végett hányatott életének s herczegsége, a dupleipi ispánság

kivételével, fiára, Koczelre háramlik át.

Privina elhagyott örökségét, a nyitrai herczegséget I. Mojmir foglalta

el. A frankok eleintén nyugodtan trték e terjeszkedést, midn azonban

meggyzdtek arról, hogy Mojmir teljes függetlenségre törekszik, hadat

üzentek nekik. Lajos bajor király 846-ban jelent meg a Morva és Nyitra

táján, Mojmirt hatalmába ejtette és helyébe kisöcscsét, Rastizot vagy Ratiz-

lávot ültette.

A ravasz és fondorlatokban ügyes Ratizláv az egyesített két morva
herczegségbl egységes fejedelemséget formált. Lajos hamar kiismerte ugyan

az álnok lelk szláv herczeget s 855-ben hadat is vezetett ellene. Azonban
országa belügyeivel is el lévén foglalva, nem léphetett fel ellene teljes

ervel s eredménytelenül kényszerült visszatérni. A következ évben pedig

a keleti bánság gondjait egészen levetni óhajtván, lorchi markgróffá fiát,

Karlmannt tette. Rastiz most Karlmannal szövetkezett s atyja ellen bujtotta

t. A zavaros helyzetbl pedig maga halászott legnagyobb sikerrel, mert

kijátszotta Karlmann jóhiszemségét s fejedelemségének csaknem teljes füg-

getlenséget biztosított,

szvatopiuk. Ratizlávot is utóiérte csakhamar a bnhdés. A kormányzás gondjait

megosztotta ugyanis kis öcscsével, a vitéz, bátor és merész, de rendkívül

ravasz Szvatoplukkál, ki a frank udvarban növekedvén, az akkori miveltség

elég magas fokára hágott s ki ezen kiváló elnyeit csakhamar fel is hasz-

nálta nagybátyjával szemben.

Kezdetben természetesen teljes egyetértelmüséggel jártak el. Ratizláv

valószínleg Vellehradon, Szvatopiuk ellenben Nyitrán székelt, a nélkül,

hogy ezen körülmény a fejedelemség megosztását jelentette volna.

Szvatopiuk nagyravágyó álmainak végczélját a morva fejedelemség

teljes függetlensége, esetleg tán királysággá való alakítása képezte. Éles

szemeit nem kerülte el az a körülmény, hogy mig egyrészt Európa ujabb

alakulása folytán a nemzetes állandósága a kereszténységtl lett függvé,

addig másrészt a németek által létesített egyházak német fpapjai révén, a

nemzeti teljes függetlenség lehetetlenné vált. S ha igaz is, hogy a morva

fejedelemség Nyitrán püspökséggel birt, miután ez a német érsekség alá tar-

tozónak volt tekintve, német ember kormányzására volt bizva, a szvato-

pluki álmoknak megvalósításához vezet eszközül alig szolgálhatott.

E körülmények okozták, hogy Szvatopuk egész erejével odahatott,

hogy a morva fejedelemség kereszténynyó legyen s ezen tervnek feltétlenül

megnyerte Ratizlávot is. Követeik elször Rómában kopogtattak, miután

azonban innen egyhamar nem igen várhattak alkalmas embert, valószínleg

a szláv nyelv ismeretlen volta miatt, Konstantinápolyba fordultak.

862 táján érkezett Ratizláv és Szvatopiuk követsége III. Mihály csá-

szárhoz. Éppen ekkor érkezett volt vissza téríti útjából Konstantin szer-

zetes. A kozárok között mködött Tessalonika vidékén s ott elsajátította a

szláv nyelvet. Testvére Methód pedig, ki szintén szerzetes vala, mieltt az
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egyházi pályára lépett, szláv tisztvisel volt. Ezeket szólította fel a császár,

hogy menjenek a morvák közé. A testvérek hajlandók is voltak erre, de

Konstantin, a kozárok között szerzett tapasztalataira hivatkozva, elbb irást

készített s az evangéliumok fordításához fogott. így felkészülve s utóbb

a szláv hangzású C3rrill nevet véve fel, ment Konstantin öcsesével, Methód-

dal, a morva fejedelemségbe s lett a szlávok apostola. Mködésének tere

azonban inkább a Morva vize mellé esik, mert a Nyitra völgyében s a Kár-

pátok alján a kereszténység már nagyobb elhaladást tn.

Szvatopluk politikai terveibe a két testvér szerzetes igen beillett. A

<- 200 cmt.4k 200 cmt ---* 200 cml r

A NOVÁKI ÉS LEHOTAI LELETEKBL.

szláv szentírás révén megalapították a szláv liturgiát is, a mi egy szláv

királyság alapítására nézve hasznos emeltynek mutatkozott. Mivel azonban

terveinek megvalósítása a hirtelen elhatározást és a gyors cselekvést kívánta

meg, ezt pedig Ratizláv nagyban nehezítette, elhatározta, hogy szabadulni

fog terhére lev nagybátyjától. Ezen czélból szövetséget kötött Lajos id-
sebb fiával, Karlmannal s annak pártfogásáról biztosítva lévén, fellázadt Ra-
tizláv ellen, legyzte, elfogatta s bilincsekbe verve, mint engedetlen lázadót

Ratisbonnba küldte a császárhoz.

A császár Hatizlávot megvakíttatta s örökös fogságba záratta ugyan,

de Szvatopluk készségét sem vette készpénznek. Karlmannt tehát a morvák

ellen küldötte. A német sereg pusztítva hatolt a fejedelemségbe, elfoglalta a

fejedelmi udvar kincseit s a fejedelemséget adózó viszonyba hozta a bajor

királysággal, magát Szvatoplukot túsz gyanánt vitte magával, a szláv hithir-

60*
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det Methodot Németországba rendelte s helyette német papokat küldött a

Morva, Vág és Nyitra völgyébe.

A ravasz Szvatopluk azonban jó eleve gondoskodott magáról. H
emberei által lázadást szított a fejedelemségben, a császárral pedig elhitette,

hogy ezt más, mint az jelenléte nem képes lecsillapítani. A császár haj-

lott a szép szóra s Szvatopluk csakhamar német sereg élén hazafelé sietett.

A morva határhoz érve, orozva megöleté a német sereg vezéreit s a láza-

dókkal egyesülve, az egész sereget leapríttatá, maga pedig ismét beült a

morva fejedelmi székbe.

A császár szertelen haragra gyúladt s nagy sereggel indult Szvatopluk

ellen. A háború, mely hosszabb ideig tartott, változó szerencsével folyt, st
Szvatopluk kétségtelen elnyöket vívott ki. Végre is a forcheimsi egyezség

vetett végett a viszálynak 874-ben. Szvatopluk teljesen független morva
fejedelem lett, a német papok jobbára visszatértek hazájukba, Method pedig

újra elkezdte a szláv kereszténység terjesztését, st állítólag egy morva
érsekségnek felállítását és Nyitrán egy szláv püspökségnek, mint a morva
érsekség suffraganeusának végleges szervezését is kinyerte a pápától 880

táján. Az els, névleg ismert nyitrai szláv püspök a német származású

Viching volt. Van ugyan egy pápai bulla 826-ból, mely Alevin nev nyitrai

püspökrl tesz említést, azonban kétségtelen, hogy ezen másolatban ismert

oklevél koholmány s így annak ténybeli állításait elfogadnunk nem lehet.

Bár Viching szereplésérl részletes adataink nincsenek, mégis, a további

fejlemények alapján, elég valószínséggel állíthatjuk, hogy a tudós és nagy
miveltségü német püspök önálló politikát folytatott s végs czélja a német

uralom megszilárdítása volt. A szláv elem ellen irányuló politika okozhatta,

hogy Szvatoplukot, ki a püspököt leghívebb emberének tartotta, reá birta

a szláv papok elkergetésére. Ekkor kellett távozniok a morvák másodapos-

tolaínak, Gorazdnak és Kelemennek s ekkor sznt meg teljesen a szláv litur-

gia, hogy helyet adjon a katholikus egyház egységesít liturgiájának, a

rómainak.

Szvatopluk ekkor állott hatalmának tetpontján. 883-ból és 884-bl

van reá adat, hogy a királyi czimet is használta s a pápa t e néven szó-

lította. A frank-német uralom hanyatlása, Nagy Károly utódainak folytonos

viszálykodása bizonytalan helyzetet teremtett egész Európában. Ezen bizony-

talanság jellemzi a haszonles morvák politikáját is. Szvatopluk Arnulffal,

a Karlmann törvénytelen fiával szemben, Vastag Károlyt pártolta ugyan s

e réven Pannoniában is megfészkelte magát. Mikor azonban 888-ban Arnulf

mégis császárrá ln, Szvatopluk is fordított a köpenyegén s az táborába

állott.

Arnulf azonban igen hamar kiismerte Szvatoplukot s a nagyobb bajt

megelzend, már 892-ben hadat vezetett a morvák ellen. Ez idtájban a

magyarok már megjelentek mai hazánk határain s a viszálykodó feleknek

számot kellett vetniök az új néppel. Szvatopluk is, Arnulf is igyekezett

megnyerni a harczias népet. A magyarok éleslátása a császár javára dön-

tött s a 892-iki táborozásban egyes magyar csapatok együtt harczoltak a

frank-német sereggel a morvák ellen. Szvatopluk, bár seregének nagyságáról

legendákat szttek össze a szláv történetírók, nem mert nyilt csatába eresz-

kedni, hanem váraiba vonulva, várta az ellenséget. Arnulf, a Dráva- és Száva-

menti szlávok fnökével és a magyarokkal a Dunán túlról érkezett; de vár-

ostromra nem levén berendezve, négy heti táborozás után visszatért. 893-ban

új hadat vezetett a morvák ellen. Csapatai ekkor kétségtelenül Nyitravár-
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megye területén táboroztak, mert a fuldai évkönyvek szerint, a császár

elpusztította a morvák síkságát s a morva sereg a Kis-Kárpátok hegyi szo-

rosai között volt kénytelen megvonulni. Az ellenfelek között azonban vég-

leges döntés nem volt s Szvatopluk továbbra is megmaradt hatalmának

birtokában.

Á következ évben meghalt Szvatopluk. A szláv nemzetnek els világ-

történelmi képviselje szállott vele sírba s igy nem csodálhatjuk, hogy a

népfantázia a legendaszerüség zománczával vette körül alakját. Konstan-

tinos Porphyrogenetos szerint volt az a fejedelem, ki halálos ágyán a

vesszkötegrl szóló általánosan ismert példabeszédet intézte fiaihoz. A né-

met történelem ezen korból származó legelkelbb forrása, az Annales Ful-

denses „a gonoszság hüvelyének" nevezi t s azt mondja, hogy „emberi vért

szomjazva járt körül". A szláv mondák szerint pedig, mikor hatalmának

tetpontján állott, eltnt és népe soha sem látta többé. Prágai Cosmas elbe-

széli, hogy serege közepébl távozott el s a Nyitra melletti Zobor hegyre

vonult vissza, hol egy barlangban három bajtársával egyetemben remete

életet élt s mint szent férfin halt meg.

Ratizláv és Szvatopluk által Nyitravármegye területén hosszú ideig a

szlávság morva eleme tanyázott. E nép miveldés tekintetében csak lassan

haladt elre s akkor is a német és görög minták utánzására szorítkozott.

A nagy morva uralomnak tehát a megye területén, valamely kiválóbb és

faji jellegre való alkotásai nem maradtak. Igen valószín azonban, bár köz-

vetlen történelmi adatokkal nem is igazolható, hogy a megye jelenlegi

székhelyét, Nyitrát, tulajdonképpen a morva uralom hozta létre, falai s a

sziklaoromra ültetett vár els építményei Szvatopluk alkotó erejét dicsérik.

A morváknak köszönjük a Vág és a Nyitra folyók keresztelését, követke-

zleg a megyének nevet adott város elnevezését is.

II. HONFOGLALÁS. A MEGYE MEGALAKULÁSA.

Nemzetünk störténelme e legendás világ homályában vész el. A hon- Magyarok-

foglalás nagy eseménye már világosabb képet nyújt ugyan, de még ez is

annyira be van vonva a legendaszerség zománczával, hogy a való törté-

nelmi magot teljesen kihámozni alig lehet. Különben is úgy az egykori

kútfk, mint késbb keletkezett krónikáink igen fukar szóval tárgyalják tör-

ténelmünk e legfontosabb eseményét. Nem csodálhatjuk tehát, hogy annak
lefolyásáról részletesebb, az egyes földterületek elfoglalását feltüntet képet

alkotni alig lehetséges. Megyénk területe e részben, éppen mert a morva
fejedelemség központja volt, kevésbbé mostoha elbánásban részesült s ugy

a kútfkben, mint a krónikákban, a néphagyományt megörökít emez ira-

tokban, gyakran és névszerint is szerepel.

A honfoglalás kezdete, a magyarok tömeges fellépése e hazában, úgy
a mint azt a Dömösön 1150 körül irt nemzeti krónika adatai alapján szer-

kesztett Kézai-féle, majd az ebbl készült képes krónika eladják, szoros

összefüggésben van Nyitravármegye ez idbeli történelmével. íme a króni-

kások szava

:

„Az Ür megtestesülésének 677. évében, száz évvel Attila király halála

után a magyarok újra betörtek Pannoniába. Átmenve a besenyk, fehér
kunok birodalmán, Susdalon és Kio városain, átkeltek a nagy hegységen.
Itt egy tartományba értek, hol számtalan sok sast láttak és a sasok miatt
nem maradhattak meg ott, mert azok, mint legyek, lecsaptak a fákról és

megették marháikat és lovaikat. Innét három hónapon át leszálltak a he-
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gyeken és eljutottak Magyarország végheiyére, azaz Erdélybe, az említett
népek ellenére.

Hadnagyaik közt Árpád, Álmos fia, Eleud fia, Ugek fia volt a leg-
gazdagabb és leghatalmasabb. Ennek atyját Álmost Erdélyben megölték,
úgy hogy nem juthatott el Pannoniába. Erdélyben tehát megpihentek és
jószágukat is hevertették. Hallván a lakosoktól, hogy a Dunánnál nincs
jobb folyó, sem jobb föld a világon annál, közös tanácscsal valami Kusid
nev követet, Kund fiát elküldték, hogy menjen nézze meg azt a földet,

ismerje meg annak lakóit.

Amikor tehát Kusid eljött Magyarország közepére, eljutott a Duna vi-

dékére, látta a gyönyör helyet, körös-körül a jó, termékeny földet, zöld
mez közt a jó folyót, megtetszett neki. Elment hát a tartomány hadvezé-
réhez, aki Attila után uralkodott, Zvatoplughoz, üdvözölte t övéi nevében,
és eladta neki miért jött. Zvatoplug ezek hallatára nagyon megörült, mert
azt hitte, hogy azok parasztok, kik az földjét mívelni akarják és ezért a
követet megajándékozva, t elbocsátotta. Kusid pedig megtöltötte a Duna
vizével kulacsát, a perje füvével tömljét, fekete-földet is vitt magával, úgy
ment haza. És amint elbeszélt mindent, mit látott, mit hallott, nekik is

nagyon megtetszett, át is adta a vizet, a földet és füvet. Ezeket megízlelve
jól, megtudták, min jó a föld, édes a vize, füves a mezeje, mint ahogy a
követ elbeszélte. Árpád pedig a Duna vizével megtöltve , kürtjét, a magyarok
eltt, a kürt fölött kérte az Isten kegyelmét, hogy az Úr adja nekik e föl-

det örökre. A magyarság pedig háromszor kiáltotta : Isten, Isten, Isten és

ott kezddött ez a szokás, melyet a magyarok a mai napig megriznek.
Azután közös tanácsból visszaküldöttek azt a követet a herczeghez és küld-
tek neki földjeért egy nagy lovat, arábiai arannyal bevont nyereggel és ara-

nyos fékkel. Ennek láttán még jobban megörült a herczeg, azt hitte, hogy
telepesek módjára küldték azt a földért. A követ pedig földet, füvet és vizet

kért a herczegtl, mire az mosolyogva válaszolta : ezért az ajándékért legyen
nekik, amennyit akarnak. És így a követ visszatért.

Árpád pedig ezalatt hét vezérrel bejött Pannoniába, de nem mint te-

lepesek jöttek, hanem mint a föld birtokosai örökös jogon. Ekkor más kö-
vetet küldtek a herczeghez és azt az üzenetet mondatták el vele : Árpád és

népe azt üzenik, hogy ebben az országban, melyet tled megvettek, semmi
módon meg ne maradj, mert a földet megvették a lovon, a füvet a féken,

a vizet a nyergen. És amint a vezérnek elmondották az üzenetet, moso-
lyogva monda : A lovat sulyokkal agyonütik, a féket a mezre dobják, az

aranyos nyerget a Duna vizébe vetik. Mire a követ : Hát uram, mi kárunk
lesz abból ? Ha a lovat agyonütöd kutyáikat táplálod, ha a féket a fbe
dobod, kapásai megfogják találni az aranyát, ha a nyerget a Dunába veted,

halászai az aranyat partra hozzák és haza viszik. Mert ha a föld, a f és

a víz az övék, minden az övék.

Erre a herczeg gyorsan összegyjtötte seregét, félve a magyaroktól,
segítséget kért barátaitól is és amint mindnyájan együtt voltak, eléjök ment.
ük pedig ezalatt közel jöttek a Dunához és egy szép mezn, kora hajnal-

ban megütköztek. És az Ur segítsége a magyarokkal vala és ábrázatok ell
futásnak eredt a herczeg és a magyarok t a Dunáig üldözték, pedig fé-

lelembl abba vetette magát és annak örvényébe fulladt. Az Úr visszaadta

a magyaroknak Pannoniát, mint a hogy Mózes idejében Seonnak, az amo-
reus királynak földjét és Kánaán minden birodalmát örökségül adta Izrael

fiainak. Árpád pedig a többi magyarokkal együtt legyzvén és megölvén
Zvatoplug herczeget, a Noé hegyén, Fehérvár mellett ütött tábort és ez az

els hely, melyet Árpád magának Pannoniában kiválasztott."

Nyitra A nemzeti krónika elbeszélésétl nagyban eltér a névtelen jegyz me-
megszálla síi. '

séje. E szerint ugyanis Árpad a Mátra vidékérl küldi vezéreit a cseh hatá-

rok felé. Ezek eljutnak a Turmás patakig (ma Tormos), hol az a Nyitra-

folyóba ömlik és ott maguk eltt látták Nyitra várát, a tartomány lakóit,

tótokat és cseheket. Mert szerinte Attila halálával a Vág és Garam közötti,

a Dunától a Morva-folyóig terjed földet elfoglalta a cseh herczeg és egy
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herczegséggé egyesítette és azon idben a cseh herczeg kegyelmébl Zobor

volt a nyitrai vezér.

Akkor Zobor — mondja tovább a névtelen — a csehek segítségével,

sok fegyveressel eléjük mene megütközni és midn mindkét sereg a Nyitra

A NYITRA- NOVÁKI LELETBL.
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vizéhez ért, Szoárd, Kadosa és Huba átakarnak vala menni a folyón. Hanem
Zobor, njdtrai vezér és vitézei ellenök igen sokáig harczolván, semmiképen
nem akarják vala nekik az átmenetelt megengedni. És míg egymással so-

káig harczoltak, a magyarok, a csehek és szlávok közül sokat agyonnyilaz-
nak vala. De három nap a magyarok az árvizek miatt semmiképpen át

nem mehettek ; végre azonban negyednap a csehek és minden nyitrai szlá-

vok látván a magyarok merészségét s a nyíllövéseket nem állhatván, futás-

nak eredének és hogy életöket megmenthessék, sebes vágtatva Nyitra vá-
rába zárkózának nagy félelemmel. Kiket Szoárd, Kadosa és Huba, nemkü-
lönben a többi vitézek a városig üzenek és közülök némelyeket megölének,
némelyeket megsebesítenék, s másokat elfogának. Vezérök pedig Zobor, mi-
dn futtában ellenök harczolni akart, Kadosa lándzsája által elesek és elfo-

gatva rizet alá tétetek s a többiek a városba zárkózva, mint a némák, úgy
elhallgatának. Másnap azért Szoárd, Kadosa és Huba a sok fegyveres se-

reggel kezdték vívni Nyitra városát minden módon és az Úr nékiök nagy
gyzelmet ada és harczolva bemenének oda és ott sok ellenségök vére omla.
Ekkor haragra gerjedve, Zobort, azon tartomány vezérét, kit tegnapeltt
elfogtak volt, egy magas hegyre vivén, felakasztották ; a honnan azon he-
gyet az naptól kezdve máig Zobor-hegyének nevezik.

Ezen, egymástól annyira elüt krónikái elbeszéléseknek történelmi

magva Nyitravármegyére nézve az, hogy e földterületet a magyarok a szlá-

voktól foglalták el. Mikép folyt le ez a foglalás, mily csaták és küzdelmek

árán nyerték meg seink e földrészt, azt csak hozzávetleg, a történelmi

bizonyosság valószínségi fokozata szerint állapíthatjuk meg.

Kétségtelen tény, hogy a magyarok még a nagy morva-fejedelemnek,

Szvatopluknak idejében fordultak meg elsöízben Nyitravármegye mai területén.

A magyarok etelközi hazájukból kisebb nagyobb csapatokban, részint

mint zsákmányoló sereg
;

részint mint hazát-kutató nép, részint mint a

nyugoti kultúr-nép fogadott harczosai, ismételve átlépték az Erdalja hegy-

vidékét. Midn tehát, mint elszánt honfoglalók, a nép egész számával eresz-

kedtek le a mai nagy magyar Alföldre, már ismerték az egész leend ha-

zát, annak minden virágzóbb és dúsabb részét, víz- és útrajzát.

A czivilizáczió képviselit a görög és a frank-germán uralmát, ez id
tájban veszély fenyegette. Amott a bolgárok, imitt a szlávok léptek fel fe-

nyegetleg. Mindkét hatalom a magyarok segélyét vette igénybe s az

fegyverök ereje védte meg a szépen fejld czivilizácziót.

Minket e helyütt az a védelem érdekel, melyet a magyarok a szlávok

ellen nyújtottak a frankoknak. Látták, hogy Arnulf két ízben vezetett ha-

dat Szvatopluk ellen s mindkét ízben a magyarok vele voltak. A háború

a Duna mellékén és kétségtelenül Nyitravárának tövében folyt le. Azonban

Arnulf egyebütt is el lévén foglalva, nem volt abban a helyzetben, hogy ki-

vívott elnyét teljesen kiaknázhassa. Kénytelen volt megelégedni azzal, hogy

a nagy Szvatopluk erejét megtörte. Midn pedig Szvatopluk 894-ben meg-

halt s országa három fia között megoszlott, a frankok, kik ekkor Olaszor-

szágban voltak elfoglalva, békét kötöttek a szlávokkal.

A nagy morva-fejedelemség tulajdonképeni feje Szvatopluk legidsebb

fia Mojmir lett. A másodszülött II. Szvatopluk inkább a morvái részeken,

a harmadik kinek neve bizonytalan, s kit egyes krónikásaink Zobor-imk

neveznek, a nyitrai részeken viselt kormányzói tisztet.

Mojmirban kétségtelenül sok vonás volt meg nagy atyjából, de hiány-

zott belle annak akaratereje és ravasz politikai esze. Fgondját is a

nagyfejedelemség egyesítésének és önnállósításának biztosítására fordította

s mikor Viching nyitrai püspök Arnulf kanczellárja lett, nem idegenkedett

a szláv ritus meghonosításától sem. Követei megfordultak ugyan Rómában,
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hoztak is onnan bizonyos engedményeket, az egyházi önnállóság biztosíté-

kait, azonban ezeknek teljes kifejlesztésére már nem volt ideje.

A változott viszonyok csakhamar megmutatták, hogy a szláv nép még
nem érett meg arra, hogy egységes politikai nemzetet alkosson. Eddig is

csak Szvatopluk személyes egyéni tulajdonai tartották össze.

Árpád éles szemét nem kerülte el a morva-birodalom bels betegsége.

Idt engedett annak kifejldésére. Lassan, de biztosan haladt elre. Miután

biztosította népének a Tisza- és Duna-mentén elterül rendkívül dús és b-
termés síkságokat, mint amelyek legjobban megfeleltek a magyarság ter-

mészetének, a bolgárokkal igyekezett végezni és uj országát ezen oldalról

biztosítani. Ennek kell tulajdonítanunk azon sajátságos körülményt, hogy a

külföldi krónikások és évkönyvírók teljesen hallgatnak azzal, mikép hódí-

tották meg a magyarok a morva-birodalom kárpátaljai részeit.

897-bl tudjuk, hogy a cseh furak Arnulfhoz fordultak azon kérelem-

mel, védje meg ket a morvák ellen. Tudjuk, 898-ban Mojmir és öcscse II.

Szvatopluk között ellenségeskedés tört ki. Tudjuk, hogy a bajor urak fel-

használták a kínálkozó alkalmat, ismételve be-betörtek a morvák földjére, azt

tzzel-vassal pusztították. És végre, tudjuk, hogy 900-ban, mikor a magya-
rok már Olaszországban száguldoztak s a külföldi kalandozásokat megkez-

dették, az egész mai Magyarország, tehát a Garam- és Morva-folyók közti

terület is az kezükben volt, mint végleges tulajdonuk.

Valószínnek tartjuk, hogy Árpád, ki f szállását a Csepel-szigetén tar-

totta, kevéssel az etelközi haza elvesztése után beleavatkozott abba a vi-

szályba, mely Mojmir és II. Szvatopluk között dúlt. S mivel bizonyos, hogy

a németek ez utóbbinak fogták pártját, kétségtelen az is, hogy Árpád Moj-

mir mellett szállott síkra. Ezen a réven Árpád ura lehetett a vidéknek már
akkor, mikor ott még névleg Mojmir uralkodott és a bajorok még morva
birodalmat láttak. A morva uralmat, mintegy észrevétlenül a magyar uralom

váltotta fel.

A névtelen jegyz elbeszélése szerint, mikor Árpád rokonait, Szoárd

és Kadosa testvéreket, Huba törzsfvel egyetemben, a nyugoton lakó szlávok

ellen küldötte, a sereg egyes hadnagyai átkeltek a barsi erds hegylánczon

és a nyitrai síkságot szállották meg. Árpád pedig a földet a Zsitva folyótól

a Turzsukig, Hubának adta, reá bízván Nyitra, Sempte, Galgócz, Tren-

csén, Bolondócz és Bana városok rizetét is. Kézay krónikájában pedig azt

olvassuk, hogy Léi, Tas fia Galgócz és Nyitra táján telepedett meg.

A krónikások egybehangzó állítása szerint tehát Nyitravármegye terü-

letén a honfoglalás idejében már több vár állott fenn, melyek közül a leg-

ersebb és legrégibb Nyitra vára vala.

Hogy Huba, kitl a Nemere-nemzetség származott, vagy Léi, Tas fia

volt-e els birtokosa a megye területének, azt krónikáink idézett szavain

kívül egyébbel igazolni nem tudjuk.

Tudjuk, hogy honfoglaló seink, mint valódi vándorló nép, egyes fnökük
vezérlete alatt állottak és így törzsszervezettel birtak. Ez pedig a vérségi rend-

szeren nyugodott. Természetes tehát, hogy az újonnan nyert haza birtokba-

vétele is ezen törzsszervezetnek felelt meg. Valószín, hogy minden törzsf

a vezetése alatt álló nemzetségeket s azok népeit, azon vidéken telepítette

meg, amelynek elfoglalása körül kiváltképen védekeztek. Pusztán okosko-

dással és nem történelmi bizonysággal állítható tény tehát az, hogy Nyitra-

vármegye els magyar birtokosai a krónikákban említett sok nemzetiség

közül azok voltak, melyek Huba vagy Léi vezetése alatt állottak. A meg-

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. "1

Várak.
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Szent-István.

szállott föld azonban nem osztatott fel az egyesek között, hanem az egész

törzs, illetleg az egész nemzetség tulajdonát képezte.

Ámbár seink, mint kizárólag lovas nemzet, a síkon való csatározás-

hoz voltak hozzászokva s attól egyelre megválni kétségtelenül nem óhaj-

tottak, azért az uj hazában talált várak fontosságát teljesen felfogták s

azok biztosítására törekedtek. A nyitrai, a banai, galgóczi és semptei várakat

tehát elfoglalták, azok rizetére egy-egy nemzetséget jelöltek ki, de a

várkörüli szolgálatokra az ott talált és meghódolt népeket használták fel.

A nemzetiségi és szállási intézmény a királyság megalkotásával meg-
sznt. A magyarok korlátolt hatalmú fejedelmébl korlátlan hatalmú király

lett. A külföldön való tartózkodás, az új eszméknek felszívása, kivált a

kereszténység és az ennek biztosítására behozott külföldi lovagok és neme-
sek megtelepedése, új, erteljesebb szervezet után való vágyakozást szült.

A királyság eszméje maga is megkívánta, hogy a régi törzsszervezet helyébe

egységes és maradandó alkotás lépjen. Ennek a nagy munkának alapjait

maga Szent István rakta le. Intézkedéseinek emlékeit legalább vázlatban

fentartották a törvénykönyvünk els lapját képez királyi intelmei.

Az uj rend létesítésének elfeltétele a birtokjog és a honvédelem szabá-

lyozása volt. Els lépés pedig erre a várak elvétele és királyi elidegeníthe-

tetlen tulajdonnak való nyilvánítása vala. A második lépés: a várintézmény

és a megye megalakítása.

Szent István, elssorban a már létez várakat vette vissza, azokat királyiak-

nak jelentette ki s a körülfekv vidék közponjává tette. Nyitravármegye mai

területén e kiváló szerepre a szlávok egykori ferssége, Nyitra vára ln kisze-

melve. Megyéje felnyúlt a Nyitra- folyó forrásáig s a dús Nyitravölgyre' ter-

jeszkedett ki, magába foglalván a mai kis-alföldnek nevezett területet is,

körülbelül a Nyitra és a Vág torkolata által határolva. A megye ólén, a

nyitrai várban székelt a comes, az ispán, ki a katonai és közigazgatási

szervezet legfbb vezetje volt. Alatta állott az udvar-ispán vagy udvarbíró,

a mai alispán. A várispán kötelessége volt, a várhoz tartozó népek ügyeit

megítélni, a szolgálatban álló fegyvereseket beg}rakorolni, azokkal a királyt

hadba kísérni, a megye területén felmerül vitás ügyeket rendszerint és

elssorban elintézni. Idvel, midn e szervezet jobban kifejldött, az udvar-

bíró a várjobbágyok sorából választatott ki s volt hívatva a várföldek és

a várszerkezethez tartozó nép ügyeiben bíráskodni. Ugyancsak, késbbi fej-

ldés mve az, hogy a várispán (fispán) fvezetése alatt mködött a se-

regvezér, a hadnagy, a várnagy, a századosok, a tizedesek, a fhirdetk.

Sokat vitatott- kérdés, vájjon kezdettl fogva voltak-e külön megyei

szervezetek, a közigazgatási- és külön várispán-szervezetek a hadügy szem-

pontjából. A kérdést végleg eldönteni nem lehet. Én úgy vélem, hogy

Szent István csak egyféle megyerendszert állapított meg s idvel, a késbb
felállított vagy már elbb meglév, ele csak Szent István kora után fejlesz-

tett várak hozták létre a kétféle szervezetet, úgy, hogy a XIII. században

már különbség volt a megye — a Szent István által alapított várispánságok

várispánságok. — és a szorosan vett várispánságok között, mely utóbbiak egy része a régi

megyék területén belül állott,
rde önnállólag csak mint hadi szervezet jelent-

kezett, egyrésze pediglen idk folyamában változott át megyévé.

A várrendszerrel összefügg a vármegyék szervezése is. A várszerkezet

alapeszméje, Pesty szerint, a hbéri viszony a királyi várak és bizonyos

szolgálmányosok között. A várjobbágy tökéletes alárendeltségben volt á

királyi hatalommal szemben és sem az egyes, sem az osztály önhatalmúlag

sorsát meg nem változtathatta. A hbériség tehát igen egyoldalú formában
jelentkezett.

Várszerkezet.
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A várszervezethez különböz osz-

tályok tartoztak. Legjelesebbek vol-

tak a szent király jobbágyai, kik a fegy-

veres várjobbágyság legelkelbbjei
voltak és legközelebb álltak a nemes-
séghez. Ezek birtak a legtöbb kivált-

sággal. Hozzájuk csatlakoztak, de már
kevesebb szabadalommal a szent ki-

rály jobbágyainali fiai néven ismert
várjobbágyok. Voltak ezenkívül több
kisebb szabadalommal ellátott felmen-
tett várszolgák ; és a közönséges vár-
körüli munkálatokat végz, a foglyok-
ból és az ország elfoglalása alkalmá-
val itt talált idegen népek utódaiból
toborzott várnépek, a várszolgák.

A várjobbágyok a magyar had-
sereg magvát képezték. Örökös kato-
nák voltak, kik nem zsoldért, hanem
földbirtokért, tehát a haza egy részeért

szolgálták a királyt. Szent István

ugyanis, a királyi várak tartozékai

gyanánt tekintélyes földterületeket ha-
sított ki s azokat az egyes várak örök
birtokaivá tette. Ezen várföldeket,

melyek gyakran a vártól jó távol, st
az ország egész más részében, vagy
mai értelemben szólva, több külön-
böz megyében voltak elszórva, a
várjobbágyok és a várszolgák nem-
zetségrl-nemzetségre átszállólag bír-

ták. A különböz birtokokon elszé-

ledve él várjobbágyok, veszély ide-

jén, st gyakorlat végett kétségtele-

nül máskor is, azon várban tartoztak

tartoztak.

IV. BÉLA.

megjelenni, amelynek kötelékéhez

Említettük, hogy Szent István, a Nyitra és Vág folyók között, azok

torkolatáig terjed terület központjává Nyitra várát tette. Ebbl fejldött

ki idk folyamában a Nyitravármegye. Az Arpádkori királyok azonban

igyekezvén az ország biztonságát fokozni s mivel a veszély leginkább nyu-

gotról, a csehek részérl fenyegetett, a nyitrai vár területén belül más vá-

rakat is kifejlesztettek és katonai központokká tették. így lettek várispán-

ságokká már a honfoglaláskor ismeretes várak : Galgócz, Sempte, Bolondócz

Bana ; valamint az utóbb épült Szolgagyör. Az Árpádok alatt tehát egysé-

ges Nyitravármegyérl szó nem lehet. A megye e kori történetét úgy vará-

zsolhatjuk magunk elé legkönnyebben, ha az egyes várispánságok vázlatos

lörténetével ismerkedünk meg. Térjünk tehát ezekre :

I. Nyitrai várispánság. Az egyes ispánságok között kezdettl fogva

mindvégig az elsség Nyitrát illeti.

Tudjuk, hogy azon 45 megye között, melyet Szent Isván létesített,

helyet foglalt Nyitramegye is. Várterületéhez a következ falvak és birto-

kok tartoztak

:

Agár. Sempte és Mocsonok között feküdt. Ma ismeretlen. 1268-ban említtetik elször.
(W. VII. 191.)

Brodnuk. 1252-ben említtetik. A Vág környékén lehetett.

Budák. 1283-ból ismeretes.
Bús. Mocsonok közelében fekv falu volt. 1248-ben említtetik. (F. IV. 2. 137. 1.)

Borcsány. Egy része még a legújabb idben is Nyitrához tartozott. A nyitrai vár-
jobbágyok 1255-ben vesztették el, a mikor IV. Béla király bizonyos Damának és Rejnold
fiainak adja. (W. VII. 384.)

61*

Nyitrai
várispánság.
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Báb. IV. Béla 1268-ban Konz nev nagyszombati bírónak adományozta. Már ekkor

két helység volt e néven. A másikat Báb István comes, Pázmán fia birta. (W. VIII. 191.)

Binthe. Rakovitz és Pöstyén táján feküdt, a Vág folyó jobb partján. 1263-ban említ-

tetik. (F. IV. 3. 116.)

Bossány. 1277-ben IV. László divéki bán fiának Barleusnak adományozta, Bossán
nev még lakatlan föld, a mely a Divék nemzetség Bossán nev helysége mellett volt. Itt

tehát mindkét Bossánynak nyoma van. (H. 0. VI. 226

)

Czabaj. Csabaj néven már 1248-ban elfordul. (F. IV. 2. 137. 1.)

Család. II. Endre 1232-ben a várjobbágyok osztályából kiveszi és az udvarnokok
közé sorozza. (Mon. Eccl. Srtig. I. 286.)

Dubicza. 1244-ben Dubnicze néven szerepel. Appony és Podlucsány mellett említtetik.

(F. V. 1. 307. Orsz. Llt. Prot. Tab. 2403.)

Dvornik. Udvarnok néven volt ismeretes.

Devecse. A Kis-Nyitra mellett feküdt. 1271-ben Szeghy Joakim tulajdona lett. Divék-

Ujfalunak neveztetett el. (F. V. 1. 143.)

Emke. 1248-ban két ily nev falu említtetik. Az egyik a nyitrai püspöké volt. (F.

IV. 2. 127. 1.)

Geszthe. 1232-ben az udvarnokok közé soroltatott.

G-hymes. 1232-ben szintén az udvarnokok közé számíttatott. 1253-ban pedig teljesen

a Hunt-Pázmánok tulajdona lett. (F. IV. 2. 206. 1.)

Gugh. 1238-ban a Vág folyó partján állott s mint puszta szerepel.

Gyarmath, Hidradkeszi és Isqar. 1232-ben az udvarnokok közé soroltatott.

Kokos. 1205-ben említtetik. (W. VIII. 128.)

Kosztolány (Nagy). Említtetik 1216-ban. Valószínleg a szent király szabadjai lakták.

(W. XI. 135. 1.)

Kesztelö 1244-ben említi egy okmány, mely szerint az a Marianus vitézek birtokába

ment át. (W. II. 151.)

Kendi. 1280 táján említve, mint elpusztított hely a Radisna partján. (Mon. Eccl. Strig.

II. 260.)

Káp. IV. Béla egy 1201-iki oklevele szerint három ily nev falu volt. Kap, Halos-

Kap és Wrnus-Kap. Ez utóbbi a várhoz tartozott.

Kér. A Nyitra folyó mellett. 1269-ben Fülöp esztergomi érsek birtokába ment át.

(W. III. 200.)

Kend. 1283-ban, mint üres és elhagyott föld említtetik. (Gyri tört. és rég fz. III. 24.)

Iíeriantelck Helyesebben Taránlelek. 1269-ben említtetik. Ma Tarány nev puszta

Ürmény mellett. (W. III. 200.)

Kucha. Karántelek szomszédságában említtetik 1294-bl. (F. VI. 1. 300.)

Kalász 1232-ben az udvarnokok közé soroltatott.

Lubó 1263-ban a pannonhalmi monostor kapta Vágujhely, Szerdahely és Patvaróczczal

egyetemben. A mai Vág-Szerdahely táján feküdt s nem tévesztend össze Lubinával. Kü-
lönben mint rév is szerepelt.

Lámpás és Lámpás-Gyarmat. 1232-ben az udvarnokok osztályába volt sorozva.

Nádas. 1232-ben a nyitrai püspök tulajdona lett. (H. O. VII. 21.)

Nemsicz. Szintén az udvarnokok közé soroltatott 1232-ben.

Preznicze 1287-bl ismeretes. Ma Preznócz. (H. O. VI. 328.)

Basicz. A Kis-Nyitra (Nyitricska) folyó mellett. Rachich néven szerepel 1270-ben.

(H. O. VI. 169.)

Rátony Említtetik 1240-ben. Ma ismeretlen. (W. VII. 105. 1.)

Rakovitz. Pöstyéntl délre. Erney nyitrai fispán egy 1263-iki határjáró oklevélben

említi Rokoych néven. íW. VIII. 1.)

Rynka. Rakovicz és Lubo közelében feküdt. Aligha volt azonban falu. (IV. VIII. 81.)

Sók. (Tót). Valószínleg ez értend Suk alatt, melyet 1244-ben a király a Marianus
lovagoknak adományozott. (W. II. 151.)

Sztrojka. Brudnuk szomszédságában a Vág mellett létezett 1252-ben.

Szterus. 1262-ben fordul el Cheteruk néven, a mikor is azt Zochud comes és test-

vérei kapták. (W. VIII. 22.)

Suránka. Surán néven szerepel 1296-ban.

Szakolcza. Már jóval 1256. eltt szakadt el a vártól, ebben az évben azonban Ehells
meg Kozma comesek örökös tulajdonába ment át. (F. IV. 2. 391. 1.)

Szucsán. 1270-ben említtetik Zuchan néven. (H. O. VI. 169.)

Trebete. Mikor IV. Béla Szigligetet a pannonhalmi apátságtól visszavette, hogy oda

várat építhessen, cserébe más birtokokat adott. Ezek közt szerepel a Vág és Dudvág között

fekv Trebete Debrete néven. (W. III. 18.)

Tavarnok. 1272-ben Abának, Egyed kir. tárnokmester testvérének tulajdonába ment
át. (W. III. 371.).

Truzmer. Özdöge és Komjáthi között. 1277-bl ismeretes. (\V. VIII. 379)
Udvarnok. A tatárjárás alkalmával teljesen elpusztult. Újra telepítette Aba fia Tamás,

ki azt 1247-ben kapta a királytól. Ma is Galgócz mellett van, Dvornik néven ismeretes.

Üssed. N.-Tapolcsány mellett feküdt. 1272-ben említtetik.

Ürmény. llmér néven szerepelt 1248-ban, a mikor azt Benedek comes kapta a király-

tól hadi érdemeiért. (F. VII. 5. 274. 1.)

Velsicz. 1232-ben az udvarnokok osztályába emeltetett.

Vicsap. A Nyitra folyó mellett, a vártól északra. 1247-ben említtetik. Elbb Viscup-

nak is neveztetett. (W. VII. 227.)

Yogyerad. 1249-ben Wedrad néven szerepel s már virágzó falu volt. (F. V. 1. 312. 1.)

Zahorecz. Zahurcz néven 1262-ben fordul el sa Vág partján feküdt. Kocsin, Lancsár
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és Szterus vidékén keresend. Zahurcznak neveztetett különben a Holeska patak egyik ága
is. (W. VIII. 22.)

Láthatjuk ezen kétségtelenül igen hiányos kimutatáshói is, hogy Nyitra

vára elkel szerepre volt kiszemelve. A töméntelen mennyiség földbirtok

a megyének javarészét tette s nagyszámú várjobbágyot tételezett fel. Azon-

ban az Imre király alatt lábrakapott szokás, hogy egyesek akár országos

és közérdek, akár a király személyének tett érdemeikéit és szolgálataikért

várföldeket kaptak jutalmul, a nyitrai vár tartozékait is megdézsmálta. Maga
IV. Béla, ki pedig még királyfi korában is, a várbirtokok visszaszerzésére

kiküldött bizottság vezetje volt, a tatárjárás után egyre-másra osztogatta a

várjavakat és 1243—1271-ig nem múlt el év a nélkül, hogy a nyitrai vár-

földekbl egy-egy részt el ne adományozott volna. Ezen idszak alatt Nyitra

vára, az eddig ismert oklevelek tanúsága szerint, mintegy 27 birtokkal lett

szegényebb.

A nyitrai vár különben kezdettl fogva végvár jelentségével bírt. Kö-
zéppontja volt nemcsak a megyének, a várispánságnak, hanem annak az

egész nagy területnek is, mely valaha a nagy morva fejedelemséghez tar-

tozott s mely Hont-, Bars-, Komárom-, Trencsénvármegyékre és Pozsony-

vármegye egy részére terjedt ki. A felvidéken nem volt nevezetesebb hadi

esemény, melybl Nyitra a maga részét bven ki ne vette volna. Éppen ez

az oka, hogy okleveleink keltezése után Ítélve, királyaink sokszor és elég

hosszasan tartózkodtak falai között. így Kálmán király 1106 táján, IV. Béla

a sajói ütközet után, 1243-ban január 13. és 24. között és ismét február

havában, Róbert király 1317-ben s a mint a történet folyamán látni fogjuk,

ugyanezek és mások ismételten megfordultak a város és megye területén.

Szent István idejében Nyitra vára Vazulnak, vagy magyarosan Vászolynak

tartózkodási helye volt. Turóczi krónikája szerint ugyanis a király, látván

az ifjú kicsapongásait s megemlékezvén a Nyitra vidékén lakó remeték

életszentségérl, Nyitrára internálta a fiatal herczeget, úgy vélvén, hogy a

környezet jótékonyan fog az egyébként jóindulatokat eláruló herczegre

hatni. Midn azután egyetlen fia, Imre herczeg, korai sirba dlt, maga
pedig életének utolsó napjait elközelgetni látta, Vazult megkoronáztatni kí-

vánta. Megbízta tehát Budát, Erzuth fiát, hogy vezesse eléje a herczeget.

Azonban Gizella, István király második felesége, Imre herczeg mostohája,

hogy a koronát fivére, Péter részére megtarthassa, a furfangos Budával szö-

vetkezve, udvari cselt forralt ki. Buda késleltette útját, a királyn megbí-

zottja Sebus, Buda fia pedig lóhalálban sietett. így történt, hogy a királyné

embere megelzte a király emberét. A kegyetlen Sebus, Nyitrára érve, Vazult

szemevilágától megfosztotta és fülébe forró ólmot öntetett, maga pedig

Csehországba menekült. Mikor Buda Nyitrára ért, már csak uralkodásra

képtelen nyomorékot talált. Ezt vezette tehát a király elé. Mélyen megille-

tdött a haldokló király e látványon és keser könyekre fakadt, de meg-
fogyott erejénél fogva, a rettenetes bnt megtorolni képes nem lévén, egye-

bet nem tehetett, minthogy maga elé idézte a még él Arpád-fiakat s gyors

menekülést ajánlott nekik.

Az ujabb történetírás kihámozta e mesébl a történelmi magot. E sze-

rint István, nem bizván az Arpádfluk keresztény érzelmeinek állandóságá-

ban, hogy mvét a pogányságra hajló elemekkel szemben biztosítsa, a

keresztény születés Pétert jelentette ki trónja örökösének. Ez ellen Vászoly,

a legidsebb herczeg, tiltakozott. István tehát, hogy a polgárháború iszonya-

tosságaitól az újonnan alakított országot megkímélje, Vászolyt elfogatta,

szemeit kitolatta és Nyitra várában rizet alá helyezte. Ez idtájban ugyanis
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úgy Byzanczban, mint Csehországban és Lengyelországban rendes szokás

volt az alkalmatlan trónkövetelket ily módon lehetetlenné tenni.

Mikor I. Endre kérésére Béla herczeg és neje visszatért az országba,

a király a Csehországban és Oroszországban látott példa szerint, örököse

ekkor még nem lóvén, az ország egy harmadát Bélának adományozta oda.

A 45 megye közül tehát 15 Béla hatósága alá került s ez utóbbiak között

volt Nyitravármegye is. És tényleg Nyitra berezegi birtok volt mindaddig,

mig Kálmán király azt Álmos herczegtl ervel vissza nem szerezte. Hogy
késbb, IV. Béla idejében is Istvánnal, mint herczegi tulajdonossal találko-

zunk, hogy a fiunak az atya ellen, Nyitravármegyében számos, ers pontja,

bevehetetlen vára volt, azt a történet folyamán látni fogjuk. Itt csak azt

említjük meg, hogy IV. Béla 1263-ban Bélának, a szlavón herczegnek ado-

mányozta oda a várat s hogy ez adományra a királyi herczeg jónak látta a

pápai megersítést is kikérni.

Róbert Károly 1302-ben János nyitrai püspöknek, legkedvesebb és leg-

hívebb emberének adományozta oda Nyitravármegyét, az ország hozzá h
furainak és fpapjainak hozzájárulásával. János püspök tényleg az általa

kiadott oklevelekben, Nyitravármegye örökös fispánjának mondja magát,

így például amaz 1318-iki oklevélben, melyet Csák Máté kiközösítése alkal-

mából tett a püspök közzé. Ez adományozás azonban, úgy látszik, inkább

csak a megyébl befolyó jövedelmekre vonatkozott, mert úgy ebbl az id-
bl, mint a közvetlen következ évekbl ismerünk világi urakat is, kik a

nyitrai fispán czimét viselték. Igaz, hogy ezek nagyobb részt több fispán-

ság élén állottak. így például: 1307-ben Kakas mester, 1314-ben Lrincz,

1223-ban Lampert országbíró viselte a nyitrai fispánságot.

vát?sp"n
a
4- U* BámJai várispánság. A honfoglalásról szóló krónika, Huba és nem-

zetségének elhaladásáról írva, a többi várak között Bana várát is említi.

Szabó Károly a várat a mai trencsénvármegyei Bán város helyén kereste,

mig Pesty Frigyes azt a komáromvármegyei Bana falu mellé helyezi. Fejér

György és mások viszont ezen Bana vár alatt a selmeczbányai kamara-gróf-

ságot vélik rejleni. Az ujabb történetírók azonban kimutatták, hogy a Név-
telen jegyz által említett Bana vár, a Pöstyénn el szemben fekv, mais létez

Banka vagyis Bányaközség eltt emelked s a Vág folyó felé kiugró szik-

lás hegyoldalon feküdt. Rendkívül érdekesen fejtegeti e kérdést Paaler Gyula.

Bana, kiejtés szerint bizonyosan Bána vagy Bánya fekvésére nézve,
mondja a nevezett tudós, Anonymus nem hagy fenn kétséget, hogy a Vág
mellett feküdt. Elbeszélése szerint, mely mindenütt rendkívül pontosan meg-
tartja az egymásutánt, a magyarok a Vághoz érve, elfoglalták a csehek
várait, melyeket itt sorrendben sorol fel : Sempte, Galgócz, Trencsén, Bo-
londócz, Bánya. Minthogy elbeszéléséhez a térbeli egymásutánt sem zavarja
meg, elbeszélését akkép kell felfognunk, a mit egyébiránt a dolog termé-
szete is igazol, hogy a magyarok Galgócztól nem folytatták utjokat a Vág
mentében fölfelé, hanem a most is létez útirányon Zsámbokrétre s onnét
északra fordulva, Trencsénbe mentek s miután ezt a harmadik és utolsó

várat elfoglalták, mentek lefelé a Vág mellett Bolondóczra, onnét Bányára,
a hol aztán átkeltek a Vágón és megállapíták az ország határait Morváig.
Bánának tehát — Anonymus felfogása szerint — Galgócz és Bolondócz
(Beczkó) közt kellett feküdnie s csakugyan itt találjuk mai nap is Pöstyén-
nel szemben Bánkát, mely még 1395-ban Bánya nevet viselt.

Hogy Bánya vára csakugyan Nyitravármegyében feküdt, azt tanúsítja

azon körülmény is, hogy a várbirtok legnagyobb része a Vág nyitravár-

megyei folyásának mentén feküdt, hogy a bányai vám tizede a nyitrai püs-
pököt illette, ki egyúttal a várföldek visszaszerzése iránt megindított eljárás-

nál 1258-ban mint bíró mködött.
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A várföldek közül eddig a következ nyitravármegyei földeket és fal-

vakat ismerjük :

Koczunicz. Ernei nyitrai fispán egy 1263-iki határjáró levélben emíti. (W. VIII. 81.)

Krakován. Korkav néven fordul el 1258-ban. Ez évben bizta meg' ugyanis IV. Béla
Vincze nyitrai püspököt a banai várföldek visszaszerzésével Ekkor e földbl 2 ekényit ka-
pott a zobari konvent. (F V. 1. 318.)

Pechsan. Ernei fispán 1263-iki határjáró levele szerint. (W. VIII. 81.)

Zobodyeha. Említve van 1251-ben, a mikor IV. Béla Baas trencsényi fispán kérel-

mére megengedi, hogy a neki adományozott földet, mely egykor banai várföld volt, elad-

hassa. Ez alatt valószínleg Szobotist értend. (W. XI. 375

)

A bányai várispánság fontos hadi állomás volt. Mutatja azt azon kö-

rülmény, hogy fnökei a legelkelbb családokból vétettek s e mellett az

ország legmagasabb hivatalaiban, mint nádorok, tárnokok stb. ültek. A vár-

ispánok közül okleveleink alapján a következket ismerjük :

1247—1251. Bagin vagy Bágyon pohárnokmester. 1251. Sinister Miklós kir. ételfogómester.
1258. ismét Bagin, a pohárnokmester. 1262. András, János fia, a Forgách családból. 1273.

Miklós és utóbb László országbíró. 1273. Ismét András János fia. 1274. Ogutius alország-

biró. 1274. András Ivánka fia. 1274. János. 1275. András Ivánka fia. 1275. István, kir. étel-

fogómester és barsi fispán. 1276. Máté tárnokmester. 1277. Uzrin tárnokmester, 1278. Máté
Nádor. 1277. ugyan 1323. Sándor, comes de Wagna.

A várispánságra nézve

nagy csapás volt az a tö-

meges nemesítés, melyet

III. Endre 1298-ban vitt

véghez. Ekkor ugyanis a

bányai várjobbágyok közül

Radiszló fiait : Radiszlót,

Jonburt és Boychot, kik a

nassaui Adolf ellen küldött

segélyhadban resztvettek s

magukat kitüntették , ne-

mesi rangra emelte. Mivel

pedig kezükön lév várföl-

dek birtokában megmarad-
tak, a Vág folyó mentén

fekv banai földek mind

felszabadultak.

Mikor sznt meg a bányai várispánság, arra nézve semmi adatunk

sincs. Tény, hogy egy Hetény birtokába való bevezetés alkalmával, 1345-

ben, a község birtokosai között a bányai várjobbágyok is szerepelnek.

Ezentúl azonban minden nyoma megsznik.

III. Galgóczi várispánság. A régi galgóczi várnak, mely seink bevonu-

lását látta, már nyoma sincs Helyén most az Erddy grófok gyönyör kas-

télya diszcleg. A vár oklevélileg elször Kálmán király által említtetik és

egy 1112-iki oklevélben olvassuk, hogy Gány falu (Pozsony m.) a várhoz

tartozott.

A galgóczi várnak tartozékai közül ismerjük az esztergomvármegyei

Ebedet, Nagy-Mányát és Szenczet Barsból, Negyvent és a két Kulcsodot

Gyrbl, Gányt és Dombot Pozsonyból.

Nyitravármegyei birtokai közül kimutathatók a következk :

Kis-Mánya. Oszuszka, Hradistye, Báb, Chropov (Rupov), Szenicz, Wistey. Pesty Fri-

gyes ugyan a galgóczi várhoz számítja Vecsét (Vág-Vecse), mely Kálmán király oklevele
szerint, felerészben a zobori apátságé, felerésze a gyrieké. Genetikus névnek véve Gyrt,
várszolga, a geográfiai fekvésbl indulva ki, a galgóczi gyrieknek vagyis várszolgáknak
nyomát véli felismerni. Azonban Tagányi kimatatta, hogy ez a Vecse csak Szolgagyr tar-

tozéka lehetett. Ugyancsak Galgóczhoz számítja Pesty Wedrad-ot is, mert a fent említett

oklevél, azt mondja, hogy ennek egyrésze az apátságé, a másik a várszolgáké. Tudjuk
azonban, hogy IV. Béla egy 1249-iki oklevele szerint Wedrad, ma Puszta-Vogyerad, a nyitrai

várhoz tartozott. Világos tehát, hogy itt a nyitrai s nem a galgóczi vár szolgái értendk.

SZOBOTIST RÉGI KÉPE.

Galgóczi
várispánság.
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Kis-Mányát IV. Béla 1249-ben kivette a vár tartozandósága alól s azt Forgách Andor
kir. tárnokmesternek adományozta oda. (F. IV. 2. 5í.) Nagy-Báb 1261-ben említtetik, mint
galgóczi várföld (Századok 1887. Tagányi. 390.) 1262-ben IV. Béla Serefelnek adja a követ-

kez galgóczi várföldeket : Ozus (Oszuczka), Rupov (Chropov), Hradicha (Hradistye), mind a
Miava-patak mellett és Dumkort (ma Dumbov néven szerepel és Pozsonyvármegyéhez tar-

tozik.) Ezt az adományt V. István 1270-ben megersítette. A nevezett esztendben V. István
Omodé fiának Kuzen és Androniknak a Dudvág mellett fekv Wistey nev földet adomá-
nyozza. Pesty ez alatt Visztukot érti Pozsonyvármegyében, Modor táján. Wistey, nézetem
szerint, egy Vieszkával, mely ma is létezik Vág-Szent- Kereszt mellett, a Dudvág közelé-
ben (F. V. 70.) IV László 1273-ban a Csák nemzetségbl származó Péter mest> rnek ado-
mányozta Scinthe nev falut, kivévén azt a galgóczi vár tartozandósága alól. Pesty ezt a

Scinthet a barsvármegyei Szenese falura vonatkoztatja, sokkal valószínbb azonban Szabó
Károly és Tagányi nézete, kik abban Szenicz nevét ösmerik fel. (W. IX. 12.)

A galgóczi várispánságra vonatkozó adatok 1273-on túl sajátságos za-

vart mutatnak. Galgócz gyakran szerepel Szolgagyr helyett és viszont.

Már IV. László Szeniezet egy 1274-iki oklevélben Szolgagyr majorságának

mondja. Ugyancsak 1274-ben, mikor V. István Korpona város jogait ersíti

meg, az aláirt furak között Reynald kir. ételfogómester galgóczi comesnek

mondatik, holott bizonyos, hogy Miklós Szolgagyr várispánja volt s azontúl

is, mint olyan említtetik. Ezen zavar oka, mint azt Tagányi jelzi, a két vár

egyesítése lehetett.

Á galgóczi várispánok közül hármat ismerünk. És pedig : 1257-bl

Zsámbréki Eynard mestert, 1274-bl Rajnaldot és 1283-ból Miklóst. Az
utóbbi IV. László egyik legvitézebb hive volt. Midn ugyanis a király

Ottokár ellen indult, hogy Gyr várát visszafoglalja, Miklós ott harczolt az

elsk között, testvérének, Sebestyénnek oldalán. Sebestyén a hareztéren

fejezte be életét, Miklós pedig egy súlyos seb árán menekedett meg. Azonban
ennek daczára részt vett abban a dönt ütközetben, a melyben Ottokár el-

esett. A csata hevében ekkor kopjával szúrták át Miklós lábát, de annak

daczára visszatért a sereg zöméhez, két német foglyot hozván magával.

Megsebesült még ez a Miklós Zelench ostrománál is s ott volt a lázadó

kunok ellen indított seregben.
szolgagyri \y Szolqaqyöri várispánság. A várispánságok történetének leghomályo-
vanspansag. " "" * " L aj

sabb pontja volt 1882-ig Szolgagyr története. Történészeink kezdettl

fogva sokat vitatkoztak és sokat írtak arról, hol állott a szolgagyri vár,

mely a hasonnev ispánság központja vala. Pray Gyrvármegyében, Villányi

a Bakony táján, Bottlca Sopron vidékén, Pesty ismét Gyrben keresi azt.

Szabó K. és Teleki Gyrvármegye régi nevének tartják, s hozzájok csatla-

zott Nagy Imre meg HöJce Lajos is. Tagányi végre kimutatta, hogy Szolga-

gyr vára Nyitravármegyében állott s ezért a következkben teljesen az

nézeteihez fogunk ragaszkodni.

Azok, kik Szolgagyrben a mai Gyr sét vélték felismerhetni, a

Szolgagyr nevet genetikus névnek vették s abból kovácsolták érveiket.

Azonban ma már kétségtelen, hogy Szolgagyr helyes, régies ejtése így

hangzik : Szolgagyrje, hogy tehát ez nem genetikus név, mely Gyrrel

volna azonosítható, st tudjuk azt is, hogy e név hirdetett jelentsége

:

Várjobbágy nem felel meg a nyelv fejldésében kimutatható, történelmileg

igazolt etymologiának. Szolgagyr nevében a Gyr szó a gyr régies

alakja. Tudjuk, hogy két ily szavunk van, az egyik gyr, egy fanemet

jelent, a másik gyr vagy gyrcze alakban fordul el és a magyar felvi-

déken oly kisfajta dombok és halmok jelzésére használják, melyek vízjárta

mezkön ós réteken az ártereken fölülemelkednek. Szolgagyr legvalószí-

nbb etymologiája tehát: Szolgák vagy várnépek gyüréje.

Különben is az a kérdés, hol állott Szolgagyr vára nem etymologikus,

hanem tisztán helyrajzi kérdés.
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Nyitravármegyében két Szolgagyr feküdt: az egyik 1419-ben egy
szántóföld neve volt az ürményi határban. A másik Szolgagyr, közel Gal-
góczhoz feküdt s elször 1268-ban Báb határjárásában fordul el. Bvebb
értesítést nyújt róla egy 1347. oklevél. Ebben Nagy Lajos, az Apponyiak
sének, a Pécz nemzetségbéli Vörös Tamásnak, csejtei, holicsi és berencsi
várnagynak, a nyitravármegyei Szolgagyr nev három ekealjnyi földet

adja, mely a királyra Tornányi János magvaszakadtéval szállott s melynek
határa keletrl Kis-Báb, délrl Nagy-Báb, északról Tomány si birtoka volt,

mely valószínleg a Románfalva Réesény felli határában fekv hasonló
erdnek közelében fekhetett. Figyelembe véve az e korban dívó chorog-
rafiai arányokat, akkor arra az eredményre jutunk, hogy ez a Szolgagyr
nev föld a mai Udvarnok határába esik. E mellett szól egy Poszadka felé

néz udvarnoki erdrésznek Prszten neve, mely magyarul gyrt jelent és

Szolgagyr nevére emlékeztet.
Az a kérdés tehát, létezett-e e helyütt csakugyan valaha vár.

Okleveleink, melyek ezt határozottan kimondanák nincsenek, azonban le-

APPONY VÁRÁNAK RÉGI KÉPE.

vezetés útján nem nehéz e kérdést eldönteni. Egy 1292-iki oklevél, II.

Endre korára vonatkozólag mondja, hogy az ebediek régente galgóczi vár-

jobbágyok voltak, kik más néven szolgagyrieknek neveztettek. Kún László
Szeniczet 1273-ban galgóczi várbirtoknak, 1274-ben Szolgagyr birtokának
mondja. Egy Agár nev várjobbágy, kinek nevét a mai Zagárd tartotta fenn,

1261-ben galgóczi, 1268-ban szolgagyri várjobbágynak neveztetik. Néhány
mányai lakos 1237-ben földjét eladván a fsieknek, a fölvallásnál szom-
szédokul a fsi-szolgagyriek vannak megnevezve, míg 1249-ben ugyanazon
Mányáról az mondatik, hogy a galgóczi ispánságban fekszik 1235-ben pedig
a szolgagyriek egy Uros nev embert visszakövetelnek Galgócz vára részé-

rl, aminek csak úgy van értelme, ha legalább is felteszszük, hogy a két vár
szomszédos volt. Mindezeket összevéve kétségtelen, hogy Szolgagyr Galgócz
közelében feküdt, azzal sokféleképpen összefüggött s hogy az másutt, mint
az Udvarnok táján létez Szolgagyrön nem állhatott.

Hogy az inductio alapján lehozott következtetés helyes, azt szépen
mutatja III. Endre királynak egy 1294-iki oklevele. Ebben ugyanis a király

odaadományozza Vörös Ábrahámnak a Galgócz várához tartozó Galgócz
nev földet, az ottani vámmal egyetemben. E földön — úgymond a király— egykor vár volt építve és várjobbágyolc laktak.

Miután kétségtelen, hogy Galgócz táján más vár nem volt, ilyenre

nyomot nem találunk, bizonyos az is, hogy az 1294-ben egykorinak mon-
dott vár csak a szolgagyri vár lehetett. Azon körülmény, hogy ez a föld-

rész, melyen a vár állott, most Galgóczhoz tartozónak mondatik, nem ké-

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. 62
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pez ellenmondást, mert egyrészt a két vár között mindenkor fennállott köl-

csönösség, másrészt az egyik vár megsznése folytán a másik vár javára
megváltozott birtokviszony, a kitételt érthetvé teszik.

A Galgóczról és vidékérl fennmaradt csekély adatok segélyével nehéz
ugyan, de nem lehetetlen kimutatni azt a helyet, ahol a szolgagyri vár
állott. A Vörös Ábrahám-féle adományban ugyanis vám is szerepel. Nagy
Lajosnak egy oklevelébl tudjuk, hogy a galgóczi híd csak csak 1353-ban
épült. Ekkor engedte meg ugyanis a király Konth Miklósnak, hogy a város
végén hidat építsen s azon vámot szedhessen. A Vörös-féle vám tehát csak
rév lehetett. Egy másik oklevél e révnek nemcsak helyét, de keletkezési
idejét is megjelöli. E szerint azon rév a galgóczi várhoz tartozó Udvarno-
kon volt s miután vámját Lajos király a Konth-féle hídra helyezte át, oly
rohamos sülyedésnek indult, hogy 1363-ben már kérdés támadt az iránt,

birnak-e a Vágón révvel az udvarnokiak ? Ennek kipuhatolásával a király
az esztergomi káptalant bízta meg. Ez a küldetésben eljárva, azt jelentette,

hogy ez a rév csakugyan az udvarnokiaké, s azon k szabadon kelhetnek
át s hogy ez a rév elbb volt f- vagy közrév, mint a semptei. Mivel pedig
tudjuk, hogy a semptei révet IV. Béla állította fel 1251 körül, kétségte-
lennek látszik, hogy az 1294-iki galgóczföldi vám egy volt az udvarnoki
vámmal és révvel.

A mai udvarnoki határ azonban csak Szilád felé terjed közvetlenül a
Vágig. Itt pedig révnek nyoma sincs. St az egész környék alakulásából
világos, hogy itt rév csak a mai Zéllével átellenben lehetett. Mivel pedig
Zéllén is volt rév, mely az udvarnoki frévvel állott összeköttetésben s a
rév megközelítése csakis a mai Poszadka-falu területén át lehetséges, két-

ségtelen, hogy Poszadka is a révtulajdonos Udvarnokhoz, vagyis Szolga-
gyrhöz, utóbb Galgóczhoz tartozott.

Mindezeket összevetve, azon eredményre jutunk, hogy Szolgagyr
Galgóczhoz közel, az udvarnoki rév mellett, a mai Poszadka-falu területén

állott.

Ha ezt a területet, melyet az oklevelek egybevetése útján találunk
meg, jól szemügyre veszszük, az egykori vár nyomait még ma is megtalál-
hatjuk. Ugyanis a falutól mintegy negyedórányira, a Vágtól pedig 190 mé-
ter távolságra, egy körülbelül 57 méter magas dombon ma is várromok
láthatók. Sajnos, már 1882-ben is csak igen kevés volt meg e romokból.
Ma nyomuk is alig van. Megersíti végre ezen kombinácziót a falu neve is.

Poszad szó ugyanis a régi szláv nyelvben Várallját jelent, Poszadka tehát
Kis-Váralja.

A szolgagyri vár, mint várispánság, székhelye és központja volt egy
"révnek, mely csupa szolgagyri várföldekbl sorakozott köréje. Eddigelé
ugyanis a szolgagyri várispánságnak hetven tartozékát ismerjük, melyek
mindössze tizennégy megyében vannak elszórva. Ebbl Hont, Nógrád, Zala,

Veszprém, Sopron és Tolnára egy-egy, Bars és Esztergomra egyenként négy,
Fejérre öt, Pestmegyére hét, Gyrre nyolcz, Pozsonyra kilencz, Komáromra
tizenegy, a Csallóközre egymagában tizenhárom, Nyitramegyére pedig tizen-

hat várföld esik. Tehát még ezen töredékes adatokon alapuló számítással

is, a legtöbb tartozék annak a megyének jutott, ahol a várispánságnak szék-
helye volt.

A máig ismert s oklevélileg igazolható szolgagyri tartozékok Nyitra-
vármegyébl ezek

:

Bajmóczka, mely Bayanch néven szerepel 1275-ben.

Buud vagy Buda, mely valaha. Maniga körül létezett és 1268-ban Buda szolgagyri
várjobbásfy birtoka volt.

Décsi 1275-ben Gynche néven említve.

Gyorok, melyrl 1247-ben mondatik, hogy régente a várhoz tartozott.

Ondrohó, ma puszta feurány mellett. Innen czímezi magát 1229-ben a szolgagyri vár-
nak egyik századosa.

Szenicz vámjával együtt 1273-ig a galgóczi és szolgagyri várak közös birtoka volt.

TJrmény, mely Ilmer néven szerepel 1277-ben.
Vajk. Régente, még 1247. eltt, szolgagyri várjobbágyok birták.

Yecse, mely Wachu, Wachoy, st Wecher néven is szerepel. Ez a vár legrégibb bir-

toka volt, mert már 1113-ban is említtetik.

Zagárd 1261. és 1268-ban említve.
Zélle 1244-ig a vár tartozéka volt.
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Csodálatosnak látszik ugyan, hogy a Vág folyó mentén rövid egy napi

kocsiúton három várispánságot találunk, úgymint Szolgagyrt, Galgóczot és

Bányát. Ha meggondoljuk azonban, hogy a németek, de st a cseheknek

is folytonos vágyakodását képezte ez idtájban a Vág völgyének elfoglalása

s az ország megigázása, hadi szempontból, ezt csak igen elrelátó gondol-

kodásnak tarthatjuk. Ugyanily magyarázata van annak, hogy a galgóczi

sziklavár közelében, az inkább földvár jelleggel biró Szolgagyrt is fenntar-

tották, st azt a honfoglalás utáni idben, tehát már mikor Galgócz régen

létezett, építették fel. Mivel azonban az udvarnoki rév, mint f- vagy köz-

rév a legalkalmasabb volt a Vágón való átkelésre és Nagy-Szombat vidé-

kérl Nyitra felé ez volt a legtermészetesebb és legkönnyebben megszállható

út, világos, hogy e rév kiváló hadi jelentséggel birt. Ennek a révnek ri-

zete volt a szolgagyri várjobbágyok els és legfbb feladata. Erre vall

azon körülmény is, hogy Szolgagyr alkalmazottai között tárnok-udvarnok-

mester is volt, a mely hivatalról tudjuk, hogy az a fvámszedvel volt

egyenrangú. így 1270-bl bizonyos Péter viselte e fontos hivatalt.

Szolgagyr hadi jelentségére mutat azon körülmény is, hogy egyko-

rúan hat százados nevével találkozunk ott, ami tehát, ha többen nem is let-

tek volna, igen tekintélyes haderre vall. 1229-ben pedig 13 százados van

megnevezve, ami tehát éppen 1300 embernek felelne meg.

A szolgagyri várispánok közül eddig a következk ismeretesek

:

1239-bl Péter ; 1243. Bertrand a nagy-martoniak se ; 1251-bl Ern (Ernye)

;

1257— 1258-ból Eynard, a királyné flovászmestere, ki közben galgóczi comes-

nak is mondatik; 1268-ból Márh ; 1272-bl Baas; 1273-1274. Sajnáld f-
étekfogó-mester; 1274— 1275. Péter flovászmester; 1278. Rajnáid ; 1280—
1283-ig Miklós, ki leginkább galgóczi comesnek neveztetik s kinek érde-

meirl fennebb emlékeztünk meg. Azonkívül a vár alkalmazottai közt 1255-

ben szerepeltek : Sándor rnagy és Pál a várhírnökök fnöke.

A szolgagyri comesek vagyis várispánok közül kiváló szerepet játszott

Ern vagy magyarosan Ernye, az Ákos nemzetségbl. volt az, aki IV.

Bélának, mikor a tatárok ell menekült, saját lovát engedte át s az üldö-

zkkel harczba bocsátkozva, jóllehet testét több seb borította, az ellenség ell

maga is megmenekült. Aztán elkísérte a királyt a tengerpartig s maga
kémlelte ki az utak biztonságát. Ezért különben jutalmul, 1351-ben, három
falut kapott, melyek elbb Várasd várához tartoztak volt.

Hogy mikor pusztult el Szolgagyr, azt teljes bizonyossággal nem álla-

píthatjuk meg. Tény, hogy 1294-ben már a vár nem állott fenn, vagy leg-

alább nem oly állapotban, hogy erdítmény jellegével bírhatott. 1294 eltt

a legrégibb emlék, mely mint létezt említi, 1282-bl való. Valószín tehát,

hogy 1282—1294 között pusztult el és pedig éppen 1291-ben, a Habsburgi

Albert osztrák herczegnek III. Endre királyunk ellen folytatott hadjáratában.

A krónikák ugyan csak azt írják, hogy Albert ekkor Pozsonyig, Nagy-
szombatig és a Vágig hatolt. De más okleveles adatok sejtetik, hogy Sellyétl

föl Sasvárig a Vág egész vonalát támadta meg. Átkel-helyet keresett s való-

szín, hogy annak kierszakolása által dlt romba Szolgagyr.

V. Sasvári várispánság. A váradi Regestrum, mely a várispánságokra
várf*Yn S

"
g .

nézve elsrcnd forrás, egy Sasvár nev várispánságot is említ. A Hangony
falubeli lakosok ugyanis a sasvári várjobbágyokat és Dravecz falubeli vár-

népbclieket földjeik pusztítása miatt beperlik. Tehát a várispánsághoz szük-

séges népek megvoltak.

Bottka ugyan úgy véli, hogy Susvár, mit Sárvárnak olvas, a Tisza

62*
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vidékén feküdt, viszont Pesty azt állítja, hogy az Nyitravármegye területén

volt s a vár a mai Sasvár helyén állott.

Névtelen jegyznk, mikor a honfoglalásról beszél, azt mondja, hogy
seink elfoglalván a mai Nyitra- és Trencsénvármegyéket, a Morvafolyóig
hatoltak elre s az uj haza határait torlaszokkal, gyepkkel megersítvén,
Varán áig (Varin) és Sárvárig tzték ki.

A Névtelen jegyz ezen közlése után csaknem minden írónk másutt
kereste a régi várat. Legvalószínbb, hogy Sárvár Anonymusban tulaj don-
kópen tollhiba Sasvár helyett.

Sasvár, a Morva közelében, az ország szélén fontos feladat betöltésére

volt hivatva és így semmi valószíntlenség sincs abban, hogy várhelyül volt

kiszemelve. Megersíti e föltevést az is, hogy Sasvárral szemben, a Miava
jobb partján áll Sztrázsa, az az rhely, mely név szintén egykori hadi

rendeltetésre emlékeztet.

Különben Sasvár a XIII. században, mint királyi vár szerepel. Tudjuk,
hogy Habsburgi Albert a várat elfoglalta, de Menid fia, Ábrám comes, azt

visszafoglalta s a király tulajdonába bocsátá vissza. Ezen érdemei jutalmául

kapta 1294-ben az egykori Szolgagyrt. Jellemz az is, hogy 1540-ben, mi-
dn a király Strázsát Révai Ferencznek és fiainak adományozta, azt, daczára,

hogy a Miava túlsó oldalán feküdt, Sasvárral egynek veszi. Sztrázsa várát,

mely másként, mondja a király, Sassinnak mondatik. Már pedig Sassin nem
egyéb, mint Sasvár eltótosított neve.

Véglegesen a várispánság helyét azonban csak akkor lehet majd meg-
állapítani, mondja Pesty igen helyesen, ha ki lehet mutatni, hogy Hangony
és Dravecz (Draucy) Sasvár vidékén feküdt, mert bizonyos, hogy ez utóbbi

helység képezte Sasvár ftartozékát.

vádspínság.
VI- SemP te i várisjiánság. A Vágfolyó balpartján, Szered átellenében, egy

négyszög kövekbl ersen épült, négyszög s nagy méret széles torony

áll, mely Szabó Károly nyilatkozata szerint római kezeknek sem válnék

szégyenére. A torony az egykor híres semptei várnak maradványa. A vár,

régebbi tudósítások szerint, a Vág jobbpartján feküdt. Azonban a szeszélyes

Vágfolyó, mely folyását helylyel-közzel, mérföldnyi távolságra is, teljesen

megváltoztatta, itt is elhagyta régi medrét s így a vár a túlsó partról az

innens partra került.

Sempte, mely okiratainkban Stumptey, Sumtey, Simtei, Semptey, Szemte

stb. nevek alatt is szerepel, egyike volt a felvidék legrégibb várainak s a

névtelen jegyz krónikájában is szerepel, mint a honfoglaló sök kezére ke-

rült erd.

A vár hadászati szempontból kiváló fontossággal birt, s királyaink csak-

hamar a várispánság méltóságára emelték. Tartozékai azonban nagyobbrészt

a mai Pozsonyvármegye területére estek.

Melyek voltak a vár birtokai, azt okleveles adatok hiányában megálla-
pítanunk nem lehet. A várra vonatkozó birtokviszonyok els oklevélnyoma
1221-bl való. Ez évben ugyanis, a Váradi Regestrum szerint, Szoboszló vár-

ispán, több semptei várjobbágygyal egyetemben, törvény elé idézték a ki-

rályné tárnok jobbágyait Momunya falúban, azt állítván róluk, hogy semptei
várnépek. A per a Momunyaiak javára dlt el.

A tatárjárás eltt, 1233-ban, a semptei várjobbágyok pörbe keveredtek

Uriás apátúrral, Pannonhalma jogait féltékenyen védelmez fpapjával.
Bizonyos Smaragd mester ugyanis, lelki üdveért, földeket adományozott az

apátságnak, mi által ez két helyen is a várnépekkel közös birtokos volt. A
XIII. század jogi felfogása irtózott ezen „illetlenségtr' s annak elbírálására

az apátúr kérelmére a vigmani comesek küldettek ki. A vár érdekét Csépán
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comes helyettese, vagyis udvarbírája és Uz semptei hadnagy képviselték.

A bíráskodó comesek úgy döntöttek, hogy az apát az alapítványózott föld he-
lyett hasonló érték földet kapott a Vág túlsó oldalán, ott, hol Smaragd
mester palotája állott. (W. I. 315.)

A vár egyetlen ismert birtoka a pozsonymegyei Áblincs, mely a mai
Szelincs és Vedrd közelében feküdt s melyet IV. Béla 1243-ban Woch
nev pozsonyi polgárnak adományozott oda. (Mon. Ecc. Str. I. 346.)

1261-ben a vár megsznt önálló várispánság lenni. IV. Béla ugyanis

ez évben odaadományozta a várat s tartozékait örökös joggal, Truslef test-

vérének Lindpoldnak. Az uj tulajdonos a várat tetszése szerint birtokolhatta,

végrendeletileg rokonaira hagyhatta, azonban azt elzálogosítania vagy eladnia

nem volt szabad. Maga az adományozás is különben bizonyos ideiglenesség

jellegével birt, mert a király az adománylevélben világosan kikötötte, hogy
Lindpold és örökösei a várat csak addig bírhatják, a míg a királynak a

többi nemesek módjára h-
ségesen szolgálnak (W. III.

1.). A király ugyanekkor

kimondta, hogy a semptei

vár alatt és az ahhoz tar-

tozó más helységekben lakó

várnép felett bíráskodni

egyedül csak Lindpold van

hívatva és pedig nemcsak

lopást, tizedfizetést és a

szolgálmányokat illetleg,

hanem minden elforduló

ügyben. Ezt az adomány-

levelet 1279-ben Kún
László is megersítette. (W.

IX. 244.).

A megsznt várispán-

ság czímét azonban még
1261-en túl is viselték egyesek, kik bizonynyal Lindpold családjából valók

voltak s az csak 1275 után sznt meg egészen. A vár comesei közül okle-

veleink alapján ismerjük Szemerét 1173-ból, Szoboszlót 1221-bl, Péterfia

Csépánt 1233-ból, Truslefet 1261 eltt, Lindpoldot 1261-ben, Sterrandot, a

királyné tálnokmesterét, barsi fispánt 1274-bl és Schelley fiát Tamást, a

pozsonyi, fispánt 1275-bl. (W. I. 69. 315. III. 1. XII. 112. 116. és Várad.

Reg. 363. §.)

Sempte a XIII. században Ipoly (tán a fentnevezett Lindpolddal egy'

személy) fiainak, Aba és Tamásnak kezébl, Vörös Ábrahám kezébe ment

át, királyi adományozás útján. Azonban mikor 1324-ben Vörös Ábrahám
Róbert királytól ez adományozás megersítését kérte, a király cserét aján-

lott s Cseklész várát és helységet adta Ábrahámnak, a semptei birtokot

pedig magának tartotta meg.

Róbert Károly ezen cserérl kiállított oklevélben Sempte mint egy-

szer birtok szerepel. A várról egy szóval sem tesz említést. A csere-

okiratból csak annyit látunk, hogy Semptét azért tartotta magának a király,

mert azt saját czéljaira kiválóan hasznosnak Ítélte.

Kétségtelen tehát, hogy ez idben Sempte vára romokban hevert. E
mellett bizonyít az a körülmény is, hogy Nagy Lajos a harminczadszedést,

melynek e vidéken eddig Somptc volt központja, Pozsonyba helyezte át.

BERENCS RÉGI KÉPE.
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Róbert Károly tehát éppen azért tartotta meg e birtokot, hogy a várat újra

felépítse. Erre mutat az a körülmény, hogy négy évvel utóbb Semptc
ismét mint vár szerepel, a mennyiben annak várnagyai Ugrin és fivére

Lrincz mester, a királyi zászlótartó, meg Orrus Miklós voltak. Lrincz, ki

egyébként Kont országbiró atyja volt még 1331-ben, 1333-ban, st 1340-ben

is várnagya volt Semptének, bár ez utóbbi évben már Nyitravármegye

fispánjaként is szerepel.

Zsigmond király, ki brandenburgi markoláb korában nagy hajlandó-

ságot mutatott Sempte iránt s azt a harminczad visszahelyezésével biztatta,

1410-ben a várat és az alatta épült mezvárost 2060 prágai garasért Mos-
cyscyusnak (Muszticz), Posen urának zálogosította el. Utóbb még ujabb 4000

forintot vett kölcsön Zsigmond a poseni úrtól s azt szintén Semptére köl-

tötte el. Ha, úgymond, ez összeget Szent Mihály arkangyal napjára nem
fizeti le, akkor a vár Moscycyscus tulajdona marad. (Orsz. Lt. D. O. 9664.

9665.)

Természetes, hogy Zsigmond adós maradt s Sempte elveszett, 1415-ben

az idegen fúr még csak mint a vár kormányzója szerepel, (O. L. D. O.

10371.), öt évvel késbb azonban egy a pozsonyi káptalan eltt kelt oklevél-

ben már a vár tulajdonosának neveztetik. (0. L. D. 0. 9665.)
Ez utóbbi oklevél különben még két szempontból nevezetes a várra nézve Elszóra

itt pozsonyvármegyeinek mondatik, másodszor ebbl nyerjük az els adatot Sempte tarto-

zékairól. A várhoz tartozó községek valának : Sempte, Sopornok, Zely, Wezekény, Szered, a
vámmal egyetemben, Farkashida és vámja, Keresztúr, Egyházassúr, mindkét Kissilr, Szent-

Ábrahám, Piószegh és Macséd, melyeket Peznani, másnéven semptei Muszticz ekkoí 10,500
írtért Györgynek, a bazini grófnak zálogosított el 7 évre. Az elzálogosítás a király enge-
delmével történt s a pozsonyi káptalan, mint hites hely eltt, ment végbe, minden ellen-

mondás nélkül.

Azonban 1423-ban Muszticz testvérének Rachai Ingának fiai : Gergely és János,
Garai Miklós nádor eltt pert indítottak Bazini György ellen, azt állítván, hogy a várat jog-

talanul birja, mert Muszticznak nem volt joga azt Inga tudta nélkül elzálogosítani. A vár
felerésze ugyanis, állításuk szerint, ket illette s erre nézve egy 1410-iki oklevelet mutattak
be, melyben Muszticz a várat közös tulajdonnak mondja A nádor ezen az alapon, a vár
felét odaítélte a felperes fiuknak s kimondta, hogy bár a zálogba-adás a király engedélyé-
vel történt, az csak a vár egyik felére érvényes.

A pozsonyi káptalan a nádori Ítélet értelmében osztályos egyezséget létesített a pe-

res felek között. A rendkívül érdekes osztálylevél elmondja, hogy a semptei vár két fallal

van körülvéve, és a második falon belül egy nagy torony áll. E szerint tehát Sempte bels és

küls várból állott. A bels vár déli részét egy nagy teremmel, a fölötte lev nagy kamrá-
val s az alatta elnyúló pinczével a Rachaiak kapták. Az északi részt, mely egy elhanya-
golt palotából, egy nagy pinczébl és a kapu mellett épült 3 házból állott, Bazini György
kapta. Ennek a résznek kapuzata felett torony épült. Mindkét részt pedig egy kszobor
választotta el egymástól. A küls várat szintén két részre osztották, a bels várnak meg-
felelen. A széles négyszög torony, melynek romjai ma is láthatók, közös tulajdon marad
s annak rizetére mindegyik tulajdonos két-két szolgát tartozik kirendelni. A várkapukhoz
két kulcsot készíttetnek s mindegyik fél egy-egy kulcsot riz. Közös a várban lév szent

Margit kápolna, valamint a kút is Bazini Györgynek pedig addig, mig a vár keleti küls
falát, mely nagyon omlatag, közös költségen megigazítják és kenyérsütt építenek, joga
van a Rachaiak felén lev kemenczét használnia.

A vár mellett elterül városkát a király szabad királyi várossá emelte

volt. Éppen azért az osztozkodók elhatározták, hogy azt nem osztják meg,

hanem úgy a városból, mint a hozzá tartozó malmokból, halastavakból és

vámokból befolyó jövedelmet fogják két egyenl részre osztani. Felosztották

ezután a várhoz tartozó összes községeket és birtokokat is.

Zsigmond azonban ugyanazon évben elrendelte a per megújítását,

megsemmisítette a nádori ítéletet s Juga fiait kizárta a vár felének birtoká-

ból. (0. L. D. 0. 11,365.)

A bazini grófok ennek daczára nem sokáig örvendettek Sempte ural-

mának. Zsigmond 1430-ban Semptét és tartozékait, 7403 frtért Rozgonyi

Istvánnak és Györgynek zálogosította el. Midn pedig 1434-ben Rozgonyi

István panaszkodott, hogy a vár fenntartásához nincs elég pénze, elrendelte,

hogy az egyházi javakra hadi czélok szempontjából kivetend tizenhatodból
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a Rozgonyiak annyit kapjanak, a mennyi Pozsony és Sempte eltartására

szükséges (0. L. D. 0. 12,607.) St Ulmban ugyanazon évben és ugyanazon

napon kelt (jun. 17.) levelével a két fontos vár fenntartása czímén Komárom
várát is a Rozgonyiakra ruházta át.

Zsigmond ez id tájban rendkívül szorult helyzetben lehetett, mert a

felvidéki várak egy 1437 körül készült kimutatás szerint csaknem mind el

valának zálogosítva. így Rozgonyi Istvánnál volt Újvár (Holics), Detrek,

Élesk, Korlátk, Sempte. (0. L. Acta Publ. f. 38. Nr. 17.) A várak legna-

gyobb része nem is került többé vissza királyi kezekbe. St Semptét 1438-

ban Albert király örök jogon adományozta oda a Rozgonyiaknak. (0. L.

D. 0. 13,167.) Az kezükben marad azután a vár e korszak végéig. így
1451-ben vallja Rozgonyi György, hogy mivel hadba indul a déli ré-

szekbe, Semptét Szentgyörgyi Imre grófra bizta. 1492-ben pedig Rozgonyi

István, néhai ifjabb Rozgonyi János fia, volt a vár ura. (0. L. D. 0. 13,452.)

A várispánságok az Árpádház utolsó királyai alatt lassanként meg-
szntek. A szervezet korhadtnak bizonyult s IV. Béla erélye, mely a várföl-

dek visszavételében oly nagyszeren nyilvánult, nem volt képes az avult

intézményt fentartani. A XIV. században már utolsó nyoma is kivesz a

várispánságoknak.

A várispánságok kormányzati tekintetben már a XIII. század els

éveitl kezdve, a megyei fispánok hatósága alá kerültek. A megyei alkal-

mazottak mind több és több befolyást nyernek az ügyek intézésére s a

várnépek felett is k bíráskodnak. Erre vall az a körülmény, hogy mikor

IV. Béla Semptét Lindpoldnak adományozza, szükségesnek tartja kijelenteni,

hogy a bíráskodást is az új tulajdonosra ruházza, hogy tehát a várhoz tar-

tozó községek népei az illet fispánok hatásköre alól kivétetnek.

Tudjuk, hogy egyes várispánságok tartozékai, nem a vár közelében

fekv helységekbl, hanem sokszor az grszág egész más, egymástól jó távol

fekv, több megyében szétszórtan lév birtokokból és falvakból volt ala-

kítva. Mikor a várispánságok megszntek, tartozékaik e megyékbe, melyek

területén az illet várak állottak, beolvasztattak.

Nyitravármegye mai alakjában tehát a XIII. század végs és a XIV. ^'aiJk^Hr
század els éveiben alakul. Törzsét természetesen a nyitrai várispánság ké-

pezte, melyhez hozzá ragasztatott a semptei, a galgóczi, a sárvári, a szolga-

gyri várispánságok területe is Ezen kívül beleolvadt a bolondóczi vár-

ispánságból Vágujhely és vidéke, Újvár (Holics) és környéke, valamint a

.bányai várispánság egész területe,

A megye határai tehát, az Árpádház kihaltával körülbelül már telje-

senkialakultak. Északon utolsó pontja, a Vág völgyében Vág-Uj hely, nyugoton

Holics, délen a nyugati oldalnyújtványt értve, Élesk, a kis- alföldön Nyár-

hid, Bars fell Mánya és Ghymes, a Nyitra fels völgyében Ugrócz, mely
azonban már Barshoz tartozott s csak tartozékai voltak Nyitrában.

A megyei élet fejldésének alapjait IV. Béla rakta le. Már alatta látunk

megyei közgyléseket és megyei törvényszékeket, melyeken nemes és nem
nemes egyenjoguan vett részt. III. Endre alatt kimondatott, hogy a me-
gyei fispánságot nem szabad örökösen adományozni. A fispán udvarbirá-

jából ekkor lett az alispán, ki a fispán helyetteseként szerepelt. Minden megye
négy szolgabíróságra volt osztva, tekintet nélkül területi nagyságán. Ezek
állandó hivatalnokok voltak, kik nélkül semmiféle törvénykezési vagy köz-

igazgatási ténykedést megejteni nem lehetett. Az alispánt és a szolgabirákat

a megye közönsége választotta s azok kezdetben a nem nemesek közül is
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választattak. Csak az Anjouk után következ királyok hozták be az arisz-

tokratikusába elveket, melyek a nemesség eljogainak kedveztek.

tásTerlS" Róbert Károly nevéhez fzdik a megyei hivataloskodás szervezése.

Az idejétl kezdve az elbb divott szóbeliséget teljesen kiszorította az

Írásbeliség. A megye az eltte lefolyt ügyekrl állandó regestrumot volt

köteles nyitni s annak vezetésére egy új hivatal : a megyei jegyzség állít-

tatott fel. Ennek az intézkedésnek köszönhetjük a megyei levéltárak létre-

jöttét is.

A szolgabirák mellé nyolcz lelkiismeretes és hitelt érdeml megyei
embert választott a megye közönsége s ezek esküdteknek mondattak. Ez
intézmény azonban törvényhozásilag csak a XV. században nyert meger-
sítést és állandósítást.

A megyei közönség alatt ez idben a nemeseket, a városi és telepít-

vényes polgárokat, a királyi és királynéi birtokokon szállásoló udvarnokokat,
a tulajdonjogú, habár földesurak alá tartozó népeket értették.

A megyei gyléseket rendszerint a fispán, a kikiáltott gyléseket
(congregatio proclamata) pedig a nádor elnöklete alatt tartották. Nyitravár-

megye els megyei gylései Trencsénvármegye gyléseivel közösen tartattak,

de mindig nyitrai területen és pedig szabad néphez méltóan, szabad ég
alatt, rendesen valamely alkalmas árnyas helyen, egyik vagy másik város

közelében.

így például Nyitra városa mellett, „prope civitatem Nitriensem" Konth
nádor 1343-ban és 1366-ban Keresztel szent János születésének ünnepét
elz héten tartott kikiáltott megyei vándorgylést. Opolyi László herczeg,

mint nádor 1369-ben és 1372-ben, mely egy hétnél tovább tartott. Garai

Miklós nádor 1381-ben két ízben jelent meg Nyitra mellett, mint a megyei
gylés elnöke. Az els gylés április havában tartatott s a hónap egész

második felét vette igénybe, a második augusztus havában folyt le s mint-

egy 5—6 napig tartott. István nádor 1388-ban 7 napos megyei gylésen vett

részt, 1424-ben Garai Miklós nádor, 1429-ben Palóczy Mátyus két hétnél

hosszabb ideig tartottak gyléseket.

Tapolcsány városa mellett 1342 és 1346 októberében és 1358 szeptem-

rében voltak megyei gylések. 1411-ben pedig Garai Miklós nádor a Tapol-

csány közelében fekv Zelchen mellett tartott megyei gylést. Ez utóbbi

helyre különben, kivált a Szécsényiek idejében, igen gyakran gyltek egybe
a megyei rendek.

Ezen rendes vándorgyléseken kívül, voltak idnként rendkívüli gy-
lések is, melyek már inkább rendi jelleggel birtak. így például 1359-ben

Nyitrán egyenes királyi parancsra, nemesi gylés tartatott. (0. Lt. D. 0.

4822.) Maga a megye pedig évenként szintén tartott gyléseket, melyek a

fispán jelenlétében, a négy szolgabiró segédkezésével folytak le s leginkább

törvénykezéssel teltek el. így tudjuk, a többi közt, hogy Forgách Péter f-
ispán 1406-ban Páruczán, Nyitra mellett, tartott ily gylést, melyen azon-

ban csak a nemesek voltak jelen. (0. L. D. 0. 9148.)

A megye törvénykezési jogát Zsigmond király már nagyban megszo-
rította. 1404-ben például elrendelte, hogy az Elefánti Mátyás, László, Simon
és Mihály ellen Lukács fia István által indított birtokügyi pert a megye
tegye le, mert arra nem illetékes s a király, a nádor vagy az országbíró

Ítélszéke elé terjeszsze fel. (0. L. NR. A. 1672—66.)
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III. NYITRAVÁRMEGYE LEGRÉGIBB BIRTOKVISZONYAI.

Tudjuk, hogy a várszerkezet megalkotása eltt a hadszervezés az egyes Birtokviszonyok.

nemzetségek szerint történt. A birtokfelosztás is a nemzetségek szerint

ment végbe. A nemzetség az elfoglalt földet, Nagy Gyula véleménye sze-

rint, megszállotta s az igy szerzett birtok nem osztatott fel az egyesek kö-

zött, hanem az egész nemzetség tulajdona maradt. Ezen a területen azután

a nemzetség feje, a törzsf, gyakorolta a közigazgatást és bíráskodást. Ez
volt az si, a vezérek korabéli Magyarország szervezete.

Szent István államalkotó munkájának folyamán, a vagyonjog s vele a

közigazgatás képe is megváltozott. A király mindazon földeket, melyek va-

lamely vár környékén feküdtek, vagy melyek a vár szolgálatára rendelt

vitézek kezén voltak, királyi birtokoknak jelentette ki s azok haszonélve-

SZAKOLCZA.

zetét a várjobbágyoknak adományozta oda, még pedig eredetileg elörökít-

hetetlen jelleggel. Azonkívül is számos birtok, htlenség, magszakadás s

egyéb okok miatt elkobzás, vagy háramlás útján a koronára szállott. így

keletkeztek a királyi birtokok, melyekbl a királyok az egyházakat s egyes

h embereiket jutalmazták meg. Magát a magántulajdon jellegét is meg-

változtatta, mert az sfoglalású földeket is adományföldeknek jelentette ki.

Hogy Nyitravármegye si birtokairól némi fogalmat nyerhessünk, vizs-

gálnunk kell a nemzetség birtokairól fennmaradt okleveles feljegyzéseket.

Tudjuk, hogy krónikáink szerint a megye legrégibb birtokosa Huba
hadnagy s az alája rendelt nemzetségek voltak, melyek közül nagyobb

bizonyossággal csak a Szemere nemzetség emléke maradt fenn. Okleveles

nyoma azonban annak, hogy a Szemerélc kezdetben tényleg nyitravármegyei

birtokosok is voltak, nincsen. Csupán azon körülmény látszik arra vallani,

hogy Szolgagyr els comesei között éppen egy Szemere is szerepel.

Kézai tudósítása szerint a honfoglaló magyar nemzet 108 nemzetségbl Nemzetségek,

állott, kik hét törzshöz tartoztak. Ezen nemzetségek száma utóbb, kivált

midn Szent István a kereszténység védelmére idegen lovagokat hívott be,

tetemesen növekedett. A ma virágzó családok legtöbbje éppen ezen befo-

gadott nemzetségekre viheti vissza eredetét.

A Szemere-nemzetségen kívül Nyitra legrégibb nemzetsége Divék-nem-

zetség vala, mely a rudnói völgybl kiindulva, a mai Sztricze, Nyitra-Zsám-

bokrét, Bossány irányában terjedt el leginkább s a Nyitra völgyének tete-

mes részét birtokolta. Egyes ágazatai a nováki hegyek közé is elhatoltak,

st a szomszédos Bars határáig terjedtek el.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. t>o
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Tapolcsány vidékén kezdetben a korosi nemesek voltak a túlnyomó
birtokosok, utóbb a Csák nemzetség, a Sáróiak, meg a Konya bántól szár-

mazó Széchényiek birták. Ezen a Kathyz nemzetségbl kivált ág különben a

Vág mentében is több falu birtokosa volt. A Tapolcsánytól Zsámbokrétig
terjed föld javarésze pedig a Lipovnuk nemzetségé volt.

Zsámbokrét a hasonló nev család birtokában volt, mig északnak a

Livina folyó és a partjain elterül községek : Livina, Apáti, Vendég, Sissó,

Rédek, Borcsány, számos kézen mentek keresztül. Egyrészök egyházi birtok

is volt.

A Széplaktól húzódó Nyitra völgynek a hegyek felé es része leginkább

a Divék-nemzetség birtoka volt, mig a Nyitra folyó mente a Guthkeledek
birtoka. Ez utóbbiak a Bántól észak-keletre húzódó völgyet és Ugróczot is

birták. Zerclahely a hasonnev és ma is él család birtokában volt. V. István

alatt szerzett érdemeik jutalmául kapták 1271-ben a Hynd táján lev nyitra-

vármegyei Család községet.

Nyitrától keletre a mai Gerencsér irányában lakott a (xaíaZ-nemzetség,

melyet azután teljesen kiszorított a Hunt-Pázmánok hatalmas nemzetsége.

Nyitrától délre Urményben elbb a Karún nemzetség, utóbb az Ilmériek,

Suránytól Nyárhidig és Tótmegyeren a Berencsiek, majd a Gútkeledek és

végre a Szegiek voltak az urak. A Nyitrától Galgóczra vezet utón, a mai
vörös vagy népiesen véres fogadótól egész a Nyitra folyóig terjed terület

a Ludány nemzetséget uralta. A Zobor-hegynek túlsó oldalán, a mai Ele-

fánton egész Apponyig, az Elefántiak hatalmas családja uralkodott,

i ícfánii család A család csakhamar nagy virágzásnak indult s már 1282-ben egy
a l.udany nem-

_

0,y ° aj
bsi. Elefánt! Andrással, mint fispánnal is találkozunk, 1291-ben pedig ennek

fiai, Mihály comes és András, meg Mátyás, osztozkodnak az si birtokban

Mihály comes fiaival. Az osztozkodásra került birtokok közül felsorolják :

Elefántot, Szalakuszt, Fenchfalvát, Leustachfalvát, Gyredet és Podluzsánt

meg Bedet. (W. NIT. 515.) 1315 táján pedig már az Apponyiakkal is rokon-

ságban voltak. Ezen évben ugyanis Elefánti Vénus, István leánya és Opuni
Jovahun neje testvérétl Zumurtól, a ma Szomorfalva megalapítójától, hitbér-

kiegyenlítés czímén bizonyos birtokrészekot kapott. (A. I. 384.) 1328-ban

a család Majtény, Elefánt, Szalakusz és Csöppöny birtokok felett osztoz-

kodott.

A család azonban csakhamar önmagával is egyenetlonkedni kezdett és

például 1333-ban Elefánti Mátyás fiai és Elefánti Nagy Dezs között elke-

seredett birtokper tört ki. (0. Lt. D. 0. 2773.) 1397-ben pedig Elefánti

András és István fiai tiltakoznak Péter fiai ellen, kik Fels-Elefánton lak-

nak s kik az Appony felé terjed szántóföldeiket használták, erdeiket

pusztították. (0. L NB. A. fassc. 1672. 53.)

A család tagjairól különben okleveleink alapján azt a benyomást
nyerjük, hogy rendkívül erszakos, veszeked természetek voltak.

Már 1328-ban, mikor még Elefánti Mátyás élt, kitört az egyenetlenség közte és ro-
kona, Dezs mester között, mert az utóbbi, be nem várva a bírósági utat, önmaga vett
magának elégtételt. A Kaplai&k, kik Fels-Elefánton birtokoltak ez idben s az Elefántiak-
kal rokonságban állottak, 1335-ben panaszt emeltek Elefánti Miklós ellen, ki Kaplai Domo-
kosnak fülét vágta el. (0. Lt. D O. 2917.)

Az e'lenségeskedés a két rokoncsalád között valóságos háborúsággá fejldött. 1357-ben
a Kaplaiak mehnyei jobbágyai : János nev szabó, Kozma, István, Mantus, Péter és János
ács rátörtek Szalakuszra, Mrilyás apostol napja eltti vasárnapon és felgyújtották a falut,

úgy, hogy a lakosság csak nagy erfeszítéssel tudta a tüzet eloltani. 1388-ban ismétldött a
betörés. Ekkor Alsó-Elefánton garázdálkodtak, több lovat és marhát elhajtottuk s Jakab
plébánost az oltár melll hurczolták el. 1394-ben pedig Kaplai János országbírónak ós
testvérének Dezsnek fels-elefánti tiszttartója, Kiín István, récheni Kathona István embe-
reivel, az uiok parancsára, ismét Szalakuszra tört s onnan 18 barmot és 6 ökröt hajtott el.
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1371-ben pedig Mooch Benedek panaszolja Opolyi László nádor eltt Elefánli Andrást
és Istvánt, mert Barátkulcs nev birtokát egyszeren eltulajdonították s a pör még 1414-

ben is folyt. (0. L. D. O. 10249.)

1395-ben az Elefántiak a köznemesekkel jöttek összeütközésbe. Nemptii Lukácsot,
Béládi Jánost és Miklóst, Hídvégi Andrást, Gelsei Györgyöt, csontfalvai Katona Pétert vá-

dolják, hogy rablók módjára törtek Szalakuszra s azt teljesen kipusztították. A panasz
szerint 50 lovat, 60 ökröt, 60 tehenet hajtottak el ós 300 márka érték ni ruhát, meg 100
márka készpénzt vittek el. 1400-ban Turóczi Benedekkel, Bedé fiával, perlekedik Elefánti

Mátyás, András fia és Szécsényi Frank országbíró ítélete folytán kénytelen volt ötvened-
magával esküt tenni. (O. L. D. O 8603.)

Sok bajuk volt az Elefántiaknak Zsigmond király idejében, kinek különben kiváló

kegyét élvezték, Széchényi Frank országbíróval. Az Alsó-Elefánton lakó Elefántiak ugyanis
egy Karlóttelek nev földet tartottak elfoglalva, mert egykor Tapolcsány várához tartozott.

Széchenyi Frank azt vitatta, hogy e föld az jogos tulajdona, viszont az alsó-elefántiak

hivatkoztak arra, hogy e földet k 1324-ben kapták Róbert Károlytól, mig Frank csak
1389-ben nyerte Tapolcsány várát. Az országbíró emberei czélszerünek tartották a hosszas
perlekedést mellzni s erszakkal venni vissza a birtokot. így keletkezett azután 1405-bcn
egy hosszadalmas per, mely 1410-ben Garai Miklós nádor Ítélete által nyert befejezést.

Mivel kitnt, hogy a Róbert Károly-féle oklevél a régi pecsét alatt kelt ós nem újították

meg, Karlóttelek (Korláthtelek néven is elfordul) pedig tényleg tapolcsáoyi föld volt, a

nádor azt Széchenyi Lászlónak ítélte oda. (O. Lt. D. O. 9482.)

Ugyanekkor Elefánti Mátyás és Elefánti Miklós meg István hadakoznak egymással.
Ugyanis 1405-ben a zobori konvent azt jelentette Garai nádornak, hogy Elefánti Mátyás
elment a fels-elefánti paplakba s ott bizonyos okiratokat akart átvenni. Azonban István,

Lukács fia, reárontott s ha segélyére nem jönnek, bizony nyal meg is ölte volna. Másnap
Mátyás György nev jobbágyát küldte a plóbinoshoz az iratokért. István jobbágyai ezt

meglátván, megtámadták, véresre verték s vele volt feleségét megkéselték. Maga István
pedig berontott a paphoz, az ajtókat betörte, a papot karddal üldözte és megsebesítette,
300 aranyforint érték marháját pedig elhajtatta. Az ellenségeskedés az atyafiak között még
1424-ben is fennállott. Miklós és István állítólag reátörtek Mátyás húgára, az ablakokon át

nyilakkal lövöldöztek a szobába s a bentlév ni családtagok közül többeket megsebe-
sítettek.

1424-ben Elefánti Mátyás a Vicsápiakkal keveredik perbe. Azt panaszolta ugyanis,
hogy Vicsápi Sándor és neje Apponyi Advig megváltoztatták a Nyitra folyó medrét Co-
rythia és Hajosér határában, miáltal az malma, melyet László fiával, Gáspárral, közösön
birt, ezer forint kárt szenvedett. (O. L. 11,504.)

Zsigmond király azonban az erszakos, de úgy látszik vitéz és használható Elefántia-

kat igen kegyelte s királyi szavát több izben hallatta peres ügyeikben.
Történt, hogy az Elefántiak több jobbágya a királynak Ujtata nev városába költö-

zött. Az Elefántiak, ámbár a jobbágyok minden tartozásukat kielégítették, mégis reájuk
törtek és nagy vérengzést vittek köztük végbe. Forgách Péter nyitrai fispán, kinek bírói

széke eltt a hatalmaskodási per lefolyt, igazolva látván a hatalmaskodást, az Elefántiak

összes javainak elkobzását mondotta ki. A család Zsigmondhoz fordult, ki tényleg 1413-ban
a fispáni Ítéletet megsemmisítette, s a családot birtokaiba visszahelyeztette s az elkobzás
folytán szenvedett kár megtérítését elrendelte. (O. L. D. O. 10,071 ) 1421-ben pedig Elefánti

Simon kérelmére Alsó -Elefántnak heti vásárt engedélyezett. (Pannonhalmi lt. Cap. 6. F. f. 112)

Hosszasabban idztünk ezen családnál, mint a hogy azt kiszabott terünk

megengedi, de a megye birtokviszonyaira, valamint az si nemesi társada-

lomra az egyes nemzetségek története vet legjobb fényt.

A középkor sajátságosan ingatag és ki nem forrott jogi viszonyainál

fogva, de meg a sok háború következtében, az enyém és tied tekintetében,

seink történelmében, folytonos zavarral és perlekedéssel találkozunk. Közép-

kori okirataink legnagyobb része ezen visszás állapot megszüntetését czélzó

birói ítéletekbl, határjárásokból áll. A királyi hatalom ersítése, a szerzett

érdemek méltánylása, a kulturális haladás, úgyszólván egyediili képvisel-

jének, az egyháznak megadományozása, alkotja okleveleink második f-
csoportját.

A megyében birtokos fnemzetségek közül bemutatunk tehát egyne-

bányat, a nélkül, hogy már az adatok töredékes volta miatt is, teljes képet

adhatnánk.

Az okmányilag igazolható a legrégibb nemzetségek Nyitravármegye

mai területén a következk voltak

:

Aba nemzetség. Tagjai közül többen birtak királyi adományozásból Aba.

N\ ítrayármegye területén birtokokat. így Aba fia Tamás comes 1247-ben
IV. Bélától Üdvarnokot kapta. (W. VII. 225.) Aba mester 1268-ban mint
Újlak ura szerepel. (W. VIII. 191.) V. István pedig Egyed tárnokmester és

pozsonyi comes kérésére Aba fia Abának, ki néki testvére volt, Tavarnok
63*
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(ez nem a mai Tavarnok volt, hanem valami puszta lehetett Ursed táján)

és Ursed (Újlak mellett) nev birtokokat adományozta. (W. VIII. 379.),

1272-ben kapta Galgócz nev birtokot, mely egykor Szolgagyré vala. (0. L.
D. 0. 5165.) Ugyanezen Aba fia Aba birta Zobodycha (Szobotist) és Berench
várakat is, a melyeket 1297-ben Vörös Ábrahámnak engedett át Viszonzá-
sul Ábrahám átadta neki Kelecsény, Ság, Boynch (Bojnicze), Guthy (Dics),

Galgócz, Kézien (Ketzelen a Vágón túl), Kiének, Tótfalu, Súr, Berény, Kört-
vélyes és Diós nev nyitravármegyei helységeket, egyéb pozsonyvármegyei
helységekkel egyetemben. (W. XII. 611.)

Ezen nyitravármegyei Aba-ág leszármazása, Wertner adatai szerint

igy alakul

:

Aba
Nagy Aba Egyed Tamás
1251—1312. 1270 körül 1247.

tárnokmester
Miklós 1316. és fkamarás

1272-tl
I. Miklós 1343. pozsonyi comesy

E nemzetségbl származott családok közül íel kell említenünk a gagyi
Báthoryakat, a Berthóty családot, a Rhécleki, Vendéghy és Vitéz csalá-

dokat.
Babindai. Babindal nemzetség. Els okleveles nyomára 1271-ben akadunk, amikor

Babyndali Tamás Babyndali Kozma özvegyével, Gyarmathi Márián leányá-
val kiegyezik, annak hitbérét illetleg. 1284-ben az esztergomi káptalan
egyik oklevelében „Mikus nobilis de Babindon" szerepel, 1388-ban pedig a
zobori konvent jelenti, hogy Babyndali Andrást bevezette Fels-Babindái
birtokába.

Berench. Berench nemzetség. 1245-ben IV. Béla Maisa fia Miklóst, ki ezen Berench
nemzetségbl származott, rablás miatt felakasztatta. Ugyanekkor nyitrai bir-

tokait : Belgyán, Scelchan (Szolcsán), Nyárhid és Basmant a Gutkeled nem-
zetségben' István országbíró kapta. (H. 0. VIII. 45.) A Berenchi család

egyik fbirtoka volt Berencs és Megered. Berenchre nézve érdekes az 1272-iki

osztályos levél, melyben a berenchi nemesek egyezkednek az si birtok

felett. Határfalvakúl Czétény, Szlls, Kér és Pográny említtetnek. (H. O.

VII. 135.) E szerint tehát a Berench nemzetség ezen birtoka a Nyitra-folyó

partján feküdt. A nemzetség egyes tagjai különben a XIII. század végs évei-

ben^ talán éppen a Miklós családját ért szégj^en miatt, elszármaztak Berench-
rl és Koroson szereztek birtokokat, úgy hogy már 1287-ben Korosiaknak,
st Koros nemzetségbelielcnelc vallják magukat. Több okiratból tudjuk, hogy
Korosi Gerold, Gerold fia, berencsi birtokait egymásután örökítette el, na-
gyobbrészt Csák Máté tárnokmesterének Bogár fia Mártonnak és Sándor-
nak. (Prím. lt. Világi N. 4. 42.) Róbert Károly 1317-ben Korosi Drág fiai

részére Berencsre, de még Rajcsány, Szolcsán, Apáthy, Livina stb. nézve
uj adománylevelet állított ki. (0. L. D. 0. 1487.) Berencset Bogár unoká-
jától Korosi István szerezte vissza 1385-ben. (Nyitrai kápt.) 1392-ben Mária
királyn Berenchi István és Jánosnak, Gergely fiainak, birtokaikon : Beren-
csen s Megered-Berencsen, más néven Geregfalván, pallosjogot engedélye-

zett. (Nyitr. kápt.) Ez alatt a Berenchi István alatt, ki királyi kulcsár volt,

a család ismét nagy lendületet vett. Némely íróink különben e nemzetséget
a Lipovnuk nemzetség ágazatának tartják.

Bokon .
A megye legrégibb birtokosai között említtetik egy bizonyos Bókon, ki

Szent István és I. András királyok korában élt. Mivel Nyitravármegye szá-

mos elkel családja reá, mint törzsfre vezeti vissza származását s már
a honfoglaláshoz es oly közeli idben volt Nyitrában birtokos, valószín,

hogy az els megszállás 108 nemzetségének egyikébl származott. A tle
leszármazó családokat tehát bátran a Bokon nemzetséghez tartozóknak

mondhatjuk.
Csák. Csák nemzetség. A névtelen jegyz ezen nemzetségrl írja: „Szabolcs,

Eld atyja, kitl a Csák nemzetség származik" és másutt ismét „Csák,

Szabolcs unokája". A nemzetség tehát a 108 osztályos nemzetségek egyike

volt. Uj nevét e nemzetség Csáktól vette, ki Fejórvármegyében Csák várát

építteté s így a nemzetségnek voltaképpen megalapítója lett. Nyitravárme-
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gyében, mint birtokosoknak
elször 1269-bl van nyoma,
a mikor a székesfehérvári

káptalan testimoniális leve-

lében olvassuk, hogy a Csák
nemzetségben' Péter fia

Domokos, Baranyavármegyo
comese, nyitravármegyei

Baroch birtokát 40 márkáért
Fülöp esztergomi érseknek
eladta. V. István Péter fiai-

nak, Domokosnak és Mihály-
nak, kik a feketehalmi, izsa-

szeghi, rábezai ütközetekben,

a macsói és szerb hadjára-

tokban tüntették ki magu-
kat, Kórus (Koros) földjét

adományozta. 1272-ben (F.

V. 1. 258.) IV. László pedig
Máté mester fia Péter mes-
ternek, a reá következ év-

ben, ugyancsak hadi érdemei
jutalmául, a galgóczi várhoz
tartozott Scynthe (Szenicz)

földet adományozta. Venczel
király pedig Péter nádor fia

Máté nádornak 1302-ben
Bajmócz várát, majd egész

Nyitravármegyét adomá-
nyozza oda. Tudjuk, hogy
a család e gyors emelkedése
mennyi bajt okozott az or-

szágnak s hogy az olygarchia

legfbb képviseljét, a ha-
talmas és ers CsáJc Mátét

hozta létre.

Csermen nemzetség. A
nemzetség si birtoka Cser-

men volt, melytl nevét is

vette. Azonban tagjai rend-

kívül pazarlók voltak s csak-

hamar tönkrementek. 1264-

ben már az esztergomi káp-
talan bizonyítja, hogy Cher-

meli Dénes örökös Ínségben lévén, si birtokát Haraszton átengedte vitali-

tium fejében, anyitrai káptalannak. A család másik tagja György, fia Pál, az

ugyanazon nemzetsógbeli Pál fia Domokosnak adta el, a n yitrai káptalan

eltt, csermeni birtokrészét 1278-ban, (H. 0. VII. 107.) kitl azt már a

következ évben a Ludány nemzetségbeh Lrincz vette meg. Mivel pedig,

ugyancsak a nyitrai káptalan eltt, 1279. okt. 7-én Csermelyi Chub és anyja
Famia, a saját részüket 9 márkáért szintén Ludányi Lrinczre ruházták át,

a család a birtokos-nemesek sorából végleg kilépett.

Divék nemzetség. Régi hagyományok szerint a Divék nemzetség, az

els megszálláskor, Nyitra- és Trencsénvármegyék határán, a Fátrának
nuliiéi hegység néven ismert nyujtványának tövében, a Rokosz- és Hradek-
csúcsok aljában, a termékeny rudnói völgyben telepedett meg. Ez a nem-
zetség tehát a megyének egyik legrégibb s egyszersmind lcgkitartóbb si
nemzetsége, mely csaknem kizárólag és folytonosan Nyitravármegye határai

között élt és virult.

A nemzetség si birtokaiként említtetnek 1275-ben Bucskfalva, Rudna,
Deuche, Kuchure, Széch, Próna és Majtény, melyeken Gyuveki Folkmar

ZSIGMOND KIRÁLY.

Csermen.

Divék.
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fia Baan és testvére Kozma osztozkodtak az esztergomi keresztesek kon-
ventje eltt. (H. 0. VI. 207.) 1246-ban Divék, Majtény, Byk és Kernuch.
Királyi adományozásból származóknak mondatnak : Prezniche, melyet IV.
László Bán fia Barleusnak adományozott (H. 0. VI. 327.) és a Barsvármegyé-
ben fekv Vezekény. A királyoktól csere útján szerezték Bossányt, melyért
Laczkóczot s egyéb túróczi birtokokat adtak IV. Bélának. (W. IX. 168.

H. VI. 225.) Vétel útján kapták meg a korosi földrészt, melyet Renold
és Geroltb odavaló nemesektl vettek 1296-ban (H 0. VI. 420.) és egy
divéki földrészt, mely a zobori konventé volt 1298-ban. (F. VI. 1. 325.)

A nemzetségbl származott különböz családok között több ízben volt
osztozkodás. így Kernech Divék fölött 1330-ban, Bossán fölött pedig 1332-
ben. Legnevezetesebb osztozkodás azonban az 1348-iki, melyben Ehellös fiai:

Miklós és Ehells ; Neszteusz fiai : Leustacb, János, Zomor és Mikó és en-
nek fia László ; János fia Miklós ; Csorba Tamás fiai Egyed és Péter ; Te-
resztény és Tamás fiai : Miklós, István, Lrincz meg János és végre Mihály
fiai : Miklós, István, János, Péter meg Mihály vettek részt. Osztályra kerül-
tek ekkor a következ birtokok : Újfalu, Rudna, Jókút és Lercben (divéki
földrészek), Bossány, Próna, Lomniczrt, Egyházas-Divék, Teresztény, Torna
és Teresztényfalva.

A Divék nemzetség számos elkel, részben még ma is virágzó családdal
ajándékozta meg a megyét. Ezek : a Bacskády-család, mely valószínleg a
XIII. században élt Baska egyik fiától származott le. Élnevét a család
Bácskafalváról vette. Besznák-család, melynek se Miklós fia Pet, a XIV.
században élt. Bossányi-esalád se Falkomér volt. A család grófi, bárói és

nemesi ágakra oszlott idvel. Csermendy-család Egyenes se Akur fia Ehel-
ls volt, Divéky-család, mely Csorba Tamásban tiszteli sapját. Jókúty-család
Akur egyik sétl, II. Akurtól származott le. Majthényi-család, mely a Bacs-
kádyakkal rokontörzsbl, Baska egyik fiától származik. Motesiczky-családot,
mely a Majthényi családból már az ujabb idkben, a XVII. század folya-

mában sarjadzott ki. Rudnyánszky—család se András, az Akur-ágból.
Ujfalussy-család, mely az Akur-ágból származott s 1402 táján élt Jánosnak
leszármazottja. Zsámbokréthy-család szintén az Akur-ágból, az Ujfalussy-
család olalági leszármazottja. Ugyancsak ebbl az ágból szakadt a Rudnay-
család, melyet sok ideig éppen e miatt a Rudnyánszkyakkal is összekever-
tek. A család különben néha ez utóbbi néven is szerepelt.

Gatal nemzetség. A nemzetség leginkább Sopronvármegyébeu volt elter-

jedve. Nyitrában a következ birtokkal birt : Kolon, Gerencsér, Kovácsi és

Pechen. A nemzetségbl származó családokról fenmaradt okiratos adatok
nagy pazarlásról tesznek tanúságot. Nyitrában különben 1332. táján szere-

pelnek elször okmányilag.
Gutkeied. Gutkeled nemzetség . Hazánk ezen elkel nemzetsége, melynek alapítói

Kelad és Guth testvérek, Kézai szerint, Péter király idejében jöttek be, a
svábok nemzetségébl, Stof várából erednek, Nyitravármegyében az Árpádok
alatt csak csekély birtokokkal bírtak. A nemzetség ugyanis fleg a keleti

Kárpátok alján birtokolt. Nyitravármegyébe IV. Béla alatt jöttek, a mikor
István országbíró megkapta a felakasztott Berencsi Miklós birtokait. így
tudjuk, hogy István comes Guth fia IV. Bélától kapta Keszit, melyet halála
után Zyguy Benedek fia Apa kapott IV. László kegyébl 1274-ben. 1246-

ban István comesnek, Miklós fia Pál, mindketten Guthkeled nemzetség-
beliek, eladja Széplak (Krásznó), Alus, Mikov és Ugrócz nev birtokait.

(W. VII. 215.)

Györ - Gyr nemzetség. A nemzetséget Kézai ezen szavaival hozzák íróink

összeköttetésbe : Ezután jve be Lebyni Pot, kit más néven Ernistusnak ne-
veztek. Ez sok vitézzel jött Magyarországba; tle veszi eredetét Konrád,
altenburgi gróf. A nemzetség oklevélileg igazolható egy nyitravármegyei
birtokkal birt, Sassunnal, melyet már 1209. eltt kapott volt királyi adomá-
nyozás útján. Említve van ugyan, hogy II. András 1209-ben István fia Csé-
pánnak, a bácsi comesnek adományozta Boloct és Szerdahely nev birtokát,

azonban arra, hogy ez utóbbi a nyitravármegyei hasonló faluval egy legyen,
nincs elég bizonyíték. (F. III. 2. 469.)

íiunt-Pázmán. Hunt-Pázmán nemzetség. Hazánk ezen legelkelbb nemzetségének ala-

Gatal.
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pitói, mint Kézai mondja, Hunt és Pázmán nev, svábföldi pánczélos vité-

zek, két egytestvérek voltak. Ezek ugyanis vitézeikkel Magyarországon túl,

a tengerre igyekeznek vala, de Gyejcs vezér által letartva, utóbb Szent Ist-

ván királyt német módra a Garam vizében, karddal övezték.

A jeles nemzetségnek számos birtoka volt Nyitravármegye területén

és számos ágra, sok vizágzó családra szakadt.

Az els okiratilag igazolható birtokuk Kosztolány volt, a Vág völgyé-

ben, melyet Sebes kapott ajándékba 1216-ban II. Endre királytól. (F. III.

1. 176.) A következ évben kapta Tamás comes, Sebes comes és Sándor
atyja Szakolezát, 1226-ban pedig a nemzetség egyik fágának, a Forgáchoh-

nak si fészkét Ghymest, ettl kezdve mind több és több királyi adományo-
zásból származó birtokot szereznek. Ilyenekül említtetnek 1247-bl Megye-
red, Sys, Nyír ; 1261-bl Baab, melyet István Pázmán fia kapott (Orsz. Lt.

T. Oszt. 130—22); 1263. eltt Pöstyén egy részét (W. VIII. 82.); 1268-ban

Harsány és Hind ; 1271-bl Dedecsa ; 1275-bl Hallá; 1293-ból Kucha.

CSEJTE VÁRA.

Említtetnek még birtokaik közül Nagyszegh. és Tolmács 1348-ban. Ezdege
1355-bl ; Nyárhid és Surány 1374-ben ; Ösztüvér és Heczcze 1377-ben

;

Mennye 1399-ben és Nagy-Kaláz 1399-ben.
Nevezetes volt a nemzetség birtokviszonyára az 1253-iki esztend. Ek-

kor kelt ugyanis IV. Béla oklevele, mely szerint Ivánka fia András, ki a
sajói csatában a király életét mentette meg, az egész ghymesi határt Elefán-
tig és Kosztolányig, meg a Diun nev vár tartozékait kapta.

Az els nevezetesebb osztály a nemzetségben, mely a hunt-szegi ágnak,
mint önálló nemzetségnek kiválását eredményezte, az 1261-iki volt. Osz-
tásra került ekkor a szeghi és a kutkai (másutt bucsai) határ. Nevezetes
osztályos levél az 1295-iki is, mely szerint a nyitrai káptalan eltt Ghymes
fölött osztozkodnak.

A Hunt-Pázmány nemzetségbl sarjadzott s megyénk területén sze-

repl családok a következk voltak

:

Bucsányi- család, melynek se I. Albert a XIII., század kezdetén. Föclé-

mesi-család, mely a szuhai ággal közös eredet. „se Jákó fia I. Móka, a
XII. század végén. JánoJcy-család, a honti ágból. se öregebb Ders fia Ta-
más, a XIII. században. Forgách- család, mely a nemzetség legfbb képvise-
lje lett.

Karún nemzetség. Emléke fennmaradt egy okiratban; ugyanis a nyitrai

káptalan eltt Ilméri Benedek és Bothor fia, Ratov, szllsi nemesek egy
adásvételi szerzdést kötnek, melyben bevallják, hogy Ürmény nev birto-

Karun.
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kuk egyrcszót a Karún nemzetségben' Sandrustól, András fiától vették. (F.
VII. 5. 461.)

Kachu. Kachu nemzetség. 1313-ban említik elször. Lehet, hogy a Kathyz nem-
zetséggel egy nemzetség volt. A nyitrai püspök 1317-ben tiltakozik az
esztergomi érsek és több fpap eltt Simon Mihály fia de genere Kachu er-
szakoskodása ellen. A püspök nevezettet kiközösítette volt, mire elfoglalta

Nyitra várát s azt Csák Máté kezére játszotta. (Nyitr. pp. lvt.)
Kathyz. Kathyz nemzetség. Ezen kiváló nemzetség, mely Erzsébet királyné révén,

Róbert Károly királylyal is közeli rokonságban volt, tulajdonképen Zólyom-
és Hontvármegyékben volt leginkább elterjedve.

Nyitravármegyében legrégibb birtokuk, az eddigi adatok szerint, Busán
volt, melyet a király Zoard fiától, Mártontól becserélt és Mikó zólyomi f-
ispánnak adományozott 1252-ben. 1274-ben pedig Detrik fia, Miklós fia Péter
Pehchen (Pöstyén) és Podusán (Poclluzsán) nev földjeit 65 márkáért roko-
nának, Mikó fiának, Péter comesnek adta el. (W. IV. 45.) Ezeken kívül a
nemzetség birtokában volt Nagy-Tapolcsany is, melyet a zecheni ág birtokolt.

A nemzetségbl kivált családok közül a megyében a Széchényi család
játszott hosszabb ideig szerepet. se I. Farkas volt a Fulko-ágból. Tlük
származnak valószínleg a Bucsányiak is.

Ludány. Ludány nemzetség. Ennek els se, Kózai krónikája szerint, Csehor-
szágból jött be Magyarországba. IV. Béla egy 1246-iki oklevelébl tudjuk,
hogy Gynrk fiát, Bohmát, kinek sét, Bohmát Péter király elzte volt s

birtokait, melyek Turóczban voltak, elvette, II. Endre ezen birtokokba vissza-
helyezte. Mivel azonban a visszatért földesurak és a turóczi népek között
folytonos súrlódások voltak, a király elhatározta, hogy a nemzetséget más-
hová telepíti le. Visszavette tehát a turóczi birtokot s kárpótolta ket, sokkal
nagyobb és jobb nyitravármegyei földekkel. Ekkor kapták ugyanis a követ-
kez jószágokat : Ludány, Repen (Rippény), Hurka (Horka), Harranuk,
Réthy, Lodán (Ludány), Kuniuk (Könyök), Kissarló (tán Sarluska), Séden,
Bústelek (bizonynyal Búsfalva mellett, Mocsonok táján), Kuesd (Kövesd),
Nagy-Kelecsény

;
Kis-Kelecsény, Béren cs, Fels- és Alsó-Kér, Zoboregyháza

egyrésze, Kelecse, Tavi, Vágvecse és Mezvécse. (W. VII. 207.)

Birtokaikat azután önmaguk is növelték. 1280-ban valami Friedmann
nev zsidótól, ki kamarai ispán volt, vették 300 márkáért Zsigárdot és Gesz-
tet. (H. 0. VIII. 205.) Ugyanezen év augusztusában Gothard minorita szer-

zetes, ki ludányi nemes volt, elhalt testvére, Chaba comes özvegyének Prez-
len (Pereszlény) nev birtokát, fiainak Miklós és Mikónak pedig Trepk,
Bajnag (Bajna) és Koacz (Kovárcz), nev jószágait engedte át. (W. IV.
229.) Egy 1283-ból való végrendelkezésbl tudjuk, hogy övék volt Bana és

Teremes. (W. IX. 362.), egy 1285-iki osztozkodásból pedig, Chobay (Czabaj),
Horvatun (Horváthi?), Chokey, Napún és Doran (Dovoran) is ket uralta.

(H. 0. VI. 314.) 1291-ben pedig Hrabasi Benedek fia, András és Emkéi
Zoboszló fia Péter, István fia Basna, meg Családi Folkus ludányi nemesek
Csitván, Bodok és Örmény felett egyezkednek. (F. VI. 1. 174. 1.)

i.ypovnuk. Lypovnuh nemzetség. Valószínnek látszik, hogy a Lypovnuk nemzetség
tulajdonképpen a Ludányi nemzetség egyik oldalága. A nemzetség birtokai

kizárólag Nyitravármegyében feküdtek. 1281-ben a nemzetség 12 tagja elzá-

logosította Bosman nev birtokát Péter nádornak (H. 0. VI. 266.) 1291-ben
Mikó és testvére Dénes nyitravármegyei Scemejt (Szenicz) a nyitrai püspök-
nek adományozták. (Mon. E. Stiz. II. 281.) 1296-ban Ronold és Gerold kö-
rösi nemesek a Nyitra és Bebre folyók között s si birtokuk Koros mellett

lev birtokukat, melyet részben rokonuktól, Dobes fia, János fia Miklóstól
vettek, a divéki nemeseknek adják el. (H. 0. VI 420.) 1299-ben III. Endre
visszaadja a Csák nemzetségbeli Máté által elfoglalt si birtokukat : Rajcsányt,
Drágot, Illuzt, Berencset és Dobozt. (F. VI. 2. 187. 1.) 1325-ben Korosi Drág
fiai Alsó-Koros, Kiszelchan (Kis-Szelecsény) és Ilus nev birtokait roko-
nuknak, Koncsek Benedeknek 150 aranyért elzálogosították. 1328-ban a

nemzetség Korosi tagjai osztozkodnak Rajcsán, Kech és Busurtelek (Bús-
telek) fölött, mig 1365-ben, a nemzetségbl származó Rajcsányi Miklós fia,

Bertalan és Ipolit, Drág unokája, mint Szeptencz urai szerepelnek. (F. X.
1. 235a.)
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A nemzetség tehát két fágra szakadt : a rajcsányira és a korosira.

A nemzetségbl származott családok közt Wertner felsorolja a követ-
kezket :

Berencsy-család, melynek egyenes se ismeretlen. KoncseJc- család. Els-
nek a font említett Benedek szerepel (1325.) Lipovniczky-cs&lád, se isme-
retlen. Rajcsdnyi -család, moly sét Bethleniben, Drág fiában tiszteli (1298

—

1328.) üjfalussy-család, mely elnevét Szeptencz-Ujfalutól vette. se való-

színleg Miklós, Drág unokájának, Ipolitnak fia.

Pécz nemzetség. Egyike a 108 nemzetségeknek, melyek Árpáddal jöttek Pécz.

be. Az Apponyi-család oklevelei szerint, mondja Mednyánszky Hormayrnél,
a Pécz nemzetségbl 1250-ben élt Ivánka comes, kinek négy fia volt

:

Péter, Aladár, László ós János. Ezek III. Endre mellett harczoltak a német-
újvári grófok ellen 1291-ben. Aladár ott esett el Adorján vár ostromában.
János súlyos sebeket kapott. Lászlót, ki „Horzuoni" nevezettel élt, Csák
Máté elfogta és kinozta. Erdemeiért Aladár fiaival, Tamással és Miklóssal,

több jószágot kapott. A családból ekkor Tamás, ki Vörösnek hivatok, f-
szerepet játszott s Csejte, Újvár és Berencs vár várnagya is volt 1347-ben.

Vecsei Iván fiának, Bertalannak magvaszakadtával kapta Nyitrában Nagy-
Leányt, Széplakot, Sipkót és Vészkát. Fia Vörös Péter, Wertner szerint,

elvette Cseklészi Angelinát s megalapította az Ajiponyi-családot.

A várbirtokokon és egyes nemesi birtokokon kívül, a megye egy része

az egyéb királyi szolgák és népek kezén volt így a Nyitra beömlésénél,

a Zsitva torkolatánál, a Vág egész alsó folyásánál, úgy szólván Galgócztól

a Dunáig, királyi halászok, hálókészítk, solymárok és udvarnokok laktak. A
Ghymes várától délre a Zsitva felé húzódó vonalon királyi és királyni

udvarnokok birtokai voltak.

Nagy birtoktestekkel szerepelt Nyitravármegyében az egyház is ; els bFr?okok!

sorban az ország els fpapja, az esztergomi érsek. Még a nyitrai püspökség

alapítását meghaladó idkbl, a megye egész területének papi tizede t
illette. A plébánosok ebbl csak tizenhatodot, néhol negyedet tarthattak

meg maguknak. Számos okleveles példánk van, hogy e tizedet az érsek

elcserélte egyes birtokokért, st el is adományozta. így a zobori kolostor,

de maga a nyitrai káptalan is, nyitravármegyei tizedet csupán az érsek ^'"k?""

alapítványszer adományából élvezett. Ez utóbbi adományozás 1156-ból

Mártír érsek bkezségét dicséri és hetven, nagyobbrészt nyitravármegyei

község emlékét tartotta fenn. (Mon. Eccl. Strig. I. 107.)

II. Endre 1218-ban János esztergomi érseknek adta a pogrányi szl-
ket. 1221-ben pedig ugyanazon érsek Surányban, melyet idáig birtokolt,

egy nagyobb földrészt elcserélt Nyárhid egy részével. Az érsekek, úgy lát-

szik, kiváló elszeretettel viseltettek Nyárhid iránt, mert nem nyugodtak

addig, mig annak legnagyobb része kezükbe nem került. Ez különben ért-

het is volt, mert Nyárhid ez idtájban rendkívül fontos és elnyös fekvés
község vala, mely csakhamar Nyitravármegye legvirágzóbb délvidéki váro-

sává fejldött. Nyárhid egy nagy része a csúthi kolostor birtokában volt.

1291-ben azonban III. Endre, a közjó szempontjából, visszavette Bors és

Otrok urak Szepes nev várát. Hogy ezeket kárpótolhassa, a csútbi monos-

tortól Xyárhidat szerette volna visszaszerezni. Azonban ekkor közbe lépett

Ladomér esztergomi érsek és reábirta a királyt, hogy ettl a szándékától

elálljon s hogy a csúthi monostornak cserét engedjen az érsekséggel. Ez a

csere 1295-ben tényleg végbe is ment s ez által Nyárhid egészen az érsek-

ség birtokába került. Az oklevél azonban megjegyzi, hogy a nagy terje-

delm község a rablások és folytonos dúlások miatt csaknem egészen elnép-

telenedett s alig maradt benne öt ép gunyhó. A község új szervezése és

építése tehát az esztergomi érsekek bkezségét hirdette.

Magyarország Vármegyéi C6 Városai : Nyitravármegye. «*
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Hasonló törekvést látunk az esztergomi érsekek részérl Tardoskeddre
vonatkozólag is. Ezen községnek egy részét II. Endre 1218-ban adta az érsek-

ségnek. A másik részt az Ausztriában fekv Szentkeresztrl elnevezett ko- .

lostor birta. 1297-ben azután az érsek, III. Endre beleegyezésével, elcserélte

a birtokot s helyébe a kolostornak a pozsonyvármegyei Prácsát adta. (H.

0. VII. 261.)

IV. Béla a Cselen mellett fekv „Poonh" községet, mely királyi birtok

volt, az ott lakó halászokkal és solymárokkal egyetemben szintén az érsek-

ségnek adományozta. Midn pedig Csolk fiai : Apor, pozsonyi fispán, András
Miklós és Csolk az esztergomi érsekségnek nyitravármegyei birtokain nagy
károkat okoztak, III. Endre rendeletére, Üzbég nev községüket adták az

érsekségnek kárpótlásul, ki viszont Tördemiczen engedett át nekik három
nagyobb telket. (Mon Eccl. Stirg. 318.)

Zsigmond király, ki pedig az egyház birtokaival elég mostohán bánt,

1397-ben „Hyiiyeren" (másutt : Hinyeren, Chenyren) nev nyitravármegyei

királyi birtokkal gazdagitotta az érsekséget. (F. X. 2. 470.) Az esztergomi

egyház kiváltságos helyzetére mutat a megyében a Forgáchok egy nyilat-

kozata, melyet 1397-ben tettek. Megjelent ugyanis Forgách Péter és Miklós

a nyitrai káptalan eltt s vallomást tettek, hogy IV. Béla szabadalom-levele

folytán az esztergomi egyház népei, az vámjaikon szabadon járhatnak és

semmiféle vámpénz fizetésére nem szoríthatók. (F. X. II. 498.)

Esztergomi Az esztergomi káptalan 1392-ben lett nyitravármegyei birtokos. Ekkor
kapta ugyanis Kürthy Miklósnak, a király ügyvédjének végrendeleti intéz-

kedése alapján, a Sempte közelében fekv Kürth nev terjedelmes és igen

népes községet.
Pa

a

n
pát

n
sá-

lmi Nagy birtokos volt Nyitravármegyében Szent István ideje óta a Szent

Mártonról elnevezett pannonhalmi monostor. Alapító oklevele szerint ugyanis

a szent királytól kapta a Wag nev falut, mely a Vág folyó mentén a leg-

terjedelmesebb és legtermékenyebb vidéket, a mai Deákit, Királyfát és

Sellye egyrészét foglalta magában. A Szent István-féle adományt azután

még növelte, mindig ezen a területen, Salamon, Szent László és II. Endre?

ki Er mellett a halászat jogát adta a monostornak.

Az apátság 1233. táján nagy viszályba elegyedett a salai néppel s

annak plébánosával, Bencsesel, a szolgáló-népek szolgálmányai miatt. Bencs

panaszolja, hogy az apátság emberei, Vitái nev szerzetes bujtogatására,

nem akarták kiadni három szekrényét, melyek a Bold. Szz Máriáról elne-

vezett templom sekrestyéjében állottak. A dulakodás alkalmával Kelemen

testvért, ki a sekrestye re volt és ki a kiadás mellett szólalt fel, megölték.

A salaiak panaszolják, hogy Uriás apát elvette földjeiket, azokat jövevények-

nek adta, de az adót mégis tlük követeli. A salai halászok pedig azért

emeltek panaszt, mert a monostori alkalmazottak elhajtják marháikat és

sertéseiket, malmaik köveit elviszik s azon kívül kényszerítik ket, hogy

minden mansiótól, vagyis szállástól egy fertó adót fizessenek, a tizedet pe-

dig a monostorba szállítsák.

Az ügy választott bíróság elé került, Az ítélet, mely élénk vüágot vet

a jobbágyság helyzetére megyénkben, rendkívül gazdag és érdekes míveldés-

történelmi adatokban : A disznópásztorokat, mondja az ítélet, túlságosan

terhelni nem szabad. Minden jobbágy húsz lánez földet birjon, tízet a job-

bágyságért és tízet az apátságnak fizetend tartozásaiért. Ha a jobbágy

munkaképtelenné lesz, akkor élete fentartására 5 láncz földet kap, a többi

visszaszáll az apátra. A halászokat nem szabad ökörhajtsárokkónt használni.
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Kötelesek minden egyes háztól egy fertót fizetni, a monostorba gyümölcsöt

és halat fuvarozni. A disznópásztorok fizetnek minden két szállás után egy

disznót, 50 kecskebrt, 40 akó kitn búzát. Az apátnak joga van ket
futárokul használni és bárányaik után tizedet szedhet. (W. VI. 538.)

Nagyobb pere támadt az apátságnak 1239-ben a pozsonyi várjobbá-

gyokkal, a Vág folyó mederváltozása folytán vitássá vált 40 hold föld miatt.

A per végleg csak 1241-ben fejezdött be. (W. II. 149.)

IV. Béla, hadi szempontból, elvette Pannonhalmától Németujvár várát.

Hogy tehát ezért, mert mikor a tatárok ell futott, a kolostor 800 márkát

adott neki kölcsön, az apátságot kárpótolja, 1263-ban terjedelmes birtoko-

kat adományozott neki a Vág völgyében. Nekik adta ugyanis Ujhelyt, mely

máskép királyi községnek is hivatott, a Vágón lev révvel és vásárvámmal

együtt. Továbbá Lubant a révvel, Zerdahelyt, Patvaróczot és Debrefát a

Vág és Dudvág között, mely elbb a nyitrai vár tartozéka volt. Lubo, Pat-

varócz és Szerdahely, legalább részben, elbb a királyn birtokaihoz tartoztak.

Ujhely ellenben Kernen fiáé, Lrincz comesé volt, kitl a király azt bizonyos

ármánykodások miatt elvette volt. 1274-ben azután vissza is adta Lrincznek.

Turóczi konvent. 1251-tl kezdve igen tekintélyes birtokosa volt Nyitravármegyének a

turóczi konvent. Ez évben ugyanis IV. Béla, a nevezett monostor megalapítója,

kiadta alapító-oklevelét, mely szerint a konvent Nyitrában a pannonhalmi

monostor szomszéd-birtokosa lett. A király a konventnek adta ekkor : a

salai hidnak és révnek vámjövedelmét 2
/3-8Ld részben ; a semptei vártól le-

felé terjed területrl, egész odáig, ahol az a mocsarakban vész el, minden

vámnak kétharmadát ; mindkét Sala nev községet (Sellye és Királyfalu)

;

Béka, Pered, Udvarnok és Borodsina falvakat, valamint Kulcsod és Negyven
falvaknak, egyébként Galgócz várához tartozó népeit. Ez utóbbi két falu

lakosai mintegy 60-an voltak és fuvarozással foglalkoztak. Mivel pedig a

szolganépekhez tartoztak, IV. Béla elrendelte, hogy minden tiz mansio után

egy-egy fuvaros-kocsit tartoznak önköltségükön a kolostor rendelkezésére

bocsátani. (H. O. VI. 65.) Udvarnok királyi hálósok tanyája lévén, azért

csatoltatott a turóczi kolostorhoz, hogy itt a kolostor népei megszállhassa-

nak. Ezen utóbbi, 1267-ben kelt adománylevélbl (H. 0. 52.) tudjuk különben

azt is, hogy Tornócz is királyi hálósok lakóhelye volt.

Mikor I. Gejza király 1075-ben megalapította a nagyhír garami kolostort,

Pográny egy jó részét, mintegy 15 házat és 16 szllt, a konventnek adta.

(Mon. Eccl. Strig. I. 54.) Ugyanekkor kaphattak egy részbirtokot Ludány-

ban és egyet a megye határán fekv s ma teljesen Komáromhoz tartozó

Udvardban, mely adományokát III. Incze pápa 1204-ben ersítette meg. Tol-

mácson pedig vétel útján lett a konvent részbirtokos. (W. VII.)

Ezen nagyobb birtokokon kívül kisebb nyitramegyei területek is vol-

tak egyházi kézen. így a fehérvári keresztesek bírták Gúgyot, a nyitrai vár

egyik tartozékát, a Vág partján (1238) ; a nagy-szombati apáczák a nyitra-

megyei Kürth egy részét és az elhagyatott nyitrai besseny földet. Érdekes

különlegességképpen említjük meg, hogy a szent-kereszti osztrák kolostoron

kivül, a tisznoviczi kolostor is nyitravármegyei birtokos volt, bár csak igen

rövid ideig és valószínleg csak névleg. Veuczel cseh király ugyanis, talán

anyja Konstanczia útján, ki királyni birtokul Nagy-Szombatot kapta, a

tisznoviczi kolostornak adományozta 1249-ben Selyét és „Balyarad" falvakat.

Tudjuk azonban, hogy Selye 1251-tl kezdve, királyi adományból, már a

turóczi préposté volt s így a tisznovicziakat alig igtathatták be magyarországi

birtokukba. (F. II. 115.)

Garami apátság

Más egyházi
testületek.
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IV. A VAROSOK, VARAK ES KÖZSÉGEK ALAKULÁSA.

Rendkívül tévedne az, ki azt vélné, hogy a honfoglaló magyarok valami Hon
k
f°^alás

nagy számú családból alkotott népet képeztek. Ibn Roszteh egykori

adatai szerint a nemzet összesen 20,000 lovast számlált, a mi tehát mintegy

100,000 léleknek felel meg. Természetes, hogy ez a maroknyi nép az elfog-

lalt ország területi nagyságával arányban nem állott. Hogy tehát az ország

legnagyobb része lakatlan ne legyen, a vezéreknek új elemek felvételérl

kellett gondoskodniuk, melyek azután a nemzet egészébe beleolvadjanak,

annak ersbödését szaporítsák.

A magyar nép szabadságérzete meglehetsen irtózván attól, hogy a

fegyverrel leigázott, vagy önkényt hódoló népeket önmagával teljesen ha-

sonlóknak tekintse, azokat azonos jogokkal ruházza fel, inkább egyes har-

czias népek, rokon-törzsek beolvasztására törekedett. Idvel, a kereszténység

felvételének korában, a mint azt egyes nemzetségek történetében láttuk,

a nemzet szívesen fogadta a külföld vándor hseit és asszimiláló erejének

világos bizonyítékául, teljesen felszívta azokat testébe. A magyar nemzet

tehát a maga egészében számos nemzetiségbl, mint alkotó részekbl tömö-

rült nép vala. Ezen jelleggel bírtak Nyitravármegye si lakói is.

A morva nagyfejedelemség népei, rövid ellenállás után, meghódoltak,

beleolvadtak az új urak közé, elsajátították nyelvüket, szokásaikat.

Különben sem szabad e vidéket nagyon népesnek hinnünk. Trencsén

várán túl megsznt az ismert világ. serdk áthatolhatatlan srsége
volt ott.

Krónikásaink szerint az egész vidéken néhány vár állott csupán :

M
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Xyitra, Galgócz, Bánya, Sempte, Bolondócz, Trencsén, Varanna és Sasvár.

Ezek voltak körülbelül a lakott helyek s ezeket szállották meg a magya-

rok. Természetes, hogy itt nem a késbbi értelemben vett kvárakról, ha-

nem egyszer erdített helyekrl lehet csak szó. Palánkokból összerótt,

agyaggal kitapasztott, vesszfonatból készült kerítéssel és árkokkal védett

erdök lehettek csupán. Az ott lakó népek rabszolgáik lettek. A kalando-

zásokban eltelt évek után, a vidék lakossága ujabb nemzetségekkel szapo-

rodott s ezek ujabb rabszolgákat hoztak magukkal. Mikor pedig Szent

István az ország szervezéséhez fogott s az egyes birtokokat kiosztotta, a

várföldek népei bizonyos mozdulatlanságba szorították a vidéket. A Vág
dús termés völgyében, úgy szólván minden lakott föld várföld volt s ez a

benépesítésre meglehets hátrányos dolog volt. Rabszolgáknak nem jöttek,

szabad népek nem lehettek. A várföldek elidegenítése a népesedés tekinte-

tében kétségtelenül üdvös hatással volt.

Azon népek között , melyeket a magyarok maguk közé fogadtak, Bessenyk.

elkel szerepet játszottak a bessenyk. Öt ízben ömlött e vitéz és harczias

nép Magyarországba. Els bevándorlásuk Zoltán vezér, a második Thonuz

Oba vezetése alatt Taksony idejében esett meg. Gejza fejedelem korában

vándorolt be a harmadik csapat, Szent István alatt a negyedik. Ez utóbbi

60 családból állott. Végre 1072-ben, a nándorfehérvári ütközet után több

ezer bessenyt fogott el János soproni fispán, a kiket szintén betelepítettek.

A besseny harczias nép volt s a magyarok ezt az oldalukat bven
ki is aknázták. Megtették ket határröknek s az ország nyugati végvidé-

kein telepítették le. Eredeti viseletket és sajátos nemzeti szokásaikat to-

vábbra is megtartották s csak a XIII. században olvadtak be teljesen a

nemzetbe



510 Nyitravármegye története.

Ezen sajátságos népbl Nyitravármegyénok is kijutott. Miután a velük

rokon székelyek a Tirnava és Vág között egész Nyitravármegye határáig

voltak megtelepedve s az elvédet képezték, a bessenyk a Vág és Nyitra,

meg Zsitva vidékére szorultak. Taszár már a XI. században mint besseny
falu szerepel. Nyitra város alatt, a Tormosköz táján, délen a Zsitvafnél

alkottak nagyobb csapatokat. Bessenyk lakták még Pecsenyédet, Koszto-

lányt a Vág táján, Récsényt és vidékét, északon Nezsetét és Besznákfalvát.
vendégnépek. j. Q ejza idejében bejöttek azután a gyakorlati érzék népek, az ipar

és kereskedelem képviseli : a csehek, lengyelek, görögök, spanyolok, izmae-

liták, szászok, örmények. Természetesen csak egyes kisebb csapatokban és

szórványosan. Ezekbl alakultak a vendégnépek. A hol nagyobb csapatok-

ban léptek föl és telepedtek le, ott nemzetiségüket jobbára megtartották s

csak idvel, néhol még ma sem hagyták el si szokásaikat.

Nyitravármegye lakossága tehát legnagyobb részben, mivel a török-

tatár bessenyk és a kunok, kik elszórva szintén birtak egy-két falut, rövid

id alatt elmagyarosodtak, magyarok voltak. Csupán egyes északibb helye-

sziávok.
]cen laktak szlávok, a mai tótok eldjei, ezek azonban késbb bevándorolt

népek ivadékai. Erre vallanak a megye múltjából fennmaradt határjáró

oklevelek is, a melyek közt egyetlen egy sincs, mely a határjelzésekben,

a birtokosok neveiben a magyar szó föltétlen uralmát nem bizonyítaná.

A várispánságok, míg egyrészt a várbirtok mozdulatlansága által gá-

w tolták a népesedés küls növekedését, addig a biztonság érzete, melyet

fegyveres erejük látása keltett, a városok fejldését eredményezte.

Ha a mivolt nyugot városainak és számottev községeinek eredetét

tanulmányozzuk, arra az eredményre jutunk, hogy azok a kolostorok és

apátságok, a püspöki szókhelyek védelme alatt keletkeztek. Nálunk ily fej-

ldést csak elvétve, egyes esetekben tapasztalunk, a minek oka fleg abban

rejlik, hogy mikor nálunk a községi szervezkedés kezdetét vette, akkor a

társas együttlakás kiváló elnyei kétségen felül megvoltak már.

Nyitravármegyében a városi életnek némi nyoma már a honfoglalás

idejében megvolt, a megye mai székhelyében, Nyitra várában.

Nyitra. A város lakossága vegyes ajkú volt : magyar és német. Erre vall a

nyitrai polgárok azon névsora, melyet a zobori apátság egyik 1113-iki határ-

járó oklevele tartott fenn az utókornak. E szerint a város comesét, tehát ispán-

ját Vizának, a másodispánt Bacsának nevezték. E két polgár, meg Bg
egykori városi comes fiai Deda és Kasie 80 évnél tovább laktak a város-

ban. Azonkívül felemlíti még az oklevél Pendl, Szin, Mártonfia Mese, Péter,

Csup, Szoboszló, Figa nev polgárokat. A birói tisztet Pengin viselte.

A város kezdetben két részbl állott, a várból és az annak környékén

épült fels-városból, meg a váraljából, vagyis az alsó-városból. A mennyire

a rendelkezésre álló adatokból kivehet, a város körülbelül a mai helyén

feküdt, de a sziget felé es rész népesebb volt, mint most. Magán a

szigeten is házaknak kellett lenniök, mert szigeti polgárokról is van szó a

nyitrai káptalan egyik határjáró levelében. IV. Béla király idejében a város

a tatárjárás alkalmával tanúsított kiváló viselkedése jutalmául Székesfehér-

vár szabadalmát kapta. A rendkívül érdekes szabadalmi oklevél 1248.

augusztusának utolsó napjaiban kelt. E szerint a város népeinek — ezek e

korban is vendégnépeknek mondattak — joguk volt kebelükbl bírót vá-

lasztani, valamint 12 megbízható férfiúból álló tanácsot, a kiket esküdt

uraknak hívtak. Az ily módon alakított elöljáróság feltétlen hatalommal

intézkedett és bíráskodott, minden pénzügyi, polgári és bnügyekben. Ki-
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váló fontossága ügyekben egyenesen a király, vagy pedig a tárnokmester

elé járulhattak. Joga volt a város polgárainak minden hét keddjén, magá-

ban a várban vásárt tartani, a nélkül, hogy akár k maguk, akár áruik

vámot fizettek volna. Viszontszolgálat fejében a város köteles volt háború

idején a királyi zászló alá 12 jól felfegyverzett katonát állítani. (Az oklevél

szövegét a Nyitra város közigazgatását ismertet részben közöljük. Szerk.)

A városi kiadások fedezésére IV. Béla több királyi birtokot adomá-

nyozott a városnak, a melyekbe a város képviselit, a nyitrai káptalan

embere és Huntpázmán András vezette be.

TAPOLCSÁNY (l'üDHKÁUY VÁRa).

A városi határt a beigtató oklevélbl ma már igen bajos megállapítani, mert akkori
szokás szerint a határpontokat leginkább egj-es fákkal jelölték meg. Némi képet mégis
alkothatunk magunknak e határ fell. A határpont a várostól keletre a káptalan erdejében
kezddött, körülbelül a zobori alsó villák és a Nyitra vize között elterül rét közepe táján.

Innen kelet felé tartott a határvonal a Szent-Márton hegyének tövében s Tormos eltt el-

haladva, Emke határáig ért. Majd délre fordult, magában foglalva a mai nyitrai rét név
alatt ismert területet és lement egész Köröskényig, a mai Czétényke forrásáig. Köröakény
eltt elhaladva, átment a Nyitra vizén és északnyugotnak fordult, majd elhagyva a mai
csápori és ürcgi határt, visszatért délnek s a lukovi major mellett észak-keletnek fordiílt.

Azután elhaladt a castrum judeorum, tehát a zsidó-telep mellett, az úgynevezett akasztófa-

domb eltt s a mai téglavett balra elhagyva, körülbelül a temet irányában haladt vissza.

Elkerülve a Fábián-völgyet és az István-hegyet, a párutczai rész emelkedettebb vonalában
haladt tovább, hol akkor bizonyos Vadasnak a palotája állott. Némi kanyarulattal átha-

ladt végre a határvonal azon a téren, melyen ma a plébániai régi templom és az elemi
iskolák állanak és a Nyitra folyóig menve, véget ért. Ezen a város szoros határaihoz tartozó

területen kívül kapták még Dovorcsány földjót és Köröskény földjének egy részét.

Azonban a város ekkor már csak részben volt független. A Nyitra

árokpartjain épült rész, a mai káptalan-útcza a nyitrai káptalan földesúri

hatalma alatt állott. A nagy utezán, mely a mai megye-uteza lehetett, egy sza-
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bad kuriájok volt Péter és Farkas kúriái közölt. ket illették a város nagytize-

débl, a húsvágásból, az italmérésbl ezen részeken befolyt jövedelmek. A
káptalan kezében volt a só-monopolium s hol ma a kanonoki házak álla-

nak, a fels-városban, szabad, vagyis minden más hatósága alól kivett

utczáik voltak. A város határában lev erdkben szabad fáizás, a mezkön
szabad legeltetés járt nekik. Legalább így állították ezt a fentebbi királyi

adományozás bevezetése alkalmával kiadott ellenmondásukban s ilyenféle

arányban biztosította jogaikat Róbert Károly megersít oklevele is.

Ujabb megszorítás érte a város autonóm jogkörét 1288-ban. Kún
László Paskál püspök kiváló érdemeit óhajtotta megjutalmazni s azért a

várost, minden jogokkal és szabadalmakkal egyetemben, a püspökségnek
adományozta.

Paskál 1281 óta ült a nyitrai püspöki székben. Elbb pozsonyi prépost

volt s már mint ilyen a király különös kegyét élvezte. 1285 táján, a király

megbízásából, nagy kísérettel, melyet leginkább rokonaiból állított össze,

Paskál az osztrák herczegnél járt követségben. Mikor visszatérben volt s

a felvidéken tartózkodó királyhoz igyekezett, akkor már az új tatár-áradat

elözönlötte volt az országot. Az ellenséges kunok felhasználták az alkalmat,

a király követét elfogták, a püspököt minden drágaságaitól megfosztották

és a püspöki méltóság nagy gyalázatára, meztelenre vetkztetve, bocsátották

útnak. Kíséretébl pedig öt testvérét és tizennyolez rokonát, meg barátját,

kegyetlenül meggyilkolták. Ezt a gyalázatot elfeledtetni, az okozott fájdal-

mat enyhíteni, az új adományozás volt hivatva.

Nyitra tehát püspöki várossá lett. A király közvetlen hatósága alól

kivétetett s a püspök joghatósága alá helyeztetett. Mindazon jogok, birto-

kok és szabadalmak, melyeket a város IV. Bélától kapott volt, mint földes-

úrra, a püspökre háramlottak. Joga volt a püspöknek és törvényes utódai-

nak új vendégnépeket a város bels és küls területén, tetszés szerint

megtelepíteni, azok jogait és szabadalmait szabályozni, azokra jogos czí-

meken adózásokat kivetni. A régi polgárokra vonatkozó alkotmányjogi sza-

badalmak, a kivételes bíráskodás, az új polgárokra is ki ln terjesztve s a

város területén a birói hatalom telje ezentúl a mindenkori nyitrai püspök

kezében összpontosult. Ezen adomány-levelet Róbert Károly 1 323-ban, Nagy
Lajos pedig 1344-ben ersítette meg.

Jóllehet minden csapás, mely a megye területén volt, újabb és újabb

pusztulást hozott a városra, az hatalmas védinek szárnya alatt mégis

folyton-folyvást fejldött, fokozatosan szépült s mai nagyságának alapköveit

már e korban rakta le.

A semptei várispánság védelme alatt Sempte mezváros, a szolgagyri

és galgóczi várak egise alatt Galgócz városa, a bolondóczi várispánságé alatt

Vág-Ujhely, Sasváré alatt a hasonnev város fejldött ki.

Gaigócz. Galgócz virágzását a Kontóknak köszönheti, a kiknek birtokába, a

várral együtt 1350-ben került. A Nagy Lajos alatt lendületet vett kereske-

delem emelése lebegett Tót Lrincz fiai, Kont Miklós nádor és Kont Lökös

fpohárnok és ftálnokmester eltt, mikor a galgóczi kompot beszüntették

s helyette, a Lipótvár felé vezet úton ma is meglév állandó hidat épí-

tették. A király felismervén a híd elnyeit, 1353. május 17-én kelt okleve-

lével megengedte a Kontóknak, hogy a hídon ugyanoly vámot szedhessenek,

mint a kompon szedtek volt. 1360-ban Kont nádor, hogy a város költségei

könnyebben fedezhetk legyenek, aDudvág keleti partján fekv Varath nev
birtokát adományozta oda a galgóczi polgároknak. 1362-ben pedig kieszkö-
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zölte, hogy a város, a budai vásárok mintájára, szabad vásárt tarthasson.

Ez a vásár minden évben Szent Mihály napján kezddött és 15 napig tar-

tott. Az oclamen kereskedk pedig mentesek voltak minden néven neve-

zend vámtól. (0. L. D. O. 5020. 5133.) Galgócznak a Nyitra felé vezet
úton fekv része, mely egykor O-Galgócz nevet viselt s leginkább szl-
mívelk által volt benépesítve, 1365-ben nyerte kifejldésének alapjait. Ezen
évben ugyanis Kont Miklós egyezséget kötött jobbágyaival. Az egyezség

egyike a földesúri jóakarat legszebb bizonyítékainak. Eszerint az egyes

jobbágytelek adója 10 pensában ln megszabva, melyet három részletben

kellett kifizetni : Szent György napján, Szent Mihálykor és Újév nap-

ján. Üres, vagyis lakatlan telek után az adót a biró fizette. A leégett

házak, mindaddig, míg teljesen újra nem épültek, adómentességet élveztek.

A városi polgárok fel voltak mentve a mezei munkáktól, így a szénagyüj-

téstl, a behordástól és az eleségadástól. Ennek fejében minden telektl,

újév és húsvét napján, meg Szent Mihálykor egy sajtot, nyolez tojást

adtak ; a község részérl pedig három bárányt.

Az egyezmény kiterjeszkedett a szlinívelésre is. Kimondta, hogy úgy
a létez, mint a létesítend szlket Nagy-Szombat város szlmívelési sza-

bályai szerint kell rendezni. Az újonnan létesített szlk tizenkét évi adó-

mentességet élveztek, azontúl minden negyed szltl egy médium bor járt

az uraságnak. A hegybírót önmaguk választották s a birtokukban lév föld

tulajdonuknak mondatott ki. Szabályozta végre az egyezmény a malomipart

is. Minden malom évente 100 dénárt, egy kalácsot és egy kappant tartozott

a várkastélyba szállítani.

Ezen egyezményt, mely mutatja, hogy Galgóez törzs-közönsége nem
szállónépekbl, hanem jobbágyokból, hihetleg az egykori várjobbágyok

utódjaiból alakult, 1598-ban, 1769-ben, 1806-ban stb. átírták s az akkori

birtokosok újra és újra megújították. (O. L. D. 0. 5389.)

A galgóczi plébánia-templomnak, melynek 1381-ben Miklós volt lel-

késze s mely Szent Péter tiszteletére épült, szintén a Kontók voltak bkez
pártfogói. Ugyancsak k hozták létre a Szentlélekrl elnevezett galgóczi

ispotályt vagyis szegények-házát is. Egy 1400-ban kelt oklevél, mely Gal-

góczot már Fraystothnak nevezi, elég bven ismerteti az ispotályt. A Vág
felé vezet nyilvános út mellett, az úgynevezett Hosstathban állt. 1400-ban

azután Klára, Kont Miklós neje, újra javíttatta és új adományokban része-

sítette.

A plébániai templom mellett, a keleti sarkon egy kházat, az ispotály-épület közelé-

ben pedig1 egy telket adományozott a hospitalénak. Azonkívül odaadta az ispotály háta
mögött épült fürdt azzal, hogy sem Ga!góczon, sem a hozzá tartozó Szent-Péterfalva ha-

tárában uj fürdt állítani nem szabad. Adott még az ispotálynak három telket a fürd mel-
lett, a Vág felé es részen, három mészárszéket a városban ; egy gyümölcsös kertet a Vág
jiartján ; a híd közelében négy malomra való helyet; két szigetet, melyek egyike a híd
alatt terült el, míg a másik Beregszeg mellett volt, Herczegszállás nevet viselt és a melyen
szántóföldek meg erdk voltak. Továbbá az ispotálynak adta az Udvarnokon lév szlejét,
mely Abavársomlyó nevet viselt, valamint a Sempte-felé néz hegyhátat, azzal a joggal,

hogy ott szlt az ispotály rektorának engedélye nélkül ültetni nem szabad ; azután három
szlt Galgóczon ; a Zela máskép Péntekfalva nev birtokot és a Dudvág nev halastavat,

egész Zela határáig ; a Besztriczkút nev forrást s az abból kifakadó patakot, kizárólagos
malomjoggal, a Kelecsény. Décs és Galgóez közt fekv Czohaj erdt s az összes uradalmi
erdkben való fáizás jogát. (O. L. D. 0. 8588.)

V. László 1453-ban Galgóczot összes tartozékaival : Ó-Galgócz, Szent-

Péterfalva, Udvarnok, Kis-Ujlak, Bajoncz, Zöldvár, Dicsi, Kelecsény, Che-

neth, Jalsva, Diós, Lehotka, Pásztó és Medenczhelyekkel egyetemben Újlaki

Miklósnak, néhai László bán fiának adományozta oda. Miklós vajda utódja

Újlaki Lrincz azután, 1479-ben, a Kont-féle egyezményt- némi engedmé-

nyekkel megújította. Ily módon elérte azután, hogy a város ezen önálló

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. bo
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része jobban és gyorsabban népesedett s fejldésében nagyobb lendüle-

tet vett.

vág-ujheiy. Vág-Ujhely jelentéktelen hely volt. Nagyobb szerepet kivált a Stiborok

kedvezése által nyert.

IV. Béla a tatárjárás alkalmával kifejtett küzdelem jutalmául, Vág-

Ujhelyt 1253-ban a városi polgárok kiváltságában részesítette s ket királyi

kúriájának bírói hatalma alá helyezte. Ezen szabadalommal élt a város

1263-ig, a mikor a pannonhalmi monostor földesúri hatalma alá került,

késbb földesurai lettek Lrincz Szörényi bán, majd Csák Máté, 1370-ben

Bánf}T Miklós és végre 1388-ban Stibor vajda. Ez utóbbi a vágujhelyi pré-

postság alapitása, a kereskedés nagymérv elmozdítása által a jelentéke-

nyebb városok közé emelte Vág-Ujhelyt. Mezvárossá való végleges kifejl-

dése azonban csak a XVI. században ment végbe.
Szakoicza. Nyitravármegye északnyugoti nyujtványának legnevezetesebb városa, az

egész ottani vidék kereskedelmének góeza Szakoicza volt.

si hagyománya Szakoicza városának az, hogy már a morva nagy-

fejedelemség idejében fennállott. De e hagyomány, mint ama másik, mely

Szakolczát II. Béla király szülföldjévé avatja, semmiféle történelmi erej

adattal nem igazolható. Annyi tény, hogy Szakoicza 1217 eltt egyszeren

„lakott föld-"nek mondatik, tehát még község, villa sem volt. St a neve-

zett évben teljesen el volt hagyva, lakatlan pusztaság vala, s mint ilyent

II. Endre király Tamás comesnek, majd ennek halála után fiainak Sebes

comesnek és Sándornak adományozta. A föld egykor nyitrai várföld volt

s IV. Béla azt a várföldek visszafoglalása alkalmával, csakis Kozma és

Ehellös comeseknek, a tatárjárás alkalmával szerzett kiváló érdemei tekin-

tetébl nem vette vissza, hanem atyja rendelkezéséhez képest, a nevezett

comeseknek, mint atyjuk örököseinek, kezében hagyta.

Szakoicza akkori határa, Vincze nyitrai püspök jelentése szerint, a

Hajncsa folyó mocsaras partjain kezddött, ott, hol a folyó a Morvába sza-

kadt. Ezen a mocsáron átkelve, a határvonal a Velika vizének torkolatáig

s azon túl a morvái révig haladt, honnan a csehországi kémlelk útján,

mely ekkor közönségesen Symaruthnak neveztetek, a Wejesics-mocsár fejé-

hez és keletre fordulva, egy erdn át a Hosszúmez rétre ért, majd pedig

a Hajncsa vizének torkolatához tért vissza.

A föld benépesítésének érdeme Sebes és Sándor comesek nevéhez f-
zdik, s 1217-nél késbbre nem tehet. Szakoicza különben rendkívül gyor-

san fejldhetett, mert a mikor Nagy Lajos király szabadalmakkal látta el,

akkor már mint királyi szabad község szerepelt.

Nagy Lajos kereskedelmi szempontból emelte Szakolczát. 1372-ben

kiadta szabadság-levelét, mely Szakolczát királyi várossá avatta. Megen-

gedte, hogy az uj város, a többi királyi városok módjára, falakkal vétessék

körül. Hogy pedig e fal-építést gyorsítsa, kimondta, hogy addig, míg a vá-

ros teljesen körülépítve nem lesz, a polgárok minden kamarai adózástól, va-

lamint minden egyéb adótól, szabadok legyenek. A benépesítés szempont-

jából felmentette a polgárok árúit a harminczadtól és az egész országra

kiterjed vámmentességet engedett nekik. A külföldi és szomszéd kereske-

dk pedig minden hét szerdáján tartandó vásárukra szabadon és vámmen-
tesen mehessenek. Ezen kiváltság azonban csak a vásár napjára és azokra

a kereskedkre szólt, kik a város piaczán megállottak s a vásárban részt

vettek. (0. L. D. 0. 6060.)

A város erdítési munkálatai, úgy látszik, 1382-ig tartottak. Erre mutat
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legalább azon körülmény, hogy ezen évben megjelentek a király eltt Abus
szakolczai bíró és Nuremberger Konrád esküdt s kérték, hogy az 1372-iki

szabadalmi oklevelet írja át.

1377-ben Nagy Lajos njabb kegyében részesítette Szakolczát. Ugyanis

a szerdai vásár kevésnek bizonyult. A király tehát megengedte, hogy ugyan-

oly kiváltságok mellett, mint amilyenekkel a szerdai vásár bírt, vasárnapo-

kon is rendezhessen a város vásárokat. Zsigmond király pedig 1390-ben,

Mindenszentek napjára, 15 napig tartó országos vásárt engedélyezett. 1422-

ben pedig Jakab bíró és Pál jegyz kérésére, 1425-ben Pellifer (Szcs)
András bíró és Stainer Ádám polgár kérésére, 1434-ben meg Spaczl Márton
bíró, Albert és György esküdtek és Gergely jegyz kérésére átírta és meg-
ersítette a város szabadalmaira és vásáraira vonatkozó okleveleket.

A Stiborok alatt Szakolczán Szent Erzsébet tiszteletére városi ispotály

épült. Stibor vajda alapította azt s fia II. Stibor bvítette ki. Egy 1431-iki

oklevelében az ispotály vagyoni viszonyait rendezi. Odaadja az ispotálynak

a holicsi várhoz tartozó morvaországi Pietrs (Péterfalva) nev községet, el-

rendeli, hogy a város adójából évi 17 frt az ispotály szükségleteire fordíttas-

sék. Az ispotály anyagi ügyeinek vezetése szempontjából jogot adott a vá-

rosnak, hogy polgárai sorából szabadon válaszszon gondnokot és kormányzót.

A lelki ügyek vezetésére azonban önálló lelkészséget szervezett. A lelkész,

kinek kötelessége volt az ispotályban naponként misézni, egy malmot kapott,

mely Pietrs közelében feküdt, azonkívül Szakolczán, a Szent-György ká-

polna körül, szántóföldeket és az ispotály mellett egy gyümölcsös kertet.

Mikor II. Stibor meghalt s nagy uradalmai az oldalági örökösökre ju-

tottak, — a többi közt — Szakolcza miatt is nagy per támadt. A közfel-

fogás az volt, hogy mivel Szakolczát a király szabadította fel s nagy költ-

séggel foglalta vissza a hitetlenek kezébl, az a királyi koronára szállott

vissza. A fiskus ily irányban meg is indította a pert a lengyel Nikolajko ellen,

ki II. Stibornak unokaöcscse volt és Katalin, II. Stibor leánya ellen. A nádor,

Palóczy Mátyus, az ország törvényeire hivatkozva, Szakolczát a királynak

ítélte oda. Azonban Nikolajko tiltakozott s követelte a teljes örökséget,

köztük az egykor Stibor kezén lev várakat és városokat. Ennek ellenében

a fiskus azt felelte, hogy Nikolajko atyja, Miklós, Stibor vajda testvére, ht-
lenségbe esett s kegyelmet nem kapott. maga pedig soha Magyarország-

ban nem lakott, mindig Lengyelországban tartózkodott, st a magyarok

ellensége volt. Legsúlyosabb érve volt azonban a fiskusnak az, hogy Ni-

kolajko, hallván II. Stibor halálát, királyi engedély nélkül lengyel sereggel

az országba jött, Stibor várnagyait elfogatta s két határvárat ervel elfoglalt.

Ekkor kerítette hatalmába Szakolczát is s onnan a környék népeit sanyargatta.

A nádor igazat adott a királyi fiskusnak és Szakolczát, meg a többi

várost és várat, a királynak ítélte oda.

Szakolcza tehát felszabadult a földesúri hatalom alól. Azonban szabad-

sága rövid lélegzet volt. Albert király ugyan 1439-ben, Neyemberger János

bíró, Grad János, Hepfiár Jakab, Barbatus Jakab polgárok és Miklós jegyz

kérésére megersítette Szakolcza régi szabadalmait, azonban V. László még-

is, azon ürügy alatt, hogy a város erdítése azt megkívánja, a szent-györgyi

és bazini Grófoknak adományozta oda. Mátyás király végre 24 ezer forinttal

megváltotta ezen állapotból úgy Szakolczát, mint a hasonló sorsra került

Nagy-Szombatot azzal, hogy a két város 1462-ig maradhat a Grófok birto-

kában. Ulászló király pedig 1493-ban, Frycz Márton bíró és Kudla Mihály

jegyz kérésére megújította a város összes szabadalmi leveleit.
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Láttuk, hogy az egyes nemzetségek kezdetben közös birtokkal birtak. Várak -

Utóbb, mikor e birtok-közösség megsznt, a nemzetségi együvétartozás a

kölcsönös védelemben nyilvánult csupán. Azonban a folytonos szaporodás,

az egyes ágak elszóródása, egyesek pazarlása, a nemzetségi kötelékeket oly

lazává tette, hogy a védelmet sok helyütt kölcsönös ellenségeskedés váltotta

fel. Ezen körülmény a megye közbiztonsági állapotainak gyarló volta, a

folytonos háborús mozgalmak okozták, hogy egyes családok, fbb birtokai-

kon védelemre alkalmas várkastélyokat, váracsokat, st nagyobb szabású

várakat kezdtek építeni. A község népe, st a vidék községeinek lakói is,

kik jobbára amúgy is a várúr földesúri hatalma alá tartoztak, ezek védelme

alá helyezték magukat. A megyének az ország határszélét képez részében

a várak építését a hadi biztonság is megkövetelte s így történt, hogy ezen

a részen nagyobb számú s nagyobb arányú várakkal találkozunk, mint pél-

dául a Nyitra vizének völgyében, vagy a rudnói völgyben.

Legnevezetesebb szerepet játszott e várak közül a Nyitra közelében Ghymes.

épült ghymesi vár.

A XIII. században Ghymes néven három egymás mellett fekv föld-

részt különböztettek meg. Kett várbirtok, a harmadik magánbirtok volt.

Emezt vétel útján, amazokból egyet Endre király adományából 1226-ban, a

Hunt-Pázmán nemzetségbl származott Ivánka fia, Ivánka birtokolta. Ennek
fia, András volt Ghymes dicsségének alapvetje. Alig vette át atyjától a

birtokok kezelését, már is, felismerve a környék hadi szempontból való fon-

tosságát, a Dyun-hegyen várat emelt, miután már Thurócz várát is felépít-

tette volt.

András különben vitézség és a királyhoz való hség dolgában ver-

senyzett Érne szolgagyri comessel. O is ott volt a Sajónál, kisérte és

védte IV. Bélát, a veszély pillanatában átadta neki lovát, jutalmul a király

a még Nyitra várához tartozó harmadik Ghymes földjét is odaadományozta

neki s így az egész földterület a Hunt-Pázmánok kezébe került. IV. Béla

ezen adományozást 1256-ban ujabb oklevéllel is megersítette. Az 1253-iki

adománylevél, mely elször említi a ghymesi várat, így határozza meg a

földrész határait

:

Kezddik e föld a zobori konvent Kolon nev földjénél, innen a Plyska-hegyre halad,
majd letér egy határhoz, melynél Andrásnak apjától örökölt Ghymes nev földje van. In-

nen keresztúton haladva, a határvonal András vára felé fordul egy patakig s utóbb Unos
patakáig ér, hol a két föld összeér. Itt a hegyen át határos Elefánttal és Kosztolánynyal.
A határvonal innen visszafordul a Dyun hegy felé, hol azon vár áll és a hegyre ér a várhoz
annyira, a mennyire kézzel kis követ elhajítani lehet. Aztán letér, folyton Kosztolánföld
mellett haladva, a völgybe Lédeczig, az esztergomi érsek földjéig és egy a berken át ve-
zet gyalogúton halad Nemesiczig, majd balra tér és délre fordul Iváncsfalváig s Unos pataka
mellett a Nyitra felé vezet úton ér véget.

András, hogy a Dyun-hegyen, vagyis a Tribecs-hegység Bliszka nev
hegyének keleti lejtjén állott várat, teljesen elkülönítse a szomszédos birto-

koktól, 1264-ben megvette a Vásárdiak ghymesi birtokát 6 ezüst márkáért és

1265-ben kieszközölte, ekkor már mint bányai várispán, hogy a király, vár-

erdítés czímén, az egykori Fehérvár, azaz Bélád területet is neki adomá-
nyozza. Innen kezdve egészen az Anjouk koráig Ghymes várának és a

hozzátartozó uradalomnak békés tulajdonában találjuk András comest és

utódait, a Forgách grófok seit.

Az Anjouk alatt megváltozik a kép. Ghymes vára mint királyi vár

kezd szerepelni és okleveles bizonyítékkal mutatható ki, hogy a várnagyi

tisztséget legalább is 1322-tl kezdve, egész 1344-ig, Magyar Pál töltötte be,

ki e minségében Róbert Károlynál számos szabadalmat nyert s alvárnagyul

is egyik rokonát, Istvánt alkalmazta.
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Tartozékok.

Surány.

Azt hiszszük,,nem tévedünk, hogy ezt a változást a Forgáchok htlen-
sége okozta. Az Árpádok buzgó támogatói nem tudtak megbarátkozni az
idegen származású királyival s a hs András egyik unokája, István fia

Petheu, Csák Máté hívei közé szegdött. Fenmaradt egy 1317-iki oklevél,

a melybl kitnik, hogy Petheu Bajmócz ostrománál Róbert Károly ellen

küzdött. A ghymesi vár elvétele a Forgáchoktól tehát az 1317—1322. évek
közzé esik. Természetes, hogy a Forgáchok si fészkük visszafoglalására
minden lehett megkísérlettek. Innen magyarázható Lajos király 1349-iki
oklevele, melyben biztosítja a ghymesi várhoz tartozó Csitár lakóit, hogy
szabadságaikban mindenkor meg fogja ket védeni. De erre mutat a követ-
kez eset is. Nagy Lajos 1356-ban a várat Erzsébet királynnek adomá-
nyozta oda s a beigtatást elrendelte. Azonban lekenyei Forgách András
és Miklós, meg András fia, András és Ivánka fia, István megjelentek a budai
káptalan eltt s az adományozás ellen ünnepélyes óvást nyújtottak be. Til-

takozásukban felpanaszolják, hogy a király a várra vonatkozó összes okle-
veleiket magához vette, azok átvizsgálását elrendelte s kilátásba helyezte
nekik, hogy a várat kegyelembl visszakapják. Ennek ellenére pedig most
a királynnek adományozta a várat. Nagy Lajos tehát foglalkozott a vár
visszaadásának gondolatával, de, úgy látszik, még nem igen bízott a For-
gáehokban, mert 1309 ben Ghymes urává Lászlót, az opolyi herczeget tette.

Végre Nagy Lajos halála után az egyik Forgáehnak alkalma nyílt

hségérl csalhatatlan bizonyságot tenni. Kozmáli Forgách Balázs vállalko-
zott arra, hogy Mária királynt a Kis Károly alkalmatlan tolakodásától meg-
menti. Bárdja jól talált, a jövevény király elesett, maga is megsebesült
azonban s élete sokáig koczkán forgott. Mária királyn ezt a rendkívüli
szolgálatot 1386-ban azzal hálálta meg, hogy Ghymes várat s a hozzátar-
tozott Esztergom-, Bars- meg nyitravármegyei birtokokat visszaadta a For-
gáchoknak s azok védelmérl a családot még 1388-ban is biztosította. A vár
visszadására érdemesült Balázs azonban csakhamar belehalt sebeibe, mert
egy 1387-iki oklevél már néhainak mondja t. Utódai pedig összevesztek
a vár és tartozékai fölött. Egyezséget kötöttek, azt ismét megbontották, perbe
szálltak, ismét egyezkedtek, hogy rögtön össze is pereljenek. A hosszas vi-

szálykodásnak végre Zsigmond király vetett véget, mikor elrendelte, hogy
a ghymesi vár birtokába a nyitrai káptalan, Forgách Pétert, András fiát

és Forgách Miklós, Jánosnak, Balázs testvérének fiát együttesen igtassa be.

A beigtatási parancsban részletesen fel vannak sorolva a vár tartozékai.

A barsmegyei nagyszámú községet itt mellzve, csupán a nyitravármegyei
birtokokat soroljuk fel. A várhoz tartozott ekkor : Nagy- és Kis-Ghymes,
Menyhe, Bélád, Vajk a vámmal, Gyárak, Komját, Lyocs, Salgó, a két
Csornok, Kaláz a vámmal, Hind, Csitár, Pogrányban 4 jobbágytelek, a két

Belecs, meg a tarani puszta.

A beigtatás azonban nem folyt le simán, mert Mihály, a nyitrai püs-
pök, bizonyos részbirtokok miatt ellenmondott s az ebbl keletkezett per
még 1399-en túl is húzódott.

A várbirtok biztosítása szempontjából Forgách Péter arra törekedett,
hogy nagy terjedelm uradalmának a vártól távolabb es részeit is jobban
megvédhesse. Azért engedélyt kért tehát Zsigmond királytól, hogy uj várat
építhessen. Ezt az engedélyt 1408-ban meg is kapta, azzal, hogy a várat
bármely falujában felépítheti, de egynél több vár építésére joga nem lehet.

A ghymesi vár várnagyai közül, abból az idbl, mikor királyi vár volt,

ismerjük Lrincz fia Lászlót (1350) és Onori János mestert (1373). Végül
1487-ben ismét talalákozunk ghymesi várnagygyal, Báthory István kegyen-
czével, Fygedi Péterrel, ami a Forgáchok birtoklásának szünetelését látszik

jelenteni.

A ghymesi vár expozituráját képez komjáti várkastélyon, a nyárhidi

és sellyei palaciumokon kívül, a Nyitra vízének alsó völgyét, az úgyneve-
zett kis magyar alföldet, sok ideig a surányi vár ótalmazta.

A surányi vár, Matunák helyszínelése szerint, a mai Surány bels te-

rületén, a templom, a Kis-Nyitra, a gzmalom és a Várad felé viv töltés-

szer gyalogút által határolt részen állott s mivel a Nyitra vizének eredeti
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medre, egész a török idkig, a Kis-Nyitra volt, mely ma a kertek alatt

folyik, a vár a délvidék fell víz-erdítéssel is birt.

Surány 1382-ig, mint villa, falu említtetik. 1403-ban pedig már Stibor

vajda várának neveztetik. Világos tehát, hogy a várépítés, az erdítések

1382— 1403. között mentek végbe s valószínleg Stibor építette azt, hogy

Zsigmond királynak helyzetét Nyitravármegyében megvédje.

II. Stibornak 1431-ben kelt végrendeletébl, melylyel Surány várát Tartozékok.

nejének, Széchenyi Dorottyának hagyta, azon kikötéssel, hogy özvegyi
fátyolát le nem veti, tudjuk, hogy a vár tartozékai voltak : Surány mez-
város, Bánkeszi, Kisvárad, mely talán Surány elvára volt, Nagyszeg, Egy-

GHYMES VARA.

házszeg, Salgó, Keresztúr, Tolmács, Szent-György, e két utóbbi ma puszta,

Suránv, illetleg Tót-Megyer közelében, Tót-Megyer, Csike (Egyházas-) és

Andód. Andódot azon II. Stibor elszakította a vártól s a vágujhelyi pré-

postságnak adományozta oda.

1444-ben Surány várában Országh Mihály nádor volt az úr. Mily czí-

men jutott a várhoz, azt V. Lászlónak 1457-ben kiállított oklevele nem
árulja el, st a nyitrai káptalan beigtatólevelébl sem kapunk erre nézve

tájékozást. (0. L. D. O. 15,126. és 15,127.) Névleg 1444-tl, jogilag csak

1457-tl kezdve birta a várat s annak révén egész kis olygarchává ntt a

Nvitrától délre es vidéken.

Már 1 444-ben panaszkodott Hunyady János eltt Forgách János, hogy
Országh Mihály megtámadta és megostromolta a komjáti várkastélyt. Az
ostrom egész kis háború-számba ment. A surányi várkatonaság Zanai L-
rincz és Körösközi Miklós várnagyok vezetése mellett harczolt. Résztvett a

támadásban néhány környékbeli nemes úr is, kik közül a panaszos Kürthi

Jánost, Kismamái' Lászlót, Balogh Miklóst, Thuróczy Györgyöt, Szoky Já-

nost . Zeknyei Pált, Ebedeczi Miklóst nevezi meg. Az ostrom alkalmával,
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melynél a nyíl játszotta a fszerepet, tehát a mely elég kezdetleges hadi
szerekkel folyt, Forgách János megsebesült és elesett.

Hunyady parancsára Nyitravármegye tartott, a nyitrai káptalan bevo-
násával, vizsgálatot ezen erszakoskodási perben. Tanúkat hallgattak ki,

helyi szemlét tartottak, Ítéletet azonban sohasem hoztak. Országh Mihály
azonban még sem érezte magát egészen biztosnak Surány birtokában s

azért 1484-ben Mátyás királytól új donácziót eszközölt ki s annak erejét

fiára, Lászlóra is kitérj eszteté. Országh László halála után a surányi vár,

leányának, Dórának révén, Korlátkey Péterre, majd ennek 1526-ban, a
mohácsi csatatéren való eleste után, bedeghi Nyári Ferenczre, Péter egyet-
len leányának, Korláthkey Erzsébetnek férjére szállott át.

A surányi vár tövében, a vár védelme s a kedvez fekvés folytán,

gyors virágzásnak indult Surány községe is. Már Stibor végrendeletében
mint város szerepelt s több részbl állott. így Kis-Surányból és Várallyá-
ból. Kis-Surány, V. László adománylevelében Molnos-Surány nevet is visel

s malmairól volt nevezetes.

A surányi várnagyok sorából ismerjük : 1416-ból Brycsei Uhel Pétert,

1436 táján Bucsányi Osvátot, 1444-bl Zanai Lrinczet és Körösközi Mik-
lóst, 1447-bl Zobor Mihályt, 1467-bl Nádasi Simont, ki egyúttal barsi

alispán volt és 1453-ból Szénás László nyitrai alispánt.

Appony. A Nyitra vízének fels völgyében feküdt Appony vára. Els okleveles

említésére 1389-ben találunk, amikor is Zsigmond e királyi várat 1000 arany

forintért, Kapolyai Dezs mesternek, Benedek fiának zálogosította el. (0.

L. D. 0. 7519.) 1392-ben azonban már a vár, csere útján, Erí Miklós,

Vörös Tamás testvére birtokába jutott, ki ettl kezdve a vár nevét családi

névül is használta és az Apponyiak sapja lett. A vár tartozékai, a Garai

Miklós nádori széke eltt Veresvári Miklós és Elecski Tamás által 1414-ben

megindított per adatai szerint a következk voltak : Appony, Egyházas-

Appony, Körtvélyes és Pereszlény.
Ludány. a Tapolcsány felé vezet nagy út mentén, a Nyitra folyó közelében

állott Ludány. A község két részre' oszlott. Az egyik a ludányi apátoknak,

a másik a mindenkori földesuraknak uradalma alatt volt.

Zsigmond király egyik oklevelében, mely Zerdahely hova-tartozósá-

gáról szól, említtetik Donin nev lengyel, mint a ludányi vár kapitánya.

Leszkóczi Kis István vallomása szerint ugyanis Dunin Ludányt és a hozzá-

tartozó községeket : Ürményest, Csitárt, a két Bodokot és Dovorán felét

1600 cseh garasért megvette Zsigmond királytól s birta azt egész 1421-ig.

Ekkor azután Ludányi Lászlónak, Tamás egri püspök fivérének és Synka

fia Lászlónak, került birtokába, akik helyett a váltságdíjjat Kis István fizette

volt meg. A vallomásból azonban kitnik az is, hogy Donin várkapitány-

sága csak czímhajhászás volt, mert Ludányban ekkor csak egy nagyobb-

szabású kastély létezett. És valóban a ludányi vár csak 1425-ben épült.

Zsigmond király ugyanis ez évben engedélyt adott Ludányi Lászlónak,

hogy kastélyának helyére kvárat építhessen. A várnak ma romjai sem
látszanak ugyan, de Mátyás király egyik oklevelébl, mely 1481-ben kelt s

melyben Ludányi Péter magvaszakadtával Ludányt és tartozékait Dawo-
ránczky Miklósnak (másnéven Davorani Zuchy Miklós) adományozta oda.

következtethetjük, hogy igen kis méret lehetett. A király ugyanis csupán

váracsnak mondja. Mikor pedig ez adományozás ellen Kremczin György

várnagy, Péter leányának, Ludányi Annának, Zuchy György hitestársának és

az oldalági rokonoknak nevében, a garami konvent eltt tiltakozott, Ludányt

erdnek nevezi. (Szulyovszky cs. lt.) A tiltakozás következtében megindult

ugyan a vizsgálat, azonban Anna asszonynak, ki ekkor már Füsi Cseh János

neje volt, még 1512-ben is puszta tiltakozással kellett megelégednie. (U. o.)
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A ludányi apátság történeténél láttuk, hogy a per végre mégis Lu-

clányi Anna javára dlt el s a ludányi váracs a birtokokkal együtt Cseh

János kezébe került.

A váracs és a ludányi apátok védelme alatt Ludány község is elég

virágzó állapotba jutott, a mit azon körülmény is igazol, hogy 1422-ben

Zsigmond a ludányiaknak hetivásár tartását engedélyezte s elrendelte, hogy
ezen engedélye az egész megyében kihirdettessék. (Szulyovszky cs. It.)

Zerdahelyen már 1419-ben említ a nyitrai káptalan váracsot. Ez évben szerdahely.

igtatta be ugyanis, Zsigmond parancsára, a Zerdahelyieket, Zerdahely várá-

nak s tartozékainak : Zerdahely, Család, Billye (Kálmánfalva) és Nemecske
falvaknak birtokába. A birtokok a családot közösen illették, a vár ellenben

idvel Zerdahelyi Mihály kizárólagos hatalmába került, a ki azután a huszita-

mozgalmakat felhasználva, az összes birtokokat elfoglalta. Ezen hatalmas-

kodás ellen 1462-ben tiltakoztak, a nyitrai káptalan eltt, Zerdahelyi Farkas

és atyafiai. A vár ekkor azonban még igen kezdetleges erdítvény volt s

azért Mihály Mátyás királytól kért engedélyt annak jobb karba helyezésére

s várszerbb kiépítésére. Mátyás 1465-ben kiadott oklevelében felhatalmazta

Zerdahelyi Mihályt és Frankót, hogy a várkastély helyén kvárat építhes-

senek, vagy a meglév kastélyt árkokkal, bástyákkal és sánczokkal körül-

vegyék. A királyi felhatalmazás azonban az engedélyt a megyei nemesség

beleegyezésétl tette függvé. (Zerdahelyi cs. It.)

Nyitravármegye északi részének középtestében, az Inovecz-hegység Tapoicsány.

alján, katonai központ, Tapoicsány vára volt. Távol a hasonnev községtl,

mely utóbb mezvárossá emelkedett, Bajnától északra, a mai Podhrágy ké-

pezi e királyi vár romjait. Mikor épült, nem tudjuk. IV. Béla egyik 1235-iki

oklevele sejteti, hogy a vár már ekkor fennállott, mert a községi határok

megállapításánál a várnépek földjeirl van szó. Valószínleg azon várak

sorába tartozott tehát, a melyek a tatárjárás után, esetleges újabb ve-

szély elhárítása czóljából, épültek volt. A vár tartozékai közül különben

oklevelileg igazolhatók : Kis-Bulgen (Bölgyén), Patak, Pereszlény, Marcsa- Tartozékok.

teleké, Davara (Dovorán). Maga Tapoicsány községe kezdetben független

volt a vártól. Turda nev úrnak volt az királyi adományozásból származott

birtoka. Turda fia, Márton magvaszakadtával pedig visszaszállott a koro-

nára. Ez 123-ben történt, mert ezen évben adományozta oda IV. Béla

Tapoicsány községet, a hozzátartozó Tárnok (Tavarnok), Ilowch (talán Üz-

bégh) és Racsics nev birtokokkal egyetemben, vitéz flovászmesterének,

Dénes fia Dénesnek. Tapoicsány község határa ekkor keletre a Búsma-
lomnál kezddött és Práznóczfalu földeivel volt határos. Délrl egész a

Huzina vizének torkolatáig terjedt, nyugatról pedig, Tavarnokot megkerülve,

Nemcsiezig nyúlt ki. Mikor lépett Tapoicsány a városok sorába, arra nézve

egyenes adatunk nincs. Mikor Róbert Károly 1342-ben, a körmöczi kamara-

ispánságot, melyhez pénzügyi szempontból Nyitravármegye is tartozott,

szabályozta, az ezüst megváltásra való adózás megszabása alkalmából Ta-

polcsányt már városnak mondja s húsz ezüst márkának 15 nap alatt való

lefizetésére szorítja.

1389-ben Tapoicsány város és vár szorosabb összefüggésbe jutottak

egymással. Zsigmond ugyanis Sask várát és Zsarnóczát visszavette volt

Konya bán fiaitól, Széchenyi Franktól és Simontól és kárpótlásul Tapoi-

csány várát és Tapoicsány városát adta nekik az összes tartozékokkal

együtt. ((). L. D. 0. 7536.) A tartozékok közül kivételt csak Pereszlényre tett,

melyet Sáiói Lászlónak adott és Dovorán felerészére, melyet még Lajos
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király, élethosszig való élvezetre, bizonyos Pongrácz ncvü nemes özvegyé-

nek engedett volt át. Ez utóbbi rész azonban 1395-ben, az özvegy halálával

szintén Konya bán fiaira háramlott. (0. L. D. 0. 8039) 1397-ben azonban

Zsigmond királyt újra megszállotta a cserekedv, mert oklevélileg megegye-
zett Széchenyi Simon volt országbíróval — Frank, az erdélyi vajda ekkor

már nem élt, — hogy visszaveszi Tapolcsány várát s helyette Csáktornyát

adja neki. (0. L. N. R f. 611. Nr. 22.) Azonban a vár, ennek daczára, to-

vábbra is a Széchenyiek birtokában maradt. Maga Zsigmond intézkedik

1406-ban, hogy mivel Tapolcsány várát és városát a Széchenyieknek adta

volt ós megígérte, hogy ket annak birtokában meg is védi, az erre vonat-

kozó esetleges perek az személyes birósága eltt folytatandók le. S ily

értelemben megbízást is adott Jakab nev ügyvédének. Ezen intézkedésre,

úgy látszik, azért volt szükség, mert a városi határ nem volt szorosan körül-

írva s ennek egy részére Donin, lengyel nemes, ki ekkor Zerdahely ura

volt, igényt formált. (0. L. D. O. 9842. Zerdahely cs. lt. 1169.)

A Széchenyi testvérek örökösei különben a közös birtokra nézve

1411-ben léptek egymással osztályos egyezségre. Ennek következtében a

vár ismét elszakadt a várostól. Amazt Frank fia, László, emezt Simon

kapta s csak ez utóbbi halálával jutott ismét a vár és város egy részben,

Frank vajda unokájának, Lászlónak birtokába. 1459-ben azonban Tapol-

csány vára, bizonyos 2000 frt fejében, melyet a csehektl való visszavál-

tásra fizetett, Országh Mihály tartotta elfoglalva, nádori székét Tapolcsány

városában tartotta, számos rendeletét onnan keltezte (Zerdahclyi cs. lt.

2— 20.) Jogilag azonban ezen birtoktömeg csak 1481-ben ment át tulajdo-

nába. Ezen évben kelt ugyanis Mátyás király adománylevele, mely szerint

Széchenyi László összes birtokait, új adomány czímén, Országh Mihálynak

és László nev fiának adta oda s azokba ket a fehérvári keresztesek kon-

ventje által be is igtattatta. Az adománylevél szerint a birtoktömeghez tarto-

Tartozékok. zott ekkor : Tapolcsány vára ós városa, Kis-Szelcsen (Szolcsány), Nagy-

Vendég, Pohoba, Kis-Vendég, Nemcsicz, Witkócz. Újfalu, Üzbég, Kuzmicz,

Nagy-Merecse (Merasics), Kisfalu, Bejncz (Behincz), Bod, Dovoran, Zavada,

Welisócz, Theszár, Jecz (Jaic), Peryes, Nagy-Rippény, Várallya (Podhrágy)

és Kis-Rippény. (0. L. D. 0. 8928.)

Lévai Zsigmond 1504-ben zálogjog czimén a tapolcsányi uradalom

felerószébe való beigtatását kérelmezte Ulászló királytól A király meg is

küldte erre vonatkozó parancsát a nyitrai káptalannak. Azonban, mikor

Báni Vonczel kanonok és Paruczai Kristóf kir. ember, a beigtatás végett

Tapolcsány városába kiszállottak, Országh László fiai : Zsigmond, Mihály,

János, Ferencz és Imre a vár részérl, Salgói Barnabás, Ráskai Balázs

tárnokmester megbízottja ós Tamás városi vámos, mint Országh László

fiainak képviselje, a város részérl, a beigtatás ellen tiltakoztak. 1516-ban

Barsi Balázs kanonok és Nagykereskényi Gáspár homo regius újra meg-

kiserlették ugyan a beigtatást, azonban eredménytelenül, mert Országhék

tapolcsányi várnagya, Bencék Ondrus megakadályozta azt. (Ó. L. D. 0.

9262.)

A tapolcsányi várnagyok sorából ismerjük : Sólyomot, Széchenyi Frank

bizalmasát 1340-bl, Czikó mestert, ki apród-szolgálatot is teljesített 1346-

ból és Eynárdot 1355-bl.

A Vág völgyében, Galgócztól északnyugatra, az els erdített hely Vörös-

vár volt, a mire a község neve határozottan utal. Vörösvár különben Cseklész

várának tartozéka s valószínleg ennek ura, a Pécz nemzetségbeli Vörös

Vörösvár.
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Tamás áltál ersíttetett meg,

mint Cseklész expoziturája s a

Cseklésziek, mert ezt a nevet

viselte ekkor a késbbi Apponyi-
család, nyitravármegyei birtokai-

nak re. Erre vall egy 1295-iki

oklevél, mely szerint Vörös Ábra-

hám és Vida fia Simon közös

határjárása alkalmából, az egyik

határpont prope

Rufum castrum

(Vörösvár mel-

lett), vette kezde-

tét. (0. L. D. C.

5165.) Hasonló

minség volt

Szent-Vid városa,

mely ma Nagij-

Kosztolány nevet

visel. 1388-ban

egy oklevél Kosz-

tolányt még ki-

rályi községnek nevezi, tíz év-

vel késbb azonban, a Stiborok

hatalmas pártfogása révén, már

a városok sorába emelkedett.

Tyapkó és Rakovicz között

fekszik Veseele, melynek közép-

kori neve Vigvár volt. Ezen a

néven szerepelt a Stiboroknak adott adománylevelekben is. Nevének jel-

legzetes volta és azon körülmény, hogy a község egy részének neve ma is

várallyá-nak, Podzamszkénak hivatik, világosan bizonyítják, hogy itt egy-

kor a felvidéknek megersített pontja, talán Stiborvajda egyik vára állott.

A Vág partja felett, Vágujhelylyel szemközt, magas hegytetrl tekint Temetvény.

le Temetvény vára. 1270-ben István ifjabb király, hálálkodva emelte ki, hogy

Endre fiai, Demeter és Mihály comesek, nagy segélyére voltak, mert De-

meter Fekctehalom várába kísérte t, míg Mihály, Béla király minden er-
feszítése daczára, megvédte Temetvény várát. 1358-ban Lajos király Tóth

Lrincz fiainak : Lkös fpohárnoknak és barsi fispánnak, meg Miklósnak

adományozta a várat. V. László pedig 1453-ban Ujlaky Miklóst tette annak
urává. (0. L. D. 0. 14,726.)

Temetvény tartozékai közül csak egyes községeket ismerünk így a

nyitrai káptalan egy 139-iki oklevelébl, melyben Kont Miklós özvegye és

Henrik zobori apát egyezkednek, tudjuk, hogy a várhoz tartozott Bánya és

Morva (Moravanka) községe. V. László 1453-iki oklevele pedig Hubinát

mondja a vár tartozékának. Hogy a Temetvény vára alatt, a völgynyilás

e<i,vik öblét uraló hegygerinezen épült Hradeh, önálló erd volt-e, vagy csak

Temetvény elvára, az a múlt idk titkát képezi.

Temetvény várával szemközt, a Kis-Kárpátok utolsó nyújtványának Csejte.

egyik önálló sziklaormán áll Csejte vára. Kpílésének idejét nem tudjuk. A
XIV. században már állott s királyi vár volt, mert 1351-ben Vörös Tamás
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parancsolt benne, mint királyi várnagy. 1392-ben, Zsigmond király adomá-
nyából, mint a környék többi vára, Stibor vajda lön urává. Az adomány-
levél a vár uradalmához számítja a következ községeket és birtokokat:

Tartozékok. Csejte, Zelenfalva (Zsolnafalva), Komáron (Komárno), Csastko (Császkócz),

Lessethe, Koritno, Popodin, Bassoth, Bisnew, Posega, Hrahowith (Hraho-

vistye), Krazna (Kraynye), Babikfalva (Babikovics), Lubina, Hrussov, Koz-
tolna, a Rudna vize mellett, Barboro (Orbo), Alsó-Vittencz, Kis-Szent-Vid,

Newan. Utóbb idecsatoltatott még, vagy talán inkább a Stiborok pártfogo-

lása mellett keletkezett : Wysnove, Rivdine, Schyepa, Zmerdeche és Miava.

Az utóbbi négy hely, meg Newan, azonban csak puszták voltak.

A Stibor örökösök ellen folytatott kincstári per következtében Csejte

visszaszállott a koronára és Zsigmond király azt egy ujabb kegyenczének,

gúthi Országh Mihálynak adományozta oda 1436-ban. (0. L. D. 0. 12912.)

A beigtatást a nyitrai káptalan még ugyazon évben teljesítette.

A csejtei vár védelme alatt több község virágzott fel. így maga Csejte

községe, mely már 1392-ben mint mezváros szerepelt, Orbó, mely 1436-ban

városnak mondatik s hol akkor szent Mártonról elnevezett ktemplom és

nagyjelentség vám volt. Császkócz szent Györgyrl elnevezett templommal
és Wadovicz, mely a környék búcsújáró-helye volt az ott szent András és

szent Benedek tiszteletére épült kápolnáért, mely a csejtei szent László

templomhoz tartozott. A községek virágzásához nagyban hozzájárult azon

körülmény, hogy Zsigmond király, Országh Mihály érdemeire való tekin-

tettel, kiváló kedvezményeket adott. így például 1437-ben felmentette az

adó- és harminczad fizetése alól Csejtét, Varbót, Lopassót. (Csejte város lt.)

Az Országhok kedvencz városa Csejte volt s igyekeztek is ezt a ke-

reskedelmi lerakodó várost lehetleg emelni és kitüntetni. így Mihály nádor

György csejtei plébánosnak és utódainak számos kiváltságot engedett. A
csejtei plébániának adta egyéb adományai közt a csejtei fürdt, azzal a ki-

kötéssel, hogy a város területén uj fürdt építeni senkinek, még utódjainak

sem szabad. A plébános jobbágyait, a molnárokat és fürdsöket felmentette

a várszolgálat alól s a várnagyoknak szigorúan meghagyta, hogy ne mer-

jenek az egyház malmaiban röltetni.

1510-ben Országh Ferencz kieszközölte II. Ulászló királytól a szent

László napi szabad vásárt és megersítette a város adószabadalmát Ez id-

ben különben a Szapolyaiak : István özvegye Hedvig és fiai János meg
György, nagyon rájártak a virágzó városra. Történt például, hogy egy ízben

a városi kereskedk Morvaországból 25 hordó olajat kaptak. A Szapolyaiak

tisztjei azonban rajok csaptak és elrabolták. Ezen egyéb háborgatásaik

miatt a király szigorú fedd-levelet intézett a Szapolyaiakhoz és a várost

védelmébe vette.

Berencs. A. Javorina és Brezova hegycsoportok közzé es vidék re Berencs

vára volt. Els okleveles említését 1317-bl ismerjük. Róbert Károly ekkor

a várat Veres Ábrahámnak adta jutalmul azért, mert igen kitüntette magát

a Csák Máté ellen folytatott küzdelemben. A vár különben Csák Máté tu-

lajdonában is volt egy ideig s mint a hatalmas oligarcha állítá, vétel útján

került hozzá. Veres Ábrahám utódai azonban sohasem voltak a vár urai,

mert az Laczk kezébe, majd János cseh király hatalmába jutott. 1332-ben

Róbert Károly nyugtatja, hogy János cseh király Berencs és Újvár vára-

kat, István flovász-mesternek, Laczk fiának visszaadta. Róbert Károly,

midn a várak visszaszállottak, nagy gondot fordított reá, hogy a határ e

nevezetes pontjai kell erdített állapotba helyeztessenek. A helyreállítás
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munkálataival Péter comest, Benus fiát bízta meg és a szomszédos négy

megyének adóját erre rendelte fordítani. Péter comes azonban visszaélt ki-

rálya bizalmával. A pénzt felszedte, de a várakon éppenséggel nem javít-

tatott semmit.

Zsigmond király idejében Berencs vára is Stibor vajda tulajdona lett.

Az erre vonatkozó adománylevelet Zsigmond 1394-ben adta ki és a nyitrai

káptalan a beigtatóst még ugyanazon évben elvégezte. Az adománylevél

szerint Berencs várához tartoztak ekkor : Szenicz város, Zabatyeh (Szobo- Tartozékai

tist), Nagy-Kovaló, Andráslehotája, Zarkafalva (Csácsó), Ripka (Ribki),

Bristou (Brezova), Podbrancs, Kropov, Kis-Kovaló, Csatov, Vrbovicz (Ver-

bócz), Meankov (Miava) községek.

Stiborék pusztulása után a vár, úgy látszik, a Szentmiklósiak kezébe

került. 1457-ben ugyanis Szilágyi Erzsébet, Hunyadi János végrendelete

értelmében, visszaadta a várát Szentmiklósi Pongrácznak. (Bártfai lt.) Egy
1502-iki oklevél Berencs tartozékaiban némi változást enged látni, amennyi-

ben ekkor már Szenicz, Szobotist, Majuka, Lucska, Hropo, Ripka, Szmr-

dák, Verbcze, Rohov és Oszuszki (Moses) említtetnek a várbirtokok közül.

A berencsi vár szárnyai alatt emelkedett Szenicz városa. 1396-ban Sti-

bor vajda, ki mindenütt nagy gondot fordított a város rendezésre, Tamás
szeniczi bíróval és Lenkovich Márton tanácsossal egyezséget kötött. E sze-

rint Szenicz évi 300 frt adót fizetett Stibornak, három egyenl részletben.

Ezen összegbe azonban a hadi-segély és a porta-pénz nem volt beszámítva.

Ha Stibor vagy neje Szeniczre jött, föltéve, hogy egy évben csak három
napot tölt ott, akkor a város vendége s a város naponként két ebédet

tartozik adni. Viszont Stibor kivette a várost a berencsi várnagy hatalma

alól, külön bíráskodást engedett neki kisebb ügyekben, de rablás, gyilkos-

ság és gyújtogatás fölött a bíró csakis a várnagygyal közösen tartott bírói

székben mondhatott ítéletet. A szeniczi vásárra menk Stibor összes vám-
jain vámmentességet élveztek s a városi kiadások fedezésére a város a

Hloczkan, Wreczenau és Krchnyam nev mezket kapta.

1419-ben Zsigmond király, Pál bíró, Bolsovszky Fülöp, Knezovics

MártoD és Hulák András esküdt-polgárok kérelmére, Szenicznek évenként

két vásárt engedélyezett. Egyiket szent Erzsébet napján, a másikat pedig

rnapján kezdhették és Szakolcza város vásárjainak mintájára tarthatták

meg. Ugyanazon évben pedig a királyi vám és harminczad alól is felmen-

tette a város polgárait.

A nyugati határ egyik legfontosabb pontja, a Morva vize közelében UjV
H

r

n
™gy

épült Újvár volt, melyet Fejéregyháznak, Weissenkurchnak is mondanak
okleveleink s mely ma Holics nevet visel.

Újvár különben, ami helyzetét és hivatását tekintve, csak természetes,

egyike a legrégibb Arpádkori váraknak. Éppen neve, mely uj várat sejtett,

azt látszik elárulni, hogy a honfoglalás alkalmával e vidéken talált várak

után, ez volt az els magyarok által épített vár. 1274-ben Mihály comes,

Budamér fia, volt Újvár várnagya, aki azt a csehek ellenében hsiesen meg-

védelmezte s jutalmul egy sopronvármegyei birtokot kapott. 1336-tól kezdve

több éven át, Laczk fia István, a hs flovászmester, 1347-ben a Pécz nem-

zetségbeli Vörö"s Tamás, Aladár fia volt a vár várnagya. (0. L. Act. Mórt.

Adv. 130—22.) 1390-ben pedig Zsigmond ezt is Stibor vajdának adta oda.

A beigtatást a nyitrai káptalan csak két év multán teljesítette. A Stiborok

ellen indított kincstári per alkalmával Újvár is visszakerült a királyhoz, de

Zsigmond csakhamar túladott rajta. 1416-ban valami Síik Gáspár nev cseh
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embernek adományozta, ki Palacky adatai szerint, 1449-ig birta. 1461

—

1478-ig pedig Síik Zsigmond lett volna a vár ura, mely Síik Gáspár idejétl

kezdve leginkább Holics néven kezd szerepelni.

A hazai adatok azonban ellenmondanak Palacky állitásának. 1430-ból

ismerjük ugyanis Zsigmond királynak a í'fiskushoz intézett rendeletét,

melyben t a vár védelmével megbizza, azon okból, mert megígérte volt

néhai Sarai Lászlónak, Lévai Cseh Péter atyjának, hogy örököseit Újvár

birtokában meg fogja védelmezni. (0. L. D. 0. 12265.) 1435-ben pedig Holics

királyi vár volt s abban Grunberg Frigyes látta el a várnagyi tisztet (u. o.

11742.), míg 1437-ben ismét engedélyt adott Zsigmond a Rozgonyiaknak,

hogy Újvárt, Éleskt, Korlátkt és Detrekt, melyeket a király elzálogo-

sított volt
;
magukhoz válthassák. (U 0. 13121.) 1475-ben azonban tényleg

Lazoni és holicsi Síik Zsigmondé volt Holics s azontúl hosszú ideig a csa-

lád birtokában is maradt. (Archiv. Cesky VI. k.)

jók. Berencstl délre, a Brezovától Jablonicz- felé viv úton fekszik Hradist,

mely kétségtelenül szintén vár vala egykor. Ettl délkeletre, egy közép-

nagyságú kopár hegyen emelkedett JóTcö vára. A hagyomány szerint e vár

egykor a templomos vitézek tulajdona volt. Azonban bizonyíték erre nézve

eleddig egyetlenegy sincs. Ellenben bizonyos, hogy 1316-ban a várnagyi

tisztet Jókon Treutul Miklós temcsi fispán látta el. 1394-ben Jók, melyet

Dobravodának, Bona Aquának is mondottak, Stibor vajda tulajdonába ment

Tartozékok, át. A beigtatást, Zsigmond király parancsára, a nyitrai káptalan teljesíté.

Ez alkalommal Korompai János kanonok a vár tartozékait így állapította

meg: Vittencz város, Kis-Vittencz, Lopaso, Lancsár, Dubi, Czeczlen, Jász-

falva, Bcsseny és Hrasicz. (0. L. D. 0. 7943., 7945. és 9135.) 1436-ban

Csejte várával együtt Jók vára is Országh Mihály birtokába ment át s a

családé maradt egészen annak kihaltáig.

Kieskö. A pozsonyvármegyi Szomolány északi részén, Bikszárdtól egy mér-

földnyire fekszik Elesh vára, mely egykor szintén Nyitravármegyéhez tar-

tozott.

Koriátk. A Jabloncza és Sándorf mezvárosok között hullámzó hegycsoport

egyik magasabb pontján, állanak Koriátk romjai. Az Apponyi-család fel-

jegyzései szerint a vár már 1289 eltt állott és Ugrinnak, újlaki Tóth fiának

birtokában volt. Az okleveles adatok szerint Koriátk a XV. században

királyi birtok volt. 1439-ben kapták az Albert királytól az Ujlakyak, Jab-

lonka, Szent-György és Rovensko nev tartozékaival együtt. 1446-ban Bu-
csányi Osváld igtattatott a vár birtokába s még 1515-ben is Bucsányi Péter

volt Koriátk ura.

Ott, hol Nyitravármegye Trencsén- és Barsvármegyéket áthidalja, hogy a

bajmóczi és privigyei járások eredetiségekben gazdag területére szélesedjék,

mint vámr a határon, Zsámbohrét város állott rt. Zsámbokrét egyike a

megye legrégibb községeinek. Tudjuk, hogy 1317. táján, a Csák Máté vilá-

gában, hosszabb ideig tartotta Róbert Károly fhadiszállását. Egyebekben
a városka múltja homályban vész el.

Zsámbokréttl északkeletre, a Nyitra vize mellett áll SzTcacsán, mely
városka jellegével bírt s kezdettl fogva a nyitrai püspök egyik fbirtokát

képezte. A városkától északra, az út mentén, Hradistye nev községre aka-

dunk. Mivel bizonyos, hogy e vidék védelmére a nyitrai püspökök váracsot

emeltek volt, igen valószín, hogy e váracs éppen a mai Hradistye területén

állott. A rudnói völgyet és a Divék nemzetség birtokait a divéki castellum,

a barsvármegyei határt Kesselökö és Hrussó, a fvölgyet Bajmócz vára védte.
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Kesselk királyi vár volt s nagyobbrészt a bajmóczi várnagyok igaz- Kcsseikö.

gatása alatt állott. így 1352. táján János mester, Gylet fia, bajmóczi vár-

nagy volt Kesselöhö várnagya is. (0. L. D. 0. 4414., 4272.) 1369-ben pedig

ennek fia Fodor János töltötte be a ketts hivatalt. 1388-ban Zsigmond
király Kesselk várát Pásztói Kakas Lászlónak, János fiának és Pásztói

Jánosnak, Domokos fiának adta. 1406-ban pedig ezen adománylevelet Ló-

ránt, néhai Kakas László fia s ennek édes testvérei : Miklós pap, Gyiüa,

valamint osztályos testvérei : Mihály, Jakab, János és ifjabb Jakab, néhai

Domokos fia, János fiainak részére átirta. (Egyet. kvt. lt.) 1507. táján a

vár a Majthényiék birtokában volt és Majthényi Mihály özvegye, Zabláti

Györgyné, 550 írtért visszaeresztette azt Majthényi János és Rafael kezeibe.

(Garami konv. lt.)

Mikor Ilsvai Lkös török fogságba került, fiai : György és Péter, Hrussó.

APPONY VÁRÁNAK ROMJAI.

leányai : Hedvig és Ilona 6000 frt kölcsönt vettek föl, hogy atyjukat kisza-

badíthassák. Ezen kölcsön fedezésére zálogba adták Hrussó nev várukat,

annak barsi és nyitrai tartozékaival együtt. 1408-ban azután lefizetvén az

adósságot, Hrussó ismét birtokukba jotott. (0. L. D. 0. 9446.) 1413. táján

Szepesi András szerepel mint Hrussó várnagya. 1468 táján pedig Pelsczi

Bebek György tulajdona volt, mert ez évben Országh Mihály nádor eltt,

Zelchen és Kovárcz nev tartozékkal együtt, 12,000 írtért eladta azt Zelcheni

(Szécsényi) Pálnak, János fiának. (0. L. D. 0. 10206., 16666.)

A Nyitra vizének fels völgyében a fpont Bajmócz vára volt. A ha-

gyomány e vár építését a szláv korba helyezi, a történelem azonban csak

1342 táján vesz róla tudomást, amikor Geleth bánnak és fiainak birtoká-

ban volt. 1388 táján Mária királyn várnagyai parancsoltak Bajmóczban,

1393-ban pedig királyi vár volt. 1430-ban azonban már úgy szerepel Baj-

mócz, mint Ilsvai Lkös fiának, Györgynek magvaszakadtával a koronára

visszaszállott birtok. 1393 és 1430 között tehát a vár Lkös nádor, majd

meg ennek fia tulajdonában volt. György halála után Zsigmond Bajmóczot

Péliskei Bardó Onofrius, Flórenczbl származott volt harminczad-ispán fiai-

nak adományozta. A fiúk : Lénárd, János, Bardo azaz Bálint és Jakab, mint

Bajmócz.
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Tartozékok.

Német telepek

a király mondja, kiváló magyar asszonytól származtak, tehát teljesen ma-
gyarok voltak. A vár tartozékait a hagyomány igy sorolja fel : Próna és

Privigye városok, ez utóbbi vámmal, Bajmócz, Kysehewche, Henellehota,

Berzen, Kas, Dubnicza, Portiba, Posoga, Kovácslehota, Gedel (Gaidel), Na-
dasér, Kazán, Rossozna, Jalova, Morona, Bonona, Hernócz, Nagychewche
és Neczpal községek. A beigtatás, minden ellenmondás nélkül, Országh

Mihály nádor személyes jelenlétében, 1430-ban ment végbe. (0. L. D. 0.

12198.)

Az Onofrius-család magvaszakadtával, mint Bél Mátyás véli, Bajmócz
visszaszállott a koronára. Mátyás királyról tudjuk, hogy a vár egyik leg-

kedvesebb tartózkodási helye volt. Oklevelei közül számosat állított ki

innen sub tilia nostra Bajmocensi, a „mi bajmóczi hársfáink alól" keltezte.

Mátyás utóbb Bajmóczot fiának, Korvin Jánosnak adományozta, ki

azt egyideig Majthényi Rafael által gondoztatta, 1491-den pedig a Mérgesek

közül való gyrvármegyei nemesre, a hirhedt Pöki Péterre bizta. Istvánffy

beszéli, hogy Pöki Péter a saját maga vára gyanánt kezelte Bajmóczot,

sok erszakoskodást követett el, st egy ízben a bajmóczi meleg fürdben
tartózkodó Korvin Jánost a várból ki is zárta s orgyilkosokat bérelt fel,

hogy megölesse. Mind e bnüket Gyulay János, Szeretsény Lajos, Pernessy

György és mások reábizonyították Pokira, ki még a bíróság eltt is csak

vállát vonogatta. A bíróság megállapítva látván az árulás meg htlenség

bntettét, Pokit darabokra vágatta. >\
"

:
- * *

•

Korvin János halála után pedig Bajmócz vára és a hozzátartozó ura-

dalom, egy Wissegrad nev erd, Bajmócz, Privigye és Próna városok, va-

lamint a fentebb elsorolt községeken kívül, a várhoz idközben csatolt

Felfalu, Moruhna, Zelocz, Hosszúlehota, Nagjr- és Kislehota a Szapolyaiak

birtokába került. (Akadémiai lt.)

A bajmóczi várat uralt környéken német telepek vannak, melyeknek

eredetérl sok ideig legendás dolgokat beszéltek. Voltak ugyanis egyesek,

kik e telepeket a kvádok és markomannok maradványainak tartották.

A kérdéssel, az 1880-iki Századok hasábjain, Nyitravármegye kitn
fia, Tagányi Károly foglalkozott behatóbban s arra csaknem teljes vilá-

gosságot vetett.

A német telep fhelye Német-Próna. Ennek nevével elször 1267-ben találkozunk, a

mikor is a Divékiek és a turóczi konvent földje volt. 1275-ben már mint villa szerepel és

1316-ban osztozkodtak meg rajta a Divékiek. Addig" tehát ott német telepnek nyoma sem
volt s a környékbeli határjárásokban is csak magyar és tót elnevezések fordulnak el.

Nyitravármegye népesedése csak Róbert Károly idejében kezdett izmosodni s e te-

kintetben kiváló érdemeket szerzett magának Csák Máté, az úgynevezett ,dehotá"-k ala-

pításával. E név egyjelentés a szász „hai, háu" szóval és erdei irtott helyet, tisztást

jelent. Csák Máté jó példáját az e környékbeli urak közül számosan követték. Már 1332-ben
Próna alsó- és fels részén „plantatio sive Lehotá"-val találkozunk. 1335 táján keletkezett

Poruba, a Bajmóczhoz tartozó erdben Geleth bán fiainak : Miklós és Jánosnak engedélyé-
vel. Telepítje a grófok ügyvédje, bizonyos Cochlin volt. A telep a Szelnicze erd kiirtása

által keletkezett és „a többi németek" példájára, 16 évi adómentességet kapott. Ez tehát az
els idpont, a melyrl kétségtelen, hogy a német telepítés megindult. Honnan jöttek a nyitra-

vármegyei népek ? Scbrer kiderité, hosry a népdalokban gazdag handerburzok nyelve, a
szepesi szójárás területén, Menczenzéf s a bányavárosok tájszólásához áll legközelebb.

A nyelv-hasonlóság elég biztos támasztékot nyújt tehát arra, hogy Nyitravármegye németjei
innen jöttek. Megersíti ezt az a körülmény is, hogy a német telepek Nyitrában is bánya-
míveléssel foglalkoztak. A bajmóczi grófok Henrik nev ügyvédje a Chvojuicza vize mel-
lett alapított egy telepet, mely Czach községnek csirája lett. Czach neve csak szláv fer-

dítése a „Zeche" német szónak, mely robotot jelent. Hogy milyen robotról volt itt szó,

arról emlékeink hallgatnak ugyan, de a Chvojnicza egész hosszában elterül kmezk
eléggé mutatják, hogy az a bányászat lehetett. Maga Chvojnicza-falva németül Fundstollen,

vagy Funck azaz bányászakna nevet visel. Német-Próna táján lépten-nyomon találkozunk

a bányamívelés félreismerhetetlen nyomaival. A Divékiek 1316-iki osztálylevelébl pedig
tudjuk, hogy az egyik Divéken aranybánya volt, mely még 1575-ben is per tárgyát képezte.

Az a körülmény, hogy a beköltözitek bányászok voltak, hogy a beköltözést a bajmóczi
grófok nagy hévvel karolták fel, azt a sejtelmet ébreszti bennünk, hogy a divóki arany-
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erek keltették fel e nagy figyelmet. Annyi bizonyos, hogy a telepít urak a megtelepített
németekben jó munkásokra tettek szert. A helynevek e munkásság emlékét máig is rzik,
így a villa fabri = Schmiedshai ; Tuzsina vagy Maiséi= kfejtk tanyája, míg másik neve
Beneschai, Schröer szerint, a telep alapítójának, Bennek nevét mutatja. Krikershainnk alapját

1364-ben Kricker Gergely veti meg. Bizonyos Niki nev ember pedig Andreassdorf, ma
Kos lakosságát saját költségén gyarapította, miért népének Opolyi László herczeg-nádor
6 évi adómentességet adott.

Az egyes községek népei a közös nyelvet más és más hang- és nyelvtani sajátsá-

gokkal ejtik ki, amely körülmény arra vall, hogy e népek más és más vidékrl vándo-
roltak be. A XIV. század végével a beköltözés egészen megsznt s az egyes kisebb tele-

pek a nagyobb telepekbe olvadnak be. így például 1392. táján Leusták nádor engedélyt
adott Heckel Hermán tuzsinai bírónak és prónai polgárnak, hogy a Tuzsina vize mellett
egy sr erdt betelepíthessen. Az új község Heckelshainak neveztetett s a tuzsinaiak meg
a körüllév németek szabadságát élvezte. Ma azonban már nyoma sincs s valószín, hogy
az anyatelepbe olvadt bele.

A Heckelshai benépesítésérl szóló engedélyokirat elég világos képet Telepítés.

nyújt arról, mikép jártak el a telepítés körül. Ábrahám fia, Jakab, Zsig-
mond király bajmóczi várnagya kijelölte a benépesítésre átengedett terü-

letet. Ez a terület a Villafabri fölött, a Kínberg hegyen, a Tuzsina vize

mellett feküdt. Határa Cziczman faluig, a Windgebirge fell a Villafabriig

terjedt. Az újonnan alakítandó telepen joga volt Heckelnek az els beren-
dezést német jog szerint megcsinálni. Ez az állapot 17 évig tartott. Azon-
túl a Heckelshai lakói Korpona város szabadalmait élvezték és Leustáknak
szolgáltak. Szabadalmai közt említend, hogy ott a bnös három napi men-
helyet talált. Heckel volt az új község birája s e bíróság családjában örökös
volt annyira, hogy azt joga volt bérbeadni vagy eladni is. Azonkívül
Heckelnek járt két szabad telek, egy korcsma, 3 egy-egy kre járó malom
és egy rota ferrandi robora pro asseribus pro aedificiis domorum, vagyis
frészmalom. A mészáros, a pék, czipész és szabó a bíró alkalmazottai vol-

tak. Minden hatodik telek és jobbágy a biró tulajdonát képezte. Nagyobb
büntettek, mint tolvajlás, paráznaság, gyilkosság és gyújtogatás felett a biró

nem birótársaival, hanem a bajmóczi várnagygyal képezett itélszéket A
befolyt bírságok 2

/a ~da a várnagyot, 73-da a bírót illette. A várnagy évente
három törvénynapot tartott, vagy személyesen, vagy megbízottai által. A
telepít köteles volt alkalmas helyet, egy szabad telket plébánia alapítására

és egyet a templom építésére kihasítani. (Kaprinai-féle gyjt.) Ugyanily
szabadalom mellett népesítette be 1358-ban, Lajos király engedélyével, Petrik
privigyei biró a Loppena nev víznél fekv erdséget. Adómentessége azon-
ban 20 évre terjedt. (Cornides gyjt.) 1367-ben pedig a javított Andreas-
dorff nyert Opolyi Lászlótól hasonló szabadalmat. (0. L. D. 0. 5588.)

Mária királyné jóvoltából, 1388-ban, a német telepen Privigye lett sza- Privigye.

badalmas várossá. A királyné kivette a várost minden bíróság és a bajmóczi

várnagy hatósága alól. Minden évben joguk volt birót és esküdteket válasz-

tani. Ha a tanács valamely ügyben nem tudott megegyezésre jutni, akkor

Korpona városához kellett tanácsért fordulnia. Adó fejében Privigye eddig

200 frtot fizetett. Ezt az összeget most a királyn 400 frtra emelte fel. A
városnak adta azonban a királyn a 2000 frtot ér advocatia jogát, vala-

mint három királyi falut : Musnicsot, Mihailenhutáját és Rehterfalvát Jogot

ad nekik, hogy mészárosokat, pékeket, posztógyárosokat, czipészeket, ácso-

kat, sókereskedket s más mestetembereket telepíthessen. A vámot követ-

kezleg határozta meg: Egy vég posztótól, melyet kaptochnak neveznek 4

dénárt, egy vég fehér posztóból 2 dénárt, egy lótól vagy más baromtól 2

dénárt, egy teherhordó ember után 1 dénárt fizettek. A gyalogosok vám-
mentesek voltak. A városban és a városnak adott három falu határában,

egy mérföldnyi távolságot véve alapul, a Prewze (Privigye) folyón csak a

város állíthat malmot. ket illeti a halászat joga, a kenyér és a kézmipar
eladása szintén csak ket, meg Nóvák és Bajmócz kir. falvakat illeti meg.

A város ezenkívül szabad volt minden fúri megszállástól, joga volt az esz-

tergomi érsekhez plébánost bemutatni s egyebekben Buda város szabadal-

maihoz alkalmazkodni. (0. L. D. 0. 6982.) Ezen szabadalmat Zsigmond
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király, a kereskedelem, malomipar és kézmipar megszólítását tartalmazó

pontok kivételével, 1420-ban megersítette és megújította.

AZ EGYHÁZ NYITRAVÁRMEGYE BEN.

Egyház, si szokás, bizonyos kegyeletes dicsekvés a magyar egyházi intézmé-

nyeknél, hogy eredetüket lehetleg messze idkre helyezik vissza s azok

alapítását egyes kimagasló szentekhez szeretik kötni. Történelmünk okirat-

táraiban számos oklevelet lelünk, melyeknek tartalma, vagyis a bennök fel-

sorolt adományozás, peres elintézés, megfelel ugyan a megtörtént ténynek,

de az idpont és a szerepl személyek korábbiak s csupán az eredeti okle-

vél egyik átirójának, vagy helyesebben utánzójának képzelete kötötte ket
össze az oklevél intézkedéseivel. Egyidben pedig valóságos versengés

támadt az egyes püspökségek, prépostságok és apátságok között a miatt,

hogy melyikök sorozandó a Szent-István-féle els alapítású intézetek közé.

u^öksk'
^ nyitrai egyházmegye szintén azok sorában foglalt helyet, a melyek

alapítójuknak Szent-Istvánt vallották, st nem hiányoznak olyanok sem,

kik azt egyenesen a Szvatopluk-féle püspökség közvetlen utódjának tartották.

A nyitrai püspökség alapításának kérdése azonban nem pusztán egy-

háztörténelmi, hanem, st fképen, politikai kérdés is.

A szláv írók, kikhez egynémely hasonló érzelm magyar író is csatla-

kozott, ugyanis azt a véleményt hirdették, egyoldalú cseh krónikák alapján,

hogy Nyitravármegye mai területe egyházi szempontból, a honfoglalás után

is, a cseh egyházhoz tartozott. Lányi például azt hiszi, hogy Nyitra a prága-

jiolessovi egyházmegye kiegészít része vala s hogy Szent Adalbert, mint

Nyitra egyházi kormányzója, fordult meg a magyar fejedelmi udvarban. St
egyesek tovább mennek. Tudni vélik, hogy a honfoglaló magyarok, bár

Nyitrán túl is kalandoztak, nem foglalták el az országot a Morváig, hanem
a határt jóval elbb, talán valahol Nyitra táján tzték ki.

A modern történetírás a szlávok e meséit ízzé-porrá zúzta. A régibb

történetírók azonban, nem rendelkezvén még a kell történelmi anyaggal,

nem ismervén a levéltárak és levelesládák rejtelmeit, úgy vélték a kérdést

megoldani, hogy a nyitrai püspökséget Szent-István alapításának mondották.

Egyesek, kiknek történelmi érzéke megsejté ez állítás valótlanságát, azt a

közvetít módot találták fel, hogy Szent-Istvánnak a nyitrai prépostság és

káptalan alapítását tulajdonították csupán s a nagyprépostot, — mint például

Wurum tette, - - felruházták quasi püspöki jogokkal. Magának a püspök-

ségnek felújítása azután késbbi fejlemény leendett, a melyet hol Szent

Lászlónak, hol Kálmánnak, hol II. Lászlónak, meg II. Gejzának tulajdoní-

tottak. Ez utóbbiak azután, hogy a püspökség fényét emeljék, elfogadták

Márton wellehradi szerzetes minden megokolás nélkül odavetett állítását,

hogy a püspökséget Szent-Ambrus alapította 395. évben, mikor Rosemundot,

az e vidéken uralkodó Fritigelnek, a markomannok királyának nejét, meg-

térítette.

Igen messze vezetne el tárgyunktól, ha e ma már amúgy is tárgytalan

vitát, melyben történetíróink összes jelesei — Gánóczy, Pray, Desericzky,

Szentiványi, Wurum, Katona, Fejér, Timon stb. — résztvettek, csak váz-

latosan is ismertetni óhajtanok. E helyett adjuk a püspökség, illetleg Nyitra-

vármegye egyházi szervezetének képét úgy, ahogy az elttünk a vélemények

és adatok zavarosságából kidomborodik.

Szvatopluk országának történetébl tudjuk, hogy ott megfordult Cyrill
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és Methód, a szlávok e két csak ujabban felfedezett és méltányolt apostola, Szlál p
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hogy ott székelt Viching, a szláv szertartás esküdt ellensége mindaddig,

mig császárjának szava a frank-német birodalom kanczellári székébe nem
szólította.

A morva fejedelemség bukásával megbukott a nyitrai egyházi szervezet

is, mely kétségtelen, hogy addig is a kezdetlegesség állapotában volt. Ez
idben nyitrai püspök alatt alig érthetünk egyebet, mint egy püspöki hata-

lommal felruházott, néhány pap fölött rendelkez hittérítt. Tudjuk ugyanis,

hogy úgy bizanczi, mint német források a morvákat inkább pogányoknak,

mint meggyökeresedett keresztényeknek nevezik.

Mikor Bretiszláv, a kalandos cseh herczegfi, mint II. Konrád szövetsé-

gese (1030.) az országba tört s itt egész a Dunáig elhaladva pusztított, úgy
találta, hogy igaz morva szívének sajognia kell azon pusztulás láttára, mely

RÉGI RTORONY NYITRAN.

az egyházakat érte azon a földön, a honnan a morva kereszténység kiin-

dult. Ez a föld szerinte Nyitra vala. Elhatározta tehát, hogy az elfoglalt

földön lév birtokokat a morva egyházakhoz csatolja.

Tudjuk, hogy István nem vette komolyan Bretiszlávot. Seregét a Sop-

ron táján tartózkodó császári sereg ellen küldötte. Bretiszlávval nem tör-

dött. A háború vége pedig az lett, hogy a magyar király hatalmát a Morván
túl is, mintegy 40—50 mértföldnyi területre kiterjesztette.

Bretiszláv kérked adományozása azonban kétségtelenné teszi, hogy
ez idtájban Nyitrán püspökség nem létezett, st az elnyomuló hadak
útjában szervezett egyházi intézet is alig állott. De bizonyít többet is. Azt

mondja, hogy az egykor ott lév egyházi épületeket, a magyarok, mikor

még pogányok voltak, elpusztították. Világos tehát, hogy a Szvatopluk-féle

püspökség, a honfoglalással egyidejleg semmisült meg. Máshonnan ismét

tudjuk, hogy a nyitrai egyház, melyhez a szlávok annyi dicsséget kötnek,

alig lehetett egyéb egy fatemplomnál és a hozzáragasztott, hasonló szerke-

zet lakóháznál.

Természetes, hogy mikor Szent-István az ország egyházi felosztásához

(57*
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fogott, ezen nagy feladat teljesítésében fképpen a gyakorlati hasznosság

elvébl indult ki. Oly helyeken állított fel püspökségeket és kolostorokat,

hol azokat a nagyobb népesség szükségessé tette. Ily szempontból ítélend

meg az a körülmény, hogy a Szent-István által alapított püspökségek mind
a Duna és Tisza táján voltak, melyekhez a veszélyeztetett Erdély járult.

Az egész magyarországi egyház élére, mint érseket, az esztergomi

püspököt helyezte. Éppen azért ezen püspökségnek külsleg is nagyobb
tekintélyt óhajtott adni, a mit bvebb adományozás és terjedelmesebb egy-

házmegye által ért el.

A mai Trencsénvármegye, mint már említettük, akkor csak trencséni

és a beczkói várispánság szk területére szorítkozott.

Maga Nyitravármegye már míveltebb és lakottabb volt ugyan, de ön-

magában véve önálló püspökséget még nem alkothatott volna. így történt,

hogy Szent-István e két megyét is az esztergomi érsekség területéhez osz-

totta be, a mint azt kivált a tudós Bottkának nagybecs fejtegetései nyil-

vánvalóvá teszik.

Egyházi tized: Szent-István rendelkezései szerint a papi dézsmák, a tizedek, a maguk
egészében, az egyes egyházmegyék területérl, azon egyházmegye fpász-

torát illették meg s ez alól királyaink csak egyes esetekben s akkor is

késbbi idkben tettek kivételt. Az illet megrövidített püspököt azonban

mindenkor kárpótolták.

A papi dézsma szedése tehát az egyházi joghatóság biztos jele. Már
pedig a garam-szent-benedoki apátságnak 1075-ben kelt adomány-levelébl

tudjuk, hogy a hires konvent a Vág mentén 50 község dézsmáját kapta s

hogy ehhez az esztergomi érsek hozzájárulása is szükséges volt. 1156-ban

Martir esztergomi érsek kanonokjainak adományozza 70 villa tizedét. Ezek

között tiz nyitravármegyei villa is szerepel, melyekben bizonyos György

volt a tizedszed. Lodomér esztergomi érsek idejében 1285-ben a nyitrai

püspök, Paska perben állott káptalanával, bizonyos nyitravármegyei községek

tizede miatt. A káptalan ekkor beigazolta, hogy ezen községek tizede t
illeti, mert azt az esztergomi érsektl adományképpen nyerte. Csanád eszter-

gomi érsek pedig 1349-ben Tamás zobori apátnak adja számos oly község

tizedét, melyek a nyitrai püspök alatt állottak, a melyek tizede tehát az

esztergomi érseket csakis a régi joghatóság alapján illette meg.

Ha a nyitrai egyházmegye földrajzi alakulását az 1526 eltti idbl
megfigyeljük, sajátságos jelenségre akadunk. Nyitra a püspök székhelye,

úgy tnik fel, mint egy sziget a tenger habjai között. Maga a város a

nyitrai egyházmegyéhez tartozik, mig körülötte az összes községek, kivétel

nélkül, az esztergomi érsekség tartozékai. Annyira, hogy a püspök, mieltt

székhelyébl megyéjébe jutna, órákig kénytelen más megye területén átha-

ladni. Megyéje a székhelytl északra, úgyszólván a politikai megye határán

túl kezddik csupán. Fterületét pedig Trencsénvármegye és Bars északi

nyujtványa képezi.

Ezen sajátságos alakulás két dologra mutat. Elször arra, hogy az

egyházmegye utóbb szakasztatott ki egy más egyházmegyébl. Másodszor,

hogy ez a kiszakítás akkor történt, a mikor a régi egyházmegye fpásztorai

oly hatalomra tettek szert, hogy a királyok nem tartották tanácsosnak egy-

házmegyéjüket tetemesen és oly jó tartozékokkal megrövidíteni, mint a

milyenek a Nyitravármegyében fekv esztergom-egyházmegyei plébániák

voltak. Ez a magyarázata annak is, hogy mig az esztergomi egyházmegye

két hatalmas fesperességgel : a nyitraival és sasvárival van képviselve
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Nyitramegye területén, addig a nyitrai püspökség a megyében csupán a

székesegyházi fesperességre szorítkozik, melynek fállaga, mint látni fogjuk,

csak jóval késbb csatoltatott hozzá.

Változatlanul állott fenn a Szent-István által teremtett egyházi beosz-

tás Nyitravármegyében egész Kálmán idejéig. Ekkor halljuk ugyanis els

ízben említeni a nyitrai püspökséget s ekkor találjuk az utolsó nyomát

annak, hogy Nyitrán még szókelt püspök.

Kálmán király törvénykönyvének XXII. törvénye ugyanis az istenité-

letekrl szólva, meghatározza azok helyét. Kimondja, hogy istenitélet csak

püspöki székvárosban, a nagyobb prépostságokban, valamint Pozsonyban

és Nyitrán tarthatók. Régi irónk a törvény e szavát : valamint = neonon,

így olvasták mint = ut. E visszás olvasás teremte azután azt a hiedelmet,

hogy a törvényben jelzett nagyprépostságok Pozsonyban és Nyitrán valának.

A modern szövegkritika azonban megszüntette e visszás olvasást s

ezzel megsznt a nyitrai prépostság is. Kétségtelen, hogy Kálmán idejében,

mikor e törvény keletkezett, Nyitrán sem püspökség, sem nagyprépostság

nem létezett.

Kálmán törvénye a kartali nemzeti zsinat-féle országgylésen 1096-ban

hozatott. A nyitrai püspökség tehát ebben az évben még nem létezett.

Ha a többi történelmi adatokat jól megfigyeljük s azokat egymással ^f^
kellleg egybevetjük, úgy ha nem is számtani biztonsággal, de nagy való-

színséggel határozhatjuk meg ezek után a püspökség alapításának évét.

Kálmán, Álmos vezér legyzése után, 1105-ben kerítette hatalmába

Nyitra várát. 1112 táján leverte az ott garázdálkodó Ottó vagy máskép
Atha nev morva vezért. 1113-ban pedig Gottried, zobori apát kérésére

kiküldte Kephast Moys nyitrai fispán kuriális bíráját és Batonyát, hogy
az apátság birtokairól határjárást tartsanak. A kiküldöttek megfeleltek a

királyi megbízásnak s a kiállított oklevélben a többi közt mondják, hogy
Gány „a püspöké". Mivel pedig itt más püspökrl, mint a nyitrairól szó

sem lehet, világos, hogy 1113-ban a nyitrai püspökség már létezett. E sze-

rint tehát az alapítás ideje 1096— 1113. évek közé szorul, illetleg mivel

Almos legyzése csak 1105-ben ment végbe 1105— 1113. évek közé. Ugyan-
csak ezen évek táján (1105—1114.) történt, hogy Moys, ki 1111-ben említ-

tetik elször, mint nyitrai comes, a pannonhalmi monostor Sala nev jószá-

gán erszakoskodott. A király a per elintézésével Gerváz püspököt bízta

meg. Mikor a nyitrai comes, Moys nev, — mondja a pannonhalmi vörös

könyvben fenmaradt oklevél — a birtokot, melyet Szent Mártonnak Szent

István király kegye engedélyezett, el akarta venni, hatalmat kapott Gerváz,

azon hely püspöke, hogy az ügyet vizsgálja meg. Világos tehát, hogy mivel

Moys nyitrai comes volt, ugyanazon hely püspöke is csak nyitrai püspök

lehetett. Nyitra els püspöke tehát Gerváz volt, 1105—1114. táján.

Egybevetve már most a mondottakat, kétségtelen, hogy a nyitrai püs-

pökség alapítása 1115—1114. közé esik. Mivel pedig tudjuk, hogy Kálmán
1105—1107. táján tartózkodott fleg Nyitrán, amikor ezt a várispánságot

Almostól elvette, a lehet legnagyobb valószínséggel állíthatjuk, hogy a

püspökséget ezen tartózkodási id alatt létesítette.

Erre az idpontra vall különben hazánk egyetemes története is. Tud-
juk, hogy Szent István, talán a tízenkét apostolról véve a számot, az or-

szágot tizenkét egyházmegyére óhajtotta felosztani. Azonban mvét nem
fejezhette be. A Szent István alapítású püspökségek száma csak tíz. Tud-
juk azt is, hogy a közbees zavaros korszak nem volt alkalmas arra, hogy
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a nagy király összes tervei végleg kifejlesztessenek. Ezt a nagy munkát,

az ország tulajdónképeni szervezését, Szent László és Kálmán király csinál-

ták meg és fejezték be. Szent Gellért életírója is mondja, hogy a tizen-

egyedik és tizenkettedik püspökséget László és Kálmán alapították. Mivel

pedig Lászlóról kétségtelen, hogy a zágrábi püspökség alapítója, világos

az is, hogy a nyitraié csak Kálmán lehetett.

Különben a nyitrai püspökség felállításával már Szent László is fog-

lalkozott. Régi vágya volt az, hogy Nyitrán, hol szent Emmerán egyháza
állott s hol bátyjának, Gézának, kedves szentjei, Zoreard és Benedek aludták

örök álmukat, püspöki szókhelyet létesítsen. Tanácskozott a magyar egyház

fejeivel : Fábián bácsi érsekkel, volt kanczellárjával, Kozma veszprémi püs-

pökkel s fleg Acha, esztergomi érsekkel, kinek egyházmegyéjéhez tartozott

ama vidék. Acha, úgy látszik, nem ellenezte a király tervét, mert 1078—1095.

között László tényleg kijelölte a nyitrai püspökség els birtokait. Az ere-

deti oklevél elveszett ugyan, de tartalmát egy 1271-iki hiteles átiratból is-

merjük. E szerint a király a felállítandó püspökségnek adta Szkacsányt,

mindkét Belukot és mindkét Keresnyát, Szkacsán mellett, Madart és Scelet

a Dudvág partjain. Azonban az alapítást nem fejezhette be. Ennek dics-

sége már utódjára, Kálmánra háramlott át.

A nyitrai káptalannak van egy ujabb másolatban fenmaradt oklevele,

mely állítólag 1006-ban kelt volna. E szerint, mikor Szent István Nyitrára

érkezett, ott 9 papot talált, kik magukat a szent Emmeránról elnevezett

nyitrai káptalan tagjainak mondották. Szent István, látván a szent férfiak

gyülekezetét és hallván éneküket, mely úgy hangzott, mintha kilencz meny-
béli angyal szava lenne

;
maga is közébük állott, napokon keresztül velük

együtt énekelt és vezekelt. Azután pedig a „káptalant" számos javakkal

megajándékozta s ezen adományáról a szóban forgó oklevelet állította ki.

Káptalan Tény, hogy a nyitrai káptalan az ott megnevezett birtokok élvezetében

volt, st azokat nagyobbrészt ma is birja. Azonban az ujabb oklevélkritika

kétségtelenül megállapította, hogy az oklevél egyszer hamisítvány, mely

legfölebb a XVI. században készült. Kétségtelennek tartom, hogy a nyitrai

káptalan a püspökséggel egyidej, emennek alapítása eltt nem létezett.

Mutatja ezt Kálmán király törvénye, de mutatja az a körülmény is, hogy
az els nyitrai püspök Gerváz, mikor a pannonhalmi perben bíráskodott, az

ítélethozatalra Esztergomba ment, mit bizonyára nem tett volna, ha Nyitrán

már véglegesen szervezett káptalannal és székesegyházzal birt volna.

Tény, hogy Szent István Nyitrán jártában, papokra, illetleg szent

Benedek-rend remetékre talált. De nem fenn a várban, hol mint Bretisz-

lávtól tudjuk, a szent Emmerán-templom még 1030-ban is romokban állott,

hanem a Nyitra mellett emelked, kies fekvés Zobor hegyen. Talán éppen

az a barlang, melyet a helyi hagyomány elég tévesen szent Zoreárd bar-

langjának tart és nevez, szolgált lakóhelyükül.

székesegyház A szent Emmeránról elnevezett székesegyház els alapítását, ugyan-
3l3pitíiS3..

t

csak a hagyomány, Szent István nejének, Gizella királynnek tulajdonítja,

ami a történelmi körülményeknek jobban megfelel. Okmányilag kimutat-

ható azonban, hogy az els székesegyház, amelynek ma legfölebb az úgy-

nevezett alsó templom egyes részei lehetnek maradványai, csak 1238-ban

készült el egészen,

zobori kolostor. a szent Ipolyról elnevezett Benedek-rend apátság, bár az alapítás

évét nem tudjuk, kétségtelen, hogy Szent István idejében már állott. Bizo-

nyítja ezt szent Zoreárd vagy szerzetes néven András hitvalló és szent
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KORLÁTK VÁRA.

Benedek vértanú le-

gendája, melyet az

egykorú pécsi püspök,

Mór írt vala meg. Hogy
vájjon a kolostort maga
Szent István, vagy

még atyja Gejza ala-

pította-e, az örökre el-

döntetlen kérdés marad.

„Azon idben,
mondja a legenda, mi-

kor a legkeresztényebb

király intésére az isten-

ség neve és tisztelete

Pannoniában még csak

gyengén csírázik vala,

a jó kormányzó híré-

nek hallatára más or-

szágokból sok pap és

barát gyl vala hozzá,

mint atyjához , nem
azért ugyan, hogy va-

lami szükség kénysze-

rítette volna ket, ha-

nem hogy a szent tár-

salkodás uj öröme az

gyülekezetük által

teljesüljön. Ezek közötJ egy szent lélek ihletésétl áthatott s a paraszt rend-

bl, mint rózsa a tövisek közül, származó férfiú, Zoreárd nevezet, jött e

hazába Lengyelországból és Filep apáttól, kinek Zobor nevezet monostora

a nyitrai földön szent Ipoly vértanú tiszteletére vala alapítva, baráttá öltöz-

tetvén és Andrásnak neveztetvén, remete-életet óhajtott élni. S ott mily

lelki tördéssel és testi sanyargatással gyötrötte magát, vele társalkodott

tanítványa, szent Benedek tudósítása után, rövideden Írásba foglalni elhatá-

rozám. Én Maurus, Isten kegyelmébl most püspök, akkor pedig iskolás

gyermek, a jó embert láttam ugyan : de hogy milyen volt életemódja, nem

látás, hanem hallomás után tudom. Minthogy az elébb emiitett Benedek

barát a mi szent Márton püspök tiszteletére szentelt monostorunkba (Pannon-

halma) gyakran járt, azokat, mik az tiszteletreméltó életérl itt követ-

keznek, nekem beszélgette."
,

András egy ideig a zobori konvent falai között lakott. Azonban kivalo

aszketikus hajlamainak a szerzetes-élet kevésbbé felelvén meg, az apát enge-

délyével zordon vadonba vonult, bogy ott remetéskedjék.

Ha a vágvölgyi vasúton, Trencsént elhagyva, északnak robogunk, a

Vág túlsó partján, a vár és tepliczi fürdk közé es rész közepe táján, szo-

rosan a folyó felett, meredek sziklafal emelkedik, melyhez, mint ereszhez a

fecskefészek, úgy tapad oda egy hajdan híres -apátság festi romja. A szikla-

fal fels részén, nehezen megközelíthet helyen, elég tágas barlang szája

tátong. Itt lakott András. Évenkint többször el-ellátogatott a zobori kolos-

torba, hogy részt vegyen a közös ájtatosságban, a nagy böjt elején, hogy

átvegye az apát kezébl negyven pálmadióját, mely 40 napon keresztül

egyedüli tápláléka vala. Hozzá is eljárogattak a rend tagjai. Kivált Bene-

dek, ki mesterét és lelki-atyját tiszteié benne, volt gyakori vendége. Egy
ilven alkalommal, a titok szent pecsété alatt, melyet haláláig megriztetni

kívánt, beszélte Benedeknek, hogy midn egykor lakóhelyétl messzebb el-

távozott, a nagv kimerültségtl, melyet természetesen az éhség csak növelt,

eszméletlenül rogyott össze. És ime, megjelent az Ur angyala, egy fényes

ábrázatú ifjú képében, feltévé t szekerére és barlangjába szállítá vissza.^

A mai kor gyermekének minden képzeletét messze felülmúlja az az életmód,

melvet András remete folytatott. Egy laposra faragott cserfatörzset, mondja
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életírója, sövénynyel körülfona és a sövényen minden oldalról éles nádszála-
kat szúra keresztül ; maga pedig a törzsre ülve, ilyen ülhelyet használt

tagjai megpihentetésére . . . Ezen kivül fából koronát készítvén, azt fejére

tette s arra négy oldalról ugyanannyi követ akasztott, hogy, ha elszende-

redvén, fejét bármerre hajtotta, a k megüsse.
A szigorú életmód hamar megtörte a gyönge testet. Egy napon, mikor

a lelki vigaszt keresk felkeresték lakóhelyét, halva találták a szent férfiút.

Lakóhelyét tanítványa, szent Benedek foglalta el. Három évet töltött

itt szigorú magányban, mikor egyszer rablók törtek reá. A szent ugyanis
barlangjában ülve, mint a hagyomány beszéli, esténkint olvasgatni szokta
az élelmezésére szolgáló diókat, hogy azok számából az id elhaladásáról
tájékozódjék. A környéken ekkor sok rabló tartózkodott, kik meglesték a
szent férfiút, vélvén, hogy az t fel-fel keres hívek sok könyöradományt
hagynak nála a kolostor részére. Hallván tehát a dió csörgését, azt arany-
nak hitték. Reá támadtak s a meredek sziklafalról, az alant rohanó Vág
mély hullámaiba vetették.

A látására érkez hívek szétdúlva lelték lakóhelyét s t magát hasz-
talan keresték. Ám idk idejével feltnt a jámbor híveknek, hogy a bar-

lang alatt folyó Vág vize fölött napok óta egy hatalmas sas kóvályog, foly-

ton egy helyen maradva, szemeit a víz tükrére szegezve. Egy bátor férfiú

beszállott tehát a vízbe, a sas által jelölt helyen, s íme, ott találta a szent

vértanú testét. Mikor tehát kiemelték a szent testet s azt csaknem sértet-

lennek találták, a remete-lak bensejében helyezték el s követeket küldöt-

tek Filephez, Zobor apáturához.

Eilep apát napok múlva megérkezvén, a szent testet levetkztetó s

ekkor czilicziumhoz hasonló rézlánczot találtak testén, mely annyira beev-
dött a húsba, hogy már a beleket érte. Ezt a lánczot Filep apáttól a legenda
írója kapta ajándékba, ki azt viszont Gyejcs fejedelemnek engedte át.

A két szent férfiú, kik Nyitra és Trencsén si talaját taposták s kiket

a legtisztább barátság szent köteléke forrasztott össze, a halálban is társak

maradtak. Mindkettt a zobori szerzetesek szent Emmerán vértanú egyhá-
zában temették el. Koporsójuk ma is a Jézus Keresztrl való levételének

emlékére emelt oltár mögött lév kápolnában riztetik szent Emmerán vér-

tanú ereklyéivel egyetemben A hiv nép pedig évente megüli kegyeletes

módon emléküket július 17-ón úgy a székesegyházban, mint a Zobor hegyén
lev kolostor romjai mellett.

A Mór-féle legenda két csudás eseményt említ, melyek Zoreárd nevé-
hez fzdnek. Egyszer — mondja Mór püspök — a rablók, kik az erdben
tanyáztak — itt a szkalkai erd értend — összeverekedtek s egyik társu-

kat igen megsebesítették. Nem akarván t mégis a vadonban hagyni, ma-
gukkal vitték s Zoreárd egykori remete lakában helyezték el. A megsebe-
sült rabló rövid id múlva meghalt. Mikor azonban el akarták volna temetni,

hirtelen felegyenesedett s a jelenlévk nagy bámulatára feltámadt. A rablók,

megrettenve e csodás eseménytl, futásnak eredtek, de új életre kelt társuk

hívogató szavára visszatértek. Ne fussatok, monda, mert engem szent Zore-

árd támasztott fel a halálból az életre. S amint azután azok örömükben
sirva fakadtak s kérték, hogy menjen velk, azt monda, hogy sohasem tá-

vozik e czellából , hanem örökké ott fog szolgálni Istennek és szent

Zoreárdnak. Meg is tette, amit ígért s haláláig ott maradt.

Azon a helyen, melyen Nyitravármegye szentéi remete-életet éltek, az

utókor remek emléket emelt. Jakab nyitrai püspök ugyanis 1220-ben szent

Benedek vértanúról elnevezett benczés apátságot alapított, mely szkalkai

apátság néven czimében ma is él A püspök alapító-levelében kijelenti, hogy

a mindenható Isten tiszteletére és boldog Benedek emlékére azon barlang

mellett, melynek falán a szentnek vére látszott, szent Benedekrl és Minden-

szentekrl elnevezett templomot és apátságot létesített. A szerzetesek élel-

mezésére a hajdan Mogoshoz tartozott Ujezd földet, melyet az alapító püspök

elbb a nyitrai egyháznak ajándékozott, 7 ökörrel és két béressel adomá-

nyozta oda. Azonkívül az apátságnak adta szkalkai majorját, Nyitrán két
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szlt és két vinczellért ; a beczkói szlk tizedének huszadát s nyitrai

tizedébl évi kétszáz forintot, száz kepe gabonát, vagyis a püspöki

tized ötvenedrészét. Az adományt 1297-ben megersítette Paskál püspök is,

azzal a kikötéssel, hogy a tized ötvenede helyett a kolostor népeitl járó

tizedet engedte át.

Az apátság különben nem volt els alapítású. A Mednyánszky-féle levél-

tárban lev okiratokból ugyanis kitnik, hogy Szkalkán már jóval elbb

(1198.) templom-lovagok laktak s az els épületeket k emelték. A lovag-

szállás azonban mintegy 20 évi fennállás után rombadlt.

Azon helyen pedig, melyrl a rablók Benedeket a Vágba dobták, is-

meretlen jótevk szent Dorottya tiszteletére román stil kápolnát emeltek,

melyet azután gróf Thurzó György 1520-ban kijavíttatott és Nagyboldog-

asszony tiszteletére avattatott fel.

Az egyházi élet központja, a vallásosság terjesztje tehát, egész Kál-

mán király idejéig, Nyitra és Trencsén egész területén, a Dunától fel a

Trencsén várát övedz hegyekig, a szent Ipolyról elnevezett kolostor volt.

A Nyitra remek hátterét képez Zobor-hegyen, az si zsibriezai sán-

czokra tekintett le a hatalmas telep, melyet a csúcs alatt képezett tisztásra

els királyunk atyai gondoskodása helyezett. Ez s helyen az si szent

Benedek-rend fiai képviselték a kereszténység éltet-elemét, a vidék kultu-

rális mívelésének elharczosait.

Kálmán királynak egy 1113-ban kelt oklevelébl ismerjük az apátság

birtokviszonyait, a melyek Szent István ismert bkezségére vallanak.

1109-ben, a cseh Szvatopluk fegyvertársa, a kis morva Ottó, tzzel-

vassal pusztította Nyitra vidékét. Ezen alkalommal, úgy látszik, a zobori

apátság alapító-oklevele is a lángok martaléka lett. Mikor tehát Ottó az

országból kitakarodott, Gottfried zobori apát azon kérelemmel járult Kál-

mán király elé, hogy a kolostor javairól határjárást tartasson. Kálmán ezen Zob
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fontos ügyet Moysra, a nyitrai fispánra bízta, ki viszont Kaifás Péter

nev curialis comest, mai nyelven szólva alispánt küldte ki a határjárás

megejtésére.

A nagyérdek határjáró-oklevél, melyet IV. Béla egy 1249-iki átiratából ismerünk, a
következ birtokokat sorolja fel : Els birtok volt Mocsonok, mely Üreghig terjedt. A kolos-
torhoz tartozott még, részben kisebb-nagyobb földterülettel : Bolleráz (ma tán Csápor), Durada
egész Búsfalváig, Vecse egész határa Reza-hegyig s az ott lév halastó, Hosszúfalu, Királyi,

Baze vagyis Bajcs, Köpösd, Hetmény egész Tormosig, Farkasd, Negyed, Topezán, Boencza
(felerészben a galgóczi várnagygyal), Kaplath, Wogyerad, Madunicz, Bin (Vörösvár), Átrak,
Rattnócz, Bohunicz, Pozsonyinegyébl Gány ós Nyék, Szilád, Bresztovány, Nagy-Kosztolány,
Zeli, Próna, Terbistye, melyet Nyitra városával közösen birtak, Turóczból Kosztilyesztye
és Stubnya, Hontból Maróth, Kolon, Család, Zakol egész Csatárig, hol 4 ekényi földjük
volt, Ghimes, Elefánt, Zsére, Malánta 4t ekényi földdel, Lapas, Emke, Néver egy-egy ekényi
földdel, Pográny és az ottani szlk, melyeket a parasztokkal közösen birtokoltak, Goron
két ekényi földdel, Kér, Szlls, Völcs, hol közös erdejök volt ,,a Prudas provincziával és

három sziget Torozmal és Syrinc", Knth a Nyitra partján, Czabaj, Imecs, Tavarnok, Vecse,
hol Szolgagyrrel birtokoltak közösen.

Magának a monostornak határát képezte egy forrás, mely Narathnak neveztetik s

melyrl az Akasztó fa-hegyre egy út vezet Ezt a forrást a várbeliekkel közösen használták,
a hegynek pedig kétharmadrésze az övék volt, annak egészen a nyitrai szigetig terjed
lejtjével egyetemben. Innen bizonynyal a várost övez réteken vezetett a határ Csermányig,
hol jobbra fordult Csápor felé s innen Sarluskán és Darázsin keresztülvezetett az úgyneve-
zett Nyúl-hegyig és a hegyháton vissza, egész Nyitráig. A keleti oldalon a határ Geren-
csérig, az északin le egész Elefántig terjedt. (0. L. D 0. 10.)

Láthatjuk ebbl, holott számos helynévre ma már rá nem ismerünk,

hogy a megyének úgyszólván javarészében a zobori konvent volt a fbirtokos.

Ez lehetett oka annak, hogy midn Kálmán a püspökséget megalapította,

annak a megye területén, úgyszólván, alig adhatott birtokokat.

A kolostor a királyi adományon kivül magánosoktól is szép adomá-

nyokban részesült. így III. Béla 1185-ben megersítette Csanád özvegyének
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végintézkedését, mely szerint Sárf nev birtokát a konventnek adta. (W.

VI. 151.) 1349-ben pedig Csanád esztergomi érsek emlékezett meg az si
monostorról. Neki adományozta ugyanis a nyitrai tizedszed kerületbl a

következ falvak tizedeit : Negyed, Mocsonok, Dojnicz, Vedrd, Trebete,

Krakován, Osztrov, Radosnaf, Apáti, Livina, Alsó- és Fels-Vesztenicz,

Udvarnok, Racsics, Osztruhán, Dobratok, „Apathy juxta Rooymacz", Darázsi,

Monostoralljafalu (Elefánt mellett), Vendég, Sysso, Kolon és Kartbolcz. A
konvent viszont bála fejében az érseknek engedte át Kér nev földjét, egy

B. Kelemen pápa tiszteletére emelt ktemplommal együtt és a nyárbídi vá-

mot. (Primási lt.)

A konvent különben elnyös cserék útján is gazdagodott. Péter zobori

apát 1301-ben Prasnicze nev földet, mely a kolostori birtokok komplexu-

mától távolabb esett s nebezen volt mívelhet, elcserélte Gergely comes-

nek, Ladomér fiának, kedvezbb fekvés, Preznolcs nev földjével. (Mon.

Eccl. Strig. II. 491.) 1336-ban pedig Tamás apát, Vörös Tamás csejtei vár-

nagygyal ós Orros Miklós honti fispánnal lépett cserére. Emezek kapták

Hetményt Galgócz vidékén, a konvent pedig a birtokaival batáros Kisr
nev földet. (0. lt. Tabl. Oszt. Act. Most. 130—22.) 1340-ben meg
Livinai Tamással egyezkedett ki Livina batárai fölött. (0. L. D. 0. 3300.)

A XIV. század végs éveiben birtelen hanyatlásnak indult a zobori monos-

tor. Javait egymásután eladogatta és elzálogosította. Már 1294-ben Domo-
kos apát kénytelen volt egy Bajmócz mellett fekv birtokot Divéki István-

nak eladni. 1340-ben Léva, mely a konventté volt, már mint önálló rendel-

kezés város jelentkezik. 1378-ban pedig Apáti községet zálogosította el a

konvent húsz márkáért a Welcsiczi testvéreknek. (0. L. D. 0. 6538.)

zobori apátok. Zsigmond idejében Hinkó, vagyis Henrik volt a zobori konvent apátja.

A kiváló mveltség férfiút Zsigmond 1405. táján a nyitrai püspöki székbe

emelte, azonban a pápai megersítést a pápával való viszálykodása miatt,

csak évek múlva volt képes részére kieszközölni. Hinkó tehát ezen az ala-

pon megmaradt, mint „kinevezett püspök", a zobori apátság kormányzójá-

nak, st ezen elég jövedelmez áUást utóbb is megtartotta, megteremtvén

így az eszmét, hogy az apátság terjedelmes birtokai a gyöngén javadal-

mazott nyitrai püspököknek igen megfelelk lennének.

Hinkóval, mint a zobori apátság kormányzójával, még 1424-ben is ta-

lálkozunk, a mikor panaszolja, hogy a nyitrai és a zobori egyházak birtokairól

szóló több oklevelet nem talál. (Pozsonyi kpt. lt. Cap. 13. f. 2.) Utódjai közül,

bizonytalan évbl, de 1460. táján, még egy Miklós apátot ismerünk, akivel

azután megszakadt az apátok névsora. Az halála az si apátság halálát

jelenté.

Mikor ugyanis János, esztergomi érsek, Mátyás király ellen pártütést

támasztott és Nyitra várát hatalmába kerítette, a zobori konvent javait is

lefoglalta. A Garam-melléki apátság eltt Antal testvér, darázsi plébános,

a maga és a konvent nevében emelt panaszából tudjuk, hogy az érsek Koth

Péter nev nyitrai várnagyot felküldöttc a monostorba azon parancscsal,

hogy annak birtokait foglalja el és vegye gondozása alá. Koth ennek a

parancsnak meg is felelt. Két ízben járt fenn a zobori hegyen. Elször

hogy a birtok-átvételt foganatosítsa, másodszor, hogy a birtokokra vonatkozó

okleveleket hatalmába kerítse. Másodízben július 30-án, egy szombati napon

jött fel a monostorba s ott az okleveleket összeszedve, festett szekrénykébe

zárta s az egészet magával vitte Nyitra várába.

Mátyás király azonban a lázadókat csakhamar legyzte és a várat el-
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foglalta. A várral együtt a zobori kolostor javai is felszabadultak. A király A

felhasználta tehát a jó alkalmat, hogy seinek forró óhajtását is kielégítse

és a zobori apátságot megszüntetve, annak javait a nyitrai püspökséghez

csatolta. így olvassuk ezt Ulászló király 1498-ik oklevelében, melyben a

nyitrai püspököt Nyitravármegye közönségével szemben védelmébe veszi.

A vármegye közönsége ugyanis kifogást emelt az ellen, hogy a nyitrai

püspök több egyházi javadalmat bír egyszerre s erre való tekintettel a ti-

zedek fizetését megtagadta. Ulászló tehát szükségesnek tartotta a megyét
felvilágosítani, hogy a püspököktl a pozsonyi prépostságot már régen el-

vette, a zobori apátság pedig a püspökségbe beolvasztatott. Nem áll tehát,

zobori apátság
megsznése.

TEMETVÉNY VÁRA.

hogy a püspök több javadalmat bír. Mivel pedig a püspökség jövedelme

így is igen csekély volt, a király szigorúan meghagyta a megyének, hogy a

tizedet haladéktalanul befizesse.

Az 1498: 20. t.-cz., mely az egyháziak által kiállítandó bandériumok-
ról intézkedik, a zobori apátra 50 bandéristát vett ki. Ezeket azonban, két-

ségtelenül, már csak a nyitrai püspök állíthatta el, zobori apát többé nem
létezett. Egykori dicsségébl ma csupán czíme maradt fenn s ama nagy-
számú oklevelek közül, a melyeket a XIII., XIV. és XV. századok folya-

mán, mint Nyitravármegye elsrangú hiteshelyc kiállított volt, egyes, el-

vétve elkerül példányok. Pecsétjét egy 1361-iki oklevél tartotta fenn.

A pecsét kerek s ezt a feliratot viseli : ECCL'E : SCI : YPOLITI : DE
ZVBORIO. Belsejében váralakú kolostor látható, három toronynyal, melyek
mindegyike között egy-egy kereszt van.

Ismételve hallottuk emlegetni a nyitrai püspökség szegény voltát.

Nem csoda. Ha a megye középkori birtokviszonyait figyelemmel nézzük,
belátjuk, hogy királyaink csak a legnagyobb utánjárással juttathattak vala-
mit a püspöknek. 1158-ban Gejza király, ki szent Benedek kiváló tisztelje

68*
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volt, Nyitrán tartózkodott. Felhasználta tehát az alkalmat, hogy a püspök-
ség helyzetén javítson. Rendezte a püspöki és a káptalani népek fölött való

bíráskodást s azt kizárólag az illet fpapnak ítélte oda, kétségtelenül azért

is, mert ez idtájban a bíráskodás még elég jövedelmez foglalkozás vala.

Mutatja ezt az a körülmény is, hogy azokra, kik magukat a püspök vagy
káptalan jogos bíráskodása alól kivonják, 40 márka bírságot rótt. Segíteni

óhajtott azon a visszás helyzeten is, hogy a püspök a saját jószágain egy-
házi tekintetben idegen személy volt s népei Esztergom joghatósága alatt

állottak. Kimondotta tehát, hogy ott, hol a püspöknek birtokai vannak, az
P
b1rt

P
okai!

g egyházi joghatóság is t illeti. Azonkívül a püspöknek adta a dunai vámot,

Kültelek községgel egyetemben, a Zsitva torkolata táján, olyképen, hogy
joga volt minden, a Dunán járó s ezen ponton átmen hajótól vámot
szedni. Az így befolyó jövedelmet azonban a székesegyház javítására volt

kénytelen fordítani. A püspökségnek adta továbbá Madart, hol a királyi

kaszáló-népek laktak, a sellyei halászat és a vásárvám egyharmadát. Mivel
pedig a káptalannak nem volt prépostja, ennek leend beállítására és ellá-

tására a korosi földek azon részét, a mely nem volt a korosi nemeseké,
hanem ahol a királyi ácsok laktak s hol a király egy templomot épített

volt. (F. II. 152.) III. Béla, atyjának mvét tovább folytatta. 1183-ban a
nyitrai vásárvámból, II. Gejza parancsára a nyitrai ispotálynak járó 200
pesetából egyharmadot a püspöknek adott oda. Azonkívül neki adta a Nyitra
folyón lev Zobor felé néz híd, valamint a nyárhidi hid vámjának egy-
harmadát, oly módon, hogy bármily vám szedessék ezeken, a fispán vagy
neje, vagy az udvarbíró, vagy más által, ebbl a harmadrész, levonás nélkül,

a püspök emberének adassék át.

Megengedte továbbá, hogy a püspök három sószállító hajót bírjon

ugyanoly szabadalommal, mint a bizerei monostor s azokat Aradon vagy
Szegeden tarthassa. Ezenkívül is, ha tehetségében áll, tarthat annyi hajót,

hogy egyszeri menettel hozhasson annyit, a mennyit háromszoros fordulás-

sal hozni lehet. (W. XI. 47.) Abban a kimutatásban pedig, mely egy pá-
risi kódexben maradt fenn és III. Béla idejébl, 1184-rl, a királyi jövedel-

meken kívül, a fbb méltóságok jövedelmeirl is képet nyújt, mondatik,
hogy a nyitrai püspök, a királyi pénztárból évenként száz márkát kap.

(Párisi Cod. 6238. sz.) Tamás nyitrai fispánnak 1207—1219. közt kelt Ítélet

levelébl pedig kitnik, hogy a nyitrai püspöknek Trencsén vára közelében
is voltak birtokai, melyek közül Özkalát, Hricsót és Brusicsot említi meg.
(0. L. D. 0. 55.)

II. Endre és fia IV. Béla, szintén megemlékeztek a nyitrai egyházról.

Az els, 1232-ben, Nádas nev birtokot adott Jakab püspöknek, a másik,
1235 táján, a bányai adók tizedét, a sallai vám felét adományozta oda.

Midn pedig V. István 1271-ben, Vincze püspök kérésére, a püspökség
elégett okiratai helyett újat álhtott ki s abban az eddig ismertetett birto-

kokat és hasznot hajtó jogokat mind felsorolta volna, kijelentette, hogy a
Nyitra városi vámot az egyház ezentúl teljesen birtokolja, de köteles legyen
abból a székesegyház örök lámpáit ellátni. (F. VII. II. 150.)

A királynék közül Erzsébet, IV. Béla neje, emlékezett meg a nyitrai

püspökségrl. 1270 táján ugyanis Nagy-Kereskény nev birtokát, a Nyitra
folyó mentén, adományozta oda a püspökségnek. A birtok egy másik részét

azután Erds nejétl, Venustól és Kereskenyi Tamás özvegyétl, Anglenttl
kapta az egyház. (Mon. Eccl. Strig. II. 335.) Végi Kún László Nyitra vá-
rosát, Róbert Károly pedig a nyitrai fispánságot adta a nyitrai püspökök-
nek, az akkor él és kiváló szerepet játszó fpapok érdemeinek jutalmául.
Utolsó birtokadományozásnak nyomát, a Mátyás-féle zobori incorporatión
kívül, e korszakban, 1355-ben és 1395-ben találjuk. Mocsk Kotesoi Itajsa

fia, örökös nélkül lévén, a székesegyháznak adta Kotesov nev trencsénvár-
megyei birtokát, azon kikötéssel, hogy a püspök t, halála napjáig, eltartani

köteles. (0. L. D. O. 4633.) 1395-ben pedig Ilosvai Lkös nádor itéletlevele

alapján, a zobori konvent Miklós nev papja, bevezette Mihály nyitrai

püspököt Nyáras nev komáromvármegyei község birtokába, (F. X. 2. 330.)

A Kotesovra vonatkozó adománylevél nevezetes azért is, mert megtudjuk
belle, hogy a nyitrai várban ekkor két templom állott. Az egyik, a régi
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Szent-Emmerán bazilika, a másik a Szent-András és Benedek tiszteletére

emelt egyház volt.

Csere útján a püspökség, birtokviszonyaiban 1236-ban és 1335-ben
állott be változás. 1236-ban Ádám, nyitrai püspök, az esztergomi érsek
engedélyével, Rajcsi Olivér fiának, Kázmér comesnek átengedett egy lovagló-
iskolára alkalmas területet Rajcson s a helyett a Vág partján fekv Apkát
kapta. (Mon. Eccl. Str. I. 318.) 1335-ben pedig az esztergomi érsekkel cseréli

el az ürményi földeket Vid püspök. (0. L. D. 0. 5618.)

Hogy mennyit kellett a püspökségnek a megye területén lefolyt har-

czok, az egyes furak hatalmaskodása miatt szenvednie, azt alább látni

fogjuk. Itt csak annyit jegyzünk meg, hogy mikor 1318-ban az ország f-
papjai Kalocsán zsinatra egybegyülének, a szintén jelenlév János nyitrai

KESSELK.

püspökkel egyetemben, esküvel kötöttek szövetséget, hogy betörk, rablók,

bitorlók ellen egyesülten kardra kelnek és hogy azt, ki az egyház népeitl

valamit kicsikar, vagy a püspökök egymáshoz menesztett küldötteit bántal-

mazza, az egyházból kiátkozzák. (Prim. lt. Verancsics-Codex.)

A nyitrai káptalan Vagner József kanonokban megtalálta a maga Nyitrai kápiaian.

történetíróját. Az általa kiadott m elég világos képet nyújt a káptalan

múltjáról.

A káptalan els birtokait, a püspökkel közösen, Sz-cnt-László adomá-

nyából birja. II. Gejza 1158-ik oklevele pedig, mely a püspökség birtokvi-

szonyait rendezi, egyúttal a káptalan viszonyaira is vonatkozik. Egyik bir-

toka volt a káptalannak 1256-ig Dovorcsán. Ez évben azonban IV. Béla

ezt a nyitrai városi vendégnépeknek adta s a káptalant Podluzsányban kár-

pótolta. 1261-ben pedig, csere útján, Funchul helyett Dubnicza földjét kapta

tle, mig 1290-ben, végrendeleti alapon, Bacsa comes fiától, Mihálytól, egy

Lochon nev birtokrészietet kaptak.

Legvilágosabb képet nyerünk a káptalan birtokviszonyairól, Róbert

Károlynak egy 1326-ban kelt megersít oklevelébl. E szerint az észter-
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gomi káptalan, Ethey Lrincz királyi megbízott jelenlétében, István be-

rencsi plébános és a nyitrai fesperes helyettese által, vizsgálatot tartott

bfrtokai?
Nyitrán s a következ eredményre jutott : A nyitrai káptalannak a nyitrai

várban 12 káptalan báztelke van. Az alsó-városban a ~káptálan-úicza az övék,

egész bizonyos Paskál házáig, ki egykor várjobbágy volt, valamint a folyón

egy három kre járó malom is. Azonkívül Kis-Sarlón (Sarluska) két föld-

részt ; a Geregeri és Sede nev birtokokat ; Czabajon két földrészt ; Nagy-

Sarlóban és Rippényben egy-egy birtokot, a Radosna folyó partján Choti nev
földet ; PerJc, Egerszeg és Kis-Bossány nev birtokokat ; Appony és Kovarez

között Szalacsot, Podluzsányt, Garabot és Dobnicsát ; Tormost, a felette lév
Szent-Márton templommal ; Malantát ; Pogrányban öt sessiót ; Nagy-Emke
és El között fekv Emke birtokot; a Vág partján fekv Nyárast és a

nyárhidi meg az udvardi vám egy harmadát vállá a káptalan magáénak.

Ezenkívül eladták a káptalanbéliek, hogy hallomás után tudják, miszerint

a sümegi és a baranyai birtokok is ket illetik. Természetesen ez utóbbi

birtoklás csak képzelt volt s onnan a káptalan soha semmit sem kapott.

1328-ban e káptalan ismét egy új birtokot vall magáénak, midn az

esztergomi káptalan eltt, Miklós rkanonok és Pál gradnai fesperes által

tiltakozik az ellen, hogy Meskó nyitrai püspök Kis-Kereskényt elidegenít-

hesse, mivel az a nyitrai egyház közös birtoka. 1336-ban Mogh comes

özvegye, 'Divéki Margit, Appony táján egy földrészt, Beadon egy malmot

és Elefánton egy szlt adott a káptalannak. 1374-ben pedig I. Lajos király

megersíti Smaragd mester adományát, mely'szerint a nyitrai egyház kapta

volt Püspökin, Naszticzon, Storavon és Kis-Pogrányban birt birtokait. Zsig-

mond királytól a káptalan 1430-ban Kis-Tapolcsányban, Malonyán, Eöse-

den, Malus és Bayka helységekben kapott részbirtokokat, melyeket azután

1477-ben a kis-tapoicsányi nemeseknek adott el. 1476-ban pedig Országh

Mihály nádortól Nagyfalut, Újfalut, Árkost és Lukit, 1515-ben II. Ulászló-

tól egy budai házat kapott.

Nagyobb jövedelmi forrása volt a káptalannak az úgynevezett hasznot

hajtó jogokból : a tizedbl és a vámokból. A már említett vámokon kívül,

mint már tudjuk, az esztergomi érsektl számos nyitravármegyei falu tizedét,

Hunyady Jánostól pedig Molnosfalván a királyi haszonélvezeti jogot kapta.

A káptalan szervezetérl ezen idbl kevés adatunk van. Tudjuk, hogy

a káptalani méltóságok más hasonló intézményekkel egyforma szervezéssel

bírtak, kivéve, hogy a káptalan, egész újabb idkig, préposttal nem birt. A
gróf Forgách-féle levéltárban van ugyan egy oklevél, mely 1298-ból szár-

mazik s melyet állítólag János prépost és a nyitrai káptalan együttesen

adtak volna ki, azonban ez, — ha ugyan hiteles, mit a közös kiadás kétessé

tesz, — legfölebb annyit bizonyít, hogy a káptalan kebelében nem hiány-

zott a törekvés II. Gejza kívánságának eleget tenni s a prépostság felállí-

tását megkisérlették. Az egyházmegyében létezett három fesperességet ter-

mészetesen a káptalanbéliek viselték, valamint k voltak jórészt a székes-

egyházi altariák mesterei s a káptalani iskola vezeti.

A nyitrai székesegyházban létezett oltárjavadalmakat, számszerint 23-at,

Vágner felsorolja.

Ezek közül legrégibb okleveles nyoma maradt a Boldogságos szz Máriá-

ról elnevezett oltárnak, melynek els ismert igazgatója Domokos áldozópap

volt. A többi, csaknem mind, XV. századbeli alkotásnak látszik. Ilyenek a

János evangélista, Péter és Pál apostolok, Szent Ozsvát, Szent Ilona, Szent

Antal, Szent Tamás tiszteletére emelt oltárok.
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A NYITRA-ZERDAHELYI KASTÉLY.

Pecsé-
tek.

A káptalan, mint hites hely, el-

srangú szerepet játszott. A pecsétje

alatt kiadott oklevelek közül a leg-

régibb ismert oklevél, Jerney szerint,

1229-bl való , a káptalani magán-
levéltárban pedig egy 1248-iki okle-

vél, melyen azonban a függ pecsét

már lemorzsolódott. Pecsétjei közül

különben hármat ismerünk. Az els

a káptalan si nagypecsétje , mely

egy 1271-iki okmányon maradt fenn.

E két csúcsba men gömbölyeg ezen

felirással : SIGILLVM CAPITVLI
S' NITRIENSÍS ECL'IE. Belül a

székesegyház képe látható. Ugy lát-

szik, ez a nagyobb pecsét már a XIV. század elején elveszett, mert a káp-

talan oklevelei mindig a kisebb pecsét alatt jelentek meg. Ez a kisebb

pecsét kerekded volt s a következ felírást viselte : S. MUMUS CAPITVLI
ECL'IE NITRIEN. A pecséten szent püspök képe látható s e mellett balról

SANCTVS, jobbról EME RANVS olvasható. A harmadik pecsét teljesen

hasonló a kisebbhez, csupán a feliratban van némi jelentéktelen változat.

A nyitrai egjdiázmegye a XIV. századbeli dézsmalajstromokból ismert

adatok szerint, melyeket egyes oklevelek töredékes adatai egészítenek ki,

három fesperességre oszlott : a székesegyházira, a trencsénire és a gradnaira.
A székesegyházi f'esperességhez tartozott Nyitravármegye északkeleti része, a mai Föcsperességek

privigyei járás és néhány község- kivételével, melyek Esztergomhoz tartoztak, a nyitra-
zsámbokréti járás is. Ide tartozott a tapolcsányi járás. Nyílra balparti vidékének egy része,

a nyitrai járásból pedig a Nogy-Hindig és túl a folyón a Berencsig terjed rész. Urmény,
Mocsonok ós Újlak ez idtájban már az esztergomi egyházmegye tartozékai voltak. Turócz-
vármegye egy része szintén a nyitrai egyházmegye székesegyházi fesperességének volt

kiegészít része.

A dézsmajegyzékek a székesegyházi fesperesség alá tartozó községek közül a kö-
vetkez 33 plébánia emlékét tartották fenn: Turóczvármegyébl : Turány, Szent-Mária, Nagy-

Jeszen, Háj, Mosócz, Tót-Próna, Ruttka, Szent-György, Szent-Mihály, Szent-Miklós, Szu-
csány, Znió-Yáralja. Nyitravármegyébl : Berencs, Chrenócz, Kolos, Kolon, Ghimes-Koszto-
lány, Kosztolnat'alu vagyis Egyházas-Divék, Divék, Herestyón, Hind, Nyitra 4 plébániával,
Nóvák, Privigye, Krasznó-Széplak, Szádok, Turcsánka, Kis- és Nagy-Bossány, Fels-Vesz-
tenicz, Nyitra-Szerdahely és Zobor.

A gradnai fesperesség a Nyitra vizének jobb oldalán fekv területbl, Szvinna, Beb-
rava és Radissa vízkörnyékének területébl alakult. Kiterjedt tehát Trencsénvármegye mai
báani járására, a nyitra-zsámbokréti folyóntúli helységeinek egynémelyikére. A fesperes-
ség plébániái közül 18-nak emléke maradt fenn: Trencsénbl : Baan, Gradna, Zay-Ugrócz,
Alsó-Motesicz, Kosztolna-Miticz, Missén, Alsó-Ozor, Bobot, Alsó-Poruba, Püspöki (Visku-
pice), Ribény, Szlatina, Viszocsán (Szent-Márton), Dezsér és Sztricze. Nyitrából : Bélicz,

Szkacsán és Nyitra-Zsámbokrét.
A trencséni fesperesség a legnagyobb kiterjedés volt s azért fesperese a kápta-

lanban, a fesperesek között rangelsséggel birt egész gróf Erddy László püspök idejéig.

A fesperesség tehát a Közép-Vágvidéknek a Klanyeszniczától a Varinka forrásáig terjed
vidéket, vagyis az egész Trencsénvármegyét. Plébániái közül 33-at említenek a jegyzékek.
És pedig : Besztercze, Lupus de Sancto Petro (Kohanicz ?), Biróez, Bolondócz (Beczkó),

Kassza, Dobra, Dománis, Ugyics, Hricsó, Heslak (Zubak), Jeszenicz, Lednicz, Illava, Liptava
ÍLietava), Egybázas-Nádas (Podszkal), Mindszent, Pruszka, Predmér, Bittse, Radlya, Szob-
lahó, Szent-Imre, Dubnicz (Szent-Kereszt ?), Szkala, Zsolna, Szlopna, Trencsón, Szucsa, Tep-
licz, Várna, Nemsova, Viszolaj.

Nyitravármegye legnagyobb része, az egyházközigazgatás szempont-

jából, mint említettük, a nyitrai püspökség felállítása után is, az esztergomi

egyházmegyéhez tartozott. Az érseki megye Nyitravármegye területén külön

nyitrai föesperességgel birt, mely a Nyitra és Vág közötti területet csaknem

teljesen felölelte s Nyitrán felül átnyúlt a Nyitra vízének balpartjára is.

Ide tartozott a Nyitra alsó folyása és a Zsitva közé es terület, valamint a

Vágón túl fekv s Nyitravármcgyéhez tartozó községek is, föl egész a Mor-
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váig és Sasvárig. Utóbb azonban, még a XIII. század folyamán, ez utóbbi

belyen külön esztergom-egykázmegyei fesperesség alakúit, mely Pozsony

északi részét és Nyitrának a Morva határ felé való beszögellését foglalta

* magában.

A esperesség nagyszámú plébániái közül, mintegy 79 nyitravármegyei község
emlékét tartották fenn a tizedjegyzékek. Ezek: Nagy-Báb, Banka, Belesz, Bélincz, Borcsány,
Bori, Pattá, Csejte, Czétény, Dovorán (Nagy), Elefánt (Fels), Egerszeg, Zsitva-Födémes,
Galgócz, Gerencsér, Kér, Keszi, Kiiályfa, Krakován, Komját, Kosztolány, Lakács, Livina,

Lipovnok, Leszete (Podola), Ludány, Locsmunt (Szomorfalva), Mocsonok, Maniga, Megyer,
Hetmény, Mezkeszi, Negyed, Nemsicz, Nyárhid, Nyilas, Osztró, Patvarócz, Pöstyén, Pras-
sicz, Kadosna, Récsény, Szokolócz, Szent-Kereszt (Vág), Szent-Maigit (Selye), Szent-Mi-
hályiír, Szent-Katalin. Szent-Mária, Sz^nt-Mihály (Szalakusz), Sempte, Szerdahely (Vág),
Sissó, Szelcze, (Egyháznagyszeg és Malomszeg), Surány, Tapolcsány, Tardo9kedd, Ta-
yarnok, Trebete, Vásárd (Fels), Vörösvár, Vittencz, Vágujhely, Udvar, Újlak, Ürmény,
Ürméncz, Zéle.

Kolosi apátság. Nyitravármegye egyházi intézményei között kiváló helyet foglalt el a

Tcolosi szent-benedekrendü apátság, melyet a Boldogságos szz Mária tisz-

teletére, a mint azt Róbert Károly egy 1327-iki megersít-levele sejteti,

Szent-László király alapított. Az apátság javait a háborús és mindenkép

bizonytalan idkben sokan háborgatták, úgy, hogy Albert apátnak 1293-ban,

IK. Endre királytól teljesen új beiktatást kellett kérelmeznie. A király ezen

fontos ténykedéssel a nyitrai káptalant bízta meg, melynek küldöttje Booth

rkanonok a statucziót Salamon brogyáni nemesnek, mint a király embe-

rének jelenlétében végre is hajtotta. Ezen alkalommal az apátság birtokai

közül felemlíttetnek : Kolos, Gloga és Petres, a Plesivicze hegy alján,

Turcsányka közelében és Kernech, mely alatt a mai Krencset véljük lap-

pangani. Ezenkívül az apátságé volt a barsi vámnak egy harmada és a ko-

losi vásárjog. (H. 0. 137.)

Ugyanily határjárást tartatott László, kolosi apát kérelmére Róbert Ká-

roly 1327-ben és 1329-ben is. Ezen utóbbi évben, kivált a kolosi vásárjog

megállapítása képezte a vizsgálat tárgyát. S mivel a nyitrai káptalan az

apátúr jogait bebizonyítottaknak jelentette ki, a király megengedte, hogy

minden szerdán lehessen Koloson vásárt tartani s az oda menket oltalmá-

ról biztosítva, annak védnökségével Endre mestert, a fehérvári prépostot s

a királyi vámok fmesterét bízta meg. (0. L. D. 0. 2522.) 1341-ben a Tur-

csányiak gazdagították a kolosi apátságot. Ipoly, Domokos és János, Döm-
jén fiai, ugyanis Turcsányt, melyet már 1324-ben a nyitrai káptalan eltt

Zudak és Pál nev nagybátyjaik odaadományoztak volt, de k az elidege-

nítés ellen akkor tiltakoztak, most lelkük üdveért, közös elhatározással,

végleg a kolostornak adták. (0. L. D. 0. 3366.)

1355 táján a Nyitra völgyében rendkívül elszaporodtak a rablók, kiket

a köznép, tán mert az utakon állva, a jó szerencsét lestek, szerencséiének

nevezett el. Éppen a jelzett évben a kolosi apátságot tisztelték meg láto-

gatásukkal s nagy pusztítást vittek ott végbe. Bizonyos fokú tanultságra

vall az a körülmény, hogy a kincsek mellett elrabolták a kolostorban le-

tétbe helyezett okiratokat is. így az Oszlányiak, kik összes irataikat a

kolosi apát gondozására bizták, a nevezett évben új oklevelek kiállítását

kérik, mert az eredetieket a szerencsék rabolták el. (0. L. Keglevich lt.)

Gervasio Péter, pápai tizedszed jelentésébl tudjuk, hogy a kolosi

apát évi három márkát fizetett dézsma gyanánt, míg a zoborira ugyanakkor

40 márkát vetettek ki. A garami konventnek egy 1407-iki és Kis-Tapol-

csányra vonatkozó határlevelében pedig fennmaradt Miklós kolosi apát

emléke s az az adat, hogy az apát birtokai a Bossányiak birtokával voltak

határosak és egész a toplonycsafi forrásig terjedtek, mely a barsmegyei
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Boriba és Ebedeczbe vezet út mentén lehetett. (0. L. D. 0. 9363.) 1430-

ban a garami konvent átírja, János kolosi apát kérésére, az apátság egyik

oklevelét s a birtokok közül Kolost, Radiczát, Jeskfalut, Glodnát, Krencset

és Petrest említi meg. (O. L. D. 0. 12,172.) 1516-ban még egyezkedik a

kolosi apát egy hátaimaskodási perben, Turcsányi Orbán, Rédeki Albert és

Hcrnyk Pál nev birtokosokkal, (Gar. kvt. lt f. 28—24.), de már megel-
zileg 1511-ben a garami konvent tiltakozik a kolosi apátság elidegenítése

ellen, mig 1519-ben, a konvent birtoka fölött, Báthory István nádor tör-

vényszéke eltt, per folyik. Simonyi Mátyás ugyanis a magáénak vallja

ezen birtokokat, azokat tényleg birtokolja, st a reájok vonatkozó iratokat

is magánál tartja. György apát ügyvédje, Zablati Jeromos, küzdve küzd az

erszakoskodás ellen. Azonban, úgy látszik, hasztalanul, mert ez idtl fogva

az apátságnak nyoma szakad s csupán czímében elevenedik fel az újabb

idkben. (0. L. D. 0. 2442.) Az apátok sorából ismerjük: Albertet 1293., Lászlót

1327. és 1329., Istvánt 1359., Miklóst 1407
, Jánost 1430. és Györgyöt 1519-bl.

Nagy-Tapolcsány mellett, a mai Alsó-Ludányon, mely egykor Apátúr- Ludány' a Pátsá e-

Ludánynak is neveztetett, Szent-Kozma és Demjénrl elnevezett benczés

apátság és a Szent-Háromságról elnevezett plébánia-templom létezett.

Az apátság, állítólag, már Imre király korában is fennállott, de erre

nézve okleveles bizonyítékunk nincs. A kolosi apátság határjáró-levelében

els ízben találunk megemlítve egy luclányi apátot Tamás szerzetes sze-

mélyében. 1335-ben pedig a nyitrai káptalan kiküldte Mátyás nev kano-

nokját Hrabarra, hogy annak értékét megállapítsa. Ez a falut 6 márkára,

az ottani hídvámot 1 márkára, a Nyitra folyón épült, de elhagyatott malmot
3 márkára becsülte. (Forgách lt.) A XVI. századból fennmaradt urbárium

szerint pedig az apátsághoz tartozott Apátfalva, Csáb, Kis-Emke és Kál-

mánfalva. (Pannonh. lt. C. 4. B. f. 90.)

Az apátság birtokait különben a török idkben Ludányi Péter foglalta

el, kitl ni ágon Cseh Jánosra, ettl Dolgos Tamásra, végre 1556-ban

Cseh Anna férjére, Babindali Györgyre származtak át. Ez utóbbi, állítólag,

a kegyúri jogot is megszerezvén, az apátságot Ludányi György nyitrai ka-

nonoknak adományozta.

Azonban Ludányi György nem élvezhette az apátságot. Oláh Miklós

zsinati törvényszék elé idézte, s mivel nem tudta igazolni, hogy kinevezése

jogos, hogy Babindalit a kegyuraság megilleti, de meg különben is egyháziat-

lan élet pap lévén, az érsek t az apátságtól megfosztotta. Végre 1656-ban

az apátság javai a nyitrai káptalanba olvadtak be.

A hagyomány szerint Pogrányban, Nyitra város közelében, I. Gejza

király benczés apátságot alapított s a monostort és annak templomát 1075-

ben építtette fel. Az apátságról azonban, mely a garami konvent fiókja

lehetett, okirataink mélyen hallgatnak. Hasonló sors érte az egykori állí-

tólagos leéri apátságot, mely a mai Nagy-Kér helyén állott volna, meg a

széplaki apátságot is, mely a Krasznó-Széplak mellett emelked dombon
állhatott. Ez utóbbiról legalább annyit tudunk, hogy 1327-ben, mikor a

nyitrai káptalan III. Honorius pápa bulláját, mely a káptalani ülések tartását

sürgette, közzé tette, Benedelc volt a széplaki apát.

A Vág völgyében elkel egyházi központ volt Vág-Ujhely. Láttuk, p^teág.
hogy a már akkor is virágzó község 1263-ban a pannonhalmi fapátság
birtoka volt. Azonban csak nyolez évig. 1271-ben V. István elvette tlük s

ezentúl az apátok minden igyekezete kárba veszett, hogy a szép és jöve-

delmez birtokot véglegesen visszaszerezhessék.
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Zsigmond király idejében Vág-Ujhely Stibor vajda kezébe került s

ennek köszönheti egyházi központtá való emelkedését. Stibor ugyanis vég-

napjait elközelgetni érezvén, elhatározta, hogy „a saját, a szülei és jótevi

lelki üdveért, valamint bneinek bocsánatáért, nemkülönben mostani, volt

és jövendbeli barátaiért, a Boldogságos szz Mária tiszteletére és a legfbb
Isten dicsségére és imádására", a vágujhelyi plébánia-templomot prépost-

sági templommá alakitja át s azt az ágostonos kanonokok számára ren-

dezi be.

Alapitó-oklevclét a vallásos érzés vajda 1414-ben adta ki s még
ugyanazon évben nyerte Zsigmond király megersitósét is. Az új ágostonos

prépostság a régi plébánia hihetleg kibvített épületében lett elhelyezve s

egyelre 12 szerzetes befogadására volt berendezve. Els prépostja Péter,

csejtei plébános, Stibor vérrokona lett, kit még maga Stibor jelölt ki kegyúri

jogánál fogva. Stibor az alapítással már régebben foglalkozott s csak hosz-

szas és érett megfontolás után adta ki alapítólevelét. Erre mutat azon kö-

rülmény, hogy az alapításra vonatkozó szándékát már 1413-ban bejelentette

Kanizsay János prímásnak, s tle az egyházi engedély megadását kérte. A
primás piacenzai Máté esztergomi kanonokot és jogtudort küldte ki a hely-

színére, hogy a szükséges vizsgálatot megejtse s a primás nevében intéz-

kedjék. Máté egy másik kanonok-társát vevón maga mellé, megjelent Vág-

Ujhelyen s ott Stiborral egyetértve elintézte az ügyet. Az alapítás egyházi

részrl csak 1419-ben nyerte véglegesítését.

A prépostság igen érdekes történetét újabban Reviczky Bertalan csejtei

plébános írta meg.

Stibor adományából a prépostság a Boldogs. szz Máriáról elnevezett

plébánia összes javait kapta, a Leszkov nev birtokon lev fiókegyházzal

egyetemben. Azonkívül Pobeclim és Bassnocze nev falvakat a Vág folyó

mentén, a mely birtokokba Péter prépostot és kanonokjait, még ugyanazon

évben, Zsigmond parancsára, a nyitrai káptalan vezette be.

Kétségtelen nyoma van annak is, hogy Stibor vajda az újonnan ala-

pított apátság részére új templomot épített, vagy legalább a régit teljesen

átalakíttatta. Mert 1419-ben jelenti István váczi püspök, hogy az esztergomi

érsek megbízásából felszentelte a vág-uj helyi prépostsági és a lieszkai filiális

templomot.

A prépostság birtokviszonyaiban csak 1431-ben állott be némi válto-

zás. Ez évben ugyanis ifjabb Stibor megengedi a prépostságnak, hogy Vág-

Ujhely tetszés szerint választandó vizénél malmot építhessen. Ugyancsak

ez idben, surányi vára közelében fekv Andód községet adományozta a

prépostságnak. Végrendeletében pedig, mely szintén 1431-ben kelt, elren-

delte, hogy budai háza eladassék s annak árából a prépostságnál egy mise-

alapítvány létesíttessék. Beczkói kincstárából is jelentékeny adományt ha-

gyott a prépostságnak.

Az ágostonos kanonokok azonban nem nagy békének örvendhettek Vág-

Ujhelyen. Bejövetelük után nem sokára kitört a huszita-mozgalom s

folyton rettegniük kellett e haramia-néptl. 1449-ben tehát, Széchy Dénes

prímás engedélyével, Beczkóra mentek át s az volt a terv, hogy a beczkói

plébános elfoglalja a vágujhelyi plébániát, az ágostonosok részére pedig,

Beczkó akkori ura, alsó-lendvai Bánffy Pál monostort fog építeni. Ennek a

tervezgetésnek azonban szomorú vége lett. Az ágostonosok elmentek ugyan

Beczkóra, de az uj kolostor soha fel nem épült, a beczkói plébános pedig

elfoglalta a vágujhelyi plébániát és azt önállósította, míg a prépostsági épü-
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leteket teljesen elhanyagolta. Ily módon a rend csaknem teljesen kiveszett

s csupán egy-két, a vidéken ide-oda bolyongó tagja maradt. Végre 1514-

ben, hosszas utánjárásra sikerült Mátyás prépostnak kieszközölnie, hogy az

elhagyatott prépostság felsegélyezése czímén a vágujhelyi plébánia ismét

egyesíttessék a prépostsággal. A prépostság ezen ujjáalkotásának dicssége

Bakács Tamás primás nevéhez fzdik. rendelte el az egyesítést s annak

foganatosításával András csejtei és Jeromos galgóczi esperes-plébánosokat bízta

meg. A mohácsi vész után azonban az ágostonosok kénytelenek voltak

véglegesen lemondani a prépostságról.

Az ágostonos prépostok közül ismerjük Pétert 1414— 1419-ig; Mártont

BAJMÓCZ VÁRA.

1419—1454; Báthy Mátyást 1514—1528.; II. Mártont 1528-ból; Venczelt

1534. táján és Lachurt vagy Lászlót 1538-ból.

Csendes elvonultságban, üdvös munkálkodásban töltötték életüket a

Zobor-hegy északi lejtje alatt épült kolostorukban, a pálosok Fels-Elefánton.

A kolostort, mely a török idkben az összes magyarországi pálosok-

nak volt mentsvára s hol féltékenyen rzött irodalmi kincseiket az enyé-

szettl megóvták, Elefánti Dezs alapította 1369-ben. így állítja ezt a zobori

konvent levele, mely I. Lajos király parancsára adatott ki s mely a rendet

az uj kolostorba s annak birtokaiba vezette be. Az alapító fia száz hold

földet hasíttatott ki a monostor részére Fels-Elefánt határában. Fia, Ele-

fánti Mihály pedig egy szlt és hét kre járó malmot rendelt a remeték

ellátására. (0. L. D. 0. 6257.)

Az Alsó-Elefánton lakó Elefántiak megirigyelték a gyors virágzásnak

indult kolostort a fels - elefántiaktól s irigységüknek kisebb-nagyobb bo-

szantásokkal adtak kifejezést. Már 1393-ban panaszkodik Péter perjel, hogy
rzsével elzárták a Nyitra vizét ós malmuktól elvonták, úgy, hogy három
k víz hiánya miatt szünetelni volt kénytelen. A perjel maga mellé vévén

69*

Pálosok.
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Kaplai János országbíró elefánti tiszttartóját és más fels-elefánti nemese-

ket, a helyszínére ment s a rzse-torlaszt elvágatni iparkodott. Elefánti

Mátyás azonban reájuk tört, kardot rántott s iszonyú szitkozódások között

több sebet ejtett a perjelen. (O. L. D. 0. 7902.) 1398-ban pedig Dénes per-

jel nevében Péter pálos emel ellenök panaszt Széchényi Frank országbíró

eltt, több rendbeli erszakoskodásuk miatt. Az ügy megfordult a király

birói széke eltt is s a panaszt a nyitrai káptalan emberei : Mihály klerikus

és ismét István pap ; a király emberei : Családi György
;
majd utóbb Bos-

sányi Lrincz, igaznak is találták. Mi lett az erszakoskodó urak büntetése,

az az okiratokból nem deri ki. (0. L. Acta Paul. Elef. 71—5.)

A kolostor, mely igen szerény anyagi viszonyok között élt, csakha-

mar, a pálosok közkedveltségének csalhatatlan jeléül, elég tekintélyes bir-

tokokra tett szert egyes környékbeli urak jóvoltából. 1371-ben az alapító

fia, Elefánti Mihály, Leustákfalván 60 igányi, Bajnokfalván 42 igányi föl-

det, 3 igányi rétet, mely Nagyrét nevet viselt és az alsó-elefánti út mellett

3 igányi szántót adott a Ker. Sz. Jánosról elnevezett kolostornak. (0. L.

D. 0. 6176.) 1396-ban Ugróczi Lrincz végrendeletileg reájok hagyta Velka-

polyát, az ugróczi, zlatnai és pázsiti malmokat ; Ugrócz jövedelmébl évi

100, Pázsitéból és Zlatna jövedelmébl évi 50—50 forintot. (0. L. Paul. f.

11—5.) Az Ugróczi-féle hagyatékba a kolostor 1397-ben igtattatott be. (0.

L. Paul. E. 8—1.)

A pénzbeli hagyomány miatt, mert hát pénzt e korban sem adott ki

az ember szívesen, sok pereskedésük támadt. Már 1399-ben panaszolják,

hogy Bucsányi Bodok unokái, Ugróczi örökösei, nem fizetik a nekik járó

25 márkát, (0. L. D. 0. 8439.) St 1401-ben az örökösök közül Bossányi
Lrincz és fia János, semmibe véve Lrincz végrendeletét és a káptalani

beigtatást, Velkapolyát sajátjuknak tekintették s azt a maguk számára mí-

veltették. (0. L. D. 0. 8673.) Egy 1400-ban a zobori konvent által kiállított

oklevélben Bossányi János és testvére Jeromos, bevallották, hogy Barathkai

(Ugróczi) Lrincz, mikor a török ellen hadba menni készült, végrendeletileg

úgy intézkedett, hogy velkapolyai birtoka az elefánti pálos zárdáé legyen,

st bizonyos összeg pénzt is hagyott a kolostorra, azon szándékkal, hogy
azon a kolostor ujjáalakíttassék, illetleg alapítása kiegészíttessék s ígérik,

miszerint e birtok-elidegenítés ellen, a szent czélra való tekintetbl, nem
emelnek óvást. (0. L. D. 0. 8584.) Mégis már 1407-ben a velkapolyei bir-

tokból járó 100 frt miatt ismét perlekedik Gál barát, Mátyás perjel megbí-

zásából. (0. L. D. 0. 9292.) A kolostor hosszas perlekedés után, csak 1420-

ban ln Velkapolye birtokába, Sebestyén gradnai fesperes által, beigtatva.

(0. L. D. 0. 10979.)

Ujabb adományban részesült a kolostor a Forgáchok részérl 1415-ben,

akik már 1396-ban is egy szlt adtak. A kiváló család ugyanis az elefánti

pálos zárdát választotta temetkezési helyül s ott sírboltot készíttetett magá-
nak. Ez okból Péter, nyitrai fispán, a templomban egy oltárt emelt a Szent-

háromság tiszteletére, a zárdának pedig odaadományozta azt a birtokrészt,

mely Majkóczon t illette meg. Mint egy más okmányból tudjuk, ez a rész

Majkócz határának fele volt, mert a másik felet Forgách György, Péter fia

és Forgách János meg István birtokolták. (0. L. D. O. 10358.)

1423-ban Korosi Gál neje, Ujfalussy Márton leánya rendelkezik a ko-

lostor javára. Nekik hagyta Újfalu, Léh, Banka és egyéb atyai birtokok

jövedelmébl t hitbér- és leány-negyed czímén megillet résznek 2
/i részét.

(0. L. D. 0. 11356.)

Igen érdekes adományban részesült a kolostor 1429 táján. Megjelent

ugyanis a barátok eltt bizonyos Molnár Tamás nev nyitrai polgár s egy
lepecsételt zacskót adott át a perjelnek, azzal a kikötéssel, hogy a zacskót

csak halála után szabad felbontani s a benne lev tárgyak akkor a kolostor

tulajdonába mennek át. Tamás 1429-ben meghalt, Pál elefánti pálos pedig

elvitte ekkor a zacskót Nyitrára s ott a káptalanban, mint hites helyen fel-
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bontatta, kérvén, hogy a benne talált tárgyakról leltárt készítsenek. Ezen
leltár szerint a titokzatos zacskó a következ, az akkori polgárok ékszereire

világot vet dolgokat tartalmazta : Egy kis ezüst kereszt, mely ezüst lán-

czon csüggött ; 51 drb kisebb és 6 drb nagyobb széles forma ezüst-gomb
;

12 aranyozott ezüst-gomb, melyek csengety módjára készültek ; két fibula,

melyet akkor „kussen"-nek neveztek ; két nyakláncz ; 24 drb fibula ; 4 drb

gyr ; 20 drb aranyozott ezüst-gomb ; ezüstbl készült öv és egy vastag

régi ezüst-érem.

1490-ben ismét örököl a kolostor. Mihály zeucheni plébános eltt Praz-
nolcsi Péter Praznolcs birtok felét, az ott lév lakóházat, a malmot, két ha-
lastavat, valamint összes szerzett és öröklött birtokait, úgymint : Szarkaház

nev néptelen pusztát Praznolcs mellett, Porba, Kelecsény és Hunyarad
birtokok felét s mindazon birtokokat, melyeket Praznolcsi István nekik el-

zálogosított, az elefánti kolostorra hagyta, egyúttal a zárt helyiségek kul-

csait is átadta. (0. L. Paul. E. 15—5.) Megelzleg 1448-ban pedig Herbolti

Liptay Bálinttól, alamizsnaképen, Cserenen nev barsmegyei birtokot kapta.

(0. L. D. 0. 14192.)

Részint egyesek kegyes hagyományaiból, részint a királyoktól nyert

szabadalmak folytán, a két Elefánt egész környékén, st jó távol innen, a

N.vitra vizén csaknem minden malom az elefánti pálosoké volt s pálos-ma-
lommal szemben, vagy annak szomszédságában, tilos volt ujabb malmot
építeni. Ezen körülmény azután sok és hosszas perek szülanyjává ln. így
1400-ban Elefánti Mátyást és Lászlót, 1424-ben Wicsápi Sándort, 1428-ban
Mezkezi Gáspárt, 1429-ben Forgách Györgyöt és nejét Apponyi Anikót
perlik malomvisszaélések miatt s a pereket nagyobbrészt meg is nyerték.

(0. L. D. 0. 8622., 11596., 11982., 12163.)

1500-ból ujabb örökség részese lett a zárda. Ugyanis Családi Péter, a

nyitrai káptalan kiküldöttei eltt akként rendelkezett, hogy holttestét a szent

Jánosról elnevezett elefánti pálos-kolostorban temessék el. Ezért viszonzásul

a kolostorra hagyta Chysolcs nev pusztáját. Miután azonban a puszta 32

frt erejéig zálogba van adva, hogy azt visszaválthassák, 2 nagy edény bort,

100 szapu idei búzát adatott nekik. Azonkívül reájuk ruházta a következ
adósaitól járó összegeket : Brogyányi Györgytl 5 frtot, Praznóczy György-
tói három felszerelt katonát és 1 frtot, Assakürthy Ássa .Jánostól 1 frtot,

Bori Benedektl 1 frtot, szent-mihályúri Pap Jánostól 1 frtot. (Zerdahelyi lt.

Ab. No. 62.)

Az elefánti pálosok perjelei, vagyis házfnökei sorából, számosnak em-

lékét tartották fenn az oklevelek. így ismerjük a következket : Mihály

1383., Péter 1393., Dénes 1397. és 98., György 1399., Ferencz 1405., Mátyás

1405., 1407., László 1411., János 1415., 1417., 1418., 1420., 1424. és 1425.,

Balázs 1426., Sebestyén 1427., Bertalan 1429., László 1432., Berecz 1438.,

Endre 1439., Endre 1452., Péter 1469
, Pál 1491., Bruman Máté 1496., Be-

nedek 1498—1505 , Szegedi János 1505., Tamás 1510., Csanádi Albert 1513.

és Endre 1518-ból.

Az imént elsorolt monostorokon kivül kétségtelen, hogy a megye te-

rületén még mások is voltak, a melyeknek azonban ma már vagy teljesen

nyoma veszett, vagy melyekrl nevüknél több adat alig maradt reánk.

A szent Ferenczrl elnevezett kolduló-rendnek, a Ferenczeseknek, leg- Ferenczesek.

régibb kolostora, az eddig napfényre került adatok szerint, a Nyitra városa

mellett fekv Kövesd-hegyen állott. Alapítási évét nem tudjuk, de a Feren-

czes évkönyvek egyhangúlag 1248. köré helyezik. Alapítója szintén isme-

retlen. A kolostor azonban nemsokára a tz martaléka lett. Szlsy Sán-

dor comes ugyanis 1321-ben panaszkodik, hogy elvesztette levelét, mert az

elégett, mikor a minoriták nyitrai kolostora leégett. A kolostor e bajt ki-

heverte ugyan, de felvirágozni sohasem tudott. 1441-ben ismét elpusztult.

Ekkor Forgách -János ütött rajta, nem tudni mi okból, ghymesi embereivel.

Az épületeket szétdúlta, a szerzeteseket pedig szétztc. A Ferenczesek maga-
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nál a római pápánál kerestek ótalmat. Keserves panaszaikra a pápa meg-
hagyta az esztergomi érseknek, hogy a hatalmaskodási perben vizsgálatot

inditson. A szegény barátok pedig nekiláttak, bejárták alamizsnát szedve

a megyét és — most már másodízben — újra felépítették a kolostort.

Nyugtuk azonban ezután sem volt, mert például 1506-ban Podmaniczky István

nyitrai püspök már ismét hatalmaskodás ellen veszi ket pártfogásába s

visszaadatja nekik a Nyitra vizén épült barátmalmot,

Mikor a hatalmas Csák Máté csillaga letnt, Galgócz vára Ujlaky Mik-

lós kezére került. Az uj tulajdonos rögtön elhatározta, hogy a szentséges

Megváltóról elnevezett Ferenczes-tartomány tagjai részére társházat épít.

Szándékát közölte Vitéz János prímással, ki azt helyesnek és üdvösnek

ítélte. Nagyobb biztonság kedveért azonban II. Pál pápa engedélyét is ki-

kérte. A pápa 1465. május 28-án kelt brévéjével megadta az engedélyt oly

módon, hogy a barátok temploma a Mindenszentekrl elnevezett kápolna

legyen. A kolostornak, melynek kerületén belül a gazdasági épület, a refek-

torium, a zárda, a temet és a hálószobák állhatnak, a kápolna környékén

kell állania s külön haranglábbal kell bírnia. (0. L. D. 16208.) így

épült fel 1465. táján a Ferenczesek galgóczi kolostora.

Csaknem ugyanezen idben, 1467. táján telepedtek meg a Ferenczesek

Szakolczán. Kinek köszönhették a kolostor felépítését, ki volt védjük e moz-

galmas idkben, annak nyomát az évkönyvek nem rizték meg.

Számos birtokkal és egy-két szállással voltak képviselve a megye te-

rületén a szerzetes lovagok.

Templomosok. Pöstyén közelében a templomos lovagok egykori dicsségét még ma is

hirdeti néhány mvészi kezekre valló rom. A nagy terjedelemre valló romok

között, a tágas mansio közepe táján, hatalmas csúcsíves templom alapfalai

látszanak. A belle származó kfaragványok ma is csodálatot keltenek. Mi-

kor azután a templomosok vagy keresztes lovagok 1312-ben eltörültettek, örö-

köseik Pöstyénben, valamint a Csejte vár kötelékébe tartozott Rakoviczon a

János vitézek lettek. A Nyitra völgyében pedig Kovarczon maradt fenn némi

homályos emléke az egykor ott tanyázott templomos lovagoknak.

A szent Jánosról elnevezett elefánti zárdán kívül, valószín, hogy

Nagy-Tapolcsányban is létezett pálos kolostor. Erre látszik vallani az a kö-

rülmény, hogy egy, a nyitrai káptalan által 1382-ben kiállított oklevél ta-

núskodása szerint, Ravasz János, a szent János evangélistáról elnevezett

tapolcsányi kolostornak, György nev perjele eltt készíttette el végrende-

letét (Zerdahclyi lt. f. 1—67.)^

Tudjuk, hogy kivált az Árpádok idejében, kbl ersen és mvészi-

esen épült templom csak igen kevés s többnyire csupán püspöki székhe-

lyeken, nagyobb apátságok vagy prépostságok, meg a pálos, domonkos és

ágoston-rendiek kolostorai mellett állott. Kisebb községekben, st az úgy-

nevezett mezvárosokban is leginkább fatemplomok állottak.

Templomok. A megye területén a legrégibb idktl kezdve több templom emléke ma-

radt fenn. A megyei hagyomány szerint egyik legrégibb templomunk az a

kápolna lenne, mely Darázs községe fölött, a Zobor-hegy utolsó nyújtványán

áll s véd szárnyait a messze elható síkság felé terjeszti ki. Magáról e temp-

lomról okleveles említésünk nincs, de tudjuk, hogy Darázs a zobori si

konvent fiók-egyháza volt s a darázsi hívek lelki gondozását mindig a ben-

czések közül választott pap végezte. A kápolna építészeti stílje, amennyiben

seredetiségében fenmaradt volna, némi tájékozást nyújtana ugyan régi-

sége fell, de pontos kormeghatározásra elég alapot nem képez.
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A románkorbeli

templomok közül em-

lítendk : A clivéki

templom. Ez Pasteiner

leírása szerint egyha-

jós, félkör záradékú,

nyugati homlokzatán a

templom testébe épített

négyzetes toronynyal,

melynek páros és hár-

mas ablakait oszlopocs-

kák válsztják el. Ere-

detileg gerendás meny-

nyezete volt. A daróczi

egyszerbb temeti ká-

polna, bejárata fölött

két pilléren nyugvó

karzattal. A szádoki fal-

kerítéssel ersített

templom egyhajós és

egytornyú, egyenes zá-

radékú ; félköríves ku-

polájának bélletét egy-

egy fél oszlop- törzs ta-

golja. Ide tartozik a dis-

kai templom is (1075).

Magának Nyitra

városának négy plébá-

nia-temploma volt. A
mária-hegyi, a kövesdi, a szent királyról elnevezett párutczai és a szent

Mihályról elnevezett városi plébánia-templom.

Régi, a csúcsíves korból származó templomok még : a sellyei, peresz-

lényi (1322), komjáti (1394), kovalói (1400), a dejlei, a vittenczi, szent-vidi

vagyis nagy-kosztolányi, lancsári, csejtei, privigyei plébánia-templomok. A
szakolczai templom három-hajós csarnok, oldalhajói alacsonyabbak és

nyolczszögek, szentélye szabályos, a torony a középhajó els szakaszába

van építve. A vágujhelyi XV. századbeli alkotás. A régi templomból azon-

ban ma már csak a támpillérek, a szentély-záradék és egy-két ablak ma-

radt meg.

A vallásos élet felbuzdulására mutat az a körülmény, hogy egyes he-

lyeken már a legrégibb idktl fogva külön búcsu-engedélyek voltak. így

Nadlánynak, hol egy Bold. Szz Máriáról czímzett templom állott, VI.

Kelemen pápa 1345-ben engedélyezett búcsút (Theiner L), 1400-ban pedig

Kovaló községe részesült ily pápai kegyben. (Mon. Vat. IV. 234.)

A plébánosok, e korban inkább, mint bármikor, a nép valódi barátjai,

minden ügyes-bajos dolgaikban jogi tanácsosai voltak. St egyes plébáno-

sok a jogi téren oly gyakorlatra tettek szert, hogy a legkiválóbb családok

jogi képviseletét k vezették. így tudjuk, hogy a bazini grófok összes

ügyeik védelmével János nyitrai plébánost bizták meg 1401-ben. (0. L. D.

0. 8624.)
A plébánosok jövedelmére és a nép által fizetett szolgálólányok mennyiségére nézve,

a telepítési engedély-okiratokon kívül, valóságos kongrua-bevallásokkal és jövedelmi meg-

I. FERDINÁND.

Papság.
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á'.Iapodásokkal is találkozunk. Ilyen 1332-bó'l az elefánti pap jövedelmének megállapítása
(O. L. D. 0. 2098.) és 1493-ból a sztrázsai pap kongruája. Ez utóbbit Zsigmond pap maga
jegyezte fel egy misekönyv lapjára, a mely misekönyvet a Mária Magdolnáról elnevezett
sztrázsai vagy magyarosan eri templomnak Maczek Mátyás és neje, Orsolya vettek volt 25
frton. A feljegyzések szerint a plébánosnak volt egy szlleje, melyet a hívek voltak kötelesek
gondozni. Ezenkívül minden hív köteles egy mér gabonát, egy csirkét és a ki tehenet
tart, egy sajtot adni. Mindenszentektl egész Szent-György napjáig a templomgondnok kö-
teles hetenként 7 gyertyát adni, a melyeket bizonynyal közadakozásból vettek. Az els és
másod évben kötelesek a hívek a plébános földjeit felszántani, azontúl a földeket a plébá-
nos maga mívelteti, ha bírja. Keresztelért két csirke és két kalács jár. Haláleset alkalmá-
val, ha a halott vendég, vagyis stelepes volt, a pap a holttetem mellett kilencz leczkét
olvasott s ezért járt neki 9 garas. A temetés stólája felntteknél 4, gyermekek után egy
garas volt. Azonkívül egy garas járt a harangozásért és egy garas a keresztért. A temetés
után az örökösök, talán a halotti tor váltsága czimén, egy mér búzát adtak a papnak.
(Észt. kpt. It.)

VI. A VARMEGYE SZEREPE A NEMZET TÖRTÉNELMÉBEN.

A rendezkedós nagy munkája, a bens szervezetlenségbl folyó szemé-
lyes jelleg viszálykodások, egy pillanatra sem hátráltatták Nyitravármegye
nemes közönségét azon kötelmek teljesítésében, a melyekkel, mint az ország

egyik elkel részének, a haza körül szorgoskodnia kellett. Fekvésénél és

azon politikai irányánál fogva, mely történelmünk egész folyamán megjege-
czesedve háramlott nemzedékrl-nemzedékre, a nyugati határ re, az ország

elbástyája volt. Pozsony- ós Sopronvármegyék kivételével nincs is a kö-
zépkor egész folyamán megyei terület, mely annyi s oly elvi jelentség
harcz és háború szintere lett volna, mint éppen Nyitravármegyónek sokat

szenvedett földje. Es éppen ezen három vármegyének legfbb érdeme, hogy a

német és szláv áradat ellenében, ezek anyagi és szellemi támadásaival szem-
ben, a hon szilárdan és csonkítatlanul megállott. Ennek a szerepkörnek h
és becsületes betöltésében nyilvánul Nyitravármegye nemzet-politikai jelen-

tsége.

"császLokklT
1 A honfoglalás s az azt követ kalandozások mozgalmas éveiben, a

határrök és a végvárak állottak résen s védték a betolakodóktól a külföl-

dön harczolók hazáját. Szent-István egész életében békére törekedett. Mégis
a körülmények több izben harczba sodorták. Ezen harczokból bven kiju-

tott a megyének. 1010—1018 körül lehetett, mikor István a leDgyelek ha-

talmas herczegóvel, Boleszlóval hadakozott. A változó szerencsével folyó

háború színtere Nyitravármegye s a vele szomszédos terület volt. A fels

megyék állhatatossága és vitézsége mellett 1018-ban sikerült e veszélyes

ellent az országból végleg kiszorítani.

1030-ban Konrád császár vezetett hadat az ország ellen. Míg a f-
sereggel a Rába felé igyekezett, addig szövetségese, a cseh király kalandor

fia, Bretiszláv herczeg, Pozsony- és Nyitravármegyékre tört s azokat tzzel

és vassal pusztította, lakóit leölclöste, rabszolgákul vitte. A fsereg legyzé-
sének híre takarodóra bírta a szövetséges cseheket is.

Az Aba által 1041-ben indított szerencsés kezdet, de szomorú vég
hadjárat ismét gyászt és pusztulást hozott Nyitrára. Henrik császár 1042.

nyarán jött nagy sereggel az országba s mert az ingoványos soproni talajt

nem találta elég alkalmasnak a háborúra, átkelt a Dunán, a Vágmentére
tört és egész a Garamig hatolt elre, pusztítva, perzselve mindent, mi útjába

akadt.

Ezen hadjárata alkalmával kezébe kerítette Nyitra várát és városát,

Bánya, Galgócz, Sempte és Szolgagyr várakat s az egész országrészt,

melyet Bretiszláv közbenjárására Endre herczegnek, István király unoka-

öcscsének adományozott oda.
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Azonban a herczeg hadsereg hiányában nem tarthatta magát ez or-

szágrészben s Aba hadai ell visszamenekült Csehországba. Nyitravár-

megye és vele az egész felsvidék tehát ismét Aba uralma alá került.

Mikor a csanádi táborból kiküldött követek hívására megjelentek az

ország határán a magyar herczegek, Endre és Levente, Péter király a Garam
és Nyitra között táborozott. Itt érte t a pogány magyarok hírnöke Hogy
trónját megersítse, eladta az ország függetlenségét III. Henriknek. Ugy
látszik, nem bizott ebben a környékben, annak szabadság-vágyó lakóiban.

Elhagyta a Nyitra síkját, Zsitvatnól átkelt a Dunán és Fehérvár felé ve-

zette jobbára német zsoldosokból álló seregét, a hol azonban már Endre

király zászlója lobogott s a honnan Péternek menekülnie kellett.

Endre, midn trónját megszilárdította, behívta külföldön tartózkodó

öcscsét, Béla herczeget és orosz szokás szerint megosztá vele országát. A
45 vármegyébl 15-öt engedett át Bélának s ez utóbbiak között szerepelt

Nyitravármegye is. Ezen herczegi birtoklás különben egész Kálmán idejéig

tartott s bizonyos önálló rendelkezési joggal birt. E területeken ugyanis a

birtokos királyi herczeg volt úr, biró és hadvezér. Élvezte a királyi jöve-

delmeket, pénzt veretett, birtokokat adományozott, de ez utóbbit mindig a

király megersítésétl tették függvé.

Péter elüzetéseért, pártfogója, a német császár 1051-ben boszuló had-

járatot indított a magyarok ellen. A fsereg a Zala forrásai fell közeledett,

míg a portyázásra szánt melléksereg, Gebhardt püspök, Welf karantán her-

czeg és a cseh Bretizláv vezetése alatt, a Dunán haladt lefelé s ismét a

Vág és Nyitra völgyét özönlé el. Endre és Béla, kik a fsereg kiéhezteté-

sével és körülkerítésével voltak elfoglalva, cselhez folyamodtak s Henrik

császár nevében levelet írtak a portyázó sereg vezéreinek, hogy pusztítsák

el hajóikat és sietve térjenek vissza Németországba. Gebhardt és társai fel-

ültek a cselnek s elhagyták ezt a területet.

Salamon idejében Nyitravármegye, mint Géza herczeg birtoka, a ki-

rály-ellenes táborhoz tartozott. A kemeji ütközet után, melyet árulás avatott

Salamon gyzelmévé, Géza herczeg Vácz felé menekült. Itt találkozott só-

gorával, Ottóval és öcscsével, Lászlóval. Velük volt az egész felvidék, valami

10 zászlóalj, melyhez a Gézát kísér bihari zászlóalj sorakozott 11-diknek

s Ottó cseh hadai 12-ik zászlóaljnak. Salamon hada állítólag 30 zászlóaljból

állott. A nevezetes mogyoródi ütközetben Nyitravármegye hada elsrangú

szerepet játszott.

Tudvalevleg e csata után Géza ült Szent István örökébe. Nagy id
kellett azonban, míg trónja megszilárdult és sok jó magyar vére hullott a

haza földjére, míg Salamon végkép visszavonult. A küzdelembl Nyitravár-

megyének is kijutott. IV. Henrik 1074-ben haddal jött az országba, mint

Salamon védje. Útját Pozsonynál a Duna balpartján folytatta. Géza ellen-

ben seregével a Csallóközbe húzódott, míg a felvidéken elrendelte, hogy a

német sereg útjából térjenek ki, minden élelmet pusztítsanak el, lovat és

marhát magukkal vive a Garam mögé húzódjanak. A német sereg Semp-

ténél átkelvén a Vágón, Salamon három zászlóaljjal elre sietett s Nyitra

vára elé vonult. Henrik császár nyomon követte t. A várat vitéz rség

védte. Ifjabb vitézek gyakran ki-ki csaptak és csipkedték Salamon hadát

;

közeledtek, futottak. Bátor Opus utanok iramodott, egyet utolért és levágott

s a város bezárult kapuját döngeté hatalmas bárdjával. A nyitraiak dárda-

kai hajigáltak reá, lovát megölték, de nem sebesült meg s büszkén tért

vissza övéihez. Mikor IV. Henrik hallá, ezzel a kérdéssel fordult Salamon-

Magyartrszág Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. '0
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hoz : Van-e Gézának és Lászlónak sok ily vitéze ? Salamont e pillanatban

megszállta a nemzeti büszkeség s e meggondolatlan választ adta: „Van
bizony, még pedig sok és sokkal jobb!" „No akkor — felelt a király —
nem kapod vissza országodat soha."

A német had átkelt a Nyitra vizén s tovább haladt. Átkelt a Gara-
mon, az Ipolyon s egészen Váezig jutott. Géza királyt nem találta. A sereg-

ben fogyott az élelmi szer, pusztított a halál. Géza pedig módot talált a meg-
vesztegetésre s kiütött a zúgolódás a hadban. Henrik belátta, hogy tovább
haladnia nem lehet s több heti sikertelen táborozás után elhagyta az orszá-

got, Tudjuk, hogy Salamon utóbb, László idejében, a körülmények kény-
szerít hatása alatt lemondott igényeirl s egy ideig békében maradt. Midn
pedig nyugtalan vére új lázadás szítására bírta, László elfogatta t s elzá-

ratta. A köztudat szerint Salamon börtöne a visegrádi vár ma is fennálló

tornya volt. Csak Muglen híres krónikája állítja, hogy Salamon Nyitra várá-

ban szenvedte fogságát.

.
Mikor László hatalmas uralkodásának idejében Bretiszláv összeveszett

atyjával, II. Vratiszlávval, a csehek „medve" természet herczegével, két

ezer fegyveresével, mint menekült, Magyarországba jött. László szívesen

fogadta rokonát s míg t magát udvarában helyezte el, embereit a Bánya
vártól észak felé húzódó hegység aljában telepítette meg.

1108. szeptemberében ismét a német és cseh sereg pusztított Nyitra

vármegyében. A rendkívül ambicziózus V. Henrik, felhasználva a Kálmán
és Álmos közt folyó viszályt, ismét szerencsét próbált a német fennhatóság

megalapításával. Pozsonynál lépte át a határt s ugyanakkor szövetségese

Szvatopluk, a csehek új herczege, Trencsénnél tört az országba. V. Henrik

Pozsonyt zárolta körül, Szvatopluk pedig, kinek vadsága még e korban is

közmondásossá vált, a Vág jobb partját égette fel. A magyar sereg a Vág
balpartján, Nyitravármegye területén állott, A seregek folyton csipkedték

egymást, dönt ütközetre azonban nem került a sor, mert Szvatopluknak

vissza kellett sietnie országába, melyet Kálmán szövetségese, a lengyel

III. Eoleszló támadott volt meg ; Henrik pedig elunva az eredménytelen

ostromot, visszatért hazájába. A magyarok ekkor átkeltek a Vágón és a

Morva vizén s visszaadván a kölcsönt, a morva határokat pusztították el.

villongások. Ez volt Nyitrának veszte. Kálmán ugyanis, visszavonván seregeit az ország

belsejébe, nem tudta megakadályozni, hogy Szvatopluk, kis öcscsével, Ottó-

val egyesülten, 1109 februárjában, hirtelen az országra ne törjön s a befa-

gyott folyókon átkelve, Nyitra alatt ne teremjen. A becsapás oly hirtelen

és váratlan volt, hogy a nyitrai rségnek éppen csak a kapuk bezárására

\ maradt ideje. Mire Szvatopluk betörésének hire terjedt s a megye lakói

mindenünnen Nyitra felé siettek, hogy a várba meneküljenek, Szvatopluk,

ostromra nem lévén elkészülve, már visszatérben volt. így történt, hogy
számtalan menekül egyenesen neki futott a vérengz ellenségnek. A cse-

hek nagyszámú foglyot ejtettek, számos falut felgyújtottak s gazdag zsák-

mánynyal tértek haza.

II. István lobbanékony természete, szenvedélyessége sok haszontalan

kalandba keverte az országot. Mikor 1123-ban a nyugtalan Jaroszláv védje
gyanánt kivezette a sereget Ladomér alá, az urak hangosan adtak kifejezést

elégedetlenségüknek. Ámbár Jaroszláv saját vigyázatlansága miatt orgyilok

által már elveszett, a király mégis követelte, hogy a város ostromához fog-

janak. Ekkor elállott Kozma, ivadéka Pázmánnak, ki Szent Istvánnak a

kardot felkötötte, maga is hatalmas ember a Nyitra vidékén, se a For-
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gáchoknak és monclá : „Uram, mit csinálsz "? Ha sok vitézed halálával a

várost be is veszed, kit fogsz tenni herczeggé ? Nagyjaid közül valakit ?

Egyikünk sem marad itt ! Vagy talán el akarjátok az országot hagyni, hogy

herczeggé lehessetek ? Mi, urak, nem támadjuk meg a várost. Ha ostromolni

akarsz : ám tedd magad ! Mi hazamegyünk és ott más királyt választunk

magunknak I"

A hatalmas nyitrai úr szava élénk visszhangra talált a táborban.

Elbb a nyitrai seregek, utóbb a többiek is felkerekedtek s elhagyták a

tábort. A magára maradt király mit tehetett egyebet, visszatért is. Mind-

azáltal a nyitrai zászlóalj Kozma rokonainak, Lampert ispánnak és fiának,

Miklósnak vezetése alatt harczolt a dicsséges dalmata háborúban s részt

vett a görög császár ellen ismételten folyt csatáro-

zásokban is. Csak természetes, hogy ahol a magyar

királyok háborút viseltek s hadseregükkel részt vet-

A NAGY-BOSSÁNYI VÁRKASTÉLY.

tek, ott a nyitrai zászlóalj sem hiányzott a küzdk sorából, st sokszor

éppen a fvezetést vette át, így II. Endre idejében, 1213. nyarán, mikor II.

Frigyes a thüringiai landgraffal, Hermannal és a cseh I. Otokárral, IV.

Ottó császár ellen harczolt Szászországban, a csehek mellett egy magyar

csapat is volt, melynek élén Huntpázmán Tamás, a vitéz nyitrai fispán

állott, Holics ostromában részt vett II. Endre alatt a nemesség is s az

Abák nemzetségének egész nyitramegyei ága ott harczolt a legvitézebbek

között, Mikor pedig Endre hosszas vonakodás után, végre elszánta magát

a keresztes hadjáratra, leghívebb követje Tamás fia, Sebes ispán volt, a

Himtpázmánok sorából.

A szomorú emlék tatárjárás alkalmával Nyitra vármegye fényesen

megállotta helyét s aránylag még legkevesebb pusztulás érte. A sajómezei

ütközetben ott volt a nyitrai zászlóalj is. Legjelesebb vitézei hullottak el,

Ellesett .lakab, a nyitrai püspök ; sokan az udvarnoki jobbágyok sorából s a

szolgagyriek közül. Ez utóbbiakból a Hechei testvérek váltak ki. Mihály

elesett, Márton pedig vitézségének jutalmául 1268-ban nemességet kapott.

A veszélyben forgó király életmenti sorában is találunk nyilraiakra.

70*

Tatárjárás.
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Ernye, a szolgagyri vitéz ispán, Kécsi Detrik, meg Forgách Endre, aHunt-
pázmánok közül, Ghymes ura, ki saját gyorsjáratú paripáját adta a király-

nak, míg maga Tamás nev testvérével hátramaradt, hogy az üldöz
csapatot feltartóztassa. még menekült, de Tamás elvérzett a tatárok
súlyos csapásai alatt.

IV. Béla Gömör, Nógrád, Hont és Bars északi erds részein keresztül
menekült. Kíséretének egyes tagjai, részint a kapott sebek, részint a nagy
fáradtság miatt elmaradoztak tle. Mikor a futó király kilépett az erdk
közül s a Zobor lejtin alászállva, Nyitra vára elé ért, már csak igen keve-
sed magával volt. A nyitrai várrség, a vész hallatára felfegyverkezett pol-
gárság, a menekülk siránkozó csapatai meghatva fogadták a szerencsétlen
királyt. A várban megpihent, de maradása nem volt, Pozsonyba sietett.

A nyitrai várrség legvitézebb harczosaiból vód-csapatot alkotott s ezzel

folytatta útját. Jó részük vele maradt, míg a tengerpart biztos menedéket
nyújtó váraiba nem ért.

A tatárok jobb szárnya, a sajómezei ütközet eltt két nappal aratott

gyzelmet Liegnitznél Venczel cseh királyon. Az út tehát nyitva állott a
vad csoport eltt errl az oldalról is. Csakhamar Trencsén alatt termettek s

a bélai úton haladva, a Vág balpartját, a Nyitra völgyét árasztották el. Diadal-
útjuk az egyes ers várak eltt megszakadást szenvedett. Ostromra nem
voltak kellleg elkészülve. Kevéssel utóbb, hogy a király elhagyta volt,

megjelent az els tatárcsapat Nyitra városa alatt, az egész vidék itt szo-

rongott mostan. Az rség s a vele egyesült polgárság ismerte súlyos hely-
zetét, vitézül állott ki a falakra s mindig visszaverte a vad csorda táma-
dásait. A tatár végre is elunta a dolgot, elvonult, s a vármegye fhelye
szerencsésen felszabadult. Utóbb, mikor a király megtért övéi közé, els
útjainak egyikében hálás szívvel kereste fel Nyitra várát. Itt volt 1243-ban
január 13. és 24-e között s rövid idre Turócz várába távozva, február havá-
ban ismét visszatért. Hálája jeléül pedig, mint említettük volt, a hs
várost, 1248-iki szabadság-levelével, a királyi szabad városok sorába emelte.

A nagy csapás nem akadályozta a jó német szomszédot, hogy meg ne
kisértse az országra való hagyományos vágyakodását kielégíteni. Frigyes
osztrák herczeg, teljesen védtelennek hivén Magyarországot, rablócsapa-
taival betört a nyugati végekre. Ott azonban embereire talált. Huntpázmán
Tamás unokái, Kozma és Ehells álltak a védelem élén. Kozma tizenöt

sebbel fogságba került, Ehells azonban visszaverte az osztrákot és sértet-

lenül megtartotta a végeket. Utóbb is, mikor Béla visszatérvén, Frigyes
ellen a bosszúálló hadjáratot vezette, Ehells, akkor pozsonyi ispán a For-
gáchok si dicsségét újabb babérokkal növelte.

v.' htlln.
s A IV> Béla és na István közt dúló harczok alatt, a feketehalmi csata

után IV. Béla Ákos Ernyét, a vitéz nyitrai fispánt küldte lázadó fia V.
István ellen. Azonban István ügyes vezérei, Miskócz Panyit és Csák Péter
meglepték Ernyét, t magát elfogták, seregét szétverték. Az isaszegi csata

után pedig, mely az atya és fia közt békét eredményezett, a nyitrai urak
közül többen István pártjára állottak.

Sokat szenvedett Nyitra vármegye, kivált pedig Nyitra városa a II.

Ottokárral folyt hosszas és véres háborúkban. Az 1271-iki hadjáratban, mely
kezdetben a magyarokra nézve igen kedveztlen vala, Nyitra város, a vár
és a székesegyház a lángok martaléka lett. Ottokár elfoglalván Pozsony
várát, a Kis-Kárpátok mentében haladt seregével s egymás után vette be
az útjába akadt „tornyos" várakat, „sánczos" mezvárosokat. Azután a
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Vágnak fordult, hidat veretett és Nyitráig nyomult elre. Kalauzai magyar
emberek, az V. István haragját fél Beicz Pálfiak : István és Miklós voltak.

A vár ekkor Miklós, nyitrai püspök rizetére volt bízva. A nyitrai zászlóalj

az ispán vezetése mellett a Duna jobb partján gyülekez királyi seregnél

volt, a vár rsége pedig nem tudott soká ellenállani. Vincze, ki amúgy sem
volt még igen ers V. István iránti hségében, meghódolt. A város kaput

nyitott, a várat feladták. Az rség szabadon vonult ki, de a várra és a

székesegyházra üszköt vetettek a csehek. Végre megelégelte Ottokár a pusz-

títást és visszavezette seregét Pozsony alá, hogy átkelve a Dunán, a királyi

sereg ellen induljon.

A szerencsétlenül indult hadjárat szerencsésen fejezdött be.. A királyi

sereg hosszas csatározás után teljesen kiszorította II. Ottokárt az országból. »• Ottokár.

A béke 1271-ben július 2-án Pozsonyban meg is köttetett. A béke-okirat

szerint, a morva-magyar határra vonatkozó kisebb kérdések eldöntése egy

vegyes bizottságra bízatott, melynek tagjai morva részrl: Morvaország

kamarása és a brünni várnagy, magyar részrl a pozsonyi és Mihály nyitrai

ispánok voltak. A béke ffeltétele különben az volt, hogy Ottokár az összes

birtokában lév magyar végvárakat visszaadni köteles. E rendelkezés értel-

mében még július havában visszavonult az rség a nyitrai várba s Vincze

püspök visszatért V. István hségére.

A béke némi megszakítással s egymás kölcsönös csipkedése mellett,

1273-ig tartott. Ekkor, úgy május havában, ismét kitört a háború s Nyitra

másodízben esett cseh kézbe. A Duna balpartján ugyanis mintegy 2000

osztrák, morva és cseh nyomult elre, s mivel a királyi seregek ismét a

Dunán túl voltak, akadálytalanul rabolt és pusztított. A harmadéve meg-

rongált s még helyre sem állított nyitrai vár védelmére gondolni sem lehe-

tett. A püspök és a káptalan menekült, a lakosság nagy része velk ment,

egy kisebb töredék pedig a félig romhalmazt képez székesegyházba zár-

kózott, hol szent Zoreárd és Benedek holttesteit „elég nyomorúságosan"

rizték. Az eUenség behatolt a székesegyházba. Vagy ötven embert meg-

öltek, a csecsemket lábuknál kapták fel és a templom oszlopaihoz csap-

kodták, a templom kincseit elrabolták s az üres városra ismét üszköt

vetettek. Azután, mint tették harmadéve, tovább igyekeztek a Garamig.

Azonban András, bányai ispán, Ivánka fia, a ki családjának ghymesi várá-

ban szervezte seregét, hogy azután a királyi hadak után menjen, vitéz

várrségével ellenállott s az ellenség vereséget szenvedve, gyorsan vissza-

vonulni kényszerült. Ivánka fia András pedig, a nyitrai nemesek élén,

levonult a Dimához, átkelt a folyamon s a német kézbe került Gyr fel-

szabadításában vett dicsséges részt.

Július folyamán végre egybegylt Pozsony mellett a magyar sereg.

Megjelent ott Joakim bán, a Gyrt visszahódított sereggel. Köztük voltak

az Ivánka fiúk is. Tamás, Huntpázmán Ehellsnek vitéz fia 1273. augusztus

5-én meglepte Ottokár gyülöng seregét s azt megverte. Maga Ottokár is

csak nagynehezen tudott Laa várába menekülni. A gyzelem azonban

Ivánka fia András fiának, a hs Tamásnak, csaknem életébe került. Súlyos

sebet kapott.

A gyzelem daczára a magyar sereg nem tartotta tanácsosnak, hogy

a fsereggel már most megütközzön. Visszavonult a Duna mögé. Ottokár

pedig rövid id múlva a Kis-Kárpátok és a Vág vize közt fekv vidéket

elfoglalta. Csak Csejte vár urai, Huntpázmán Kázmér fiai : Pongrácz és

Péter állottak ellen s a cseheket visszavonulásra kényszerítették.
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ív. László. 1285-ben IV. vagyis Kún László királyunk idejében törtek országunkra

másodízben a vad tatárok. Az ár megkímélte Nyitra vármegyét. Pás-

kának, a nyitrai püspöknek, azonban mégis kijutott a gyötrelmekbl. A
király ugyanis, bizonynyal a tatárok jövetelének hírével, titkos követségben,

Rudolfhoz, a Habsburgok séhez küldötte a püspököt. Éppen visszatérben

volt kíséretével együtt, mikor a tatár hordák betörtek. A király Sárosban

tartózkodott. A püspök tehát oda igyekezett. Vele volt öt testvére, néhány

rokona és egy-két szolgája. Összesen voltak vagy tizennyolczan. Valahol a

hevesi erdk táján járhatott, mikor egy ellenséges kún csapat reá támadt.

Kíséretét egy szálig fölkonczolták, t magát mezítelenre vetkztették,

bókokba verték s podgyászát zsákmányul ejtve, tova száguldottak. A meg-
kínzott püspök valamely módon mégis megmenekült s eljutott királyához.

Fájdalomdíjul, még ez évben, Nyitra városát kapta IV. Lászlótól.

A Henrik-fiákkal folyt nagy küzdelemnek egyik epizódja Nyitravár-

megye határán játszódott le. 1287. márcziusában a Henrik-fiák, a Tamás-
fiakkal, a Borcsákkal s másokkal egyesülve, megtámadták IV. Lászlót a

Zsitva partján s hosszabb csatározás után gyztek a királyhoz h seregen.

Annak a szerencsétlen elhatározásnak, hogy Kún László a Henrik-fiák meg-
törését czélozva, szabad kezet engedett ellenök Albert osztrák herczegnek,

szomorú gyümölcsei termettek. Alig hunyta be szemeit IV. László, Albert

már is megjelent a határon, hogy Magyarország ellen képzelt jogait érvé-

nyesítse. Nyitravármegye területébl Sasvárt ós vidékét szakította ki s

hódoltatta meg.

m. Endre. Az ellenségeskedés 1291. aprilisében nyílt háborúra vezetett. III. Endre

serege Fehérvárott gyülekezett. A nyitrai zászlóaljat Mérkfia Gergely, Nyitra

és Bars fispánja vezette oda. Ott volt András fia Ivánka és Ménold fia

Vörös Ábrahám, ki már ekkor Sasvárt szerencsésen visszahódította volt a

némettl. A balparti melléksereg vezére Csák Péter nádor fia, a hírneves

Mátyus volt. A magyarok gyzelmes elhaladását a hainburgi béke fejezte

be, a melynél a magyar érdekeket Ladomér és János érsekek mellett, Peiz

Gergely nyitrai és barsi fispán meg Csák Péter fia Domokos képviselték.

1292-ben a Henrik- fiak ismét királyellenes hangulatba estek. Bántotta

ket a hainburgi béke, mely váraiknak lerombolását mondta ki. Híveik a

a király leghbb embereinek, a Huntpázmán Andrásfiaknak szenesei várát

támadták meg, mely Nyitra közelében feküdt. Azonban sikertelenül. Magát

Henrikfia Miklóst, ki csel által Pozsonyt hatalmába kerítette, Csák Péter

fia Mátyus, ki ekkor pozsonyi fispán volt és a nyitravármegyei Vörös

Ábrahám, Mátyus alispánja, csúfosan visszaverték s elvonulásra kenvszerítették.

IV. László idejétl kezdve sajátságos háborgás vett ert az egész

magyar társadalmon. A nyereségre, erszakra hajlandó magyar urak között

addig sem ment ritkaságszámba a hatalmaskodás, ezentúl azonban való-

sággal rendszeressé vált. Minden jog és igazság megingott, a nyers er, a

féktelen bírvágy kormányozta az elméket.

Nyitravármegyében is az urak egyre-másra emeltek várakat, ersített

tornyokat, sánezokat hánytak, uri lakaikat ersítették, mert a szomszédok

támadásaitól soha biztonságban nem voltak. Voltak azonban a megyében

oly hatalmaskodások is, melyek hosszú idre nemcsak a közbiztonságot és

békét, hanem magának az országnak egységét is megbontották. Ennek a

hatalmaskodásnak lelke, feje és vezére Trencsényi Csálc Máté volt.

Csák Máté. Csák Máté vitéz és eszes, de rendkívül akaratos, nyers és erszakos

természet ember volt. Valódi típusa a szittya nemzedéknek. Kezdetben
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föltétlen híve a királynak s mint ilyen pozsonyi fispán, a Henrikfiak réme

volt. 1297. elején az ország nádora lett. III. Endre úgy számított, hogy, ha a

legveszedelmesebb embert ülteti a nádori székbe, a kötelességérzet egy-

részt leköti kezét a további hatalmaskodásban, másrészt felkölti önérzetét

és becsvágyát a zavarok helyreállításában, a zavargók megfenyítósében.

Azonban csalódott. Csák Mátéban volt sok szép vonás, de nem volt meg
az önuralom, a kötelességérzet fenköltsége. Örömmel vette a nádori méltó-

ságot, de annak csak jogait látta, kötelmeit nem. III. Endre hamar belátta,

hogy hibásan számított s már 1297. végén letette. Mátét a nádori méltó-

ságról s helyébe Aba Amadét nevezte ki. Csák Mátéban felforrt a büszke

és szenvedélyes fúri vér, mely boszúért kiáltott. Fegyveres néppel járta

A MEDNYÁNSZKY-KASTÉLY BKUNÓCZON.

be Trencsén és Nyitravármegyéket, és pusztított mindenütt. A király pedig,

nem tudván a garázda emberrel most szembeszállani, fölhatalmazta a

Forgáchok eldeit és azok szolgáit, hogy Csák Máténak és czimboráiknak,

rokonaiknak s a hozzájok szító népeknek ott és úgy ártsanak, a hol s a

miként lehet s ártani meg ne sznjenek addig, mig Csák királyával meg
nem békül.

A király és I \sák Máté között ez az egyenetlenség mintegy két évig

tartott. 1299. elején, legalább színleg, megbékültek. Csák Máté ismét az

ország nádora lett. Javulni azonban nem javult, és hatalmaskodása még
nagyobb mérveket öltött, a mint az a Divék nemzetség esetébl kitnik.

A Divék nemzetség két tagja: Iroszló, pozsonyi várnagy és Barleus,

István országbíró eltt Divéki István fia István ellen pert indítottak. Divéki
1*1 ván Csák Máté bizalmasa volt. Perleked rokonai ellen tehát a hatalmas
nádor védelme alá menekült. Csák Máté pedig Iroszlót és Barleust váraik-

ból és jószágaikból kidobta, mindent a maga részére lefoglalt, a kárvallott

fieket pedig, mert az alperes István ket Máté iránt való „htlenséggel"
vádolta: húsvét nyolezad napjára, vagyis 1299. április 26-ára, maga eltt

párbajra ítélte. A megszeppent testvérek a királyhoz fordultak pártfogásért.

III. Endre Rátold nev apródját és János esztergomi kanonokot, Almádi
Csaba atyafiát küldé a nádorhoz, azzal az üzenettel, hogy Máté tartózkod-
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jék az ügyben ítéletet mondani, a jogtalanul elfoglalt várakat ós javakat
adja vissza, a megitélt párbaj pedig a király személye eltt fog lefolyni.

Máté azonban azt felelte a királyi követeknek, hogy nem ítélte meg
a párbajt, de Barleus és István eltte és sok más nemes eltt szidták és

Máté ellen való htlenséggel vádolták egymást s ennek megczáfolására
önkényt vállalkoztak a párbaj vívására. Ez a dolog tehát az személyére
vonatkozik s így a párbaj nem is folyhat a király személye eltt. A birto-

kokat pedig szintén nem adhatja vissza, mert azokat Barleus, hsége bizo-

nyítékául, önmaga ajánlotta fel neki.

A király a büszke válaszra azzal felelt, hogy a párbajt István ország-
bíró által újra kitzette s arra, mint személye eltt lefolyandóra, új idézést

adott ki. A párbaj napján azonban csak Barleus jelent meg. Divéki István
sem el nem jött, sem nem üzent. E makacsság láttára Domokos tárnok-
mesterrel, Apor nádorral, Majssal, a királyn tárnokmesterével és az ország
tanácsosául kijelölt nyitrai fispánnal, János kalocsai érsek Tamás nev
testvérével, nyilvánosan, a nemesek jelenlétében, törvényt ült István fölött.

Divéki Istvánt halálra ítélte, összes jószágait pedig kétharmadrészben a
király, egyharmadrészben lroszló és Barleus javára elkoboztatni rendelte.

Csák Máté, kit a király ismét megfosztott nádori méltóságától, most

még nem mert nyíltan szembeszállani. III. Endre azonban elérkezettnek

vélte a pillanatot, hogy Mátéra nagyobb csapást mérjen s Demetert, a

pozsonyi és zólyomi fispánt ellene s az országos htelenekre és dúlókra

küldte. Demeter, kit öcscse meggyilkoltatása miatt személyes boszú is

vezetett, elég jól megfelelt feladatának. Máté vereséget szenvedett s Holics

vára visszakerült a király kezébe. lroszló és Barleus visszanyerték — Maj-

tény kivételével — birtokaikat, övék lett István birtokainak a királyra szál-

lott két harmadrésze is s k maguk Esztergom védivé lettek.

Eiienkiráiyok. III. Endre, az utolsó Arpádfi. halálával, teljes mértékben kitört a trón-

villongás. A pápai udvar az Anjouk jogai mellett csinált hangulatot. Az
ország közvéleménye megoszlott. Az urak egy része Anjou-párti volt.

Ezek, élükön az esztergomi érsekkel, már III. Endre uralkodásának utolsó

éveiben léptek fel s magának III. Endrének jogait is kétségbe vonták.

A másik rész, melyet János, kalocsai érsek vezetett s melyhez csaknem

az összes püspökök tartoztak , Venczel cseh király körül csoportosult.

Nyitravármegye, bizonyára a Huntpázmán nemzetségbl származott kalocsai

érsek befolyása következtében, az utóbbi párthoz csatlakozott. Itt találjuk

a felvidék hatalmas urait is : Demeter, zólyomi ispánt, a Kachichokat, az

összes hatalmaskodó urakat, élükön a trencsényi zsarnokkal ; Csák Mátéval.

A cseh király, hogy t fia pártjára lekösse, neki adományozta mindazon

birtokokat, a melyeket idközben Máté úr szerzett, bármily módon jutott is

hozzá. Azonkívül neki adta Trencsén várát és a vármegyét, t tette úrrá

Nyitravármegyében s óriási terjedelmet öltött birtokaihoz csatolta a baj-

móczi uradalmat. Ily módon tehát Csák Máté, a Kárpátoktól egész le a

Dunáig, a Morvától csaknem a Garamig korlátlan ura ln a felvidéknek s

megalkotta saját külön kis birodalmát, melyet a néphagyomány elvétve

még ma is, maga a magyar törvényhozás hosszú ideig Mátyus földénele

nevezett. •

Miután Gergely, esztergomi érsek megkoronázta RóbertJíárolyt, az

országnak tényleg két királya volt. Valóság szerint azonban egy sem, mert

sereg és vagyon hiányában uralkodni egyik sem birt. A hatalom a furak

kezei között oszlott meg s a két király arra szorítkozott, hogy híveinek

birtokokat osztogatott, egyelre jórészt — papíron.

A Lászlóvá lett Venczel cseh herczeg megersítette a Csák Máté

részére atyja által adott adomány-levelet. Róbert Károly pedig ennek ellensúlyo-
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zására Nyitravármegyét egyik leghívebb emberének, János nev papnak

adományozta, kit nyitrai püspökké szemelt ki s utóbb tényleg azzá is tett.

Csakhamar azonban fordulat állott be. János nem érvényesíthette, Anjouk.

egyelre Nyitravármegyére való jogait, mert Csák Máté Róbert Károly felé

kezdett hajlani. Ennek valószín oka azon körülmény lehetett, hogy a cseh

király, féltvén fiát, sereggel jött az országba s Csák birtokain vonult végig,

nem éppen a legpéldásabb rendben. A cseh király ugyanis a kereskedelmi

utat választotta. Holicsnál lépte át a határt és Sasváron, Jablonczán át

Nagy-Szombatig, innen Farkashidán, Semptén, Nyárhidán keresztül Kakatig

(Párkány), nyomult elre.

Mikor azután a cseh király csel által hatalmába kerítette a magyar Róbert Károlv-

koronázási jelvényeket és visszavonulóban volt, fiát is magával vivén Cseh-

országba, a többi közt Csák Máté is meg-megtámadta. Mikor pedig Róbert

Károly, Albert királylyal és Rudolf osztrák herczeggel szövetségben, a cse-

hek ellen hadat vezetett, Csák Máté, mint Rudolf herczeg fegyvertársa vett

részt a háborúban.

II. Venczel halála után III. Venezel, Ottó bajor herczeg javára lemon-

dott a magyar koronáról 1305-ben. Csák Máté s vele Nyitravármegye is

egyelre semleges maradt. Végre 1308-ban, az ügyes és eszélyes Fra Gen-

tile bíborosnak sikerült Mátét is megnyernie. t követték a többi furak is

és így történt, hogy a rákosi országgylés végre egyhangúlag Róbert Károly

mellett nyilatkozott.

Mikor Máté Róbert Károly felé kezdett hajlani, átengedte Nyitrát

János püspöknek s abban t hosszú ideig nem is háborgatta.

A béke azonban a király és a hatalmas kényúr között soha sem állott

helyre. Róbert Károly sokkal erélyesebb, Csák Máté sokkal erszakosabb

volt, semhogy egymástól nyugton megmaradhattak volna. Csák Máté a

béke egyezmény után sem sznt meg zsarnokoskodni. Pusztította az egy-

házi birtokokat, a maga szolgáivá tette a kis nemeseket, elfoglalva tartotta

a nemesi jószágokat. Mikor azután, 1311. július 6-án, a türelmét vesztett

pápai követ, Fra Gentile, kimondta Csák Mátéra az egyházi átkot és azt az

esztergomi érsek egyházmegyéjében kihirdették, kitört a harcz a király és

a kényúr között.

A kiközösítés miatt felgerjedt boszúja elször a nyitrai püspök ellen János PusP°k -

irányúit. Jól felfegyverzett hadát Mihály fia Simon által vezetteté Nyitra

vára ellen. O maga a közelben húzódott meg. Simon serege könnyen elbánt

a kevéssé védett várral. A mint János püspöknek a kalocsai püspöki érte-

kezleten elmondott szavaiból tudjuk, a várost csalárdsággal elfoglalta, min-

dent felprédálván, felgyújtotta. Hatalmába kerítette a fels-várost és a várat

is. A kanonokok házait felgyújtatta, a falakat, a tornyokat földig lerombolta

s a püspöknek mintegy 2000 márka kárt okozott. Azután a püspököt maga
elé idézte, a legdurvább módon szidalmazta, gyalázta, st trét kirántva,

reája rohant, hogy meggyilkolja. Ekkor lépett be Csák Máté. Közbe vetette

magát és megmenté a püspök életét. Igen valószín az a gyanú, hogy a

kényúr ezt a jelenetet elre kieszelte hívével. A véd, a nagylelk szere-

pében akart megjelenni, hogy hasson a tle elfordult népre s esetleg enge-

dékenységre bírja a kiközösítéshez csatlakozott püspököt.

A fogás azonban nem sikerült. A püspök hajthatatlan maradt. Máté
tehát átadta a várost Simonnak, ki azt megszállotta, a püspök összes jöve-

delmeit lefoglalta, a hozzá h jobbágyokat kínozta, alattvalóit sarczolta.

Máté többi hívei pedig a püspök távolabbi birtokaira törtek s azokkal Simon
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módjára bántak el. Ily sors érte Csekét, Körtvélyest, Pereszlény táját,

Nagy- és Kis-Köröskényt, Diákfalvát, Dubniczát, Podluzsánt, Szkacsányt,

Emkét és Pogrányt. Máté maga a Trencsén körül fekv birtokokra vetette

magát s a püspök trencsényi házában kutyáit és peczéreit szállásolta el.

János püspök élénk színekkel festi a nyitramegyei püspöki jobbágyok
sanyarú sorsát. Csák és csatlósai learatták vetéseiket, lekaszálták rétjeiket.

Zsarnokaik gulyáit, nyáját, csordáit nekik kellett legeltetniük ; baromfit,
sertést hízlalniok ; ha valamijök még maradt, azt a kutya-peczérek etették
fel falkáikkal, kik feltörvén az ajtókat, mindent elvittek, mi kezök ügyébe
akadt s ráadásul a gazdát elverték, vérbe-fagyba hagyták. Ezen felül min-
dennem munkára kényszerítették ket. Tömérdek rókabrt kellett kiszol-
gáltatniuk; Trencsény és Tapolcsány ersítésére k ásták az árkokat, hor-
dották a követ és gerendákat. Építettek bástyákat, vízvezetékeket és czisz-

ternákat. A táborba k szállították a gépeket, emberek és lovak számára
az eleséget és más szükségeseket. Nekik kellett zsarnokaik földjeit mívelni,
termését aratni, rétjeit kaszálni, begyjteni, tövises bokroktól a kaszálót
megtisztítani, a vadaskertek kerítését elkészíteni, a vadak számára zabot
adni, makkot gyjteni, feleségestl éjjel-nappal két héten túl is robotolni.
Jutalmuk pedig a bot, a börtön és a nyomor volt. Hasonló elbánásban
részesültek az esztergomi érsek és káptalan Nyitra vármegyében és egyebütt
fekv birtokai is. Hozzájárult, hogy Máté összes jövedelmeiket lefoglalta s

utóbb jobbágyaikat is más, az birtokain lev új földekre tette át.

A sok szenvedés és nélkülözés végre megtörte János püspököt s meg-
hódolt a zsarnoknak. Jövedelmeinek szabad élvezete, Nyitra városának hábo-
rítatlan birtoka, a megye kormányának független vezetése volt az, mit

Csák Máté igért, s amit meg nem tartott. János végre is belátta, hogy a

királyiak haragját ekként magára zúdította, a Máté-pártiaktól pedig nincs és

nem lesz nyugta. Elmenekült tehát Nyitráról Kalocsára s ott püspöktársai-

nak eladván ügyét, azokkal egyetérten Csák Mátét újabb kiközösítés alá

vetette. A kár, melyet János püspök ekkor bejelentett, fölületes becslés után

is körülbelül 5000 márkára rúgott.

Róbert Károly végre elérkezettnek látta az idt, hogy az ország bóké-

jét bántó zsarnok kényurak garázdálkodásának gátat vessen.

A rozgonyi csata (1312. június 15.) a Csák Mátéval tartó Amadé fiak

teljes bukását vonta maga után. Csák Máté hatalma azonban nem ren-

dült meg ; de csorbát szenvedett. A király is, Csák Máté is belátták, hogy
kölcsönösen ers ellenfelek s Róbert Károly eszélyessége nem tartotta

jónak a háborúskodás rögtönös folytatását. A felek hallgatag fegyverszü-

netre léptek és Nyitra vármegye sorsa némileg megkönnyebbült, mert a

zsarnok kényúr kénytelen volt zabolatlanságának féket vetni.

Idközben Csák Máté, mint valami független fejedelem, a cseh király-

ival keveredett háborúba.

A cseh király formális hadat vezetett Trencsényi Máté, „a gonoszság

taplója" ellen s jól fegyverzett népével 1315-ben Észak-Magyarország hatá-

rán termett Holicsnál lépte át a határt s a várost és várat körülzárta. Csák
Máté azonban megtámadta az ostromlókat és fényes gyzelmet aratott raj-

tok, a csehek megfutottak s Lippa Henrik nev vezérüknek dolgot adott a

megrémült népet annyira összehozni, hogy az egész sereg végleg meg ne

semmisüljön, a cseh királyi zászló a magyarok kezébe ne kerüljön.

A Borsák lázadása Róbert Károlyt végre arra bírta, hogy elhatározó

kísérletet tegyen a zavaros állapotok megszüntetésére, a kisebb-nagyobb

kényurak legyzésére. Az országos sereg szervezésének híre a Borsák láza-

dásának is nagyobb hullámokat adott. Mindenki, a kinek tartania kellett a

király büntet kezétl, a lázadók táborába sietett. Itt voltak az új erre
kapott Amadó-fiak is.
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Róbert Károly vállalko-

zása szerencsésen indult. A
debreczeni csata, Adorján vá-

rának bevétele, súlyos csapás

volt a kényurakra, olyannyira,

hogy Róbert Károly elérke-

zettnek vélte az idt Csák

Máté megfenyítésére is. Visz-

szavívta Visegrád várát, hosz-

szabb ostrom után bevette

Komáromot és seregével Po-

zsony alá vonult.

Csák Máté vonakodott a

királylyal nyilt harezba keve-

redni. Csak oldalt csipkedte a

sereget. Horzundorf Volfing

úr, ki a királyi sereg egy ré-

szének vezére volt s Korlátk
várát védte, közelebbi isme-

retségbe is keveredett a tren-

csényi gróf ers seregével.

Cseh Istvánt küldte ellene

Csák Máté „hadi népek soka-

ságával." Horzundorf meg-

védte Korlátk várát s kitör-

vén, megverte Cseh István

hadát.

Csák Máté dicssége oszladozóban volt. Mind többen és többen pár-

toltak el tle s esküdtek hséget a királynak. Máté elkedvetlenedett és

visszavonulva élt. Az okiratokban 1317. éven túl alig-alig hallunk valamit róla.

Érezte, hogy vége közeledik s tudta, hogy a mind hatalmasabbá váló

királylyal összetznie többé nem lehet. Végre a teljes legyzetés kesersé-

gétl megóvta t a halál. 1321. évi márczius 21-én meghalt.

A zsarnok halála folytán beállott megdöbbenést a Gútkeled nemzet-

ségbl származott Amadé fia Miklós, soproni fispán, aknázta ki. Be sem
várva a király parancsát, rajta ütött a Mátyus földön, behatolt Nyitra vár-

megyébe és Appony meg Bajmócz várakat, Privigyét és vidékét foglalta

vissza. A király h emberének e sikeres föllépte megfélemlítette a többi

Csák-párti várnagyokat is. Az elhunyt zsarnok várai egymás után tártak

kaput a királyiak eltt.

A kényúr által felkavart állapotok gyógyítása képezte most a Róbert

Károly legfbb gondját. Ezen korba es ítéletei, újabb birtokadományo-

zásai, a nagyszámú határjárás, a megyei kormányzat javítása mind, mind
ezen törekvés folyományát képezték.

Nagy Lajos dics uralkodása alatt Nyitra vármegyére is szebb napok
virradtak.

A vármegye szervezése körül még Róbert Károly idejében kiváló érde-

meket szerzett János püspök s utóbb Vasvári Vid, ki a minorita-atyák sorá-

ból emelkedett a fpapi székbe. Mindkett a megye örökös fispánja vala

s mindkett nagy szorgalommal iparkodott a Csák Máté által okozott sebe-

ket begyógyítani.

II. LA.IOS KIRÁLY.

Csák Máté
vege.
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vasvári vid. Az ország diplomatái között kivált Vasvári Vid püspök és fispán ját-

szott els rangú szerepet. Már 1334-ben járt követségben Róbert szicziliai

királynál, 1344-ben pedig, mint a kir. levéltár re (comcs capellae) és tit-

kos kanczellár szerepelt. Mikor Nagy Lajos uralkodásának els éveiben a

nápolyi bonyodalom kezddött, a bölcs király Videt szemelte ki követéül.

Erre nemcsak Vidnek kiváló diplomácziai képzettsége, hanem azon körül-

mény is behatással volt, hogy Vid testvére, Péter fesperes, a szicziliai

udvar káplánja volt s így ezen részrl bátyja részére informácziókkal szol-

gálhatott. 1344-ben ment Vid, az országbíró, a liptai és hevesi fispán, az

esztergomi, császmai és budai prépostok kíséretében, VI. Kelemen pápához
Avignonba, hogy Endre koronázását kieszközölje.

Vidnek azonban sok ellensége volt s ezek iparkodtak t a király eltt

befeketíteni. Arról vádolták, hogy Endre érdekeit mellzve, csak saját érde-

keit tartotta szem eltt. Vid püspök a rágalmazókkal szemben a pápához
fordult elégtételért. VI. Kelemen pedig 1345-ben meleg hangú levelet inté-

zett Lajos királyhoz és Erzsébet királynéhoz, a melyben a vádakat alap-

talanoknak mondja s Vidrl, mint a király követérl, a legnagyobb elisme-

téssel nyilatkozik.

A velenczei köztársasággal 1348. aug. 5-én kötött nyolcz éves fegy-

verszünet Vid püspök utódjának Miklós választott püspöknek és János
csongrádi fispánnak diplomácziai ügyességét dicséri. Hogy a püspök mkö-
désével Lajos király is megvolt elégedve, azt eléggé bizonyítja az a körül-

mény, hogy Miklós már 1349. elején Kelemen pápánál járt követségben,

György hevesújvári fispán társaságában.

insuia István. A két püspök méltó utódja volt De Insula István, ki egyszer ágoston-

rendi szerzetesbl lett nyitrai püspökké. István befolyásáról és ama becsü-

lésrl, melylyel iránta a király viseltetett, tanúságot tesz az Anjou-kor diplo-

mácziai történelmére vonatkozó oklevelek sokasága.

István püspök egyenl mértékben birta VI. Incze pápa és Nagy Lajos

bizalmát. Ez lehet magyarázata annak, hogy a pápa minden kérelmét,

melyet Lajos királyhoz intézett, részint megelzleg, részint egyidejleg

István pártfogásába ajánlotta. így 1355-ben t kéri, hogy gondoskodjék

fegyveresekrl a római egyház részére. Mikor pedig a franczia királyfiak

követei Magyarországba értek (1359. márczius) ismét t kéri fel, hogy a

követek jó fogadtatását a királynál kieszközölni igyekezzék. 1360-ban arra

kéri a pápa a püspököt, hogy hasson a királyra a Bolognának adandó

segély ügyébon. Hasonló kérelemmel fordult hozzá 1364-ben és pedig ismé-

telten, V. Orbán pápa is.

1366-ban érte el István püspök legnagyobb diplomácziai sikereit, a

mint arról V. Orbán pápának Lajos királyhoz intézett levelei tanúskodnak.

Tudjuk, hogy ez id tájban a római kúria a latin és görög egyházak egye-

sítésén fáradozott. A terv igen tetszett a vallásos magyar királynak is s

azt a maga részérl minden módon elsegíteni iparkodott. János görög

császárt a török veszély telte hajlandóvá az egyesülésre. Követet küldött

tehát Rómába, hogy a pápától segélyt eszközöljön ki s hogy, ha a pápa

úgy kívánná, az unióról is tanácskozzék. A keresztény fejedelmek követei

között, kik ezen alkalomból Rómába érkeztek, a magyar király követe,

István nyitrai püspök vált ki úgy eszélyessége, mint bölcs mérséklete és

tapintata által. Rövidesen úgy fordult tehát a dolog, hogy a világtörténelmi

jelentség kérdés tárgyalását a nyitrai püspökre bízták. István meg is

felelt a bizalomnak. Ismételten és ismételten bocsátkozott tárgyalásokba
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Maginkairossal, János császár kövelével s midn 1366. július havában visz-

szatért ura és küldje udvarába, nyugodt lélekkel mondhatta, hogy az unió

történelmébe örök betkkel jegyezte be nevét. Ugyanezen évben különben

követségben járt a lengyel király házassági ügyében, még 1359-ben Horvát-

és Dalmátországban, végre, kevéssel halála eltt, 1369-ben, ismét Rómában,
V. Orbán pápánál. A három kiváló diplomata, ki egymást követte a nyitrai

püpöki széken, bizonyos dicsfénynyel övezte a nyitrai püspököket. Közvetlen

utódjuk László püspök, mint Dalmát- és Horvátországok királyi biztosa

mködött.

Nagy Lajos özvegye Erzsébet és leánya Mária, valamint maga Zsig-

mond, Mária leend férje s a magyar korona birtokosa, jogaik legbiztosabb

támogatóinak Nyitra, Pozsony és Trencsén vármegyék rendjeit tartották.

Erre vall legalább azon körülmény, hogy Erzsébet 1385-ben, a legválságo-

sabb idben, sokat és hosszú ideig tartózkodott Nyitra vármegye területén.

Ugyanezen idben történt, hogy Zsigmond, jogairól lemondani nem akar-

ván, sereggel jött az országba, elfoglalta Nyitrát és Pozsonyt s e két vidé-

ken osztogatott kisebb-nagyobb adományokat, ily módon óhajtván magának
az elkelbbeket lekötelezni. Mikor pedig Brandenburgot bátyjának, Venczel-

nek átadta, rokonainak : Józsának és Prokop morva rgrófnak 200.000

forint erejég, az egykori Mátyus-földet egész Sempte váráig, lekötötte. E
földre a nevezettek tényleg igényt is formáltak egész addig, mig a cseh

király szorgalmazására létrejött békekötésben a királynék meg nem Ígérték,

hogy váltság czímén, Szent Márton napjáig, a nevezett Józsának és Prokop-

nak az állampénztárból 200.000 frtot le nem fizetnek. A pénz átvételének

helyéül pedig Sempte várát jelölték meg, hol Zsigmond a nyolczvanas évek-

ben úgyszólván fhadiszállását tartotta.

A durazzói Károly eUen elkövetett merénylet fhse Forgách Balázs

volt, ki éppen ezen a réven kapta vissza Mária királyntl seinek ers
várát, Ghymest. Az adományozásról kiállított érdekes oklevél a merénylet

egyik legfontosabb okleveles adatát képezi. Forgách volt különben a király-

nk kíséretének legvitézebb tagja, mikor Horvátországba utaztak s a

Horváthi és Paliznai által intézett gyalázatos merénylet alkalmával életét

vesztette.

Azon küzdelmek alkalmával, melyeket Zsigmondnak a korona miatt

folytatnia kellett, valamint utóbb a hussziták ellen irányúit hadjáratok idejé-

ben, a király igen sokat tartózkodott Nyitravármegye területén. így 1387-

ben május 16-án Semptén, 1388-ban május 22. június 3. között ugyanott,

1390. novemberében Szakolczán, 1393. szeptemberében Semptén, 1397.

júliusában Privigyén, 1399. okt. 3—27. között Szakolczán, 1400. deczem-

berében, 1402. januárban ugyanott, 1410. húsvétján Nyitrán, 1419. február-

ban és áprilisban Szakolczán, 1425. deczember 8-án Szakolczán, 1430.

május 9-én Semptén, 1435. augusztus 18-án Szakolczán tartózkodott. Talán

nem csalódunk, mikor ezen elszeretetnek kulcsát Stibor vajdában, Nyitra

vármegye egykori fispánjában, Zsigmond trónjának leghbb támaszában

keressük.

Stibor az Ostoja nev elkel lengyel családból származott. Magyar-

országba valószínleg Opuliai László útján jutott s kétségtelen, hogy már
Nagy Lajosnak is szolgálatokat tett. Mikor pedig a királynk horvát fog-

ságba kerültek, Stibor kísérletet tett ket kiszabadítani s ez alkalommal

több sebet is kapott. Kezdettl fogva h, odaadó, okos és bátor embere

volt Zsigmond királynak. Idegen létére teljesen magyar érzelm s oly ked-

Erzsébet és

Mária.

Zsigmond.

Stibor.



566 Nyitravármegye története.

ves modorú volt, hogy általános szeretetnek örvendett. Jellemének e fény-

pontjait, a legendák ködébl, csak ujabban sikerült történetíróinknak ki-

bontaniuk.

Zsigmond hamar felismerte Stibor kiváló tehetségét, hséges ragasz-

kodását s azokat értékesíteni igyekezett. Már 1388-ban pozsonyi gróf és

udvari vitéz (aulae miles) volt s nagy terjedelm birtokokat kapott Nyitra-

meg Trencsénvármegyében. Ffészke ugyan Beczkó volt, de birtokai

nagyobb részt Nyitrában feküdtek. 1389-ben kapta Ugrócz várát és a hozzá

tartozó uradalmat, mely ekkor még Nyitra vármegyéhez tartozott. 1390-ben

Vízvárat és uradalmát, 1392-ben Csejtét, 1394-ben Élesk és Berencs vára-

kat meg azok uradalmait.

Belterjesesebb mködést Stibor, a nikápolyi csatában való szereplésétl

eltekintve, 1395-ben kezdett kifejteni, mikor erdélyi vajda lett s fkép 1403-

ban, mikor letette a vajdaságot, s minden erejét Zsigmond trónjának meg-
szilárdítására fordította.

Tudjuk, hogy a rendek egy része nápolyi Lászlót kiáltá ki királynak,

a másik rész pedig — a saját hívei — Zsigmondot fogságba vetette. E
kétségbeejt pillanatokban Stibor nem vesztette el hidegvérét. Lelkes

hangú leveleket menesztett Cseh- és Morvaországba Zsigmond barátaihoz,

kérve és buzdítva ket, hogy segítségül jöjjenek. Felszólításának meg volt

a sikere. Számos cseh és morva fúr gylt össze seregével Stibor táborában,

st maga Venczel király is felemelte szavát.

Zsigmond fogságát arra használták fel különböz elemek, hogy saját

szájuk íze szerint való királyt kerítsenek. Ha hihetünk a lengyel króniká-

soknak, Nyitravármegye rendéi Tapolcsányban egybegyltek, s ott köz-

akarattal abban egyeztek meg, hogy Nagy Lajos leányának, Hedvignek

férjét, Ulászlót, hívják meg királynak. A kiküldöttek azonban siker nélkül

tértek vissza, mert Ulászló a kalandos vállalatra semmi hajlandósággal

sem bírt.

Zsigmond morva rokonai, János és Prokop a király fogságát pedig

arra vélték legczélszerbben felhasználhatni, hogy az egykori Mátyusföldet,

mely után élénken vágyakoztak, magukhoz kerítsék. Azonban Stibor résen

volt. Forgách Péter, az Elefántiak és a Praznolcziak támogatásával harczolt

ellenök és sikerült neki nemcsak a végvárakat megvédeni, hanem a táma-

dókat teljes visszavonulásra is kényszeríteni.

Nápolyi László emberei a felvidék kulcsának Nyitra várát tartották.

Czéder, a püspök várnagya, Lászlóhoz szítván, átadta a várat a lázadóknak,

és nagy gondot fordított a vár és a város ersítésére. Sok fegyverest gyj-
tött egybe, nagy mennyiség élelmi szert halmozott fel, a várárkokat mélyí-

tette, a sánczokat felemelte.

Stibor, részint a fnemesek embereibl, részint zsoldosokból jelenté-

keny sereget toborzott össze s azt egyenesen Nyitra vára ellen vezette.

A László-párti Kanizsai János esztergomi érseknek Angelo bíbornok

követ eltt 1403. szeptember 1-én Zárában emelt panaszából tudjuk,

hogv Stibor táborában kivált Lengyel Péter nyitrai püspök, Hinkó a cseh,

Zobor apátja, Gara Miklós és János, Simon Kónya bán fia, Lévai Cseh

Péter, Forgách Péter, Fant Bertalan, Laczk Jakab és Dávid, Simló po-

zsonyi, Bohossa trencséni, Selich aulbai, Muszticz semptei várnagyok és

Zeechi Pál vitték a fszerepet. Természetes, hogy az ellenséges furak bir-

tokait, ha mindjárt egyházi birtokok voltak is, nem kímélték s tzzel-vas-

sal pusztították. így történt, hogy mindannyijukat, köztük magát a rend-
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kivül jámbor és vallásos

Stibort is az egyházi

átok súlya érte.

Czeder várnagy, bár-

mily -vitézül védte is

Nyitrát, Stibor seregé-

nek ellenállani képes

nem volt. Sok vitéz esett

el, Stibor maga is meg-

sebesült, de a vár az

els rohamra kapitulálni

kényszerült. Stibor

Nyitrán rséget hagyva

hátra, Kötvélyesen, Ta-

polesányon és Zsám-

bokréten át, gyors me-
netekben a nyitrai püs-

pökség egy másik vára,

Szkacsán ellen indult s

ezt hamarosan be is

vette.

Itt kapta a hírt,

hogy surányi várnagya,

Turóczy Benedek a

László-pártiakhoz állott

és Surányt a lázadók

kezére játszotta. Stibor

tehát visszafordult s oly

gyorsan, amint jött, Surány alatt termett, hogy saját várát megvívja.

Turóczy Benedek nem hiába volt a Stibor neveltje s a váron meg-
látszott, hogy az Stibor szellemében van védve. Ers ellenállásra akadt a

sereg s mint Zsigmond Stibor részére 1406-ban kiadott adománylevélben

mondja, csak hosszas ostrom és nagy erfeszítés után volt képes a hs
várúr saját várát visszavenni.

Stibor ezen sikeres elhaladása és az a körülmény, hogy Galgócz,

Korompa meg Krakován megvívása után egész Nyitravármegye, a Vág
völgye és Pozsony is nyíltan Zsigmond mellett foglaltak állást, nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy a furak a fogoly királyt szabadon bocsátották s

vele Pápán teljesen kibékültek.

Zsigmond elsbben morva rokonainak megfenyítésére gondolt s e czél-

ból, Stibor kíséretében, az északnyugoti határra indult, ott több gyzelmet
aratott, a határt megersítette és rendezte. Idközben ráért arra is, hogy
a római császárság iránt való terveit tovább kovácsolja s jogait e tekintet-

ben is megersítse.

Távolléte alatt azonban a Dápolyi párt sem nyugodott. A rendek még
igen meg voltak oszolva és Zsigmodnak végre is el kellett magát szánnia arra,

hogy nápolyi László ellen végs csapást intézzen. A bekövetkezett hadjárat

három irányban indult meg. A Dunántúl, ahol a Garaiak és Maróthi János,

a Tisza mellékén, ahol Perényi Péter és a Nyitra völgyében, hol Stibor

vajda volt a sereg vezére.

Visszatérvén Stibor a hosszas táborozásból, útközben megállott még

CZOBOR IMRE.
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Husziták.

Ludány váracs eltt, amelyet Tamás egykori egri érsek testvérei : István

és László tartottak elfoglalva s a honnan a Zsigmond-pártiakat sokszoro-

san bántalmazták. Miután a váracsot bevette, hazatért, hogy fáradalmait

kedvelt Beczkó várában pihenje ki.

A Tvartkó ellen vezetett boszniai hadjáratban Nyitravármegye furai

is résztvettek s közülök egyik-másik fogságba is esett. Ugy, hogy mikor

1416-ban a furak elhatározták, hogy társaik kiszabadítására 65,000 frtot

gyjtenek, Nyitravármegye Forgách Pétert bízta meg a megyére es összeg-

nek a fúri jobbágyokra való kivetésével és beszedésével.

Míg Zsigmond a konstánczi zsinaton tartózkodott, hogy az egyház-

szakadást megszüntesse, az ország kormányát a megtért Kanizsay László

esztergomi érsek és Borbála királyné vezették. A szép asszonynak azon-

ban kisebb gondja is nagyobb volt az ország kormányánál és idejét szerelmi

kalandokkal töltötte. A féltékeny természet királyt ez mód felett felizgatta.

Elfogatta a királynét s elbb Nagy-Váradon , majd Holics várában záratta

el, hol mintegy három évet töltött.

A következ évek hadjárataiban Nyitravármegye ismét és bségesen

kivette a maga részét. Tudjuk, hogy még Albert osztrák herczegnek hadai-

ban is részt vettek a magyarok s hogy a husziták ellen elért némi csekély

eredmények éppen a magyaroknak köszönhetk. így például Ludányi László

1426-ban Olmüczbe utazott, hogy a királyi hadakhoz csatlakozzék.

Közvetlenül érdekelte Nyitravármegyét a husziták elhaladása hazánk-

ban. Már 1421. táján jelentkeztek egyes huszitacsapatok Trencsén körül s

ott nagy pusztításokat vittek végbe. Zsigmond e végvidék védelmével Pe-

rényi Miklós flovászmestert bízta meg, ki a feladatnak derekasan meg is

felelt. Mikor a huszita-mozgalom vezetése Prokop kezébe ment át, a huszi-

ták felhagytak a Trencsén fell tervezett betöréssel és Pozsonynál iparkod-

tak czélt érni. 1428-ban a Kis-Kárpátok alját elpusztították egész Szakol-

czáig, a melyet szintén hatalmukba kerítettek.

1430-ban az úgynevezett árvák, Kudelnik és Prokop vezérlete alatt

ismét betörtek az országba és a Vág völgyének falvait pusztították. Zsig-

mond Stibor vajda fiát Stibariczot és Matis Jánost küldötte ellenök. Egyút-

tal meghagyta Kanizsay László soproni fispánnak, hogy saját és megyéje

népeit Semptére küldje. Ezeket aztán Drietomára és Welchezbe rendelte,

hogy a Vág folyón az átjárást rizzék. Ugyancsak ez idben adta ki hadi

regulamentóját is.

Ennek XVII., XXXII. és XXXVI. pontja vonatkozik Nyitravármegyére. Ha a husziták
— mondja a XVII. pont — a zsinatra nem hajlanak, az egész kereszténység fölkel ellenök
s a király Szakolczát és más városokat visszahódítja kezükbl. A husziták ellen — XXXII.
pont — föl kell kelnie egész Nyitravármegyónek és ezenkívül Stibor, Széchenyi László,
Galgóczi Miklós, Bán fia, Forgách Péter és János, Széchenyi Osvát ós Déghi Sebestyén
furaknak. A résztvételre nézve a regulamento (XXXVI. p.) kimondja, hogy Stibor két
bandériumot. Széchenyi László 200 lovast, Széchenyi Osvát 50 lovast, Déghi Sebestyén 50
lovast, Noffrius fiai 50 lovast, Forgách Péter és János 50 lovast, Galgóczi Miklós 100 lovast,

Nyitra- és Túróczvármegye 600 lovast tartozik kiállítani.

A husziták és a Stibor vezérlete alatt álló magyarok Nagy-Szombat
táján ütköztek össze. A csata hosszú és heves volt s végre is Stibor ve-

zértársának, Matisnak árulása folytán, a magyarok vereségével végzdött.

A magyarok állítólag 6000 embert, a husziták 2000 embert vesztettek s

ezek között két legjobb vezérük, Vélek és Kudelnik, is ott maradt a csa-

tatéren.

1431-ben a Tausnál vívott szerencsétlen ütközet után ismét elárasz-

tották az országot. Szeptember 27-én elfoglalták Likava várát s azután

a Sirotkó testvérek, Rasus és Kolowrat Hanus vezérlete alatt Galgócz
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felé indultak. Útközben azonban összevesztek egymással s Prokop a

sereg egy részével visszavonult Csehországba, lerontván maga után a

Morva folyón vert hidat. A Sirotkó testvérek a megmaradt sereggel,

nagyszámú tábori szekérrel és ágyúval Nyitra alá vonultak s azt ostromolni

kezdték. Az ostrom tiz napig tartott s a várrség gyzelmével végzdött.

A tél már közeledett, a hideg nagy volt, de azért a csehek szekérváraik

mögül kitartóan küzdöttek s bombákkal lövöldöztek a városra. Az ered-

ménytelen ostrom arra birta ket, hogy más és más kedvezbb állást ke-

ressenek, így történt azután, hogy a vár aljában elterül s a nagy eszés

miatt egészen süppedékessé vált réten szekereik és ágyúik elakadtak. Amint
a várrség ezt észrevette, bízva talán a felmentésükre siet Rozgonyi Mik-

lósban is, vagy esetleg éppen ennek segélyével, kitört a várból, a huszi-

lákra vetette magát s ket futásra kényszerítette. Mintegy 120 szekér és

ágyú jutott a magyarok kezébe, 70 szekérrel és ágyúval pedig a husziták

elvonultak s Illava eltt állapodtak meg.

A siker egészen felbuzdította a magyarokat, akik amúgy sem vették,

úgy látszik, valami nagyon komoly ellenségszámba a huszitákat. A Roz-

gonyi vezérlete alatt egyesült seregek a Sirotkó testvérek után indultak s

Illava eltt érték ket utói. Itt folyt le a nagy mérkzés, mely a husziták

nagy vereségével végzdött. A 7000 fbl álló seregbl mintegy 5000 ma-
radt a csatatéren s a Nyitra alól megmentett csataszekerek és ágyúk is a

magyarok kezébe kerültek.

Míg Rozgonyi a Sirotkó testvérekkel volt elfoglalva, még a tél folya-

mán, Tovaczowszky János vezérlete alatt egy más huszita-sereg Magyar-

Bródnál tört az országba. Feltartóztatás nélkül haladt Vízvárig és Szakol-

cza meg Szenicz közt a hegyeken áttörve, az egész vidéket elpusztította.

Azután Modor és Szent-György felé fordultak, majd meg ismét Kosztolány,

Csejte és Vágujhely körül dúltak. Beczkó táján azonban hírt vettek az

illavai ütközetrl és sietve Morvaországba vonultak vissza.

A következ évben a husziták ismét betörtek az országba, de Pozsony

alól a rossz idjárás miatt visszavonultak ; 1433-ban megint dúlták a határ-

széli területet ; 1434-ben pedig ismét a sokat szenvedett Nyitra vármegyére

vetették magukat. Symkenczky Ján nev vezérük alatt elfoglalták a Szé-

csónyiek ers várát , Tapolcsányt s azt fhadiszállásukul szemelték ki.

Itt gyülekeztek össze a Vág és a Nyitra völgyében kalandozó csapatok,

hogy azután Rózsahegyen, a Szepességbl jövkkel egyesüljenek s teljes

ervel a bányavárosokra vethessék magukat.

Ezt a haditervet azonban Cseh Péter és Wallenrad János megtudták
és Borbála királyné tudomására hozták. A királyné figyelmeztette a veszélyre

Körmöezbányát és az ország vezet urait. Zsigmond király pedig április

8-án kelt rendeletével megsürgette a huszita-adót, a sereg gyjtésével és

annak vezetésével pedig Lévai Cseh Pétert és Stibort bízta meg.

A két jeles hadvezet-képességekkel felruházott fúr azután gyorsan

intézkedett. Sereget gyjtöttek, azt szervezték s megemlékezvén a föntebbi

haditervrl, Tapolcsánj" ostromához fogtak. Lévai Péter azonban csakhamar

belátta, hogy a város ostromával több idt veszít, mint a mennyit az ország

érdekében veszítenie szabad s mivel ismerte a csehek gyengéit, újabb

roham helyett alkudozni kezdett. így történt azután, hogy a várat Smy-
kenczky uramtól 9000 írton megváltotta s a Nagy- Szombatban garázdál-

kodó Blasko ellen indult. A hadi szerencse kedvezett a magyar fegyverek-

nek s a Kis-Kárpátok aljának réme kiszorult Nagy-Szombatból.

Magyarország Vármegyéi és Városai: Nyitravármegye. '"
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Husziták
leverése.

"r'endfzer"'
A magyar furak és rendek már 1433-ban megállapították az új ala-

zsigmond alatt.
p kra fektetett honvédelmi rendszert. E szerint az ország északnyugati hatá-

rainak védelmére a király személyesen 4000 lovast, az esztergomi érsek két

bandériumot, vagyis 1000 lovast, az egri püspök ugyanannyit, a Szent-

györgyi grófok 1 bandériumot, Stibor gróf 1000 lovast volt köteles kiállí-

tani. Nyitravármegye és a vármegyei urak hozzájárulása az 1430-iki hadi

regulamentoban megállapított arányhoz alkalmazkodott. A honvédelmi rend-

szernek ezt az átalakítását azután a Szent-György napján tartott budai

országgylés is helybenhagyta s az a törvénykönyvben Zsigmond ötödik

dekrétuma néven ismeretes.

A külföldi útjából megtér király, a reá Pozsonyban várakozó rendek

eltt kifejtette, hogy az ország nyugalma szempontjából föltétlenül szüksé-

ges az északnyugati várak és városok visszahódítása, a husziták teljes

kizése. Ezt a király rendeletben is kiadta, st a visszafoglalásra nézve újabb

hadi szabályzatot adott ki.

Zsigmond erélyes fellépésének meg volt a foganatja. A magyar hadak
teljes ervel indultak a cseh martalóczok ellen s még a nyár folyamán az

összes várak és városok, köztük Szakolcza is, mely a husziták ffészkévé

ln, magyar kezekbe került vissza. A szerencsés hadjáratban kivált Baj-

móczi Lénárd, János, Bardó és Jakab, néhai Piliskei Onofrius fiai tntek
ki, kiket Privigye elpusztítása miatt személyes boszú is tüzelt a husziták

ellen. Az oldalukon küzdött Kábartházai Péter, meg Kisgyarmathi Mik-

lós, Miklós fia, Vajda unokája. Voltak azonban renegátok is. Ilyenekül

említi Badiki Benedek nyitrai alispán egy 1436-iki okiratban Latkóczi

Pétert, Miticzi Jakabot, Lipniki Kerek Tamást és Soldus Jánost, kiknek

birtokait azután Zsigmond elfoglalta és a királyi hadakban vitézked Bossá-

nyiaknak meg Spáczai Mártonnak adományozta (Hazai Okmtár II. 257.

Országos Lt. 0. D. 6982., 13119. és Bossányi cs. lt.)

Albert rövid uralkodása után Nyitravármegye jórésze Zsigmond leá-

nyához, az özvegy Erzsébethez s ennek újszülött fiához, Lászlóhoz szított.

Erzsébet felhasználta ezt a körülményt s mikor osztrák pénzen a Giskra

vezetése alatt álló cseh martalóczokat hozta az országra, Nyitra vármegyé-

ben is elhelyezett bellük egy-nehányat. Ámbár a megyei urak között is

találkoztak elegen, kik a zavaros helyzetet anyagi elnyük biztosítására

használták fel. így Lucskay Lrincz, Nyitra várának parancsnoka, egyébként

trencsénvármegyei birtokos, a várat rögtön átadta Erzsébet embereinek.

A kapzsi furak és a velk szövetkezett zsebrákok iszonyú pusztításokat

és rablásokat vittek véghez a vidéken. Tapolcsány, mely Luczinszky János

tulajdona volt ez idben, a vidék valóságos réme lett. A nép ismételten

fordult védelemért a királyhoz és Ulászló végre is csak úgy tudott segíteni,

hogy 1442-ben Luczinszkytl elvette Tapolcsányt és egy morva várral kár-

pótolta t.

Viszont voltak sokan, kik jó eleve belátták, hogy Hunyadinak igaza

van s a mai körülmények között a haza érdeke Ulászló támogatását teszi

kötelességükké. Mikor Erzsébet zsoldos hadai Pozsony ostromára merész-

kedtek vállalkozni, a királyi seregben több nyitrai fúr harczolt. Ott voltak

például a Zerdahelyiek, István fia, Péter és János fia Benedek is s ezen a

réven nyerték vissza pestmegyei javaikat.

Legnagyobb csapás volt Nyitravármegyére Szakolczai vagy máskép

Szentmiklósi Pongrácz berencsi várnagysága. Szentmiklósi, Zsigmond idejé-

ben nagy bátorsággal és sok szerencsével küzdött a husziták ellen. Érde-

Albert.

Oligarchák és

zsebrákok.
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meiért adományokban is részesült, vagyonát azonban fkép Zsigmond szo-

rult helyzetének köszönhette. így történt, hogy Szentmiklósi több várat,

st egész városokat — 1435-ben Szeniczet — kapta a királytól zálogba.

A nagy vagyonra szert tett fúr most a zsebrákokat vette pártfogásába,

hogy azok révén elégítse ki szertelen kapzsiságát. Vele egy húron pen-

dült Országh Mihály is és ketten együtt rémséges garázdálkodást vittek

végbe.

A rablók ellen már régebben Kiczinger Ulrik, Bruchheim János és

Lichtenstein Kristóf voltak kiküldve. Czélt érni azonban nem tudtak s csak

azt érték el, hogy Szentmiklósiék még jobban elbizakodtak. Egyenesen

hadat izentek Frigyes római királynak. Frigyes erre saját személyes veze-

tése alatt általános felkelést szer-

vezett a rabló-lovagok ellen. Hábo-

rúra azonban nem került a dolog,

mert János bíbornok pápai követ

és Czillei Ulrik közbenjárására bé-

két kö.töttek s azt 1448. augusztus

5-én Pozsonyban kelt okiratba fog-

lalták. A béke pontjai szerint Szent-

miklósi Pongrácz és Országh Mihály

igérik, hogy Frigyes eUen fegyvert

nem fognak, kivéve, ha Magyar-

országgal keverednék háborúba. A
foglyokat mindkét rész szabadon

bocsátja, Pongrácz kötelezi magát,

hogy a Morva partjára épített két

várát 14 nap alatt lebontja, viszont

Frigyes Czillei Ulrik által 4000

forint hadi-díjat fizet.

Pongrácz azonban a békét

nem tartotta meg. Folyton-folyvást

nyugtalanította az osztrák és morva

határokat. Ez a békeszegés nagy

haragra lobbantotta Czillei Ulrikot.

Hadat szervezett s több sikerült

elcsatározás után Szakolcza várába szorította Szentmiklósit. Mikor Czillei

a várat lövetni kezdte, Pongrácz megszeppent. Levelet írt Hunyadi János-

nak, könyörgött neki, szabadítsa meg szorult helyzetébl s ígérte, hogy

a várat rögtön átadja Hunyadinak, az országnak hséget és engedelmes-

séget esküszik.

Hunyadi megkönyörült a megszorult emberen. Reávette Czilleit, hogy Hu"y aili:,k

a vár alól elvonuljon s a várat 1450. augusztus 8-án László király nevé-

ben átvette. Azonban Pongrácz teljes megadása csak 1457-ben következett

be s akkor is fkép Hunyadi nagylelksége folytán. V. László 1454-ben

Hunyadi kérésére megengedte Pongrácznak, hogy a szentmiklósi kastélyt

addig, míg Újvár, Likava és Nagyvár tartozékai birtokába jut, fentarthassa,

de ha e várakat kezéhez kapja, köteles rögtön lebontani. Hunyadi valóság-

gal beczézte Szentmiklósit. Jól tudta, hogy a Giskra elleni harczokban

nagy szolgálatára lehet. Úgy t, mint családját, elhalmoztatta V. László

által mindenféle kedvezményekkel. Özvegye és Szilágyi Mihály pedig,

követve a nagy Hunyadi példáját, 1457. április 14-én megújította Pon-

72*
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gráczczal a szövetséget. E szerint Hunyadiné és Szilágyi megbocsátják Szent-

miklósi Pongrácznak ós fiainak, Venczelnek és Pongráeznak, meg István,

Jakab, János nev testvéreinek az összes okozott károkat és sérelmeket.

Berencs várát és Zsolna városát, az ottani kastélylyal együtt, visszaadják

keresztel Szent-János napjára, Sztrecsényt és Óvárt Szent-Egyed napjára.

Biztosítják ket, bogy sóba semmi szükségükben a Szentmiklósi családot

el nem bagyják és Mátyás, Hunyadi fia nevében, ugyanezt Ígérik.

Hunyadi jól számított. A Fels-Magyarországon fészket vert csebek

ellen kitn segélynek mutatkozott Szentmiklósi megbódolása. Kivált Pon-
grácz egyik öcscse, Szentmiklósi János, küzdött ellenök ép oly ernyedetle-

nül, a mily sikeresen. Rozgonyi Sebestyénnel, Erdbázi Lászlóval és Szlop-

nyai Gáspárral együtt 1460-ban már annyira szorult helyzetben voltak

a zsebrákok, hogy szentpéteri és kosztolányi kapitányaik : Gindrzych András,

Simkovszky Zdiaru, Kamberszki Mikulás és Kerka Ján fegyverszünetért

könyörögtek, mit a magyar urak, az hadaik is kimerülvén, készséggel

megadtak.

Nagy ervel 1465-ben indult meg a cseh martalóezok irtása, mikor

Nyitravármegyében maga Mátyás király is megjelent,
i. Mátyás. Mátyás seregében ugyanis elkel szerepet játszott a cseh Svehla s a

vele nagy barátságban él Batulczky György, meg bizonyos Ferencz nev
kapitány. Mátyás szerette ket, mert jó vitézek, használható emberek vol-

tak. Az 14'í5-iki táborozás alatt azután hírét vette Mátyás, hogy Svehla,

ki a táborozást megelz székesfehérvári tornajátékról a király akarata elle-

nére távozott el, pártot ütött, összebarátkozott a zsebrákok hadvezéreivel s

azokkal együtt pusztítja a Vág völgyét.

A király a hír vétele után az amúgy is meddnek ígérkez táborozást

abbahagyta és Tolnavárra sietett, hová az ország nagyjait már elbb tanács-

kozásra hívta össze. Miután úgy itt, mint utóbb Budán elhatározták, hogy

a török ellen a nyáron indulnak, elbb azonban a cseheket fenyítik meg, a

király az ország bels ügyeit hozta rendbe és 1465. márcziusában kará-

csony után elindult, hogy kardját a lázadó Svehlával megismertesse. Sere-

gével, melynek egyik vezére Magyar Balázs volt, Esztergomnál találkozott.

Pozsonynál pedig kipróbált 600 osztrák lovassal Pottendorfer csatlakozott

hozzá, ki a cseh rablókat Morvából kizvén, f oka volt annak, hogy ezek

egyesülten az országra vetették magukat.

Svehla Kosztolány várába zárkózott. Mátyás tehát ott kereste t fel.

Tábora Pozsony és Kosztolány közt volt elhelyezve. Az ostromhoz szüksé-

ges eszközök, munkások, szekerek beszerzésével Podmaniczky Lászlót bízta

meg, ki csak kevéssel elbb pártolt el a „bratrhV'-tól, kikkel együtt har-

czolt volt Morvában. A beszerzendk végett különben Mátyás Nagy-Szom-

bat város tanácsát kereste meg, levélben hagyván meg nekik, hogy Pod-

maniczky utasításai szerint cselekedjenek. Mikor a vár közelébe ért (1467.

jan. 1.), megemlékezve Svehla egykori szolgálatairól, kegyelmet ajánlott fel

neki, oly föltétellel, hogy a fegyvert önként leteszi s megadja magát

;

ellenkez esetben kötélhalállal fenyegette meg.

Svehla hajthatatlan maradt. Bízott a hely ersségében ós a testvérek -

bratri, (így nevezték magukat a huszita-rablók egymás közt), mindennel daczoló

makacsságában. Táborában különben magyar urak is voltak, mert például

tudjuk, hogy Mátyás megfosztotta Néveri Jakabot birtokaitól, mivel a brat-

rikhoz szított.

Mátyás nem elször fordult meg e vidéken. Jól ismerte is a vár
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ersségét és tudta, hogy nyílt ostrom útján nem sokra mehet. Elhatározta

tehát, hogy kiéhezteti a cseheket. Körülzárolta a várat s minden élelmiszer

beszerzését tisztára lehetetlenné lett.

Svehla tudta, hogy nem sokáig tarthatja magát, mert a tömérdek nép

csak néhány napra volt elegend élelmi szerrel ellátva. Mátyás pedig rendület-

lenül kitartott. Svehla ekkor cselhez folyamodott. Egy 300 fbl álló csapatnak

meghagyta, hogy a vár déli kapuján törjenek ki s igyekezzenek magukat a ma-
gyar seregen keresztiü vágni. Ugy vélte, hogy e kirohanás a király egész figyel-

mét leköti s akkor , egy más csapattal, a várárok északi oldalára eresztett

hídon át megszökik. A csehek január 22-én kirontottak s Mátyás könny
lovasságot küldött utánuk. maga ott maradt a vár alatt s igy hamar
hírét vette Svehla szökésének. Pihent csapatot küldött utána. A lovasok

hamar utóiérték a nehéz gyalogosokat s mivel a föld népe is fegyvert raga-

dott s útját állotta a menekülknek, csakhamar iszonyú mészárlás indult

meg. Két ezernél több csehet vágtak össze s mintegy 250-et ejtettek fog-

ságba. Az elfogottak közt volt maga a vezér is. A király szavának állott.

A foglyokat a vár eltt egy dombon, a várrség szemeláttára felakasztatta,

legmagasabban Svehlát. A várrség pedig, mely amúgy is megcsappant,

megrémülve nézte e jelenetet és kegyelemben bízva, feladta a várat.

A kosztolányi hadjárat ily gyors és fényes eredménye azonban nem
tette elbizakodottá a királyt. Tudta jól, hogy e vad nép még nincs telje-

sen megfékezve. Ers rséget helyezett el Kosztolányban s a többi vág-

völgyi várak védelmérl is gondoskodott. A szentgyörgyi grófoktól például

visszavette Berencs várát, hogy ers védelmi ponttá tegye s Dévény várá-

val kárpótolta ket. Február havában már ismét Budán volt.

A hiúságában sértett esztergomi érsek, a nagynev Vitéz János által

támasztott lázadás tragikomikus áldozata, a lengyel Kázmér, miután sere-

gével végigvonult az ország egy részén és hasztalan várta a magyar furak
kilátásba helyezett csatlakozását, Nyitra ers sziklavárát, melyet Vitéz, mint

a püspökség kormányzója, fényesen helyreállíttatott volt, választotta téli

szállásul. 1471. novemberében érkezett Nyitrára, melyet Vitéz parancsára a

200 lovassal ott idz pécsi püspök nyitott meg eltte. Kázmér azonban,

jól tudva, hogy seregét Mátyás a távolból követte s bizonynyal hírét véve

annak is, hogy a király deczember 19-én kibékült Vitézzel, nem tartotta

valami jó szállásnak Nyitrát. Mivel pedig pénze nem volt s a seregében

lév német zsoldosok is odahagyták, deczember 26-án éjjel, némely h
udvarnok és tiszt kíséretében kiszökött a várból, mely eltt akkor már a

magyar hadak elrsei állottak s a zúzmarás téli éj védelme alatt Komo-
rovszkihoz menekült, ki Richnót, Rózsahegyet, Hradeket és Árvát bírta

Nyitrában pedig Jassyenski Pál maradt hátra 4000 harczossal.

Mátyás hírét vette Kázmér futásának. A felkel nemességet haza-

bocsátá tehát és csupán zsoldosait tartván magánál, 1472. január elején

megjelent Nyitra falai alatt. Nemsokára megérkezett Jassyenskihez Vitéz

levele is, melyben a vár átadására szólította t fel. Jassyenski egyideig trte

az ostromzárt, várta a segélyt. Végre azonban megtört. Alkudozni kezdett

s azon föltétel alatt, hogy a lengyelek fegyvereiket magukkal vive, csendesen

hazavonulhatnak, megadást ígért. Mátyás megadta a kért szabad elvonulást,

de kikötötte, hogy útjokban csendesen viselkedjenek, mindent készpénzzel

fizessenek. Az elvonulásra 15 napi fegyverszünetet adott s megengedte, hogy

ezen id alatt a várban Kot Péter 300 emberrel visszamaradhasson.

A lengyel sereg a ghymesi úton, Túrócz felé vonult el. Azonban a
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kiéhezett sereg nem tudott fegyelmet tartani. Raboltak és pusztítottak.

A föld népe erre fegyvert ragadott s reá vetette magát a lengyelekre. Mátyás
maga, a feltételek be nem tartása miatt utánok eredt. Sternberghez irt

levelében (1472. jan. 12.) maga a király írja le ezt az esetet. Négy mér-
földnyire Nyitrától, úgymond, utóiérte ket, de azok égre kérték t, ne
bántsa ket. Hát nem is bántotta, csak egyeseket fenyített meg, elrettent

például. Soha ostobább, hanyagabb, részegebb és becstelenebb népet nem lát-

tunk, mondja a király.

Mátyás azt hitte, hogy most már csak Lubina és Szent Mihály-erdeje

nev várak bevétele van hátra s akkor végzett a lengyelekkel. Azonban
csalódott. A szabadon bocsátott sereg ugyan kivonult, Sárosból, Szepesbl
is eltávoztak, de Sztropkót s a mi a legeredetibb, Nyitrát, nem adták át.

Mátyás, a mint a megrettent Jassyenskiék üldözésébl visszatért, rög-

tön Budára utazott, hogy az ország egyéb dolgainak lásson utána. A fel-

vidéken pedig Kinizsi Pált hagyta hátra és ezen czélból nevezett vezérének

e vidéken több jószágot is adományozott. Midn pedig utóbb Nyitra fispán-
jává tette t, Kinizsi Nyitrán rendes szállással bírt. Kitnik ez egy 1479-iki

oklevélbl, melyet Nyitra város tanácsa állított ki. Barutz Mihály bíró,

Mészáros Bertalan hegymester, Szabó István és György, Zythas Márton,

Hamar Antal, Gerencsér Máté, Bene Jakab, Kopasz Benedek, Tamás János,

Tuskó Miklós, Szenttartó Imre és Pernes Benedek esküdtek s nyitrai pol-

gárok ugyanis bizonyítják, hogy Kispogrányi alias Kiskerthi Balázs és

János a város küls részében házzal bírtak
;
mely Gerencsér László és Máté,

Rosos László meg Mészáros Bertalan háza között feküdt s melyet nekik
felerészben Kinizsi Pál adományozott volt. Láthatjuk ebbl is, hogy Nyitra

városa, daczára a sok cseh látogatásnak és lengyel vendégnek, a mennyi-
ben a nevekrl ítélni szabad, ez idben tsgyökeres magyar város volt,

Mátyás Budára érve, csakhamar hírét vette annak, hogy Kázmér nem
ment vissza Krakkóba, hanem Komorovskinál tartózkodik Rózsahegyen,
hogy ez magyarországi várait átadta neki, hogy Nyitra és Sztropkó nem
kapitulálnak. Gyanakodni kezdett s gyanúja a mozgalom elidézjére, Vitéz

Jánosra esett. Budára hivatta, elfogatta s csak a rendek sokszoros kérésére,

újabb egyezséget kötve vele, bocsátotta szabadon.

A lengyel uralkodó azonban félt Mátyás boszújától s békealkudozások
miatt Vantropka Szaniszlót, a sandeczi várnagyot küldé követül Mátyáshoz.
Az alkudozások folyama alatt Kinizsi Pál ostrom alá vette Nyitrát s azt

rövid id alatt bevette. Hasonlóképpen járt el Hubina várával, valamint

Lietavával is, mely utóbbit azután Mátyás neki is ajándékozta.

Az alkudozások eredménye egy évi fegyverszünet volt. Mátyásnak
azonban azután is elég dolgot adott a lengyel rablók kizése. 1473. szep-

tember 10-én meghagyta Pozsony városának, hogy Podmaniczky László
értesítése szerint ágyúkat, ácsokat és más szükséges szereket szolgáltassanak,

mert ezekre szüksége van, hogy Korlátk várát a lengyel rablóktól meg-
szabadítsa. Hradistye ostrománál maga is jelen volt s végül Szapolyaira

bízta azt. Csak az 1478-ban kötött olmüczi béke vetett teljesen véget

a lengyel garázdálkodásnak. Az ott kikötött 400,000 arany hadisarczot

Ulászló a Szakolcza és Straznu közt fekv mezségen volt köteles átszol-

gáltatni.

Mátyás király kiváló elszeretettel viseltetett Nyitravármegye, kivált

a vadregényes Bajmócz iránt. Az ottani várkertben ma is pompázó óriási

hársfa alatt nyugodta ki a hadviselés fáradalmait, itt sztte terveit, adta
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BÁTHORY ERZSÉBET.
(A zay-ugróczi kastélyban lev eredeti után.)

ki okleveleit. A .,Sub tilia nostra

Bajmoczensi", ami bajmóczi hárs-

fánk alatt, sok oklevelének záró

szavait képezi.

A Podiebráddal folytatott

diplomáeziai alkudozások emléke

is Nyitravármegyéhez fzdik.
Podiebrád Viktorin sokszor tar-

tózkodott Szakolczán. Innen irta

Mátyás királyhoz intézett leveleit,

ide várta a nagy király követeit,

hogy országokat érdekl ügyek-

ben tanácskozhassak velk.

Még nagyobb mértékben ra-

gaszkodott Nyitrához II. Ulászló,

Mátyás utóda. Ez volt magyará-

zata annak, hogy a nyitrai püs-

pökök ismét az ország els diplo-

matái közt kezdenek szerepelni.

Már 1490-ben György püspök

tárgyal Ulászló házassági ügyé-

ben s utóbb egyik magyar fpap
bíbornoki kineveztetése tárgyá-

ban. 1491. novemberében jelen

van a pozsonyi béketárgyalásokon

és 29-én aláírja a békeokmányt, melyet azután 1492. márczius 17-én Budán
utódja Sánkfalvi Antal is megersít.

Mikor Dalmáczia visszafoglalása miatt a mozgalom megindult s Velencze

Magyarországban állandó követet tartott, a külföldi fejedelmek követei pedig

egyre-másra rótták az országot, hogy azt a cambrayi liga iránt hajlandóvá

tegyék, Nyitrának bven kijutott a dicsségbl. Bochkay Miklós nyitrai püs-

pök, ki már a Candalei Annával kötend házasságügynél kitnt ügyes-

ségével, Badacro jelentése szerint, a gyri püspök társaságában látogatta

meg Velencze követét, hogy vele a béke iránt tárgyaljon. Azonban 1504-ben

láz következtében meghalt. A királyné kiváló hívét vesztette benne s ipar-

kodott Nyitrára a saját emberét hozni. Mivel pedig Ulászló hamarosan

Thurzó Zsigmondot tette meg püspöknek, a királyné oda hatott, hogy Thurzó

az erdélyi székbe helyeztessék s utódjává Nyitrán Pulner János nev tit-

kárja és tolmácsa legyen. Ez is megtörtént, de az október 5-e táján kine-

vezett Pulner 21-én már meghalt. A sokat látogatott egyházmegyét azután

egyideig Baani Gáspár olvasó-kanonok, mint vikárius vezette, míg végre

Podmaniczky István nyerte el a püspökséget s vele együtt örökölte a diplo-

máeziai küldetéseket.

II. Ulászló maga is több ízben tartózkodott Nyitrán. így tudjuk, hogy

már 1508 tavaszán is ott volt, 1510 tavaszán pedig ismét oda utazott s az

év hátralev részét csaknem folytonosan ott töltötte.

Mikor II. Lajos fölött a vészfellegek tornyosulni kezdettek s Prágába

készült utazni, hogy ott a remélt segélyt megszerezze, útját Nyitra felé

vette. 1522. márczius 6-án ért Holicsra, hol azonban hosszabb ideig veszte-

gelni volt kénytelen, mert a Morva áradása miatt a folyón átkelni nem
tudott. Odautaztában, vagy talán visszajövet, két hónapot töltött Nyitra

II. Ulászló.

II. Lajos
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várában. Egy 1572-iki tanuvallomási jegyzkönyv tartotta fenn ennek emió-

két. Midn ugyanis a tanukat koruk fell vallatták, azok II. Lajos ott tar-

tózkodása szerint állapították meg éveik számát. Tizenhárom vagy tizennégy

éves fiú voltam, monda a többi közt Tormosi Balogh Imre, midn felséges

Lajos királyunk Nyitrába bevonult s ott két hónapig tartózkodott.

A hadikészületekbl az áldozatokból, Nyitravármegye bven kivette a

maga részét. így például Galgóez városát II. Lajos király egy 1526-iki okle-

velében felmenti minden rendkívüli adótól, heti vásárjogot ad neki, pol-

gárainak mentelmi jogot ad és a várost a harminczadok és vámok terheitl

felszabadítja s tette pedig mindezt azért, mert a város azonkívül, mit az

országgylés minden egyes országlakóra kivetett volt, 600 frtot adott köl-

csön a török elleni háborúra. Hogy kik azok a hsök, kik Nyitravármegye -

bi a mohácsi síkon elvesztek, azt megtudni talán soha sem fogjuk. Marino

Sanuto krónikája csupán a Majthényi testvéreket említi fel.

A mohácsi vész gyászt és romlást hozott az országra s e gyászban és

e romlásban osztozott Nyitravármegye is.

VII. KÖZMÍVELODESI ÁLLAPOTOK.

Nyitravármegye területén, az ország szervezése után közvetlenül, elég

fejlett kulturális állapotokra találunk.

Gazdaság. A mezgazdaság képezte a megye f jövedelmi forrását. A termények

között a búzától kezdve minden gabonanemvel találkozunk s az egyes

kiváló birtokosok, tisztán a birtok-felügyelettel foglalkozó gazdákat tartot-

tak. Igen nagy súlyt helyeztek a szl-mívelésre is. A pogrányi szlk pél-

dául ismételten említtetnek okleveleinkben, a mi azoknak kiváló mivoltjukra

látszik utalni. Szl termett azonkívül még a megyében több helyütt : kivált

Surány és Kér között, Nagyságon, Csitáron, Elefánton és egyebütt. Nagy-

ban virágzott a gyümölcstermelés is. Alig van a megye területére vonat-

kozó határjáró-oklevél, a melyben gyümölcsfák ne szerepelnének. A Vág

alsó táján Sempte vidékén, Tardoskedd, Tornócz, Sellye, Királyfa határában

egész gyümölcsös-kertek virultak. Itt, valamint Ludány környékén kivált

az alma termett bven s azért a gyümölcsösöket almáskerteknek mondották.

II. Endrének 1213-ban kelt s a pannonhalmi monostor birtokait megersít

oklevele az ottani gyümölcsösökrl külön is megemlékezik s azokat igen

jóknak mondja.

Divott már a zöldség-termelés is, melynek f termel-helyei az alsó

Vág partján mellett fekv községek voltak. így tudjuk, hogy 1469-ben Zer-

dahelyi Ilona, Thúróczy György özvegye, két cselédjével kint járt a Zerda-

helyi határban lév káposztás-földeken, a mikor kedves rokonai, Zerdahelyi

Mihály és Imre, megrohanták s a védtelen úrnt félholtra verték.

Árvédeiem. A Vág mentén fekv, egyébként rendkívül becses szántóföldek, hóolva-

dás meg tavaszi eszés után gyakran viz alá kerülnek. A védekezést ezen

az ártéren már a XIII. század els éveiben megkezdették. Klasszikus tanú

erre egy 1214-ben kelt oklevél, mely azon nevezetes jobbágy-perre vonat-

kozik, a mely Uriás, pannonhalmi apát és a pozsonyi várjobbágyok és pol-

gárok között folyt le. Az oklevél Gertrúd királyné és segédbíráinak Ítéletét

tartalmazza. A vitás területek pontos határának megállapításánál olvassuk,

hogy azon részeken, melyek mocsarasak voltak, nagy* árok volt ásva,

bizonynyal a mocsaras vidék lecsapolása czóljából. Hogy ezenkívül a term-
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földek szaporítására is törekedtek, azt az ujabb községek alakításánál, az

írtványföldek benépesítésénél láttuk.

A jó földmívelés elfeltétele a marhatenyésztés. Okleveleink gyakran Marhatenyésztés.

számszerint felsorolják egyes birtokosok, vagy egyes községek marha-állo-

mányát. Tudjuk, hogy Elefánti Mátyás és János szalakuszi birtokáról, a

béládi, hídvégi és gelsei nemesek 1395-ben 50 lovat, 60 ökröt és 60 tehenet

hajtottak el, miután már az elz évben Kún István, Kaplai János ország-

bíró tiszttartója 18 tehenet és 6 ökröt hajtott volt el. 1388-ban panaszkodott

Elefánti Miklós zalavári apát, hogy János és Dezs, a volt esztergomi érsek

testvérei, megkárosították jobbágyaikat. így egyiktl 2 lovat, a másiktól 2

lovat és 3 ökröt raboltak el.

Különös figyelmet fordítottak a megyei urak a lótenyésztésre. így

Grhymes várában, a sallai benczós birtokokon lév ménesekrl okleveleink

ismételten megemlékeznek, míg a szeghiekrl tudjuk, hogy egy birtokukat

csak azért cserélték el egy surányi telekkel, mert az a telek ló-jártatásra

és lovaglásra kiválóan alkalmas volt.

Nagyban virágzott Nyitravármegye területén a haltenyésztés. A zobori Haltenyésztés,

konventnek alapításától kezdve voltak külön halastavai, hogy a rendtagok

böjti szükségleteit fedezhessék. Hasonló tavakkal bírt a pannonhalmi

monostor a salai birtokon is, a hol külön halásznép tanyázott a Vág folyó

halászása végett s a kiknek kötelességük volt a halat Szent-Márton hegyére

fuvarozni. Külön halastavai voltak Nyárhíd táján az esztergomi érseknek,

a nyitrai püspöknek, st csaknem minden nagyobb birtokosnak is. A dunai

halászat részben az érseké, részben a királyi szolgáló népeké, részben, még
1213 és 1222 táján, a szolgagyri várnépeké volt. Említik még okleveleink

a nyitrai és a zsitvafi halászatokat is, mind kiváló halbségü helyeket.

A kereskedelem és az ipar a városok kezében volt. Fleg az úgyne- Ipar
k
e

ede
k
s

eres"

vezett izmaeliták és a német telepesek értettek a kereskedéshez. Nyitra-

vármegye területe a cseh és a bajor kereskedk piacza volt.

. A cseh kereskedelem útját 1336-ban nyitotta meg Róbert király. Ez
évben ugyanis szerzdést kötött János cseh királylyal, ki a visegrádi kirá-

lyi várban vendége is volt. A szerzdés a vámhelyeket határozván meg,

elég szorosan írja körül, a megye nyugati részébl Buda felé vezet
kereskedelmi utat. Két közlekedési firány jut a szerzdésben kifejezésre,

a Vág és a Nyitra folyók mentében. A kereskedk Uj várnál, a mai Holics-

nál léphették át a határt s itt vám fejében a portékák egy nyolczvanad

részét fizették. Holicsból az út kétfelé ágazott s körülbelül megfelelt az

onnan ma is szótágazó útvonalaknak.

Az egyik út Szenicznek, a másik Sasvárnak tartott. Szeniczre Rado-
sócz érintésével jutottak el, innen Jabloniczra (Jabloncza) és a korlátki

vár mellett Bikszárdra értek. A másik út Sasvárról Pozsonyvármegyén keresz-

tül ment ugyancsak Bikszárdra. A két elágazó útvonal tehát a ma elég

jelentéktelen pozsonymegyei faluban egyesült. Bikszárdról Nagy-Szombatba,

innen Farkashidán keresztül ismét Nyitravármegyébe fordult és Szerednél

meg Sempténél lépte át a határt. Szeredrl eltért a Vágtól és Tardoskedd

irányában Nyárhídra vezetett, hol ismét elhagyta a megyét, hogy Udvard
érintésével a Dunához térjen.

I. Lajos király kiváló gondot fordított a kereskedelem emelésére.

Nyitravármegye anyagi jólétének emeléséhez kiválóan azok a kereskedelmi

szerzdések és szabadalmazások járultak hozzá, melyeket a király a nyugot

nagyobb kereskedelmi városaival, mint Bécs, Prága, Köln, Hága, Nürnberg,

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. /3
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Regensburg, Boroszló, Amberg stb. kötött volt. A kereskedk érdekeinek
védelmében annyira ment a nagy király, hogy például a bajor és a rajnai

kereskedket 1371 ben biztosította, hogy a közte és a bajorok közt kitört

háború daczára az országba nyugodtan bejöhetnek s biztonságukról gon-
doskodni fog. Ily irányban utasítást is adott a holics-ujvári és a berencsi

várnagyoknak.

A német kereskedk kereskedelmi útjai és szabadalmai különben a

cseh kereskedkével teljesen egyformák voltak.

A kereskedelmi utak, de a távolabbi közlekedés útjai is, kivált az ország határán,
bizonynyal a vámrendszer miatt, szorosan meg voltak határozva. így Nagy Lajos, mint láttuk,
cseh kereskedknek megengedte, hogy a határt Újvár, vagyis a mai Holics mellett léphetik
át. Innen Suron, Kis-Külln, Malaczkán és Stomfán keresztül mehettek Pozsonyba. (7.
IX. 7. 332.) Pozsonyból Nyitra felé, a vámok figyelembe vételével, Garai Miklós nádor sza-
bályozta a kereskedelmi utat. A Dudvág és Vág közébl Galgócz felé menet, érinteni kel-
lett Szeredet és a farkashidai vámot. Ez volt az út Sellye felé is. Sellyétl Tornóczra és
Tardoskeddre s innen Czabajon keresztül hajlott a nagy út, amit ma országútnak nevez-
nénk, Nyitra városába. De lehetett Tardoskeddrl Surányba s innen Kéren meg Kereskényen
át is Nyitrára menni. Ez utóbbi út, a mai megyei utaknak felelt meg és Kis-úf nevet viselt.
A dudvági réven átmenknek, kik Pozsony fell Majténytl Széliig laktak, joguk volt
Szeredet és Farkashidát elkerülni. Hasonló jogot élveztek a Dudvág mindkét partján lakó
népek is. Nagy-Szombattól Nyitra felé menet, Szempcz felé vezetett az út, a czifferi vám
elkerülésével. Királyfa és Sempte között feküdt a szerapczi vám, amelyet a vidék lakóinak
joguk volt elkerülni, de a kereskedknek érinteniök kellett. Nevezetes, hogy a menyegzre,
temetésre, rlésre menk, valamint azok, kik élelmi szereket vittek vagy uraik követségé-
ben jártak, vámot sehol sem fizettek. (O. L. D. 0. 9869.) Kelet fell az út Manigától Kom-
játon keresztül vezetett Nyitrára. Ez volt az út Udvard, Lócz, Kürt és Fels-Csornok
fell is. Tilos volt ezen irányban Agócson keresztül menni Nyitra felé. Aranyos-Marótról
Herestyénen és Ghymesen keresztül lehetett Kolonba és Nyitrára jutni. Szalakuszra menet
azonban a hrussói vár zsitvai vámját kellett érinteni. Nyitráról Appony, Szelesen, Tapol-
csány, Koros és Bossány felé vezetett az út. Bossányból pedig Kis-Ugróczon át Privigyóre.
Privigye azonban Oszlányon át is érintkezhetett Maróttal. Nagy Lajos idejében a zsitvafi
portustól Újfalu felé uj utakat csináltak. Ezeket azonban, úgy látszik, csak egyes kivált-
ságosak használhatták s valószínleg fleg hadiútaknak készültek, mert Nagy Lajos 1373-
ban tilalmazza az uj utakat, nehogy Domokos nyitrai püspök vámjai megrövidüljenek.

vámok. A kereskedelem emelkedése, a számos gazdag keresked átvonulása

azonban növelte a kapzsiságot is. Sokan, kiknek ehhez joguk nem volt, vá-

mokat állítottak, hidakat vertek s a nélkül, hogy magára az úttestre nagyobb
gondot fordítottak volna, tetemes vámokat szedtek. Természetes, hogy ez a

körülmény a kereskedelem nagy hátrányára szolgált. Ezen akart segíteni

Zsigmond s a vele együtt érz rendek, mikor 1435-ben, a második törvény
23. és 24. §§-aiban a vámhelyek szabályozásáról intézkedtek.

Zsigmond szándékainak Nyitravármegye már jóval elbb eleget tett.

Az 1429-ben Palóczi Mátyás országbíró elnöklete alatt június 13-án, Nyitra-

Párutczán tartott megyei gylésen ugyanis, felállott János, Haraszti Jakab-
nak fia, a király ügyvéde és bizalmasa s felhívta a megyei urak figyelmét

azon körülményre, hogy a jogtalan vámszedés tönkre fogja tenni a megye
kereskedelmét. Ajánlja tehát, hogy a megye közönsége állapítsa meg a

törvényes vámhelyeket. Ezen indítványát indokolta azzal is, hogy a megye
ily rendelkezése a király kívánságának igen megfelelne.

A megye-gylés egyhangúan elfogadta a javaslatot; a vizsgálatot rög-

tön megindította s a közgylés 16-ik napján, a hozott határozatról ünne-
pélyes okiratot adott ki. (Beszterczebányai kpt. lt.) Ezen okirat szerint

Nyitravármegyében 25 jogos vámhely volt. És pedig : Mánya, Vajk, Kaláz,
Párutcza, Üzbég, Újlak, Szered-Sempte, Galgócz, Karkócz, Maniga, Nagy-
Kosztolány, Súr, Vérb, Csejte, Vág-Ujhely, Szenicz, Radnócz, Pöstyén,

Újfalu (Tkés), Kovarcz, Tapolcsány, Nyárhid, Nedozsér, Rasztosnya és

Privigye.
A kiadott levél rendkívül fontos azért is, mert Nyitravármegyének XV. századbeli

geográfiájára és közlekedési viszonyaira fényes világot vet.

Barsvármegyébl jövet, a határt Mányánál, Vajknál vagy Kálaznál lehetett átlépni,
hol a Forgáehok si vámjai voltak. Esztergom felé menet Nyitráról azonban ekkor már
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mindig Agócs érintésével,

Mányán kellett keresztül
menni. Komjátról Vere-
bálybe menet, az út egy
berken keresztül, Vajk
felé volt kiszabva.

A Nyitra völgyében
öt góczpontja volt az út-

vonalaknak. És pedig

:

Nyitra-Párutcza, Komját,
Kovarcz, Tapolcsány és
Privigye. A nyitrai útvo-
nalak így oszlottak meg

:

Nyitráról Szered felé az
út a Csermány mellett Új-
lakon, Bábon, Kürtön és
Semptén keresztül veze-
tett. NyUráról— Galgóczra
Üzbég, Elecske érintésével
lehetett eljutni. Nyitrára
Tapolcsány között a Cser-
mány melletti út Üzbégre
kanyarodott, itt átkelt a
folyón és Szomorfalu, Pe-
reszlény érintésével, Ko-
varezon ment keresztül.

A Privigye felé menk
ütja Kovarczon ágazott el

és Tapolcsány érintése
nélkül Zerdahelyen, Újfa-
lun (Tkés) meg Barsvár-
megyén keresztül, ment
Privigyére. Nyitra és

Komját között két út volt.

Az egyik, a természete-
sebb út, Köröskényen át

vezetett, a másik Darázsi
felé Emkén, Czétényen
keresztül. Ez utóbbit való-

színleg a vizáradásokra
való tekintetbl engedé-
lyezték.

Komját volt a Bars,
Komárom és Esztergom
felé igyekvk góczpontja.
Ltjai közül ismertebbek
a következk : Komját,
Tarnál malom, Nyárbíd,
Esztergom felé Komárom-
és Esztergom vármegyéken keresztül, Komját—Nyárhíd—Guta—Komárom. Ez volt az út-

irány Nyitráról a Dunához.

A hovarczi utak elhajlását már láttuk Privigye felé. Ezen kivül innen Lehotkán és

a hegyeken keresztül Lédeczre is vitt egy út.

Tapolcsány gócza volt a megye északnyugati részének és a Trencsénvármegyébe
igyekvknek. Trencsén-Bánból például Bajnára, csak nagy kerülvel, Ribényen, Sztriczén,

Zsámbokréten, Nagylányon, Tapolcsányon, Tavarnokon, Nemsiczen ós Vitkóczon keresztül
lhetett eljutni. Tapolcsányból ezenkívül Szádokon át Tkés-Ujfalura és viszont Hrabar
érintésével vezetett egy-egy út. Galgóczra azonban csak Nyitrán, illetleg Üzbégen keresztül
mehettek.

A Vág völgyében Galgócz, Pöstyén és Vágujhely ; Pozsonyvármegye felé Maniga és
Karkócz voltak góczpontok. Galgócz fell a Dunához, Semptén, Tardoskedden, Nyárhidon
keresztül lehetett eljutni Nagy-Szombatba pedig Maniga és Karkócz között volt az ut.

Nevezetesebb utak voltak még: Galgócz—Veresvár—Kosztolány—Vogyerad— Bori, innen
Sztrázsán keresztül Verbón ós Koczariczon át Pöstyén— Osztró—Csejte

—

Vág-Ujhely. Ez
utóbbi hely és Nagy-Szombat között az út gócza Verbó meg Csejte volt. Maga az út
Spáezán át Jók vára és a Blava vize mellett vezetett el.

Kiváló fontos szerepet játszott a só-elárusítás, mely kezdettl fogva

monopolizálva volt. A megye több helyein, rendesen a harminczadok mel-

lett, sótelepek és királyi sókamara-ispánok voltak. Ilyenek voltak Nyitrán,

Galgóczon, Semptén, Vág-Ujhelyen, Bajmóczon és Nagy-Tapolcsányban. A
nyitrai sóraktárak Beatrix királyné tulajdonát képezték és 1420-tól kezdve

a bányavárosok innen voltak kötelesek a sót venni, holott eddig leginkább

lengyel sóval éltek.
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Malomipar.

Kézmipar.

Bányászat.

Szellemi
mveltség.

Egyike a legfbb iparágaknak s a birtokosok legjövedelmezbb eljoga
volt a malom-ipar. A malom tulajdonjoga a földesúré volt, s így a malom-
ipar úgyszólván egyesek monopóliumát képezte. A földesurak kezében lé-

vén a malmok, a molnárok az alkalmazottjaik voltak s a malmok jöve-

delmezségét eljogokkal iparkodtak biztosítani. Egyébként malmot csak

adomány útján lehetett szerezni, malomjogot pedig a földesúr beleegyezésé-

vel, a királytól lehetett kapni.

A kézmipar jelentéktelen volt. Egyes városokban és egyes német
telepítvényesek foglalkoztak vele hivatásszeren, de különben a legtöbb

iparczikket házilag állították el. Az egyes földesurak jobbágyai között

találkozunk ácsokkal, kovácsokkal, csizmadiákkal, lakatosokkal s egyéb
kézmívesekkel Kolos táján például egész telep volt, melyen királyi ácsok
laktak. A halászathoz szükséges eszközöket pedig jobbára a Vág, a Nyitra
meg a Zsitva torkolatánál lakó királyi ós királyni halászok készítették.

De még a telepítvényes helyeken is az iparosok, a telepítvényt létesít

család fejének, a bírónak közvetlen hatósága alatt állottak. így tudjuk

Tuzsina létesítése alkalmából, a bajmóczi várnagy által kiadott engedély-

okiratból, hogy a bíró jogai közé tartozott mészárost, kovácsot, péket,

csizmadiát és szabót tartani s azok által a falu szükségleteit ellátni.

Némi homályos nyomaira akadunk a megye területén a bányászatnak
is. Róbert Károly 1329-ben elvette Pogány Istvántól, Becsend unokájától,

az általa addig bírt nyitravármegyei birtokokat s helyettök Kolos- és Doboka-
megyében adott neki más birtokot. A birtokok azon a hegyháton feküdtek,

mely Livina-Apátitól Sissó felé húzódik s mely ma egész kopáran, kihasz-

nálatlanul tekint a Livin a völgyére. Felemlíti e birtokok közül a király

Rédeket, Sissót és Libahát (Libichava), Visnyót meg Vendéget. Ez utóbbi-

nál hozzáteszi a király cum auri fodina, az aranybányával együtt. Láthatjuk
tehát ebbl, hogy az Apáti, Podhrágy és Boresány között fekv hegységben
a XIV. században bányamívelés volt. Kis-Vendég mellett, a hegyen épült

üveggyáron túl, ma is megvan Zlatnik vagyis Aranyos község.

A XV. század elején a megye területén megalakult az els közöspénz-

tár. Igaz, hogy magánosok alapították a saját czéljaikra, hogy a pénz keze-

lésére nézve adatunk nincs, de mint a pénzügyi történelem egy figyelemre

méltó adaléka, mégis becses emlék. Sempte várában ugyanis 1410. október

23-án Musztiez és Ingó testvérek egyezségre léptek egymással és elhatá-

rozták, hogy ezentúl Lengyelországban és Magyarországban lev összes

közös birtokaik jövedelmét egy bizonyos helyen deponálni fogják. Ha azután

valamelyikök nem tudna jövedelmeibl összes kötelezettségeinek megfelelni,

akkor „de corbario pecuniarum per nos repositarum", a közös pénztárból

annyit kap, a mennyire szüksége lesz. Kiadásaikról azonban egymásnak
számot kellett adniok s egyik a másik tudta nélkül semmit sem vehetett

ki a pénztárból. (0. L. D. 0. 9665 és 11300,).

A szellemi míveldés nagyobb lendületet Nyitravármegyében csak

Mátyás korában ért el.

A XV. században az iskola-ügy fejldésére mutat a tudományos
kiképzés után való vágyakozás, mely a megye ifjai között, kivált egyes
családokban, meglehets ersen nyilatkozott meg. Tudjuk Fraknói nagybe-
cs publikácziói révén, hogy e korban hazánkból számosan keresték fel a

külföldi egyetemeket. Nyitravármegye ifjai sorából is elég sokat találunk

köztük, st egyesek tanári székekre érdemesültek. így a bécsi egyetem böl-

csészeti karán, a metafizika tanára 1417-ben Czabay Tamás volt. 1425-ben
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Nyitrai János tanárkodott ugyanott. Mködésérl annyit tudunk, hogy 1425-

ben Manus ,.De plandu naturae
1
' czím mvét kommentálta, 1427-ben His-

panus Petrus könyvének második és harmadik részét, 1428-ban a „Proportio-

nes lreves"-t és 1429-ben a „Theoricae planetarum"-ot adta el.

Ugyancsak a bécsi egyetem bölcsészeti karán tanárkodott 1430—40

között egy Semptéröl származó Antal. 1430-ban az Elenchusokról, 1431-ben a

Computum ecclesiasticum-ró\, 1433-ban a Rajmund-féle Similitudines-okv'ól tar-

tott eladásokat, 1434-ben pedig, mint a kar egyik vizsgálója szerepelt.

Antal különben maga is a bécsi egyetemen tanult s 1428. táján fejezte be

tanulmányait

,

Ugyanezen idben a privigyei származású Mihály is tanár volt a bécsi

egyetemen. 1430-ban a Graecismusokról, 1434-ben Beotius-bó\ tartott el-

adásokat. Mihály különben a bécsi bölcsészeti kar egyik legjelesebb tagja

volt, mert 1432-ben a kar tanácsosai közé emelkedett, 1431— 1435-ig pedig

a kar vizsgálói között foglalt helyet.

1451-ben Kéri Imre tartott a bécsi egyetemen Algorismus-vól eladást

és ugyanazon évben a bölcsészeti kar egyik vizsgálója volt.

1489-ben Wajda Sebestyén, ki Nyitra-Szerdahelyen született, befejezte

tanulmányait a bécsi egyetemen s a baccalaureatust nyerte el. 1494-ben

már ugyanott mint tanár szerepel. 1495—96-ban a magyar nemzet egyik

prokurátora, 1496-ban pedig a bölcsészeti kar vizsgáló tanára volt.

Schraufnak és Fraknóinak a bécsi egyetem anyakönyveibl kivont

adatait áttanulmányozva, Nyitravármegyébl a következ képet nyerjük

:

1413-ban ott tanult. Berencsi Márton, 1423-ban Berencsi Szilveszter, 1416-ban Pobe-
din János.

Csejtérl: 1439-ben Mátyás nev tanulóval találkozunk.

Galgóczról a következk tanultak Bécsben : 1401. Glubis Bertalan. 1403. Pruh János-
1411 Andrássi Miklós. 1413. Györgyfi Miklós. 1423. János mester. 1424. Lászlón Miklós-
1427. Neyman István és Györgyfi. Péter. 1438-ban Hueber János. 1446 Leffler Zakariás és

Prüucz Mibály. 1450 Imre. 1464. Jeromos.

Kérröl : 1444. Unger Antal. 1445 1451. Kéri Imre, a késbbi tanár.

Ghymes : 1453-ból Mátyás. Komját : 1436. Antal 1450. Antal esztergomi kanonok.
Német-Próna : 1475. Miklós. Nyitva: 1394 István. 1404. Ottó, nyitrai kanonok. 1421. János.
1423. Miklós. 1425. Zekel János. 1430. Debrenthei Tamás, késbb nyitrai püspök. 1451.
András. 1464. Cseh Simon. 1470. Tamás. Pogvány : 1475. Files Benedek. Pöstyén : 1471.
György. 1498. György. Privigye : 1422. Mihály. 1427. Lrincz. 1430. Mihály, már borostyán-
koszorús, 1435-ben ugyan licentiatus. 1442. Miklósfi György. 1448. Sartoris Pál. 1450.

Sorvatka Gábor. Sempte: 1425. Antal 1435-ig. 1433—1437. István 1437. Tót György.
1442 — 1447. Jakab 1450. István 1451. Osváld. Suvány : 1485. Miklós János fia. Szakolcza:
1498. Márton. Szenicz : 1413. János. 1417. Barnabás. 1439. Benedek. 1449. Albert Szered : 1480.
Besseny Antal. Vagyócz : 1388, Longi Miklós. Vogyerádból : 1422— 23. Majnusius kanonok-
plébános. 1404. Ottó. Ezenkívül ott jártak még 1423-ban Selyei György, 1439. Zerdahelyi
Péter, 1449. Zerdahelyi István 1450. Zerdahelyi Briccius ós Miklós 1451-ben. Zente László
Zerdahelyró'l, 1463-ban Verbói Kelemen, 1469-ben Bosíányi Boldizsár, 1472-ben Zerdahelyi
János, ki a bárók rovatában szerepel.

A kvakkói egyetem nyitravármegyei tanulói közül ismerjük a következket : 1494-

Bajnai István. 1533. Galgóczi Miklós. 1529. Jablonczi János 1506—1510. Korlátki Osvát
1519—1520. Nyitrai Lukács. 1513. Martonosi István Pöstyénbl. 1503. Péter Sasvárról, 1529.
Széplaki Balázs. 1499. Zerdahelyi Imre, 1517. Péter.

A közbiztonsági állapotok, mint az országban egyebütt, úgy Nyitra- Közbiztonság.

vármegyében is, igen gyönge lábon állottak. Láttuk már az Elefánti család-

ról adott rövid vázlatban is, hogy a Zobor-hegy túlsó oldalán mily ersza-

koskodás, mennyi rablás, gyilkosság volt napirenden. Ennek következménye

a védnöki rendszer kifejldése volt. Mikor az egyes nemzetségek már nem
voltak eléggé ersek, vagy a családi viszonyok ziláltsága miatt nem igen

siettek eg}*más védelmére, a gyengébbek egyes hatalmas furak védszár-

nyai alá siettek. így tett az egyház is. Ennek daczára csaknem folytonos

vetélkedés és viszály dúlt a megye lakosai között. Maga IV. Béla, hogy a

turóczi konvent csalai jobbágyait a jogtalan megszállásoktól megvédelmez-
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hesse, nyilt parancsot kényszerült kiadni, amelyben az erszakos megszálló-
kat azzal fenyegeti, hogy jószágaikat földig feldúlatja. (H. 0. VI. 101.)

1295 táján Nyárhidát, e virágzó községet, a rablói annyira feldúlták,
hogy lakosai elmenekültek s a községben öt háznál több nem maradt épen.
1298-ban pedig a Koros nemzetségbeli Drág fiai panaszolják, hogy Berencsi
Erds sógora, Fekete Demeter, reá tört Berencs nev falujokra s mikor
rablási szándékának ellenállottak, valóságos csatát vívott velk. Az ütközet
hevében Fekete Demeter elesett, czinkostársai visszavonultak, de másnap
ismét a falura törtek, azt tövig leégették, Drág fiainak ingóságait elvitték,
a termést elrabolták, Drág fia Bethleninek kis leányát pedig fogságba hur-
czolták.

A XV. század közbiztonsági állapotai nem voltak jobbak, az elbbi
századokénál. 1404-ben például Ewri Tamás unokái rajta ütöttek Széplakon,
Varbóki János birtokán s azt, bár királyi adománybirtok volt, ervel elfog-
lalták. 1416-ban Zsigmond király indít vizsgálatot Déghi Sebestyén és tár-
sai ellen, kik Galanthai Besseny István Küpösd nev birtokát rabolták ki.
Az erszakoskodó urak ugyanis reátörtek Besseny István házára, nejét
elverték, az ellenálló szolgákat megsebesítették, a szekrényeket feltörték,
kirabolták s végül a házat is felgyújtották. 1426-ban Elefánti Mihály elpusz-
tította Szalakuszt, két évvel késbb pedig a Szeptencziek foglalták el fegy-
verrel és vérontással az Ujfalussiak szeptenczi birtokát és egy Újfaluval
szemközt lév, a zobori apátság földjeivel határos földrészüket. 1431-ben
Bakoni alias Koromlai Pál nyitrai alispán Leunai Berecz szolgabírót küldte
ki, hogy szedje ránczba István fia Lukácsot, a brutális fels-elefánti nemest,
ki a pálosok boszantásáva], imáik és énekeik zavarásával mulatta magát s
ha éppen kedve támadt, az erdeikbl hozatott fát magának. 1460. és 1488.
között nagy per folyt Gúthi Országh Mihály nádor eltt, a Jókutiak meg a
Beznákok között. Beznákfalvai Beznák Mikiós ugyanis különös kedvét lelte

abban, hogy a Jókutiak jobbágyait kínozza, gyötörje, mikor pedig ezt el-

unta, akkor az asszonyok ellen fordult s azokat sorra verette. 1485-ben Sze-
pessy Mihály és neje Katalin, meg Elefánti János özvegye : Margit pana-
szolják, hogy Zyka Osvát, Bybi Lukács és Aponi Péter házukra törtek, azt
és erdejüket elpusztították. 1504-bl és 1506-ból több ilyen erszakoskodási
és birtokháborítási perrl maradtak fenn írott bizonyítékok.

zálogkölcsönök. Az erszakoskodás mellett megnyilatkozott a pazarlás szelleme is-

Fenmaradt okleveleinknek igen tekintélyes része kölcsönökrl, kivált bir-

tokok elzálogosításáról szól. Csak elvétve, itt-ott találunk egy-egy adatot,

mely a vett kölcsönök visszaadásáról, az elzálogosított birtokok visszavéte-

lérl ad hírt. Maga a zálogösszeg gyakran, még az akkori értéket tekintve

is, nevetségesen csekély. így például Divéki Akúr, Próna nev birtokának

egybarmadrészére, 1267 május 14-én negyedfél márkát vesz kölcsön Divéki

Bántól. 1270-ben pedig Akúr fia Tamás az egész birtokot 7 márkáért zálo-

gosítja el. Ilosvai György a Kanizsay testvérektl, János esztergomi érsek-

tl, meg István ajtónállótól 6000 frtot vett kölcsön, hogy apját, az egykori

nádort, Ilosvai Lköst, ki Nikápolynál fogságba esett, kiválthassa. A 6000

frt fejében elzálogosítja azután Hrussó várát, egy csomó barsmegyei falut

és Nyitramegyébl Novákot, meg Kaast. A jó példával különben maga
Zsigmond király járt ell. 1409-ben elzálogosította a Csetnekieknek 4100

frtért Kovarczot s ugyanezen idben Sempte várát, összes tartozékaival

egyetemben. Természetes, hogy a h nép követte példáját.

Ily gazdálkodás mellett azután nem csoda, hogy a következ korszak

birtokviszonyaiban nagyobb mérv változások állottak be s a megye bir-

tokosainak sorában egészen új nevek tntek fel. Az országszerte beállott

ziláltság, a török beözönlése, hosszú idre visszavetette az egész országot

s így a megyét is a fejldésben. Soha jobban nem érzett a központosítás

hátránya, mint a bekövetkezett szomorú korszakban.
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A MOHÁCSI VESZ UTÁN NAPJAINKIG.

I. AZ AUTONÓM MEGYEI SZERVEZET FEJLDÉSE ÉS ALAKULÁSA.

A mohácsi vész nemcsak az országra nehezedett százados török jármot, A mo '1

i

hanem a vetélked fnemesek bukását is jelenté. A sok visszavonás, egyes

erssé vált oligarchák hatalmaskodásai, a fhatalomra való titkos vágya-

kodások sodorták az országot oly tehetetlen, gyönge helyzetbe, a mint a

mohácsi vész és a nyomában járó hódoltság feltételez. Ez irányzatnak utolsó

fellobbanása Szapolyai János szereplése volt. Bocskay már más ivású törek-

vések képviseljeként jelentkezik, más szellemi irányzatokat jelöl. A Werbczy
által elvetett k nagy hul-

lámokat vetett. A közne-

messég kezd eltérbe nyo-

mulni, átveszi a fvezetést,

képviseli a nemzetet s an-

nak közvéleményét. Az
összes mívelt nemzetek tör-

ténetében látjuk e hul-

lámzást.

A nemesség elnyo-
mulásának sáncza, az új

irányzatok védbástyája, a

nemzet életének igazi ereje;

alkotmányának h védje,

a XVI. századtól kezdve a

megye volt.

Az autonóm megyei

szervezet kifejldése mel-

lett az ország egységének

ereje azon hatalmas politi-

kai elvben csúcsosodott ki,

a melyet Mátyás alkotó

szelleme jegeczített meg:
minden megye legfbb fis-

pánja maga a király.

Alkotmányunk törté-

nelmének bölcs korában

a közvetlenség játszik fszerepet s ennek folyománya a központosítás volt. A
király személyesen kormányoz, maga bíráskodik. A szervezet fejldésével

eláll a nádor-ispán, mint a királyi bírói hatalom letéteményese. Utóbb a fej-

ldésben az ügyek sokasága folytán, mint a királyi hatalom képviseli, egyes

részterületek fölött, esetrl-esetre meghatározott jogkörrel, a megye-ispánok,

vagyis a fispánok bontakoznak ki. Az alapelv azonban, a hatalom és jog

központosítása tovább él. Ennek természetes következménye, hogy a fispáni

tisztségben a király van személyesítve, hogy tehát a megüresedett fispáni

tisztség visszaszáll a királyra. Ezt a jogi felfogást tükrözi vissza a késbbi

századok története is. 1603-ból ismerünk egy-két kamarai leiratot, melyek

tudtára adják a megye közönségének, hogy „a fispán halálával — a fis-

páni hivatal is csász. és kár. felségére szállott." Az 1492 : 10. t. ez. tör-

vénybe foglalta Pest-Pilis vármegye azon régi kiváltságát, hogy nincs szük-

acsi vesz
után.

SZELEPCSÉNYI GYÖRGY ÉRSEK.
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Fispánság

Alispánság.

Szolgabirák é;

esküdtek.

sége fispánra, mivel a budai királyi lakház közel fekszik. És tényleg

1467-ben a Rákos mezején Mátyás király személyesen elnökölt a megyei
gylésen. A királyi személyesitésre vezethet vissza az a körülmény is,

hogy a fispáni beigtatáskor, a fispán fedett fvel és karszékben ülve, —
mint koronázáskor a király — emeltetett magasra.

A fispáni jogkört szorosan körülírni alig lehetett. A kinevezési

okiratok sokszer változatokban sorolják azt fel. Természetes, hogy a királyi

parancsok végrehajtója, a törvények betartásának legfbb re, a királyi

érdek védje volt, a megye közönségével szemben. Ez a jogkör az autonóm
megyei szervezet kifejldésével, országos szempontokból, úgy fontosságban,

mint terjedtségben csak növekedett. Maga a „fispán" szó csak a XVI. szá-

zadban lett divatossá, addig comesnek, ispánnak mondatott s például a

Margit-legenda Mihályfy Jakab nyitrai fispánról így emlékezik meg : „Ez
vala Nytray vármegye ispánja".

A királyi hatalom személyesítjével szemben a megyei közönség sze-

mélyesítje, az alispán volt. Kezdetben udvarbírónak, a fispáni udvar biká-

jának, comes curialisnak neveztetett s a fispán egyszer helyettese volt.

Neve Róbert Károly idejében, jellege az 1504 . 2. t. ez. által változott meg. Az
autonóm fejldés során, mint a megye els választott tisztviselje, a megyei
érdek legfbb védje lett. A fispáni szék üresedése esetében pedig, a mint

az Nyitra vármegyének 1596-ban kelt statútumából kitnik, tiszttársaival

egyetemben, a legfbb megyei hatalom telje is reá szállott, az 1547 : 33,

1575 : 7 és 1578 : 4. t. ez. értelmében.

Az alispán teendit részint a törvények, részint a megyei statútumok
irták el. Törvényeken épült az alispán jogkörébl: a megyei fölkelés, insur-
rectio szervezése, minden rend katona és önkénytes elállítása, a katonai
szemle (1545 : 14., 26., 1555 : 4., 1595 : 26. stb. t. czikkek) ; a katonaság elszál-

lásolása, élelmezése, az élelmi czikkek megszabása (1545 : 29., 1553 : 17.,

1557: 7., 1575: 10., stb. t. ez.); a katonaság által okozott károk megtérítése
iránti intézkedés, azoknak a királyi adóból való levonása, a károsultak
kielégítése (1554: 4. t. ez.); az ingyen munkák ügye (L556: 4., 1557: 6.,

1563 : 13. 1596 : 18. t. ez.) ; a katonalovak ingyen legeltetésének szabályo-
zása, az e tekintetben történt visszaélések büntetése, a kártalanítás eszköz-
lése (1588 : 22. t ez.) : a jobbágyok szabad költözésére, a földesurak, st ha
ilyenek a fispánok, ezek ellenében is, bírói hatalommal való felügyelet ós
a jobbágyok oltalmazása (1547: 32., 1548: 43., 1550: 27. t. ez.); a királyi

adónak beszedése s az erre vonatkozó intézkedések (1550: 22—27. és 37.

t. ez.) ; a mértékek meghatározása (1588 : 16. t. ez.) stb.

Az alispán segédei a megye kormányzatában a szolgabírák, a judices

nobiliumok voltak. Mikor IV. Béla a megyei intézmény fejldésének alap-

jait lerakta, minden megyébe 4—4 szolgabírót rendelt, vagyis minden megyét
4—4 járásra osztott. III. Endre már e beosztást, mely nem volt a megye
területi nagyságának figyelembe vételével megszabva, törvénybe iktatta s

azon csak utóbb, hosszas megfontolás után csináltak egyes megyék változ-

tatásokat. Nyitra vármegyében tehát kezdettl fogva négy szolgabírói járás

volt, a melyeket területileg azonban ma már nem mutathatunk ki, mert az

oklevelekben a szolgabírák csak együttesen említtetnek, a megye jegyz-
könyveiben pedig a járások nem azok székhelyérl, hanem a mindenkori

szolgabíró nevérl neveztetnek.

A szolgabírák mellett, némikóp ezek ellenrei gyanánt, a választott

esküdtek, jurati et electi nobiles, vagy jurati assessores sedis judiciariae,

röviden assessores mködtek. k voltak tehát a késbbi megyei törvényszéki

ülnökök eldjei, míg a XVII. században választott extraordinarii jurati asses-
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sores, vagyis a csupán bíráskodásra választott rendkívüli esküdtek intézmé-

nyébl fejldött a régi jó világ táblabírói különlegessége. Az esküdtek els
nyomára Róbert király idejében akadunk. Innen egész Mátyás király idejéig

s azontúl egész a Habsburgok megszilárdulásáig, létük folytonos ingadozás-

nak volt kitéve. Hol megvoltak, hol eltörülték ket. Véglegesen 1527 : 1. és

1528: 4, meg 1548: 42. t. ez. által szilárdultak meg s ekkor számuk
nagyobb megyékben tizenkettre, kisebbekben hatra tétetett.

Róbert Károly idejétl kezdve nevezetes és elkelség dolgában folyton

növeked megyei hivatal volt a jegyzség. Mai alakjában való kifejldése

azonban csak 1613-on túlról keltezhet.

A XVI. századtól kezdve számos új megyei hivatalt látunk kelet-
hí,afa

y
iok.

kezni. Ilyen volt a perceptorok hivatala, kik a megyei adókat rótták, vagyis

szedték be. Velk szemben a kincstári adók beszedit, kik habár megyei

emberek voltak, soha sem tartoztak a megye tisztviseli közzé, dicatoroknak

nevezték. A perceptorok kezdetben, esetrl-esetre megbízott soros nemesek

sorából kerültek ki s a szolgabírák és esküdtek segédei voltak. I. Lipót

uralkodása alatt azután megszntek a dicatorok s a megyék kétféle állandó

adószedket szerveztek : általános adószedket és járási adószedket. Ekkor

már a királyi adók is ezek kezébe folytak be. A XVIII. század folyamán

azután bejött a számvevség intézménye is, s fennállott addig, míg II. József

alatt az egész ellenrzést a helytartótanácsi fszámvevség hatáskörébe

nem utalták.

Mária Terézia korában kezdték alkalmazni a megyei orvosokat és

seborvosokat, a bábákat és a baromorvosokat, st még megyei kör-gyógy-

szertárakat is állítottak fel.

A megyeházak és börtönök gondját, valamint a megyei katonák, haj-

dúk, lovasok, pandúrok felügyelését a vármegye vezetése alatt a hadnagyok

és a porkolábok viselték.

A tiszteletbeli megyei állások divatja szintén a XVIII. század szüle-

ménye, valamint ekkor vette kezdetét a megyei mérnök és csak röviddel

elbb a megyei ügyész alkalmaztatása.

A községi szervezet élén a választott bíró állott. Telepítéseknél, Nyitra
^erwwft

vármegyében, a földesúr által kinevezett, örökös bíróság intézményével is

találkozunk. A bíró, községi ügyekben bíráskodik, nagyobb ügyekben a

várnagyokkal egyetemben hozhat csak Ítéletet. A bírság egy része t illeti,

míg a másik rész — rendesen %-ad — a földesúré, vagy az t helyettesít

várnagyé. A legtöbb községben két bíróval találkozunk s ezek évrl-évre

újra választhatók voltak. A bíró mellé segédekül választott esküdtek

sorakoztak.

Közbiztjnsági szempontból az egyes megyék, a járások figyelembe

vétele nélkül, több kisebb-nagyobb területre osztották fel a megyét s azok

élére a nemesek sorából választott kapitányokat, majd hadnagyokat, tize-

deseket stb. helyeztek. Ez a polgári, de katonai zamatú intézmény volt a

paraszt vármegye, mely a felsvidéken Zápisz néven szerepelt. Ezen intéz- vármegye.

meny fontosságáról alább, a rablóvilág ecsetelésénél, külön kell szólanunk.

Az ekként kifejldött megyei szervezet mködése azután a közigazga-

tási, a bírói és a végrehajtói hatalomkör keretén belül mködött s egész

külön , a törvények keretébe illeszked jogrendszert hozott létre. Ha a

megyei jegyzkönyveket tanulmányozzuk, ezekbl s a bennök megrzött

megyei statútumokból, meg a konkrét esetekben lefolyt eljárás leirásából,

a XVI., XVII., és XVIII. századok egész jogi tudását körvonalozhatjuk.

Magyarország Vármegyéi és Városai: Nyitravármegye. '*
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Megyei
statútumok.

Nyitrai
statútum.

Megtaláljuk azokban a magánjog, a büntetjog elveit ; a büntet, polgári

peres és perenkivüli eljárás módozatait ; megismerjük az alkotmány, köz-

igazgatási szervezet, a törvényhozó, a birói és végrehajtói hatalomról a

megyékben clivó gyakorlati felfogást és eljárást, fogalmat alkothatunk

magunknak a megye rendi és nemzetiségi, a közrendészeti, hadügyi, egy-

házi és iskolai viszonyokról, az adó- és pénzügy, a közmunka és egyéb
szolgáltatások mivoltáról, st némi képet nyerünk a megye gazdasági, ipari

és kereskedelmi viszonyairól is.

A fels-magyarországi megyékben az els teljes, sok részletességgel és

elég körültekintéssel megalkotott statútum 1638-ban, Túróczvármegye részére

készült. A többi vármegye inkább a szokásjog mesgyéjén haladt s esetrl-

esetre hozta elvi jelentség határozatait. Ez az eljárás dívott Nyitravárme-

gyében is. Legrégibb rendszeres statútuma e megyének 1726-ban az Erddy
Ádám nyitrai püspök, mint örökös fispán elnöklete alatt február 27-én

Galgóczon tartott vármegyei gylésen készült és 47 pontozatban tárgyalja

a megyei kormányzat egyes fázisait. Mieltt ezen statútum ismertetésére

áttérnénk, szükségesnek véljük a megelz évek egyes jelentsebb elvi hatá-

rozatait röviden felsorolni.

A magánjog' terén fontos tételt képezett az adósságok ügye. A vármegye több ízben
foglalkozott tebát e kérdéssel. Az 1614-iki megyegylés a tiszta adósságokról (liquidum
debitum) hozott érdekes határozatot. Ezen a téren ugyanis sok visszaélés történt, kivált a
parasztok körében. Némelyek makacsul vonakodtak esküt tenni arra, hogy nincs pénzük,
sem ezüstjük, sem más ingó jószáguk, amely a törvények értelmében a hitetezk kielégí-
tésére szolgálhatna. Mások elhajtották vagy elrejtették marháikat és egyéb ingóikat úgy,
hogy a bírák re infecta voltak kénytelenek visszatérni. Ezen csalárdság meggátlására a
vármegye kimondotta, hogy a tiszta adósságnál az adós köteles megesküdni, hogy semmi
pénze és ezüstje nincs, mely adósság törlesztésére volna fordítható. Ha az esküt megta-
gadja, ez világos jele a csalásnak. Ezen esetben az eljáró bírónak joga van az adóst rögtön
elfogatni, vagy ha az menekülne, a marasztaló ítéletet kimondani és a hitelezt feljogosí-

tani, hogy az adóst ahol éri elfoghassa s ily módon követelését érvényesíthesse. Ha valaki
az esküt leteszi, annak egyéb ingói is lefoglalhatok, st a követelés az esetleges várható
örökségére is rávezethet (Prot. 1607—1640. 231. 1.) 1663-ban azután ezen annyiban változ-
tattak, hogy a végrehajtás elször az ingókra, ezek nem létében a szerzett ingatlanra ter-

jesztend ki és csak ha ilyenek sem találtatnának, csak akkor fogható el az adós és
átadandó a hiteleznek, ki addig tarthatja fogva, míg követelése kielégítést nem nyer. A
kétszer tizenöt nap alatt ki nem váltott ingatlanok után, az évi termést a hitelez élvezi.

(Prot. 1640—1672. 530 1.)

A hitelezk helyzetének javítását czélozza az 1649-iki statútum is, mely a szolgabírák
hatáskörét a 300 írtig terjed adósságokra kiterjesztette s a hozott ítéletet megfelebbezhe-
tetlennek mondotta ki. Mivel pedig az 1681 : 33 t. ez. a vármegyei bíráskodás hatáskörét
6000 frtig emelte fel, Nyitravármegye Vág-Ujhelyen 1686-ban tartott megyegylésén a szol-

gabírák hatáskörét egész az 1000 frtos ügyekig terjesztette ki. Kimondta egyúttal, hogy
tiszta adósság esetében birtokon kivül, zálogadósságnál birtokon belül, a vármegyei tör-

vényszékhez lehet felebbezni. Ugyanezen évben a zálogadósságokra nézve is érdekes hatá-
rozatot hoztak. A parasztok által elzálogosított ingatlanok visszaváltásánál, ha a zálogköl-
csönt adója paraszt-rendbl való, a visszaváltó a pénzt a falusi-bíró kezéhez teszi le. Ez
azután értesíti a zálogkölcsönt adót, hogy a pénzt vegye fel, az elzálogosított javakat pedig
bocsássa vissza. Ha vonakodnék, akkor a bírónak joga van az ügyet megvizsgálni ós íté-

letet mondani. Ha a felek nincsenek az ítélettel megelégedve, joguk van els fokon a föl-

desúrhoz, másodfokon az alispánhoz felebbezni. Az alispán utasítására a végrehajtást a
szolgabíró és egy esküdt segélyével eszközli. (Prot. 1680—92. 758 1.)

1689. táján a földesurak panaszt emeltek, hogy a szolgabírák a jobbágyok tiszta

adóssági ügyeiben, a földesúr megintése nélkül szoktak eljárni. Az 1696-iki megyegylés azért
elhatározta, hogy ha a jobbágy tiszta adósság miatt panaszt emel, az alispántól felhatalmazó
levelet kérjen s csak miután ezt felmutatta a szolgabíró eltt, van helye a további eljárásnak.
A szolgabíró ilyenkor meginti a földesurat, ha nem fizet, az ügy tárgyalására a felek köl-

csönös értesítése mellett, határidt tz s a makacskodóval szemben a szokásos jogi útra
tér. Úgy a földesúr, mint a szolgabíró, birtokon kívül, a megyéhez felebbezhet. (Prot.

1680—1692. 1079 1.)

1715-ben a megyei bíráskodás hatásköre a 12000 frtos ügyekig terjesztetvén ki, Nyitra-
vármegye a szolgabírák hatáskörét is növelte s a 2400 frtig terjed ügyeket hozzájuk uta-

sította. (Prot. 1712—1726. 167 1.)

A nyilvános becstelenítésnek érdekes példájával találkozunk egy 1607-iki statútumban.
A vármegye kimondja, hogy ha ki a mágnások vagy nemesek közül fölkelni vonakodik, a

gyülekezésre kijelölt helyen meg nem jelenik, az a megye egyértelm határozatával becstelen-

nek ós hazaárulónak nyilváníttatik és sem , sem alattvalói a vármegyei jogokat nem élvez-

hetik, a vármegye igazságszolgáltatásában nem részesedhetnek. (Prot. 2. 1C07— 1740. 3—5. k.)
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A birtok-foglalásokra nézve már az 1582-iki megyegylés emlegette, hogy egyszerbb
eljárásra lenne szükség, mint a mint a törvény ír el

; mégis csak 1587-ben tudtak ilvet

jesztest tehessen. Ha a szükség úgy kívánja, a vármegyei székbl az alispán, a szolgabíró
es egy esküdt kiszállanak a hely színére s vizsgálatot tartsanak, melyrl a feleknek páriát
adni nem szabad, hanem annak eredménye elttük, vagy megbízottaik eltt a bírói szék
alkalmával felolvasandó s rögtön ítélet mondandó. (Prot. 1572—1607. N. 1. 559 1 ) Ily kiszál-

TÁZMÁNY PÉTER.

lasókra nézve érdekes a vármegye egyik 1616-iki magyar nyelven hozott statútuma : „Az
nemes vármegye azt végezte, hogy midn vice ispán uramat akárki executióra kiviteti, tehát
kegyelmének tartozik az, ki instantiájára kimegyen maga lován, ílorenos 12 ; minthogy
kegyelme feje a vármegyének, méltó, hogy megelégedtessék." (Prot. 1607—1640. 296 1.)

Igen érdekes és jellemz a megye egyik 1582-iki statútuma, mely a vármegyei tör-
vényszék tekintélyét védi. A bírák, úgymond, gyakran panaszkodnak, hogy a perfelvételek
alkalmával oly hangosan beszélnek és oly szóváltásokba ereszkednek, hogy a bírák alig
képesek az egyes felek ellenvetéseit és válaszait meghallani. Éppen ezért elhatároztatott,
hogy az, ki lármájával a bírákat zavarja s a felek válaszaiba és viszonválaszaiba bele-
kiabál, az alispán által a törvény-terembl eltávolítandó s ha makacskodik, 4 forintjával szá-
mítandó egy márka birságra ítélend. Ez az ítélet rögtön végrehajtható és az illetnek
ingóságaiból azonnal lefoglalható. Ha pedig valaki oly szavakkal él, amelyek a bírói tekin-
télyt sértik, az rögtön bnösnek mondandó ki a széktörésben ós a birság ingó és ingatlan

74*
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javaiból foglalható le. (Prot. 1572—1607. N. 1. 206 s köv. 11.) Miután pedig- ennek a határo

zatnak nem igen volt foganatja, egy 1627-iki statútum intézkedik, hogy a peres ügyek tár-

gyalásánál csak az érdekeltek lehetnek jelen, ami az országos gyakorlattól némi eltérés-

mutat, mivel a megyei törvényszékek teljes nyilvánosság mellett mködtek s azt országos

törvény soha meg nem szorította. (Prot. 1607—1640. Nr. 2. 518. 1.)

1636-ban pedig kimondta a vármegye, hogy a procuratorok, ügyvédek, mikor a bírák

az ítélet fölött tanácskoznak,a törvénytermet, a felekkel egyetemben, elhagyni kötelesek.

(Prot. 1607-1640. Nr. 2. 801.1.)

Számos statútum intézkedik a földesúr és a jobbágy között való viszonyra nézve.
Tudjuk, hogy a jobbágyok szabad költözését az 1556 : 27. és 28. t. ez. szabályozták vég-

érvényesen. Ezek szerint a költözköd jobbágy és az elbocsátó földesúr között esetleg fel-

merült peres ügyeket a szolgabíró és egy esküdt intézték el. Határozatuk ellen az elége-

detlen fél, a megyei törvényszékhez felebbezhetett. E felebbezések száma Nyitravármegyé-
ben 1574 táján oly ijeszt módon szaporodott fel, hogy a megye kénytelen volt kimon-
dani, hogy törvénynapon, az ilynem felebbezéseket az alispán, a szolgabírák, a jegyz éa

az esküdtek jelenlétében, a törvényszék egybegylése eltt reggel, st a délutáni órákban
is köteles átvizsgálni, nehogy egyéb ügyek a tárgysorozatból leszoruljanak. (Prot 1572—1607.

Nr. I. 25. 1.) 1580-ban kimondta a megye, hogy oly elbocsátott jobbágy ellen, ki a helyébe
költözködt halállal vagy házának felgyújtásával fenyegette, vagy tényleg meggyilkolta, a

földesúr köteles szigorúan eljárni. Ha ezt elmulasztaná, akkor az alispán fogatja el a

jobbágyot s bünteti meg (u. o. 118. 1.) Ha a jobbágy a megye hivatalos személyzete
ellen követett el illetlenséget vagy sértést, a földesúr köteles volt rögtön elégtételt adni

;

ellenkez esetben a földesúr is, a jobbágy is a megyei törvényszék elé idéztetett s ha
meg nem jelent, amaz a meg nem jelenés, emez a homagium büntetésében marasztaltatott

el. (Prot. 1640— 1672. 408. 1.) 1660-ban a földesúr, mint alattvalóinak birája, köteleztetett

arra, hogy a perbe hivott félre déleltt 10 óráig várakozzék s csak ezen id eltelte után
mondhatott makacssági Ítéletet. (U. o. 462.) 1698-ban pedig a libertinusok összeírását ren-

deli el a megye és azokra, kik jogosulatlan költözködt befogadnak, azt védik, vagy olyat

kiadni vonakodnak, 40 frtnyi homagialis bírságot vet ki, mely rövid úton, a szolgabíró
által hajtható végre. (Prot. 1693—1711. p. 267).

Természetes, hogy a megyei statútumok legtöbbje a nemesség jogainak védelmét is

hangoztatja. így 1629-ben kimondta a megye, hogy mivel a vármegye területén nagy szám-
mal vannak az egy kúriával bíró és az armalis nemesek, kik a megye terheinek viselésé-

hez nem megvetend összeggel járulnak, mivel tehát méltánytalan, hogy ezek a mágnások
ós birtokos nemesek mellett csak egy egyetemleges szavazattal bírnak, ezentúl a szom-
szédos megyék példájára Nyitravármegyében is egy-egy város, . mezváros vagy község
nemessége egy-egy szavazatot képviseljen, de csak az országos és megyei ügyek tárgya-
lásánál. A bírói széknél ezentúl is csak egy szavazattal szerepelhetnek. Az ennek követ-
keztében szükséges összeírás foganatosításával a szolgabírák, a határozat keresztülvite-

lével a megyei jegyz lett megbízva. (Prot. 1607—1640. Nr. 2. 633. 1.) Mivel pedig szám-
talanszor megtörtént, hogy nemesek a nem nemesek állapotában voltak, hogy az egyes
nemesek minsége kiderítve nem volt, a mi az Felségének, meg a megyének járó adó-
zásoknál sok zavarra adott okot, 1631-ben elrendelték, hogy a szolgabírák az összes neme-
sek minsítési táblázatát készítsék el s különös figyelemmel legyenek a praedialistákra.

(U. o. 675 1.) Hasonló összeírásokat már 1609-ben készíttetett volt a megye a jobbágyokról
is. Mérvadónak kimondatott, hogy oly jobbágyok, kik 2—4 lóval, vagy igás ökörrel bírnak,
négyen; olyanok, kiknek legalább egy igavonó állatjuk van s más jobbágygyal összefogva
végzik a földesúr munkáját, nyolezan képeznek egy-egy portát. Azok, kik mással mível-
tetik ugyan földjüket, de kell mennyiség ingatlannal bírnak, négyen alkotnak egy portát.

Azok a jobbágyok, kik csak zsellér munkát végeznek, végleg a zsellérek közzé sorolandók.
(U. o. 94. 1.)

Sok baja volt Nyitravármegyének, hasonlóan az ország egyéb megyéihez, az adók,

valamint a bírói Ítéletek által kiszabott, részben a tisztviselk jövedelmét, részint a megyei
bevételek egy jelentékeny részét képez bírságok behajtásával. Éppen azért ezekre
vonatkozólag számos és igen erélyes határozatokkal találkozunk a megye jegyzkönyvei-
ben, így már 1580-ban kimondja a megye, hogy a szolgabírák kötelesek a megyei hatóság
által kirótt bírságokat járásukban, esetrl-esetre kihirdetni s ezen fáradságért egy-egy forin-

tot kapnak Ha azonban a szolgabíró, végrehajtás utján, behajtja a bírságot, abból t rész
nem illeti, hanem tartozik megelégedni azzal a bírsággal, mely makacsság czímén jár neki.

A falusi bírák köteleztettek a faluban a bírságot beszedni s azt Nyitrára a perceptorhoz
beszállítani. Ha ezt elmulasztották, k fizették meg a kivetett bírság kétszeresét. A szolga-
bírónak tilos bármily bírságot magánál tartani, azt felhasználni vagy jogtalanul valakitl bír-

ságot szedni. Ha ezt megtenné és ez reábizonyodik, akkor az alispán, minden jogorvoslat
nélkül itéli el a visszaél szolgabírót a szóban forgó bírság kétszeres megfi/.etésére. A
megyei adókról, melyeket eddig a szolgabírák szedtek volt be s ezentúl külön perceptorokra
bizatik, pontos és lelkiismeretes számadást kellett benyújtaniuk. (Prot. 1572—1607. N. 1

114. 1.) 1629-ben az adószedk, már mint teljhatalmú végrehajtók szerepelnek. Ha ki kész-
pénzben nem fizet, az adószednek joga van annak javait, minden jogorvoslat mellzésével,
elvenni s azokat eladni. Hogy az adózó közönség kellleg tájékozva legyen, az adószed,
mieltt a vidékre kiszállana, a kivetésrl és a hátralékokról pontos kimutatást készít s azt

a megyei esküdt kezébe adják. Ha az adózót megidézik, ezen kimutatás kéznél legyen. A
megyétl e czélra kiküldött nemes, az adózók által felmutatott nyugtákat meg a kimuta-
tást összehasonlítja s ha az adózó hátralékban van, a hátralék minden késedelem nélkül
behajtandó. Ha pedig kitnnék, hogy az adószed a nemesektl és a szegény néptl oly
hátralékot követel, a melyet azok kifizettek s nyugtával igazoltak, akkor az adószed föl-

jelentend, hogy a megye eltt szigorú felelsségre vonassék, esetleg büntetésben részesül-
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jön. (Prot. 1607—1640. Nr. 2 604. 1.) Az adószedk által kiállított kimutatások a megye
pecsétjével látandók el s az adószed — 1629-ben. mikor ez kimondatott, Dióssy István — az

évi hátralék pontos behajtásáért vagyonával felels, vagyis a be nem hajtott hátralékot a

megyének a sajátjából köteles megfizetni. (U. o. 633. 1.) 1645-ben a megyegylés ismétel-

ten hangsúlyozza, hogy mindenki föltétlenül köteles megfizetni a reá kirótt járulékokat. Ha
pedig- valaki vonakodnék, akkor az adószed, a szolgabíró és egy megyei esküdt jelenlé-

tében, minden jogorvoslat figyelembe vétele nélkül, végrehajtást eszközöl. Ily esetben a
fpapok és a mágnások 50 frt, a birtokos nemesek 24 frt, a kurialisták 12 frt bírságot
fizetnek. Ha pedig valaki az ily czímeken lefoglalt ingó vagy ingatlan javakat ervel vissza-

foglalná, az olyan egyszer és mindenkorra a megye közösségébl kizárandó. (Prot. 1640—1672.
161. 1.) Mivel pedig az adók és bírságok mind külön és külön czímeken vettettek ki s

azok kimutatásában, valamint a számadásokban sok hiba fordult el, a megyegyülés 1629-ben
megyei számvevi állást szervezett, annak fizetését 200 írtban állapította meg és els szám-
vevvé Zalkay Lrinczet választotta. (Prot. 1607—1640. Nr 2. 633 1.)

Nyitravármegye székvárosaként, kezdettl fogva Nyitra városa szerepelt, székváros.

Mindazáltal a megyei gylések, kivált mikor a török fenyegette a várost s

így a közgylési tagok biztonsága kétes volt, a megye más városaiban is

tartattak. így 1607., 1608. és 1609-ben Nagy-Tapolcsányban, Nyitrán s az

utóbbi évben Galgóczon volt a megyei gylés. 1609—1658-ig ismét Nyitrán Megyegymések.

volt, de már 1664-ben s a következ években egész 1667-ig a trencsénvár-

megyei Bánban, 1668-ban Tapolesányban, a következ évben a tavarnoki

kastélyban, 1670-tl kezdve 1680-ig Vág-Uj helyen, 1680-ban Luka és utóbb

Moravanka nev falvakban, 1681-ben és 1682-ben ismét Vág-Uj helyen, 1683-

ban Kosztolányban, 1684-ben Vág-Ujhelyen, 1685-ben Pöstyénben, majd Uj-

Galgóczon és Vág-Ujhelyen, 1686-ban Vág-Ujhelyen, 1688-ban Uj-Galgóczon,

1689-ben Vág-Ujhelyen, majd ismét Uj-Galgóczon, 1690-ben Vág-Ujhelyen,

1694—1695. közt Uj-Galgóczon és végre 1700. január 4-én a nyitrai várban

jöttek össze a megyei karok és rendek, s hogy azonban a székváros jogai

megóvassanak, a megyei gylés 1679-ben jegyzkönyvbe vette, hogy csupán

kényszerségbl tartja gyléseit más-más városokban vagy falvakban Eh-
hez képest a megye már jó eleve megkezdette a megyei székház építését s

az, mint az 1615. május elején tartott megyei gylés jegyzkönyvébl tud-

juk, ez évben már félig el is készült. A további munkálatokra ez alkalom-

mal különben 50 frtot utalványoztak a megyei pénztárból és a kurialistákra

meg armalistákra 258 frt 98 dénár hozzájárulási adót vetettek ki. (Prot.

1607—1640. Nr. 2. 246. 1.)

A megyei levéltár rendezésérl az 1629-ik év egyik megyegylése ho-

zott bvebb intézkedést s kimondotta, hogy a jegyz, a mint különben ed-

dig is történt, köteles a megyére vonatkozó, vagy a megye által kiadott

iratokat és okleveleket regisztrálni, könyv alakban egybegyjteni. Ez a ha-

tározat az 1615-iki hasonló statútum megújítása volt. (Prot. 1607—1640.

Nr. 2. 633—634. 11. és 241. 1.) E szorgoskodásnak, de már a megelz kor-

szak jegyzi buzgalmának köszönhetjük, hogy Nyitravármegye a XVI.
századtól kezdve oly jegyzkönyv-gyüjteménynyel bír, amely nálunk párját

ritkítja.

Ott láttuk a következ jegyzkönyveket: 1572— 1607-ig eredetiben és 1572—1585;
1584—1593; 1593—1604; 1604—1607-ig, késbbi a megye által hitelesített másolatban.
Azután 1607—1641-ig eredetiben és ismét három kötetben, ugyanezeket másolatban. A
következ kötetek mind eredetiben s igen jól konzervált állapotban, ezen éveket tartal-

mazzák: 1640—1672; 1673—1679; 1680-1692; 1693-1711; 1712-1726; 1727—1733:
1733—1738; 1738—1745; 1733-1749; 1745—1747; 1748—1754; 1754—1759; 1759—1763:
1763—1764; 1765—1768; 1768—1771; 1771—1774; 1775—1777; 1777-1779; 1780—1782
1783—1785 és 1790 meg 1839.

A vármegye pecsétjének rzése a nyitrai káptalanra, mint hites helyre

volt bízva. A káptalan termében ugyanis a megyének egy vasszekrénye

volt elhelyezve s abban egyéb becses ereklyék mellett, a pecsét is helyet

nyert. Utóbb, mikor a háborús idk miatt soha sem volt biztos, hol fog a

megyei tisztikar a közel jövben tartózkodhatni, az alispán czélszerbbnek

S/.ékház.

Levéltár.

Pecsét.
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vélte, a pecsétet magához venni s azt személyes felelsség mellett rizni.

1618-ban azunban a megyei gylés kimondotta, hogy a pecsét ismét a káp-

talan rizetére bízandó. E határozat azonban aligha lett végrehajtva,

mert 1620-ban a megyei gylés úgy rendelkezett, hogy az alispán beteges-

kedése miatt, a pecsét a megyei jegyz kezében legyen. (Prot. 1607—1640.

330. és 340. U.)

A megyei tisztikar felelsségre való vonásának els nyomát egy 1640-iki

statútum tartotta fenn. E szerint az alispán köteles volt a meg}rei gylésen
jelentést tenni a folyó ügyekrl ; ha azonban betegeskedése gátolta abban,

hogy a megye színe eltt beszéljen, akkor a fispánnak kellett szóbeli jelen-

tést tennie. A szolgabírák viszont az alispán eltt számoltak be mködé-
sükrl. (Lásd m. f. 943. 1.) A fispán ezenkívül évenként egy napot tzött

ki, a mikor az összes hivatalokat meglátogatta, a számadásokat és az ügy-

menetet felülvizsgálta. így tudjuk, hogy 1656-ban ez a vizsgálat szeptember

11-én ment végbe. 1665-ben pedig a megye gylése elrendelte, hogy a me-
gyei tisztikar beszámolása és választása minden év január havában menjen
végbe. (Prot. 1640-1672. 422. és 624. 11.)

A megyei ügyvitelre nézve kétségtelenül fontosabb volt az 1726-iki

megye-gylés, mely február 27-én Galgóczon folyt le s 47 pontban tárgyalja

az összes elfordulható ügyeket. (Prot. 1712—1726. 689—724. 11.)

Az els pont a megyei adók kivetésérl intézkedik. Kiindulási alapnak a porták
számát írja el s éppen azért elrendeli pontos egybeállításukat. Tzvész, jégkár és árvíz

esetében a kárt szenvedett község területére kiszállott a szolgabíró és esküdt kárbecslést
tartani s az eredményrl a megyei gylésen jelentést tettek. A kárbecslésliez képest azután
adóleengedésnek volt helye. Az esetben, ha valamely község, bármily okból, elnéptelene-
dett, egyes porták elpusztultak s errl a földesúr jelentést tesz, nehogy az egész község-
teljesen tönkre menjen, a szolgabíró és esküdt, valamint egy más járásból való táblabíró
küldendk a helyszínére. Ezek foganatosítják a vizsgálatot, az eredményrl jelentést tesz-

nek s ehhez képest, a megyei pénztár terhére, megtérítésnek, bonificatiónak van helye. A
porták összeírása, kell osztályokba való sorozása tavaszszal veszi kezdetét s a munkálat
a megyei gylés jóváhagyása alá bocsátandó. (Nr. 1.)

Az adókivetés minden év októberi gylésén megy végbe, lajstromokba iratik s a
lajstromok Vigy az általános, mint a kerületi adószedkuek átadandók. Hogy e kivetés Arég-
leges lehessen, a megyei adóknál a részletekre is ki kellett terjeszkednie. Külön rovatba
jegyzendk a porták, a nemesek, a szabadosok, a zsidók, anabaptisták és a malomkövek
után járó illetékek. A megállapított lajstromokon senkinek változtatnia nem szabad. (2.)

Az adószedk számadásai minden év októberében, az adókivetés eltt vizsgálandók
meg s arra az érdekeltek mind meghívandók. (Nr. 3.)

A vizsgálatokon az alispánon, a jegyzkön, az öt szolgabírón kivül, mindig jelen
kell lenniök az assessoroknak, a mágnások ós a papság egy-egy és a nemesség hat kép-
viseljének. Megyeszékeken ugyanazon és kivülök még minden járásból egy-egy esküdt
van jelen. Ha a valóságos assessorok közül valaki a megjelenésben akadályozva van, az
alispán a tiszteletbeli assessorok sorából küld ki valakit. A mágnások és a papság akadá-
lyozott képviselje helyett a fispán, ha távol van, az alispán jelöl ki helyettest. A havi
számadások vizsgálatánál, a megye tisztvisel-karán kivül, minden járásból egy-egy esküdt-
nek kell jelen lennie. Érdekes, hogy ily esetben a megjelenésben gátolt esküdt helyettesí-

tésérl nem kellett gondoskodni, ellenben a szolgabírót két esküdttel kellett pótolni A megye
megjegyzi különben, hogy a megyei járások képviseletéhez elég négy szolgabíró s csak ak-
kor van helyettesítésnek helye, ha ennyi össze nem jönne. A megye ekkor különben már
eltért az si beosztástól ós öt járásból állolt. Ezek : a nyitrai, vágujhelyi, szakolczai, baj-

móczí s a bodoki járások voltak. (Nr. 4.)

A megyei levéltárra nézve fontos intézkedést tartalmaz a statútum 5-ik pontja. E sze-
rint a fjegyz az aljegyzk igénybevételével négyféle jegyzkönyvet volt köteles vezetni.
Az elsbe a megyegylések politikai és közgazdasági határozatai, a másodikba a bíráskodásra
vonatkozó iratok, a harmadikba a vizsgálatok, és a negyedikbe a havi és a bizottsági szám-
adások írattak be. Az ily módon készült jegyzkönyveket a fjegyz rizte. A levéltár az

hivatalos helyisége mellett volt s az egyes aktákat, anyag szerint beosztva, külön szek-
rényekben, évek szerint kellett elhelyezni. (Nr. 14.)

Nyilvános megyei törvénynapokat évenként négyszer tartottak. Farsang és húsvét
utáni napokon, a nyári és a szüreti törvénykezési szünet utáni hétköznapokon. Egy-egy
törvénynap három napig tartott s 30 nappal elbb tétetett közhírré. Mivel pedig1 az els
alispán igen el volt foglalva a megyei kormányzati ügyekkel, a másod-alispánt bírói jog-
körrel is felruházták, olyképpen mégis, hogy a comissiók kiadása az els alispán kizáró-

lagos jogát képezte. (No. 6.)

A katonai hivatalnokok, vagyis a tisztek elszállásolására nézve, a megye akként intéz-

kedett, hogy ezentúl ez az elszállásolás öt é . es turnusban történjék s mindenütt állandó
lakóhelyek létesíttessenek, külön e czélra kivetett adókból. (N. 7.)
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KERESS^SZEGI GRÓF CSÁKY LÁSZLÓ, FISPÁN.

A megyegylések napját, a fis-
pán elleges megkérdezésével, az els
alispán tzte ki. A megyegylésen min-
denek eltt a múlt gylés határozatait
kellett felolvasni, hogy a tagok ezen ha-
tározatok végrehajtásáról meggyzdést
szerezhessenek. A napirend tételenként
tárgyalandó s míg az egyik kérdés el-

intézést nyert, másra áttérni nem volt

szabad. Mindenki szabadon szólhatott a
tárgyhoz, de a tisztviselknek ügyelniök
kellett, hogy minden felesleges, a tár-

gyalást nehezít zajnak és lármának
eleje vétessék. A határozatot egyszer
szótöbbséggel hozták. A megyegylés
befejeztével az összes iratokat, a jegyz-
könyvet felolvasták, a fispánnak, ha
jelen nem volt, bemutatták. Hogy e

jegyzkönyvek a valóságnak megfelel-
jenek az összes üléseken és vizsgálato-
kon a jegyzk is jelen lenni tartoztak.
(N. 8— 14.) A megyegylések reggel 8
órakor vették kezdetüket és 2 órán túl

nem terjedhettek. Délutáni idben, a
megye-gylés tagjainak egészségére
való tekintetbl, gylést tartani nem
volt szabad. (N. 47.)

A fadószed felels volt az ösz-
szes kincstári adókért, azok behajtására
a kiküldött biztosok mellett, a járási

adószedk segédkezését is igénybe ve-
hette, azonban a megyei adókba bele-

szólása nem volt. Mindenegyes megye-
gylésen az adóbehajtásokról és a hátra-
lékokról részletes kimutatást kellett el-
terjesztenie. A biztosok számadásait, a

megye küldöttének közbejöttével, volt

köteles felülvizsgálni. A számadások le-

zárása után a fadószed a járási adó-
szedket egybehívta s velk a következ év kivetését megbeszélte. Az ily módon készült
lajstromokat a megyegylés elé volt köteles terjeszteni. (Nr. 10. 15— 18.)

A szolgabírák kötelesek voltak a megyegyléseken megjelenni, hivataloskodásukról
jegyzkönyvet vezetni, a kapott parancsokat haladéktalanul végrehajtani. Bíráskodniuk,
valamint bírói vizsgálatot indítaniok csak az alispán megbízásából volt szabad. Ily alkalmak-
kor mindig az esküdt jelenlétében kellett mködniök. Az esküdt által tartott vizsgálatok
érvénytelenek voltak. A katona-elszállásolásnál az arányos és igazságos beosztásra kellett
ügyeinifik. Forspontot csak olyanoknak adhattak, kik felsbb megbízást tudtak kimutatni.
A katonai elszállásolásokról részletes kimutatásokat készítettek, a kihágásokról jelentést
tenni tartoztak. (Nr. 19—23. és 25— 27.) A 24 pontban pedig részletes utasításokat adott a
megye a szolgabíráknak, miként kelljen tz- és jégkár, valamint árvíz által okozott károk
megállapításánál a vizsgálatot foganatosítaniuk. A 27. pont az esküdtek kötelmeirl szól s
ket teljesen a szolgabíráknak rendeli alá, míg a 28. pontban a szolgabírák nyernek rész-
letes utasítást a nagyobb katonai átvonulásokkor követend eljárásra nézve.

A járási vagyis részleges adószedk, az adószedés napjáról jó eleve kötelesek voltuk
az egyes községeket értesíteni. Tiltva volt a pénzt hozó parasztok hosszas várakoztatása,
jogtalan haszon hajkászása. A nemesi illetékeket mindig a helyszínén tartoztak beszedni.
A befizetett adók nyugtatásáról adókönyvecskéket készítettek, a melyek els lapján a kive-
tés, másodikon a befizetés, harmadikon a hátralék ln kitüntetve. Számadással az általános,
vagyis a fadószednek tartoztak. (Nr. 29—33.)

Az utak és hidak javítása els sorban azon község terhét képezte, a melynek hatá-
rában a javítandó út vagy híd feküdt. Ha nagyon rosszak voltak az utak, vagy a község
nem gyzte a javítást, a szolgabírónak joga volt a javításhoz a szomszéd-községeket is

berendelni.

Oly utakat és hidakat, a melveknek vámjuk volt, az illet földesurak tartoztak fenn-
tartani. (Nr. 34)

A tiszti fizetéseket a szabályzat következleg állapította meg

:

Els alispán 400 frt. Másod-alispán 200 frt. Fadószed 200 frt. Fjegyz 200 frt.

Els aljegyz 100 frt. Másod-aljngyz 100 frt. Szolgabíró 100 frt. Esküdt-assessor 50 írt-

Számvev 150 frt. Megyei ügyész 60 frt Megyei h. ügyész 30 frt.

A fizetésen kívül az egyes tisztviselk napi díjakat is élveztek. Sedriák, vizsgálatok
és számadások alkalmával 4 frt ; összeírások, kiküldetések stb. alkalmával ellátáson kívül
2 frt napidíj járt az alispánnak, vagy helyettesének. A megye többi tisztviselinek, a szolga-
bírákat bezárólag, sedriak és vizsgálat alkalmával 2 frt, az assessoroknak 3 frt, a jurasso-
rokoak 1 frt napidíj járt A fadószednek, mikor az adópénzeket szállította Pozsonyba í frt,

a járási adószednek 3 frt napidíj járt. A jurassorok kiküldetéseknél, a megye határán kívül

Közgylési
rend.

Tisztviselk
ügyköre.

Tiszti fizetések

és illetékek.
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1 frt napidíjat kaptak, a megye határán belül azonban tisztán csak ellátásban részesültek.
(Nr. 35. és 36.)

A szolgai munkák teljesítésére a megye 13 hajdút tartott. Ezek közül kett az els
alispán, egy a másodalispán, egy-egy a f- és részleges adószedk mellett és 4 a börtönök
mellé rendeltetett. A hajdúk ruházaton és élelmezésen kívül 24 frtot kaptak évenként. A
börtönrök felügyelje 40 frt, a justitiae exactor, a végrehajtó 50 frt fizetést élvezett. A
börtönök különben ekkor a fels-városba vezet kapu alatt voltak elhelyezve. (Nr. 37.)

A megyei tisztviselknek szigorúan meghagyta a gylés, hogy az alkotott statútumo-
kat szorosan megtartsák, magukat azokhoz mindenben alkalmazzák, a népet semmi módon
no terheljék, viszont azonban intézkedett, hogy a tisztviseli tekintély kell védelemben is

részesüljön. (Nr. 38 )

Szakolcza sz. kir. város és egyéb városok a statumok betartására szorítandók, keres-
kedelmi és árú-megszabási tekintetekbl azonban az 1723 : 27. t. ez. rendelkezése alatt álla-

nak s a szolgabírák csak arra ügyelnek, hogy a törvény rendelkezései szorosan megtartas-
sanak. (Nr. 39.)

A megyei tisztviselk által kiállítandó hivatalos okiratokért járó dijakat a szabályzat
következképpen szabta meg

:

Az alispánnak jár

:

Egy párban kiállított s bizonylatit! szolgáló panaszlevélért .... 1 frt — dénár
Egy párban kiállított impensióért — „25 „ -

Egy idéz-levélért ,,25 „
Egy commissióért — .,12 .,

Magánpecsétje alatt kiadott peres-levelekért, laponként — „25 „
Az alispánnak ós jegyznek jár

:

Kiváltság-levelek, armálisok, vásár-engedélyek, vám-adományozások,
czóh-levelek s más ilynem levelek kihirdetéseért az alispánnak ... 4 arany
a jegyznek 2 „

Indigenátusról szóló oklevelekért alispánnak 6 „

jegyznek 6
A megye pecsétje alatt kiadott mindennem levelekért, valamint az

azokról készítend párokért 1 frt —
A törvénynapokon tárgyalandó, vagy megfelebbezett peres ügyekért,

laponként 30 dénár
Ily ügyek lepecsételéseórt 1 frt —
Exmissionálisokóit — frt 40 dénár
A szolgabíráknak és esküdteknek jár

:

Vizsgálatoknál, ha saját alkalmatosságával megy, a szolgabírónak . . . . 2 frt —
esküdtnek 1 ,, —
ha alkalmatosságot adnak 1 „ 50
illetleg — „75

Mindkét esetben azonban a kiadmányok külön díjazandók.
Igazoló-levelekért — frt 25
Perekért laponként — „25
A lapokat azonban nem szabad ritkán, hanem a rendes soros Írással írni. Külön

kiadások a kiküldöttek jobb belátására bízatnak. (Nr. 40.)

A jobbágyok helyzetérl sem feledkezett meg a statútum. Kimondja az adók arány-
lagos kivetését (44), a bebörtönözések megszorítását (40), meghatározza a küls népek szol-

gálmányait (43), a községben külön, a malom-területen kívül, ingatlannal biró molnárok
részesedését a községi terhekben. A korpás rlésnél a molnár jutalékát egy 12-edben, tiszta

lisztnél egy 14-edben állapítja meg (45), az élelmi czikkek árának ellenrzését a szolgabírák
hatáskörébe utalja és az újonnan beköltözköd jobbágyoknak a megyei adók alól három évre
való mentességet ad (47). Viszont a földesurak jogainak biztosítása végett elrendeli, hogy
a szökevény jobbágyokat, ott a hol érik, le kell tartóztatni, a földesúrnak átadni. Aki pedig
a szökést elmozdítja, vagy azt eltitkolja, súlyos bírsággal sújtandó. Azok kik a szökevény
házát, hogy többé vissza ne térhessen, lerombolják, nemcsak az okozott kárt kötelesek meg-
téríteni, hanem elrettent például, nyilvánosan meg is botoztatnak.

II. A BIRTOKVISZONYOK.

Birtok- A lezajlott századok végs éveiben, mind nagyobb és nagyobb számmal
elforduló birtokelzálogosítások, a megye területén csaknem folyton dúló harcz

és háború nagyobb változásokat idéztek el a megyei birtokosok között. Egyes

családok magvaszakadtával új, a megyében eddig ismeretlen, de hadi

érdemeik által kitnt férfiak nyernek birtokokat. Az ország válságos hely-

zete, a trónviszályok, a különböz czimeken indított mozgalmak, a htlen-

ségi esetek felszaporodását vonták maguk után. Az ilymódon elvett s a

koronára visszaszállott jószágok nova donatio, új adományozás alakjában

kaptak új birtokosokat, kik csak ritkább esetekben kerültek ki a megye
régi, esetleg elszegényedett birtokosainak sorából. így történt, hogy a
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mohácsi vész utáni idkben számos új, eddig nem ismert névvel találkozunk.

A törzs azonban a régi maradt s kisebb-nagyobb szerencsével megtartotta

si birtokait.

Nagy változásokat okozott a birtokviszonyokban a házasságok folytán

elállott leánynegyed háramlás is. A megye egyik sarkában birtokolt neme-
sek, ily úton a másik sarokban is szereznek fekvségeket s azok jobb min-
sége gyakran elhagyatja velük az si fészket.

Élénk világot vetnek a megye birtokviszonyaira nézve azok a dicális

összeírások, a melyek az Országos levéltárban riztetnek. Ezen összeírások

több-kevesebb részletességgel sorolják fel a hadisegélyekhez hozzájáruló

nemesi birtokokat s néhol azok birtokosait is, valamint a megye egyes

járásaiban létez s adózó jobbágyokat és zselléreket is. A dicatorok , a

mint fölebb említettük, kötelesek voltak az adózókról és a hátralékokról

pontos jegyzékeket vezetni. Ezen jegyzékek összege alkotja a nevezett

dicalis összeírásokat, melyek 2 harántos és 3 nagy negyedrét kötetekbl

állanak.

Az 1533-iki dicalis összeírás szerint, az els járásban, melynek szolga- Nagybirtokosok.

birája Foris Imre volt, a fbirtokosok az esztergomi érsek és a káptalan, a
nyitrai püspök és káptalan, a Forgách, Nyáry és Thurzó családok voltak.

Az esztergomi érsek kezében volt : Czétény, Nyárhid, Gyorok, Grugh,. Tar-
doskedd és Kér. A nyitrai püspöké : Tornyos, Kis-Emke, Negyed, Üregh,
Mocsonok, Királyi és Csápor ; a nyitrai káptalané: Ujfalú, Berencs, Nagy-
falu, Luki és Nyitrán, melyet az összeírás királyi városnak nevez, a káp-
talan-utcza, az esztergomi káptalané ellenbon csupán Csehi.

A Forgách család birtoka ekkor még nagyban és egészben a régi volt.

Forgách Ferencz birta ekkor Wajkot, Gyarakot, Alsó és Fels-Csornokot,
Komjátot és Ldöt. Az egykori surányi uradalom Nyári Ferencz kezében
volt. Hozzá tartozott : Tolmács, Nagyszeg, Egyházszeg, Surány, Várad, Bán-
keszi, Megyer, Keresztúr és Salgó. A Thurzók kezén voltak : Sopornya, Sempte,
Pusztakürth, Udvarnok, Bajath, Újlak, Patha, Lehotta és Pecsenyéd, mely
már ekkor teljesen elpusztult, valamint Soók, mely részben a Forgáchoké
levén, két felé oszlott.

Predialis nemesek birták Czétény egyrészét és Pánt meg Kis-Körös-
kényt egészen, nemesek Martonfalvál , Kápolnaszlst, Szentgyörgyöt, Kis-
Mányát, Nemeskürtöt, Fels-Bábot, Czabajt, Ilmért, Kis-Keszit, Gergelyfalvát
és Nagy-Köröskényt. Fedémest Kálnay Ferencz, Ezdeghét és Malomszeget
Ezdeghy Lázár, Andódot Bánffy Antal, kitl azt azonban éppen ez idben
elragadta volt Nyári Ferencz ; Szelczét, Tornóczot és Alsó-Vecsét a Csúzyak,
Farkasdot Kéméndy Péter és Gyulay Péter, Fels-Vecsét és Bábot Apponyi
Benedek, az elbbi községben Török Bálinttal közösen, Salgót a Salgayak,
Románfalvát Farkass Balázs, Köpesdet Salgay Mihály és Biby János birták.

Királyfalva, Selye és Hosszúfalu a turóczi prépost kezén voltak, mig Mez-
keszi, Szentgyörgy, Henye és Fels-Báb, Tornócz és Köpesd teljesen el-

pusztultak.

A második járásban, melynek Forrószeghy György volt a szolgabirája,

az esztergomi érsek birta Lédeczet, Pogrányt a nyitrai püspökkel és kápta-
lannal, a szentbenedeki konventtel és a Forgáchokkal közösen ; meg Eger-
szeget; az esztergomi káptalan Gerencsért, a nyitrai püspök Zsérét, Bodo-
ghot, Lakács egy részét, Radosnát, Püspökfalvát, Csabot, Szilt, Lehotát és

Apátit, Lovászit, Csekét, Darázsit; a Forgáchok Csitárt, Ghymest, Nagy-
Suránt, Hindet és Kálazt, a Thurzók Bajnát, Pásztót, Tewkewly és Davorán
egy részét; Országh László Zint, Fels-Bet, Nagy-Récsényt, Tapolcsányt,
Witkóezot, Teszárt, Welisóczot, Zavadát, Cozmit, Perthiest, Jeythet, Hra-
nyardot, Kis- és Nagy-Vendéget, Pohabát, Rédeket, Kis-Szolcsánt, Nemcsiczet,
Tavarnokot, Dworant, Újfalut, még pedig jobbára a Losonczyakkal közösen.

Nagybirtokos volt ezen járásban Dolgoss Ambrus és Csorba Orbán.
Amazé volt : Bodogh, Fels-Bodogh, Csitár, Ürmincz, N.-Dovorán, Reblen,
Ludány, Kálmánfalva, emezé pedig : Közép-Be, Merecze, Fels-Kap.
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A nemesség kezén volt Pográny egy csekélyebb része, Alsó-Attrak,

Alsó- és Fels-Vásárd, Gellenfalva, Martonfalva, Forrószegb, Diós, Alsó-Kap,
Sarluska, Sárf, Kartócz, Lipolnok, Ujfalú, Tordamicz, Borcsány, Rajcsány,

N.- és K.-Helbény, Koros, Vicsáp, Apáthi, Lapás, Gyarmath, Babindal.

Kolont Sólymos András, Gesztet, Családot és Csernyét Litterátus János s

az elst kívüle még Hindy György, Lakács másik részét Korláthkeöy özvegye,
Fels-Attrakot , Sókot Pekry István özvegye , Alsó-Beöt Tárnok János,

Kisfaludot és Csiernát Salgay Mihály, Kis-Rippényt meg Nézetét Rhody
György, Assakürtöt Hassa Lázár , Kis-Ujlakot Litterátus Ferencz , Kis-
Vicsápot Danák János, Csermenyt Csermenyi Imre és Vietorini, Pazalajt

Pazolay Jakab, Belezt Lossonczy özvegye, Kis-Dovorant Litterátus Barnabás,
Fels- és Alsó-Bölgyént Kálnay Ferencz, Likavát Tordamiczy György,
Nemecskát Ujfalussy Mátyás, Libihavát Surányi Kristóf, Nagy-Sissót ós

Foncsogot (?) Török Bálint, Horont Horoni László, Nadlányt az Apponyiak,
Pereszlényi meg Körtvélyest Osztrosics Miklós birták.

Harmadik járásban, melynek élén Pogrányi Mihály állott, fbirtokosok
voltak az Országhok, a Czoborok, a Korláthkeöyiek s a Sárkányok. Az
Országhok kezében volt : Zákosztolány, Szent-Vid (N.-Kosztolány), Dubaván,
Szukoez egy része, Kocsin, Lopaso, Csejte, Solnafalu, Komarno, Krajna,

Kosztolna, Vagyócz, Túra, Lubina, Hrachovistye, Visnyó, Bodfalu, Rado-
sócz, Vittencz, Dobravoda, Warbo, Koritno, Legethe; a Czoborok birták:

Maniga, Dojcs, Broczki, Péterfalva, Kopcsány, Litnicze, Tesnicze, Egbell,

Unin, Holics, Katho, Mocsidlan, Csapkó, Szobotist, Prieters birtokokat; a

Korláthkeyó volt : Karkócz, Kuno, Hlboka, Csacsó, Szentgyörgy, Szenicz,

Jablonka, Rovenka, Ripka, Szmrdák, Wradistj^a, Popudin, Wlcskova, Kis-

Kovaló, Krapó, Lopasó, Fels-Zela ; a Sárkányoké : Nagy-Kovaló, Stefanó,

Sárin , Strása , Kúti ; a Thurzóké : Zerdahely (Vág-) Pöstyén , Lehotka,

Drahócz, Nadonicz, Vörösvár , Szentpéter , Galgócz , Uj-Lehota , Hradek,

Ó-Lehota, Moraván, Nagy-Modró, Hubina, Luki, Horka, Banka, Kelecsény,

Nagy-Sarló.
A köznemesség kezén voltak : Bucsány, Suk, Kis-Dubaván, Rakovitz,

Bori, Sipkó, Strázsa, Kis- és Nagy-Eörvistye, Ocskó, Alsó-Bodfalu, Mosócz,

Vág-Szentkereszt, Weska, Patvarócz, Brnnócz, Beregszegh, Kaplath, Rathon,
Alsó-Zela, Szilád, Fels- és Alsó-Récsény, Elecske.

Nagy-Pecsenyéd, Weszele meg Vág-Ujhely Bánffy Lászlóé, Szukócz eg\r

része Biby Jánosé és Konde Miklósé, Kocsin egyrésze is Bikyé, Radimo
Ádám Jánosé, Prieters Szakolcza mellett a városi ispotályé, Wezka Szakolcza

sz. kir. városé, Radosócz Szirothinszkyé, Trebesicz, Krakován és Hosztró

a nyitrai püspöké, Basolcz meg Pobedim a vágujhelyi préposté, Üzbégh
(Jzbégh) az esztergomi érseké, Molnos és Nagy-Sarló a nyitrai kápta-

lané volt.

A negyedik járásban, melynek szolgabirája Apponyi Pál volt, a követ-

kez fbirtokosokat találjuk : A nyitrai püspök, a Thurzók, a Majthényiak.

A nyitrai püspök birtokaihoz tartoztak : Radosna, Alsó- és Fels-Vesz-
tenicz, Racsicz, Udvarnok, Szucsán, Szkacsán és Apáthi Livina mellett.

A Thurzóké volt: Bajmócz, Privigye, Német-Próna, Brusno, Jalovetz,

Chrenócz, Nagy-Csausza, Dubnyicza, Henlehota, Gajdéi, Tuzina, Rasztoszna,

Morovna, Nadosér, Bresen, Poruba, Cseh, Kis-Csausza, Neczpál, Nagy- és

Kis-Lehota, Kadecz, Tris-Lehota, Kanyanka, Lazán, Koos, Polucz.

A Majthényiakhoz tartozott : Szebedrás, Paplehota, Kis-Lehota, Nóvák,
Lipnik, Krencs és Kuthin.

Koczúr és Dlusin Péter doctoré, Banka, Wrben, Bolog, Csavoj és

Csizicz Ujfalussy Mátyásé, Majzel Bossányi Györgyé, Pravenecz Surányi

Kristófé, Laszkár, Széplak, Szolcsán és Fels-Lelócz Russói Jánosé, Nádas
Osztrosics Miklósé, Nagy- és Kis-Bólicz meg Mejnye a Forgáchokó^ Hire-

nyen az esztergomi érseké, Nadlány, Appony az Apponyiakó, Jánosfalu ós

Nagy-Bossány a Bossányiaké, Nagy- és Kis-Kolos az apáté, Szulócz a

nyitrai káptalané, Fels- ós Alsó-Elefánt, Beed, Szalakusz az Elefántiaké volt.

A megye egész járásában különben legnagyobb számmal volt a köz-

nemesség s aránylag itt volt a legtöbb birtoka is.

Természetes, hogy mivel a vármegye területén lév földbirtok arány-
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lag kevés kézben oszlott

meg s ennek jövedelmezsé-

gét is a sok viszontagság,

a háborús idk, az idnként

fel-fellép rabló-világ csök-

kentették a XVI. és XVII.

századokban Nyitra várme-

gyében, a nemesek sorában,

nagy szegénység uralkodott.

Legnagyobb volt a pusz-

tulás és az elszegényedés,

mint emiitettük, a vármegye

els járásában, mely úgy az

átvonuló hadaknak, mint a

török portyázásoknak legin-

kább ki volt téve. Az 1533-

iki dicalis összeirások szerint

a járásban 378 elszegénye-

dett jobbágy és 114 elha-

gyott, 327 leégett udvarház

volt. így például Czétény-

ben 33 ház esett a tz mar-

talékául, Wajkon 10, Nyár-

hidon 1 1, Tardoskedden 34,

Mezkeszin 20, Sókon 17,

Újlakon 27, Mocsonokon 35,

Ürményben 31. Ezen kívül

Nyárhídon 9 házat hagytak

oda a lakók, Sókon 13-at,

Mocsonokon 16-ot és Ür-

ményben 34-et.

Nyitra városának tszomszédságában, mintegy elvárosként húzódott,
a galgóczi nagy út mentében, Párucza községe. Az ott felállított sóhivata-
lok, a vám által és azon körülménynél fogva, hogy a megye gylései itt

tartattak, ezen község kezdettl fogva kiválóbb szerepet játszott a megye törté-

netében. XVI. századbeli fbb birtokosai közül kiemelend Páruczai Sartvan
Imre, ki körülbelül a község határának egy negyed részét és az ottani

vámot bírta. Ezen birtokairól azonban már 152ö-ban, 82 forint fejében
lemondott Családi Gergelynek és Aszúpataki Hencz Mátyásnak javára (Garami
cnt. lt. f. 5—85.

)

% Nagybirtokosok voltak Páruczán a Vitézek s Akacs
Sándornak Vitéz Évával kötött házassága révén, az Akacsok is. Azonban a
sógorságba keveredett család nem tudott egymással megférni. Vitéz Ádám
egy ízben összetzött Akacs Sándorral s a kezében lév korsóval úgy
találta megütni, hogy Sándor holtan terült el a földön. A másik rokon,
Vitéz Sándor, a meggyilkolt Akacs jó barátja, erre neki esett Ádám úrnak
s verekedés közben súlyos sebeket ejtett rajta. A családi viszály, a szomorú
özvegység, a sok háborús költség végs nyomorba sodorta Éva asszonyt.

Már 1674-ben elzálogosította páruczai egyik telkét meg vámjutalékát Hán-
csok Mihálynak, Nyitra alkapitányának. Utóbb azonban, kiváltással-e vagy
a nélkül, nem tudni, Varga Jánosnak adta azt el 40 forintokért. O maga
meg férjhez ment férje hs megboszúlójához Vitéz Lászlóhoz. Háncsok
azonban nem hagyta jussát, annál kevésbbé, mert úgy a páruczai részt,

mint a hozzátartozó ivánkai birtokot, Vitézéknek, mint gyilkosoknak elité-

lése után, 1697-ben, a nádor Hancsokéknak adományozta oda s ket a nyitrai

káptalan által 1698-ban be is igtattatta. Az ebbl keletkezett per tárgyalá-
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sára a barsi alispán küldetvén ki, ez s utóbb, 1699-ben Eszterbázy nádor,

Hancsokék javára döntött. A per folyamán azután kiderült, bogy az

egykor gazdag Vitézek és Akacsok a koldusbothoz állottak közel. Páruczán
volt még ugyan 1694-ben egy rongyos, sövényfalból épült kuriájok, de ezt

a Hunyadi Andrástól, az ivánkai kastély és nagybirtok tulajdonosától per-

költségekre felvett kölcsönök szintén elúsztatták. (0. L. Tábl. Oszt. Proc.
Tab.—10.—R. 10—D ós 10—S.)

Czabajon 1539-ben a Pénzes család volt birtokos s vétel útján, Sárközy
Dont Jakab. (Garami cnt. lt. f. 6. 19). A fbirtokot azonban a Czabay csa-

lád tartotta kezében, mig 1582-ben k is elszegényedtek.

1614-ben ment tönkre a Zomor család, mely a róla nevezett falu ala-

pitója volt. A Bocskay hadjárat okozta vésztket.
Szentgyörgyi Kerekes Mihály a berencsi uradalomban Szenicz, Szobo-

tist, Csácsó, Rovenszkó, Turoluka, Verbócz, Bukócz, Ripka, Szmrdák. Rohov,
Csaszkov, Chropov, Kunov és Pritersd községekben bírt részeit Jeszenák Pál-
nak adta el 1766-ban, h szolgálataira való tekintetbl 1750 frton. (Észt.

kpt. lt. C 71. f. 3. N. 2). Hagan Ferencz ós testvérei Kamocsát potom 500
írtért Bossányi Imrének és nejének Korlátkei Évának ; Szentmiklósi Pon-
grácz Mihály báró Kis-Bucsánt 105.575 frtnyi tekintélyes összegért Zay
Péter bárónak adta el. (Észt. kpt. lt. C. 71. f. 8. Nr 21. 52. 25). 1773-ban
Eszterbázy Anna, ifj. gróf Pálffy János neje, sárfi s egyéb részeit testvé-

reinek Kázmér, János és Károlynak 55000 írtért. Bartakovics Elek Nagy-
alias Paraszt-Jáczot 100 aranyért 1774-ben Selmeczy Ferencznek. A föld-

birtok értékének tetemes emelkedésére vall, hogy 1776-ban gróf Batthyányi
Ádám Manigát és Binóczot 135000 frtnyi óriási összegért vette meg Br.

Kerekess Zsigmond ezredestl, mint nejével, gróf Tolvay Johannával nem-
zett leán}Tának, Juditnak gyámjától és gróf Tolvay Jánostól (Észt kpt. lt.

L. 40. f. 295. C. 71. f. 13. Nr. 26. L. 40. f. 344. L. 41. f. 58. Lib. 40, f. 125.).

Nagy szerepet kezdett játszani a megye birtokosai között a XVIII.
században a báró Horeczky család. Már 1 773-ban Zsigmond báró a beren-
csi uradalom részbirtokosa volt s ebbéli jogigényérl Flóris bárónak javára
9000 írtért mondott le. Ugyanez a Flóris báró vette meg 1779-ben Báró
Vécsey Sigisbert huszárezredes beczkói örökség-részét, melyet az a Ghyllá-
nyiakkal való rokonság czimén kapott, 80000 frton ; Hávor György szeniczei

kastélyát pedig, a kerttel és a hozzátartozó földekkel együtt, 4200 írtért

1774-ben. És tényleg 1780-ben báró Horeczky Flóris, mint a beczkói és beren-
csi uradalmak compossessora tiltakozik az ellen, hogy a vágujhelyi prépost
választás napját a Révay-ág az megkérdezése nélkül tzte ki. Mig
Flóris báró így emelkedett, addig Miksa báró, kinek neje Majthényi Ange-
lika volt, kezdett lassan tönkre menni.

1564. táján a Vág völgyében feltnik az Árokháti család. A család
feje, Péter, 1568-ban már mint brunóczi nemes szerepel s vásárol ott Bru-
nóczi Ádámtól egy házat, mig a következ, évben már Brunócz jó részébe
igtatja t be a nyitrai káptalan. Azonban Árokháti Gáspárral kezd a hir-

telen feltnt család szerencse-csillaga lehanyatlani. 1603-ban zsolnafalvi fél

kúriáját eladja 300 frton Jelenffy Mátyásnak. Teplicze nev kertjének két
részét 50 írtért Vaicskó Mártonnak és nejének, Korody Fruzsinának, zsolna-
falvi kertjének felét és négy földrészét 1606-ban 170 írtért Mattyaki Már-
tonnak ; nemesi udvarának V 3-át 1608-ban 55 írtért elzálogosítja Kopitánszky
Mihálynak, neje pedig a másik harmadrészt 1611-ben 600 írtért eladja
Jelenffy Mátyásnak. Hasonló sors éri Miklóst is, ki zsolnafalvi kúriáját

1612-ben adja el 600 írtért Jelenffynck, 1613-ban pedig kertjét zálogosítja

el 86 írtban 6 évre Jelenffy Dorottyának, Kopitánszky Mihály özvegyének.
1678-ban már a zsellértelkekre került a sor. Egy ilyet zálogosít el 100
frton Árokháti Simon Huszár Ferencznek 20 évre. Különben a család csak-
nem teljesen leszorul s helyét fkép a Jelenffyek foglalják el (Észt. kpt. lt.).

A vármegye nagyobb földbirtokosai között beállott változásokról, vala-

mint az ország megoszlásának idejében a megyei urak állásfoglalásáról,

érdekes képet tárnak elénk azok az oklevelek, a melyek az új adományo-
zásokról, magszakadás és htlenség folytán visszaszállott birtokok adoma-
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nyozásáról szól. Tudjuk, hogy a magyar közjog szerint, magszakadás ese-

tébon a birtok visszaszállott a koronára s azt a király adományozta, néha

a nádor, utóbb a helytartó-tanács közbejöttével.

Htlenség esetében a fiskusra szállott jószágot rendszerint a nádor is

odaadományozhatta arra érdemes, a király iránt való hségben kitnt fér-

fiaknak, esetleg ily férfiak özvegyeinek.

Magszakadás folytán beállott következ adományozásokról van tudó- u
i
adomán yo-

° J J zasok.

másunk :

1546-ban Nehéz György családja hal ki s Farkasd, Petfalva, Venecze
meg Jatho nev pusztákat Zomor János kapja. (Észt. kpt. lt. C. 4. f. 7.

Nr. 1.) Kalászy Jeromosnak és Déghy Bernátnak Barlafalva, Kis-Kalász,

Boszogos-Vásárd nev pusztáikban, Fels-Kereskényen, Alsó-Vásárdon és

Fornószeghen birt birtokrészeibe és Gellénfalva birtokába 1552-ben Paniih
János ln beigtatva (u. o. C. 10. f. 6. Nr. 24.) 1564-ben Löley Péter, Vas
Márton, Berényi Albert és Ondrohy György összes mártonfalvai, szentmi-
hályúri és ondrohói birtokait Babindály György, meg Nagyságos Oláh-Csá-
szár Miklós uram kapják, (u. o. C. 11. f. 7. Nr. 20 ) Szeptenczy György és

Bossányi Miklós birtokait : Assakürthön, Kis-Vicsápon, Gencsen, Kis- és

Puszta-Elekcsin, meg Tormáson, Draszmerith alias Vitéz Ferencz ós bogárdi
Nagyvátyi Ferencz kapják, (u. o. 40. f. 8. Nr. 3.) Nyáry János magvasza-
kadtával Kis-Kovalócz és Kropow Ferenczfy András kanczelláriai jegyznek
jut (0. L. t. Prot. Tab. III—EE.) Prasznóczy Pál szalkafalvai vagyis sztra-

csinai pusztája pedig Bossányi Lászlónak (Észt kpt. lt. C. 3. f, 3 Nr. 20.)

158n-ban Palásthy Benedek utódja a Vezete felerészébl álló birtokon Bar-
barith György lett (u. o. 10. f. 3. Nr. 23.) 1582-ben Thurzó Elek magva-
szakadta folytán Vörösvárt Bélaváry György és fiai : Dávid meg Zakariás
nyerik el. (u. o. C. 1. f. 6. Nr. 12.) 1588-ban Bélaváry Mihály meg Szerginyi

Mihály kapnak birtokot Földessy István magvaszakadása folytán Vasárdon,
mely Mártonfalvának is mondatott, (u. o. C. 1. f. 5. Nr. 30.) A következ
évben pedig Bodico András meg Bobay András kapják Zalmas Miklós egy-
kori lopassói udvarházát, (u. o. C. 10. f. 8. Nr. i5 ), míg 1600-ban Kap-
lathot és a csenedi pusztát, mely egykor a Czoboroké és elbb még a Kap-
lathyéké volt, Beycsy János és szenttamási Gosztony Fái nyerik el. (u. o. C.

8. f. 2. Nr. 30.)

A XVII. századból 14 esetet ismerünk olyat, hol a régi birtokosok
kihalta, miatt új birtokosok lépnek fel. 1603-ban Somogyi István kapja Szta-

nyák Ádám brunóczi birtokrészeit, 1608-ban Eszterházy Gábor néhai Pálffy

Tamás összes beregszeghi és botfalvai részeit, Fittler Gyula, Sándor János
és Szélessy Kristóf Zsigmondffy Sámuel vágujhelyi birtokát. 1615-ben Her-
mán Mártont igtatják be Sztanyák Ádám nagybrunóczi részeibe, valamint a
magtalanul korán elhunyt Somogyi István birtokába. 1630-ban kapja gile-

tinczi Oszlrosics István a kihalt Babindály család fels- és alsó-attraki,

nyitra-vicsápi s nyitra-apáthii javait. 1635-ben Eszterházy Dániel meg
Ferenczffy Lrincz a Baracskay István egykori birtokait, Apáthit, Nyitra-
vicsápot, Csermendet nyerik el. 1638-ban azonban Eszterházy a reá es
részrl 400 frt fejében Baraczkay Pál ni örökösei részére lemondott.

1640-ben a nyitrai káptalan gróf erddi Pálffy Miklóst s általa Spáczay
Mártont s Egresdy Boldizsárt igtatja be, néhai Kálnay János mindkét Böl-
gyénben birt részeibe. Tiz évvel késbb Bogáthy Mihály, Lindamann Lénárd
és Milajkovics Miklós kapják zavari Zavary Boldizsár, János meg Ambrus
suki alias sukóczi birtokait. Bokros János, Fehérpataky Rafael s Bornemisza
István pedig Usaly alias Kamotky Péter és László Sukócz nev birtokát.

1659-ben Nádasdy Ferencz országbíró eltt, Hédervári János zirczi apát s

gyri rkanonok, meg Eszterházy Erzsébet, H. Istvánnak, János apát fivé-

rének özvegye vallották, hogy mivel a százados Héderváry család István
Lrincz nev fiában kihalt, a király megengedte, hogy a család birtokai

Erzsébetre és leányára, Katalinra, Viczay János nejére szállhassanak.
Ezen engedély következtében most osztályos egyezségre léptek s ennek
értelmében a sárfi birtokot és kastélyt Erzsébet és János apát kapták közö-
sen. A bcrencsi uradalom fele szintén János apáté lett. 1683-ban borfi
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Bory Mihály és Beniczky Tamás a Vizkelethy Mihály szeptencz-ujfalusi, kas-

tély-formára épített telkét kapták meg. 1682-ben Orbán Pál és Nedeczky
György Dersffy Ferencz elhalt özvegyének, Kéméndy Máriának, bucsányi és

petfalvai részeibe lnek beigtatva. Végre 1696-ban Török Mária, György
leánya és simoncsicsi Horváth István özvegye, Fintabélád nev pusztát, a
hozzátartozó malmot és 32 telket, melyeket férje bírt volt s melyek egykor
Jókay Istvántól zálogkölcsön czímén jutottak a Török család birtokába,

királyi kegyelem folytán nyeri el.

Az esztergomi káptalani levéltár 17 nyitravármegyei birtokváltozás

emlékét tartotta fenn, amelyek htlenség czímén állottak be.

Új donacziók czímén szintén igen érdekes adomány-levelek maradtak
fenn, jobbára az esztergomi káptalan levéltárában.

1548-ban a nyitrai káptalan, Révai Ferencz nádorhelyettesnek, a ládányi
várkastélyból keltezett parancsára beigtatja zomorfalvai Zomor Gergelyt,
Ádámot és Istvánt, az si birtokrészükbe, melyben ket Várdai Pál hely-
tartó ersítette meg. 1560-ban bessei Farkas Mihály, F. Ignácz és Cselley

Anna fia, Bohuniczon, 1562-ben üjfalussy Miklós, néhai Péter fia és rokonai
Alsó-Attrakon, Fels- és Alsó-Sókon, Ondrohón, Óhajon, Mosóczon kaptak
birtokokat. Az utóbbiak ezenkívül még Bankát, az egykori banyai vár
helyét és Tkés-Újfalu községét is elnyerték. 1563-ban Thorday Zsigmond
Elecskén, Szeptencz-Ujfalun, Fels-Récsén, Vozokánban, Nyitra-Vicsápon,
Lipovnokon, Rajcsánban, Szteruson és Kocsin ; 1568-ban Wizkelety Tamás dica-

tor, Rudolf császár parancsából, Kis- és Nagy-Rippényt meg Belezt ; 1567-ben
a Giczyék a berencsi és korláthkei uradalmak egy részét, Kis-Vicsápon,
Martonfalván, Irmelyen, Családon, Geszthen és Kernen részbirtokokat, meg
a gencsi pusztát ; 1569-ben alsó-lindvai Bánffy László és testvérei Beczkó
várát s annak tartozékai közül : Vág-Ujhelyt, Vészeiét (Vígvár), Pobedint,
Bassóczot, Andódot, Pecsenyédet, Koczuriczet és Rakoviczét ; 1 579-ben
Páni Török Benedek írásai elveszte miatt régi birtokát, Fynthabelad nev
pusztát ; 1583-ban Bánky Kristóf és fia Ferencz, meg Nayyvátyi Balázs Alsó-
Attrakon , Gergelyfalván, Alsó- és Fels-Szlsön egyes birtokrészeket

;

1589-ben Bossányi András Alsó-Sutóczon kaptak birtokokat.

A XVII. században új adomány czímén beigtattattak : 1609-ben a Bes-

senyeiek és Feketék a sziládi birtokokba; 1639-ben Bercsényi Imre Pöstyén vá-
rosába, az ottani fürdbe, Drahócz birtokba és két üres maduniczi telekbe és

egy rétbe, Banka birtokba és egy galgóczi házba. 1644-ben Fitter Zsigmond,
Fitter György vág-ujhelyi, horkai birtokrészeibe, meg a majerszkai pusz-
tába ; 1690-ben Loosi gróf Viczay János Sárf kastélyába és annak tartozé-

kaiba.

1700-ban az Amadék kaptak nagyobb szabású adományokat Szotina-
falván. Ugyanakkor és ugyanott, oldalági örökösödés útján, részbirtokokat
nyertek : Berényi Ferencz, Koronthály Gáspár, Nagy Ferencz és András, Balon
János, Ocskay Johanna, Töttössy Kata, Madocsányi Miklósné ; Koronthály

Anna, Vajay Ferenczné, Nagy Anna, Sebygny Péter özvegye, Nagy Judith,

Orlovics Lrinczné, Buzássy Judit, Ujfalusy András özvegye, Szepeticz Kata,
Szguriez Györgyné, valamint Buzássy Máriának Hervay Pétertl és Miskóczy
János férjeitl származó utódai 1765-ben pedig Eszterházy János, Kázmér,
Károly és Lymburgstyrum Amália grófn Sziládon kaptak részbirtokokat.

Megemlítend végre, hogy 1620. augusztus 26-án Bethlen Gábor, Bor-

nemisza Györgynek és Lukács Jánosnak a két Kolos helységet meg Jesko-
falvát, melyek eddig a nyúlszigeti apáczáké voltak, 9000 frt kölcsön adott
pénzért beírta. (Gf. Mikó. Erdély tört. ad. I. 321.)

III. KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZGAZDASÁGI VISZONYOK.

srégi szokás volt seinknél, hogy minden megyét, tekintet nélkül

annak területi nagyságára, négy-négy járásra osztották fel. Ez a szokás a

XVI., XVII., st sok helyütt a XVIII. században is fenmaradt.

járások. Nyitravármegye sem tért el, mint láttuk, ettl a szokástól. Az egyes
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járások nem viseltek külön neveket, hanem jobbára a szolgabirák nevérl,

vagy bizonyos meghatározott sorrendrl neveztettek el. így például 1555-ben

ismerték Paezolay Miklós járását, mely a késbbi bodoki járásnak felelt meg,

Bossányi Mátyás járását, mely a hegyentúli járást jelezte, Zerdahelyi András

járását, mely a bajmóczinak és Foris Imre járását, mely a nyitrainak volt

a neve. 1565-ben járások, a fentebbi sorrendben, az élükön álló szolgabirák-

ról : Zongor István, Paezolay Miklós, Paruczay Mátyás, illetleg fels-körös-

kényi Litteratus Orbán járásának ; 1608-ban els, második, harmadik, illetleg

negyedik járásnak mondatnak. 1646 táján, már a IV-dik Nyitra városáról

nyitrainak, a III-dik Bajmóczról bajmóczinak, a II-dik Bodok mezvárosról

ÉRSEKÚJVÁR TERVRAJZA (xVII. SZÁZAD).

bodokinak, az I-s, mely a Galgócztól Beczkó felé húzódó vidékre terjedt ki,

Vág-Ujhely városáról vágujhelyinek, néha fekvését tekintve, hegyentúli járás-

nak is neveztetett.

1690 táján a megye szakított az si beosztással. Az intéz köröknek

be kellett látniok, hogy a szolgabirák a folyton-folyvást szaporodó teendket,

a sokszorosan elforduló személyes kiszállásokat lelkiismeretesen és ponto-

san nem végezhetik. Elhatározták tehát, hogy egy ötödik járást alkotnak s azt

jórészt a hegyentúli járásnak, a Fehérhegység felé es részébl alakították.

Székhelye Szakolcza sz. kir. város, neve szakolczai járás lett. Végre

a XVIII. század alkonyán hat járásba osztatott a megye, a mennyiben a

nyitrai járás két részre, alsó- és fels járásra szakadt.

Külön szabadalmakkal, jogokkal és kötelmekkel, éppen azért külön

szervezettel is birtak az úgynevezett egyháznemesi székek. Nyitravármegye

területén szintén volt néhány ily község, melyekbl és a szomszédos Bars-
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vármegye hasonló községeibl alakúit a Verebély-szék. Ide tartoztak pedig
Dicske, Pan, Czétény, Kiskér és Néver községek. Ezek praedialis telkeikre

nézve adómentesek lévén, a porták számolásába nem is vonattak be. Men-
tesek voltak a vámoktól, a katonai beszállásolástól. Vérdijuk egyenl volt

a nemesekével. Saját különös hatóságaik által kormányoztattak; birtok-

pereikben és gyökeres jogaik fölötti ügyeikben a fpapi octavalis törvény-
székek bíráskodtak ; st a vármegyéhez hasonló jogokat gyakoroltak, a
mennyiben külön közgyléseik, külön széki hatóságaik voltak. A vármegye
testébe ékelve, annak hatalmával szemben semleges területet képeztek. Ezen
külön állásuk csak a rendiség teljes megdltével sznt meg.

szakoicza. Külön hatósággal és a vármegyétl csaknem teljesen független jog-

körrel bírt még Szakoicza, mely Nyitravármegyének egyetlen állandó szabad
királyi városa volt. 1645-ben a bányavárosokkal közös kereskedelmi szerz-
désre lépett, mely szerint a külföldi kereskedknek tiltva volt a posztónak
és vászonnak rfszámra való eladása, hanem behozott portékáikat csak nagy-
ban árusíthattak el, ami a kereskedéssel foglalkozó polgárok üzleti hasz-
nának biztosítását vonta maga után. Oly árúkat, melyeket a külföldi keres-

kedk rögtön értékesíteni nem tudtak, csupán a tanács által megjelölt

helyeken raktározhattak be. (Körmöczb. v. lt. fasc. 35 f. 2. No. 310.) A
Rákóczy-mozgalom alatt pedig a várost semleges kereskedelmi területté

nyilvánították a hadvisel felek.

A városnak, hasonlóan más szab. kir. városokhoz, volt polgármestere,

kit primarius bírónak, magister civiumnak is neveztek. Volt ezen kívül tizen-

egy tanácsnoka, egy jegyzje, a kiket utóbb, a XVII. században, még egy
aljegyz, egy ügyész és négy tagból álló magistratus promontoriorum,
szlhegyek tanácsa támogatott nehéz munkájukban. Alsóbb rend tiszt-

viselk voltak : a szegény polgárok házának mesterei, a sörházfelügyelk,
a halastavak rzi, egyházatyák, húsvizsgálók, vásárfelügyelk, számvevk,
tizedszedk, fertálymesterek és a külvárosnak külön tanácsosai.

A földközösséget a városhoz tartozó határban I. Ferdinánd diplomája
szüntette meg. Ekkor ugyanis külön bizottságot küldött a király Szakol-

czára, a melynek feladata volt az egész határt felmérni és a polgárok között

aránylagosan beosztani. A külön birtoklás azonban sok bajt okozott az

országos hatóságoknak. A polgárok egy része ugyanis a nyert birtokrésze-

ket zsidóknak és a szomszédos morváknak adta el, a kik azután a Morva
folyó táján fekv földterületeket lassanként elvonták az országtól s a morva
hatóságok jogköre alá helyezték. Ezen visszaélések megszüntetését Nyitra
vármegye követei csaknem minden egyes országgylésen megsürgették, míg
végre az 1548

: 68. t. ez. kimondotta, hogy a király megkérend, találjon

módot arra, miszerint a Szakolczán lakó nemesek és egyéb magyarok a
földeket visszaszerezhessék, a város pedig határcsonkitás czímén szigorúan

megbüntettessék.

Az 1726-iki megyei szervezés Szakolczáról is megemlékezik s a megyei
hatóság hatalmát az árak szabályozása tekintetébl, az 1659 : 27. és 1723

:

63. t. ez. értelmében, ezen sz. kir. városra ós a megyében található összes

városokra is kiterjesztette.

Nyitra. Bizonyos tekintetben némi önállóságot élvezett a vármegyei hatósá-

gokkal szemben, a megye és a püspök székvárosa : Nyitra is, mely csaknem
folytonosan a püspök joghatósága alatt állott, ámbár a város ez ellen ismé-

telten védekezett. Legérdekesebb ezen szempontból, az 1531 táján, a püspök
és a város között folytatott per, melybl kilátszik, hogy sem a püspök, sem
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a város nem voltak tisztában azon jogkörrel, mely ket megillette s hogy

királyaink Nyitra városának helyzetére nézve sokszor, de mindig egymással

ellenkezen nyilatkoztak s a súrlódás köztük és a város között csaknem

folytonos volt.

Mikor a pozsonyi kir. kamara mködni kezdett s ernek erejével az

adóalap növelésére törekedett, a nyitrai súrlódások hivatalos részrl is kiéle-

sedtek. A kamara, az adózás szempontjából, természetesen igen szívesen

látta volna, ha a város a püspök földesúri hatalma alól szabadulni tudna s

erre a városnak, úgy látszik, impulzust is adott. Csak így érthet, hogy a

városi polgárság a kamara eltt panaszolta be püspökét s tle várt támo-

gatást arra nézve, hogy kieszközölt privilegiális leveleivel, melyeidrl azon-

ban az ország törvényhozása soha tudomást nem vett, a püspöki hatalom

jogkörébl kiesúszhasson.

A kamara eltt felpanaszolt sérelmek különben csak a földesúri jogok

élénk védelmére mutatnak. A püspök, így hangzik lényegében a panasz, a

város polgárait reákényszeríti, hogy borait a pinczékbe eregessék, onnan

felhúzzák és szekerekre rakják, a püspöki réten termett szénát összegyjt-

sék és önköltségükön behordják. A város vásárjövedelmeit, t i. minden

szekér sótól két ksót a püspök szolgái maguk részére hajtják be. Ha valakit

a polgárok törvény utján Ítéltek el s börtönbe csukták,
#
akkor a püspök

tisztjei azt tlük elvették s vagy bebörtönözték, vagy szabadon eresztették,

kényük-kedvük szerint. Ha valaki a polgárok közül gyermektelenül halt el,

noha rokonai, testvérei maradtak, mégis házát és vagyonát a püspök fog-

lalta el. Azonkívül a püspökök a maguk és a város rizetére, nappali és

éjjeli rállásra szorították a polgárokat.

A kir. kamara, mintha joghatósággal felruházott bírói testület lett

volna, valóságos tanúvallatást tartott ezen panaszokról A tanúvallatási

jegyzkönyv szerint az összes tanúk a város javára vallottak. Három nemes

azt vallotta, hogy a város csakugyan szabad volt s 12 fegyverest tartozott

kiállítani s hogy István püspök (Podmaniczky 1505—1528) fenyegetésekkel

és néha elzárással szorítá ket a munkára. A megyei fjegyz azt mondta,

hogy olvasta Lajos király szabadalom-levelét, míg Tarnóczai Fórys

Mátyás szolgabíró nemcsak ezt, de V. László és I. Ferdinánd leveleit is

olvasni vélte. A szolgabíró vallomása szerint I. Ferdinánd Székesfehérvár

privilégiumát adományozta a városnak, jutalmul azért, mert mikor I. Ferdi-

nánd hadai a városba jöttek sok ágyúval és egyéb szerekkel, akkor a város

polgárai segítették lovaikkal és szekereikkel az ágyúkat és a hadi szereket

elszállítani. Hasonlóan vallott Tormosi Chemes György, Faggyas Antal

nyitrai polgár, a püspök három tormosi jobbágya és az esztergomi káptalan

gerencséri és az érsek egerszeghi jobbágyai is.

A per anyagából kétségtelenül kitnik, hogy Podmaniczky István és

másocleldje, Sánkfalvai Antal, sokat erszakoskodtak a polgárokkal szem-

ben, de a panaszosoknak még sem sikerült a püspökök földesúri jogait

megdönteni s városuk képzelt szabad királyi voltát beigazolni (Országos Lt.

D. 0. 334.) Még 1558-ban is kérik a kamarát, hogy részesítse ket pártfogá-

sában s az ügy megvizsgálására kiküldött bizottságban iparkodjék magát a

kamara is képviseltetni, mert per mortem seniorum multum imbecilles facti

sumus, a mozgalmat megindító polgárok halála következtében a város igen rósz

helyzetbe került. A mibl világosan kitetszik, hogy a sokat vitatott privile-

giális leveleket bemutatni nem tudták.

Nyitra városa különben, mint láttuk, kezdettl fogva meglehetsen
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csekély terjedelm volt. A házak legnagyobb része kház volt s értékük,

az akkori viszonyokhoz képest, elég nagy volt. így 1564-ben Thurzó Kata,
Bessei Farkas Tamás özvegye, Majthényi Gábor második neje, egy nyitrai

házat, mely a Váralljában volt, kertestül 100 frtért adta el Babindály
Gergelynek. (Észt. kpt. lt. C. 1. f. 4. N. 20.)

Az 1696-ban alsó-sztregovai Madách János és Bulyovszky Dániel
dicatorok által készített dicalis összeírás szerint, melyben a lakók, birtokvi-

szonyaik szerint, 4 osztályba voltak sorozva, Nyitrán 29 els-, 166 másod-,
34 harmad- és 14 negyedosztályú polgári lakó volt. Ezenkívül ekkor 66

katona tartózkodott a városban, a zobori szlhegyen pedig 800 munkás
lakott. Miután itt természetesen csak az önnálló férfiak vannak felsorolva,

a város összes lakossága, a szl-munkásokat leszámítva, 2—3 ezer között

ingadozhatott.

A vármegyétl különálló hivatalok voltak az úgynevezett officiolátusok,

melyek a végházak fenntartására kivetett adókat, a végházakhoz csatolt bir-

tokok jövedelmét képezték s a végházak parancsnokai alatt állottak. Ilyen

officiolátus volt 1607-ben Lukácsin, Radosnán, Mocsonokon és Darázsin.

Hogy milyen volt ezek szervezete, azt megállapítani nem lehet.

A vármegyékhez tartozó, annak felügyelete alatt álló, st egyenesen a

vármegye által alkotott intézmények között, legkiválóbb helyet a közren-

dészet kezelésével megbízott Zápisz, az alföldi paraszt-vármegye-féle rend-

szer felföldi alakulása volt.

zápisz. A M. T. Akadémia II-dik osztályának 1881. november 7-én tartott

ülésében méltó feltnést keltett Gyárfás István r. tag felolvasása a Paraszt

Xme-vé.
varmegyérl. Ezen intézményt addig alig ismertük. Hornyik említette elször
Kecskemét történetében és valamivel tüzetesebben Bottka Tivadar, a vár-
megyék szervezetérl írt kitn, alapvet czikksorozatában.

Gyárfás szerint a paraszt-vármegye a rendetlen belviszonyokból szár-
mazott rendrségi intézmény volt. Czélja és rendeltetése a személy- és va-

gyonbiztosság fenntartására s megvédésére és csekélyebb policzialis ügyekben
önálló bíráskodásra irányúit. Szerinte különben ezen intézmény különösen
az alföldön volt kifejldve és elterjedve. Els nyomát a paraszt-vármegyé-
nek Gyárfás azon megyei rendelkezésben véli feltalálni, a melyet 1638. jú-
nius havában tartott közgylésen hozott s mely a kóbor népek ellenében a
parasztok felfegyverzését rendelte el.

A paraszt-vármegye intézményét az úgynevezett kóborló szabad hajdúk
garázdálkodása tette szükségessé.

Gr. Illésházi István egykorú feljegyzéseiben 1597-re ezeket írja : „Ez
idben az faluk és városok Buda és Esztergom körül mind puszták voltak,

elfutott róla az nép. Ezek közül a futott nép közül és a fizetetlen végbeli gya-
logok közül, kiknek semmi fizetésük nem volt, szabad hajdúk támadtak

;

ezek csak itt fels Magyarországban többen voltak 3000-nél.
u A végvárak

katonasága különben már elbb hajdúknak neveztetett. Mivel pedig a sok-
szor üres kincstár, meg az egyes várurak szkkeblsége e katonaságot
hosszabb idre is minden zsold nélkül hagyta, a hajdúk eleinte önfentar-
tási szükségbl, utóbb nyereségvágyból, a jobbágyok zsarolására vetemedtek.
St voltak nagy számmal olyanok is, kik ezen foglalkozást kényelmesebb-
nek tartották a végvárak rizeténél s hogy a rabló-kalandozást szabadabban
zhessék, megszöktek a várakból s egy-egy ügyesebb hajdú vezetése alatt

kóbor rablócsapatokká egyesültek. Az országgylések ismételten intézkedtek
e kóbor hajdúk megfenyítésérl.

Az országgylések intézkedései azonban írott malasztnak maradtak
volna, ha az ügyet a vármegyék erélyesen kezükbe nem veszik és a paraszt-

vármegye-féle szervezetet meg nem alkotják.

Nyitravármegyének 1573—1785-ig és a szomszédos Barsnak csaknem
ez idvel egybevágó jegyzkönyveit áttanulmányozva, látjuk, hogy a paraszt-

vármegye legels nyomát nem a hevesi közgylés 1638-iki határozatában,
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hanem már jóval elbb,
Nyitra- és Barsvárme-
gyékben kell keres-
nünk és hogy a szer-

vezet nemcsak az al-

földön, hanem a fel-

földön is polgárjogot
nyert. Azonban míg
amott paraszt-vármegye

nevet viselt, addig itt

Zápis-nak, összeírottak

konstitucziójának mon-
datott.

Nyitravármegye
1618-ban, az Apostolok
oszlásának ünnepét kö-
vet kedden tartott

közgylésében megújí-
totta az elbbi évek
intézkedéseit a rablók
üldözésérl. St hasonló
intézkedést olvasunk
már az 1 61 5-iki jegyz-
könyvekben is. Az 1622-ben Nyitrán, Telegcly János püspök és fispán el-

nöklete alatt tartott közgylés határozataiból pedig, fbb körvonalaiban, meg-
ismerjük ezen Zápisok akkori szervezetét.

A rablók üldözésére nézve határoztatik, mondja a jegyzkönyv (421. 1.),

hogy minden egyes jobbágy- és zsellér-porta egy forintot fizessen, az egy-
telkes nemesek és az armalisták pedig 20 dénárt, a nagyobb folyókon álló

malmok kövenként 50 dénárt, a kisebb folyókon állók 25 dénárt. A dica
alá nem es községekre ezen czélból az alispán vethet ki adót. Az így be-
folyt pénzbl 50 gyalogos katona szerzdtetik, akiknek egyik felerésze

Bory Gábornak, másik felerésze Bartha Mihálynak vezetése alatt fog állani.

Ezen vezetk, bér fejében, havonkint 8—8 frtot, a gyalogosok 2—2 forintot

kapnak. Ezek felhatalmaztatnak, hogy a szükséghez képest, a mezvárosok,
községek és falvak népeit magukhoz vehetik, azzal a rablókat Nyitravár-
megye területén üldözbe vehetik és elfoghatják. Joguk van e czélból vizs-

gálatot tartani, a rejtekhelyeket kikémlelteim. Az elfogott rablókat azután
a fispánnak vagy az alispánnak, a contuberniumnak, mely közönségesen
Zápisnak mondatik, átadják, hogy ezek a szokásos módon a büntetéseket
megszabják. Ha pedig valamely város, község vagy falu, az felszólításukra

fölkelni nem akarna és tagadó választ adna, akkor az ilyen makacskodó
várost vagy falut az alispán 40 forintnyi birsággal sújtsa. A rablóknál ta-

lált zsákmány a vezetket illeti meg.
A rablók üldözésére kiküldött csapatoknak azonban igen nehéz hely-

zetük volt, mert egyes urak az elfogottaknak pártját fogták, st azokat ki

is szabadították.

Rövid négy év alatt a vármegye rendéi belátták, hogy ez a szervezet

nem felel meg a czélnak. A közbiztonság mind rosszabb és rosszabb lábon
állott. A rablók a kereskedket kifosztották és megölték, a nemeseket bir-

tokaikon, a jobbágyokat házaikban támadták meg A Quasimodo vasárna-
pot kövotö héten tartott közgylés a rablók üldözésérl bvebb statútumot
alkotottMnely a paraszt vármegye-féle intézmény teljesen kifejldött alak-

ját tünteti fel.

Az egész megye 15 táborhelyre (contubernium) vagy mint közönsége-
sen nevezték, zapisra osztatott be. És pedig egy-egy zapist alkotott : a baj-

móczi uradalom ; DivéJc és vidéke ; Nóvák és környéke ; Vesztenicz ; Zsám-
bokrét egész Nagy-Tapolcsányig ; Kovarcz ; Pereszlény ; Rippény és Sárf;
Tót-Sók ; Mocsonok és a hozzá tartozó vidék Komját környékével, vagyis
az egész úgynevezett Cserhát ; Csejte és Beczkó uradalmai egész Zákosz-
tolányig ; Jókö vára és környéke, meg Sztcrus ; a berencsi és korlátki
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uradalmak, a Czobor-íéle uradalmak Sassin és Holics, meg Szakolcza birtokai

;

Galgócz és Temetvény vára, valamint a Vág túlsó partján fekv községek
Sziládtól egész Nagy-Kosztolányig.

Minden egyes contubernium egy kapitányt választott a nemesek sorá-

ból. Több contubernium együtt véve vagy egy-egy nagyobb zápis külön-
külön is, egy-egy elnököt kapott, kit a megye rendéi választottak meg.
Bajmóezon az ottani várnagyot jelölte ki a megye elnökül. Divék, Nóvák és

Vesztenicz szabadon választhatnak kapitányt, de e három contubernium
közös elnökévé divék-uj falusi Ujfalussy Jánost tette a megye. Zsámbokrét,
Kovarcz és Pereszlény elnöke Bossányi József; Rippény, Tót- Sók és Lakács
elnöke Berényi György, a Cserhát elnöke, Surányt is beleszámítva, Ele-

fánthy Lrincz ; a csejtei contubernium elnöke Filter Gyula ; a jókié
Podgaychieh János, a berencs-korláthkié Chinorani János várnagy ; a Czobor-
féléé Bársony János, a galgócz-temetvényié a két várnagy lett.

Az eljárást a megye így határozta meg : Ha valamely falu birájának
tudomására jutott, hogy rablók garázdálkodnak a közelben, az rögtön köte-
les volt az illet contubernium elnökét értesíteni. Az elnök rendeletére

azután a falu vagy város népe, és pedig minden felntt férfi személyesen,
jól felfegyverkezve felkelni tartozik s a contubernium kapitányának veze-

tése alatt a rablók üldözésére indulni. Ha valamely falu vagy város a fel-

kelést megtagadná, úgy els ízben 40 frt, másodízben 80 frt bírságot fizet,

Harmad ízben pedig a bíró karóba húzassék. Ezen czélból és elijeszt pél-

dául a vármegyei esküdt minden faluban elre állíttasson fel karókat. A
contubernium elnöke a megye egyéb statútumai, a zápiszoh szokásai és a
soproni országgylés 30. t.-cz. értelmében köteles az elfogott rablókkal és

egyéb gonosztevkkel elbánni. A statáriális ízü statútum egész Szent-
Mihály napjáig maradt érvényben.

1627-ben a vármegyének, Pálffy Istvánnak, a fels-magyarországi részek

fgenerálisának katonáival, az úgynevezett praesidiáriusokkal gylt meg a

baja. A katonák, mint ebben az idben annyiszor, most sem kapták meg
zsoldjukat. A kincstár üres volt, a megyék kimerültek s a legjobb akarat

mellett sem voltak képesek e nagyszámú katonaságot eltartani. Az éhez
katonák azután ott szereztek élelmet, a hol lehetett. Ennek megakadályo-

zására Nyitravármegye 1627. évi januári közgylése ismét kimondta a

zápisok tényleges mködésének szükségét. Az ily kóborló és rabló katonák

ellen mindenki szabadon védekezhetik s ha el tud ilyet fogni, azt a gene-

rálisnak átadni köteles. Ez a felkelés szigorú kötelességévé tétetett minden-

kinek s a vonakodó, ha fúr volt, 200 frtnyi, ha nemes, 100 frt birságra ln
ítélve, a jobbágy pedig egyszeren a szabadságával és életével játszott.

(U. o. 494. 1.)

Rabióviiág. E szigorú rendelkezések daczára a rabló-világ tovább tartott, ami

fölött, a háborús idk miatt, csodálkoznunk alig lehet, st némely mágná-

sok és nemesek sem riadtak vissza a rabló-világ kétes alakjainak példáját

követni. Nyitravármegye ugyanis 1649-ben, a Boldogasszony mennybemene-
telének ünnepét követ szerdán, oly határozatot hozott, mely egyes

megyebeli uraknak a tulajdonjog szentségérl táplált véleményét igen sajá-

tos világosságba helyezi. „A nemes vármegye összes karainak és rendéinek

egyez szavazatával, úgymond a jegyzkönyv ide vágó része, a gonoszságot

cselekv mágnások és nemesek, a latrok, tolvajok, rablók és gyilkosok,

valamint minden néven nevezend gonosztévk és a hozzájok csatlakozó csa-

vargók megzabolása czéljából elhatároztatott : hogy az ilyen mágnásokat

és nemeseket, az alispán által, vagy ha akadályozva lenne, a megbízott

szolgabíró által tartott elleges bírói vizsgálat után, az elöljáróság kérel-

mére, az alispán két példányban kiállítandó, a szolgabírák és esküdtek

által kézbesítend idéz levelek útján, a megyei gylések, mint bírói székek
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elé érdemlegesen idézze meg. Ha a meghívottak és idézettek meg nem
jelennének, azonnal proscribáltassanak s az ilyeneket bárki, ott a hol van-

nak, rögtön elfoghatja és érdem szerint megbüntetheti; ha pedig megjelen-

nek, kötelesek az els felvétel alkalmával az ellenök indított actióra érdem-

legesen válaszolni: ha tudnak védekezni, mint tisztázottak elbocsáthatók,

ha nem, akkor rögtön elfogatandók és a hozott ítélet értelmében megbn-
tetendk." 1658-ban pedig kimondották, hogy a rablásokat és egyéb

gonoszságokat elkövet nemesek, ha házukon kívül egyéb vagyonnal nem
bírnak, törvényes perbe idézés nélkül elfogathatok, a börtönbl vezetendk

a bírák elé és könyörtelenül megbüntetendk. A megyének ezen határozata

különben az 1655 : 38. t. ez. rendelkezéseivel teljesen megegyezik.

1667-ben a rablóvilág már úgy elterjedt Nyitravármegyében, hogy azt

házilag többé megrendszabályozni nem lehetett. A márczius 31-én tartott

megyei gylés átírt Bars, Trencsén és Pozsonyvármegyékhez, kérve a szom-

szédos rendeket, hogy a nagyszámú lovas és gyalog rablók ellen fegyveres

segélyt küldjenek. A Bars és Trencsénvármegyékbl érkezett lovas és gya-

log katonák Pereszlényben gyltek össze, hol hetenként két-két nyitravár-

megyei járás zápiszai voltak segélyükre. Pozsonyvármegye segít csapata

pedig Bucsán, Maniga és Spácza táján mködött.

1679-ben ismét panaszkodik a megye közönsége, hogy a rablóktól

nincs nyugta, mert egyes földesurak pártolásukban részesítik rablással

vádolt jobbágyaikat s így a hatóság eredményes mködésének útját állják.

A megyei gylés tehát kimondta, hogy ha ily esetekben kétszer tizenöt nap

alatt a földesurak a jogi eljárást folyamatba nem teszik, a vádlott jobbá-

gyok, a földesúri jog és hatalom figyelembe vétele nélkül is elfogathatok.

1682-ben pedig elhatározták, hogy a parasztrend gonosztévket, nehogy a

megyeszék idejét túlságosan igénybe vegyék, az alispán által kitzött

határnapon, a szolgabíró és egy esküdt jelenlétében, Csejte vagy Vág-Ujhely

városok tanácsai is elítélhetik.

A vármegye közgazdasági állapotairól némi fogalmat alkothatunk Adókirovás

magunknak az adózás történelmére vonatkozó adatok egybevetésébl. Régi

államháztartásunkban két adónem szerepelt : a kamara haszna és a rovás.

Ez utóbbi a földesúri hatalom alatt álló jobbágyosztály terhét képezte

egész 1671-ig. Az ilynem adók behajtásában azután, bár külön királyi

rovok voltak, mint láttuk, a vármegyére is nagy feladat hárult. Mivel pedig

az adókulcs a jobbágytelek, a füst, ház vagy leggyakrabban a porta, kapu
volt, világos, hogy az esetrl-esetre megajánlott adóból, de még inkább az

adókulcs megállapításából, az egész meg} ének közgazdasági viszonyaira

következtethetünk. Igaz, hogy ez elég ingadozó alap, miután magának a

portának fogalma nálunk elég váltakozó volt. Kezdetben a porta a jobbágy- Porták.

telekkel teljesen azonosnak vétetett. Adókulcsot képezett ekkor, minden

oly jobbágyudvarnak a kapuja, a melyen egy rakodott szénás szekér ki és

bejárhatott. A mohácsi vész után azonban, a jobbágylakosság elszegénye-

dése a porta fogalmának megváltoztatását vonta maga után. 1535-ben már
törvény szabta meg, hogy egy portára négy jobbágy számíttassék, de adózni

csak azok tartoztak, kik némi vagyonnal bírtak. E vagyon minimuma kez-

detben és törvény szerint 3 frt volt, de utóbb a kamara azt 5, majd 6 frtra

emelte fel. Utóbb a nagyobbodó szegénység miatt 5—6 jobbágy esett egy-

egy portára s innen van, hogy a porták számában óriási hullámzást

veszünk észre.
Nyitravármegyében 1494—1564-ig következleg alakult a porták száma : 1494 ben volt

70Q3Í/2, 1495-ben már csak 6751 porta, míg 1533-ban 1048'/
2-re apadt le. Ekkor ismét némi
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növekedést látunk: 1536-ban már 4072, 1537-ben pedig 5947 volt a porták száma. Ezen
utóbbiak közül 2168 a nemesek, 3701 az urak hatalma alatt állott 1538—1540-ig 4153 porta
volt összeírva évenként; 1541-ben 3698; az 1542. évben 5778 1

/* ; az 1546. évben 4622 volt

a porták száma. 1549-ben már a porták egy része török kézben volt s ezek hódoltsági por-
táknak mondattak. Az ilyen porták azután az országgylés által portánként megajánlott adó-
forintoknak csupán felét tartoztak beszállítani. Nevezett évben volt 463í 1

/ 2 szabad és 20
hódolt porta. 1552-ben 4428 "2 szabad és 463 3A elpusztított; 1554-ben 4394 szabad, 164 hódolt;
1555-ben 4511 szabad, 226 hódolt ; 1556-ban ugyanannyi ; 1557-ben 4098V2 szabad, 170'/,

hódolt, 1559-ben 4371 '/2 szabad, 257!/2 hódolt és 1564-ben 4183^4 szabad 409 '/2 hódolt
porta volt.

Adófizetés. Ezen adókulcs alapján köteles volt azután a vármegye a kivetett adók behajtását
szorgalmazni. A dicalis összeírások töredékes volta miatt azonban magát a kirovást, a
befolyt adót, az esetleges hátralékokat, a háborús idkben megszavazott segélyeket csak
igen hiányosan ösmerjük. így tudjuk, hogy Nyitravármegye adója 1527—1530 között kerek
5000 frt volt. 1531—1535 között azonban már csak azt tudjuk, mennyi folyl be egyenes adó
fejében, a kirovást nem találjuk feljegyezve. Befolyt pedig 1531-ben 2606 frt; az 1532-ik

évben 1775 frt 50 dénár ; 1533-ban 1412 frt 50 d. csupán 3 járásból ; 1535-ben 1535 frt. —
1537-ik évben 8922 frt volt kiróva, melybl 6146 frt folyt be. 195 frt volt a hátralék,

561 frtot adóalap hiányában le kellett írni, míg a behajtás költségei 264 frtot tettek. 1538-ban
már csak 2076 frt 50 d. volt kiróva s ebbl 1159 frt 70 d folyt be ; 1542-ben a porták
sexagesimája czímén 3852 frt 33 d., egytelkesektl 62 frt 35 d. ; egy évvel utóbb pedig
az egytelkesektl 102 frt, a plébánosoktól 67 frt. 1549-ben 5825 frt 31 d. volt kiróva. Befolyt:

5434 frt 10 d. Ugyanezen évben azonban rendkívüli segély czímén még 5724 frt 68 d. vetet-

tek a megyére, melybl 5266 frt 56 d. tényleg be is folyt. 1550-ben a rendes kirovás 4644
frt 75 d. volt, mégis egy ízben 4197 frt 44 d., más ízben 4155 frt 58 d. hajtottak be a

király emberei. 1552-ben két rendkívüli segély volt a megyére kiróva Az els 6642 frt 75
dénárt, a másik 5992 frt 50 d. tett ki. Amabból 5400 frt, emebbl 5217 frt folyt be.

Feltn, hogy 1540-ben a megyére rótt 2076 frt 50 dénárból a kamaránál
csupán 236 frt 75 d. folyt be. Ennek magyarázata az, hogy a befolyt adóból Thurzó Elek
országbíró és kir. helytartó a saját fizetésére 900 frtot, más szükségletekre pedig 600 frtot,

összesen 1500 frtot tartott vissza. A megye tényleges adóhátraléka tehát csupán 339 frt 75

dénár volt.

Nagybirtokosok. Érdekes adatokat nyerünk az 1537-iki dicalis összeírásokból a vármegyei nagybirto-

kosokról is. Volt ezen évben a megyében 5947 adózó porta. Ebbl esett a nagybirtokosokra
a következ portaszám :

Thurzó Elek .... 187772 adózó porta Czobor Gáspár .... 356 adózó porta
Esztergomi érsek . . 263 „ „ Nyáry Ferencz .... 265 „ „

Bánffy László ... 125 „ .. Korláthkövy 83V4 „

Országh László ... 622 „ „ Bakits Pál 64
Révay Ferencz . . . 123 ,, „ Nemesek 2168

E szerint tehát Thurzó Elek a megyének csaknem egyharmadát birta s az összes

nemesek együttvéve nem birták ennek kétszeresét. 1542-ben pedig 5778 '/2 portából 1471

esett a nagybirtokra.
Megjegyezzük azonban, hogy a portális összeírás keretébe nem esett a majorsági föld,

az egytelkesek birtoka és a városok határa, amely körülmény azonban az általános szá-

mokon nem sokat változtat. 1546. és 1549-ben például az egytelkesek száma 102 volt.

Mivel pedig egy-egy kúria átlagos becsértéke 5 jobbágy-telek vala, egyet-egyet 40 írtjával

számítva, az egész kúria értéke 200 frtot, vagyis a nyitrai kurialisták iugatlan vagyona
20400 frtot tett csupán.

Városok. A városok népességérl az 1532—33-ik évi összeírásokban fenmaradt adatok pedig
igazolják, hogy azok birtok-complexuma mily elenyész csekély volt. 1632-ben volt Sza-

kolczán 130 adózó, 17 szegény porta, 4 puszta telek s ezekbl is 6 porta adóját kellett elen-

gedni. A városban lakott még 8 nemes ; a bíró és az esküdtek — összesen 12-en — 3 por-

tától adóztak. Ugyanezen évben volt Vág-Ujhelyen 70 adózó, 36 szegény porta, 1 harmin-
czadház, 1 pásztor, 1 városi jegyz, 24 puszta telek. 1533-ban pedig : 78 adózó porta, 2 mol-
nár, 1 bíró, 21 szegény, 2 posztónyíró, 1 földesúri kovács, 1 szabó, 1 csizmadia, 3 pásztor,

2 harminczadház, 1 vámos, 11 kenyérsüt, 5 elégett ház, 10 üres ház, 1 elszegényedett

molnár. Verbón 1532-ben 52 fizet porta, Í6 szegény, 17 üres, 4 elégett ház és 1 biró.

A korona egyik legdúsabb jövedelme kezdettl fogva a határvám, ai

ki- és beviteli forgalomra vetett adó volt, melyet harminczadnak neveztek.

Mikor királyaink pénz dolgában megszonútak, ami Zsigmond idejében, de

kivált a XVI. századtól kezdve nem volt valami ritka dolog, els sorban

rendesen a harminczadot zálogosították el. így 1514-ben el volt zálogosítva

a szakolczai harminczad is

Kereskedelem. A török idk a kereskedelemben nagy fordulatot idéztek el. Eddig

Nándorfehérvár, ezentúl kivált az ország északnyugoti és északkeleti határa

Harminczadok. lett a kereskedelem góczpontjává. Éppen azért a harminczadok elhelyezé-

sében is teljesen új sorrendet kellett megállapítani. I. Ferdinánd kormány-

zásának a pénzügyi politika terén éppen a harminezadügy rendezése képezte

legersebb oldalát. Az uralkodásának els tizedében a nyitravármegyei



Nyitravármegye története. 607

NY1TRAVÁRMEGYEI NEMESI FÖLKEL ZÁSZLÓ A XVII. SZÁZADBÓL-

harminczadok : Sasvár, Szenicz ésSzakolcza, a nagyszombati fharminczados

csoportjához tartoztak.

Az 1545. február 1-én Prágában kelt kir. rendelet, mely alapvet a magyar

vámügy rendezésében, új hivataloknak adott léteit. Ilyenek voltak a megyé-

ben Vág-Ujhely, Szakolcza és Verbó. Azonban az ekkor megállapított

szervezet oly bonyolult volt, hogy 1549-ben ismét újat kellett létesíteni.

NYITRAVÁRMEGYEI NEMESI FÖLKEL ZÁSZLÓ A XVII. SZÁZADBÓL.

Ez a pozsonyi kamara felügyelete, alá beosztott harminczadokat két fcso-

portra osztotta, Nyitravármegye az els csoportban Sasvár, Holies, Szakolcza,

Szcniez, Verbó és Vág-Ujhely székhelyekkel mint önálló harminczadokkal
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Vámtételek,

Második
kamara

és Bossány, meg Lieszkó fiók-harminczadokkal szeropelt, melyekhez azután

a felújított régi sellyei harminczad is csatlakozott. Azonban az ott divatba

jött számos visszaélés miatt már 1560. szeptember 10-én ismét beszün-

tettetett.

A harminczadok rendkívül sok visszaélésnek voltak tanyái, részint a

csempészet, részint a hivatalos közegek hanyagsága miatt, Csempészetre leg-

alkalmasabb volt a szakolczai és verbói harminczad, a hol a sok erd miatt

könny volt akár nagyobb számú marhát is vámmentesen a morva határra

hajtani. Természetes, hogy a csempészet miatt azután a határrök és a

csempész parasztok között sokszor véres összeütközésre került a dolog.

Sok kára volt a koronának a hivatalnokok mulasztásai miatt is, oly-

annyira, hogy végre 1560-ban bizottságot küldtek a harminczadok megvizs-

gálására. Megtörtént, a vág-ujhelyi harminczadnál, hogy sokszor a legjobb

igyekezet mellett sem fizethették a kereskedk a vámot, mert a harmin-

czadost nem találták. Másutt meg a parasztok 6—8 ökröt fogtak egy sze-

kér elé s arra némi terhet vetve, elmentek a Morváig, hol azután 4—

6

ökröt eladtak. Legnagyobb baj volt azonban, hogy a harminczadosok jó része

azt a pénzt sem szállította be, melyet beszedett. így például Pesty Péter

vág-ujhelyi harminczados 1549. jan. 27-tl 1552. szept. 30-ig 3081 frt 06 d.

és ugyan, mint sellyei tiszt, 1552—1556-ban 2644 frt 61 dénárral maradt

a kamarának adós. Erdhegyi Miklós vág-ujhelyi harminczados 1552— 1555-

ben 339 frt 40 és ugyancsak , mint sellyei tiszt, 2214 frt 19 d. volt hát-

ralékban, így tettek más harminczadosok is. A bizottság sok egyéb vissza-

élésekért Palásthy Márton sellyei harminczadost és Stöckl Erasmus ottani

ellenrt, Krösy Zsigmond vág-ujhelyi, Szentábrahámy Péter galgóczi har-

minczadosokat elfogatta, Pozsonyban elzáratta s ellenök a pert megin-

dította.
Az els részletes vámtarifa, mely a nyitravármegyei harminczadokra is szól, 1545-ben

jelent meg-. E szerint a következ vámot szedték :

Egy ökörért, bikáért, lóért ... 1 frt — Egy hízott disznóért

Egy tehénért, — frt 60 Egy közönséges disznóért

Egy éves borjúért — frt 05
Egy tinóért — frt 40
100 juhért vagy kecskéért ... 2 frt —

Ezen vámtarifa már 1549-ben megmásíttatott s az új tarifa éppen 50% vámemelést
mutat.

1564-en túl a pénzügyi politika ugyanazon a mesgyén haladt, melyet

részére I. Ferdinánd vágott, azonban a gyakorlati kivitel nagyban megvál-

tozott. Míg eddig az adószedéssel, a harminczad kezelésével megbízott köze-

gek határozott utasítással bírtak, hogy az adózó közönséggel szemben lehe-

tleg elzékenyen viseltessenek, addig most az utasítás egyszeren így hang-

zott: az adót mindenáron be kell hajtani s a jövedelem szaporítása legyen

a kamara fgondja. És ennek úgy a régi pozsonyi kamara, mint az 1567-

ben felállított szepesi kamara igyekezett is eleget tenni.

A török hódoltság folytonos elhaladása, a harcz és háború viszontag-

ságait nyomon követ elszegényedés ugyanis tetemesen csökkentette az adó-

alapot, ellenben a folytonos hadakozás, a végvárak szükségessé vált javítása

és ersítése rohamosan növesztette a közszükségletet. A kamarák tehát

minden módot felhasználtak a jövedelem növelésére. Erszakos, nevetséges

ürügyek alatt való birtokfoglalások, a htlenségi pörök készséges felvevése,

képezték a Szuhay István egri püspök, kamarai elnök által inaugurált poli-

tikát, mely azután a Bocskay-féle felkelés útját készít el.

A második kamara felállítása új geográfiai beosztást hozott létre.

1567-tl kezdve csaknem a török uralom megszntéig, az országot hivata-

. .
— frt 20

. .
— frt 05

100 ökörbrért 3 frt —
100 tehénbrért 2 frt -



Nyitravármegye története. 609

losan két kerületre osztottnak tekintették. Az egyik kerületet Fels-Magyar-

országnak, a másikat Alsó-Magyarországnak nevezték. Nyitravármegye az

Alsó-Magyarország nev kerületbe ln beosztva s ide tartoztak még kívüle :

Pozsony, Komárom, Esztergom, Gyr, Bars, Hont, Nógrád, Túrócz, Árva,

Zólyom, Liptó, Mosony, Somogy, Baranya-Tolna, Trencsén, Sopron, Vas,

Veszprém és Zala.

Az új beosztás idejében 1564— 1576. között Nyitravármegyóbcn a porták száma
következképpen alakúit

:

Szabad porták ....
1564 1566 1567 1572 1574 1576

4183V2 3929V2 35797a 3448 3
/4 290*8/4*/,, 287*3

/4

Hódolt porták .... 409i/
2 400V2'/3 37472 3891/2 275V4 2*7 3

/4

Ezen adókulcs szerint vettetett ki azután az egyenes adó és 1564-ben a koronázási
donativum is. Az adó azonban, melyet most jobbára két-két évenként állapított meg az

országgylés, már tetemes növekedést mutat, a mennyiben egy-egy porta után 2—3 frt ló'n

kiróva, holott eddig 50 d. ós 1 frt 50 d. között ingadozott volt.

Természetes, hogy az adó növekedésével a hátralékok is növekedtek.

Az 1570-iki 2 frt 50 dr. adó behajtása, a pozsonyi kamara számadása szerint Nyitrá-
ban a következ eredménynyel záródott : 3465 szabad és 441 3/4 hódolt porta után esedékes
volt 9215 frt; ebbl elszámoltatott 8971 frt 92 dr. a hátralék tehát 243 frt 08 dr. volt.

1572-ben a megyére 3643 frt 38 dr. donativum és 34483/4 szabad porta után 6896 frt, a
hódolt porták után 389 frt adó rovatott ki. A megye összes kincstári adója tehát 1573-ra

10928 irtot tett, melybl 1574-ben csak 183 frt 24 dr. volt a hátralék. 1575-ben pedig
4385 frt 73 dr. folyt be adóban.

A kamarák már régtl fogva azon igyekeztek, hogy az elavultnak és UJ adókulcs.

ezélszertlennek látszó porta-féle adókulcs helyébe, a ház-kulcsot helyezzék.

Ily módon ugyanis az adózók számát tetemesen növelték s a jövedelem

szaporodását érték el.

1596-ban még porták szerint történt a kivetés, 1598-ban azonban már
házak szerint. Ez utóbbi módozat azonban csak néhány évig maradt érvény-

ben. 1610-ben már ismét porták szerint írták össze az adózókat. De ekkor

már különbséget tettek jobbágy és zsellér porták szerint s egy-egy porta

megállapítása új, nagyobb kulcs szerint ment végbe, a mi természetesen a

porták számának tetemes csökkenését vonta maga után. 1696-ban például a

következ portamegállapitási kulcs dívott Nyitravármegyében Va
lU Vie Vsí

Ve* Vias
1/
256 Veia s e szerint az egész megyében csupán 5 V2 V. V16 Vm

1
256 porta találtatott. A nyitja ennek az, hogy a portához megkívántató

jobbágyszám az egyes vidékek gazdasági viszonyainak megfelelleg ala-

kúit. Például Nyitra városában kellett 7V4 , Nagy-Lapáson 9V 4 , Ghymesen
7 3

/ 4 , Csomókon 5V 2 , Gerencséren 10 3
/ 4 , Elefánton 9, Ürményben 6, Tornó-

czon 53
/ 4 , Récsén 8 3

/ 4 , Köpösdön 872 jobbágy egy-egy portához. Mivel

pedig a népességet vagyoni szempontból 4 osztályba osztották s a szl-
munkásokat külön számolták, volt a járásban az úri, nemesi, polgári és

iparos-renden, a zsidókon kívül 843 I-s, 9123 Il-od, 239 Ill-ad, 285 IV-ed

osztályú birtokos és 2109 szlmunkás.
A bajmóczi járásban 977 I-s, 355 II-dik, 344 III-dik osztályú birtokos

és 200 szlmunkás mellett, a porta középszámát 7—12-ben állapítva meg,

volt összesen 8 7 2
x

4 V8 Vi6 Vsa V312 porta. A bodoki járásban 692, 3205,

149, 168 birtokos és 114 szlmunkás mellett 6 1

/s
1
; 16 Vas porta volt. A

vágujhelyiben 1224, 40, 360, 636 birtokos és 936 szlmunkás mellett, a

portakulcsot 67.,— 10-ben állapítva meg, volt lU/a V* V34 Vasé porta, míg
a szakolczaiban 7— ll 3

/ 4 arány mellett 9 porta.

Az 1598-ban megállapított adókulcs alapján különben a megye a követ-

kez képet mutatja

:
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Járás
1596 1598 1600 1601 1610-ben

porták házak házak házak
jobbágy- zsellér-

porta
10021/2 8346 5885 5114 4401/2 232 3

/4

533 5
/4 3314 2838 2275 2603

/4 79i/2

261V4 2823 1652 1340 146 553/4

81 '/43651/2 3426 1765 1478 25272

Összesen . 2170 17909 12140 10207 10094/2 449V4

Még feltnbb a porták ingadozása, ha a késbbi évek összeírásait

veszszük figyelembe. És pedig:

Évek 1613 1618 1623 1626 1628 1639 1647 1697

Porták 1585 3
/4 16511/4 8601/4 623V2 3

/4 3237274 632 595 11681,8^/8

A kulcs változásával változott a kirovás is. Így 1596-ban Nyitrában

már minden egyes portát 9 frt 10 dr. adó terhelte. Az egész kivetés, a

dicator számítása szerint volt : 19592 frt 30 dr. Ebbl jó, vagyis behajtható

volt 17224 frt, szolgálmányokban lerovatott 2153 frt, behajthatatlan volt:

215 frt 30 dr. 1600-ban, a mikor az adókulcsot a házak képezték, az egész

kivetés 18210 frt volt, míg 1610-ben a portális kivetés már csak 6283

irtot tett.

A szatmári békekötés után nyugodtabb napok virradtak az országra.

Ugy látszott, elérkezett az id, a mikor az úgyszólván teljesen összezúzott

állami szervezetet és közintézményeket, az id szellemének, a haladásnak
1715. és i72o-iki megfelelen, ujjáalkotni lehet. A reformmozgalmat az 1712—15-iki ország-

gylés indította meg. III. Károly pedig 1714. szeptember 20-án kelt terje-

delmes leiratában felszólította az országos karokat és rendeket, hogy keres-

senek módozatokat, miként lehetne az ország tehervisel képességét ponto-

san megállapítani s e szerint a terhek arányos elosztását elérni. O maga
különben ezt a módozatot is megadta, midn egy ily vagyon-kataszter alap-

elveit közölte velük.

A karok és rendek örömmel vették a királyi leiratot s ki is dolgoztak

egy szabályzatot, a mely szerint az ország összes lakosságát, vagyoni viszo-

nyaival együtt, a kiváltságos osztályok és az izraeliták kihagyásával, össze-

írni lehessen.

A kidolgozott részletes szabályzat szerint az összeírás 1715-ben indult

meg és 1720-ban ujabb minta szerint megújult. Az összeírás végzésére min-

den megye bizottságot küldött ki. Ezek a bizottságok azután más-más

megyében mködtek olyképpen, hogy egyik megyét sem a saját, hanem
egy más megye bizottsága írta össze. Nyitravármegye bizottsága például

Gyr és Zemplénvármegyét írta össze, míg Nyitrában Ungvármegye küldöttei

mködtek. A megyére vonatkozó két hatalmas kötetbl álló összeírások,

igen fáradságos és lelkiismeretes munkálkodásra vallanak ugyan, de sajnos,

messze mögötte maradnak más megyék tökéletesebb összeírásainak, a mit

a megye rendkívüli terjedelmének kell betudnunk.

A megye öt járásában, a bajmóezi és a sasvár-holicsi uradalmakat bele-

számítva, a verebélyszéki községek elhagyásával, volt

:

1715 1720
mezváros 31 34
egészben vagy részben kuiialis 47 66
más község 365 351
lakatlan hely 3 1
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Az itt felsorolt községek közül azonban azóta Dejte Pozsonyvármegyébe,

Kamocsa Komáromvármegyébe, Néver Barsvármegyébe, Párucza Nyitra

városába, Újváros Szered városába olvadt be.

A népesség számát, a rendi viszonyokat, a társadalmi megoszlást és a

népesség hullámzását, könnyebb áttekintés végett, a következ táblázatba

foglaljuk össze :

Az összeirt

háztartások
száma

Ezek
helyesbí-

tett

száma

Az adó-
kötelesek
lélek-

száma

Az össze-

írásból

kihagyott
kiválts, és

zsidók
száma

Összes

lélek-

szám

Ne-

mes

Pap

és

tanitó

Polgár

és

jobbágy

Zsidó

Szaporo-

dás

1890-ig

1715
|
1720 1720

12180 10712 19740 118440 7393 125833 5579 314 118140 1800 271612

A népesség vagyonkeresési módját, foglalkozását, valamint a mezgaz-
daság helyzetét, a megye termképességét, a következ számok mutatják

Szántó-

föld
Rét Szl

Gabona
köblök-
ben

Széna
szekerek-

ben

Bor
cseb-

rek-

ben

Iparosok
és keres-

kedk
száma
1715

Jöve-
delme

1715

Iparosok
és keres-

kedk
száma

i
1720

Jöve-
delme

1720

60957 10242 19865 243100 10242 33963 741 7747 652 4647

Izraelita volt a megye területén 1735— 1738. között összesen 440, holott

az 1720-iki összeirás szerint 1800 volt még számuk. Foglalkozás szerint

volt köztük : 14 árendás, 1 borbély, 1 fuvaros, 1 kék-fest, 16 korcsmáros,

7 mészáros, 34 pálinka-fz, 25 szabó, 7 takács, 6 timár, 10 üveges, 13

más foglalkozású, 61 boltos, 152 házaló. Földesúri jogou fizettek a régi

földesúrnak 619 frt 87 dr., az új földesúrnak 3284 frt 28 dr.

A földmívelésre nézve érdekes, hogy a határ a megyében rendesen

három fordulóra volt osztva.

Nagy virágzásnak örvendett Nyitravármegyében a szlmívelés. 1715-

ben 14593, 1720-ban pedig 17742 kapást írtak össze, a mi rövid 5 év alatt

rendkívül nagy emelkedésre mutat. A termés 1—3 cseber között változott,

mig a bor ára 1—3 frt között ingadozott, rendesen azonban l 1
/ i frton kelt

el. Megjegyzend, hogy az összeírásból kihagyták a zobori szlket, melyek
2000 kapás területtel bírtak és a Bité szl-hegyet, mely 554 kapás volt.

Az összeírt kereskedk és iparosok száma, az ország egyéb vidékeihez

képest, aránylag igen nagy volt. A fszerepet ez idben Vág-Ujhely vitte.

Ezt követte Gralgócz, Szenicz, azután Nyitra, Verbó és Privigye.

Végül feltn, hogy a megye nagy terjedelméhez képest csak 77, illetleg

105 közepes malom volt. Ezt a körülményt is megmagyarázza azonban az,

hogy a földesúri malmokat, melyek pedig, mint az elz korban láttuk, fölös

számmal voltak, az összeírásba fel nem vették.

Szakolcza sz. kir. város külön összeírás tárgyát képezte. Volt pedig

1720-ban összesen 434 polgári ház, a melyek közül 25 szabad kúriát képezett.

A népességi és gazdasági adatokat, a következ táblázat tünteti fel

:

Népesség Nemzetiség Gazdasági állapot Jövedelem

Év
polgár zsellér

ház-
tartások
száma

magyarnémet tót
szántó-

föld
rét szl ház iparosoknev

1715 467 83 550 28 9 430 2794 180 1459 459 1249 frt

1720 448 — 448 23 7 418 32191/2 186 2123 — 1111

77*
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Az öt év folyamán tehát az összeírtak száma nagyot csökkent és

pedig, mert a polgárok egy részét kihagyták és mert a zselléreket mind
elhagyták. A háztartások számából következtetve, egy háztartásra 6 sze-

mélyt és 660 háztartást véve, Szakolcza lakosainak száma 3960-ra tehet.

Szántóföldjei szintén három fordulóra voltak osztva. Rétjei gyengék voltak,

a mennyiben egy kapás után egy szekér termett, közlegelje pedig alig

volt. Szl-termése már jobb volt. Egy kapás után egy cseber középmin-
ség bor termett 2 frt értékben.

Nyitra városában volt összesen 158 háztartás, a melybl 10 nemes, 59

mezvárosi polgár és 89 zsellér-állapotú vala. Összes lakóinak száma tehát,

1720-ban alig ütötte meg az 1000-et. Ha ehhez a káptalan-utczát, a püs-

pök joghatósága alatt lév részt veszszük, úgy a lakosságot legfölebb 3000

lélekre tehetjük.

IV. NYITRAVÁRMEGYE AZ ORSZÁG HÁROM RÉSZRE OSZLÁSÁNAK IDEJÉBEN.

N
bur

ra

-háznak
S" ^ szomorú emlék mohácsi csata után Magyarország romlásának csak

hódo1
- a hazafias, minden önös tekinteteken felül álló, egyetért eljárás vethetett

volna gátat. De éppen ez volt az, ami a magyar urak között leginkább

hiányzott. A Mátyás uralkodása után ismét lábra kapott olygarchia elkese-

redett küzdelmet folytatott a folyton elnyomuló, mind inkább tért foglaló

köznemesség ellen. A sok viszály, az elemi csapások és fképp a háborúk

miatt vagyonúkban megingott urak azt lestek, honnan kaphatnak jobb és

biztosabb konczot Nem csodálhatjuk tehát, hogy az ország megoszlott.

Nyitravármegye, legalább a rendek többségét tekintve, a Habsburg-ház

hívei közé állott. Azt hiszszük, nem csalódunk, ha ennek okát Thurzó

Elekben keressük. Thurzó hideg, számító ész, tökéletes üzletember volt.

Szives viszonyban állott a német telepesekkel s kivált a városok német-ajkú

polgáraival, s ezek révén azután valóságos nagyhatalommá növekedett.

Csakhamar bizalmas barátságba keveredett Ferdinánd osztrák tanácsosaival

s a Habsburgoknak lett rendületlen híve.

Szapolyai János ismerte Thurzó Elek befolyását s igyekezett t meg-
nyerni. Egy Ferencz deák nev követet küldött hozzá s ez által akarta

reábírni, hogy igyekezzék Szapolyainak megnyerni s akkor tle a baj-

móczi várat és uradalmát kapja. Thurzó azonban jobbnak látta a tervet

Ferdinándnak elárulni, a miért azután még 1527-ben Bajmócz várát és ura-

dalmát tényleg meg is kapta.

Thurzó mellett, ki mint országbíró szerepelt, Országh Imre udvarmes-

ter buzgólkodott Ferdinánd érdekében. E két fúr 1529-ben a nyugoti

részek vármegyéihez körlevelet bocsátott, a melyben felszólították ket,
küldjenek augusztus 15-ére 3—3 követet Nyitrára, hol Ferdinánd ügyei

megvitatásra kerülnek. (Orsz. Lt. Belügy) A hely megválasztása is mutatja,

hogy Ferdinánd ekkor már föltétlenül számíthatott Nyitravármegye hségére.

Podmaniczky István nyitrai püspök, ki, mint tudjuk, Szapolyait meg-
koronázta volt, már 1527. július 29-én, mint Ferdinánd híve szerepel s 1600

frtot ád kölcsön a királynak, ki ezért Zuczát és Léva várát zálogosítja

el neki.

A nyitrai rendek nagyrésze Katzianer János kezeibe tette le a hség-
esküt. Egy-kett azonban ezek közül is megingott. így ludányi Cseh Ferencz,

ki Trencsén várába vette magát s onnan nyugtalanította a vidéket. Ferdi-

dánd erre is talált orvosszert. Csehnek összes birtokait elfoglalta s azokat
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kozmafalvi Dolgos Ambrusnak és testvéreinek, Tamásnak meg Péternek

adományozta. 1528-ban kellett volna e birtokokba Dolgosékat beigtatni.

Mikor azonban a nyitrai káptalan embere a birtokokra kiszállott, Cseh

Ferencz személyesen megjelent és a beigtatásnak ellenmondott. Egyúttal

tudtára adta Ferdinándnak, hogy hség-esküjét nem szegte meg s csak

azért ment Trencsénbe, mert Szapolyai kapitányaitól félt.

Ámbár Nyitra várában német rség volt elhelyezve, legalább erre vall,

hogy Kölni Tamás volt 1529-ben a várnagy, Szapolyai még nem adta fel

a reményt, hogy Nyitrát rövid id múlva bírni fogja. Tényleg czélt is ért.

Enyingi Török Bálint elfoglalta a várat és úgy azt, mint a püspöki birto-

kokat bitorolta mindaddig, mig Thurzó Elek t onnan ki nem verte. Csak

így érthet, hogy 1530-ban Borchyz Jeromos nyitrai kanonokot, ki az

híve volt, a német párthoz szitó Karomi Ferencz helyébe gradnai fespe-

ressé nevezte ki. E kinevezésnek azonban az volt az eredménye, hogy mig

Karomi 1531-ben is, mint gradnai fesperes szerepel, addig Borchyznak

már 1529-ben, mint kanonoknak is nyoma szakadt.

A török beavatkozás els éve nyugodtan folyt le Nyitra vármegyére
bJgr

r
?
s

k
ek

nézve. Mikor azonban 1530-ban János király kérve kérte a szendri basát,

hogy jöjjön segítségére, a beözönlött 25000 fnyi sereg csaknem teljesen

Nyitra vármegyére vetette magát.

Ferdinánd serege két részre volt oszolva. Az egyik Nyitra város táján

táborozott, a másik Roggendorf alatt Bécs mellett állott; azonban a török-

kel egyik sem mert szembe szállani. A portyázó török csapatok, mint Oláh

Miklós Rotterdami Erasmusnak és másoknak irja, kivált Thurzó Elek

birtokait látogatták meg. Az egész vidék, mely a Nyitra, Vág és Duna
folyók által van határolva, áldozatul esett a vad csapatok rablásának. Állí-

tólag 15000 embert hurczoltak fogságba, tömérdeket megöltek, a barmokat

elhajtották, a házakat feldúlták és felperzselték. Oláh beszéli, hogy mikor

Thurzó a török elvonulása után elpusztított birtokaira ment, az országúton

500 gyermeket talált, kik részint karddal szétvagdalva, részint halálos sebek-

kel borítva voltak. 55 élt még közülök, ezeket azután két szekéren Sempte

várába szállíttatta, hogy ott kell ápolásban részesüljenek.

Buda és Esztergom elfoglalása után I. Ferdinánd a kapott segély-

Hadakkal felkészült a török megtámadására.

Ferdinánd hadai, mint Fráter Györgyhöz augusztus 12-érl keltezett

levelében irja, három csoportban gyülekeztek. A német hadak Znaimban,

a dunántúliak Gyrnél, a dunáninneniek pedig Nyitrán. Mire azonban a had-

sereg együtt vott, a török Buda körül már az összes nagyobb várakat elfog-

lalta és ers álláspontot biztosított magának az országban. 1546-ban azután

a külföldi segélyhadak teljesen elmaradtak.

A török azonban nem szándékozott nagyobb hadjáratot indítani és

egyelre megelégedett kisebb portyázásokkal. A felvidék kapitánya ekkor

Báthory István volt.

A rablókalandok a felvidéken Léva ostromával vették kezdeteket.

1544-ben az esztergomi várból 1500 iszpáhi és 400 janicsár tört Lévára.

Az rség visszaverte a támadást. Idközben Balassa Menyhért várkapitány

lóhalálában küldte a hirt Komáromba, Nyitrára és Surányba. Ez utóbbi

helyen Nyáry Ferencz volt a parancsnok. Alig hogy hirt vett a török

támadásáról, már is kirobogott a várból 350 válogatott lovas élén, hogy
Horváth Bertalan balassagyarmati kapitánynyal egyesüljön és az osromlot-

taknak segélyére siessen. Útközben hallotta, hogy a várrség vitézül meg-
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állta helyét, Horváth azonban, ki a vidéken czirkált, félve hogy Nyáry meg
nem érkezik, Komárom felé távozott. Nyáry tétovázott, mitév legyen. Mikor
azonban kémei híri hozták, hogy a török kirabolva és elpusztítva a várost,
visszavonulóban van Esztergom felé s katonáit a gyors menetelés igen meg-
viselte, gyors lovasokat küldött Horváth után, maga pedig a török elébe
került és a szálkai mezn megállott. Idközben megérkezett Horváth s csak-
nem egyidben a török sereg is. A két sereg összecsapott s kemény, több
óráig tartó ütközet után, melyben Husszain pasát Zolthay kopjája halálra
sebezte, a magyarok gyztek. A török nagy veszteséggel megfutamodott. A
Lévánál szerzett zsákmányt azonban elhagyta s azt Nyáry Surány várába
szállítatta.

Esztergom eleste s az a körülmény, hogy az egész dunai . vonalon,
Komáromot kivéve, egyetlen vár sem volt, arra birta Várday Pál érseket,
hogy a Nyitra vizének alsó folyásánál, erdítésre alkalmas helyen, várpalán-
kot emeljen. Siettette e terv megvalósítását az a körülmény is, hogy a török
Esztergomot a meglepetésektl biztosítani, a dunai átjárót fedezni óhajtván,
Kakaton, a mai Párkánynál szintén várpalánkot emelt.

Ujyár A Várday által 1545 táján szalmábólj vesszfonatokból, karókból és agyagos homok-
aiapitasa. ból összealkotott várpalánk nem, a inai Érsekújvár helyén, hanem attól némileg keletre

Lök táján épült. Fábián János, Érsekújvár jelenlegi tudós plébánosa, ügyesen csoportosí-
totta össze azokat az adatokat, a melyeket a vár építésére nézve összehoznia sikerült.
Szerinte a várat Várday, a vitéz Zolthay tervei szerint építteté, teljesen saját költségén
Ezen adatokból azután a Századok 1896-iki évfolyamában Matunák Mihály pontosan meg-
jelölte a vár építésének évét. Egész 1556-ig, a Ferdinánd által idevezényelt várrséget
kivéve, a várat teljesen az esztergomi érsekek áldozatkészsége tartotta fenn. St 1569-ben
a királyi kamara egyenesen kimondta, hogy az érsek köteles az újvári rséget, mely ekkor
250 lovas és 200 gyalogos katonából állott, a sajátjából fizetni. Végre 1556-ban az ország-
gylés is belátta e hely véghetetlen fontosságát és a 12. t. cz.-ben, valamint az 1558 : 6.
t. cz.-ben elrendelte, hogy az érseknek Nyitra, Trencsén és Bars vármegyékben lév job-
bágyai, valamint az esztergomi káptalan, a surányi prépost, Báthory András bátorszegi
jobbágyai, egy esztendeig a vár szolgálatában robotolni tartoznak. Az 1559 : 27. tcz. pedig
ezt az óbudai, fehérvizi és sághi própostságok úrbéreseire is kiterjesztette. Várday példá-
jára Oláh Miklós, a kinek nevérl a vár egyideig Oláh-Ujvárnak is neveztetett, és Veran-
csics Antal fordítottak nagy gondot Érsekújvár erdítésére. Veraucsics, kit Miksa király
kinevezése alkalmával a vár erdítésére egyenesen kötelezett is, a vár sánczait 15 lábnyi
szélesre töltette, kell magasságra emeltette s mindkét oldalról ers tölgyfa gerendák közzé
szoríttatta, melyeket a Bécsbl ide szállított ers vaspántokkal köttetett össze. Az ekként
ersített vársánezokat azután két soros cserépzsindelylyel fedette be s új és ers kapukkal
látta el. Bent a várban pedig az rség részére új és czélszer lakásokat, a lovak számára
istállókat építtetett. Végre helyreállíttatta a malmot, mely a Nyitra vizén a vár közelében
állott s melynek rlésen kívül az volt a feladata, hogy a várárkokat vízzel megtölteni
segítse s ily módon a sánezokat megközelíthetetlenekké tegye. Uyképpen 1570 január 1-tl
1572 végéig, jóidéig Verancsics személyes felügyelete alatt, a vár udvardi, löki és nyárhídi
bástyái teljesen elkészültek s mikor az érsek, mint kir. helytartó Eperjesre ment, kész
várat adott át a király megbizottainak. Különben Érsekújvárról a királyok is meg-meg-
emlékeztek. így I. Ferdinánd 1552-ben egy 3—4 fontos ágyút és lport küldött, 1553-ban
3000 akó bort és 2000 bécsi mér gabonát, Verancsicsnak pedig Miksa a nagymérv átala-
kításokra 1000 frtot, mindenféle szerszámot és az érsekség 156ü-ik évi interka'láris jövedel-
mét adta át. Azonban a királyok hamar belátták, hogy e vár a törököt egy nagyobb had-
járat esetében nem fogja tudni feltartóztatni Pedig kétségtelennek látszott, hogy ha a török
valamikor Bécs felé veszi útját, a Duna mentében, a Nyitra és Vág alsó folyásának keresz-
tezésével fogja azt megtenni. Ez indította azután Miksa királyt arra, hogy a már kész Újvár
háta mögé egy új ós nagyobb várat építsen, a melyet a németek Neuháuselnek, a magya-
rok utóbb Érsekújvárnak kereszteltek el. E vár szorosan a mai Érsekújvár területén áÚott
s az egykori Görög nev falú helyén épült. Verancsics beszéli, hogy mikor Újvárba jött
az épül erdítéseket megnézni, a király biztosai : Salm Miklós gróf, Zierotin Frigyes és
Proznowszki Primiszló is odajöttek és egy kész vártervet mutattak neki. Ez a vár azután
1578-ban kezdett épülni és 1581-ben elkészült. Az építés emlékére Rudolf király érmet is
veretett ezen felirattal : Neuháusel erbaut 1581 A régibb vár rsége azután átszállíttatott
az új hat bástyás várba, melynek a Várday-féle Újvár ezentúl csupán egyik elbástyájává lett.

Az 1547-iki béke okmánya szerint 35 vármegye maradt Ferdinánd
kezén, köztük Nyitra is. Azonban a béke utolsó évében 1549— 1550-ben
már e területnek jó része is hódoltsági területté ln.

A béke ideje lejárván, a török nagyobb ervel indult az egyes várak
megvételére.
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Egyes kisebb török csapatok a távolabbi vidékekre is elszáguldoztak.

1551-ben ily csapatok a selmeczi hegyekig, st Nyitrán túl is eljutottak.

Egy alkalommal Komjátot támadták meg, azonban a fegyverre kapott föld-

népe elzte ket.

1552-ben azután a török pusztításaihoz, a ráczok garázdálkodása is

hozzájárult. A ráczok Holicsra vetették magukat s e föld igen megtetszett

nekik, oly annyira, hogy ott végleg megtelepedni akartak. Ezen czéljukat,

úgy vélték legkönnyebben elérni, ha a föld régi lakosait teljesen kiirtják.

így magyarázható meg csak az a vadállati kegyetlenség, a melyrl Berényi

Bársony Balázs Nagy-Szombat városát értesíti. Faggyút hevítenek, úgymond,
és csepegtetik az emberek szájába és orrába ; vagy fához kötik az embereket

és puskával, ágyúval lövöldöznek rajok. Ha a ráczok itt megtelepesznek,

az valóságos csapás lesz az egész vidékre, mert már most is mondogatják,

hogy szemünk láttára feleségünkkel fognak hálni. Kéri a várost, küldene

Ráczok.

ÉRSEKUJVÁROTT ELFOGLALT TÖRÖK ZÁSZLÓ.

lovas vagy gyalogos katonákat, vagy legalább pénzt, mert k már nem
gyzik, teljesen kimerültek. Kéri továbbá, hogy azokat a kincseket, a me-

lyek Gazdag Balázsnál, vagy más ráczoknál vannak, ne engedje kiadatni,

mert azok mind a holicsi tárházból rablott jószágok.

Mikor Teufel Erasmus, e szerencsétlen vezér vette át a hadak veze-

tését, kirl Batthyányi elkeseredésében azt irta a királynak, bár születése

eltt jutott volna a pokolba, vagy akár a mennyországba, akkor a hadak

ismét Nyitravármegyében verdtek össze, sok és nagy károkat okozva a

népnek és uraknak. Schefman Mihály Baracskay Páltól, Trencsén alispán-

jától 108 lovat requirált csupán ágyúk szállítására s ezzel Zsámbokrétig

haladt el, innen azután Teufel emberei vitték azokat tovább Nyitrán és

Ghymesen keresztül a táborba, mely a török támadásainak súlya alatt

csakhamar szertehullott.

A mellett, hogy az ország hadvisel-képessége napról-napra gyöngült,

az elbbi kor védbástyái, a várak is hanyatlottak. A legtöbb vár csaknem

minden évtizedben gazdát cserélt s egyik sem tartotta érdemesnek annak

fentartására nagyobb áldozatokat hozni. Más várak ismét a sok gazda közt

Várok
pusztulása.



616 Nyitravármegye története.

annyira megoszlottak, hogy a városok csak hosszas egyezkedés után tudtak

a fentartási költségekre nézve némi egyezményeket kötni. Ezeket is azon-

ban esak kelletlenül tartották meg. így 1536-ban az si Kesselk urai

Majthényi Uriel túróczi prépost, Szucsányi János, alsó-lelóczi Ternovsky

Félix, Dziviacz Lénárd, Draskovieczy Miklós, Majthényi Bertalan özvegye

Katalin, György özvegye Krisztina voltak.

Érdekes és a várak helyzetét szépen megvilágító az az egyezség, melyet e várurak
kötöttek egymással. Kimondták, hogy várnagyul nemest vagy nemtelent felfogadnak évi 16
írt fizetéssel, a melybl azonban loA^at és szolgát is tartani köteles. Alkalmaztak 8 clienst,

vagyis gyalogost, 2 kapurt, egy péket, kulcsárt, szakácsot és pinczemestert évi 8 írtért.

A várnagy élelmezésére „trés partes dominarum"-ot és 50 köböl búzát kap. Azonfelül min-
den birtokostól egy ökröt legalább 4 frt értékben s szabadon használhatja az erdt. A
kecskéket és juhokat, amelyeket tilosban fog, taksálhatja. A vízi jövedelembl 6 frtot

kap s a fölösleget a vár szükségleteire félretenni köteles. Vagyis ebbl szerzi be az ágyií-

kat, a puskákat, kopjákat s más fegyvereket, meg a lport. Kiadásairól számadást vezetni
köteles. Övé a kis-lehotai malom s azonkívül minden várúrtól 3 frt érték disznót ós bort
kap. Azonkívül 6 sajtot, 16 dénárt vajra és 6 fertály olajat. Minden fél — a sok birtokos
négy önálló félnek vétetett — ad 100 sózott halat hamvazó szerdán, egy köböl pohánkát,
l x

/2 köböl kását, 3 k 16 denárnyi sót. Minden negyedévben kap még 16 urna bort, a fö-

lösleget bors, sáfrány és egyéb fszerekre teszi félre. Kap még 25 köböl jó árpából ké-
szült sört, tejre 3 jó tehenet. Ez a deputatum félévenként rnapján és Márton napján szállí-

tandó. Végre a vár helyreállítására a prépost 300 frtot adományozott.

Hogy milyen volt még a nevezetesebb várak hadi készültsége is, arra világot vet
Oláh Miklós érseknek 1558-ban Kreyweycz Farkassal kötött szerzdése, kit az érsek Oláh-
Ujvár ágyúmesterévé szegdtetett. Az ágyúmester köteles volt magát az érsek és várnagy
parancsainak alávetni s a várban ágyúkat, kisebb és nagyobb falkonétákat, szakállas és

kézi ágytíkat, hozzávaló lporgolyókat, tüzes köröket és egyéb lszereket nagy mennyiség-
ben gyártani. Ezért a nagy munkáért ját neki havi tíz rajnai frt, azaz nyolcz magyar forint

és egyéb semmi. Köteles volt azonban mesterségében egy ifjat kioktatni s csak három havi
femondási id lefolyása után hagyhatta oda szolgálatát. (Magy N. Múz. lt. nem. regestr.)

Mikor pedig 1554-ben a császár elrendelte, hogy Nyitra város védelmére harminczöt gyalo-

gos vétessék fel, a nyitrai várnagy azt irta a kamarának, hogy ezt igen nehéz most meg-
tenni, mert nincs arra való költsége. Majd kikémleli a török szándékát a ha csakugyan
erre tart, akkor szerzdteti a gyalogosokat, de a kamara tartson készen pénzt számukra.

teKiletek ^ körülmények között nem csoda, hogy ámbár Nyitravármegye az

összes fegyverszüneti és békeokiratokban, mint a király területe szerepelt,

1554— 1569-ig folyton-folyvást be-betörtek a törökök és számos falut meg-

hódoltattak. 1554-ben, a dicalis összeii'ások szerint, Vajk, Nagy- ós Kis-Czé-

tény, Martonfalva, Tardoskedd, Ondód, Gugh, Nyárhid, Bánkeszi, Kis-Keszi,

Nagyszeg, Berencs, Alsó- ós Fels-Csornok, Gyárak meg Szent-Mihályúr

hódolt területek voltak. 1555-ben hozzájuk járult még : Keresztúr, Malom-

szeg, Mezkeszi és az 1551-ben még sikerrel védekezett Komját egy része.

1569-ben Várad, Egyházszeg és Suránnak a vár alatti része. 1572-ben

Ürmény (Ilmer), Kér, Kaláz, Tolmács ós Újfaluval szaporodott a hódoltsági

terület. 1576-ban végre a legnagyobb terjedtséget érte el. Hódolt községek

voltak ekkor : Csitár , Gugh , Pográny , Gerencsér, Kaláz, Hosszúfalu,

Királyfalva, Egyházszeg, Nagyszeg, Tolmács, Kolon , Ghymes, Gyarmat,

Bodok, Kernye, Geszt, Család, Nagy-Hind, Csekej, Alsó-Sók és Szelcze,

valamint az elbb említett hódolt községek legnagyobb része.

1564-ben 409 1
/ 2 hódolt porta volt Nyitravármegyében. Igaz, hogy 1576-

ban már csak 247 3
/ 4 hódolt portát irnak össze a dicatorok, de a kedvez

csökkenés csak látszólagos, mert a porták általános száma csökkent. 1593-

ban 2361 szabad porta mellett 194 volt a hódolt porták száma.

Daczára az 1569— 1592-ig tartó, úgynevezett hosszú békének, Nyitra-

vármegye nem sok nyugodt pillanatnak örvendhetett. Egyre-másra jöttek a

parancsok, az ország felsvidéki fkapitányának rendeletei, melyek az évrl-

évre az országgylés által portánként megajánlott adók mellett, ujabb és

ujabb súlyos terheket róttak a megyére. És a vármegye rendéi, bár a sok

szenvedett csapás nagyon megviselte tehervisel képességüket, mindenkor

hazafias buzgalommal igyekeztek a szükségleteknek megfelelni.
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Az 1573. szeptember 2-án tartott megyegylés elrendelte, hogy a semptei, galgóczi, Készültség.

temetvényi váruradalmak 50 gyalogost ; a csejtei uradalom 25-öt ; a jóki 25-öt ; a beczkói
16-ot ; a bajmóczi 25-öt ; a tapolcsányi 25-öt ; a holicsi és sassini (sasvári) 50-et ; Nyitra
városa 50-et és az esztergomi érsek uradalmai 100 gyalogost állítsanak ki. Azonkívül ki-

mondotta, hogy amennyiben a megye területén lev végek közül valamelyik megtámadtat-
nék, a nemesség az 1553-iki országgylés határozatai értelmében személyesen felkelni s az

ostromlott vár segélyére sietni tartozik. Ezen kívül köteles volt a nemesség minden tizedik

porta után egy gyalogost és minden öt teljes sessio után szintén egyet kiállítani. Ez a ka-
tonaság decz. 6-án tartozott Nyítrán egybegylni. A végvárak élelmezéséhez minden négy
liortít egy-egy nyilrai mér hámozott zabbal és rozszsal, 32 dénár értékben, tartozott hozzá-
járulni, a szállítás azokat illette, kik Surányba, Komjátra és Újvárba fa-szállítással voltak
megbízva. Ugyanekkor a megyei lovasok kapitányává Balogh Lukácsot választották meg s

részére 16 frt havi fizetést és 8 lóra való költséget, egy lovat 4 írtjával számítva, szavaztak
meg. (Prot. 1572—1667. Nr. 1. p. 2.)

1575-ben ismét a végvárak ersítése foglalkoztatja a megyét. Ekkor minden huszadik
porta után egy gyalogost, tiz teljes nemesi kúria után szintén egyet ajánlottak meg. Kikö-
tötték azonban, hogy ezeket a gyalogosokat a fkapitány csak Surányban, Komjáton és

Nyitrán helyezheti el és egy hónapnál tovább szolgálni nem kötelesek. Ellenkez esetben
— mondja a határozat — soha sem fognak többé gyalogosokat adni. (U. o. p. 33.) 1580-ban
pedig, Újvár élelmezésére, minden hat portától egy szapu zabot, minden egyes portától

egy kenyeret, egy kappant vagy tyúkot és minden hat porta után két libát ajánlottak meg.
Néhány hónappal utóbb megtoldották ezen ajánlatukat minden húsz porta után egy pixida-

riussal, akik két hónapig voltak kötelesek szolgálni. Ugyanakkor Ungnad a maga részérl,
mint megyei birtokos, 50 gyalogost ajánlott meg. (U. o. 126. és 135. 11.)

Mikor 1592 után az egész ország lassan tisztába jött azzal, hogy a 1593-iki fölkelés.

törökkel ujabb nagy háborúkat kell vívnia, Nyitravármegye is a fölkelés

szervezéséhez fogott. A hs Pálffy Miklósnak felhívására, az 1593. okt.

1-én tartott megyegyíílés azonnal intézkedett, hogy a felkel-sereg egy hét

alatt Nyitrán összegyljön. Kimondották, hogy e napon személyesen meg
kell jelenniök az összes megyei fpapoknak, furaknak, birtokos és sessziós

nemeseknek. Továbbá, hogy minden egyes portától egy jól fegyverezett

gyalogost kell kiállítaniuk, még pedig úgy, hogy azok esetleg rögtön a fel-

kel-sereghez csatlakozhassanak. A megye azonban, okulva a szomorú ta-

pasztalatokon, hangsútyozza, hogy ezt a felkel-sereget a megye területérl

messze elvezetni nem engedi, a nemesek pedig kell, hogy Nyitrán marad-

janak, nehogy a megye teljesen védtelenül maradjon. Ugyanekkor megálla-

pították, hogy a lovasok 4 frtot, a gyalogosok 2 frt 50 dénárt fognak ha-

vonként fizetésképen kapni. Egy késbbi gylésen pedig elhatározták, hogy

a felkel-sereg minden zsákmányt, mely Komárom és Székesfehérvár között

kezükbe kerül, Apponyi Pálnak fognak átadni, hogy az hadiczólokra ér-

tékesíthet legyen. Ez volt az a sereg, amelyrl gf. Illésházy István is meg-
emlékezik történelmi feljegyzéseiben s amelyhez a megye legdaliásabb ifjai

:

Balassa Menyhért, Czobor Mihály, Révay András és Gábor, Forgách Zsig-

mond is csatlakoztak. Ezeket maga Illésházy lustrálta okt. 14-én Mocsono-

kon s élükre Pálffy Miklós fkapitány állott. Okt. 18-án Komárom alól,

hol a szomszéd megyék népeivel egyesültek, már elindultak a dunántúli

részekre s f erejét képezték a hs Pálffy seregének.

1594-ben a megye még nagyobb áldozatot hozott. Kimondták ugyanis

a megyei rendek, hogy a papság és a furak legjobb tehetségük szerint

járuljanak a felkeléshez. A birtokos nemesek saját személyük után egy

lovast és minden két portájuk után egy gyalogost, vagy minden négy por-

tájuk után még egy lovast állítsanak ki. A felkel-sereg egybegylése nap-

jául január 12-e tzetett ki. Ismét hangsúlyozta azonban a megye, hogy
amennyiben a felkel-seregnek távolabbi vidékekre kellene mennie, a fka-
pitány tartsa kötelességének a megye biztonságáról is gondoskodni. Hasonló

határozatokat hozott a megye 1595., 1596., 1597. és 1598-ban.

Hogy mennyire jogosult volt a megyei rendek aggodalma, azt sajnosán

igazolták az 1599-iki év gyászos eseményei.

Pálíí'y Miklós ekkor Esztergomban volt. A külföldi segélyhadak a szent- Toruk rai.iások.
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Nyitra
megvétele.

györgymezei síkon állottak, a török pedig a kakati síkon. Pálffy azt taná-

csolta, vagy ütközzenek meg a törökkel, vagy menjen a német sereg Komá-
rom fell Újvár és Nyitra alá. Azonban az önfej német hadnagyok csak

Komáromig mentek. Amint a török vezér-pasa ezt megtudta, 25 ezer törö-

köt és tatárt küldött Nyitravármegyébe rabolni. Illésházy feljegyzései sze-

rint az egyik rész Semptének tartott s útjában mindent fölégetett ; azután

Galgócz felé tért, majd Pöstyént látogatta meg s innen a Vág völgyét

pusztította el egész Csejtóig. A másik rész a Nyitra völgyén haladt felfelé

s Tapolcsányig, st egész a nagy-vendégi hegyekig száguldozott, pusztítva,

ölve és felperzselve mindent, mit útjában talált. Ettl kezdve azután a

megyének úgyszólván egyetlen nyugodt pillanata sem volt. Kivált mikor

1600-ban Pálffy Miklós is behunyta szemeit, a török garázdálkodása nem
ismert határt.

Bocskay-hajduk. Még nagyobb baj szakadt a megye nyakába, mikor a Bocskay-féle

felkelés hullámai eljutottak Nyitrába is. A hajdúk már elbb, 1601-ben is,

pusztították volt a bajmóczi járást ós ebben segítségükre voltak a nagyon

elszaporodott rabló csapatok. 1605-ben Nyitra alatt állottak Bocskay hajdúi,

miután már elbb elözönlötték volt az egész Vág- és Nyitra völgyét s meg-

vették Galgócz és Trencsén várát.

Nyitrát Forgách püspök védte. Náprágyi írja július 5-érl Kornis Bol-

dizsár uramnak : „Nitrán püspök uram igen vitézkedik. Sokan elhullottak

az vár alatt az hajdúkban. Most Érsekujvárat víjják két taraczkkal váltig

killódnak (kínlódnak) alatta, az árkot töltik, Chada (sás, nádkötegek) for-

mát késztek, az hol czédulákkal várat nem vehetnek, körmükkel akarják

megvenni. Oda haza az fhelyek és bányák mind urunk Felsége kezénél

vannak. Talán hamar jobb híreket írhatok Kegyelmeteknek " A levél tán

el sem ment még és Nyitra város már a Rhédey vezérlete alatt álló hajdúk

kezébe került. Három nappal utóbb magát a várat is megszállották. Rhédey

ezután Szakolcza felé indult s azt elfoglalta. Mikor azonban seregének egy

részét Morvaország pusztítására küldte, Poppel Vilmos és gf. Salm a haj-

dúkat visszanyomták és Szakolczát fölégettók. Rhédey maga Szakolcza

elfoglalása után visszatért a Nyitra völgyén keresztül a Kis magyar alföldre

ós Érsekújvár ostromához fogott, mely miután Thurzó Szaniszló és Kristóf

Bocskay mellé állott, teljesen magára volt hagyatva. Azonban a vár ellen-

állott. Augusztus vége felé tehát Szinán egri pasa és Homonnay Bálint

vették ostrom alá. Illésházy félvén, hogy az ország e fontos pontja szintén

török kézbe kerülhet, reábeszélte Mátyás fherczeget, hogy parancsolja meg
Stein Gábor és Thúry Ferencz várnagyoknak, hogy a várat, mieltt azt a

török bevehetne, Homonnaynak adják át. Ez meg is történt, azon feltétel

mellett, hogy Homonnay az rségnek szabad elmenetelt biztosított ós hit

alatt kötelezte magát arra, hogy a vár a király számára fog fentartatni.

Elijeszt, vérfagyasztó az a kép, melyet a dicalis összeírások ez idbl
Nyitravármegyérl nyújtanak. Az 1598-iki összeírás szerint volt a megye
négy járásában összesen 17909 ház. Ebbl 1600-ban már csak 12140, egy
évvel késbb pedig csupán 10207 ház állott fenn

Az els, vagyis a hegyentúli járást, a tatárok pusztították el. Csaknem
teljesen leégették a következ falvakat : Kis-Örvistye, Ocskó, Krakován,
Hrussó, Osztró, Verbó, Sipkó, Koritno, Pöstyén, Pöstyén-Hévviz, Galgócz egy
része, Fels-Récsény, Elecske, Üzbégh, Nagy-Sarló, Könyök, Andacs, Szoko-

lócz, Kamocsa, Szopkócz. Leégették a vradistyai és a leszetei táborhelyeket.

A második, vagyis a bajmóczi járásban leégett falvak közt említtetnek

Szkacsán és az ottani táborhely, Vesztenicz és a tábor, Szucsán, Laszkár

stb. Itt a hajdúk pusztítottak.

Érsekújvár
ostroma.

Összeírás
15a8-ban.
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A harmadik, vagyis a bo-
doki járásban elégelt : Pasztócz,

Alsó- és és Fels-Atrak, Fels-
és Alsó-Merasicz, Csermeny, Tö-
köld, Diós és az ottani táborhely,

Fels-Sók , Ardanócz , Bzincz,

Közép- és Alsó-Behincz, Kis- és

Nagy-Rippény, Püspökfalva,
Fels- és Alsó-Kap, Kis-Ujlak,
Assakürt, Szili, Kis-Surán és a
bajnai tábor. Itt a török és a rab-

lók pusztítottak.

Végre a negyedik járásban,

a nyitraiban, felégették és elpusz-

tították a törökök s ami még meg-
maradt, a vallonok. Elégett pedig

:

Köpösd, Czabaj, Mocsonok, Ki-
rályi, Csápor, Iregh, Újlak, Salgó,

Tardoskedd, Nyárhid, Várad,
Nagyszeg, Mezkeszi, rmény,
Fels-Csornok, Bánkeszi, Sempte-
Uj város és az ottani táborhely,

meg Nemeskürt.

1608-ban azután még na-
gyobb volt a pusztulás. Az els
járásban 58 község égett le, leg-

inkább Maniga ésKosztolány közt,

meg Szakolcza vidékén, a késbbi
szakolczai járás. A második já-

rásban 5 község, a harmadikban,
Borcsány, Livina, Ludány, Ka-
kasfalva, Fornószegh és Jáez táján 17 község, végre a negyedikben 15 köz-
ség égett le.

Ámbár Bocskay a vallásszabadság védelmét is hangoztatta, ez még
sem akadályozta abban, hogy egy kis vallási háborút is ne viseljen, a saját

felekezetének egyik ágazatával szemben. Szobotist táján ugyanis, mint az

egyházi résznél látni fogjuk, a habanerek vagyis anabaptisták telepedtek

meg. Számuk, az 1593-iki összeírás szerint, elég jelentékeny lehetett, mert

632 porta volt kezükben. Ezeket támadták meg 1605 májusában Bocskay

hadai. Május 3-án, mint az anabaptista krónika beszéli, „in derNachSaba-
tiseh, den 4. May gegen Abent Lewey, — Ober fallen, geplündert. . /'Május

5-én Szent-Jánost, Kopcsányt és Kbelt (Egbell.) Május 30-án Újfalut (New-

dorff) égették el és „die statt Wesele gestürmbt," a Vigvár mellett épült

Vészeiét szállották meg.

Mikor 1608-ban a zsitva-toroki béke létrejött, Nyitravármegyében az

1595 eltt való állapot állíttatott vissza. A hódolt terület, mely az eszter-

gomi szandzsákhoz osztatott be, két „tartományból" állott : a nyárhidiból

és a verebélyibl. A nyárhídi tartományból hódolt falvak voltak : Berencs,

Kurtakeszi, Besseny, Andód, Kaláz, Bánkeszi, Óhaj, Ürmely, Lük y, Nagy-
fáivá, Mezkeszi, Ujfalva, Malomszeg, Megyer és Surány. A verebélyi tar-

tományból pedig: Vajk, Fels- és Alsó-Csornok, Aha, Valkaz, Dicske, Sári,

Fuss, Födémes, Nagy-Csehi, Lábas, Gyarmat, Teszár, Csat, Komját, Kis-

és Xagy-Szls, Nagy-Hind, Mártonfalva, Kis-Kaláz, Szent-Mihály, Keresz-

túr, Babindal, (iraszna, Kis-Andó, Ghymes, Keszád, Kelesin, Kolon, Girin,

Csár, Tardoskedd, Salgó, Mikófalva, Kesztcz, Bodok.

A békét, melyet a vármegye tulajdonképpen csak 1618-ban élvezett,

78*

Beké.
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f ^aszn^^^ a me§ye i karok és rendek Nyitra és Érsekújvár ersítésére.

Már 1598-ban kimondták, hogy a püspöknek, ki az egész felsvárost saját

költségén fallal akarja körülvenni, segélyére lesznek. Az építés kezdetén

mind a négy járás köteleztetett, k- és czementhordásra kell számú kocsit

kirendelni és a kisebb napszámok elvégzésére embereket küldeni. Azonban
a püspök adós maradt az építéssel. Mivel pedig az 1608 : 14. t. ez. 23. §-a

kötelezte a megyét, hogy úgy Nyitrát, mint Érsekújvárt fallal vegye körül,

a megyei közgylés 1609. január havában utasította az alispánt, hogy a

nyitrai felsváros falainak építésére nézve az elkészületeket megtegye.

Erre nézve pedig úgy intézkedett, hogy az alispán, két-három nemes úr

kíséretében járja körül a várost és mérje le ölenként az építend fal hosz-

szát s az urak közül mindenki köteles legyen saját emberei által annyi öl

falat építtetni, amennyi a portaszám szerint reája esik. Aki pedig ezt nem
teljesíti, az a reá es falmennyiség beesösszegét fogja birságként lefizetni.

Hasonlóképen elrendelték a város bejárata fölött emelt úgynevezett vörös

torony megújítását is. Ezt a tornyot, mely a mai vármegyeház jobb szár-

nyának helyén állott, a nyitrai püspökök építették fel. A torony igen nagy
terjedelm lehetett, mert itt tartattak, a püspök engedélyébl, a megyei

gylések és a bírói székek. A nagy költségekhez különben, a szokott módom
az egytelkes nemesek, az armalisták és a molnárok is hozzájárulni köte-

leztettek. (Prot. Com. Nitr. 1607—1640. Nr. 2. p. 34—35. és 1572-1607. p.

616.) Különben a megye közönsége 1591 óta köteles volt a vár javításá-

hoz évenként és portánként 4 köböl követ ingyen összehordani. Ezen ren-

delkezés azonban lassan feledésbe ment s a megye helyén valónak találta

azt 1651-ben ismét megújítani. (U. o. Prot. 1640—1672. p. 372.)

Érsekújvár falainak építését a vármegye közönsége az 1609. júliusi

közgylésébl rendelte el. Ezt a munkát azonban Pozsonyvármegyével közö-

sen végezte. A megyegylés elrendelte ekkor, hogy tizenöt nap alatt min-

den portától mindenki négy karót és három sövényfalat vitessen Érsek-

újvárba, és pedig minden karót — ami különben ezeknek hatalmas voltára

mutat — egy-egy forint bírság terhe mellett. E karókat és sövényeket a

furak és urak saját, Újvárhoz közelebb es erdei kben voltak kötelesek

levágatni. A távolabb esk, kivált a hegyentúli járásbeliek, a fatömbök és

vessz-csomagok szállításához szükséges kocsikat voltak kötelesek elállí-

tani s azokon az anyagot Újvárba szállítani. (Prot. 1607— 1640. p. 67.)

Az 1618 júliusában tartott közgylés elhatározta, hogy Újvár egyik

elbástyáját önmaga, alapjából újjá építteti. Ezen hazafias czélra a megye
minden egyes portától, legyen az jobbágy vagy zsellér, egy forint adót

ajánlott meg és szigorúan meghagyta Fitter Gyula perceptornak, hogy azt

augusztus 15-éig szedje össze. Az építkezés ellenrzésével Koháry Péter és

az alispán bízatott meg. Az igás napszámra nézve úgy intézkedett a megye,

hogy minden egyes porta egy heti idre egy kocsit legyen köteles adni, a

melynek elállításáról, az építség megkeresésére, az alispán a szolgabírák

útján intézkedik. (Prot. 1607—1640. p. 314.)

Az 1627-ben Sexagesima vasárnapjának hetében tartott megyei gylés

határozatából kitnik, hogy a megye csaknem minden évben portánként

2—2 czölöppel járult Érsekújvár ersítéséhez, st ugyanezen a közgylésen

kimondta azt is, hogy a mint az id kedvezbb lesz, hajlandó rögtön

nagyobb számú munkást rendelni ki az építéshez. (Prot. 1607—1640 p. 497.

és 510.) Ezt az idt Pálffy István generális június havában elérkezettnek

vélte s azért a felajánlott anyagot és munkásokat sürgsen elküldetni
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kérte. A megye erre elhatározta, hogy Vizkelethy Mihály járásában por-

tánként 1 frt 50 drt vet ki Érsekújvár erdítéseire, Gughy István és Dióssy

János járásaiból pedig portánként 2—2 czölöpöt és annak szállításához szük-

séges kocsikat rendelt adatni. (U. o. p. 521.)

Questemberg Gerard érsekújvári kapitány 1628. január 8-án keltezett

s a megyéhez intézett levelébl azonban megtudjuk, hogy daczára a nagy
készségnek, a vár körül tényleg igen kevés törtónt. Questemberg panaszko-

dik, hogy a várpalánk bedléssel fenyeget s hogy az elbástya aláfalazása

még most sem ment végbe. Megersítette Questemberg panaszos híreit a

vice-generális Koháry Péter is, ki a megyéhez intézett levelében a minden-

ható Istenre kéri a rendeket, siessenek Újvár segítségére, mert ha e fontos

pont elvész, azt az egész haza meg fogja érezni.

A megye rendéi belátták és ismerték Újvár fontos voltát. A keresztény-

ség véd bástyája ez, mondák határozatukban, s ámbár e szegény megye
maga is tönkre van téve, mégis végs er megfeszítésével fognak arra töre-

kedni, hogy a vár végre teljesen helyreállíttassák.

A nagy lelkesedés azonban, melylyel a költségeket megajánlották,

ismét szalmalángnak bizonyult. 1629 augusztusában Koháry Péter ismét

ráir a megyére, most azonban már szigorúan és fenyegetleg, hogy tartsa

kötelességének a vár helyreállítását. Az ember ajkára önkénytelenül mosolyt

csalhat a megye határozata, mely e szigorú levelet követte. Megbízták

ugyanis Dallos Mihályt, hogy vegyen magához 100 frtot ós a már készen

lév czölöpök meghegyezését kezdesse meg. További 100 frtot tartson kész-

letben egyéb munkálatokra. A szeptember 21 -iki megyegylésen pedig, mivel

idközben Koháry arról értesítette a megyét
;
hogy ha sürgsen nem segí-

tenek, az rség kénytelen lesz Újvárt elhagyni, a rendek, jól tudván, hogy

Újvár elvesztése az egész megye hódoltság alá való jutását jelenti, kimond-

ják, hogy a perceptorok portánként 2 frtot, a nagyobb malmoktól 1 frtot, a

kisebbektl 50 dénárt, a nem dicált községektl a szokott taksát sürgsen

szedjék be. Daczára azonban e sürgs intézkedésnek, Koháry még 1630

márcziusában is kénytelen volt a megajánlott összeg beküldését a megyénél

szorgalmazni. A sok mulasztás keservesen megboszúlta magát. Évtizedekig

állandó teherként nehezedett Érsekújvár védelme a megye rendéire és még
1651-ben is gondoskodniuk kellett, hogy a falak építéséhez szükséges köve-

ket elteremtsék.

Mikor Bethlen Gábor a vallásháború zászlaját fölemelte s a harcz Bethlen Gábor,

színterévé Magyarország észak-nyugoti részeit tévé, els gondjai közé tar-

tozott e részek vármegyéit, köztük Nyitrát, a maga pártjára vonni. Debre-

czeni táborából 1619. szeptember 12-én küldte szét kiáltványát a megyék-

hez, a melyben támadását igazolni iparkodott.

Az ország északnyugoti részén ekkor már a protestantizmus igen meg-

ersödött. Egy 1613-iki összeírás szerint Nyitra, Liptó, Turócz és Árva-

vármegyék 178.513 fnyi lakosságából csak 48.673 volt katholikus. Mind-

azáltal Nyitravármegyében aránylag még legnag}robb számmal, körülbelül

felerészben voltak katholikusok. Innen magyarázható, hogy a megye jobban

vonzódott Ferdinándhoz. Bethlen Gábor errl természetesen igen jól volt

értesülve s azért a megye megnyerésére kiváló gondot fordított. Mindenek-

eltt a Ferdinánd által 1619-ben fispánná kinevezett és a május hó 12-én

tartott megyegylésen beigtatott Telegdy János nyitrai püspököt kellett e

méltóságtól megfosztania, hogy czélt érhessen. Széchy György, Rhédey

Ferencz, Bakos János fáradozásai folytán már a végvárak legnagyobb része
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Bethlen hatalmában volt, csak Nyitra várában állott ellen Telegdy püspök.

Bethlen ennek ellensúlyozására maga jelent meg Nyitra alatt s a várat,

egy napi ostrom után, bevette. Telegdy Bécsbe menekült, Bethlen pedig

fogadta a megyei rendek hódolatát s Nagy-Szombatba indult, hol tábort

ütött, A szeptember 15-iki megyegylésen úgy irányította a hangulatot,

hogy a rendek, mintha a nádor kívánságára cselekedték volna, minden
3—3 porta után egy jól fegyverzett gyalogost ajánlottak meg s önmaguk is

általános felkelést ígértek. A felkelés vezéréül Bethlen leghbb emberét, a

megyében az egész mozgalom titkos irányítóját: Thurzó Szaniszlót, a gyalo-

gosok hadnagyává pedig Horváth Miklóst választották meg s a felkel

sereg szemléjének szept. 20-án Nyitrán kellett volna megtartatnia.

Azonban a felkel sereg nem jelent meg teljes számmal és Bethlen kény-

telen volt a megyét ismét megsürgetni. Az október 20-iki gylés erre újra

elrendelte a felkelést, a szemlét okt. 24-ére Galgóczra tzte ki s Thurzó

mellé Ocskay Gáspárt választották meg kapitánynak. A késedelem oka

fként abban rejlett, hogy sokan vonakodtak a személyes felkeléstl. A
megye tehát Zerdahelyi Mihály alispánt, Bossányi Boldizsárt és Berényi

Ferenczet a táborba küldte, hogy a választott királynál, a mint magát
Bethlen nevezte, meg Thurzó Szaniszlónál és Imrénél, Szécsy Györgynél és

Kamuthy Farkasnál oda hassanak, hogy a személyes fölkelés váltság utján

mehessen végbe. A követek még okt. 20-án tértek vissza azzal, hogy
Bethlen a személyes felkelést mindenkinek tetszésére bízta. A kik személye-

sen nem jöttek, azok 3—3 porta után egy lovast és egy gyalogost küldje-

nek. A megyei rendek ezen üzenetet tárgyalták s azután kimondották, hogy
a lovasokat az urak saját zsebükbl kötelesek kiállítani, a gyalogost pedig

a jobbágyok küldik. A telkes nemesek és armálisták 4-4, a hódoltságban

lévk 5—5 porta után voltak kötelesek egy gyalogost küldeni. Az ily módon
létrejött vármegyei had kapitánya, havi 125 frt fizetéssel, Balogh Ferencz

lett. Néptribunná, havi 40 frtnyi fizetéssel, Dióssy Kristóf választatott meg.

Ámbár Nyitravármegye egészen Bethlen zászlajához látszott csatla-

kozni, serege Bethlen táborában volt és a pozsonyi országgylésre követeit,

Zerdahelyi Mihályt, Szentgyörgyi Jánost, Bossányi Boldizsárt meg Berényi

Ferenczet megválasztotta, azért Bethlen mégis czélszernek vélte a megye
fispáni székébe Thurzó Szaniszlót emelni s errl a vármegyét az 1620.

szept. 19-én tartott ülésben Véghlesi Horváth Gáspár által értesítette.

A jelenlév Thurzó azután Sándor László fjegyz kezébe az esküt le is

tette s a megyei rendeknél kivitte, hogy 1620. okt. 15-ére Bosnyák Tamás
kapitány, Szászy András alkapitány, Horváth Miklós hadnagy vezetése alatt

új felkel sereget is szervezett.

íéHt'é
Y
sek

rt ' Idközben a nádor, Forgách Zsigmond, megkezdette Ferdinánd érde-

kében a titkos rábeszélést és azon igyekezett, hogy a vármegyék a Ferdi-

nánd által kiadott 17 pontot, a béke alapjául elfogadják. Pozsony és Nyitra-

vármegyék erre hajlandóknak mutatkoztak, st, úgy látszik, maga Thurzó

is megingott Bethlenhez való hitében, kivált mikor Balogh Ferencz Sempte

várát a Ferdinánd pártiaknak átadta s így Thurzó anyagilag is károsodott.

Bethlen Thurzóhoz intézett levelében •megemlékezik Forgách nádor

igyekezetérl s maga is vallja, hogy Nyitravármegye megingott, de azzal

vigasztalódik „una hirundo non facit ver, két s három vármegyék sem
tesznek egy országot". Csakhogy rosszul számított. Egy héttel késbb már
azt írja Széchy György Bártfa város tanácsának, hogy „ha fejét és böcsü-

letit szereti", teljesítse parancsolatait, mert „immáron császár, urunk elljáró-
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ban elbocsáttatott hadai

az bányavárosokra ér-

keztének. Az derék

hada is fölgének ntán-

na vagyon. Immáron az

oda föl való vármegyék,

Poson, Nyitra, Bars,

Hont, Nógrád, Trincsin

és a többi is, a Dunán-

túl való föld Csallóköz-

zel együtt mind császár

urunk számára hajlotta-

nak. Az ers várak is

az szerint, Érsekuj várat

is megvették eddig. .

."

Tudjuk, hogy a

strazniczai gyzelem
után a fejedelem csa-

patai annyira el voltak

lankadva, hogy a hábo-

rúskodás folytatására

gondolni is alig lehe-

tett. Bethlen tehát

fegyvernyugvásra, s mi-

dn ez nem sikerült,

visszavonulásra hatá-

rozta magát. Pozsonyt,

szerekkel jól megrakta s

BOCSKAY ISTVÁN.

Nyitrát és a többi várakat rséggel és védelmi

maga többi hadával Kassára távozott. Ferdinánd

hadai ekkor három részre oszlottak. Az egyik Pálff'y Istvánnak és a nyitrai

felkel sereg egykori kapitányának , Bosnyák Tamásnak vezetése alatt

Nógrádban, a másik Colalto és Eszterhazy Miklós alatt a Dunán túl mkö-
dött. Nyitravármegyében Boucquoi és Forgách nádor serege táborozott s

miután elfoglalta Pozsonyt, Nagy-Szombatot és Nyitrát, Érsekújvár alatt

szállott meg.
Szécsy jóslata Érsekújvárra nézve nem vált be. A fejedelem levele megtette hatá-

sát, Thurzó szilárdul ellenállott, st július havában a hadiszerencse ismét Bethlen felé

hajlott s Pálffy és Bosnyák fogságba kerültek, Horváth István, a jágerndorfi herczeggel
Pozsonyt vívta s mikor ez bevehetetlennek bizonyult, Szakolczát és Holicsot szállotta meg.
Legfényesebb volt azonban az a gyzelem, melyet Horváth István, a fejedelem mezei
hadainak kapitánya, július 10-én Érsekújvár alatt aratott Egy névtelennek 1621. jul. 12-érl
keltezett levele így írja le az újvári táborozást:

Az ide való állapot abban vagyon, 10. Julii nmlt hat hete, hogy Újvárat megszál-
lották, három sánczból lövik, mely egymás után mind egy nyomban vagyon Komárom
fell, de az Nyitrán innen Tarnócz fell Andod nev falu aránt az els sáncz, mely az

német tábor fell vagyon, magasan vár módra van csinálva, az többi az vár fell csak az

földszint, az három sánczba 32 álgyú van, a kisebbik 35 fontos glóbist vet, az mást rend-
beli 40 fontost, harmadik rendbeli 45 fontost, negyedik 95 fontos glóbist, az várnak kere-
tesét nem lövi, hanem be a várba, efféle glóbis már ennehány száz van az úr hazában
rakáson .... Újvárnak Sempte fell való kapuja nappal mindenkor nyitva nem állott,

minthogy az német tábor három rendben volt Nyárhídnál, Ondódnál és Anyaiádnál, de
még soha különben az nitrai kaput be nem töttek, hanem csak estve kilencz órakor és az
élést mindennap Esztergom fell szintén oly bven hozták be eleitl fogva, mint akár
mikor békességes idben. Az fsge segítsége, mely eleintén érközött, az Nitrán túl fek-

szik Horváth István hadával együtt 8000 kopjás, az várban 3500 gyalogos és 200 lovas

van azonkívül, az újvári malom, mely a vámhídnál van, még ezideig mind az újváriak
számára forog éjjel nappal. Végbeli török két ezerig lehet Újvár alatt, nappal inkább
mind ben vannak Újvárban vásárlásnak és boritalnak okáért, hanem éjjelre takarodnak ki,

az bornak ott be 8 pénzen itczéje Gróf Thurzó Imre uram Abafi urammal ötezer

magával lehet, tegnap érközött Sámbokrét tájára, Léva felé akar menni fsge eleiben . . .

Bethlen
elvonul.

Érsekújvári
diadal.
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Boucquoi halála- Július 10-én Boucquoi katonai fedezet alatt, zsákmányosokat küldött ki

a vidékre. Horváth azonban visszazte ket. Boucquoi ezen annyira felbo-

szankoclott, hogy minden elvigyázatot félre téve, egy hadosztállyal maga
indult a támadók ellen. A szerencse azonban most is Horváthnak kedvezett.

A németek visszaverettek s maga Boucquoi foglyul esett. A vezér fogságá-

nak híre talpra állította az egész tábort, ami Boucquoi vesztére történt, mert

az ellenség, nehogy a vezér megszabaduljon, még a segítség érkezése eltt,

Boucquoit és társait megölte. Boucquoit egy Csongrádi nev hajdú kopjája

verte át. A vezér elestének hírére az egész tábor, ágyúi hátrahagyásával,

eszeveszetten menekült át Gutára.

dmSndnak'wdoi
Nyitravármegye rendéi az 1621. márczius 12-iki megyei gylésen

esküdtek hséget Ferdinándnak. Szászy András és Sámbokréthy György

hozták el a nádor levelét, mely a Ferdinánd-diplomát rejté magában. Az
okirat felolvastatván s mint a jegyzkönyv mondja , magyarul is mcg-

magyaráztatván, Thurzó Szaniszló, Litassy és Csuthy kivételével, az összes

urak hozzájárultak a hségi határozathoz s arról a nádort, az alispánból,

Apponyi Balázs, Sándor László fjegyz és Hathalmy Miklós urakból álló

küldöttség értesítette. Július 1-én már a megye a császári sereg élelmezé-

sérl gondoskodott s portánként 24 kenyeret és 4 véka zabot rendelt 8 nap

alatt a táborba szállítani.

szaSó. Thurzó Szaniszló azonban a vármegye határozatában nem nyugodott

meg. Reábeszélésével elérte, hogy a június 15-én Nagy-Tapolcsányban tar-

tott gylés megtagadta annak a 200 lovas és 200 gyalogos katonának a

szerzdtetését, amelyet a nádor kivánt. A július 20-án Zsámbokréton tar-

tott megyegylésen pedig, nyíltan felszólította a rendeket, hogy a várme-

gye területére érkez Bethlen seregét élelmi szerekkel lássa el, hogy sze-

mélyesen keljenek fel, két portánként egy gyalogost adjanak s a felkel-

sereg július 27-én Nagy-Tapolcsányban gyljön egybe. A megyei urak, fél-

vén Bethlen hadi szerencséjétl, megajánlották a felkelést s annak kapitá-

nyául Ocskay Gáspárt, havi 200 frttal, alkapitányul Ujfalussy Györ-

gyöt havi 100 frttal, gyalogos hadnagyul Katanóczy Jánost havi 25

frttal, megválasztották. Augusztus 5-én pedig 200 ökröt kért tlük a

fejedelem, hogy az ostromszereket, ágyúkat Pozsony felé szállíthassa.

Az Egerszegen egybegylt megyei rendek azonban csak a 14-én érke-

zett sürgetésre voltak hajlandók 100 ökröt kirendelni. A vármegyei urak

is igen kényelmetlenül érezték magukat a fejedelem táborában. Haza

kívánkoztak. Elhatározták tehát, hogy 400 gyalogost fogadnak zsoldba és

ezekkel kiváltják a személyes felkelket. 340 katonát a megyei rendek meg
is fogadtak, a hátralév 60 Thurzó Szaniszlóra, mint a megye egyik leg-

nagyobb birtokosára esett. Azonban Thurzó hallani sem akart e katonák

elállításáról és a nála Újvárban járó uraknak, Apponyi Balázsnak, meg
Sándor Lászlónak tagadó választ adott. A megye erre retorzióhoz folya-

modott és a szeptember 27-iki gylésen az aránylag elállítandó zsol-

dosok megtagadásáért a mágnásokra, a nemesekre 100, az armálistákra 50

frt bírságot vetett, kimondva azt is, hogy ezen bírság esetleg jószág-elkob-

zás által is behajtandó. Ez hatott. A 400 zsoldos csakhamar megkerült és

az alispán bemutatta ket a nagyszombati táborban Bornemisza János

pozsonymegyei kapitánynak. Ily módon ért véget a személyes felkelés.

Nikoisburgibéke. 1622. január 18-án, a Galgócz városában egybegylt rendek élénk

örömmel üdvözölték a nikolsburgi békét s annak elmozdításáért Dietrich-

stein kardinálisnak, Pázmány Péternek, Eszterházy Miklósnak, valamint
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Thurzó Szaniszlónak, Szlavniczai Sándor Jánosnak, Kassay Jánosnak és

Ivánnak jegyzkönyvi köszönetet szavaztak.

Az 1022. május 1-ére Sopronba hirdetett országgylésen a megye
követei is megjelentek. A b utasítás, melyet a megyei rendektl kaptak s

egész terjedelmében a jegyzkönyvbe igtattak, a vármegye intéz köreinek

józanságát, valódi testvéries felfogását és szabadelvségét dicséri. Hangsú-

lyozták, hogy a bécsi békéhez, az 1608 és 1609-iki czikkelyekhez, Ferdi-

nánd koronázása eltt adott ismeretes 17 ponthoz szigorúan ragaszkodnak.

Kívánják a nádori méltóság szabad választását és függetlenségének bizto-

sítását ; az országgylésileg felpanaszolt sérelmek orvoslását ; a kegyúri

jognak a vallásszabadság keretében való rendezését ; a hitviták elmérgese-

dése ellen a pártatlan czenzura behozatalát ; az 1608 : 9. és 13. t. czikkeknek,

melyek az erszakoskodókról szólanak, szigorú végrehajtását ; a török ell

menekülök javainak tizedmentességét; a katonák elszállásolásának rende-

zését ; a száraz vámok eltörlését, az utak ós hidak helyreállítását ; a szö-

kevény jobbágyok visszaadására vonatkozó intézkedések megtételét; a vég-

házaknak a háború kitörése eltti állapotba való helyezését; a Bethlen

által elzálogosított javaknak visszaadását. Ily javakat bírtak : Thurzó Sza-

niszló, Lóránt Borbála és leánya Dóczy Mihályné, Poghrányi György,

Bornemisza György és Lukácsy János. Kívánták, hogy a nyitrai püspökség

javai, névszerint a Rédey Ferencz özvegyének kezén lév veszteniczi bir-

tok, haladéktalanul visszaadassanak. Bosnyák Tamás árvái a surányi

várra nézve kielégíttessenek, és végi Horváth Istvánnak, Bethlen híres

kapitányának, megkegyelmezését.

Anikolsburgibéke azonban nem volt tartós. Bethlen 1623. szén ismét meg- B
támada

U
S a

bb

jelent Nyitravármegyében s Nagy-Szombatba vonult. Bajmócz táján, a most már
királypártivá lett és a nádori tisztségre emelt Thurzó Szaniszló birtokait tették

tönkre hadai. Október 21-én Szakolcza közvetlen környékét, a Branics-hegy

alján lév községeket, Szeniczet, a Czoborok egbelli kastélyát, november 4-én

pedig Szobotistot égették fel. A deczember 9-én tartott megyegylésen a

fejedelem levelét olvasták fel, melyben az újabb tatár csapatok részére

25000 kenyeret, 50 ökröt, 300 juhot, 800 véka zabot, 30 kocsi szénát ren-

del elkészíteni s azt a tatárok vezetjének, Bogách Gáspárnak utasítása

szerint, különböz állomáshelyeken elhelyezni. A vármegye sietett a kérelem-

nek tle telhetleg eleget tenni. Mindazáltal a tatárok a Nyitra mindkét

partját ellepték s az utjokba es falvakat kirabolták, a pusztításnak csak

a közbejött fegyverszünet és az a körülmény vetett véget, hogy Bethlen

hadait január elején Kassára vezette vissza.

Bethlen harmadik felkelése 1 626-ban már kevésbbé érintette Nyitravár-

megyét. Legnagyobb terhet képeztek a császári hadak, melyek Wallenstein

vezérlete alatt a Vág partjain állottak s a föld népét sanyargatták. Mikor
Wallenstein a szécsényi mezkön bekövetkezett kudarcz után Bethlen ell

visszavonulni kényszerit, Galgócz alá vezette seregét s két szárnyát egész

Deákiig és Vág-Ujhelyig nyújtotta elre, akkor Bethlen hada is elhagyta

eddigi állását s Nyitra felé tartott. Azonban komolyabb összeütközésre nem
került a dolog. Ugyanezen idben a törökkel is megindulván a békealku-

dozás, Ferdinánd meghagyta Nyitravármegyének, hogy a hódoltsági terület

érdekeinek képviseletében ezen alkudozásokhoz követet küldjön. Az 1626.

április 22-én tartott megyei gylés Bossányi Boldizsárt küldte ki, meg-
hagyván neki, hogy Althain gróffal lépjen mindenek eltt érintkezésbe.

.

A megye, melynek most ismét Telegdy püspök volt a fispánja, a visszaélései.

Mai yirorciag Y'trmegysi es V irosai Nyi ravármegye 79
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Török
portyázások.

Nemesi
fölkelések.

béke áldásait nem igen élvezte. A fegyelmet nem ismer császári hadak
állandóan itt tanyázván, kivált a tavaszi legeltetések alkalmával sok kárt

és pusztítást okoztak. Legkegyetlenebb volt azonban a Forgách Miklós
vezénylete alatt álló csapat, úgy hogy a megyei rendek ismételten orvoslást

kerestek a nádornál. St 1627 elején Bedeghi Nyári Lajos és Koronthály
István, mint a megye rendkívüli követeit küldöttek ezen ügyben a nádor-
hoz. Mivel pedig e követségtl nem sokat reméltek, meg a török is, a

béke daczára, nyugtalankodott s rabló-kalandozásokkal rémítgette a vidéket,

a megye közönsége elhatározta, hogy a megye védelmére állandó sereget

szervez.

Az 1627 február 11-én tartott folytatólagos megyegylésen elhatározták, hogy a
megyei urak a következ lovaskatona állományt tartoznak készenlétben tartani: Az eszter-
gomi érsek 32 lovast ; a nyitrai püspök 25-öt ; Nádasdy Pál, Forgách Zsigmond özvegye
10—10-et; Czobor Imre, Bosnyák Tamás, Homonnay János, Vizkelethy Mihály, a jóki és
vittenczi uradalom 5— 5-öt ; Rákóczy Pál 32-t ; Dávid Pál ludányi apát, Loósy Imre óbudai
prépost, Pongrácz István, Czobor Imre, Forgách László, Nyáry Lajos, Nyáry Bernát 2—2-t

;

Forgách Péter, Apponyi Balázs, Pogrányi György 3-3-at; Dóczy István 4-et ; Tburzó
Szaniszló 12-t, a nyitrai és az esztergomi káptalanok, a nagyszombati plébános és a birto-
kos nemesek egyet-egyet; az egytelkes nemesek és az armálisták, tekintve sanyarú helyze-
tüket, öten-öten egy lovaskatonát. A vonakodókra, ha mágnás 200 frt, ha nemes 100 frt, ha
armálista 50 frtnyi birság vettetett ki s a lovasok szemléje február 18-ára tzetett ki.

Ujabb teher hárult a megyére a megrongált végházaknak, Nyitra várá-

nak és Érsekújvárnak sürgs helyreállításából. A vármegye az Érsekújvárhoz

szükséges munkások kirendelését készséggel vállalta el s arra nézve a szük-

séges intézkedéseket haladéktalanul meg is tette.

Az 1629 január 23-án tartott megyegylésen rossz hírek szárnyaltak a
törökök készüldéseirl. A közgylés az 1627-ben elhatározott lovassereg

felállítását szorgalmazta ismét és újabb kivetést csinált, a lovassereg kapi-

tányává a megye, havi 150 frtnyi fizetéssel, Elefánthy Lrinczet válasz-

totta meg. Az összejövetel január 30-ára tüzetett ki s a vonakodókra bírság

vettetett ki, melynek behajtásával, minden további törvényes lépés mellzé-
sével, az alispán ln megbízva. Május havában azután a császári sereg is

bevonult a megyébe és Szakolcza táján táborozott. Nagyobb háborúra azon-

ban most nem került sor. A török maga is békére áhítozott s így történt,

hogy az alkudozások Komáromban megindultak. Az 1629. nov 7-én tartott

megyegylésen olvasták fel Ferdinánd levelét, melyben kéri a nyitrai urakat,

gondoskodnának róla, hogy a tanácskozó biztosok kell ellátásban része-

süljenek. A megye a Komáromban idz urakat bven ellátta élelmi

szerekkel.

Az 1630-iki híres pozsonyi országgylésen a megyét Sándor László

alispán és Sámbokréti György képviselték.

II. Ferdinánd már 1630-ban felszólította a megyéket, hogy Rákóczy
György viselkedésére való tekintetbl, rendeljék el a személyes felkelést.

Nyitravármegye e felszólítást az október 9-íki gylésen mutatta be a ren-

deknek, mire ezek a felkelést s annak kapitányául Nyáry Lajost, alkapi-

tányáúl Ujfalussy György, a gyalogosok hadnagyául Bosnyák János válasz-

tatott meg. A felkel-sereg szemléje, a nádor jelenlétében, Egerszegen volt

megtartandó

Az 1631-iki táborozás, melynek lelke Eszterházy Miklós nádor volt s

melyrl terjedelmes emlékiratot dolgozott ki, elég nyugodtan folyt le Nyitra
vármegyére nézve. Eszterházy csekélyebb számú mezei hadaival Nyitra alá

érvén, átvette a vármegyei hadakat és tekintettel arra, hogy a török nagyobb
hadervel Buda alatt állott s szándéka volt Újvár környékére menni, hogy
a hódoltságot kiterjeszsze, Nyitra város és Újvár között ütött tábort. Itt
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maradt figyel helyzetben mindaddig, míg a török had oszlásának hírét nem
vette. Ekkor a vármegyei hadat hazabocsátotta, a mezei hadakkal pedig

decz. 21-én, komor és hideg idben, Nyitráról Kassa felé indult, hogy ott

Rákóczy hadaival megütközzék.

1643-tól kezdve mind jobban és jobban tartotta magát a hír, hogy az

erdélyi fejedelem Magyarországba fog törni. III. Ferdinánd e készüldésekrl

biztos híreket kapván, július végén elrendelte a vármegyék személyes fel-

kelését és azok táborhelyéül Szakolczát jelölte meg. Rákóczy György már

II. RÁKÓCZY FERENCZ.

aug. 3-án értesíti Réthi Istvánt, hogy a fels vármegyék hada Szakolczán

van s az a feladata, hogy a svédeket fáraszsza. Tényleg azonban a vár-

megyei hadak „derekas mustrája" csak augusztus végére volt kitzve, mert

Eszterházy nádor azt írta aug. 14-én Gyr vármegyének, hogy hadait indítsa

aug. 26-án útnak, mert ugyanakkor indul a nyitravármegyei had is. Ily

módon azután Szakolcza táján 30000 fnyi tábora volt Ferdinándnak, míg

a morvái részeken a svédek vezére Torstenson 15000 emberrel állott.

Azonban az 1643-iki év elmúlt a nélkül, hogy Rákóczy megmozdult Rákóczy György.

volna. Végre 1644 februárjában végleg elszánta magát a támadásra és

Gyulafehérvárról elindult seregével. E hirre Ferdinánd ismét személyes

79*
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felkelést rendelt el és márcz. lo-óre találkát tzött ki Nyitrára a vármegyei

hadaknak, a királyi bandériumnak és a nádor mezei hadainak. Pucheim

hadai ekkor is Szakolczán, Sasváron és Szeniczen állottak. Homonnay és

Csáky István pedig a lengyel zsoldosokkal iparkodtak Nyitrába érni, hogy

igy az egész had együtt legyen ; a szécsényi, gyarmati, palánki és lévai

katonák pedig Érsekújvár alatt voltak egyesítve, hogy a török mozdulataira

ügyeljenek. A Révay László és Götz marsai vezetése alatt álló sereg pedig

Galgócz fell közeledett.

Rákóczy vezérei közül Bornemisza Pál a bányavárosokat kerítette

hatalmába. A Kapronczay György alatt álló erdélyi hadak pedig a szepes-

ségbl a fels Vágvölgyön keresztül, miután Csejtét és az ottani kastélyt

kirabolták, egyenesen Galgócz felé tartottak. De vesztökre, mert Pncheim,

ki már ekkor Szakolczánál, a dánok támadása miatt Torstenson eltávozván,

felszabadult, éppen jókor érkezett, Kapronczayt visszaszorította s t magát
megölte. Mivel Bornemisza és Bakos, meg Rákóczy Zsigmond Nyitra felé

közeledtek, Ferdinánd csapatai jobbnak látták Galgócz és Sempte között

gyülekezni, mely utóbbi belyen maga a nádor is tartózkodott. Bornemisza

április 16-án egész Nyitra közelébe merészkedett, de azután visszatért.

Kemény János pedig, Rákóczy legkitnbb vezére, ápr. 21-én Daczolánból

azt írta urának, hogy reménye van. a barsi hidat elfoglalni s Nyitra felé

is sikerrel fog operálni, biztosan azonban azt' sem tudta, hogy a derékhad

Nyitrán van-e vagy másutt. Végre május elején az Ipoly mellett egyesültek

a vezérek Kemény, Bornemisza és Bakos. Ekkor azonban már Nyitra alól,

Pucheim, Götz és Eszterházy vezetése alatt mintegy 12000 ember indult el

a fejedelem ellen s a vezérek a dönt ütközetet kerülni óhajtván, „lassú

futás"-nak eredtek, vagyis egész Szerencsig hátráltak.

Július derekán Rákóczy emberei elfoglalták Szerencset és Kassát s

Eszterházy nádor visszavonult. A táborból Nyitrára ment, hogy a hadak
élelmezésérl a megyei rendekkel értekezzék.

Pucheim és Götz, miután Prónánál szerencsésen átkeltek a hegyen,

Bajmócznál állottak meg s ott elsánczolták magukat. Kemény János min-

denütt kisérte ket s július 24-én valószínleg az utócsapatot ütközetre

kényszeríté Szucsány mellett. Az ütközetben, mely a németek vereségével

végzdött, Kemény hada 11 embert vesztett. Azonban c gyzelem daczára

érezte, hogy ha Rákóczy hadával nem egyesülhet, kénytelen lesz vissza-

vonulni. Mivel pedig hírét vette, hogy Homonnay és Csáky, kerül úton

bár, de folyton közelednek Bajmócz felé, a Bakos vezetése alatt a Garam
partjain idz erdélyi csapat pedig elbbre valónak ítélte a környék esztelen

pusztítását, mint a vitéz bajtárs megsegítését, Kemény aug. 10-én a privigyei

mezn álló táborát útnak indította és Ugrócz irányában, Barson keresztül

visszavonult.

Még Kemény távozása eltt (aug. 1-én) Götz 4000 emberrel Galgócz
felé indult, hogy a csatát vesztett Gallas segélyére siessen Morvaországba,

míg Pucheim 600 lovast és 800 gyalogost Érsekújvárba külde, deczember
végén Nagy-Tapolcsányba vonult téli szállásra.

Mivel 1645-ben Torstenson igen szerencsésen hadakozott a császári

sereg ellen, I. Rákóczy György ismét elhatározta, hogy támadást intéz

Ferdinánd ellen. Torstenson ápril l—20 közt elfoglalta Szakolczát, meg-
igázta az egész morva határszélet és május havában már magát Bécset is

fenyegette.

Rákóczy, miután ápr. 22-én a svédekkel megújította a szövetséget, elin-
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dult Nyitra felé. Bakos a mezei hadakkal már elbb elindult s ápr. 30-án

Csejtét és Vág-Uj helyt pusztította el, majd pedig a svéd hadakkal egyesülve,

Nagy-Szombat felé indult. Az egész vidék a Vág folyóig, úgyszólván kard-

csapás nélkül, Rákóczy kezeibe került. Július 6-án ért Nagy-Tapolcsányba,

hol csakhamar Douglas svéd tábornok 1800 válogatott svéd lovassal csatla-

kozott hozzá. Torstenson azt ajánlotta volt Rákóczynak, hogy Trencsén

felé menjen s onnan délnek haladva, az egész Vágvölgyét hódoltassa meg.

Rákóczy azonban czélszerbbnek vélte, ha Pozsonyhoz közeledik s azért

egyelre az volt fgondja, hogy a Vágón átkeljen. Jul 7-én Rippényben

volt, 15-én pedig Szeniczen, ahonnan Holicshoz igyekezett, hogy Rákóczy

Zsigmond leányvári hadaival egyesülhessen.

Torstenson azonban más haditervet eszelt ki. Úgy kívánta, hogy Rá-

kóczy Zsigmond maradjon Leányvárott, a fejedelem helyezkedjék el tle 3

mérföldnyire a Morva vize mellett, míg maga 6 mérfölddel alább Brünn

felé ütött tábort. Rákóczy elfogadta e tervet és aug. 6-án Lampersdorfnál

szállott meg.

Az egész akcziónak azonban semmi sikere sem volt. Torstenson Brün-

nel nem boldogult. Rákóczy, mivel Erdélybl is rossz híreket vett a török

készüldéseirl, hajlandó lett a békére. Ferdinánd aug. 6-ikán a fejedelem

kívánságát elfogadván, Rákóczy Torstenson nagy boszúságára visszavonult

s 23-án már Verebólyen volt. A hadjáratnak a híres linczi béke vetett Linc/i béke

véget.

Nyitravármegye rendéi jól számítottak, mikor a fegyverszünetek és

papírra írt békék daczára a török veszély ellen védekezni igyekeztek s azt

állandónak jelezték. Ámbár a sznyi békében a törökök megígérték, hogy

az adózás és a termény-szolgáltatásban ezentúl szigorúan a kiszabott elvek-

hez fognak alkalmazkodni, mégis mikor 1642-ben a béke megújítása fölött

a tárgyalások megindultak, Nyitravármegye felpanaszolta, hogy ujabban 14

falut hódoltattak meg, 428 rabot vittek magukkal, 45 embert megöltek,

2082 drb marhát hajtottak el, az adót 2802 frttal emelték és rabváltság

czímén 10631 frtot vettek meg a megyén. A vármegye kára ekkor már
71300 frtra emelkedett.

Ámbár 1642-ben a sznyi béke ismét megujíttatott, a török mégis min-

dig arra törekedett, hogy a hódoltsági területet minél jobban kiterjeszsze.

Reminger Simon portai követ panaszlevelébl, melyet a szultánhoz intézett,

tudjuk, hogy Musztafa, esztergomi bég, 3000 emberrel Nyitravármegyére

ütött, 1 1 falut elégetett, sok más községet feldúlt, mintegy 1 00 embert rab-

szíjra fzött és 1000 marhát hajtott el. A felvidék generálisa ekkor Forgách Forgách Ádám
,

J J ° ° gyzelme.

Ádám volt. Amint a török beütésérl értesült, 600 magyar, 150 német lo-

vasból, 150 gyalogosból és ugyanannyi hajdúból álló csapatával útra kelt

és megleste a visszatér törököt. Hat órai harcz után teljes gyzelmet ara-

tott. Musztafa csak gyors lovának köszönhette életét. 3 aga és 17 budai

ftiszt, 70 török lovas elesett és 60 fogságba került. A menekülk közül a

felbszült földnépe mintegy 800-at vert agyon.

1660 táján már mind világosabbá vált, hogy a török végs csapást

akar mérni az országra. A bekövetkezend háborúról, a törökök kegyet-

lenkedéseirl kering hírek, melyek a nép ajkán nttön-nttek, oly rémü-

letet keltettek, hogy a parasztok 1661 júniusában a Morvától Érsekújvárig,

Nagy-Szombattól Semptéig és Körmöczig terjed vidékeken az aratást is

abbahagyták s erdkbe menekültek csekély vagyonkájukkal.

Július 22-én tényleg meg is jelent egy török csapat Érsekújvár táján s

Ujabb török
támadás.
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nagy furfanggal csalogatta el az embereket, akik közül vagy 200-at rabszíjra

is fzött. Azonban az érsekújvári rség még jókor értesült a merényletrl,
kitört a várból s a foglyokat kiszabadítá a törökök kezébl. Kücsük Moha-
med pasa, a dunáninneni hadak fvezére, már 1662-ben Érsekújvár fpa-
rancsnokának nevezte magát s onnan irogatott a közeli falvak bíráinak,

pénzt és terményeket követelve tlük.

A következ évben azután teljes borzadalmasságában ütött ki a háború.
Köprili Ahmed nagyvezér 100,000-nyi hada július hava második felében

Budáról Esztergomon keresztül közeledett Érsekújvár felé s az elhad aug.

5-én már Párkánynál állott. Mint mindig, úgy most is találkoztak hamis
hírhordók, kik azt újságolták, hogy a Duna hídja Esztergomnál, az átvo-

nuló török csapatok alatt beszakadt. E hír Forgách Ádámnak, Érsekújvár
hs kapitányának füléhez is eljutott. Úgy vélte, hogy a katasztrófa követ-

keztében Párkánynál csak kisebb számú török csapat lehet, akikkai majd
könnyedén elbánik. Mintegy 6000 emberével tehát Párkányig robogott.

Itt azonban már 30,000 török fogadta s mivel a híd leszakadása mese volt

csupán, folyton ujabb és ujabb csapatok keltek át. Forgách látta, hogy ke-

lepczébe jutott, de hátrálnia többé nem lehetett. Összeütközött a rendkívül

nagy túlsúlyban lev törökkel s hsies küzdelem után csatát vesztett. Ha-
dának csaknem a fele, köztük Illésházy Ferencz, Eszterházy György, Lippay
János, holtan vagy foglyul a csatatéren maradtak, maga Forgách is csak
nehezen tudott Újvárba bemenekülni seregének romjaival.

Érsekújvár 1661. Érsekújvárnak ekkor már csak a híre volt nagy. A kormány elhanya-
golta, a megyék nem gyzték a javítást. A császári hadak Montecuccoli,
Heiszter, Spork és Schneidan vezetése alatt Pozsonynál állottak, hogy Bécset
védjék. Magában a várban Forgách Ádám és Marchese Pio parancsnokoltak,
azonban a párkányi szerencsétlen csata után igen-igen megfogyatkozott r-
séggel. Bercsényi Miklós híres huszárjaiból, a Koháry-lovasokból, szintén
számosan estek el Párkány alatt s most alig valamivel többen 500-nál, vo-
nultak volt Újvár falai közé, vitéz ezredesük vezetése alatt. A vármegyei
hadak, melyeket Lipót csak jul. 23-án szólított hadba s Nyitra táján sora-
koztatott, a vereség hírére részint szétfutottak, részint házi tzhelyeik vé-
delmére szorítkoztak. A 600 muskatérosból, kik a párkányi csatában részt-
vettek s kikre a vár védelmében oly éget szükség lett volna, alig egy-
kett került vissza.

Érsekújvár valóban kétségbeejt helyzetben volt. Ha a török nagyvezér
gyorsabb mozdulatokkal követi a futó sereget, a várat rögtön birtokába
vehette volna. Köprili azonban csak 15-én érkezett Újvár alá s az egy heti
id elegend volt arra, hogy Montecuccoli uj népet vessen a várba.

Forgách Ádám védiratából, a nagyvezér táborában idz erdélyi kö-
vet Íródeákjának, Rozsnyay Dávidnak, mint szemtanúnak feljegyzéseibl,
valamint Bercsényi s mások leveleibl elég világos képet alkothatunk ma-
gunknak Érsekújvár ostromáról.

A megszálló török tábort Bercsényi fogadta. 500 kemény huszárjával
kirohant a várból s a 3000 fnyi puskás-csapatoktól támogatva, jól meg-
csipkedte a török elhadat. Azonban a nagy ervel szemben minden bátor-
ságuk és vitézségük kárba veszett. A török sereg a Nyitra vizén hidat verve,
16-án három oldalról fogta körül a várat.

Köprili, amint az els elhelyezkedéssel elkészült, azonnal követeket
küldött Forgáchhoz, biztosítván t, hogy, ha a várat feladja, mindenestl
békével elmehet. Mivel azonban Forgách határozott választ nem adott, aug.
17-én megkezdették a vár lövetését s folytatták 18., 19., 20. és 21-én. Ez
utóbbi napon azonban a várágyúk oly derekasan mködtek, hogy a törökök
alig gyzték a sok sebesültet összeszedni. Bercsényi ezt felhasználva és a
sellyei kapun kitörve, huszárjaival iszonyú mészárlást vitt végbe a törö-
kök között. Mintegy 500 török katona holtteteme borította a mezt. Aug.
22—24-én mindennap, st 24—25-re virradó éjjelen is folyt a vár bombázása.
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27-én Köprili hada
megszaporodott a se-

gítségül jött tatárok-

kal s ezzel a rabló-

kalandozások is kez-
detüket vették. A ta-

laj erre igen kedvez
volt. A vágmelléki
népek, mint Vitnyédi
írja aug. 14-érl Zrínyi

Miklósnak, úgy meg-
rémültek, hogy fegy-

vert sem akarnak
fogni. Csak az hatna
reájok, úgymond, ha
maga Zrínyi jelenne
meg köztük. Szept.

4-rl már azt jegyzi
fel Rozsnyay, hogy
„hozának Galgóczról
a templomból két ara-

nyos zászlót, feketét,

melyek egyike Má-
riási Pálé, a másik
Georgio Kristófé volt,

item egy kék tafotás

aranyost, item egy kis

veres vászon kopját."

8-án 100 levágott fej-

jel, 10—12 rabbal,
50—60 vasderékkal és

egynehány szakállas

ágyúval jöttek vissza
a portyázok.

E mellett azonban a nagyvezér az ostromot is ernyedetlen hévvel foly-

tatta. A vívó-sánczokat folyton-foly vast emeltette, úgy, hogy azok már csak-

nem a bástyák magasságáig értek. A töretés és bombázás is egyre tartott

s Köprili egy óriási földhányást készíttetett a síkságon, amelyrl belátott a
várba s az rség minden mozdulatát figyelemmel kísérhette. Végre, miután
a nem elég mélyre ásott vízárokból a vizet lecsapolniuk sikerült és szept.
13— 19. közt a Fridrik-bástyát halomra ltték, rohamra határozták el ma-
gukat. 20., 21. és 22-én nagy ervel háromszoros rohamot intéztek a bástya
ellen, st egy ízben egy pillanatra már a lófark is feltnt a bástya fölött,

de a vitéz rség végs ermegfeszítéssel mindannyiszor visszaverte az os-

tromlókat. Ezzel azonban meg is tört az rség bizalma.

A Komárom fell kilátásba helyezett segély nem érkezett meg, a l^o^t&öknlk'
lpor fogytán volt, a falak omlani kezdettek. A német rség nyilt lázadás-
ban tört ki a parancsnokok ellen és szept. 24-én kitzte a fehér zászlót.

Köprili, mint igaz török s így a valódi vitézség szinte bámulója, a

legnagyobb tisztelettel fogadta Bercsényit, kit Pio és Forgách az átadási

szerzdés megállapítása végett küldöttek a nagyvezér táborába. A feltétel

szabad elvonulás volt. Köprili ezt minden nehézség nélkül megadta. Szept.

25-én eresztették fel az els janicsárokat a Fridrik-bástyára, 26-án málhá-
zott az rség s 27-ón, a nagyvezér által rendelkezésre bocsátott 400 szekér
igénybe vételével, teljes hadi díszben, zene és dobszóval, lobogó zászlók
alatt, fegyverrel kezében vonult ki a várrség és Komárom felé vette útját.

Török csapatok kisérték ket egész Komáromig.

Érsekújvár elvesztése mély megdöbbenést keltett mindenfelé. Lipót

elfogatta Forgáchot és Piót s Gyrött haditörvényszék elé állította ket.

Egy teljes évig tartott, míg ügyüket tisztázták és ártatlanságuk bebizonyult.

BERCSÉNYI MIKLÓS.
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Az érsekújvári tisztikar: Bercsényi Miklós, Nagy János hadbíró, Pap Ger-
gely rnagy, Botlik Imre lovas- ós Török Forencz gyalog-kapitány, Kocsy
György érseki tiszt s mások, hit alatt ersítették a hsök vitézségét és ártat-

lan voltát.

A várrség elvonulása után Köprilinek els gondja a romhalmazzá
vált várnak helyreállítása volt. Miután e nagy munkát elvégezte s ers
rséget helyezett el a várban, Kücsük Mehemedet tette annak parancs-
nokává. Miután pedig Surány, Komját, Nyitra, Ghymes és Léva s velk csak-

Nyitra hódolat, nem az egész megye, úgyszólván önként meghódoltak, Nógrád felé eltá-

vozott. Surányt, Komjátot és Ghymest egyelre pusztán hagyták a törökök,

Nyitrát ós Lévát azonban ers rséggel rakták meg.

Nyitra meghódolása október hava végével ment végbe. A rossz példa

ragadós lévén, Bars, Hont és Nógrád is hódolni készültek. Azonban Wes-
selényi nádor e szándéknak elejét vette egy október 31-én keltezett levelével,

a melyben óva inti ket a hódolástól. „Mongya megh Nemes Nitra, Bars. .

.

varmegyék beholdult ihon csak szentén mostan keserves példával elrablott

és tüzel emésztetett lakosi, mit használt nékik az holdulás ? kérdi a nádor.

Mit használt Ghymes vára, Galgócz, Hrussoval s többekkel Salva Gvardia
neve alatt be csúszván, hivén szép szavának, némely rosza a Magyarnak
bébocsátván az várban eökett, maradtt-e egy szegh ? maradt-é egy pánt ?"

Tényleg azonban az önként meghódoltakra mégis reásütött a török fél-

hold kegyelmének gyenge világa. Neumann bécsi követ november 8-áról azt

jelenti ugyan, hogy a török Galgócz várát lerontotta és Nyitrát 2000 ember-
rel megszállotta, de már egy-két nap múlva azt is írja, hogy Galgóczon
visszaadta az evangélikus templomot, ennek a felekezetnek mindenkép ked-

vezni akarván, st hogy Érsekújvárt is hajlandó lenne visszaadni, ha a

császár elismerné Apaffyt Erdély ós a hét megye urának.

A török hódoltság ily rohamos fejldése az egész felvidék újjászerve-

zését, a bányavidék gyors ersítését tette szükségessé. Ezzel a nehéz fel-

Nyitra adattal Lipót Bercsényit bizta meg s éppen ezért az Érsekújvár elleni és
szabadulása. ,, . . ,.. , . , i , >

bányavidéki vedelem altabornokava nevezte ki. Bercsényi derekasan meg-
felelt e nehéz feladatnak s híres huszárjaival legtöbb érdemet szerzett abban,
hogy a vidék minden nagyobb zaklatástól ment volt.

Az 1664-iki év a megpróbáltatás, de a szabadulás éve is volt Nyitra

városa részére. Már január elején mind gyakrabban és gyakrabban jelentek

meg falai eltt a német katonák és a hajdúk, hogy a törököt nyugtalanít-

sák. Néhányat el is fogtak közülök. A budai vezér azt hivén, hogy az ön-

kényt hódoló polgárság összejátszik e csapatokkal, Budára idézte a bírákat

s kevésbe múlt, hogy nyársba nem húzatta ket. A város tehát azzal a

kérelemmel fordult a nádorhoz, hogy oltalmazza meg ket a háborgatásoktól.

Azonban ekkor már el volt határozva Nyitra visszavívása. Lipót De
Souchest és Koháry Istvánt tette a felsvidék parancsnokaivá s a hadak
gyülekez helyéül Bajmóczot jelölte ki.

De Souches és Koháry április havában ütöttek tábort Nyitra eltt. A
jól felszerelt vár megostromlása azonban nehéz munka volt. De Souches
már ápr. 24-én arra kérte a nádort, hogy felkel-sereget és élelmet küldjön

neki. Wesselényi reá is irt, még pedig ismételten, Nógrádmegye rendéire,

hogy minden kapu (porta) után 3 jó fegyverest, 3 heti élelemmel ellátva,

küldjön május l-ére Bajmóczra, hol azokat az alnádor vagy Egresdi Boldi-

zsár fogja átvenni s onnan Koháry vezetése alá a nyitrai táborba vezényelni.

Barsvármegye rendéi már elbb, márcz. 12-én, Divékujfaluban Nyitravármegye
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rendéivel közös ülést tartottak volt, hogy a felkelés iránt intézkedjenek.

Mikor pedig De Souches sürget levele érkezett, ápr. 28-áról keltezett ren-

deletben Wesselényi szigorúan meghagyta Barsnak, hogy a felkel seregét

haladéktalanul küldje el Bajmóczba.

Ezen közben De Souches nagyobb faltör ágyukat kapván, rendület-

lenül folytatta az ostromot. A mindenünnen körülzárt törökök, élelmök

fogytán lévén, végre is belátták, hogy a várat soká nem tarthatják és május

3-án, szabad elmenetelt kötvén ki maguknak, feladták Nyitrát,

A vár parancsnoka Spankau, a Léva visszahódítására ment De Souehes-

nek azt indítványozta, hogy csupán a nyitrai vár megersítésére szorítkoz-

zanak, az alsó várost pedig, melynek falai teljesen megrongálódtak, pusz-

títsák el. De Souches elfogadta e tervet, mert úgy okoskodott, hogy az

ers sziklavárba elhelyezett rség, ha az alatta elterül várossal tördnie

nem kell, gyakrabban kirohanhat a vidékre és jobban visszariaszthatja a

rabolni vágyó törököt. Koháry nem osztozott vezértársa nézetében, szerinte,

ha az alsó város meghagyatik, a hely védelmére 500 puskással többet lehetne

elhelyezni. Maga a vár ugyanis nem nagy hely és az alsó város is csak 44

házat foglal magában, a melyek legnagyobb része a papok és nemesek

tulajdonát képezik. Az rség 800 németbl, 150 magyar lovasból és 200

gyalogosból áll. Ezeket lehetetlen lenne elhelyezni. Maga a város lakos-

sága, a „nyavalások" mint ket Koháry nevezi, könyörögve kérték a nádort,

ne engedje meg a város elpusztítását, st adjon nékik mentl nagyobb

szabadságot, hogy az újvári töröknek is ellenállhassanak, mert készebbek,

úgymond, mind egy lábig magukat levágatni, mint a töröknek hódolni.

(Orsz. lt. Lymbus és Missiles). Ez utóbbi érvelés, úgy látszik, használt s De
Souches a nádor kérelmére elállott tervétl.

De Souches visszavevén ezután a török kezébl Lévát, Galgócz tájára

vonult vissza, hogy ott várja be serege ujabb ersödését A török, felhasz-

nálva az alkalmat, Lévára ütött, ámde rögtön odasietett De Souches és

fényes gyzelmet nyert rajta.

De bár De Souches gyzelmes elhalaclásához nem sokára a szent-

gotthárdi gyzelmes csata is csatlakozott, Lipót mégis hajlandó volt a

törökkel békét kötni. Legnehezebb pont volt Érsekújvár sorsa. Noha min-

denki föltétlenül szükségesnek látta visszavételét, Lipót Érsekújvár miatt

nem volt hajlandó a békét feláldozni. Azt az ajánlatot tette tehát a magyar
uraknak, hogy Sempte, Farkashida vagy Guta közül valamelyik hely emel-

tessék Újvár helyett erddé s a költségek felét a megyék fedezzék. Az
ország rendéi erre decz. 13-án igen ingerült választ adtak. Nyitra, Tren-

csén és Bars követei határozottan tiltakoztak ilyen béke ellen. De ez mit

sem használt, Lipót, nagy titokban, már aug. 10- én megkötötte és szept.

27-ón aláírta a vasvári békét, amely szerint Újvár a töröké maradt, Nyitra

és Léva felszabadult és a királynak joga volt Újvár helyett más várat

építeni.

Montecuccoli a szentgotthárdi csata után Galgóczhoz vonult vissza. Ott

akarta bevárni a nagyvezér hadát, mely a vereség után Érsekújvárnál

szállott meg A vasvári béke megkötésének híre azonban minden további Vasvári béko

munkálatoknak végét szakította.

1665. jan. 3-án az érsekújvári generalatus hivatalosan is áthelyez-

tetvén Komáromba, annak parancsnokává De Souches neveztetett ki. A
bécsi és pozsonyi értekezletek tiltakozása ez által tárgytalanná vált és Érsek-

újvár visszahóditásának kérdése egyelre leszorult a napirendrl. Teleky

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyüravármegye. ÖU
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Mihály január 3-áról már azt írta Apaffynak, hogy a rendek, bár kelletlenül,

mégis belenyugodtak a vasvári békébe s biztosokat küldtek ki egy Érsek-

újvár helyébe építend vár helyének kijelölésére. Ez a várépítés különben

i\kheme
k
d

annyival is sürgsebb volt, mert Kücsük Mehemed, érsekújvári pasa, nem
portyázásai. igen tördött a vasvári békével és nagyravágyó elméjében az egész felvi-

déknek, Klobuk határszéli faluig való meghódoltatását tervezte. Csapataival

folyton kirohanásokat rendezett, elszáguldozott velük egész a Vág folyóig,

ölt és rabolt, hogy háborús idben is sok lett volna. A pozsonyi értekezle-

ten az urak már egész lajstromot olvastak fel azon károkról, melyet a török

a békekötés óta okozott. További panaszra adott okot a rakonczátlan német
katonaság zsarolása is. Lipót Ígérte, hogy a végházakat magyar rséggel
látja el, hogy a sérelmeket orvosolni fogja, azonban mint mindig, most
sem követte tett az Ígéretet. De Leslie követ által panaszt emelt ugyan a

fényes portánál az érsekújvári török portyázásai ellen, de Köprili nagyvezér
azt felelte, hogy, ha a kalandozó csapat az ötezerét meg nem haladja s

nagy lszert nem használ, akkor békebontónak nem tekinthet.

A bécsi és pozsonyi értekezletek biztosai, meg a bécsi haditanács id-
közben megállapodtak abban, hogy Érsekújvár pótlására Galgóczczal szem-

ben fognak új várat építeni. A vár építését, a késbb ott elhelyezett jézus-

társasági atyák História Domusa nyomán, elég részleteséggel írja le

Nagy Iván.

Lipótvár. I. Lipót császár és magyar király, úgymond, még augusztusban meg-
vétette gróf Forgách Ádámnak Veresvár, Beregszeg, Madunicz és Drahovecz
nev nyitravármegyei, 30.000 frtra becsült birtokait. És ezeknek, különösen
Veresvár és Beregszeg községeknek összefutó lapályos határán kezdett alap-

jából emelkedni az erd, mely alapítójától Lipótvár nevet nyert. Az építés

felügyeletével De Souches Lajos tábornagy, az építés vezetésével Arigsber-
ger János fépítészmester, bízatott meg. A munka, miután a szükséges
anyag Bécsbl már elbb megérkezett, De Souches tábornagy jelenlétében

május 4-én vette kezdetét. Augusztus havában már a vár körülete és a
küls sánczok készen lévén, a hely erdjelleget öltött s azért annak kato-

nai parancsnokot is kellett adni. Erre a tisztségre Rith Mihályt, Souches
egyik rnagyát szemelték ki s 500 fnyi rséget rendeltek melléje. Aug.
10-én már a leend vár középterületére szánt kápolna is készen állott s

azt a jezsuita-atyák, kik eddig sátorban végezték az istentiszteletet, bir-

tokba is vették.

Végre szept. 19-én a Galgócz felé néz jobboldali bástya alapkövét is

letették De Souches és Lippay György prímás, meg más elkelségek jelen-

létében. Egyházi szertartással és nagy lakomával ment végbe ez öröm-
ünnep, mely egyúttal a vár keresztelje is volt. Miután a szept. 27-én elhunyt
Arisperger helyébe Unger János építész lépett, a munka 1666., 1667., 1668.

és 1669-ben serényen haladt. Egymásután épültek fel a nehéz koczka-kövek-
bl egyberótt bástyák és várfalak, az rség lakóhelyei, a jezsuiták társháza,

a raktárak, a felügyelség és az uradalmi épületek. 1669-ben a vár-erd
teljesen elkészült és a Galgócz felé néz kapura órczbetükbl ez a fölírás

tétetett: Anno L. I. D. G. R I. S. A. A. A. H. B. R. 1669. (Lepoldus I.

Dei Gratia Rom Imp. Semper Augustus Archidux Austriae, Hungáriáé,
Bohemiae Rex. 1669.) A vár felépült tehát, de a török elleni hadjáratban
nevezetesebb szerepet soha sem játszott.

Idközben a török, a kuruczokkal is gyarapodva, tovább folytatta por-

tyázásait. Szalih aga, Musztafa érsekújvári pasának, a Temesvárra áthelye-

zett Kücsük pasa utódjának tihája bégje, még Galgócz városára is reá-reá

irt, hogy szolgálmányokat adjon. Érdekes, hogy 1676. okt. 2-án írt levelé-

ben, a többi között, új mustot is kér, „ió Czips légien — úgymond — had

közönnjem meg az egez varosnak."

hadjárata. A Thököly-féle mozgalom, melynek egész folyamában Nyitravármegye
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rendületlenül kitartott Lipót mellett, csak 1680-ban vetett a megyébe érez-

betbb hullámokat. Május végével Balassa Imre és Petróezy hadai vonul-

tak át, amazok Morvába, emezek Sziléziába igyekezvén. Augusztusban

maga Thököly is járt Nyitrában. 10-én ugyanis Petneházy Dáviddal és

400 török lovassal a privigyei vásárra ütött, a vásárosokat kifosztotta s

azután a körülfekv falvak nemesei házait dúlta fel. Mintegy 1000 lovat

hajtottak el a törökkel egyesült kuruczok és magukkal vitték Nyitravár-

megyónek foglyul ejtett fjegyzjét, Háncsok Jánost is. Mikor pedig Ottlyk

György, egy trencsénvármegyei nemes úr Nagy-Ugróczra igyekezett, Szka-

csánban az összes lakókat a házak tetején ülve találta. Kérdésére, hogy mit

néznek, azt a választ kapta, hogy a nagy-ugróczi völgyben valami fekete

seregek takarodnak. Alig volt annyi ideje, hogy vele lév nejét vissza

indítsa, már is megjelent a

6000 ember élén maga Thö-

lév Szulyovszky Gáspárnak,

koznia kellett hozzájok. Thö-

móczon keresztül, Caraffava-

náig haladt ekkor elre s csak

vaitól és pénzétl megfosztott

Thököly ugyan csakha-

gyékbe, egyes kurucz-csapa-

is garázdálkodtak a baj-

2-án Konkoly Márk,

hus Tamás kuruczveze-

met-Prónát, 13-án Szu-

Ez utóbbi helyen a plé-

is elfogták s rabszíjon

1682. május 7-én az uj-

lényt látogatta meg s is-

kuruczok elhada s utóbb

köly is. Ottlyknak és a vele

kénytelen - kelletlen csatla-

köly Ozoróczon, Turnán Ada-

sas rajterjait szétverve, Zsol-

itt szabadulhatott tle a lo-

Ottlyk.

mar visszatért a keleti me-

tok azonban még kés szszel

móczi vidéken. így okt.

Platthy Menyhért és Bo-

tok 73-ad magukkal Né-

csányt pusztították el.

bánost, Hlavács Jakabot

czipelték magukkal,

vári törökNyitra-Peresz-

tentisztelet idején betör-

vén a templomba, az ép- rákóczy-bmlék tardoskedden. pen prédikáló papot, Po-

lacsek galgóczi barátot megölte, a templomot

kirabolta s a községet keményen megsarczolta. Az elrabolt templomi

eszközök közül egy ciboriumot, mely Budára került volt, 1686-ban egy r-
nagy kegyelete adott vissza a templomnak.

Végre elérkezett az 1683-ik év. A nádor márcz. 18-án felhívta a

megyék urait, hogy legyenek készen minden pillanatban a zászlók alá

egybegylni, mert, mint bizonyos jós ihlettl megszállva monda: „eljött az

ideje édes hazánk felszabadulásának a török járom alól".

A bécsi udvar is szakított eddigi késedelmez eljárásával. Lázas tevé-

kenységet fejtett ki, hogy a lengyeleket, a francziákat szövetséges társak-

nak megnyerje, hogy a keresztény világ érdekldését a bekövetkezend

török háború iránt felkeltse.

A nagy hadi török tanács már februárban elhatározta volt a háborút s

kimondták, hogy kezdetben kivált Nyitrát és Lipótvárt, Bécs elbástyáit

fogják meghódoltatrfi. A tatár khán márcz. 1-én indult el 4000 válogatott

emberével Érsekújvár alá s az elcsapat, mintegy 500 ember, már egy-két

nap alatt be is vonult a várba. Mohammed szultán pedig 250000 emberbl

álló seregével márcz. 31-én kelt útra Magyarország felé. Az újvári pasa

folyton folyvást portyázott a vidéken s kivált Nyitramegyét pusztította.

Apr. 28-án az Újvárban lev 500 tatár egész Trencsénig kalandozott, rabolva

és pusztítva mindent, mi útjába akadt. Május 7-én pedig a Nyitra völgyét

80*
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Érsekújvár
vívása.

pusztították s innen egész a Vágig mentek, hol azonban Schultz tábornok

elérte ket s heves küzdelem után lenyes gyzelmet aratott rajtok.

Lipót király a nádak fvezérévé Lotharingeni Károly herczeget nevezte

ki, a ki 32000 emberrel Köpcsénynél foglalt állást, Schultz tábornok 8000

emberrel a fels Vágnál, Eszterházy nádor 5000-rel Lipótvár mellett helyez-

kedett el. Caprara és Barkóczy Ferencz pedig a fölös hadakkal Tapolcsány-

nál állottak. Utóbb Károly herczeg Esztergom vívására ment, majd ezt

abbahagyva Érsekújvárt szállotta meg. Brulig Bernát tudósítása szerint

Károly herczeg június 2-án Komárom és Tata fell oly hirtelen csapott Új-

várra, hogy azt másnap már körül is zárta s az Esztergomból a vár védel-

mére siet 500 törököt gyors visszavonulásra késztette. Miután a herczeg

serege a Nyitra vizén épült hidat is hatalmába kerítette s a berkekben

elrejtezett janicsárokat szétkergette, mintegy száz lépésnyire közelítette meg
a várat. A törökök erre rettent tüzet támasztva, az egész elvárost elpusz-

tították, úgy, hogy maga a vár valósággal felhbe volt burkolva. Az els

rohamot Stahremberg vezényelte és pedig oly sikerrel, hogy az elváros

palánkját elfoglalták s mivel a nagy füst miatt a várból czélozni nem lehe-

tett, összesen két ember esett el seregébl. Június 7-én Stahremberg új roha-

mot vezényelt s bár a törökök ersen tüzeltek, egész a vár árkaihoz ért.

6-án és 7-én végre megérkeztek, a nehéz ostromágyúk is s 8-án meg-
kezdték a falak töretését. Rövid id alatt kilencz rést ütöttek a falon. A
folyton röpköd bombák, gránátok és más tzszerek pedig számos házat

borítottak lángba. Miután sikerült az Esztergom fell érkez segédcsapato-

kat visszaverni s tlük nagy mennyiség marhát elvenni, az rség nem
tehetett egyebet, mint hogy a végs eszközhöz, a kirohanáshoz folyamodjék,

de 60 halott veszteséggel vissza kellett vonulnia. Már-már úgy látszott,

hogy az ostromló sereg beveszi Érsekújvárt, mikor jun. 11-én megérkezett

a császár parancsa, mely tekintettel arra, hogy a nagyvezér már Eszéket

is elhagyta, elrendelte, hogy az ostromló sereg rögtön hagyja abba ostro-

mát. A fvezér engedelmeskedni tartozott s elvonult Újvár alól. Az egész

felvidék védelmére tehát csak a nádor hada maradt hátra, mely Nyitra és Scmpte

közé helyezkedett s a melyhez a Kallaweil-Ladron-Khery-Castelli ezredek

is csatlakoztak ; azonban utóbb ezeket is Bécs alá rendelték, úgy, hogy a

nádor teljesen sereg nélkül maradt és családjával Németujvárban vonta

meg magát, Sempte várának rizetét pedig Bercsényi Miklósra bízta.

A magyar urak világosan látták, hogy a császári hadak nem Magyar-

ország, hanem Bécs és Ausztria érdekeit védik csupán, elkedvetlenedtek s a

megyék, értesülvén, hogy a nagyvezér mindenkinek sértetlenséget igér, a

™Se$
ra ^i Thököly híve lesz, egymásután meghódoltak Thökölynek, a ki júliusban

Léva alá érkezett seregével, azután pedig Verebélyben ütött tábort. Szirmay

András alvezére az elhadakkal egész Czétényig nyomult elre s ott táborba

szállott. Jul. 23-án azután azt a rendeletet adta Thököly, hogy Szirmay

menjen az ágyúkkal Sellyének, míg maga 24-én Verebélyrl egyenesen

Sempte ellen fog haladni, hol egyesüljenek. A nádor vára úgj^szólván elha-

gyatva állott. A várrség felzendült és szétoszlott s Bercsényi kénytelen

volt Temetvény várába vonulni vissza. Ily módon a vár az egyesit sere-

gek kezébe jutott s annak parancsnoka Szirmay Árpád' lett, maga Thököly

pedig elbb Farkashidán, majd Súron és Királyfalván szállott táborba, hol

egész aug. 21-éig tartózkodott. Ekkor vette hírét, hogy a dúnántúlra kül-

dött Géczi Zsigmond, Pozsony várát, melyben rség nem volt, elfoglalta s

a fejedelemnek hódolt meg. Thököly erre rögtön tábort bontott s Pozsony



Nyitravármegye története. 637

alá indult. Azonban mire oda érkezett, akkorra már a Marcheggtl hirtelen

visszafordult Lotharingai Károly is Pozsony alatt állott s a védtelen várost

a király hségére szorította. Thököly tábora e váratlan hirre szétszaladt és

Semptéig meg sem állott. Csak itt tudta Thököly a megrettent sereget rendbe

szedni.

Thököly az Ausztriába tett sikertelen betörés után Cseklészen szállott

táborba. Ide szeptember 13-a táján érkezett híre a bécsi nagy ütközetnek,

Thököly erre rögtön tábort bontott és sietve Léva felé indult el. Mindaz-

által Sempte várában visszamaradt Szirmay, a ki azután 27-én Szerednél

szállott táborba. A szerte kalandozó kuruezok még soká nyugtalanították a

megye egyes vidékeit és sanyargatták az amúgy is véginségre jutott népet.

Bercsényi Miklós, ki Temetvény várában hódolni kényszerit s kit

Thököly erszakkal vitt magával Patakra, csak hosszabb id múlva Len-

gyelországon keresztül tudott menekülni. Miután hségét igazolta s kivált

Sobiesky pártfogását megnyerte, a bécsi hadi-tanács felterjesztésére 1684.

márcz. 16-án visszahelyeztetett az Érsekújvár elleni és bányavidéki altá-

bornokságba. Május 27-én Galgóczon vette kézhez Károly herczegnek és a

nádornak parancsát, hogy a végbeli összes hadakat egyesítse Vág-Sellyénél,

helyezze magát gróf Caprara parancsnoksága alá s ott várja be a további

utasításokat. A fvezér június 1-én érkezett hadával a Nyitra vize

mellé. Érsekújvárt tiz nap alatt, Komárom, Guta, Sellye, Sempte,

Lipótvár, Nyitra, Léva és Esztergom rségeinek lassú ostromzárlat alá kel-

lett venniök s erre a czélra a végbeli hadak egy részét is kirendelte, Ber-

csényit magával viíte Budához. A sikertelen ostrom után azonban úgy t,

mint Czobort visszarendelte Újvárhoz a blokád foganatosítása miatt. Az
1687-iki téli hónapok elteltével pedig gróf Pálffy Károly és Heissler tábor-

nokok váltották ket fel.

Érsekújvár rsége tehát 1684. júniusától kezdve körül volt zárva.

Eleimet csak ritkán és nagy furfanggal tudott a 3000 fnyi rség a várba

qecsempészni, ujabb rség behozatalát azonban a körülzárolok ébersége

mindig megakadályozta. 1685. július végével végre a bécsi hadi-tanács

elhatározta Érsekújvár ostromát. Lotharingeni Károly már július 7-én el- J^j^je
helyezkedett a vár eltt 43000 emberbl álló hadával s az ostromot rögtön

meg is kezdette.

Július 21-én 50 ágyúból és 25 mozsárból töretni kezdték a falakat s

mivel a vísánczokkal már egész közel jutottak, megkezdették a vízárkok

lecsapolását is.

Ekkor érkezett az ostromlók táborába a hír, hogy Ibrahim-Sejtán

szerdár bevonult Budára, a hatvani hadtest pedig július 23-án megkezdette

elnyomulását, az Ipolyig haladt s Bercsényit a Garam vonalig visszaszo-

rította. Július 3-án már Esztergomot zárta körül. Esztergom kapitánya

Bottyán János megkisérlett ugyan egy kirohanást, de önmaga is megsebe-

sülvén, visszavonulni kényszerit, a Tamás-hegyi erd pedig az ellenség

kezébe került.

Ezen hírekre Károly herczeg Érsekújvár ostromát Caprara tábornokra

bízva s e czélra 16000 embert hagyva hátra, sietve távozott Esztergom felé.

Augusztus 16-án Nyerges-Újfalu és Tálli között ment végbe a dönt ütkö-

zet, mely a török nagy vereségével, Esztergom felmentésével végzdött. A
diadalmas fvezér pedig augusztus 18-án már ismét Érsekújvár alatt állott,

s a vár megrohanását már másnapra tzte ki. A mintegy 1000 emberre lefo-

gy átkozol t várrség a végsig védekezett, de majdnem egy szálig elhullott s
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maga a pasa is elesett. A gyzelmes sereg 99 darab ágyút, 1000 font török

lport, 20 mázsa ólmot, 300 mázsa kanóczot, számos ólom-golyót talált a

várban. Az ágyúk közül csak 26 volt török ágyú. Az elfoglalt vár nagysá

gáról fogalmat alkothatunk magunknak, ha meggondoljuk, hogy egy-egy

bástyája 230 öl hosszú volt. A hat bástya tehát összesen 1380 öl hosszú

vonalat alkotott.

A visszafoglalt vár parancsnoka, gr. Aspremont-Reckheim Ferdinánd-

Gobert ezredes ln s a várba a gyri végház katonasága vonult be.

Érsekújvár szerencsés visszavételével Nyitravármegye véglegesen fel-

szabadult a török járom alól.

V. NYITRAVÁRMEGYE ÉS AZ ALKOTMÁNYOS KÜZDELEM KORA.

Nyitravármegye, ha visszatekintünk eddigi történelmének folyamára,

mindenkor az ország azon részei közé tartozott, a melyeknek a törvényes

királyhoz való hségében, kitartásában, önfeláldozó áldozatkészségében bizni

lehetett. Sérelmei, hasonlóan más vármegyékhez, neki is voltak bven, st
talán több és nagyobb igazságtalanság, mélyebb és vérzbb sebek érték,

mint más megyéket. Panaszkodott, kért és sürgetett, megjelölte az orvos-

szereket, felajánlotta az orvoslásnál közremködését, de e mellett trt és

szenvedett.

a török hódolt- Mikor Thököly zászlói megjelentek az ország keleti szélén, csak a

kényszernek engedve hódolt meg eltte s felhasználta az els kínálkozó

alkalmat, hogy a gylölt szövetségessel bíró fejedelem zászlóit begöngyöl-

gesse. Az 1683. szept. 2-án tartott gylésen már felolvasták Lotharingeni

Károly herczeg levelét, melyben tudatta a rendekkel, hogy a megye fel-

sége kegyelmébe ismét felvétetett.

Az 1687-iki híres országgylésen Nyitra követei nem gátolták az örö-

kös királyságra vonatkozó elterjesztéseket. A Tokaji Ferencz kurucz-had-

nagy és Szalontay köznemes által támasztott zempléni lázadás elfojtásával,

a többi között, az akkor még királypárti Bercsényi Miklós és bányavidéki

generalatus volt tábornoka bizatott meg. Bercsényi, ki ekkor kedvencz tar-

tózkodási helyén, az általa nagy költséggel épített brunóczi várkastélyban

idzött, azonnal hozzáfogott a had szervezéséhez és els sorban egykori

kedves végbeli katonáit toborzottá zászlai alá. Az így alakult sereggel

azután Lipótvár alatt ütött tábort s innen 1697. július 14-én körleveleket

intézett a vármegyékhez, melyekben a megyei hadak sürgs felszerelését s

zászlói alá való küldését, az átvonuló hadak élelmezését kérte. A nyitraiak

sietve gyülekeztek Bercsényi körül, s csakhamar útra is keltek vele, a zen-

dülés helyszínére. De mire Bercséiryi a Hegyaljára érkezett, Ritschán báró,

a Bassompierre-vasasokkal, az ónodi huszárokkal és az egri rácz-lovas szá-

zaddal Harangod mellett legyzte a kuruczokat.

Savoyai Eugén diadalmas elnyomulása folytán az ország teljesen fel-

szabadult a török járom alól. Azonban a nagy vér- és pénzáldozatok foly-

tán csaknem teljesen elgyengült. A bécsi udvar magyarellenes tanácsosai

tehát elérkezettnek vélték az idt, a mikor a nemzet si alkotmányát meg-

csonkíthatják. Ebbl a czélból Kollonics egy egységes országrendezési ter-

vezetet dolgozott ki s azt a fúri rendbl alkotott bécsi értekezletnek 1696-ban

be is mutatta. A tervezet általános visszatetszést szült és életbeléptetése,

Széchenyi Pál kalocsai érsek ép oly erélyes, a mily tapintatos fellépése

folytán, hajótörést szenvedett. A második bécsi értekezlet után (1698.
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Kollonics
szervezése.

szept. 10.) a bécsi kormány 4

millió új adót vetett az or-

szágra, mivel pedig a megyék
ellenállottak, a bécsi kormány
a Kollonics-féle szervezési ter-

vet, a rendek megkérdezése

nélkül, az ország egyes részei-

ben keresztül erszakolta.

A Kollonics-féle szerve-

zésben Nyitravármegye a po-

zsonyi kerületbez osztatott be,

s a biztosság útján a kanczel-

láriához, majd az utóbb meg-
alakított m. k. Helytartóta-

nácsboz beadott beadványai

igazolják, hogy a megye az

alkotmányos jogok h védje
volt, bár az engedelmességben

a lehetség legvégsbb hatá-

ráig elment.

1701-ben ujabb teher

szakadt a vármegye nyakába.

Az olasz és német harczte-

rekre szükség lévén mentl
több katonát helyezni, a hadi-

tanács azt határozta, hogy
erre a czélra a végházak r-
sége használtassák fel, az üresen maradó várak pedig bontassanak le. A.

lebontás nehéz és költséges munkáját azután a megyékre tolták. A nyitra-
N
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megyei végházak közül Nyitra jelöltetett ki lerombolásra s az ott meg a

szintén lerontandó Léván lév ágyúk, lszerek és egyéb hadi készletek

Lipótvárba voltak átszállítandók. Ezen óriási terhén kívül igen érzékenyen

sújtotta a megyéket az 1702—1703ban megkezdett erszakos katonafogdosás,

a hadállítás ügye is. 1702. október 8-án Eszterházy Pál nádor meghagyta a

vármegyéknek, hogy nyolcz huszár- és négy gyalogezredet állítsanak fel. A
fölfegyverzés, fölszerelés, a lovasítás mind a megyéket terhelte. Nyitravár-

megye Bars, Hont és Nógrád támogatása mellett az Eszterházy ezredet volt

kénytelen felállítani s ezen feladatnak a lehetség szerint meg is felelt.

A pro Patria et Libertate zászlók már magasan lobogtak, a király-

párti Károlyi Sándor mint kurucz-vezér szerepelt s Nyitramegye még min-

dig híven kitartott I. Lipót hségében. Ez a királypártiság azonban csu-

pán a megyére, mint összeségre s annak hivatalos vezetire értend. Egyéb-
ként az urak és lakosok ép úgy megoszlottak, mint bármely más megyében.

Mikor az Olaszországból, de legkivált a Rajna melll és a bajoror-

szági táborokból hazaszökdösött magyar katonák csoportjai a kuruczokhoz

szegdtek, Mattyasovszky László püspök-kanczellár és nyitrai fispán kemé-

nyen reá irt a megyére, hogy az úgynevezett „uj kuruczok" üldözését szent

kötelességének ismerje (1703. jun. 24.). Mikor pedig a szintén nyitramegyei

származású Ocskay kuruczai Léván ütötték fel tanyájukat s alezredesük, a

rettenthetetlen bátorságú Berthóty már egész Nyitra falai alá száguldozott,

a bécsi udvar grf. Forgách Simont, gróf Koháry István, Bottyán János ós

PÁLFFY JÁNOS GRÓF.

lerombolása.

Kuruczok
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italban
8 Eszterházy Antal tábornokokat bízta meg ^iz ellen felkelés szervezésével.

Nyitramegyében e feladat Forgách Simon vállaira nehezedett s hogy mily

nagy igyekezettel felelt meg annak, azt eléggé igazolja az ezen idbl
szárnyra kelt kurucz nóta:

Ocskay Lászlót küldé Léva felé

Hogy vigyázna Újvár és Nyitra felé, —
Léva várát hirtelenül megvevé.

Forgách Simon értvén ez megltt dolgot

:

Szede hamar lovas, gyalogos parasztot,

Kiknél visszaszegzett kasza láttatott.

Nyitra, Pozsony vármegye öszvegyüle,
Nemes, paraszt, Nvitra felé felméne, —
Ocskayt várja csak az ütközésre.

A hiányosan felszerelt vármegyei had a Vág partján gyülekezett s

október 27-én Szerednél egyesült Schlick táborszernagynak, a felkelés elnyo-

mására kiküldött hadak fvezérének, vasas-ezredeivel és sorgyalogságával.

Innen azután Lévára csaptak s azt a dorbézoló Ocskaytól visszafoglalták. E
gyzelem által fellelkesülve, a bányavárosok megersítésére indultak. Maga
Schlick Beszterczebányán, a vármegyei hadak Zólyom eltt állottak. Csak-

hamar megjelentek azonban a kuruezok fvezére Bercsényi, a Károlyi és

Ocskay vezetése alatt álló ezredek s a meglepett hadakra vetvén magokat,

azokon fényes gyzelmet arattak.

A zólyomi vereség után Schlick Bajmócz alá vonult vissza. Privigyé-

nél érte t utói Forgách Simon futóhada, a nyitramegyei nép. Majd pedig

Bicsénél a Sziléziából jöv Ritschán tábornokkal egyesült. Mindazáltal

éppenséggel nem érezvén magát elég ersnek, kivonult az országból s így

a kuruezok eltt az egész észak-nyugati Magyarország nyitva állott, csupán

a várak voltak megrakva kisebb-nagyobb rséggel.

Bercsényi, miután a zólyomi várat, melyben német rség élén a meg-
sebesült Bottyán János volt, ostromzár alá helyezte, megindult 1703 novem-
ber 27-én Nyitravármegyébe s másnap Privigyénél egyesült Károlyival.

És ezen pillanattól kezdve Nyitravármegye a Rákóczi-felkelés hadi munká-
latainak fterévé vált. Bajmócz ostromával Czelder Orbán bízatván meg, a

kuruez-had november 8Ü-án Nagy-Tapolcsányhoz szállott. Itt fogadta a

nyitravármegyei urak hódoló küldöttségét. A Bossányiak, Majthényiak,
bodoki br. Perényiek, br. Pongráczok, Hunyadyak, Rudnayak, Rudnyánszkyak,
Zsámbokréthyek, szlavniczai Sándorok, Ghycziek s a többi elkel nemes-
ség egy szívvel-lélekkel csatlakoztak a Rákóczy szabadság-zászlaja alá.

Deczember 4-én pedig hasonló küldöttséget fogadott a nyitrai vár aljában

elterül mezségen-
Schlick már ekkor ujabb hadakat vévén maga

országba. A kuruezok pedig Károlyi vezetése alatt

deczember 2-án a szeiedi hidakat, Szeredet és egy
várát, deczember 6-án pedig bevonultak Nagy-Szombatba s fogadták az esz-

tergomi káptalan hódolatát.

Bercsényi maga fhadiszállását Sempte várában ütötte fel, míg tábora

a Vág jobb partján volt elhelyezve. Mikor pedig Ocskay László és Bokros
Pál a Fehérhegyek lakóival is fegyvert ragadtattak, Károlyi könny szerrel

hódította meg az egész vidéket. Szomolány, Sasvár, Élesk, Detrek, Jók,
Jabloncza várak és erdök, Szakolcza városa, csakhamar a kuruezok hatal-

mában voltak. A nyitravármegyei nemesi rendek, a hivatalos vármegye,
Csejte várába szorultak. Deczember (J-e körül jelent meg a várhegy lankás

oldalán Bossányi János, a mezei hadak fkapitánya. A rendek belátták, hogy
minden ellenállás hasztalan lenne, feladták tehát a várat s önmaguk is

meghódoltak. A deczember ll-én Kovarczon tartott megyegylés már a

kuruezok mellett való felkelést rendelte el.

Bercsényi,
Károlyi.

mellé, ismét bejött az

megvették Galgóczot.

nappal utóbb Sempte
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A kuruczok gyors elhaladása, bámulatos hadi szerencséje, páni rette-

géssel tölte el a bécsi udvart. Bercsényit Semptén fényes Ígéretekkel igye-
keztek visszahajlítani, de nem hajlott rá. A bécsi udvar, hogy Bercsényit
annál inkább maga felé hajlítsa, Bécsben él és folytonos rizet alatt álló

nejét, Csáky Krisztinát, fényes kísérettel Semptére küldötte.

Mikor Bercsényi a Rákóczy Ferencz által egybehítt gyöngyösi értekez-

letrl visszatért Semptére, a császári hadak parancsnoka már a keményfej
gr. Heister tábornagy volt. Heister a reguláris császári hadakat csaknem
mind Komáromba gyjtötte, azzal a bevallott szándékkal, hogy Csallóközt
a kuruczoktól megtisztítsa és így Pozsonyt felmentse ; hogy a már-már fel-

adásra gondoló Érsekujvárat és Nyitrát megersítse. A Ritschán tábornok
vezetése alatt álló hadaknak pedig azt a megbízást adta, hogy a Vlára-
szoroson keresztül Trencsén alá hatoljon s azt az ostromzár alól mentse fel.

A terv igen jól volt szve és Bercsényinek egész ügyességét latba

kellett vélnie, hogy a kurucz-tábor felrobbantását megakadályozza.
Heister, és Komárom fell Pálffy, kezdették meg a felvonulást s Érsek-

újvárt a zárlat alól csakhamar fel is oldották, Virmond és Viard hadait
azonban Bercsényinek sikerült szétrebbentenie. Ritschán azonban elnyomult
s az ellene küldött Winkler, Luzsinszky és Tornallyai egész Vág-Ujhelyig
hátráltak elle, hol azután a Fehérhegyekbl jöv Ocskay dandárával egye-
sültek. Ritschán, miután Trencsént bevette, Vág-Ujhelyig követte a kuru-
czot. Itt a várost felgyújtván, irányt változtatott s a miavai völgyön haladt
felfelé, útjában vagy 20 községet pusztítván el. Bevette az rség nélkül
maradt Szakolczát és elrendelte, hogy még a nyár folyamán bontsák le.

Szakolczát utóbb mindkét hadvisel fél szabad kereskedelmi városnak
nyilvánította és salva-guardiát tartott benne.

Heister, kinek hada ez alatt 10000-re szaporodott, folyton elnyomult-
A kurucz fvezér, mivel Károlyi a tiszántúli haddal még nem érkezett meg,
elhagyta Majtényt és Sempte alá, innen Czéténybe és 11-én a Garam hídon
keresztül Ó-Barshoz húzódott vissza. Heister feltartóztatás nélkül haladt
elre. Május 18-án feloldotta a nyitrai ostromzárat és a várat új rséggel
meg élelemmel látta el s azután egyenesen Léva felé igyekezett, hogy
Bercsényire vesse magát. Május 14-én Nagy-Kéren volt s itt vette a paran-
csot, hogy siessen a Dunántúlra, hol a mozgalom rendkívül nagy arányokat
öltött. Erre Kérrl Surányba, majd Verebélyre fordult lovasaival, a gyalog-
ságot pedig egyenesen Érsekújvár felé Komáromnak indította, hová maga
is május 16-án érkezett.

A mint Bercsényi Heister elvonulásáról hírt vett, rögtön visszafordult

seregével. Károlyi csakhamar visszavette Semptét. Ocskayt, Bokros Pált és

Thuróczy Gáspár ezredest pedig megbízta, hogy vigyázzanak Ritschánra, a
ki Pálffy egy elfogott levele szerint, Jabloncza felé fog haladni, hogy Nagy-
Szombat táján a pozsonyi hadakkal egyesüljön.

Ritschán május 26-án kelt útra Jabloncza felé, Ocskay félreállott s
K
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hagyta t a szorosba bemenni. Bercsényi, ki ekkor Érsekujvárat ostromolta, szomoiánynái

a mint Ritschán indulásának hírét vette, gyorsított menetben igyekezett

Szomolány alá jutni. Károlyi már ekkor Binyócznál állott, Ocskay pedig az

erdk és szorosok által fedezve, vigyázva haladt Ritschán nyomában. Május
28-án hajnalban hagyta el Ritschán a nádasi szorost. A mint kibontakozni
akart, maga eltt találta az ellenséget. A lejtkrl pedig a Bercsényi elrej-

tzött hajdúi lövöldöztek reája. Az els meglepetés multával Ritschán regu-

láris hadai : a gr. Stahremberg, Deutschmeister, Kirchbaum, Jung-Daun, a
Holstein-Plön ezredekbeli csapatok, Malzan dán zászlóalja s a Visconti

vértes-lovasok, vitéz küzdelembe elegyedtek az ellenséggel. A mindenünnen
megindult puskaropogásra Ocskayék is figyelmessé lettok s hátulról támadták
meg a kelepczébe szorult hadat. Ritschán csakhamar belátta, hogy itt leg-

fölebb tisztességes visszavonulásról lehet szó s igyekezett azon az úton me-
nekülni, a melyen jött.

Reggel 9 órakor, írja a Rákóczi-kor legalaposabb ismerje, Thaly Kálmán, a szorulat

szk sarkában, a hegy feljárója alá ért, folytonos harczolás közt. Utóvédjét a lovasok és a
Stahremberg s Deutschmeister gyalog-ezredbeli csapatok képezték. Ezekre a szk patakvölgy
rétjén Károlyi huszársága oly tüzes rohamot intézett, hogy a vértesekot és dragonyosokat
megfutamítva, a gyalogságra hajtotta. A Stahrembergek sortüzeléssel és ágyúzással állí-
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tották meg a kuruczokat. De ezek ismét megújítván a támadást — miközben a hegyoldal-
ról és erdkbl a hajdúk és tót felkelk is egyre puskázták a németeket — öldökl, véres
harcz dühöngött. Ritschán e második támadás alkalmából két súlyos kardvágást kapott
fejére, de azért vitézül harczolt tovább. A podgyászvonatot Giordano kapitány a Visconti-
vértesek élén vezette s minden talpalatnyi földet, melyet a hegyen fölfelé tett, véres harcz-
czal kellett Okcsaytól kiküzdenie. Délután 3 óra tájban sikerült ugyan a hegytetre érniök,

de ekkor már az egész Wachtendock által vezényelt balszárny az erdkbe lévén vissza-
nyomva, az ellenség egyenesen a Ritschán csapataira vetette magát s az ágyúkat elfoglalta,

Ebeczky István és Imre lovasai Giordano lovasait tizedelték meg, Balog István és Somogyi
Ferencz huszárezredesek pedig a Kirchbaum-gyalogsággal bántak el. A Stahremberg- és
Deutschmeister-ezredek csapatonként rakták le a fegyvert. Maga Ritschán d. u. 4 óra táj-

ban, mintegy 300 emberrel érkezett Jabloncza várába, hol Bercsényi és Károlyi azonnal
ostrom alá fogták. 5 óra tájban híre jött, hogy az erdbe szorított balszárny Korlátk táján
bukkant el s a dombokon rendezkedik, Bercsényi Ottlykot és Ebeczkyt rendelé ellene, kik
azután csakugyan megszalasztották úgy, hogy alig 250-ed mag'ával menekülhettek Angernbe,
Ausztria szélére. Ritschán látva, hogy minden segélyrl le kell mondania s hogy a saját

ágyúival kezdik a kuruczok a várat ostromolni, napnyugat tájban kegyelemre megadta magát.

A híres szomolányi diadal hírére az összes kurucz községekben, még
a Dunántúl is, hálaadó istentiszteleteket tartottak.

A szomolányi gyzelem megfélemlítette a labanczokat. Június 8-án
Bajmócz várának ormaira kitzték a fehér zászlót és a benn szorult neme-
sek, Hunyady András alispánnal élükön, a hségesküt letették.

NyitraTkuru- Augusztus 23-án végre Nyitra bombázása is megkezddött a Bajmócz-
czoknak hódoi. nál elfoglalt ostromágyúk segélyével. Az ostrom parancsnoka Czelder Orbán

volt. Augusztus 25-én maga Bercsényi is megjelent Nyitra alatt s erre a

várrség azonnal kitzte a fehér zászlót. Flipek Sámuel parancsnok fegyve-
resen, az rség fegyvertelenül vonulhatott el. Augusztus 26-án átadták a
várkulcsokat és 27-én kivonultak a várból. Az átadó szerzdést Szörényi
Zsigmond ez. püspök, Spátay Gábor kanonok, Mattyasovszky György és

Ferencz írták alá, kötelezvén magukat, hogy a hségesküt is leteszik. A
várral 14 ágyú és 60 mázsa lpor került a kuruczok kezére.

Az 1704-iki fegyvernyugvás idejében a Vágvonal parancsnokságát b.

Sennyey István altábornagy vezette, a Vágón innen pedig a kuruezczá lett

Bottyán parancsnokolt. Ez utóbbi intézkedés Rákóczyék részérl Érsekújvár
szándékba vett elfoglalásával állott összefüggésben. Már Nyitra hódolása után

megjelent Bercsényi Újvár alatt s megkezdte az ostromot, azonban a közbe-

jött fegyvernyugvás véget vetett az ostromnak. Mivel pedig Bottyán még la-

bancz korából teljesen ismerte az újvári erdöt, Bercsényi t bízta meg a vár

megítél*' bevételéhez szükséges elintézkedések megtételével. Érsekújvárban igen sokan
voltak, kik a kuruezokhoz szítottak. Ezek vezetje, Nagy István plébános
és Grassalkovics János postamester, titkos érintkezésbe léptek Bottyánnal,

a szabadon ki- és bejárható ferenczes barátok révén.

Érsekújvár rségét b. Axmann Henrik cs. ezredes alatt 4—500 német
gyalog s 300 magyar hajdú képezé, a kell számú tzér-katonasággal. A
térparancsnok, Hartl Ern, Rákóczy felesküdött híve volt s 70 muskatéros
állott alatta. Mikor a Heister által erszakosan megzavart fegyverszünet hir-

telen véget ért, Bottyán az elleges elkészületeket már megtette s a vár

ostromára készen állott, st még a fegyvernyugvás letelte eltt az ostrom-

zárat megersítette, beljebb tolta s a várhoz vezet utakra mindenütt ers
rséget helyezett.

A fegyverszünet után Rákóczy maga is, mintegy 10,000 emberrel Ér-

sekújvár alá szállott s az ostrom, a hozzá érkezett franczia hadmérnökök
tervei szerint kezdetét vette. Hartl a vár azon részén, hol még a török os-

trom idejébl hatalmas rés volt s melyet KoUonics érsek csak felületesen ja-

víttatott ki, a Rákóczyhoz szító magyar hajdúságot helyezte el. Axmann
érezte, hogy a vár sorsa ezen ponttól függ s azt a német csapatokkal akarta

ellátni. Azonban a magyar hajdúk kijelentették, hogy k nem távoznak s

Axmann zendüléstl tartva, engedni kényszerült. November 16-ika éjjelén a

kurucz gyalogság a rés környékén csendesen leereszkedett a vízárok mene-
teles partjára s a rzsehányásokon, gerendákból, deszkákból rótt Inda-

kon, meg ladikokokon át jutottak a bástyák tövébe. Itt a magukkal hozott

lábtókat nekitámasztották a falnak, Bakó Péter hajdúi pedig felhuzogatták

ket. Mikor már egy-két százan fenn voltak, az újvári hajdúkkal s Hartl embe-
reivel együtt hadi rendbe áUottak s töltött fegyverekkel felnyomultak a vár-
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piaczra és a többi bástyákra. A meglepett Axmann úgyszólván egyetlen
lövés nélkül rakta le fegyvereit. Idközben Hártl megnyitván a kapukat, a
magyarság mindenünnen beözönlött és a híres vár csaknem vérontás nélkül
Rákóczy kezébe került. A vár parancsnoka Ebeczky Imre lett s a várrség a
300 újvári hajdúból, 200 gyalogból és négy lovasszázadból alakíttatott meg.

Érsekújvár bevétele után a kuruczok Lipótvár alá vonultak és azt De
la Motte franczia ezredes tervei szerint november 27-én ostrom alá fogták.

Rákóczy maga a galgóczi várkastélyban telepedett le, Bercsényi pedig 10,000
emberrel a Fehér-hegységen vonult át, hogy Heister ellen operáljon és a

Szakolczától Búr-Szent-Györgyig terjed vidéket az osztrák generális ke-
gyetlensége ellen megóvja. A szerencsétlen vég nagy-szombati csata után
azonban Lipótvárt az ostrom alól fel kellett oldaniok, az ostromszereket
Nyitra várába vitték s a hadi míveleteket a Garam és Vág közé helyezték.
Rákóczy Mocsonokon, Bercsényi Semptén tartotta szállását s innen men-
tek szét az utasítások az ország minden részébe. Deczember 26-án szólí-

tották fel Nyitravármegyét a szomszéd megyékkel a személyes felkelésre s

csakhamar tekintélyes sereg gylt egybe b. Petrczy István tábornok vezér-

lete alatt.

Heister a nagyszombati gyzelem után a fogoly kuruczokat mind egy A
"sf^tán

3"

szálig lemészároltatta. E kegyetlen és véres tett visszatorlást követelt. Éppen
akkor érkeztek Privigye alá az eperjesi németek, akiket Bossányi János
ezredes kísért. Rákóczy néhány lovas századot küldött Prívigyére, akik 1705.

újév napján a németeket egy mezn körülfogták, lefegyverezték. Bossányi
pedig felolvasta a fejedelem parancsát, hogy k a Nagy-Szombatban lemé-
szárolt magyar hajdúk vérének megboszulására le fognak kaszaboltatni. Azzal
kardot rántott s a 250 muskatérost, Scherffenberggel együtt, egy lábig ha-
lomra vágatja.

Az 17ü5-ik év apró csatározásokkal kezddött. Rákóczy Kis-Tapol-
csányt székelt. Bercsényi azonban lázas tevékenységet fejtve ki, csaknem
mindennap másutt tartózkodott. Jan. 10-én Érsekújvárt, 14-én Nyitra-Iván-
kán, 15-én Czabajon, 16-án Saigon, 22-én Zsitva-Verebélyen, 23-án Nyitrán,
24-én Czabajon, 25-én már Tornóczon találjuk t. Fsúlyt fektettek a vezé-

rek arra, hogy a nagy-szombati vereség erkölcsi hatását ellensúlyozzák.

Kivált a Fehér-hegyek lakosságának bizalmát kívánták növelni, mert az

ezekbl alakult guerilla-csapatok rendkívül jó szolgálatokat tettek ügyük-
nek. Bottyán mintegy 3000 emberrel január 1-én virradóra csendesen átkelt

a Vág jegén s miután az eUenség hadvonalán ügyesen átsuhant, Nagy-
Szombat eltt elvonult, st Heister takarmányszekereit elfogta, egyenesen
Szomolány vára alá s innen a Fehérhegyek közé siet. Majd átcsap Morva-
országba, azt tzzel-vassal pusztítja s mire Heister a veszedelem tudatára
ébred, Radosóczon, Szobotiston, Brezován , Verbón, Csejtén és Brunóczon
keresztül a Vágnál terem és január 10-én már Bankánál a túlsó partra

száll át.

Heister is hasonló vállalkozást próbált meg és 4000 pihent lovassal

január 14-ére Sellyére, Semptére ütött, s portyázva egész Mocsonokig ért.

Azonban Deák Ferencz, Goda és néhány jász csapat, meg Ebeczky emberei
vitézül helyt állottak s Illosvay és Szabó Máté futó hadait visszafordítva,

az ellenséget diadalmasan szorították vissza a Vág vizén. Nem kisebb sikert

aratott a Károlyi divíziója, ki február 4-én Somorjára ütött s innen 5-én
egész Bécs közvetlen közelébe száguldozott.

Az 1706-ik évben, mely a fegyvernyugvás éve volt, Nyitravármegyé-
ben a kuruczság csupán eddigi helyzetének fentartására, Lipótvár ostromára
s egy-két kisebb hegyi váracs visszafoglalására szorítkozott.

I. József trónraléptével a békealkudozások ers mértékben folytak. A
lovagias császár Rákóczy még mindig Bécsben tartózkodó nejét, Charlotte
herczegnt mindennem kitüntetésekkel halmozta el, st megengedte azt is,

hogy a fejedelemn férjéhez utazhasson, remélvén, hogy a bécsi udvar szája-

íze szerint fogja befolyását érvényesíteni.

Rákóczy, nejének visszatérésérl értesülvén, Bercsényivel megbeszélte
a fogadtatás részleteit s abban állapodott meg, hogy a fejedelemnvel azt

hitetik el, miszerint férje Kis-Tapolcsányban várja, azonban, mintegy vé-
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letlenüL már Nyitrán lesz s ott fog a találkozás végbemenni. Bercsényi

valóban megható figyelmet tanúsított, hogy a fejedelem-asszony fogadtatása

minél fényesebb legyen. Már jó elre öt hordóval tokaji aszúborokat kül-

detett Nyitrára, neje pedig, a messze földön hires gazdasszony, a legválasz-

tékosabb czukorsütemények, torták, befttek és mindenféle csemegék egész

seregét készíté el. A várbeli püspöki palotában pedig fényes lakást rende-

zett be a fejedelmi párnak.

A fejedelemné fényes díszhintón április 30-án délután 5 órakor indult

el Bécsbl, udvarmesternjével és udvari tisztjeivel együtt. A díszkiséretet

két eskadron vörös dragonyos képezte. Éjjel 3 2 órakor érkezett Pozsonyba,

hol nagy ünnepélyességekkel fogadták.

Május 2-án este már Semptén volt a fejedelemné, ahová a Bercsényiné

vezetése alatt Vedrdön tisztelg nagy és fényes ni küldöttség is elkísérte.

A várba nagy katonai pompával, dob-, trombitaszó zengése, díszsortüzek

ropogása és a bástyákról kisütögetett ágyúk dörgése között vonult be.

Azt a rendkívül kedves, Rákóczy gyengéd szivére és ideális gondolko-

zására fényt vet találkozást, mely a fejedelem és neje között a nyitrai

mezkön végbe ment, Thaly Kálmán ékes tollal írta meg gr. Bercsényi

életrajzában. Halljuk t magát

:

„Az udvari hadak Nyitra alatt, Molnos táján voltak sorakoztatva, ezredeik szerint:

karabélyos huszárok, dragonyosok, a franczia gárda, a dsidások, a zöld vadászok, lovas-

és gyalog gránátosok, udvari palotások stb. teljes pompában, kibontott lobogókkal ;
élükön

az udvar legfbb méltóságait visel fényes urak csapata, a fejedelmi udvari kométa alatt.

Fent a sziklavárban a pattantyúsok megtöltött ágyúik mellett, kezökben ég kanóczczal

várakoztak már. Egy ujdonat-új piros egyenruhás, farkasbr-kaczagányos, lovas-karabélyos

csapat pedig, egy igen magas termet, rendkivül daliás alakú, méltóságos tekintet, szép

bajuszú, dúsan lobogó, sötétbarna hajú kapitánytól vezetve, elreszáguldott Nyitra-Ujlak

felé ós ott állott fel egy erdei tisztáson."

„Mikor a díszmenet délutáni 4—5 óra között e helyhez közeledik vala s a fejede-

lemasszony hatlovas hintaja odaért : a karabélyos-csapat sortüzet ltt s tisztelgett. A pár-

duczbr-kaczagányos, forgós-kalpagú kapitány erre az arczvonal élérl harmad-negyed

magával közvetlenül a hintóhoz lovagol s a fejedelemn balján ül f-generálist kivont

karddal, katonásan köszönti, várván parancsait. Sokáig nyargalt már a díszhintó mellett

a „karabélyos kapitány," tekintetét folyvást a fejedelemnre függesztve. Kifejezésteü nagy

szemei csillogásából, tábori napbarnította piros arcza nemes vonásaiból látszott, hogy
nagyon-nagyon gyönyörködik. De a fejedelemasszony alig pillantott reá . . ,

Bercsényi gróf

kedve-telve mosolygott s csak mosolygott ; egyszer aztán odafordult a századoshoz s fen-

szóval, amúgy vezéri módon parancsot ad neki : .,Menjen Kigyelmed kapitány uram és a

karabélyosokat rendelje ki !" A kapitány kardjával újból tisztelegve, odaugratott az udvari

seregekhez, melyekhez a menet ekkor már közelített. Ott lováról gyorsan lepattan — a

csuhadások a fekete-kócsagtollas, gyémánt forgós zöld kalpagot a fejére teszik, a párducz-

kaczagány helyett „királyszin" bíbormentét akasztanak a nyakába s a fegyverhordozó

a drágaköves, gerezdes, fejedelmi aranybuzogányt a jobbjába adja. Mire Rákóczy Ferencz

felszáll vezetéken tartott, ragyogó szerzámzatú, vont-arany czafrangú, andalúziai büszke

ménjére, „Delia" paripájára. Most egyszerre mindenki gyalog száll ; 30 ércztrombita meg-

zendül, 30 pár rézdobon a díszmarsot verik ; a sorfalat képez katonaság tiszteleg : az

ezred- és század-zászlókat meghajtják, — csupán a dús aranyozású, Rákóczy-czimeres,

ég-szinkók „udvari kométa" lobog fenn. A daliás fejedelem pedig a kométa elé lovagol-

ván, a nyergeikbl leugrándozott fényes udvarnéptl mély hódolattal követve, „a hintó

mellé hánytatja magát és ott a hintóban csókolják meg egymást" a meglepetés örömétl

ámuló, reszket fejedelemasszonynyal. Rákóczy odaült most már a díszhintóba Bercsényi

helyére, ki viszont a „Delia" paripára pattant föl . . . s a rózdobok, harsogó tárogatók, trom-

biták, érez- és hadizene zengése, az ezredek sortüzeinek ropogása, a sziklavár ágyúinak

dörgése, az ódon székesegyház harangjainak zúgása és a sok ezer ember egetver éljen-

riadalmai közt vonulának be a városba, föl a vár püspöki palotájába."

Négy-öt napig maradt ekkor a fejedelmi pár Nyitrán s azután a kis-

tapolcsányi várkastélyba utaztak.

A meghiúsult nagyszombati béketanácskozmány után a háború vál-

tozó szerencsével folyt tovább. A kuruezok több gyzelmet arattak, st a

császári hadak fvezére, Stahremberg is fogságba került. A Vág vonal men-

tén, Lipótvár és Trencsén közel volt a hódoláshoz, mikor a császári hadak

élére ismét Heister állíttatott s ezzel a kuruezok szerencse csillaga letnt.

A trencséni szerencsétlen vég ütközet után Pálffy báró 1708. aug.

22-én Nyitra alá szállott, melynek alsó és fels városrészét a kuruezok visz-

<yitra ostroma, szavonulás közben felégették volt, hogy így a várat az ostrom ellen jobban

biztosítsák. Heister a vár vívásával Pálffyt bízván meg, ez a palánkkal kerí-

tett részt, melynek lakossága a Zobor-hegyre a Kamaldoli zárdába mene-

kült, csakhamar bevette s megkezdette a sziklavár bombázását. Pálffy, mint-
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egy 8000 emberbl álló táborát,

Alsó- és Fels-Köröskény között,

a Kálvária-hegy tövében állította

fel, de a Nyitra hídja mellett, a
külvárosban, 2000 fegyverest tar-

tott készenlétben s ágyú-telepeinek
a víz mellett, a „kis malomnál"
veretett sánczot.

Bent a várban b. Révay pa-
rancsnokolt és Rottenstein, a jeles

tüzér vezényelte a 30 ágyút és né-
hány bomba-mozsarat. Mikor Pálffy

az els rohamot inditá a vár ellen,

1 20 emberét söpörték el a várágyúk
s csakhamar ágyútelepét is úgy
megrongálták, hogy azt onnan a

„barát-klastrom" háta mögé volt

kénytelen áthelyezni. Azonban a

vár sorsa a hsies védelem daczára
el volt döntve. Ocskay, bár tehette

volna, nem jött segélyre, Bottyán-
nak meg alig-alig volt egy néhány
katonája. Augusztus 25-én azután
a védelem lelke, Rottenstein meg-
sebesült s ezt a várrség elégedet-

len része felhasználván, zendülést támasztott s kényszeritette a parancsno-
kot a vár átadására.

A vár vívása alatt, Pálffy kezdeményezésére, gyalázatos dolog törtónt

Elefánton
;

mely örök szennyfoltját fogja képezni az ez idbeli labancz
hadaknak és Ocskaynak, ki a borzalmasságokat nem akadályozta meg.
Pálffy ugj^anis meghagyta ráczjainak, hogy üssenek rajta a zoborhegyi zár-

dán és az elefántin, hová hír szerint a nemes asszonyok menekültek volt.

A vad rablók váratlanul lepték meg a szentelt helyeket: a szerzeteseket

megverték, kifosztották, boraikat megitták, kamaráikat kiürítették s az odame-
nekült úri nket ruháiktól megfosztották, a leggyalázatosabb elbánásban
részesítették. Nyitra bevétele után ment végbe a pereszlényi mezkön Ocskay Ocskay árulása.

László kurucz-ezredes formális árulása. Itt adta Pálffy kezébe vitézeit, akik
az árulásról mit sem tudtak s itt vette át császári ezredessé való kinevez-

tetését is. Az árulása folytán azután meghódolt Tapolcsány vára s annak
környéke. Bajmóczon azonban alakoskodása már nem ért czélt s Ottlyk

ügyessége e várat megmenté a Rákóczyaknak.
Ocskay árulása valósággal megrémítette Nyitravármegye népeit. Növelte

a zavart, hogy seregének egy része labanczczá lett, míg a másik rész el-

szökdösött s most szerte-szét kószált a vidéken.

Pálffy augusztus 31-én a Dunántúl mköd Heistertl azt a parancsot

vette, hogy vonuljon rögtön a Vágvonalhoz. Nyitrán tehát ers gyalog- és

lovas-rséget hagyva, még az nap Szered felé távozott és szept. 2-án Sempte
meg Sopornya között szállott meg. Bercsényi néhány száz válogatott lovas-

sal a vakmer Beleznayt küldte utána, ki azután a hátvédet jól megcsíp-
kedve, Pöstyén felé távozott, mert hírét vette, hogy Pongrácz Gáspár 300

pribékkel — így nevezték a kuruezok Ocskay labanezokká vált katonáit
— Trencsén fell Ocskaynét és Ocskay nagymennyiség prédált drága por-

tékait szállítja. Udvarnok táján reájok is akadt s vitézül rajtuk ütvén, a

prédát elvette. Ocskayné azonban elmenekült.
Nyitravármegye labanezsága sem tartott sokáig. Az els ijedelem csil-

lapultával, mikor látták, hogy Ocskay mennyi kárt okoz nekik, hogy itt

egyszer árulással van dolguk s hogy a fejedelem hadai mind jobban és

jobban nyomulnak a megye területén elre, a megyei rendek is felbátorodtak.

Szept. 12-én a megye rendéi Privigyén népes ülést tartottak, mely alkalom-

mal 97 elkel nyitrai birtokos nemes tette le újra a hségesküt Rákóczynak, Nyitra hség-

b. Andrássy Pál tábornok kezébe. Névszerint : tizenegy Majthényi, Bos- Rákóczynak.
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sányi Péter és e család más tagjai, Ghyczy, Tarnóczy, Novotha, Rudnay,
Hunyady, Gosztonyi, Kubinyi, Zatureczky, Thuróczy, Divéky, Lehoczky,
Rajesányi, Zsámbokréthy, Vladár, Sipeky, Turcsányi, Kosztolányi, Mérey,
Bacskády, Lipovniczky, Huszár, Trsztyánszky, Jókúthv, Dubniczky, Kszeghy,
Pongrácz, Pogány, Pusztay, Petrik, Szkacsányi, Arvay, Zsitkovszky stb.
családok tagjai, st még egy Haj ster Kristóf nev úr is. "Ezek azután Írásban
bizonyították, bogy „ezenkívül az, kik jóllehet az nemes vármegye mai ülé-
sén jelen nem lévén, hitöket le nem tették, mindazáltal bizonyosan hív-
ségben vannak, így következnek : ifj. Bossányi Gábor, János és György,
Mérey János, Gosztonyi Miklós és György, Szerdahelyi János, Ujfalussy
Mátyás (báró), Turcsányi Ádám, Géczy (Ghiczy) István és Imre, id. és ifj.

Rudnay István, Hódossy János és Pál, Divékujfalusi (báró) Ujfalussy János,
Pöspeky Mátyás, Tapolcsányi Miklós és János, Korossy Gábor, ezek fölött
a vág-ujhelyi járásból az ellenség elül kibujdosott és jelenleg Túróczvár-
megyében tartózkodó nemesség, kiknek neveit Borovszky László követ uram
fogja a fejedelem helytartójának bemutatni".

Ily kedvezen alakúiván ismét a viszonyok, Bercsényi viski táborából
egyre-másra küldözgette vitézeit, hogy a régi kurucz-helyeket visszahódít-
sák. Ebeczky 3—4000 lovassal Sempte táján, Andrássy Pál a Nyitra és
Bajmócz között fekv környéken, Vajda András Szakolcza táján mködött,
úgy hogy szeptember havában ismét Nyitravármegye volt a harcz fszíntere.

H
üKí aiatt" Heister a Dunántúlról visszatérve, átkelt, a Vág- Dunán és Pálffyt

elre küldte, ki szept. 18-án 4 ezred lovassal Érsekújvár alá nyomult s a
nyárhidi malom mellett állott meg. Az ersségbl ers tüzeléssel fogadták,
st a kicsapott lovasság derekasan meg is szabdalta, mindazáltal, mivel
idközben Heister maga is közelgett a gyalogság élén, nem tudták t elriasz-
tani. Szept. 22-én már meg voltak nyitva a víárkok és megindult a küz-
delem. Heister 13000 fnyi rendes sereggel, hatalmas tüzérségi készlettel
jelent meg. A várban Berthóthy parancsnokolt. A hozzávezet utak és az
egész környék, még Bottyán ama rendelkezése folytán, hogy a magas zsili-
peket felhúzatta, rendkívül el voltak iszaposodva, ami az ostromló-seregnek
nagy hátranyúl szolgált, mert ágyúikat csak iszonyú kínnal tudták von-
tatni. Berthóthy teljes bizalommal várta a terténendket, azt írván a feladás-
felszólító Heisternek, hogy inkább reá ül egy bombára és kilöveti magát,
mintsem hogy azt feladja.

Az áruló Ocskay ekközben azon mesterkedett, hogy Nyitravármegyét
elhajlítsa Rákóczytól. Elébb Vág-Ujhely környékén akart felkelést szervezni
s ebben Sándor Albert nyitrai alispán és Apponyi meg Jeszenszky nev
azon vidékbeli nemesek segédkeztek neki. De fáradozása kárba veszett. Id-
közben Réthey János becsapott Nyitra alá s megvagdalta az ottani néme-
teket. Ezek Ocskaytól kérnek segélyt, mire az egykor hs ezredes 200—300
pribékkel és 400 dragonyossal éjnek idején beosont Nyitrára. Terve az volt,
hogy Nagy-Tapolcsányt és Bajmóczot fogja meglepni és elhajlítani. Azon-
ban Ottlyk éberségén ez a terve is hajótörést szenvedett.

Idközben Heister alaposan meggyzdött róla, hogy Érsekújvárral nem
boldogul. Szept. 30-án a váron kívüli malom-erd ellen Heister szárnyse-
géde Duffíni ers rohamot vezetett 500 válogatott gyaloggal. Egy órai
küzdelem után már a palizádokig értek és ezeket jó darabon kivágták, hogy
a kapukhoz férjenek. Ekkor kirohant a vitéz Riviére két század gránátossal,
Duffíni petárdáit elfoglalja s a roham-oszlopot egy órai véres tusa után
visszaveri. így veretett vissza a malom-erd második ostroma is , míg
végre Heister Gutától elhozatta a nehéz ágyúkat s azokkal löveté az er-
döt Berthóthy ekkor maga is belátta, hogy a megrongált malom-erdöt
soká nem tarthatja, október 5-én kivonatta belle az ágyúkat és a 300
fnyi rséget, a malmot felgyújtotta, a falakat pedig, hogy a németek meg
ne húzódhassanak közöttük, porrá lövette. Mintegy 3000 bomba, 14 mozsár
veszett kárba s vagy 1200 sebesültje volt Heisternek, a nélkül, hogy egy
lépéssel is elbbre haladt volna. Mivel pedig Ebeczky emberei is csipked-
ték, felhagyott a medd munkával és október 11-én elvonult a vár alól a
bányavárosokba. Azonban itt is megjárta, mert dús prédáját Cusani tábor-
noktól a vitéz Bottyán csakhamar elvette.
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Az 1709-iki kemény télben a harcz színtere a bányavárosok, Liptó- és

Turóczvármegyékben volt. Márcziusban azonban már ismét Nyitravárme-
gyébe tétetett át. Bottyán és Károlyi Érsekújvár felé, Pálffy és Viard Nyitra

tájára vonultak.

Bottyán bségesen ellátta élelmi szerrel, lporral és rséggel Érsek-
újvárt s azután kisebb portyázásokra indult, bekalandozva úgyszólván az

egész alsó Nyitramegyét.

Heister, ki most ismét a Dunántúl volt elfoglalva, meghagyta volt

Wallisnak, a nyitrai vár parancsnokának, hogy az Érsekújvár fölött lév
Surányból csináljon állandó rállomást, sánczczal erdítve. A Nyitra vize

mentén vezényl Hartlebennek pedig, hogy Újvártól északnyugatra Mocso-
nokon hányasson ers sánczot. Wallis is, Hartleben is április elején fogtak

a munkához. Czélt azonban csak Hartleben ért el. Április 11-én ugyanis az

újvári rség egész lovashada, némi gyalogság és egy-két könnyebb ágyú
jelent meg Surányban s Wallist kiverte a készül sánczok közül s egész

Nyitráig zte.

Az újvári lovasság azután Hartlebent is megtámadta, azonban ott oly *X.n
Z

cz

és

tetemes hadert talált, hogy rövid, de heves csatározás után
;

visszatérni csatározások.

kényszerit. A sáncz elkészült, de Újvárnak nem sokat ártott. E nyáron
az érsekujváriak egész Nagy-Tapolcsányig, st Oszlányig száguldoztak ugy,

hogy csak augusztus végs és szeptember els napjaiban többet szállítottak

be Nyitravármegyébl 15,000 szapu búzánál és rozsnál. Azonkívül elfoglal-

ták gr. Eszterházy József cs. ezredes gulyáját, a farkasdi, szeredi, bodoki,

csitári, sentei csordákat.

Október 2-án újra kiment az rség portyázni. 700 jó paripás huszár és

80 szekér volt velk. Vezetjük Balogh dandárnok volt s elkísérték t
Réthey és Vajda ezredesek, Ocskay Sándor és Pápay Pál alezredesek, a

híres portyázó Beleznay János és gróf Bercsényi nyitramegyei születés
szárnysegéde, Csery Imre. Czéljok Kovarcz, Ludány és Szerdahely tája volt.

Kora reggel indultak ki Újvárból s valószínleg Komjátnak, Czéténynek,
Lapás-Gyarmatnak, Zsérének vagy Ghymesnek mentek, hogy itt a Zobor
hegységén átkeljenek.

A vígan vonuló kurucz-csapatot természetes, hogy meglátták Nyitra
várából. Rögtön ment is a gyors futár Croix tábornokhoz, hogy itt van az

alkalom az érsekujváriakon bosszút venni. Croix rögtön Nyitrára indult s

délután két órára oda is érkezett; azután a mocsonoki, galantai, szeredi,

nyitrai rségekbl 1800 jó vitézt válogatott össze, hogy Baloghékat azokkal
lesbe ejtse. Eszterházy Józsefet pedig 1000 emberrel a Kis- és Nagy-Lápos
alatt állította lesbe, maga pedig a páruczai erdkben, Czoboj és Csápor
közt áUott fel.

Balogh jól megrakott szekereivel visszatérvén, a csápori erd eltti ^mNyíf^nái".
síkon megtámadták. Az erdbl eltörtek az Eugen-dragonyosok s rajta-

csaptak az elvédet képez Vajda András lovasain. A harcz heves volt, de
Vajdának mégis hátrálnia kellett s már bomladozott serege, mikor Balogh
emberei s utóbb Réthey csapatjai is a helyszínére értek. Rövid félórai tusa
után az eddig még vereséget nem látott dragonyosok körül voltak fogva
s alig 10—12 szabadult közülök hírmondónak. Mire Croix tábornok a segít-
hadakkal megérkezett, az ütközet sorsa már el volt döntve, a koczkát
nem fordíthatta meg s megszégyenülve ballagott be Nyitrára. A gyz-
tes kuruczok pedig, a megszökött fuvarosok egy részét összefogdos-
ván, a megmaradt kocsikkal, mintegy 150-nel, számos gyzelmi jelvénynyel
büszkén vonultak Újvár felé, a hová estére szerencsésen be is értek. Por-
tyázásait pedig az rség Berthóthy halála után, az új parancsnok Csajághy
alatt is hasonló szerencsével folytatta.

Deczember végs napjaiban nagy öröm érte az újvári rséget. Jávorka ocskay veszte.

Ádám Ocskónál reálesett Ocskay Lászlóra, megsebesítette és elfogta t.
Azután sebeit bekötöztetvén, lóra kötteti s ügyesen válogatva meg útját, a
német rség vonalán átjutva, január 2-án Újvárba hozta. Még ugyanaz nap
hadi törvényszék elé állították és karóba való húzásra ítélték. Majd testvé-

rének, Ocskay Sándornak könyörgésére, az ítéletet Csajághy pallosra eny-
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hitette. Január 3-án végzett vele a hóhér. Fejét kitzték a bástyára s a
kurucz-nóta nemsokára országszerte felhangzott

:

Nagy fekete hollók srn szálldosának
S ott környül kerengvén, ekkép károgának :

Kár, kár, kár, — kár vala Ocskay Lászlónak
Ilyen nagy vitéznek lenni árúlónak.
De nem kár, hazáját, vérét eladónak
Szemeit kivájni, fekete hollónak.

És ismét
Feltzék az fejét a bástya fokára
A mely néz Nyitrára, — egy nagy árboczfára.

Egykori hs kurucz ezredének parancsnokságát ez idtájban vette át, a
sors sajátságos összejátszása folytán, vitéz testvéröcscse, Ocskay .Sándor,
a ki azután híven és dicsségesen vezényelte azt, miglen a majtényi mez-
kön le nem rakták a fegyvert.

megtócE Heister 1710. augusztus végével ismét körülzárolta Érsekújvárt s
hozzáfogott ostromlásához. Szeptember 21-én a,várrség, mely nem tart-
hatá magát, egy napi fegyvernyugvást kért, "hogy az átadás föltételeit
írásba foglalhassa. 22-én azután több ívre terjed iratot adtak át Heisternek,
melyben kivánataikat eladják. Heister azonban az iratot egyszeren
félretette s maga diktálta le a feltételeket. A várrségnek szabad elvo-
nulást engedett, a tiszteknek és nemeseknek fegyveres kivonulást biztosí-
tott, a közkatonák azonban csak fegyvertelenül vonulhattak ki a várból. A
hadseregbe bárki beléphet. A foglyok kölcsönösen kicseréltetnek, az újvári
polgárok régi jogaikba visszahelyeztetnek. A vár minden felszerelésével a
császár birtokába megy át, a praesidiariusok, a kivonulás eltt, a falak
kárpótlása fejében 8000 dénárt fizetnek. A podgyász vitelére Heister 30
kocsit rendel ki.

Ily feltételek mellett a kuruczok szept 24-én átadták a várat s elvo-
nultak^ 1724-ben pedig a vár, királyi parancsra, földig leromboltatott.

Érsekújvár feladása után a kurucz-várak és ersségek egymás után
meghódoltak.

atr

utln.
eke A szatmári békekötés után a nyugalmas kor hajnala kezdett deren-

geni. III. Károly a pragmatica sanctio és a leányági örökösödés kinyerése
fejében, az alkotmányos élet folytonosságának biztosítékait adta meg. Az
országgylés közremködése mellett megszületik a m. kir. helytartó-tanács,
melynek a nemzet részletes érdekeit kellett volna képviselnie s a kan-
czellária új szervezete, mely által e kiváló testület a nemzet és a király
közvetítjévé vált. A bíróságok újjászervezése, a nemesség ingatlanainak
továbbra is megvédett adómentessége, mind mind a mérséklet által enge-
dett elnyöknek tekintendk.

Az alkotmányosság legersebb védbástyája azonban továbbra is a
vármegye, a köznemesség gondolkozási módjának h tükre, vágyainak és
óhajainak hívatott tolmácsa maradt. Nyitravármegye helyzeténél fogva
ugyan loyalisabb az ország keleti és déli vármegyeinél, de az alkotmányos-
ság biztosítékainak védelmében nem kevésbbé aggályos, mint voltak ezek.

Az örökösödés kérdésében Nyitravármegye rendéi oly készséges állás-

pontot foglaltak el, hogy gróf Erddy Ádám püspök, nyitrai fispán, azok-
hoz csatlakozhatott, kik a külön királyi kéziratok kiadását nem tartották

szükségesnek.

1741, 1744-45. Az 1741-iki fölkelés alkalmával Nyitravármegye fölemeli ugyan szavát
a módozat ellen, de egj pillanatig sem késlekedik a segélylyel.

Az 1744 45-iki felkelésben pedig már a vármegye is készséggel vesz
részt s mieltt Pálffy nádor meleg hangú felhívása a megyéhez érkezett
volna, a vármegyei had, már a királyné júliusi felszóllítása következtében,
szervezve és útra készen állott.



II. József.

Nyitravármegye története. 649

Az 1764-iki országgylésen az adózásra és a felkelések szervezetére Ellenzék,

vonatkozó királyi eladások ers ellenzéket hoztak létre. Nyitravármegye

követe Bacskády volt ekkor. állott a megyei ellenzék élén Takács

pozsonyi követtel s nagy része volt a tagadó válasz fogalmazásában is.

Midn emiatt ajánlották a királynnek, hivassa magához a leghevesebb

ellenzékieket és személyes reábeszéléssel igyekezzék azok makacs vonako-

dását megtörni, a meghívottak között els helyen Takács mellett ismét

Bacskády szerepelt. De az ellenzék nem engedett s a nép szegénységére

való hivatkozással a kir. leiratra njra tagadó választ adtak.

Az 1766-iki úrbéri szabályzat életbeléptetése szintén nem volt Ínyére ^^"t l™"7"

a reformoktól irtózó megyei rendeknek. Mindazáltal dicsérettel kell felem-

líteni, hogy nem csatlakoztak azokhoz, a kik még lázadás árán is meg akar-

ták a végrehajtást akadályozni. 1769. végén a munkálat Nyitrában már

csaknem az egész vonalon életbe volt léptetve.

Ismeretesek II. József alkotmánysért rendeletei. Legjobban sértette

a rendiségben gyökeredz megyét az 1784-ben végleg elrendelt nemesi

összeírás, mely a rendi alkotmányon kivül álló közegek, katonák által volt

foganatosítandó. A császári parancsra minden megye tiltakozással felelt

ugyan, de legélesebb volt Nyitravármegye felirata. II. József éppen nagy

körútra indult s már Pozsonyba érkezett, mikor ez a felirat kezéhez jutott.

Az eddig történt törvénytelenségek után — mondja a felírat — ez a nemesi

jogra mért halálos csapás. Katonának nem szabad a polgári igazgatásba

avatkozni, sem Magyarországon nem szabad úgy eljárni, mint az örökös

tartományokban. „Inkább akarjuk ártatlanul, semmi másban nem bnösek,

mint abban, hogy a törvényekben bíztunk, elveszteni életünket és vagyo-

nunkat, inkább a legkegyetlenebb kínzást vidáman állani ki, mint életünk-

ben siratni a szabadságot."

A komoly és nemes szavak egy pillanatra megdöbbentették a császárt.

Abbahagyta magyarországi útját és visszatért Bécsbe. Mikor pedig a holicsi

és sassini tisztjei hírül hozták, hogy a megyei közgylésen, mely e felira-

tot készíté, mily izzók voltak a kedélyek, hogy a fispán maga támogatja

az ellenállást, hogy egyes tüzes hazafiak fegyveres ellenállásról is beszéltek,

elhatározta, hogy akaratát fegyveres hatalommal fogja keresztülvinni. A
fispánt rögtön letette hivatalából és a megye kormányzatával Izdenczyt

bízta meg, meghagyván neki, hogy egy zászlóalj kíséretében menjen Nyit-

rára, tartson megyei gylést, hirdesse ki a rendeletet s ha valaki ellen-

moDdani merészel, azt fogja el a katonaság és bilincsekbe verve hozza

fel Bécsbe.

Izdenczy, a Ferdinánd-ezred egy zászlóaljának kíséretében, a rossz utak

miatt, csak november 5-én ért Nyitrára. Rögtön maga elé idéztette az alispánt,

a fjegyzt és Szerdahelyit, a nyitrai szolgabírót. Megkezdte rögtön az össze-

írást. Szerdahelyit ervel kényszerítette, hogy az összeiró-bizottsággal men-
jen. Az ellenszegül furaknál, így Apponyi grófnál, 5—5 katonát szállásol-

tatott el. A papok által kihirdettette, hogy az összeírásnak nem sorozás a

czélja s november 29-ére megyegylést hitt egybe.

Izdenczy eljárásáról jelentést küldött a kanczelláriának, a melyet a

megye hségét kiemel s eljárását enyhitget elterjesztés alakjában, Ürményi
mutatott be II. Józsefnek. Ebbl látjuk, hogy a holicsi ós sassini tisztek

túlzottan adták el a dolgot. A fispán azon a megyegylésen, mely a fel-

iratot szerkeszté. beszédet intézett a rendekhez, kérvén ket, hogy a feje-

delem iránt hséget, az összeíró katonák iránt mérsékletet tanúsítsanak. A
Magyarország Vármegyéi és Városai : ±íyitravárme<.'ye. o2
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megye pedig ezen beszéd hatása alatt elhatározta, hogy a Felség megké-
rend, hogy 1

.
országgylést tartson, mely a nádor-választást, a koronázást

és az alkotmány biztosítékait megbeszélje. 2. Kijelenti a megye, hogy az
összeirási tabellákat nem fogadja el. 3. Hivatalnokainak a conscriptio el-
mozdítását hivatalvesztés terhe alatt megtiltja. 4. Azon nemes ellen, ki

magát conscribáltatja, fiscalis actiót indít. 5. Ezen határozatokat a néppel közli-

A megye végre is engedett az erszaknak. A conscriptio békésen
folyt le s büntetésül a császár a megyétl elvonta a tisztviselk választásá-
nak jogát.

Mikor a hírhedt nyelvrendelet, mely Magyarország hivatalos nyelvévé a
német nyelvet tette, napvilágot látott, Nyitra vármegye volt az els tiltakozó.

A közigazgatás terén a városokra vonatkozó reformokat az egész ország
bizonyos apáthiával fogadta s hajtotta végre, csak Nyitra, Trencsén, Pest,

Nógrád és Sáros vármegyék szólaltak fel ellenök.

Végre II. József reformáló kezét a rendi alkotmány gyökerére, magára
a vármegyére is reátette. A fispáni állást megszüntette, illetleg széles

hatáskörrel felruházott királyi biztosságra változtatta át, az egész országot 10
Nyitrai kerület, biztosi kerületre osztotta fel s azokba több-kevesebb megyét sorolt. Nyitra-

vármegye, Pozsony, Trencsén és Bars vármegyékkel együttesen alkotott

egy kerületet s ennek székhelye Nyitra városa volt. A biztosi hivatalt

Ürményi József látta el.

Mikor II. József békés kormányának utolsó éveiben a háború réme
beköszöntött, a nemzet is felébredt s a hazafias aggodalmak új életre keltek.

A háború-viseléshez szükséges terményben' szolgáltatások megajánlásakor,
1789 októberében már megoszlik az ország. Voltak olyanok, kik inség vagy
egyéb akadályozó ok miatt csak egy részét vállalták el a kirótt mennyiségnek,
voltak, kik a subsidiumot egyszeren megtagadták és végre, kik tagadó
válasz mellett már a sérelmek orvoslását is kívánták.

Nyitravármegye a második csoporthoz tartozott. Rendkívül érdekes
azonban az általa készített felirat. Az egész európabeli nemzetiségeknél,
úgymond a felirat, ismeretes Magyarországnak aristocratico-monarchicus
alkotmánya. Hanem „ezek a régi szabadságok megegyeznek az egész világ
népeinek köztörvénye értelmével, st a természeti emberészszel is" és ismét
„kintelenek leszünk födhetetlen védelmezésünkre gerjedni és minden törvény-
telen és erszakos préselésektl, adózásoktúl az természet vonzásábúl magun-
kat megoltalmazni." A nemzet ébredésének következménye az a tollvonás
volt, melylyel II. József csaknem összes alkotásait halomra döntötte,

ír. józsei hahua. II. József halála után a vármegyék elérkezettnek látták az idt, hogy
a nemzet alkotmányának érdekében síkra szálljanak. Nyitra vármegye velk
tartott, st egy új szokást, a vármegyék körlevél útján való érintkezését
inaugurálta. Törvényt önkénytesen alkotni, — mondja az összes vármegyék-

eisö körlevél, nek megküldött köriratában, vagy a nemzet hozzájárulásával alkotottat
ennek rövidségével eltörülni, oly igazságtalanság, melyet a trónörökösödési
jog nem tehet igazsággá. Megújítván a tisztviselket, újítsuk meg saját erköl-
cseinket, nink életmódját, gyermekeink nevelési rendszerét is ! Fiaink gyön-
géden tartott kezei csak a kéjek ingerlésére, nem pedig, mint a nemzeti
erkölcsök igénylik, fegyver villogtatására lesznek alkalmas eszközökké.
Elhagyván tehát a puha életmódot, térjünk vissza az sire, gyakoroljuk
magunkat az erényben és férfiakká leszünk, kik megérdemlik, hogy a meg-
nyílandó országgylésen nemcsak meghallgattassanak, hanem kivánataikat
meg is nyerjék

; leszünk a hazának és az új fejedelemnek védoszlopaivá.



Nyitravármegye története. 651

Az 1 790/91-iki országgylésen, mely modern állami alakulásunknak °P*$%j^t%£
sarkkövét képezte s az új Magyarország els hírnöke volt, Nyitra vármegj^e megye-

követe fszerepet játszott. Jezerniczky Károly kir. tanácsos nagy tzzel

szólalt föl a reformok mellett, de csodálatos, a szabadabb eszmék világa Nyitra

vármegyében ersebb talajra nem talált. Az 1802-iki országgylésen Nyitra

vármegye még a legsemlegesebb természet reformoknak is ellensége volt.

Zerdahelyi György nyitrai követ kijelentette ugyanis, hogy utasítása szerint

a nemességre semmi terhet sem vállalhat, st még csak arra sem szavazhat,

hogy a közpénztár ügyében bizottmány neveztessék. E pénztár csak a keres-

kedelem gyarapítására szolgálhatna, de nálunk még oly csekély a kereskede-

lem, hogy nincs rajta mit gyarapítani. még a kereskedelem fölszabadítá-

sát sem kívánja, mert ha a vámok leszállíttatnak, megcsökken a király

jövedelme.

Mikor 1809-ben a franczia háború ismét kitört s a nádor, ki a felkelés 1809iki fölkelés

ügyében megyérl-megyóre járt, Nyitrán megjelent, a megyei rendek a haza

és király oltalmára nemcsak a felkelés gyors szervezését, hanem nagyobb

mennyiség gabonát és egy lovasezred felállításához való hozzájárulásukat

is kijelentették.

A nádor eltávozása után a felkel-sereg lustrálása márczius 2—4-ére

ln kitzve. A felajánlott gabonát pedig, a márczius 1-én tartott gylés
határozata szerint, a hó végéig a lipótvári, nagyszombati és bazini katonai

raktárakba szállították be. Május 6—7-én ismét megyegylést tartottak,

melyen a megyére es 400 ujoncz kiállításának módját határozták meg.

Ezek az állandó hadseregbe soroztattak be. A nemzeti felkelésre nézve pedig

azt határozták, hogy minden család összeírandó, miszerint kitnjék, van-e •

több fiúgyermekük s a felkel-pénztár részére, minden az országgylés által

megajánlott subsidiaris forint után 19 dénárt szavaztak meg. A júliusi köz-

gylésben pedig a felállítandó ezred ügyét beszélték meg. E szerint a lovas-

ezred, második nyitravármegyei lovas-ezred nevet kapott. Az emberanyagot a

megye, a szükséges pénzt a király adta. Ugyanekkor határozták el, hogy a

rendes katonaság kiegészítéséhez a megye még ezen évben 1620 ujonczot

fog adni és pedig 810-et még júliusban, a többit pedig októberben.

Az 1811 febr. 20-diki devalváczionális rendelet az egész országban nagv P,f
TaIyác

?}?-° ° OJ Ellenszegülés

ingerültséget szült s a megyék egymásután óvást emeltek annak törvényes-

sége ellen. Nyitravármegye felirata oly éles és határozott volt, kivált mivel

hivatalnokainak a rendelet végrehajtását egyszeren megtiltotta, hogy a kor-

mány a megye megrendszabályozására határozta el magát. Árulás útján

kitudván, hogy kik voltak a felirat szerzi, ezeket „ad audiendum verbum
regium" Bécsbe czitálták. A megyébe mint királyi biztos Eszterházy

József gróf küldetett. Ennek els dolga volt a fispánt, Erddy József

grófot, állásától felfüggeszteni. Azután június 28-ára megyegylést hivott

össze, azon elnökölt s felolvastatta a király dorgáló leiratát. A Bécsbe idé-

zett nyitrai urak voltak : Zerdahelyi György alispán, Babothy fjegyz,
Berényi Zsigmond gróf, Mednyánszky báró, Szentkereszthy Ignácz, Ghyczy
Péter és Jezerniczky Ferencz.

Gr. Eszterházy kir. biztos jóindulatának és tapintatosságának azonban

sikerült a megyétl a nagyobb bajt elhárítani. Erddy gróf, tekintve Varasd-

vármegye rendezése körül szerzett kiváló érdemeit, a fispánságba már
november havában visszehelyeztetett s a megye, azon ígéretet téve, hogy
rizkedni fog jövben attól, hogy a kir. parancsokat félretegye, bocsánatot

nyert. Azonban a megye még sem változtatta meg nézetét. Követei nem
82*



Háborús évek.

652 Nyitravármegye története.

szntek meg a februári parancs ellen a bekövetkezett országgylésen is

felszólalni. Mint Heizler primási ügyész az esztergomi érseknek 1812 szep-

tember 10-rl jelenti, a megye a magánosok pénzviszonyainak szabályo-

zásáról szóló rendeletet, melyet május 1-én, majd szeptember 1-én kellett

volna kibirdetni, egyszeren visszautasította.

A Napóleon által megzavart világbékének a szent szövetség által való

helyreállítása Nyitravármegyének is sok áldozatába került. Már 1812-ben

550 ujonezot kért a megyétl. A rendek azonban az 1715 : 8. t. cz.-re hivat-

kozva, megtagadták úgy az újonezok adását
;

mint a kért bor- és ló szol-

gáltatást. Ekkor a fispán lépett közbe s az kedvelt egyéniségének sikerült

a rendeket megpuhítani. Az 1812. július 16—27-én tartott megyegylésen, a

fispán reábeszélésére, megadták ugyan az újonezokat, hogy azonban úgy
tnjék fel a dolog, mint a megye önkénytes ajánlata és nem a királynak az

országgylés mellzésével kiadott parancsának végrehajtása, az újonezok

számát 552-ben, a lovakét 93-ban állapították meg. Ugyanekkor a bajnai

katonai kórház újjáépítését is elhatározták.

1813-ban ismét áldozatokat kértek a megyétl. Az április 27— 30-án

tartott megyegylésen, melyen br. Perényi János fispáni helytartó is beig-

tattatott, jelentették be az újabb kérelmet. A megye köteles lett volna 590

ujonezot, pénzváltságban gabonát, ökröt és lovat adni. A megye természe-

tesen ezt is megtagadta, de ezután augusztus 24-én annál bvebben meg-

adta, amennyiben 677 ujonezot ajánlott s azok összeszedésével Jeszenszky

Miklós, Divéky Antal, Sóky Károly, Bugány Károly, Maron József, Névedy

Pál, Rutkay Sándor és Feigl Ferencz bízattak meg.
1822

te^e

i

n
t

adó
ény" Az 1822-iki hadi adó-felemelés ellen leghevesebben Nyitravármegye

tiltakozott. Az adó beszedésével e megyében a gúnyosan „ambulánsok"-nak

nevezett biztosok közül br. Eötvös Ignáczkoronar küldetett Nyitrára. Eötvös ka-

tonaságot kért s azután az ellenzék vezéreit, Uzovics János alispánt ós Ocs-

kay Ignácz szolgabírót elfogatta és börtönbe vettette. E tette azonban kevés

híján életébe került. Mikor a rendelet kihirdetése miatt összehívott megyei

gylés termébe lépett, a köznemességen oly ingerültség vett ert, hogy

halál-kiáltásokkal fogadták, st egy izmos ifjú tényleg reá is rohant. Csak

a mellette rköd katona-tisztek gyors és határozott fellépésének köszön-

hette, hogy a tömeg darabokra nem szaggatta.

1825 - A megyék kitartása meghozta áldásos eredményeit. Az 1825-iki ország-

gylésen az alkotmány visszaállítása s a reform-eszmék feldolgozására

kiküldött regnikoláris bizottságok alapvet eredmények valának. Az 1826

—

1827-iki regnikoláris bizottság hatalmas munkálatainak tárgyalására Nyitra-

vármegye rendéi 1831 jan. 12-én külön bizottságot alkottak, mely deczem-

ber 17-én terjesztette be jelentését. A megyei rendek mindent törültek

belle, ami az sisóggel legtávolabbi vonatkozásban is volt.

utászok Nyitravármegyének állandó bizottsága volt a követi utasítások kidol-

gozására. Természetes, hogy az országgylésen szerepl két párt küz-

delme a megye gylésein is visszatükrözdött. A szabadelv elemek, leg-

inkább a birtokos nemesek egy intelligensebb töredékébl ; a konzervatívok

a papságból és furakból, meg a megye tisztvisel-karából kerültek ki.

Mindkét párt a köznemesség megnyerésére iparkodott. Ily módon azután a

megyegylés terme, kivált követválasztások idején, szenvedélyeséggel volt

tele s a pártharezokba merült vezetk az erszakoskodástól sem riadtak

vissza.

A megyegylések ezen korszakáról rendkívül érdekesek azok a tudó-
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sítások, amelyeket azok lefolyá-

sáról az esztergomi érsekek pa-

rancsára, az uradalmi ügyészek

készítettek. A herczegprímási

levéltárban nem egy ily értesí-

tést riznek, némelyiken magá-

nak Rudnay prímásnak saját-

kez jegyzetei olvashatók. A
40-es évek megyegyléseirl

Lueskovich Gábor ügyvéd írta

a jelentéseket, sok mérséklettel,

nagy körültekintéssel és tisz-

teletreméltó pártatlansággal.

1840. augusztus 18-áról je-

lentiLueskovich, hogy az augusz-

tus 17-iki gylés „inkább egy
dübös korcsmai verekedéshez,

mint vármegye gyléséhez ha-
sonlított." Az elnök attól félt,

hogy a nagy számmal becsdí-
tett és kinszorult köznemesség
a dorongokkal elzárt ajtót reá

fogja törni a megyegylésre. Az
izgatottságot ekkor a fispán
levele okozta, a melyben a ne-

mesi összeírást rendeli el. Ezen-
kívül már csak az országgylési
követek jelentését és az új tör-

vények rubrumait olvashatták

fel. A zaj és lárma, a verekedés

Izgalmas
megy egy ii-

lesek.

VICSÁPI MALONYAY JÁNOS, FISPÁN.

láttaés erszakodás oly mórveket öltött ugyanis, hogy az alispán jónak
gylést berekeszteni.

1841-ben a legérdekesebb gylés a deczember havi volt, melyen az

újonnan szervezett törvényszéki bírói állásokat kellett a rendeknek betöl-

teniök. Már maga a személyes érdek is végsig fokozta a szenvedélyességét.

A korteskedés minden vonalon megindult. Növelte azonban az ingerültsé-

get a helytartó-tanács leirata, amely kimondotta, hogy bíróvá csak az

választható, — egyéb kvalifikácziót követelni úgy sem lehetett, — ki már
a táblabírói czímet viselte. A megye már elbb felírt a helytartó-tanácshoz,

hogy a törvényszéki tárgyalások nyilvánosak legyenek, de tagadó választ

kapott. E miatt a helytartó-tanács rendeletének felolvasásakor óriási lárma
tört ki. Végre úgy határoztak, hogy mind a polgári, mind a fenyít-perek
els olvasása nyilvános legyen, maga a bírói tanakodás azonban zárt jelleg.

Deczember 15-én foghattak a bírák megválasztásához. A szavazás czédu-
lákkal ment végbe. Megválasztattak pedig a következk : ,Babothy László
368, Thuróczy Tádé 365, Majláth Imre 356, Bartakovics Ágoston 318, Bos-
sányi Ferencz 301, Ocskay Ágoston 291, Dezs Sándor 276, Dezasz Antal
275, Bartakovics János 267, Jánoky György 262, Greguska János 258, Thu-
róczy Ferencz 252, Kámánházy Sándor 248, Szentkereszty 248, Ocskay
Lajos 231, Motesiczky István 228, Borsitzky " István 204, Beznák Ignácz
213, Uzovics Sándor 201, Bacskády Ignácz 183, Nyáry Rudolf 182, Maj-
thényi Flóris 182, Juhász Pál 172, Keller Antal 164 szavazattal.

Ugyanezen gylésben mutatták be Borsodvármegye átiratát, mely az

egyházi javak elvilágiasítását sürgette. A megyei rendek azonban az átira-

tot minden megjegyzés nélkül az országgylési utasítást kidolgozó bizottság-

hoz utasították.

Heves vitákra adott alkalmat a nyitrai megyeteremben a hires

szatmári pont.

12
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zat™ári a gylés, mely ezen átírat vitatására hivatott egybe, 1842. augusztus

29-én kezddött br. Mednyánszky Alajos fispán elnöklete alatt. Ugy látszott,

írja Lucskovits, hogy a Károlyi Lajos gróf farkasdi jobbágyai csak a 12

pont legyzésére voltak behozva. Sokan voltak a szakolczai és a nyitrai

alsó járásból. Megjelent sok oly mágnás is, ki azeltt soha feléje sem
nézett. A 12 pont felolvasását elég nyugodtan hallgatták végig. Ekkor fel-

állt Thuróczy Tádé táblabíró és rövid, de kemény, meg határozott beszédé-

ben a 12 pont ellen nyilatkozott. Beszédét óriási éljenzés követte. Rud-
nyánszky János a szabadelv párt egyik vezére, a 12 pont mellett érvelt.

Erre kitört a vihar. Az ingerült nemesek „ki vele" kiáltásokkal kardot

rántottak, az asztalokra ugráltak, törtek-zúztak mindent, mi kezük ügyébe
akadt. Rudnyánszky e szokatlan látványtól annyira megijedt, hogy a fispán
szobájába menekült. Utána futott a párt néhány embere, st utána men-
tek az alispánok is. Csak a fispán ült rendületlenül helyén. A feldühödt

nemesség, látván Rudnyánszky menekülését, iszonyú ordítások között a kijá-

rat felé tódult. Végre, midn a tömeg egy része a folyosókra ömlött ki, a

fispán szólani kezdett s nagy erlködéssel helyreállította a csendet. Erre
Rudnyánszky is bejött s a fispán elrendelte a szavazást. A 12 pontot

óriási többséggel elvetették.

A közgylés harmadik napján a becsdített köznemesség már eltá-

vozván, ez alkalmat az ellenzék felhasználta s kívánta, hogy az els !nap

határozata, mely erszakos jelenetek után hozatott, vizsgáltassék felül. A
fispán azonban félt, hogy ez által ujabb botrányok keletkezhetnek s a

felülvizsgálatról hallani sem akart,

uj reformpontok. Az ellenzék azonban nem nyugodott. A deczember 20-iki gylésen új

pontokat készített, a melyeket nyitrai pontok nevezete alatt kért tárgyal-

tatni s a megyéknek megküldeni. A 10 pontot Zerdahelyi Lrincz szer-

kesztette s is nyújtotta be. Sok jó dolog volt e pontokban, mondja
Lucskovits, de mivel a 10-dik pontban az indítványozó azt kívánta, hogy
a kath. papoknak engedtessék meg a nsülés, a rendek oly hahotában tör-

tek ki, hogy az indítványt többé komolyan tárgyalni nem is lehetett.

1843-ban az a kérdés foglalkoztatta a megyét, miként lehetne a válasz-

tások tisztaságát és a megyegylések méltóságát megóvni ?

A kérdés elzetes tárgyalására kiküldött bizottság az április 29-én

összeült megyei rendek eltt azon nézetének adott kifejezést, hogy a kép-

viseleti rendszer behozatala a nemzet mostani körülményei között nemcsak
veszedelmes, de kétségtelenül ingerültséget kelt is volna s így czélsze-

rbbnek véli, a dolog erkölcsi oldalára fektetni a fsúlyt. Azt ajánlotta,

hogy minden megválasztott, magasabb helyre állva, az egész nemesség

szemeláttára esküt tegyen, hogy sem maga, sem más által, pénzzel vagy

más értékkel, fenyegetésekkel, ígéretekkel megválasztását nem eszközölte.

A gylés az esküt, többek hozzászólása után, elvetette, mert a hitet-

len, minden módot felhasználna ezután is, hogy megválasztassék s az esküt

minden lelkifurdalás nélkül letenné. A gylés méltóságának megóvása czél-

jából tett indítványt elfogadták.

vaiiási kérdések. Ugyanezen gylésben kellett a vallási kérdéseket is tárgyalni. A kon-

zervatív párt azonban igen gyengén volt képviselve a teremben s azért az

alispán és a primási ügyész ahhoz a fogáshoz folyamodtak, hogy a kérdést

bizottsághoz utasították s azon reményben, hogy híveiket behozhatják

akkorra, a tárgyalást a gylés utolsó napjára halasztották.

A kiküldött bizottság június 26-án nyújtotta be jelentését. A papok
nem jöttek be s a konzervatívok is kevesen voltak. Mindazáltal a megye
határozata minden radikalismustól ment volt. A protestánsok által fel-

panaszolt viszonosságra nézve a megye semmiféle sérelmet sem látott. A
múltra nézve a reversalisok ellen semmit sem szabad tenni. A protestánsok

lakhassanak Horvátországban, az unitáriusok Magyarországban. Pápai bré-
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Szabadelv
javaslatok.

Lipótvár
átadása.

Húrban.

vék
;
ha a magyar törvényekkel ellenkeznek, piacetet ne kaphassanak. A

polgári házasság behozatalát, az egyházi vagyon elvilágiasitását, a szent-

székek beszüntetését, mellzendknek tartották és pedig azért, mert az alis-

pán felvilágosításai szerint, ezek az ügyek a kerületi gylésekben sem kap-

tak többséget és így azok felett vitatkozni medd dolog lenne.

1844-ben a megyét a népnevelés, az országgylés berekesztése és a

gyár véd-egylet eszméje foglalkoztatta A népnevelés a márczius 18-diki

ülésben került tárgyalásra. Egy egyszer kath. plébános felállott és szót

emelt a szabadelv reformok mellett. Érdekes beszéde, melyet egész terje-

delmében beküldtek volt az esztergomi érseknek, sok oly eszmét pendített

meg, a melyek azóta folyton élnek. E férfiú Drnovszky Ferencz pogrányi

plébános volt. Beszédében röviden ecsetelte a falusi iskolák általánosan el-

hanyagolt állapotát. Ennek okát a tanítók mostoha helyzetében, a taní-

táshoz és tanuláshoz szükséges eszközök hiányában látja. Élénk színekkel

festette a tanítók alárendelt társadalmi helyzetét, sok szenvedését és nél-

külözését, az iskolák gyarló voltát s a tanulás megnehezítését a tandíjak által.

A megyegylés meghallgatta a szónokot, de sem az általa ajánlott

ingyenes oktatást, sem a népnevelésre vonatkozó átiratokat nem fogadta el.

Az 1845. október 10-én tartott megyegylésben hevesen megtámadták

a Helytartó tanács intézményét, mely a megyegylések elnökeit karhatalom

alkalmazására jogosítja fel.

Az 1848-iki nagy események idejében Nyitravármegye jól megállotta

helyét. Földjét különben a háború eléggé megkímélte. Lipótvár ostroma és

Hurbán betörései voltak a területén lefolyt úgyszólván egyedüli haditények.

Lipótvár rségét br. Jeszenák kormánybiztos 1848. októberében eskette

fel az alkotmány védelmére. A porosz herczeg ezredbeliek vonakodás nélkül

tették le az esküt, az oláh ezredek azonban megtagadták azt. Jeszenák

erre az oláh ezredeket kimozdította a várból és a várat a nemzet számára

ideiglenesen biztosította. 1849 elején a vár parancsnoka Ordódy ezredes

volt. 1360 ember állott rendelkezésére, mikor Szimunics ostrom alá vette.

A vár néhány hónapig tarthatta volna ugyan magát, de azért Ordódy, nem
tördve br. Mednyánszky László rnagy és Gruber kapitány ellenzésével,

február 2-án feladta az ellenségnek.

Veszélyes jelleg mozgalom volt az, melynek Hurbán lutheránus tót

pap és Stúr voltak vezeti. Hurbán az Ó-Túra és Miava között elterül

völgyben folytatta izgatásait, melyet azóta is sokan Hurbániának gúnyol-

nak. Els mozgolódásuk 1848. május havára esik, amikor a népet izgatni

s a prágai cseh nemzeti gylésben való részvételre csábítani igyekeztek. A
megyébe küldött magyar biztosok és a megye hazafias tisztviseli azonban

megakadályozták e fondorlatokat és Hurbán meg Stúr tanácsosnak látták

Morvába szökni.

A Jellasics-betörés idején, a bécsi minisztérium támogatásával azután

az osztrák örökös tartományokban fegyveres népet gyjtött s azzal a me-
gyébe tört. Szeptember 17— 18-án, az északi vasúton, néhány száz pánszláv
bujtogató és egy pár nyugalmazott tiszt érkezett a határhoz s azon átj-
vén, egyesült Hurbán seregével. Maga Hurbán mintegy 500 jól felfegyver-

zett ember élén, Hodzsa és Stúr társaságában jött. Szenicz táján az egyesí-

tett sárga-fekete és szláv zászlókat kitzvén, népét megeskedtette, hogy elébb

nem nyugszanak, mig Szvatopluk országát vissza nem szerzik. A fegy-
veres csapat Miava, Brezova, O-Tura és Hluboka helységek felé vonult s a
merre ment, izgató iratokat szórt a nép közé. A pecséten, mely e kiáltvá-

nyokra üttetett, a hármas halom, a ketts kereszt állott, ezzel a felirattal

:

Narndna Rada Slovenska, — a tót nemzet tanácsa.
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A nép legnagyobb
része igen hidegen fogadta

a kalandorokat, st egyes
városokból menekülniük is

kellett, nehogy elfogassa-

nak. Az írtványok szegény
népét, mely a negyeken el-

szórva élt s mintegy 8000

fre rúgott, Ígéreteivel és

csábításaival sikerült be-

hálóznia, a maga részére

megnyernie. Utóbb nemzeti
tót gylést is tartott velük,

melyen magát, Stúrt, Hod-
zsát, Jaroslavot s néhány
mást, ideiglenes kormány-
nak kiáltotta ki.

A magyar kormány
báró Jeszenákot küldötte

ki a kalandorok ellen.

Jeszenák azután, a bécsi

kormány szándékait még
nem ösmer német katona-

ság és a hirtelen össze-

gyjtött nemzetrök se-

gélyével, rövid csata után

legyzte ket. Hurbán
Morvába szökött vissza.

Minthogy azonban az ide-

gen katonaság, Latour bé-

csi hadügyminiszter paran-
csából, részint kitakarodott

az országból, részint Jella-

sicshoz csatlakozott , ne-

hogy a vidéket ujabb za-

vargások háborítsák, a kor-

mány Beniczky Lajos kor-

mánybiztost, egy rendes

katonaságból, önkényte-
sekbl és beszterczebányai

mozgó rségbl álló, min-
tegy másfél ezernyi haddal
küldötte ki. Ez rködött
ezentúl a felvidék nyu-
galma és békéje fölött.

Az abszolút-kormány
végs éveiben, mikor a ki-

békülés szellje lengedezni
kezdett , Nyitravármegye
ismét mint a nemzet jo-

gainak rettenthetetlen védje tnt fel a küzdelmes idk látóhatárán. 1860-

ban, deczember 29-én tartotta székfoglalóját a megye székébe visszahelye-

zett fispánja, gróf Károlyi Lajos. A város örömárban úszott, este fényö-

zönben fürdött. Az uj fispán fogadtatása a magyarság lelkes tünteté-

sévé vált.

Az 1861. február 6. és következ napjain tartott bizottsági ülésben, hol
az 1861. jan. 16-iki királyi leirat tárgyaltatott, három indítvány tétetett. Az
egyiket Búzna Lajos adta be, ki beszédében oly köriratot indítványozott a
megyékhez, a melyben ersen megrovassék a diplomaczia cselszövénye s a
Habsburg-háznak az ország alkotmányának megsemmisítésére törekv poli-

tikája. Ezen párt szerint a törvényes uralkodó csak V. Ferdinánd lehet, ez

Magyarország Vármegyéi és Városai: Nyitravármegye. 83

Ah szolutíz-

mus.

TÓTH VILMOS,
a frendiház elnöke (+ 1898).
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Megye körirata.

Koronázás.

híhatja össze az országgylést, a melyet a Rákos mezejére kivannak he-
lyezni. A Búzna által készített körirat mintegy 6 ívnyi terjedelm volt.

Ezzel szemben Zerdahelyi Imre, 2-od alispán, egyszer feliratot hozott
javaslatba, a melyben a rendek általánosságban hangsúlyoznák, hogy az
1848-iki törvényekhez ragaszkodnak. Ezen indítványt azután Hamar Pál
primási ügyész oda módosította, hogy a felterjesztend felírat a legmérsé-
keltebb, tiszteletteljes hangon legyen tartva, de egyszersmind részletesen
okadatolja a rendek kívánságait.

Hosszú vita után Szentel György fjegyzt bízták meg a körirat szer-
kesztésével. A körirat a következket foglalta magában

:

A midn a m. é. október 20-iki kibocsájtvány által az alkotmányos jogok visszahe-
lyezése igértetett, ezen lépés nem örömet, hanem megilletdést szült, mert ezen okmányban
az 1848-iki országgylésen, a nemzet által alkotott és a koronázott fejedelem által szentesített
törvények, mintha soha sem léteztek volna, tökéletesen mellzve vannak, holott annyi ön-
kény és bitorlás után, az egyetlen kiengesztel lépés, csak a törvényes állapotnak tökéletes
visszahelyezése lehetett és egy elavult kor intézményeit életbe léptetni a fejedelemnek,
azokat elfogadni a nemzetnek szabadságában sem áll.

Ezen megyei bizottmány megalakulása els pillanatában osztatlan egyetértéssel ki-
indulási pontul, az 1848-iki törvényeket azon szilárd elhatározással kiáltotta ki sajátjának,
hogy azokból egy hajszálnyit engedni nem fog ; ezen megtörhetlen meggyzdését követi
és a vele levelezésbe lépett megyék határozatait egész mértékben magáévá teszi, midn
kimondja : hogy

1. a hatályában felfüggesztett magyar köz és magány törvény uralma s ekként az
1848-iki sarkalatos törvények is egész épségükben helyreállíttatván, ezek alapján a független
felels magyar minisztérium visszahelyeztessék, a törvénytelen dicasteriumok megszünteté-
sével, minknek egyenesen a legújabban felállított magyar ud ari Cancellariát s magyar
királyi Helytartó-Tanácsot bélyegezi.

2 Hogy az országgylés az 1848-iki IV. és V. t. czikkek alapján, a legrövidebb id
alatt egybehívassák.

3. Hogy az eddig jogtalanul gyakorlott kényuralom minden következményeivel együtt
megszüntettessék, e szerint a politikai menekülteknek és számzötteknek hazájukba vissza-
térhetése és sérthetetlensége minden kivétel nélkül biztosíttassék, minden politikai foglyok
szabadon bocsájtassanak, elkobzott javaik pedig visszaadassanak.

4. Hogy az idegen hadsereg az országból távolíttassék el, a magyar ezredek pedig
rögtön berendeltessenek és az 1848-iki alkotmányra feleskettessenek, mivel a törvény, s a
fejedelem iránti nélkülözhetlen lisztelet és bizalom csupán ez utón valósítható.

5. Minthogy nem titkolható többé az, miként a fenállott kényuralom alatt, nemcsak
a birodalmi pénzviszonyok, de maga a birodalom is a bukás örvényéig sodortattak, eme
veszély elhárításául, de a miatt is, hogy a társnemzetek egymás elnyomására eszközül ne
fordíttassanak, elkerülhetetlen, hogy az úgynevezett örökös tartományok is, a népfenség
alapján szabadelv alkotmányos intézményekkel láttassanak el, hogy így az egyenlség,
szabadság és testvériség malasztos igéi testté váljanak.

6. Minthogy a megyei hatóság, a jogilag most is fennálló 1848-iki törvényeket tekinti
egyedül hatályosoknak, e végbl hatáskörét is ezekhez alkalmazván, kebelében egyéb, a
kényuralom által felállított bármiféle hatóságokat és hivatalokat nem trhet, el nem ismer-
het, kénytelen ennél fogva azoknak tüsténti megszüntetését kimondani.

7. Minthogy törvényes hatalmának sikeresítésére, a netáni ellenszegülés esetében,
törvényengedte eszközök alkalmazására is jogosítottnak hiszi magát e megye hatósága, e
végbl az 1848: XXII. t.-czikk által megalakított s hivatásának teljesítésében eddig csak a
kényuralom által gátolt nemzetrség szervezését ezennel elrendeli.

8. Minthogy a törvénytelen kormány által kivetett különféle közvetlen és közvetett
adók nemeinek és hátralékainak behajtását e megye meg nem engedheti, községenként
hirdettessék ki az, hogy ama törvénytelen adók lerovására senki sem köteleztetik.

9. Minthogy a megyei hatóság, az 1848-iki törvények alapján, tényleg már megalakult
és ebbeli hatáskörébe lépett, ehhez képest kijelenti : hogy mai naptól fogva, úgy a köz-
igazgatási, mint törvénykezési téren is, egyedül a magyar törvényeket tekinti érvényesek-
nek és kötelezknek, e szerint minden patentális törvényeket és rendeléseket e pillanattól
kezdve, a megye területén hatálytalanoknak nyilvánítván, ezentúl a törvénykezést a magyar
törvények szabályai szerint fogja folytatni.

10. Kijelenti egyúttal : hogy miután az országnak nincsen törvényes kormánya, mely-
hez sérelmei orvosolhatása iránt felírást intézhetne, mindezeket egyedül a gylési jegyz-
könyvbe ünnepélyes óváskép s az utódok tudomására igtatja s ezen határozat mását báró
Vay Miklós Nagyméltóságával, kiben a nemzet jelen válságos viszonyok közt ügyének
közbenjáróját tiszteli, tudomás végett, és minden testvér megyével egyetért közremködés
végett közöltetni rendeli.

Ez volt Nyitravármegye politikájának iránytje ezentúl egész a koro-

názásig.

A koronázás alkalmából a Zobor ormán gyújtott máglya messzeható

fénye, a szebb jövbe helyezett hazafiúi remény lobogásának élképe volt.
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VI. EGYHÁZI ELET.

A mohácsi vész után, mint mindenre, úgy az egyházra is sok és nehéz

megpróbáltatás várakozott.

A püspökség és a káptalan birtokviszonyaiban aránylag igen csekély ^fin?
változások állottak be.

Mikor Podmaniczky a király hségére visszatért, János király enyingi

Török Bálintnak, egy világi embernek adományozta oda Nyitra várát és a

püspöki javakat is. Török Bálint polgári püspökségének Thurzó Elek serege

vetett végett, aki tle a várat s vele a püspöki javakat is visszafoglalta,

azonban nem a nyitrai püspök, hanem önmaga részére.

Thurzó Elek különben a nyitrai püspökség javait egész haláláig élvezte.

St a király helyeslésével 1534-ben öcscsét, Thurzó Ferenczet, ki felszentelt

pap sem volt s csak a kisebb rendeket birta, neveztette ki nyitrai püspökké.

1543 november 9-én Galgóczról keltezett végrendeletében pedig 1000 forintot

hagyományozott Ferencz püspöknek, „daczára annak, úgymond, hogy a püs-

pökséget idegen kezekbl szabadítottam ki." Azonkívül meghagyta s erre

tisztjeit esküvel kötelezte is, hogy a nyitrai várat és a püspöki javakat

halála után adják át Thurzó Ferencznek, de csak akkor, ha Ferencz írásba

foglalt nyilatkozatot ád, hogy a Thurzó Elek végrendelkezését megtámadni

nem fogja. Az ennek folytán megindult tárgyalások során Ferdinánd király

Prágában 1544 febr. 22-én kelt parancsával meghagyta Thurzó Elek özve-

gyének, Székely Magdolna úrasszonynak, hogy a nyitrai várat és a püspöki

javakat azonnal adja át. Maga az átadás a nyitrai káptalan eltt ment

végbe s a király óhajának megfelelen a várban lév összes védelmi eszkö-

zökre is kiterjedt. Thurzó Ferencz, ki genialis nemzetgazda volt, rövid né-

hány év alatt azután olyannyira rendbe hozta a püspökség pénzügyeit, hogy

az csakhamar a legjövedelmezbb magyar püspökséggé lett. A püspökséggel

való összeköttetése 1556-ig tartott, a mikor is protestánssá lett, elvette

Kosztka Borbálát s jeles tehetségeit a világi pályán érvényesítette.

1570-ben Bornemisza Pál püspök lépett birtokcserére Apponyi János-

sal. Lovászi és Belincz nev nyitravármegyei birtokait átengedve Apponyinak

és nejének, Bekény Orsolyának, míg ezek viszont a barsmegyei Nagy- és

Kis-Köröskényt adták a püspöknek. 1579-ben pedig Bornemisza püspök, a

közte és a nyitrai káptalan között támadt viszályokat szüntette meg, barát-

ságos megegyezés útján.

Az egyezmény szerint a nyitrai só egyedárusága a káptalannak hagya-

tott meg. A húsvágás és italmérés joga azonban közösnek mondatott ki és

pedig olyképen, hogy egyik félnek sem szabad két mészárszéknél és három
korcsmánál többet nyitnia az egész fels- és alsó-várost, st a Káptalan- és

Gyürki-utczát is beleértve. Ha azonban valamely kanonok a saját házában

akarna bort kimérni, az teljesen szabadságában áll. A vitás tized és kilen-

czed szintén a káptalannak Ítéltetett oda s az okozott károk fejében a

püspök 1500 frtot fizetett. Az elfoglaltnak mondott birtokok közül : Kis-

Emke, Csekej és Nagy-Tormos a püspököt illették meg, míg Kis-Tormos,

vagyis Sis, a Csikóhegy, Csáb, Perk és a püspökhegyi szlk a kápta-

lant. Ha azonban a püspök tisztjei a káptalan jogait ismét nyírbálnák,

e birtokok, melyekre a káptalannak a neki megítélt 27784 frt fejében biz-

tosítási joga volt, a káptalan tulajdonába mennek át; viszont a káptalan,

ha a neki megítélt birtokokat eladni vagy bérbeadni óhajtja, elvételi jogot

83#
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Egyházak
fosztogatása.

Telegdy
adományai.

köteles engedni a püspöknek. A püspökre nézve az egyezségben kikötött

vinkulum, úgy látszik, csakugyan beállott, mert a XVIII. században Kis-Em-

két már a káptalan kezében látjuk.

Bornemisza, ki éppen ekkor a nyitrai vár falának javításával foglal-

kozott, a vitás, de immár a káptalan birtokát képez területen, a Szent-

Mártonhegy tövében, tégla-éget kemenczét állított fel. Erre nézve a bizott-

ság abban egyezett meg, hogy néhány évig maradjon még fenn s a földes-

úri jog elismeréseért fizessen a püspök a káptalannak évenként egy ara-

nyat. A várfalak kiépítése után azonban a káptalannak joga lesz a tégla-

éget lerombolását bármikor kérni, esetleg azt le is romboltatni.

Mikor Bocskay István zászlai Nyitra vára alatt megjelentek s Rédey

Ferencz a várat hosszabb vívás után Forgách Ferencz püspöktl elfoglalta,

a püspök Bécsbe, a káptalan Gyrbe menekült. Az egész Bocskay-féle fel-

kelés alatt a káptalan tagjai szétszórtan, részint Gyrött, részint egyes nyitra-

vármegyei falvakban éltek. Mikor a káptalan visszatért székhelyére, 16ö7-ben,

arra a szomorú felfedezésre jutott, hogy a Bocskay népe a székesegyház kincs-

tárát ersen megsarczolta. Mintegy 10.000 frt érték ékszerek és egyéb érté-

kes tárgyak tntek el, míg a káptalani hites levéltárból az 1520-ik évet

megelz és az 1600-ik év óta írt jegyzkönyvek hiányoztak. A káptalan

természetesen mindent elkövetett, hogy a székesegyház kincseit s a levél-

tár fontos iratait visszakapja. Azonban fáradozása sikertelen maradt és az

1609-ik évi 39. t. ez. Rédeyt, a hivatalos iratok eltnése miatt ellene emelt

panasz alól felmentette. Hosszas utánjárásra és könyörgésre 1500 frt kár-

térítést kapott Rédeytl. Ekkor veszhetett el, mint Vágner József kanonok

az általa nagy tudással megírt „Adalékok a nyitrai székeskáptalan történe-

téhez" czím mvében megjegyzi, az a híres kódex, mely a káptalani

levéltár dísze, egyik legsibb darabja volt s mely Szent István király legen-

dáját tartalmazta.

Igazságtalanok lennénk, ha azt akarnók elhitetni, hogy az egyházi

szerek megdézsmálása csak a felkelk szokása volt. Megtették azt háborús

idkben a királypártiak is. így Oláh Miklós leveleibl tudjuk, hogy a nyitrai

püspökség 1529— 1534-ig azért maradt üresedésben, mert a bécsi kamarának

szüksége volt érezre, a melybl pénzt verhessen. Erre a czélra pedig Szent

Zoreárd és Benedek nemes érczbl készült koporsója, mely a nyitrai székes-

egyházban riztetett, kiválóan alkalmasnak látszott Joviushoz intézett leve-

lében 1530. novemb. 10-érl keltezve ugyanis így ír: „Mikor Nyitrán voltál,

hogy a püspökkel barátkozzál, te is láthattad (t. í. a koporsót), nem

fogod láthatni ezentúl sem ott, sem másutt e kiváló memléket, a mint ez

eddig a szentek csontjait rizte magában, úgy most azt az él emberek

belei zárják magukba. Ha talán lehetetlennek látszanék eltted, hogy az

élk a halottak koporsóit rejtik beleikbe, a bécsi pénzverk ezen dologról

kitn bízonyítványnyal szolgálhatnak neked ; most már, hogy ez a koporsó

pénzzé vedlett, semmi sem áll útjában, hogy Nyitra új püspököt kapjon."

A Bocskayék által okozott károk némi kárpótlására Telegdy János

érsek 400 tallért adományozott, „ezüst gyertyatartók és egyéb szükséges

kellékek bevásárlására."

Telegdy érsek egyébként is a nyitrai egyház kiváló pártfogója volt.

1628. április 24-én, mint a nyitrai püspökség adminisztrátora, az alsó-

városban létezett Barát-utczát , egy malommal és egyéb tartozékaival,

örökös alapítványul adta a káptalannak. 1656. május 2-án Szelepcsenyi

György nyitrai püspök kérelmére, a király a Szent Kozma és Demjenrl

elnevezett ludányi apátság birtokait adományozta oda a káptalannak. Azon-
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ban e javak tényleges élvezetébe

a káptalan csak késbb léphetett,

a mi egyes kanonokot arra bírt,

hogy Szelepcsényitl, mint az apát-

ság elbbi birtokosától, az adomá-
nyozástól kezdve kárpótlást köve-
teljenek. Szelepcsényi, ki ekkor már
esztergomi érsek volt s a kinek a

káptalan az egész adományozást
köszönhette, igen megütközött ezen
háládatlanságon s 1674. okt. 11-én

Pozsonyból keményen megdorgálta
a káptalant, figyelmeztetvén, hogy
egyházi jövedelem után a jövede-

lem nem az adományozás, hanem
a beigtatás napjától jár.

A káptalan, úgy látszik, ki-

elégít választ adott, mert az érsek

még végrendeletében is megemlé-
kezett róla. 1688. nov. 28-án er-
sítette meg I. Lipót a végrendelet

azon pontját, melyben az elhunyt
érsek kajszai, könyöki, ürményi,
lehotai és bábi részbírtokait a nyitrai

székeskáptalan kebelében fennál-

lott Szent Anna-oltárnak , örökös mise-alapítványképen hagyományozta.

1693-ban újabb változás állott be a püspökség birtokaiban. Jáklin

Balázs ugyanis, I. Lipótnak június 5-én kelt megersít levele szerint,

Dobrasso falut Motesiczky Pálnak engedte át, ki viszont máesói és ver-

bényi birtokait adta cserébe a püspöknek. 1777. január 11-én pedig, Gusz-

tinyi János püspök, a káptalannak ardanóczi részbirtokáért Kis-Pogrányt,

1800. január 4-én, Fuchs Xav. Ferencz püspök, Kis-Emke pusztáért

Malántha pusztát adta cserébe.

Mindezen transzakcziók daczára a kanonokok jövedelme igen csekély

vala. Ennek oka egyrészt nem a birtok állagában, hanem a helytelen keze-

lési rendszerben rejlett. A nyitrai káptalannál az volt ugyanis a szokás,

hogy a dékán felügyelete alatt álló és a közös szükségletek fedezésére

kijelölt molnosi birtokon kívül, a többi ingatlan kilencz részre volt osztva

s minden kanonok a saját részletét önköltségén volt köteles munkáltatni.

1748-ban, mint Vágner mvében olvassuk, egy Ujlaky György kano-

nok által aláírt kimutatás szerint egy-egy kanonoki stallumra a következ
jövedelem esett

:

1. Szelepcsényi György érsek alapítványából 140„frt. 2. Egyéb mise-

alapítványokból 130 frt. 3. A dézsmákból 180 frt. 4. szi és tavaszi vetés
gabona tizedébl 50 szapu. 5. A malmokból 100 szapu. 6. A kanonoki
birtok-részletbl, a vetmagot levonva, 70 mér. 7. 10 darab bárány. 8.

Bor-dézsmából 30 akó. 9. Szénából 10 öl.

Kirivó adat a káptalan szegénységére nézve az, hogy mikor 1683-ban
a felkelk a káptalant székhelyérl elzték, szükségleteinek fedezésére az

elefánti pálosoktól 37 frtot volt kénytelen kölcsön venni.

1780-ban, mikor már a nagyprépostság is fel volt állítva, a kanonokok
fentebb vázolt jövedelme Kluch püspök alapító-levele értelmében, a szka-

csányi birtokból némi növekedésben részesült.

A káptalannak, mint hiteles helynek, a háborús idkben igen sok

viszontagságot kellett eltrnie. Mikor a török elfoglalta Nyitrát, a káptalan

valószínleg Trencsénben ütötte fel székhelyét, mert egy 1828-iki canonica

visitatióból kitnik, hogy ott hosszabb ideig tartózkodott. A hites levéltár

pedig Bécsbe került. A Thökölyi-féle mozgalmak idején úgy a levéltár, mint

a székesegyház ismét felszaporodott kincsei Pozsonyban riztettek és Gubas-

Püspöki birto-

kok változásai.

Káptalan mint
hiteles hely.
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sóczy János érseknek egy levele szerint, még 1685-ben is ott voltak. II.

Rákóczy Ferencz hadjáratai alatt pedig Mattyasovszky László püspök és

kanczellár gondoskodása folytán ismét Bécsbe vándoroltak. A franczia há-

borúk idején pedig Trencsénvármegye Domanizs nev községében riztettek.

A káptalani hites hely jegyzkönyvei 1520—1600 és 1607— 1849-ig

vannak meg és 137 kötetbl állanak. A felek által beadott s a felvett

perekre vonatkozó Írásos nyilatkozatok, bevallások s egyéb okiratok a meg-
felel jegyzkönyvekhez vannak fzve.

A káptalan különben értékletéteket is kezelt.

Vágner József adatai szerint 1780—1890-ig a nyitrai káptalannak volt

összesen 14 nagyprépostja. Kanonokjai közül a XII. és XIII. századokból:

30-at ; a XIV. századból : 44-et ; a XV. századból : 62-t ; a XVI. század-

ból : 107-et ; a XVII. századból : 96-ot, a XVIII. századból : 62-t ismerünk

névleg.

^vedetat
g A nyitrai püspökség jövedelmének els megállapítása 1737-ben ment

végbe. A Helytartótanács kebelében alakított egyházi bizottmány, a kamara
által beszerzett adatok alapján, a püspökség tiszta és tehermentes jövedel-

mét 25106 frt 56 krban állapította meg s az udv. kanczelláriával egyetér-

tleg azt ajánlotta, hogy a püspök, miután egyházmegyéjének papsága, a
plébánosok pénztárából évi 3167 frt segélyt húz, évenként 6000 frtot tar-

tozzon a nevezett czélra fizetni. A kanczellária ezen felterjesztését a király

jóváhagyván, az új püspöknek, gróf Harrach Ernnek kinevezési okmányába
ezen összeg, mint a püspökség állandó terhe igtattatott be. Ugyanezen
teherrel neveztetett ki 1741-ben gróf Eszterházy Imre s midn azt fizetni

elmulasztotta, a kanczellária jövedelmeinek sequestrálásával fenyegette meg.
Ily arányban fizették a nyitrai püspökök a kvótát egész Mária Terézia
koráig, a mikor is minden egyes püspök várerdítés czímen jövedelmeinek
10%-át tartozott a kamarába beszállítani, 10%-ot pedig a plébánosok pénz-
tárába fizetni. A II. József által 1782-ben elrendelt jövedelmi bevallások
alapján pedig a nyitrai püspökség tiszta jövedelme 40000 frtban állapíttatott

meg s ezután az 1787-ben kinevezett püspök, Fuchs Xav. Ferencz 8000
frtot fizetett, a mely összeg kinevezési okmányába is beíratott.

1803-ban végre hosszas tárgyalások után I. Ferencz elhatározta, hogy
az összes püspökségek jövedelmeit szabályozni fogja s a jövedelem maxima-
lis összegét a püspökökre nézve 40.000 frtban állapította meg. A nyitrai

püspökség jövedelmét 1803-ban írták össze els ízben. Ekkor a püspökség
jövedelme 87300 frt volt, a melybl a püspök 47300 frtot tartozott a sza-

bályozott püspökségek és a várerdítési pénztárba évente beszállítani. Az
összeírás azonban nem volt egészen helyes s azért a két dicasterium uj

összeírásra utasította a kamarát. Ez a második összeírás 1804-ben ment
végbe s kitnt, hogy a uyitrai püspökség jövedelme valójában 97000 frtot

tesz. Ezen összegbl fizetett a püspök 9700 frtot váltóban a várerdítési
pénztárba és 47300 frtot váltóban a szabályozott püspökségek pénztárába,
vagyis összesen 22800 frtot peng pénzben. így maradt ez egész 1848-ig, a
mikor a kormányzat a várerdítési járulékot, mint törvénybe ütközt, eltö-

rülte. A szabályozott püspökségek pénztárába járó összeget azonban a püs-
pökök egész 1857-ig fizették, a mikor a püspöki kar ezen terhet egyszerre
adott 3 millió forinttal megváltotta.

székesegyház. A várbéli székesegyházat Telegdy János püspök nagyobbíttatá meg
1622—1644 között, a mai templom azonban gr. Erddy László püspök
áldozatkészségét hirdeti. Nyitra várának ismételt ostroma alkalmával ugyanis
a székesegyház teljesen megrongálódott s Erddy 1711 táján kezdte a helyre-

állítási munkálatot. A falakat meg az oszlopzatokat márványnyal födeté be, a
boltozatot festményekkel ékítteté, a padlózatot szép alakú kövekkel rakatta ki.

Helyreállíttatta egyszersmind a székesegyház berendezését és a benne lév
sírboltot is, a püspökök és kanonokok si temetkez-helyét. A templom
nyugati oldalához támaszkodó s a bombák által megrongált székházat lebon-
tatta s helyébe a mai impozáns palotát építé.
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A megye területén lév pré-

postságok, apátságok és kolostorok

közül a XVI—XVII. századok vi-

harait csak kevés élte át s II. József

rendelete jóformán azokat is, a
melyek megmaradtak, mind elsö-

pörte.

A zobori kolostor már a XV.
század utolsó évei óta üresen ál-

lott. Javai a nyitrai püspökség tulaj-

donába mentek át. Jáklin Balázs
nyitrai püspök és testvére br. Jáklin
Miklós elefánti birtokos elhatároz-

ták, hogy a zobori kolostort meg-
javíttatják, azt újra benépesítik. Vá-
lasztásuk a szigoráról és életszent-

ségérl híres kamaldoli rend tag-

jaira esett, a kiket a Bécs városa
mellett lév koronahegyi kolostor-

ból ösmertek.

Lipót királynak a püspök terve

igen megtetszett. A kamaldoli ren-

det ismerte és becsülte ; 1691. szep-

tember 5-én kiadta tehát az enge-
délylevelet, a melyben megengedi,
hogy az új rend az országba behozassék s hogy a kolostor építésére s a

tagok ellátására ideiglenesen a pilisi apátság jövedelme szolgáljon. Miután
pedig a rend behozatalába 1691 clecz. 18-án Széchenyi György prímás
is beleegyezett, a Jáklin testvérek 1692-ben az építéshez, illetleg a régi

kolostornak az új rend szabályainak megfelel átalakításához azonnal hozzá
fogtak.

1695-ben készen állott a kolostor és ugyanazon év október 22-én kile-

helte nagy lelkét Balázs püspök. A m tökéletes bevégzését már nem
érhette meg. Azonban buzgó testvére, br. Jáklin Miklós bevégezte egyedül.

November 29-én, alig egy hónappal a püspök halála után, megjelent a nyitrai

káptalan eltt nejével, Gellért Judit úrasszonynyal és kötelezte magát, hogy
az új kolostornak évenként 600 frtot fog fizetni, egyúttal megengedte, hogy
a kolostor 10000 frt erejéig magát Fels- és Alsó-Elefánton lév birtokaira,

valamint fels-elefánti kastélyára, — hogy mai mszóval éljünk — betábláz-

hassa. Azon esetre, ha hamarább halna meg, mint neje, akkor az úrasz-

szonynak joga volt a 10000 frtot lefizetni s a kolostor szó nélkül köteles

volt az összeg törlésébe belenyugodni. A káptalan eltt tett ünnepélyes
nyilatkozatot azután br. Jáklin Lipót király által 1698 július 1-én jóvá is

hagyatta.

Az új rend csakhamar közkedveltségvé vált Nyitra vidékén s a hívek
úgyszólván versenyeztek abban, hogy a kamaldoliak fentartásához valami-
vel hozzájáruljanak.

Rákóczy Ferencz Nyitrán jártában ismételten megfordult a kolostor-

ban s mint Spátay Gábor Jánosi apát 1720-ban vallotta, két remetelak épí-

tésére 1000 frtot adományozott.
Hasztalan volt azonban minden népszerség, hiába való a hivk szinte

ragaszkodása és szeretete. II. József parancsa megjelent s a kamaldoli
remeték a nép hangos zokogása között vonultak ki új lakhelyökbl, az si
Zobor csendes kolostorából.

Nagy befolyással volt a nyitrai egyházmegye hitéletének emelésére

azon körülmény, hogy a XVII. század közepén ós a XVIII. század els
éveiben több szerzetesrend telepedett le határai között. 1625-ben a Jakussich

család megtérvén az si hitre, Pruszka városát is visszavezette az egyház

kebelébe. A család egyik tagja pedig, Jakussich György, veszprémi püspök

1642-ben a minoriták részére kolostort alapított, mely még ma is virágzik. Hasko

Apáiságok
és

kolostorok.
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Jakab egykori nyitrai püspök pedig a megváltóról elnevezett ferenczesek

részére Beczkón, Eszterházy Pál herczeg pedig, Mattyasovszky püspök
ösztönzésére. Zsolnán épített részükre kolostort. Egy újabb szerzetes-rendet

Széchényi György primás telepített meg a megyében, 1696-ban. Az illavai

birtokok megváltása czímén kapott 80,000 frtot ugyanis felajánlotta a Szent-

Háromságról nevezett rabváltó-szerzet alapítására. Késbb az illavai birto-

kokat gróf Brenner impetrálta ugyan a fiskustól, de az alapítvány fenntar-

tására is kötelezte magát. Kiváló fontosságú volt, kivált a terjed pro-

testantizmus ellensúlyozása szempontjából, a jézus-társasági atyák bejöve-

tele, a kik Szakolczán és Vág-Sellyén telepedtek meg.
A nyitrai ferenczes kolostor szomorú sorsát már láttuk. Sajátságos,

hogy a fátum ezentúl is üldözte ket. 1552-ben a török pusztította el

kolostorukat s az hosszú évekig romokban hevert. 1630-ban Telegdy János
a fels-városba telepíté ket s a várkapu mellett épített részükre kolostort.

Azonban 1663-ban ezt is elpusztították a törökök s ekkor egy ideig az

esztergomi káptalan házában laktak. Végre a Rákóczy-felkelés után vissza-

tértek a Telegdy-féle kolostorba s miután 1787-ben a fels-városban alapí-

tott új plébánia gondozása is reájok bízatott volna, ma is ezen a helyen
laknak, az egykori várpalánk közvetlen szomszédságában.

1702-ben nagy öröm érte Nyitra városát. Mattyasovszky László püs-
pök és kanczellár június 29-én Bécsben kelt és Lipót király által deczem-
ber 10-én jóváhagyott alapító-levele értelmében, bevonultak falai közé a

kegyesrendiek, e hazafias érzület, lángbuzgalmú férfiak, hogy a nyitrai

ifjúság nevelését, felsbb kiképzését átvegyék. Hogy mily nagy buzgalom-
mal, mennyi önfeláldozással oldotta meg a rend e nagy és nehéz feladatot,

azt az oktatásügy történetében hivatott toll ismerteti.

1861-ben a Szent Vincze leányai, a keresztény szeretet szüzei, a leány-

nevelés fölkent lelk apostolni vonultak be a város falai közé. Palugyay
Imre püspök már 1854-ben összevásárolt e czélra több kisebb polgári házat

s megkezdette a pompás zárda építését, mely ma is a város egyik legszebb

épületét, a kulturális haladás ers várát képezi.

Egyházi, de magyar nemzeti szempontból is kiválóan fontos dolog,

hogy a hívek vezetésére hivatott papság minél jobb és tökéletesebb neve-

lésben részesüljön. Ezen szempontból a trienti zsinat szent kötelességévé

tette a püspököknek, hogy egyházmegyéjök részére papneveldék felállításá-

ról gondoskodjanak.

Papneveiés. A nyitrai egyházmegye kezdetben a káptalani iskolákban tanította a

papjai sorába felvenni szándékolt ifjakat. Utóbb az egyetemeket önköltsé-

gükön járó fiatalság sorából válogatta ket össze. Azonban sokszor, ha
ilyenek nem akadtak, kevésbbé mívelt papokkal kellett megelégednie. Ezen
állapotokon óhajtott segíteni Telegdy János kalocsai érsek, ki, érsekségének

területe jobbára török kézen lévén, egyszersmind a nyitrai püspökség kor-

mányzója volt s mint ilyen állandóan Nyítrán székelt, mikor a nagyszom-
bati központi papnevelben 6 ifjú részére alapítványt tett, kikötvén, hogy
ezek az ifjak a nyitrai egyházmegye részére neveltessenek. Azon kivül, hogy
már elkészítettebb ifjak közül válogathassa ki azokat, kiket a papneve-

lbe szánt, nagyszombati tágas házát egy nemesi konviktus számára aján-

lotta fel. Ezen alapítványt azután Gubassóczy János újabb 12 ifjúra szóló

alapítványnyal növelte.

Ily módon tehát a nyitrai egyházmegye részére a nagyszombati szemi-

náriumban 18 ifjú neveldött. Azonban a püspöki székvárosban még mindig
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nem volt papnevel. Ezen a hiányon

is segített Mattyasovszky lángbuz-

galma. 1704. november 4-érl kel-

tezett végrendeletében a Nyitra

fels-városban építend , mint

maga megjegyzi, szerény, de czél-

szer papneveli épületre s az ab-

ban elhelyezend ifjak nevelésére

tetemes pénzösszegeket hagyomá-

nyozott. És pedig els sorban 5000

császári aranyat, azután a krajnyai

és császkóczi birtokokra zálogjo-

gilag bekebelezett pénzét, 1650

frtot, meg a Zichy Péternek köl-

csön adott 10,000 frtot jelölte ki e

czélra. A szeminárium felépítésével

a káptalant bízta meg.

A Mattyasovszky-féle alapít-

ványt tetemesen növelte Gusztinyi

püspök , midn a fels-városban

egy 4000 frt érték házat és föl-

det, a Vizner-féle telket, a török kapu mellett fekv kertet hagyta a pap-

nevelre, míg az új misések részére, mise-alapítványként, 1000 frtot rendelt.

A régi egyházi intézetek közül, mint láttuk, a ludányi apátság a

nyitrai káptalanba olvadt be. A kolosi apátság, mely idk folytában várrá

alakíttatott át, annyira elpusztult, hogy az 1547 : 23. t. ez. elrendelte, hogy

ezen, a környékbeli nemességnek és lakosságnak ártalmas rablófészek lerom-

boltassák s csak a templom és kolostor hagyassák meg. Azonban már a

következ évben, a város szétromboltatván, a kolostor is romba dlt. Az
apátság javait Miksa király a nagyszombati Domokos apáczáknak adta

kolostorukkal együtt. II. József azután ezeket is megszüntette, az apátsági

javakat pedig a vallásalapba olvasztotta be. Ily módon a régi idk egyet-

len maradványa az elefánti pálos-kolostor volt.

Az elefánti kolostor, idk folyamában, a pálos-rend legelkelbb házává

növekedett. Mikor a török veszély Nyitráig is elhatott, a vezérfnökök

eltávoztak ugyan innen s a Pozsony mellett fekv máriavölgyi kolostorba

mentek lakni. Azonban az elefánti szerzetesek csakhamar meggyzdhettek
róla, hogy a törökök részérl kolostorukat igazi veszély nem fenyegeti. A
vezérfnökök errl értesülvén, bár már a kolostorról egészen lemondtak,

annak javait évi 400 frtért elbb Mossóczy Zakariás váczi püspöknek adták

bérbe, utóbb a máriavölgyi kolostorhoz csatolták. 1589. táján ismét vissza-

tértek s a kolostort régi méltóságába visszahelyezték. Ez idtl kezdve,

egész 1784-ig, laktak itt a vezérfnökök, a mikor II. József a nagyérdem
és egyetlen magyar származású rendet feloszlatván, az elefánti kolostor

kapui is örökre bezárultak.

Egyházi szempontból is nevezetes szerepet játszott az esztergomi érsek

fönhatósága alatt álló Szakolcza városa, mely ez idszakban három új szer-

zetes-renddel : a pálosokkal, a karmelitákkal és a jezsuitákkal gyarapodott.

A pálosok kolostorát maga a város közönsége alapította 1672-ben. A
város ez id tájban ismét visszatért sei hitéhez, a református prédikátort

elzte és imaházát templommá alakította át. Ezt a templomot kapták a
pálosok. Ezenkívül a város egy házat is bocsájtott rendelkezésükre s a

Pálosok-
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Jezsuiták.

városi plébánia és iskola gondozását is reájok bízta. Itt laktak egész 1714-ig,
a mikor 4000 frton megvették a sokkal nagyobb és kényelmesebb Huszár-
féle házat s azt kolostorrá alakították át. Buzgalmukról és népszerségük-
rl tanúskodik azon körülmény, hogy csekély alapítványuk folyton-folyvást
szaporodott s a jezsuiták távozása után, a gimnázium vezetésével is ket
bízta meg a város. Eltörlésük szintén II. József mve.

Karmeliták. A karmeliták zárdáját 1699-ben Kollonics Lipót egykori nyitrai püs-
pök, esztergomi érsek alapította. Zárdájukat a Vitéz-köz utczában fekv
Pogrányi-házban helyezték el, templomul pedig a protestánsok által elfog-
lalt s most ismét visszavett Szent-Háromság templomot kapták, mely azon-
ban a szükségessé vált szentelés alkalmával szent Lipótról neveztetett el és
egy lorettói kápolnával növelték. A karmelita-zárda különben rövid id alatt

Szakolcza legkedveltebb egyházi intézménye lett. Egyre-másra kapták az
adományokat s lassanként több házat, szlt és néhány szántóföldet is sze-
reztek és számos mise-alapítványt kaptak. A kolostort II. József szüntette meg.

A jezsuitákat Szelepcsényi György, kalocsai érsek korában, 1659-ben
telepítette le. A városi tanács 1660-ban szerzdést kötött az atyákkal, mely
szerint átengedte nekik társházúl a városházának a Bársonyi-ház felli
részét s használatúi, a város kegyúri jogainak épségben tartása meUett, a
szent Mihályról elnevezett templomot. A társház vagyonát, több kisebb
ingatlanon kívül, a báni uradalom képezte, melyet Szelepcsényi 32000 frtért

zálogban bírt az Illésházy családtól s most a szakolczai társháznak engedett
át. A társház a birtokot 1730-ig bírta, a mikor azt, 90000 frt lefizetése
mellett, gróf Illésházy József visszavette. Ezen összeg fejében azután a
holicsi uradalomból Stegner Mátyás által bírt részt: Radosócz mezvárost,
Lopasov, Oresko, Veszka, Vidován, Vlozkován, Morsidla és Tövisfalva hely-
ségeket vették meg.

Szelepcsényi érsek még 1693-ban rakta le az új társház templomának
alapkövét s miután az építést 1714-ben a város is elsegítette, 1718-ban pedig
Rézner Boldizsár özvegye tekintélyes hagyománynyal siettette, 1724-ben a
templom végkép elkészült s azt Xav. szent Ferencz tiszteletére Ghillányi
György tinnini püspök szentelte fel. A rend egész 1773-ig maradt meg
Szakolczán.

Protestánsok. Tudvalev, hogy a XVI. században Magyarországban is elterjedt már
a protestantizmus. Egyes hatalmas furak, kik az új eszméket czéljaikra

nézve sokkal elnyösebbeknek vélték, mint az si kath. vallás merevebb
elveit, egész lélekkel azon voltak, hogy elterjedését elmozdítsák. A török
hódoltság elhaladása, mely a protestantizmusnak, mint természetes szövet-

ségesének, kiválóan kedvezett, a sok belháború és pártoskodás, a kath. egy-
házmegyék elárvulása, nagyban elmozdította e törekvéseket s csakhamar
azt eredményezte, hogy az ország tetemes része az új vallás felé hajlott.

Nyitravármegyében a hitújításnak igen hatalmas védi voltak. A
Thurzók, Balassák, Forgáchok, Ungnadok, Berényiek, Nyáriak, Nádasdiak,
Révaiak, Zerdahelyiek és Apponyiak, a megye leghatalmasabb urai, hívei
voltak. A püspökök pedig több gondot fordítottak anyagi ügyeikre, mint a
gondozásukra bízott hívek lelki szükségleteire. Podmaniczky István, csak-
nem egész püspökösködése alatt, 1513— 1528-ig perlekedett híveivel. Utána
a püspökség hat évig üresedésben volt s 1534-ben végre Thurzó Ferencz
ült a fpásztori székbe, a nélkül, hogy akár pappá, mégkevésbbé püspökké
lett volna szentelve egész 1556-ig, a mikor azután vallását is elhagyva,
világi hivatalt vállalt. A plébániák nagy része betöltetlen maradt s az egész
nyitrai járásban Nyitra városát, hol azonban a prédikátorok már szintén
megvetették lábukat, Surányt, Tardoskeddet és Sellyét kivéve, csaknem min-
denütt protestáns lelkészek mködtek. Súlyosbította a helyzetet, hogy az új
vallás lelkészei jobbára igen képzett, tanult férfiak voltak, a kikkel a katho-
likus papok, kinek nevelésével ujabban senki sem tördött, nem vehették
fel eredménynyel a harczot.
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A protestantizmus ffészke a

megyében Komját mezváros volt,

a hol a Forgáchok védelme alatt,

a híres Huszár Anaxius Gál már
1568 körül nyomdát állított fel.

Másfell Irmely felett Semptén,

majd utóbb Galgóczon, a nem ke-

vésbbé nagyhír Bornemisza Péter

nyomdája mködött, a Thurzók és

Balassák hatalmas pártfogása mel-

lett. Mikor pedig a török-tatár ha-

dak alsó Magyarországot tüzzel-

vassal égették, a megrémült kö-

rösiek, valamennyien protestánsok,

szintén a Nyitra és Vág közé me-

nekültek s ideiglenesen itt teleped-

tek meg, még pedig java részben,

valószínleg, az Ibrahim fvezér

hadai által elpusztított Irmelyen,

a mai Ürményben. A körösiekkel

velük jött azután nagy hirre ver-

gdött prédikátoruk, Veresmarti Mihály is, ki hosszú ideig a nyitramegyei

kálvinisták legersebb oszlopa volt.

Katholikus részrl ezzel a hatalmas terjeszkedéssel szemben csak a

Sellyén tartózkodó egy-két jezsuita páter és a Telegdy érseki helynök által

felállított, de kezdetben igen csekély eredménynyel mköd nyomda állott.

Ily körülmények között ült a nyitrai püspöki székbe, 1596 július 10-én,

a kor leghatalmasabb férfia, a vallásos meggyzdés tántoríthatatlan vas-

akaratú bajnoka, a politikai mozgalmak egyik vezére s az ellenreformáczió

nevezet alatt ismert katholikus mozgalmak megteremtje : gróf Forgách

Ferencz. Atyja a hadban híres Zsigmond gróf, a protestantizmus egyik leg-

fbb istápolója, anyja pedig buzgó protestánsnak, Pempninger Márk nagy-

szebeni királybírónak leánya : Orsolya asszony volt. Testvérei : Zsigmond, a

késbbi nádor ; Mihály, a hires wittenbergi rektor ; és Zsófia, Thurzó György

nádornak, a protestánsok femberének neje volt.

Ebbl a körbl emelkedett ki Ferencz püspök. Atyjától öröklé az erélyt,

a rettenthetetlen bátorságot, a szilárd határozottságot ; tanítóitól, a kolozs-

vári jezsuitáktól, a paduai világhír fiskola vezet tudósaitól, Bellarminnak

hatalmas szellemétl nyerte ers és megingathatlan vallásos meggyzdését,
minden kételyen felül álló hitét.

Megjelenése a nyitrai püspöki székben valósággal megrémítette a pro-

testánsokat. Ép oly erélyesen, a mily erszakosan lépett fel ellenök. Vissza-

foglalta a protestánsok által elvett templomokat, üldözte és elfogatta a pré-

dikátorokat. A sellyei jezsuitákat még Nyitrára jövetele eltt pártfogása alá

vette. Házat épített nekik, iskolát állított részökre, könyvtárt rendezett be

számukra, hogy önmívelésüket lehetvé téve, a hit kitn bajnokaivá nevelje

ket. Már 1590-ben elkergette Huszár Gált Komjátról nyomdájával együtt,

Galgóczon, a Thurzók ers várának tövében, Pethe Márton kalocsai érsek,

királyi helytartó által erszakkal visszavétette a ferenczesek kolostorát ós

templomát, melyet elbb Ungnad Ádám, a Thurzók sógora, a barátokra gyúj-

tott s ket kizve, az ágostaiak felekezete számára lefoglalt.
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Mindenezen erszakos foglalások ellen, melyekben tulajdonképen csak

magukat a protestánsokat másolta, ismételten felemelték szavukat Nyitra-

és Trencsénvármegyék rendéi, a Thurzók és Apponyiak, az Ungnadok és

Salmok, a Zerdahelyiek és Ujfalussyak. Azonban hasztalan. Forgách nem
tördött sem a tiltakozással, sem a kérelemmel. haladt tovább, feltartóz-

tathatatlanul azon a csapáson, a melyet önmaga vágott.

1600-ben megjelent nyitrai püspöki udvarában egy ifjú tudós jezsuita.

Szerény és alázatos, nagy tudományú, ékes tollú, határozott beszéd vala.

Forgách megszerette. Maga mellett tartotta, minden munkájában segítette,

st kedveért magában a püspöki várban egy ideiglenes jezsuita-társházat is

rendezett be. Felismerte ez ifjúban a jöv emberét, a katholiczizmus szilárd

bástyáját. Bíztatta, lelkesítette s teljesen belevonta t ama nagy feladatokba,

a melyeket maga elé tzött. E férfiú, ez az igénytelen jezsuita-atya, Pázmány
Péter volt, a késbbi magyar Cicero, a magyar vitairodalom megalapítója, a

magyar katboliczizmus megmentje.
Forgách Ferencz. Pázmány mindenekeltt Forgách Ferencz saját testvéreit térítette meg

s helyreállította a családban az egyensúlyt. Azután felvette a vitát a prédi-

kátorokkal s mindenkor gyzedelmesen került ki abból. Híre, neve nttön-

ntt s az úri családok, hallván meggyz szavait, egymásután tértek vissza

seik hitéhez.

Forgách ezalatt haladt tovább a megkezdett úton. Mikor a protestán-

sok, bízva hatalmukban, nyíltan felléptek az országgylésen, egymaga
szállott velk szembe s meghozatta az 1604 : 22. t. cz.-ket s gátat akasztott

a bécsi béke vívmányainak, midn a híres „absque praejudicio cath. re-

ligionis" a kath. vallás sérelme nélkül-féle klauzulát megteremtette.

Szembe szállott Miksa protestáns velleitású tanácsosaival, Thurzó nádor

hatalmával, Illésházy ügyeskedéseivel és lassan-lassan, lépésrl-lépésre, de

folyton elre haladt kitzött czélja felé. Nem csoda, hogy a protestáns nép-

költészet is ajkaira vette t.

Forgách püspöknek már 1604 elején értésére esett, hogy Ürményben
mily veszedelmes prédikátor telepedett meg. Csakhamar megjelent nála a

földbirtokos Irmélyi István, a mai Ürményi család egyik se, s felpana-

szolta, hogy Veresmarti heves támadásokat intéz a katholikusok ellen. A
püspök megfenyegette Veresmartit s azután Pozsonyba utazott az ország-

gylésre. Mivel pedig itt Veresmarti mködésérl ujabb hírek jutottak fü-

lébe, a húsvéti ünnepekre haza készül nyitrai követ, Dömjén által üzen-

tette meg a prédikátornak, hogy, ha agitáczióját abba nem hagyja, még a

böjt folyamán el fogja fogatni. Dömjén maga kálvinista ember volt. Azon-
ban Forgách hatalmas egyénisége annyira hatott reá, hogy a megbízatást

elfogadta s elment Irmelybe Veresmartihoz. A prédikátor azonban nem
rettent meg s még nagyobb hévvel folytatta mködését.

V
fögsr4

ni Úgy aratás tájban történt, hogy a nyitrai várrsóg néhány katonája

Gradéczi Mihály porkoláb kíséretében megjelent Irmelyen és Veresmartit

elfogta, kocsira ültette s a nyitrai vár börtönébe vetette. Veresmarti rögtön

írt a püspöknek s tudakolta elfogatásának okát, mire Forgách a prédikátor

kérvényére e szavakat írta : A te fogságodnak az az oka, hogy te egy kál-

vinista eretnek vagy, ki a Krisztus juhait eltántorítod és az igaz keresztény

hitet gyalázod hallgatóid eltt.

Veresmarti a püspök kemény válaszát megküldte Dobronoki superin-

tendensnek, a ki azután minden követ megmozgatott, hogy szerencsétlen

társát a fogságból kiszabadítsa. Nyitravármegye rendéi három megyegylés-
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ben foglalkoztak az ügygyei. Há-

romszor küldtek követeket, mind-

annyiszor hasztalanul. Utóbb a leg-

hatalmasabb urak jártak közbe Ve-

resmartiért. Jött Ujfalussy János,

majd Apponyi Pál. Egyik inter-

vencziója sem sikerült, st az utóbbi

nemsokára maga is Forgách párt-

jára állott és koronar, majd barsi

fispán lett. Végre maga az alis-

pán, Zerdahelyi Mihály jelent meg
a püspöknél és a rendek határoza-

tára hivatkozva, kérte Veresmarti

szabadon bocsátását, De eredmény

nélkül. Veresmarti fogsága mind-

addig tartott, míg Bocskay hadai

Nyitravára felé nem közeledtek. Ek-

kor Forgách szabadon bocsátotta.

Veresmarti Irmelyre tért vissza.

Rédey , Bocskaynak hadve-

zére, 1605 tavaszán hosszas küzdés

után bevette Nyitra várat s a püs-

pököt fegyveres kísérettel szabadon bocsátotta. Rédey természetesen a hódolt

részeken a protestáns lelkészségeket visszaállította, a kath. papokat elzte,

templomaikat elfoglalta. Még Nyitra várába is helyezett el prédikátort s

erre a tisztségre az egykori nyitrai foglyot, Veresmartit alkalmazta. Utóbb,

Bocskay hadainak elvonulása után, Veresmarti az érsekújvári prédikátorrá

lett szuperintendens helyett, komjáti lelkészszé lett, ekkor azonban már buz-

gón olvasgatta a nyitrai várból magával hozott kath. könyveket, kivált

Bellarminnak, a leghatalmasabb hitvitázónak, iratait.

Ezen látszólag jelentéktelen dolognak nagy kihatása lett a nyitra-

megyei protestantizmusra nézve. Veresmarti kezdett az általa tanítottak igaz-

ságában kételkedni s mind inkább a katholiczizmus felé hajlani. Az vitázó

kedve s a nagyszombati prédikátorságból kiesett Súrinak incselkedései, való-

sággal elsrangú jelentséget adtak a komjáti lelkészeinek. Forgách Péter és

Gergely, ez utóbbinak neje Perényi Margit, Fövenyes komjáti kántor s néha-

néha Forgách Zsigmond képezték az ottani társaságot, Az mvelt, olvasott

körükben hangzott el az els verseny-prédikáczió két kálvinista lelkész

:

Súri és Veresmarti között, a hitrl, mely üdvözít.

A két felekezet, a helvét és az ágostai, kezdetben nem volt .valami igen HeIvét
t

e

â a
é

k
s :

élesen elválasztva egymástól. A galgóczi prédikátor, Samareus Máté például,

mind a két felekezetet szolgálta s halála után, a Thurzók befolyása háttérbe

szorította a kálvinistákat s az új prédikátor : Szoczovinus Elek már tisztán

az ágostai hitvallásnak élt. Ezek a dolgok szülték azután a nyitravármegyei

helvétek között azt a mozgalmat, hogy a két felekezet egyesüljön egymás-

sal. E czélból a pozsonyi 1608-iki országgylésre men kálvinista prédiká-

torok elz értekezletet tartottak a pöstyéni fürdben s innen Dobronoki

vezetése alatt Pozsonyba mentek, hogy ott a dolgot nyélbe üssék. Azonban
a lutheránusok közül csak Politoris Jakab prédikátor jelent meg s az is

kijelentette, hogy tárgyalásokba nem bocsátkozik s csak a kívánalmak

meghallgatása végett küldetett ki.
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Veresmarti
katholizál.

Kálvinista
egyházak.

Evangélikusok.

Pázmány.

Igen meggylt a bajuk a nyitravármegyei kálvinista prédikátoroknak a

folyton kétked Veresmartival is. Minthogy attól tartottak, hogy a nagyhír
prédikátor utóvégre is katholikussá lesz s ezzel nagy csorbát ejt ügyükön,

kételyeit ismételt zsinatokon, 1609-ben a barsi zsinaton, november 17-én

a komjáti zsinaton, 1610márczius 21-én ismét a komjáti zsinaton tárgyalták.

Mindez azonban nem használt, Veresmarti csakugyan katholikus lett és

nemsokára Sellyén mint plébános mködött, st a nyitrai fesperesnek,

hihetleg Lósy Imre esztergomi kanonoknak társaságában, megjelent az

ürményi zsinaton is, hogy ott áttérését egykori hívei eltt megmagyarázza.

Forgách érsek halála után, mely 1615-ben hirtelen következett be, a

protestantismus ismét az erszakos térítéshez fogott. Egymásután elfoglalták

a katholikus templomokat s azokba prédikátorokat ültettek. Még Sellye, a

primási birtok, egykori jezsuita-társház székhelye sem kerülte el a tem-

plomfoglalást s a jezsuiták örökébe prédikátor ült.

A pozsonyi értekezleten vallott kudarcz után különben a két protes-

táns felekezet élesen elvált egymástól. A helvét hitvallású felekezet a nyitra-

vármegyei lelkészségeket a dunáninneni superintendenczia komjáti szenio-

rátusába osztotta be. Kálvinista lelkészekkel bírtak a XVII. század közepéig,

st több helyütt egész a szatmári békét követ napokig : Ürmény, Érsek-

Újvár, Sellye, Kamocsa, Jook, Czabaj, Szent-Mihályúr, Kolon, Szered és

Szakolcza. Ide tartoztak még más vármegyékbl : Udvard, Farkasd, Deáki,

Perbete, Csúz, Szögyén, Ölyved, Farnád, Jászfalú, Szemere, Csehi, Loot,

Óhaj, Jus, Baratska, Joholy, Ozdöghe, Nagy-Mánya és Bélád. Mint els

komjáti seniort, Lampe története Czene Pétert említi, mint utolsót Kis-

Komáromi Istvánt 1724-bl.

A lutheránus felekezet már nagyobb elterjedésnek örvendett. A Thurzók

engedélyével és védelme alatt elfoglalták a javadalmas bajmóczi prépost-

ságot s azt a dunáninneni szuperintendenczia székhelyévé tették. Az els

szuperintendens Abrahamides Izsák bajmóczi prépost volt. Utódai úgy a

szuperintendencziában, mint a prépostságban Dióssy András és Fábri Balázs

voltak. Martini Miklós csejtei lelkész, mint szuperintendens már vágujhelyi

prépost lett, vagyis ennek javadalmait élvezte. 1685— 1713-ig nem volt

szuperintendens, míg végre Mohi Illés következett, a kit Torkos Mihály

követett, de ezek már semmiféle kath. egyházi javadalmat sem élveztek.

A nyitramegyei lutheránus lelkészségek hat fraternitásba voltak osztva.

És pedig : a berencsíbe 12 lelkészséggel : Pritrzsd, Jabloncza, Berzova, Szenicz,

Holics, Szakolcza, Szobotist, Verbóez, Turoluka ós Pozsony megyébl

:

Lévárd, Malaczka, Pernek, Széleskút, Szent-Miklós ; a csejteibe, melyhez
tartoztak : Miava, Krajna, Vagyócz, Ó-Tura, Botfalu, Lieszkó, Vág-Ujhely,

Szentkereszt, Csejte, Lessetice, Verbó, Bassócz, Veszela, Kosztolány; a

galgócziba : Modrova, Hrádek, Vág-Szerdahely, Pöstyén, Drahócz, Keresztúr,

Surov, Zéle, Bucsán, Galgócz, Szent-Péter, Udvarnok, Pásztó, Kúti, Melsicz,

Vasárd, Attrak, Dióssi ; — a tapolcsányiba : Rippény, Csermány, Psolovcze,

Baj na, Bellesz, Vitkócz, Sissó, Nadlány, Koros, Appony, Kovarcz, Ny.-Zerda-

hely, Szolcsán, Tapolcsány ; — a bajmócziba : Gajdéi, Német-Próna, Brzán,

Handlova, Chrenócz, Kós, Divék, Kosztolna, Privigye, Pravenecz és a

sempteibe : Sempte, Újlak, Kolon, Kis-Báb, Egerszeg, Emke, Érsekújvár,

Hódos nev községekkel. Ez utóbbi testvérületrl azonban Klanicza nev
régi történetirójuk, a kitl ez adatok fennmaradtak, maga is elismeri, hogy
az inkább kálvinista volt. A lutheránizmus ugyanis csak a tótok és a néme-
tek között tudott hódítani s ott terjedt el, st ma is jobbára csak ott virág-

zik. A magyarok inkább az erteljesebb kálvinizmus felé hajlottak.

Pázmány érsekké való kineveztetése hatalmasan megakasztotta a pro-

testantizmus elhaladását. Már elbb számos furat térített volt meg, a kik
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BÁRÓ EDELSHEIM-GYULAY LIPÓT,
a frendiház tagja.

azután a „cujus regio, illius religio"

elvénél fogva, erszakkal megtérí-

tették a birtokaikon lakó népet is.

Ebben is, mint egykor a protes-

tantizmus elmozdításában, a Thur-

zók és Forgáchok jártak ell.

Mikor visszatértek az si hitre,

elvették a templomokat s elzték

a prédikátorokat. így Mihály gr.

Holicson, hol 800 lutheránus és 2

katholikus lakott, a prédikátort

egyszeren elzte s helyébe kath.

papot ültetett. így tett Keresztúron,

Semptén, Galgóczon és egyebütt.

Daczára Pázmány erteljes

mködésének, önfeláldozó fpász-

tori gondjainak, a kath. egyház

Nyitrában, ez idben, még igen

szomorú képet mutatott. Az eszter-

gomi egyházmegyében, 1626-ban

végrehajtott egyházlátogatások

adatai szerint, a nyitrai fesperes-

ség területén összesen csak 29 plébánia volt s ebbl is csak 21 vala betöltve.

A sasvári fesperesség területén 10 plébános mködött, kik közül 4 igen

gyanúsan viselkedett. Anyakönyveket az egész kerületben sehol sem vezettek,

st sok helyütt a szentségek kiszolgáltatásához szükséges olaj is hiányzott.

A papság anyagi helyzete is sok kívánni valót hagyott.

A szántóföldek száma 2-27, a réteké 2—19 köböl között váltakoztak. Gazdagabb
plébániák közé tartozott a janolehotai, melynek 53 köböl szántóföldje, 17 kocsi szénája
termett. A hívek látták el fával s kapott tlük még 70 köböl búzát, ugyanannyi zabot,

160 dénár pénzt és 30 iteze sört. Egyes részei azonban a plébániának oly távol estek a
templomtól, hogy a hívek rimánkodva kérték a fó'esperest, hatna oda, hogy a plébánia
megosztassék. A sasvári plébánosnak nem volt földje, de a községtl kapott tüzelfát és

57 forintot, a 3 fiókegyházban a nemesektl és egytelkes gazdáktól egész, féltelekesektl
fél, fertálytelekesektl egy negyed mér zabot, a zsellérektl 12 dénárt ; a korcsmában
kimért minden akó bor után két itcze járt neki. A holicsi plébános birtokát 6—4 zsellér

munkálta. Az érsekújvári plébános kapott az uradalomtól 45 forintot és 40 mér búzát,
valamint a 4 kerek malom szombati jövedelmét. A vajdáktól 1 frtot, a tizedesektl 50, a
közhajdúktól 25 dénárt s e mellett voltak földjei, rétjei és halastavai. Ez és a nagytapol-
csányi voltak az egész vonalon a legjobb plébániák.

A stola-illetékek csaknem minden plébánián változtak. Keresztelésért 4—6—20 dénár
járt, kihirdetésért majd 1 forint, majd egy pint bor, esketésért 12—18—24—-40—60 dénár és

pint bor, avatásért egy kend, vagy egy kalács, beavatásért, szülés után egy viaszgyertya,
egy kenyér, egy tyúk, egyszer temetésért 12—20—24—25 40 dénár. Czétényben a beteg
látogatásért 12 dénárt fizettek.

Az 1630—34-ben tartott egyházlátogatási jegyzkönyvbl kitnik, hogy
a kath. papok egy id óta igen mértéktelen életet éltek. Számos ily papról

emlékeznek meg e hiteles adatok s kétségtelen, hogy sok és nehéz mun-
kába került, míg a fpapnak a rendes állapotokat visszavarázsolnia sikerült.

A szatmári béke után a katholiczizmus kezdett ismét túlsúlyra ver-

gdni. Az 1715-iki országgylés már megnyirbálta a protestánsok 1687-ben

biztosított jogait s az 1728-ikí már teljesen az uralkodó vallás talaján áll.

1737-ben már a kamarai biztos annyira merészkedik menni, hogy a szakol-

czai polgároknak meghagyja, hogy a házi gazda vagy a családbeliek, bír-

ság terhe alatt kötelesek a beteg protestánshoz a kath. plébánost meg-
hívni. Ily körülmények között mind több és több elfoglalt templom kerül

vissza a katholikusok birtokába s mikor II. József türelmi pátense megje-

Kath.
visszahatás.
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lenik, akkor már Nyitravármegye ismét az ország legkatholikusabb vármegyéi-
nek sorába tartozik.

Nevezetes dolog volt a nyitrai egyházmegye történelmében Mária Te-
rézia királyné 1779 július 16-án kelt elhatározása, melylyel a nyitrai káp-
talan kebelében a nagypréposti állást szervezte. Ugyanekkor rendezte a káp-
talan vagyoni viszonyait és saját maga vizsgálta felül azokat a tervezete-

ket, amelyek szerint a nagypréposti lak, a királyn örök emlékoszlopa, fel-

épült.
Pléb

iyözáSa
Zaba"

Az egyházmegye szempontjából még nevezetesebb mozzanat volt a

plébániák szabályozása II. József által. Az általa kiadott s minden részletre

kiterjed Regulatio parochiarum értelmében, a nyitrai egyházmegyében 38

új plébániára és 41 káplánságra lett volna szükség. Ezek legnagyobb részét

tényleg fel is állították. A plébániák rendezése eltt volt az egyházmegyé-
ben 95 plébános és 30 káplán. Ezek száma a rendezés után így alakult

:

128 plébános, 15 helyi káplán és 68 segédlelkész ; vagyis a lelkószked pap-
ság száma 86-al növekedett.

Az 1848-iki összeírás szerint a nyitrai egyházmegye Trencsénvárme-
gyére, Nyitra- és Barsvármegyék egy részére, mintegy 200 G mf. területre

terjedt ki. Ekkor már 145 plébániát, 88 káplánságot foglalt magában,
amelyek 4 f- és 16 alesperességre oszlottak. A katholikusok száma 282547,

az ág. evangélikusoké 22443, a helvét hitvallásúaké 11, a zsidóké 15546 volt.

VII. TÁRSADALOM ES KÖZMIVELDÉS.

A régi magyar társadalom alkotó elemei az egyház tagjai és a nemes-
ség voltak. A polgári rend, a városok ipart és kereskedelmet üz lakossága,

bár már az Anjouk alatt megersödött, Zsigmond idejében mint önálló elem
jelentkezik, a társaság tagjává még a XVIII. században, st e század els
felében sem fejldött ki. A nemesi kiváltságok kisebb-nagyobb mértékével

biró, de függ viszonyban álló rendi elemek, a várjobbágyság, a várrök, a

vártisztek s a politikai jogok élvezetébl kizárt elemek a társadalmi állás

tekintetében minden számításon kívül estek. II. József kísérletté meg els
ízben e társadalmi állapotok megváltoztatását és uralkodásának tragikuma

épen ezen kísérlet meghiúsulásában rejlik.

Tá^as élet. j± XVI. századtól kezdve a nemesség szétválási folyamaton megy ke-

resztül. A nagyobb vagyon kezdi jogait érvényesíteni. Megszületik a fne-
messég, a mágnások rendje. Ezek sorából kerülnek ki a fispánok, a maga-
sabb országos tisztségek viseli. Megismerkednek az udvari szokásokkal,

látják a fényt, a pompát, a ragyogást s ott váraikban és kastélyaikban ha-

sonlóra törekesznek.

Nyitravármegyében ezt az osztályt a Thurzók képviselik, kik Galgó-

czon és Bajmóczon tartanak fényes udvarokat. A Forgáchok, kik Ghymes
várában és a komjáti várkastélyban laknak ; a Majthényiak Kesselkn

;

a Korláthkeöviek, az Apponyiak, az Ujfalussyak, az Országhok Csejtén,

a Czoborok Szobotiston, Holicson s a vidék egyéb várkastélyaiban, a Révayak,

a Bakitsok, a Bossányiak egyik ága stb.

Arról a fényrl és pompáról, melylyel furaink lakásaikat építették és

berendezték, képet nyújt a brunóczi várkastély, amelyet az omladozó Te-

metvény helyett építettek maguknak a Bercsényiek.

Még a brunóczi kastély pompás termeinél is fényesebbek voltak a gal-

góczi és bajmóczi várkastélyok termei, amelyeknek és a bennök összehal-
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mozott páratlan mkincseknek,

meg bútoroknak látása a mai fej-

lettebb ízlést is bámulatra ragadja.

A lakóházak fényével párhu-

zamosan járt a kényelem és a válo-

gatott élés. Ámbár ez utóbbi tekin-

tetben bizonyos konzervativizmust

tapasztalunk a mind jobban hódító

franczia konyha inyenczségeivel

szemben. Az egyszer ebéd rende-

sen hat fogásból állott. Este ren-

desen hat fogást, ha vendégek

voltak, 20 fogást tálaltak. Ebédre

ilyenkor 15—18 fogás járta.

A konyha-edények vasból és

rézbl készültek.

A rengeteg ételhez képest

nem sok bort fogyasztottak. Thur-

zóéknál például Galgóczon elég

volt naponta 4—5 veder bor, de

azért megtörtént, hogy 4—14 veder

is elfogyott.

A ruházkodás szempontjából is nagy fényzés dívott.

Az ember elámul, ha egy-egy fnemes-leány kelengyéjének jegyzékét végigolvassa.
„Tekintetes és nagyságos Károlyi Éva asszony, néhai tek. és ngos Divék-Ujfalussy András
úr megmaradóit özvegye, tisztességes lakadalmi solemnitást szolgáltatván Klára kisasszony-
nak ngának" 1688-ban, mikor Berényi Györgyhöz adta nül, egész vagyont adott kezé-
hez. A 15 drbból álló aranymívek közül csak azt a gyémántos aranylánczot említem fel, a
mely ötven boglárból állott s a melyekben 150 gyémánt volt elhelyezve. Az ezüst-mívek
száma 9 drb volt. Igen szép volt ezek közül ..egy öreg, kívül-belül megaranyozott ezüst
kupa, emberformára csinált ezüst fogantyúval, kivül ezüst virág" volt felül.

A szoknyák száma kilencz vala. Volt közöttük egy testszín bársonyszoknya, me-
lyen egy arasztnyi széles, három rend arany és ezüsttel egyvelített csipkével volt prémezve.

Égy másik, publikán szín atlasz-selyemszoknya volt. Ezen négy rend három ujjnyi arany
csipke és azonkívül egyvelített fekete selyemcsipke díszlett. Volt hozzávaló prómezett vál-

las is. Öt mentécskét is kapott a kisasszony. Az els világoskék, sima bársonyból készült

;

kerekded széles arany és ezüsttel egyvelített csipkével prémezve és hiúz mállal bélelve.

Az ágynem is hasonlóan gazdag volt. A hat paplan közül az egyik kék-arany virágú
tenzenella volt s egész kerülete veres sima bársonyból készült. A lepedk között volt kar-

mazsin szín, aranynyal-ezüsttel átsztt, ugyanolyan szín csipkével a körületin ; volt zöld

selyemmel, aranynyal varrott leped s ehhez való olyan varrású vánkoshéjjak. Volt egy sárga
szrselyembl varrott reczés leped és hozzá hasonló vánkoshéj. A közönséges ágynem
reczés vászonból és gyolcsból készült.

Az „ingek és elkötk" sznma 29 volt. Ezek részint patyolatból, részint fátyolféle

szövetbl készültek. Az abroszok és kendk — számra nézve 140 — czérnavászonból és

kamukából készültek. Nagyobb részük hímes vala. így az egyik grifmadár-formára sárga
szrselyemmel volt kivarrva. Ehhez járult még 200 rf házi vászon, melybl 150 mángo-
latlan, 50 megmángolt vala. A párnák száma 26 volt. Ezen drágaságok természetesen anyá-
ról leányra szálltak. Legalább a Klára kisasszony hozományában lév arany- és ezüstmívek,
vagy mint rendesen mondani szokták „arany és ezüst marhák" jobbára, mind ott szerepel-

nek anyjának Br. Károlyi Éva asszonynak 1670-ben kapott hozományában.

A fnemeseket rangban a birtokos-nemesek, a ma földesuraknak ne-

vezett osztály követte. Ezek teljesen a társaság tagjai voltak. Minden

fúri lakomára és ünnepélyre meghívattak s a fasztalnál foglaltak helyet.

Udvarházuk tájéka és élelmezésök, kisebb méretekben, ugyanaz volt, mint

a mágnásoké.

Az uraság lakása az udvar felül széles, fedett tornáczban végzdött

;

ebbl nyíllott az elház, azután a lakószoba és végre a nappali szoba. A
cselédházban egy szoba és közvetlen mellette egy istálló volt. Ez is tor-

náczczal volt ellátva. Az udvar egy része ketté volt átalakítva. A ház alatt
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tágas pincze volt, mely eltérbl, fels- és alsó-pinczébl állott. Ha ehhez
egy földesúri lakban még az ebédl palotát, az asszony és a gyermekek
szobáját, meg a rendesen külön épületben elhelyezett vendégszobákat
hozzáképzeljük, elttünk áll egy XVII—XVIII. századbeli kisebb úri-

ház képe.

A lakószobában, melyet latinosan hyppocaustumnak mondtak, rendesen két ácy
egy-két kisebb és egy nagyobb diványszer szék, egy nagyobb és egy kisebb asztal, egy
imazsámoly állott. A falakat rendesen egy-két festett kárpit, a padlót egy-két sznyeg
fedte Kivált a török idben igen használatos volt a keleti sznyeg, st a párnázott szék is.

A falak mellett állottak a szekrények, almáriomok. Sok helyütt ezek, mint az régibb há-
zakban ma is látható, a falba voltak beékelve. A nappali szobában néhány széken ós egy-
két kisebb asztalon kivül, a nagyobb és kisebb ládák serege állott. Ezekben volt elhelyezve
az arany és ezüst „marha", a nagyobb gondot igényl ruházatok és a fehérnem. Az ebédl-
palota egyik falánál a pohárszék állott. A másik és hosszabb fal mentében pad vonult, a
mely eltt az ebédl-asztal volt elhelyezve, mert seink, ha csak lehetséges volt, háttal a
szoba fala felé, arczczal a bejárat felé fordulva szerettek étkezni. A bútorok ez idtájban még
igen drágák lehettek s azért nagy becsben tartattak. Ez magyarázza meg, hogy miért volt
oly kevés bútor egy-egy úri házban. Lariss Szaniszló kanonok 1649-iki végrendeletében
panaszosan említi, hogy az a csúf szokás uralkodik, miszerint az asztalokat és székeket a
haldokló szobájából el szokták lopni. két asztalára és 6 székére nézve úgy intézkedik
hogy azok utódjának adassanak át. A tornáczban, rendesen a falakon, sokszor állványokon!
a katonai felszerelések, a finomabb lószerszámok és a vadász-eszközök állottak. Csaknem
minden úriháznál volt még egy külön helyiség, a fürdház, melyben a rendszerint ónból
készült mosdó-tálak és korsók, valamint egy-két fürdkád volt. A kertben virágokat, de
kivált gyümölcsfákut tenyésztettek.

Az eveszközök még a XVII. században is ritkaság számba mentek.
A fnemeseknél ebben is nagy fényzés nyilvánult. Az edényeknél a kupa és a fö-

deles pohár játszotta a fszerepet. Thurzó Györgynek 1612-ben volt 56 ezüst kupája, melyek
összesen 310 girát és 9 latot nyomtak. A 82 födeles pohár 290 gira 2 lat volt. 40 drb
harangalakú pohár 156 gira 05 latot nyomot stb. Ezüst-kannája volt 10, mosdó-medenczéje
17, csszéje 33, melyek közül egy „öreg porczellana". Az ezüst palaczkok száma 5, a só-
tartóké 11, a gyertyatartóké 20. E roppant gazdagság mellett is csak 113 kanál, 75 villa
volt a háznál.

Rendkivül érdekes képet nyújt a nyitravármegyei társadalmi életrl

Tollius dinsburgi fiskolai tanár. 1687-ben utazott Magyarországban és meg-
fordult Nyitravármegyében is. Utileirása az amsterdami Witsen Miklóshoz
intézett levelek alakjában látott napvilágot. Sok hibás és felületes adat
mellett, elég élénk megfigyelési képességrl tesz tanúságot. S ámbár pél-

dául az érsekújvári erdrl irt soraihoz sok szó fér is, egészben véve mégis
nagy hálára kötelezte le a megye közönségét.

Komárom fell érkezett Érsekújvárba, úgy május végével. A vár és

az alatta, elterül városka, a kiállott ostrom után csaknem teljesen ro-

mokban hevert.

Kalauzom, úgymond, aki az ostromban maga is részt vett, beszélte, hogy kevéssel
elbb 400 török könyvet, a melyeket a morabodusnak, török papnak könyvtárában talált,
társaival a tzbe dobott. Ezen reám kellemetlenül ható tettre én azzal válaszoltam, hogy
minden egyes könyvért legkevesebb ejry tallért adtam volna. így büntettem meg ennek az
embernek katonai gonoszságát és elvetemedettségét ; igen fájt neki ugyanis, hogy ily nagy
nyereséget, melyre oly könnyen szert tehetett volna, elszalasztott. Miután tehát megvételre
való török könyv itt egy sem volt többé, a két romban hever templomot kutatta át s az egyik-
nek homlokzatára, a másiknak karzatjára arany betkkel írt feliratokat másolta le. Az egyik
templom egészen romokban hevert, a másik azonban még helyreállítható vala. Ez utóbbi
négyszög volt, oldalt nagy gömböly ablakokkal. Belül oszlopsorokkal három hajóra volt
osztva. A kelet felé néz oldalhoz gömböly karzat támaszkodott, a torony a déli oldalon
elhelyezett bejárat fölött emelkedett. Maga a város kicsiny és csupán két kapuval bir.
Különben éppenséggel nem olyan nagyon ersített hely, mint a milyennek a hír mondja.
Hat bástyája van csupán és ezeken kívül semmi sincs, a mi védené. A Nyitra folyó ugyanis— inkább patak, mint folyó — serami ersséget sem nyújt s némileg a várárkoktól el is
van távolítva. Csodálkoztam, hogy az ostromlók sánczai, árkai és faltör ágyúi még mindig
a vár köriil voltak ; oly állapotban van, hogy, ha a török, a mit Isten távoztasson el, vissza-
jönne, három napig sem tarthatná magát. És e mellett oly megvetést észleltem a császári
katonákban a török iránt, hogy cseppet sem látszanak tlük félui . . . Újvárhoz, a hegyek
felé menve, legközelebb Nyitra városa fekszik. Püspöki székhely, melyet az elbbi török
háborúban hódítottak vissza. A lázadók itt is kegyetlenkedtek s csaknem az egész várost
felgyújtották : bizony alig-alig heveri ki e bajt. Keresztül folyik a városon a Nyitra vize,
melytl nevét is kapta. Innen hat, Újvártól egy mértföldnyire e folyó a Vággal egyesül.
A vár meredek és magas sziklára van helyezve, mely a városra néz. Lassan emelked út
vezet hozzá s innen mesterségesen, a túlsó oldalról a természet által van védve : csak a
közel fekv hegy l.'.tszik a várnak ártani. Az utakat, a melyek a rablók miatt veszélyesek
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voltak, a vármegye biztosakká tette. Innen
az át, mintegy hatodfél mérföldre, rend-

kívül szép és termékeny völgyben vezet,

szántóföldek és dombok között. Minden
ezer lépésre egy-egy falu tnik fel . . .

A talaj ott olyan termékeny, hogy minden
trágyázás nikül vetik el a kaszás és

egyéb növényeket. Csak húza alá kell

trágyázni a földet.

Nagy-Tapolcsányban, melyet kisded
városkának nevez, a katonaság kezébe
került Tolliusunk s mivel az altisztek

kémnek nézték, várnia kellett, míg a f-
tiszt meg nem érkezett

Bossányban — úgymond — oly lát-

ványosság tanúja voltam, aminnek még
soha s amely igen kellemesen lepett meg
Este kilencz óra tájban a Nyitra vizébe
mentem, hogy az úti port lemossam ma-
gamról. Alig léptem ki a vízbl, jönnek
velem szembe ingbe és alsószoknyába
öltözött leányok és fiatal menyecskék.
Mintha ott sem lettem volna, oly feszte-

lenül vetették magukat a vízbe és igen

kitartóan tíszkáltak benne. Azt hiszem,
ha valamelyik a ruhája rizetét reám
bízta volna, mint az a bizonyos n, ki

Aristaenetus els epistolájában szerepel,

azt az egész görög költeményt, az utolsó

betig, elszavalhattam volna : mert nem
kevésbbé voltam elbámészkodott. Voltak
köztük oly szépek, hogy Priamust és
Nestort megindíthatták volna ; mennyivel inkább engem, aki a férfikor delén vagyok."

Sajnos, hogy az akkori zavaros idk s a falvakban szanaszét elhelyezett katonaság
miatt a jeles utazó megváltoztatta eredeti tervét s a helyett, hogy a megyén keresztül
Trencsénbe, innen a Vágvölgyön át Pozsonyba ment volna, Nova-Vesztó'l egyenesen a bánya-
városok felé indult s így útleírásaiban Nyitravármegye nem szerepel többet.

A köznemesség nem tartozott a társaságbéliek közé. Ha valamely

kiválóbb alkalom ötletébl a fúr birtokaival szomszédos kis nemesek hiva-

talosak is voltak, külön asztalnál, az udvarbíró elllése mellett étkeztek.

Háztartásuk, melyre nézve részletes adatunk nincs, kétségtelenül alig külön-

bözött egy mai jobb módú paraszt háztartástól.

A tudományos élet tzhelye a káptalan volt. A kanonokok legnagyobb Tud°™
t

ányos

része magyarul beszélt, st a nyelvet még hivatalos okiratokban is használ-

ták, így 1613-ban Gyöngyössy István, 1618-ban Somogyi Gergely, 1630-ban

Kecskeméthy Benedek, 1641-ben Balka Miklós magyarul végrendelkeztek.

Zörögh Mihály 1632-ben kelt végrendelete oly zamatos magyarsággal van

írva, hogy Pázmánynak is becsületére vált volna.

A káptalan csaknem minden egyes tagjának hagyatékában találunk

könyveket. Grádeczi Domchycz János dolgai között 44 könyv van felje-

gyezve, a melyek az akkoriban legdivatosabb hittudományi mvekbl vol-

tak igen ügyesen összeválogatva. A magyar könyvek közül Telegdy Miklós

prédikácziói, Kanizsay katekizmusa volt meg. A latin mvek közül Dyo-
nisius Carclinalis, Marmotrectus, Ranzanus, Erasmus Rotterodamus, Zsám-

boki munkáit bírta. Volt egy Aesopusa, több szótára, Cicero szónoklatai és

egy orvosi könyve is. Nem csoda tehát, hogy már 1581-ben három hivatá-

sos könyvköt élt Nyitrán. Balasi Gáspár és Zorad György valószínleg a

fels-városban és Byladi Péter, ki a káptalan-utczában lakott.

A nyitrai kanonokok sorában különben több országhír író nevével

is találkozunk.

A nyitrai káptalan elkel voltára mutat az a körülmény, hogy a XVII.

század végétl a XIX. század els két tizedéig 12 püspök került ki kebe-

lébl, a kik között nagyhír férfiakkal találkozunk. Ezek : Mossóczy Zaka-
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riás nyitrai, Dávid Pál pécsi, Lósy Imre egri püspök, majd esztergomi érsek,

Deáky László boszniai, Zongor Zsigmond csanádi, nagyváradi s utóbb

váczi, Tarnóczy Mátyás csanádi, Fenessy György csanádi, utóbb egri,

Haskó Jakab nyitrai, Szörényi László szerémi, gróf Révay János szepesi,

Kámánházy László váczi és Belánszky Imre beszterczebányai püspökké lett,

Nyitravármegye közönsége mindenkor kiváló gondot fordított az erköl-

csök javítására és ápolására. A megye jegyzkönyveiben számos ilynem
rendelkezésekkel találkozunk.

Anyagi érdekek. Nagy gondot adott a megyének az élelmi szerek és háztartási szerek

limitácziója, ármegszabása is. A kereskedk és iparosok sokszor felhasznál-

ták az alkalmat, hogy a zavaros viszonyokból hasznot húzzanak. Felverték

az árakat s ily módon sarczolták az amúgy is elszegényedett népet. A
megye ilyenkor mindig közbelépett, meghatározta a legszokottabb czikkek

árát, és azok megtartását, bírság terhe alatt, tette kötelezvé.

Az els ily limitácziót a megye 1598-iki jegyzökönyvében olvassuk. E szerint került

:

egy libra borjú- vagy marhahús 3 dénárba, egy kappan 7 dénárba, egy kacsa 8 dénárba,

egy csirke 3 dénárba, egy pulyka 10 dénárba, egy rf zöld posztó 18 dénárba, férfi-czip

párja 60 dénárba, ni czip párja 32 dénárba, férfi-saru párja 25 dénárba, ni vagy gyer-

mek-saru párja 16 dénárba.
1602-ben pedig ily árszabást találunk: egy nagy ökörbr ára 3 frt., egy szbr 2

frt., tehénbr 1 frt 50 dr., bárány- és borjúbr 25 dr., a férfi czip vagy saru ára már 75

dr., ni czip vagy saru ára már 35 dr
,
gyermekczip vagy saru ára már 75 dr., egy

férfi-sandái 25, ni 15 dr., a hús ára libránként 3 dr., a fagygyúé 8 dr.

1811-ben már ez árakban igen nagy különbözet mutatkozik. Ekkor volt: marha- és

borjúhús 42 dr., ürühús 38 dr., a disznóhúsé 48 dr., egy csomag gyertya 3 frt., egy darab
szappan 2 frt 40 dr., faggyú 2 frt 30 dr.

Két évvel késbb megsznik e szertelen drágaság. A megye 1813-ban,

1814-ben, 1817-ben és 1831-ben is foglalkozik az árak meghatározásával.

A megye figyelme kiterjedt végre a szolgálati viszonyra is. Az 1811-

ben, november 5., 6., 7-én tartott megyei közgylés az els rangú ökör-

hajtsár fizetését évi 18 írtban, a másodrangúét 16 frtban, a kis béresét 14

frtban állapította meg.

Az arató rész meghatározásával a megyei közgylés 1818., 1822., 1824

és 1831-ben foglalkozott s azt következképpen áUapította meg:

A járás neve

vágujhelyi járás

szakolczai

bodoki .

bajmóczi

két nyitrai járás

1818

szi
után

kereszt

tavaszi-

ból
kereszt

12-dik

11-dik

12-dik

11-dik

12-dik

11-dik

11-dik

12-dik

11-dik

11-dik

1822

szibl

12-dik

12-dik

12-dik

tavaszi-

ból

11-dik

12-dik

12-dik

12-dik

11-dik

1824

szibl tavaszi-

ból

12

12

12

13

12

11

12

12

12

11

1831

szibl

12

12

11

13

12

tavaszi

ból

11

11

11

12

11

Megyeháza.

1846-ban és 1847-ben éhínség uralkodott az országban. Ennek enyhí-

tésére a megye deczember 14-én 24000 peng forintot vetett ki a birtokos-

ságra, az országgylési költségek fedezésére felállított kulcs szerint. Azon-

ban mindez elégtelennek bizonyult a nagy nyomor enyhítése. 1847. már-

czius 15-én tehát a megye átírt a tartományi bizottságok figazgatóságá-

hoz, kérve, hogy a megyei Ínségesek részére a kincstártól 50000 frt köl-

csönt eszközöljön ki. A pénzt 3°/ -ra 4 év alatt negyedévi részletekben

való törlesztés mellett kérte. Ezenkívül kért a 31547 ínséges részére, a kik-

nek 1
/3-& teljesen vagyontalan, megfelel gabona, és liszt-mennyiséget.

A vármegye székházának építését, a megyei karok és rendek 1614-ben



Nyitravármegye története. 677

UZOVICS PÁL,
a frendiház tagja.

határozták el. 1615-ben már az

építés annyira elrehaladt, hogy a

falak az alapokból kiemelkedtek.

Ekkor ujabb adót vetettek ki e

czélra, és pedig minden jobbágy-

és zsellérporta után 50 dénárt szed-

tek. Az egész összeg tehát, a me-
lyet a székház építésére pótlólag

szántak, 258 frt 98 dénár vala.

Természetes, hogy ily eszközökkel

igen gyarló székházat lehetett lé-

tesíteni. Hozzájárult az is, hogy
az épület a sok háború, ostrom

és viszontagság között nagyon meg-
rongálódott és czéljának nem igen

felelt meg. Mindazáltal a megyei

székház bvítésére csak 1823-ban

gondoltak. A márczius 4-iki gy-
lésben elhatározták , hogy ezen

czélra széleskör gyjtést rendez-

nek s e határozatot foganatosítot-

ták is. így jött létre az a hatalmas szép épület, mely az ujabb idk nagy
harczainak színhelye, Nyitravármegye lüktet szellemi életének központja.

A homlokzatára tzött megyei czímer büszkén tekinthet szét a megye
minden tájára, mert gondolkozásban és érzésben magyar, tetterben és

munkálkodásban serény nemzedék munkálkodik szárnyai alatt , az édes

haza felvirágoztatásán, a honfitársak boldogításán.

A vármegyét kormányozott fispánok és alispánok neveivel fejezzük

be a vármegye történetét. Ezek következk voltak

:

Róbert Károly az Olaszországból bejött III. János nyitrai püspököt
Nyitravármegye fispánjává nevezvén ki 1302-ben, ettl fogva csaknem öt

évszázadon át, — egészen 1777-ig, a nyitrai püspökök voltak Nyitravármegye
fispánjai. Id szerint való sorrendben III. János után, ki 1328-ig töltötte

be ketts méltóságát, következett: a lengyel herczegi családból származott
Messlco, a Joannita-rend Prior-ja (1328—1334) ; F. Vitus de Castro Ferreo,

vagyis Vasváry (1334— 1346); Monoszlói Miklós, aki esztergomi prépostból
lett nyitrai püspökké, késbb kolocsai, majd esztergomi érsekké (1347—1349);
Nikolaus IV. de Frankó (1349—13—) ; F. Stephanus I. de Insula, vagyis
Szigethi István, késbb kalocsai érsek, ki a jeruzsálemi Patriarcha czimót is

bírta (1350— 1367); Ladislaus I de Demjén (1367—1372); F. Dominieus
(1372—1384); Demetrius (1387—1388); Gregorius I (1388—1392); Michael
II. (1393—1399); PetrusII. (1399-1403); F. Hinco vagy Henricus, a zobor-
hegyi szt. Hyppolyt- apátság gubernátora (1404 —1427) ; Berzencey György
(1429—1437); Dionysius Szech de genere Balogh, ki késbb bibornok lett

(1437—1439); Symeon, Ulászló király legfbb kanczellárja (1439—1442);
Chetneki Belek László (1442—1447); Nicolaus V. (1447—1456); Vethési Albert

(1458—1459); Elias (1460); Debrenthei Himfi, Tamás, Zágrábból a vissza-

térhetés jogával (cum jure eo redeuncli) kinevezve, egyszersmind a pan-
nonhalmi apátság jószágigazgatója s a szegzárdi és zeek-i apátság gu-
bernátora (1463—1480); F. Gregorius II. (1483—1492); Sánkfalvay Antal
(1492—1500); Báehkai Miklós (1500—1503); Szathmáry István (1503);
Bethlenffalwai Thurzó Zsigmond, ki aztán erdélyi, majd nagyváradi püspök
lett (1504); Polner János, elbb nagyváradi kanonok, a királyné secre-

táriusa, aki azonban meghalt, mieltt megersíttetett volna nyitrai méltó-
ságaiban (1504) ; Bajoni István, nagyváradi kanonokból, majd sárospataki
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plébánosból lett elébb szerémi, aztán nyitrai püspök (1505) ; Podmaniczky

István, ki a mobácsi vész után Zápolya Jánost, majd I. Ferdinándot és

feleségét, Anna királynét megkoronázta (1514—1528) ; Bethlenfalwai Thurzó

Ferencz, ki azonban mint püspök nem is lett fölszentelve, a püspökséget

elbagyta és apostata lett, vagyis a lutheránus bitre tért (1534—1557);

Paulus Abstemius, máskép Bornemisza Pál, királyi helytartó (1557—1579);

Mossóczy Zacharias (1582— 1587); Fejérkövy István, királyi helytartó, késbb
esztergomi érsek (1587— 1596); Forgách Ferencz gróf (1596 — 1607); Szuhay

István (1607); Lépes Bálint (1608—1619); Telegdy János (1619—1644);
Magyarbéli Bosnyák István (1644); Püsky János (1644—1647); Szelepchényi

György (1648—1666); Kollegradi gróf Kollonich Lipót, nyitrai püspökbl bécs-

újhelyi, aztán gyri püspök, késbb kalocsai, végre esztergomi érsek és

bibornok lett (1666—1669); Erdödi gróf Pálffy Tamás (1670—1679); Gubasóczy

János (1680— 1686); Korompay Péter (1686—1690); Hassko Jakab, nyitrai

kanonokból váguj helyi prépost lett, aztán nyitrai püspök, de méltóságait

elhagyva visszatért Vágujhelyre prépostnak (1690— 1691); Elefánthi Jáklin

Balázs, L. B. (1691—1696); Mattyasovszky László (1696— 1705) ; Erdödy Ádám
gróf (1706—1736); Harrach Ern gróf, ki a római követségnél volt s nyitrai

püspökké neveztetett ki, de püspöki székét a Nyitravármegyében 1738-ban

dühöngött pestis miatt nem foglalta el (1737— 1739) ; Galanthai gróf Eszter-

házy Imre, ki elbb esztergomi prépost s doriai fölszentelt püspök volt

(1740—1763); s végre a püspök-fispánok sorát Gusztinyi János zárja be,

ki méltóságait 1764-tl 1777-ig viselte.

Az ezután következett fispánok már a megyebeli nagybirtokosok so-

rából neveztettek ki: 1777-ben gróf Forgách Miklós, 1798-ban gróf Erdödy

József, 1813-ban báró Perényi János (administratorrá,), 1825-ben báró Malonyai

János, 1838-ban báró Mednyánszky Alajos, 1845-ben gróf Károlyi Lajos, 1848-

ban báró Jeszenák János, lH61-ben gróf Károlyi Lajos, 1862-ben Beznák Ignácz

(helytartónak), 1864-ben Ocskay Rezs, 1867-ben gróf Csáky László, 1876-ban

Frideszky Timól, 1879-ben báró Majthényi László, 1882-ben gróf Berchtoldt

László, 1884-ben gróf Gijürky Ábrahám, 1887 ben Szalavszky Gyula, s végre

1890-ben Thuróczy Vilmos.

A vármegye alispánjainak névsorát csak az 1571. évtl fogva lehet

összeállítani, mert az elbbi idkre vonatkozó gylési jegyzkönyvek elpusz-

tultak. A meglév jegyzkönyvek szerint: 1571-ben Luka János, 1572-ben
Elefánthy Imre, 1573-ban Olgyay György, 1574-ben Zsámbokréthy Pál, 15S0-

ban Elefánthy Imre, majd Chúzy Benedek, 1583-ban Tárdy János, 1587-ben
Ocskay János, 1590-ben Buchányi Pál, 1600-ban Bossányi András, 1601-ben
Zerdahelyi Mihály, 1604-ben Buchányi Pál, 1605-ben Bossányi János, 1609-

ben Zerdahelyi Mihály, helyettesévé pedig Sándor János választatott meg,
1620-ban Bossányi Boldizsár mint helyettes-alispán választatott meg, 1626-

ban alispánná Sándor László, 1632-ben Elefánthy Lörincz, 1634-ben Koron-
thály István, 1638-ban Balogh Lukács helyettes alispánnak, 1639-ben alispán-

nak Koronthály István, helyettesévé Keresztúry László, 1640-ben alispánnak

Berényi Görgy, 1642-ben helyettesnek Rajcsányi Imre, 1643-ben pedig Alvinczy

Péter, 1644-ben Keresztúry László alispánnak, 1647-ben helyettesnek Rajcsányi

Imre, 1664-ben pedig Gosztonyi Miklós, 1665-ben alispánná Majthényi János,

1666-ban helyettesnek Ordódy István, 1668-ban alispánnak Bossányi Márton,

1669-ben Horváth János, 1670-ben Panni Török György, 1673-ben Köszeghy

Imre, 1674-ben Ordódy László (helyettesnek), 1682-ben Köszeghy Imre, helyet-

tesének pedig Ghyczy Pál, 1684-ben alispánnak Bossányi Gábor, helyettesé-

nek újra Ghyczy Pál, 1689-ben alispánnak Dobsa István, 1693-ban Bossányi

Ádám, 1695-ben alispánnak Skarbala András, helyetteséül Körmendy János,

1700-ben Sándor Béla helyettes alispánnak, ugyan 1705-ben valóságos al-

ispánnak, helyetteséül pedig Raymanos Mátyás választatott, 1706-ban Szélessy

Ferencz mint helyettes, 1709-ben báró Skarbala András és Sándor Béla, ez

utóbbi újra 1712-ben, helyetteséül pedig Mattyasovszky Ferencz, 1720-ban
Vajay István helyettes alispánnak. Az 172ó-ik évtl fogva a megyé-
nek két alispánja volt, egy els és egy másodalispán, akkor választatott

meg els alispánná Dávid György, másodalispánná Nemsovay György, 1730-

ban I. Nemsovay György, II. Hunyady István, 1738-ban II. Bossányi József,
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1740-ben ugyan I. alispánná, II. alispánná pedig Majthényi Bálint, 1746-

ban I. Bossányi Imre, II. Csery Sándor, 1759-ben I. Bossányi Imre, II. Bacs-
Tcády Ferencz, 1763-ban I. BacsJcády Ferencz, II. Dióssy Ádám, 1765-ben I.

Dióssy Ádám, II. Szerdahelyi János, 1772-ben I. Dióssy Ádám, II. Bartakovics

Gábor, 1781-ben I. Dióssy Ádám, II. Bacskády József, 1790-ben I. BacsJcády

József, II. Uzovics Ferencz, 1798-ban I Fabricius Iynácz, II. Thuróczy János,

1803-ban I. Zerdahelyi György, II. Thuróczy János, 1814-ben I. Ghyczy Péter,

II. Thuróczy József, 1820-ban I. Ghyczy Péter, II. Babóthy László, 1825-ben
I. Uzovics János, II. Ocshay Ignácz, 1832-ben I. Ocskay Ignácz, II. Marczibányi
Lörincz, 1837-ben I. Marczibányi Lrincz, II. Emödy János, 1840-ben 1. Vie-

torisz József, II. Bossányi Simon, 1844-ben I. Tarnóczi Kázmér, II. Ghyczy
Károly, 1847-ben I. Tarnóczy Kázmér, II. Ocshay Rezs, 1848-ban I. Ocshay
Rezs, II. Marhhot János. Aztán a szomorú évek alatt elhallgatott a megyei
közélet s csak 1861-ben választották els alispánná Batthyány Ferdinándot,
másodalispánná Zerdahely Inczét, 1862-ben I. Dezseö Tádét, II. Ghyczy Ágostont,

1867-ben I. Kubinyi Zsigmondot, II. Rudnay Istvánt, 1869-ben I. Marhhot
Jánost, II. Thuróczy Bálintot. Ezután 1872-ben országosan rendeztetvén a
közigazgatás, miután ennek körébl az igazságszolgáltatás különválasztatott,

1875-tl fogva újra csak egy alispánt választott a megye s máig is csak
egy alispán van. 1875-ben Frideszhy Timót, 1876-ban Kostyál Pál, 1883-ban
Szalavszky Gyula, 1887-ben Craus István, végre 1897-ben Marhhot Gyula
választatott meg.

A rendszerinti országgyléseken, Nyitravármegyét többnyire két-két követe
képviselte, akiket a szokásos utasításokkal láttak el. A követek névjegyzéke,
csak azóta állítható össze, mióta a közgylési jegyzkönyvek megmaradtak
és riztetnek. Ezek szerint : 1573-ban Sembery Boldizsár és Spáczay Márton,
1580-ben Ujfalussy János és Zermegh János, 1581-ben Chuzy Benedek és

Ziráhy Balázs, 1592-ben Tardy János és Bossányi János (50 dénár napi-
díjjal), 1594-ben Bucsányi Pál és Vizhelety Tamás, 1597-ben, valamint 1598-

ban ugyanazok, 1599-ben Bucsányi Pál és Apponyi Pál, 1605-ben Zerdahelyi
Mihály és Vizhelety Tamás, 1606-ban Bossányi Boldizsár, 1607-ben Bossányi
János és Vizhelety Tamás, 1609-ben Zerdahelyi Mihály és Ujfalussy András
1613-ban Ocshay Gáspár és Ivanóczy Márton, 1614-ben Zerdahelyi Mihály és

Sándor János, 1617-ben Zerdahelyi Mihály és Szászy András, 1618-ban Zerda-
helyi Mihály és Ocshay Gáspár, 16l 9-ben négy követet küldött Nyitravármegye,
és pedig Zerdahelyi Mihályt, Szentgyörgyi Jánost, Bossányi Boldizsárt és Be-
rényi Ferenczet, 1620-tól ismét csak kett küldetett: Zerdahelyi Mihály és

Ocshay Gáspár, 1622-ben Bossányi Boldizsár és Apponyi Balázs, 1629-ben
Sándor László és Zsámbohréthy György, 1633-ban Elefánthy Imre és Sándor
László, 1634-ben Koronthály István és Sándor László (6 frt napidíjjal) 1642.

és 1643-ban Berényi György és Keresztúry László, 1649-ben Keresztúry László
és Egresdy Boldizsár, 1662-ben Keresztúry László és Gosztonyi Miklós, 1681-ben
Keöszeghy Imre és Háncsok János, 1683-ban Ghyczy Pál és Skarbala András,
1684-ben három követet választottak: Bossányi Gábort, Szászy Jánost és Bos-

sányi Mihályt. 1712-ben Báró Skarbala András, Bossányi Gábor és Báró Sán-
dor Bélát 1720-tól 1723-ig mindig Bossányi Gábor és Vajay István választa-

tott meg, 1728-ban Dávid György és Bartakovics Márton, 1741-ben Bossányi
János és Hunyady István, 1750-ben Bossányi Imre és Bacskády Imre, 1790-ben
Bacskády József és Jezerniczky Károly, 1792-ben Jezerniczky Károly és Uzovics

Ferencz, 1796-ban Bacskády József és Zerdahelyi György, 1802-ben Fabricius
Ignácz és Zerdahelyi György, 1805-ben Bartakovics György és Zerdahelyi
György, J 807-ben ugyanazok, 1808-ban Mérey Sándor és Zerdahelyi György 1

1811-ben Jezerniczky Ferencz és Zerdahelyi György, 1825-ben Uzovics János
és Babóthy Imre, 1832-ben Ocskay Ignácz és Bencsik János, 1840-ben Bossá-
nyi Simon és Batthyány Ferdinánd. Az 1848-iki alkotmányozó törvényekkel
a törvényhozás népképviseleti alapon rendeztetvén, s a választókerületek
megállapittatván, Nyitravármegye tiz választókerületébl Tarnóczy Kázmér,
Rudnyánszky János, Markhot János, Kovácsik N., Broyyáni Imre, Simonyi
Ern, Vidor Ferencz, Zelenay Gedeon, Zmertych Károly és Vagyon Antal vá-
lasztatott be az uj képviselházba.

Majd 1861-tl fogva Nyitravármegye orsz. képviseli a következk voltak :
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1861-ben megválasztattak: Tóth Vilmos, Zelenay Gedeon, Búzna Lajos,

Barinyai József, Zmertych Károly, gr. Berényi Ferencz, FrideczJcy Timót, báró

Schmertzing Tádé, Simonyi Simon, herczeg Odescalchi Gyula.

1865-ben : Tóth Vilmos, Zsámbokréthy József, gr. Eszterházy István, Bari-

nyai József, Bencsik György, gr. Berényi Ferencz, Herczeg Odescalchi Gyula,

báró Wodianer Albert, Kuka János, Zerdahelyi Incze, Frideczhj Timót.

1869/72-ben : Tóth Vilmos, Buzinkay Pál, ZsámboJcréthy József, báró Wo-
dianer Albert, Turcsányi Ede, gr. Berényi Ferencz, Jeszenszky Lajos, gr. Szá-

páry Gyula, Ocslcay Rezsó, Brogyányi Vincze, Kuba János.

1872/75-ben : gr. Szápáry Gyula, Horn Ede, Kosztolányi Károly, gr. Esz-
terházy István, Késmárky Károly, Buzinhay Pál, báró Wodianer Albert, Tar-
nóczy Béla, Ocskay István, gr. Berényi Ferencz, Tóth Vilmos, Brogyányi Vincze.

1875/78-ban : ifj. Ocskay Rezs, Markhot János, herczeg Odescalchi Gyula,

gr. Pongrácz Adolf, Koronthály Lörincz, gr. Berényi Ferencz, Szental György,

dr. Krajcsik Ferencz, Tarnóczy Gusztáv, Ocskay István, gr. Berchtoldt László.

1878/81-ben : Tóth Vilmos, ifj. Ocskay Rezs, Ocskay István, dr. Krajcsik

Ferencz, herczeg Odescalchi Gyula, gr. Pongrácz Adolf, Báró Weisz Pál, Kraj-
csik János, gr. Berchtoldt László, Zsámbokréthy József, Markhot János, gr. Appo-
nyi Albert, Mezey Ferencz.

1881/84-ben : Uzovics Pál, Mezey Ferencz, Zsámbokréthy József, ifj. Kál-

mán Imre, gr. Pongrácz Adolf, Sporzon Ern, gr. Berchtoldt László, Kapisztóry

Ferencz, Wagner József, ifj. Ocskay Rezs, herczeg Odescalchi Gyula, Jánossy
János.

1884/87-ben : Latkóczy Imre, Fodor József, dr. Komlóssy Ferencz, Zsám-
bokréthy József, dr. Krajcsik Ferencz, herczeg Odescalchi Gyula, Kapisztóry Fe-
rencz, gr. Pongrácz Adolf, Uzovics Pál, Jánossy János, herczeg Odescalchi Ar-
thur, Zimándy Ignácz.

1887/92-ben : Latkóczy Imre, Zsámbokréthy József, Vietorisz Miklós, Schober

Ern, Tarnóczy Gusztáv, dr. Krajcsik Ferencz, dr. Papánek Lajos, gróf
Pongrácz Károly, Kapisztóry Ferencz, Lévay Antal, dr. Bulyovszky Ignácz.

1892/96. októberig: dr. Janics Imre, gr. Pongrácz Károly, Spórzon Ern,
Zsámbokréthy József, Szalavszky Gyula, Rudnay Béla, Csemátony Lajos, Lévay
Antal, Schober Ern, Zmertich Iván, Vietorisz Miklós, Mérey Lajos, dr. Rud-
nyánszky Béla.

Az 1896. október 28-án lefolyt választásokon az 1896—1901-iki ország-

gylésre a következk választattak : nyitrai vál. kerület : dr. Janics Imre

;

érsekújvári: Craus István (elbb alispán); nagy-tapolcsányi : dr. Bulyovszky
Dezs : verbói : Bulyovszky Gusztáv ; vágvecsei : gr. Széchényi Aladár ; zsám-
bokréti: Zsámbokréthy József; szakolczai : Frideczky Timót ;

galgóczi dr. Rud-
nyánszky Béla ; vágujhelyi : Vietorisz Miklós ; szemezi : Zmertich Iván (vala-

mennyien szabadelv-pártiak) és a privigyei vál. kerületbl: Juriss Mihály
néppárti.



NY1TRAVARMEGYE NEMES CSALADAI.

A ZÉKELYI TÓTH CSALÁD CZIMERE.

agyarország északnyugati részének elfog-

lalása után, — mint a Névtelen jegyz
eladásából értesülünk, Árpád, a Zobor-
tól elfoglalt Nyitra várát több más várral

s a Zsitva folyóig terjed földterületekkel

egyetemben, a gyztes Huba vezérnek
adományozta.

Huba törzsét tekinthetjük tehát a vár-

megye els foglalójának. Az ezen törzsbl
származott Szemere nemzetséggel fenma-

radt okleveleinkben csak a tatárjárást követ idszakban, 1247-ben találko-

zunk, midn IV. Béla király e nemzetségnek a banai vár tartozékát képez
Kued helységet s 30 márkáért, Stugar nógrádvármegyei birtokot adományozza.

A királyság megalapítása utáni els századokból vajmi kevés adat maradt
ránk. A XIII. század els felébl, vagyis a tatárjárást megelz idszakból
csupán két nemzetséget illetleg maradtak fenn oklevelek.

Ezek egyike a Gyr nemzetség, melynek sarja : Sándor comes, Imre
királytól (1196—1204) nyerte a lébényi zárda tulajdonát képezett Sassin
helységet, mely birtokot IV. Béla király 1235—1241 közt ezen zárdának
visszaadott, miáltal e nemzetség megsznt Nyitra vármegyében birtokos

lenni. A másik betelepül Hunt és Pázmán német lovagoktól származó
Hunt-Pázmán genus 1216-ban telepedett le a vármegyében

E nemzetség késbb kiváló szerepet visz a családok történetében. A
tatárjárást megelz korban letelepült nemzetségek közé számithatjuk, bár
közvetlen adataink nincsenek, de a késbbi oklevelek szerint, mint kétség-

telen nyitrai nemzetségek szerepelnek, — a következket : DivéJc, melynek
tagjai 1246-ban Divék, Kernecz, Majthény és Byk si birtokaikon osztoz-

kodnak ; IAponuJc, mely 1247-ben, Megyered helység szomszédjaként említtetik

;

Berencs, Belgyán, Seelchán, Nyárhid és Basman birtokában Végül ide

sorozhatjuk Luchungi Levet, aki az els foglalások idejében bírta Luchung
földjét, ennek harmadik fia : Budur István, az Ocskay család se.

A tatárpusztítás lezajlása után a király adománya folytán számos uj

nemzetség telepszik le a vármegye területén. így 1247-ben az Aba nemzet-
ségbl származott Tamás comesnek Udvarnokot adja IV. Béla király, mely
nemzetség 1268-ban Újlak birtokában fordul el, 1274-ben V. István király

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. SG
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adományából Tavarnok és Ursed, 1297-ben csere utján Kelecsény, Galgócz
Galantha stb. birtokába jut. A Csák nemzetség nem volt bosszú élet e
varmegyében. IV. László király Scyntbe nev, azeltt a Pok nemzetség
tulajdonát képezett birtokot adományozza Péter mesternek, 1294-ben Bas
fia Péter, Máté kir. flovászmesterrel cserél több birtokot. A Csermen nem-
zetséget Csermen és Haraszt birtokában találjuk. Az elbbit 1279-ben adta
el a Ludány nemzetségnek.

A Guthkeled nemzetségbl származott István országbírónak 1245-ben
adományozza IV. Béla király a Berencs nembeli Maisa fia, Miklós javait kit
hatalmaskodásai miatt kivégeztetett. Utóbb ezekért Hornouzt és Perjését adia
cserébe. J J

Kézai szerint a Csehországból származó s elször Turóczvármegyében
letelepedett Ludány nemzetségben Leustácbnak IV. Béla király 1246-ban
Vágvecsét Mezvecsét, Kis- és Nagy-Kelecsényt, Zoboregyházát s több más
birtokot adományoz, — melyhez e nemzetség 1279-ben Csermenyt, 1280-ban
Zsigaldot szerzi meg, IV. László király Kend földjét adja Szoboszló fia
Péternek.

A régi nemzetségek közül a Divék számos birtokot szerez.A Hunt-Pázmán nemzetség fleg a királynak tett nagy szolgálatai
tejében nyer ujabb adományokat.

4.-1 }Tao\
a fia András 1253-ban Ghymes egy részét nyeri IV. Béla király-

tol
;
12b8-ban Banai András comesnek Hynd és Harsány földiét adia a

király
;
melyhez 1271-ben Divék-Ujfalu. 1275-ben Hallá, 1293-ban Turántelki

es Kucha nev birtokok járulnak királyi adományokból. A Lyponuk nem-
zetség 1281-ben Bosmán birtokát zálogosítja el ; ezenkívül Kórus és Berencs
birtokában volt, honnan az ezen nemzetségbl származott Berencsi és
Korosi családok nevöket vették (1290-1296). E nemzetség Csák Máté rab-
lásai következtében számos si birtokát elvesztette, melyeket 1299-ben nyer
vissza III. András király adományából.

Az Anjouk idejében az Aba nemzetségbeli „nagy" Aba, htlensége
miatt elveszti Galgocz, Újlak, Udvarnok, Divich és Saag nev birtokait
melyeket I. Lajos király 1349-ban Kont Miklósnak adományoz.

A Csák nemzetség, mely az Árpádok kihalta után bekövetkezett zava-
ros viszonyok közepett nagy vagyonra tesz szert, miután Róbert Károly
király ezt a garázda olygarcha hatalmát megtörte, családja többé nagyobb
szerepet nem játszik.

.... £ Divék nemzetség tagjai közül Jóka fiai: János, Lrincz és Bálint
1348-ban osztozkodnak Bossány és Rudna nev birtokokon. Ezen Bálint
fiaitól a Rudnay, Rudnyánszky, Ujfalussy és Zsámbokréthy családok szár-
maznak íe. A Divék nemzetségbl a XIV. sz. folyamán ezenkívül a Bács-
ka?7 ' •

Besznyak, Bossányi, Divéky, Csermendy, Jókuthy, Motesitzky, Maj-
thenyi, korosi Koncsek családok válnak ki, melyekrl alább bven megem-
lékezünk.

E hatalmas nemzetségbl összesen 21 család veszi eredetét-
Osgyáni Bakos f , Bánky, Bucsányi (Battyány), Csalomjay, Csery, petri

Dere, Fancsikay, Födémessy f , Forgách gróf, Jákóffy f, Jánoky f, Keszy,
Korláthky f, Kóváryf, fancsikai Lázár, nagyklopotivai Pogány, Szent-
györgyi és Bazini grófok f , Újhelyi, Vajday f , Zovárdffy f , Zsaluzsányi f.A Liponuk nemzetség e korban hanyatlik. E nemzetségbl a "már
említett ket családon kívül a Lipovniczky, Rajcsányi és Ujfalussy családok
származnak.

Az Anjouk idejében két ujabb nemzetség letelepedésérl emlékeznek
meg okleveleink

:
I. A Gatal nemzetség, mely Sopronvármegyébl szárma-

zott át, 1332-ben, mint Kolon birtokosa szerepel, honnan a hasonnev csa-
lád nevet vette

; II. A Pécz nemzetség, mely Gömörbl jött Nyitrába. E
nemzetség egyik tagja: Aladár fia Tamás, újvári, berencsi és csejtei várnagy
134 /-ben Szeplak nev birtokát fiainak átengedi. Ezen Tamás fia „Vörös"
Péter, az Apponyi család se.

Zsigmond király uralkodása alatt uj családok telepednek le.

_. S t

7
b

1

or vaJda 1388-ban nyerte a késbbi Beczkó várát, a hozzátartozó
Vág-Ujhely s több más birtokokkal egyetemben, melyhez még Holics, Sas-
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vár, Berencs várát nyerte. Temetvény és Korlátk az Ujlakyak birtokába

jutott. Semptét Mátyás király Rozgonyi Lászlónak adta.

Csejte vára az Országh családot uralta.

A XV. században következ családokkal találkozunk : Anday (Andód),
Biby (Kocsin), Lipthay (Kocsin), Szegby (Andód), Tordamezei (Chudó-
Lebota), Vásárdy (Gellénfalu).

II. Ulászló király uralkodása alatt iktattatott Czobor Imre és Márton
Élesk birtokába (1505). E család késbb kiváló szerepet visz a vármegye
történetében.

A mobácsi vészt követ idszakban beállott zavarok közepett I. Fer-
dinánd király hivei számát régi adománylevelek megújításával s uj ado-
mányokkal igyekezett szaporítani.

1527-tl 1532-ig terjed idszakban következk nyertek adományt

:

a furak közül : Tburzó Elek
;

a nemesség közül : Hencz Máté ; Madocsányi János és Miklós ; Majthé-
nyi Bertalan ; Kozmafalvi Dolgos Ambrus ; Oszlányi János és György

;

Ujfalussy Máté.
A XVI. század birtokviszonyairól az 1542. évi dicalis conscriptiók

adnak felvilágosítást.

1542-ben ^>l
r

/8 1
/2 porta íratott össze, melyek a következ nemesek

kezén voltak

:

Tburzó Elek, Ország László özv., Czobor Gáspár özv. és Czobor János,
Nyáry Ferencz, Esztergomi érsekség, Bánffy László, Lossonczy István, Kor-
látbky Zsigmond, Révay Ferencz, Lóvay Gábor, Forgácb Zsigmond

Az 1548—53. évi összeírás jelentékeny változást tüntet fel. 1548-ban
csupán 4609'/2 porta íratott össze, mely 121 birtokos közt következkép
oszlik meg, ezek

:

Apponyi, Bakitb Pál, Balassa, Bajmóczi plébános, Bánffy László,

Báthory András, Baracskay, Bornemissza Pál, Bory, Bossányi Kristóf, Bos-
sányi Mátyás, Bucsányi, Dolgos Tamás, Dóczy, Elefánty, Emkey, Esztergomi
érsekség, Esztergomi káptalan, Forgách, Gotthóy, Kálnay Imre, Lossonczy
István, Majtbényi János, Majthényi Bertalan, Mekcsey István, Mérey Gáspár,
Nemes, Nyáry Ferencz, Nyitrai káptalan, Nyitrai püspök, Podmaniczky,
Pernstein János özv., Possay, Récsényi, Sóky, Szakolcza város, Szentpétery,

Szerdahelyi, Ujfalussy Miklós, Ujfalussy Gergely, Újhelyi prépost, Vásárdy
Péter, Zavary, Zobonyalmre, Zsámbokréthy Boldizsár. — 15 portánál keveseb-
bet bírtak : Babos, Babindái, Balogh Ferencz, Bernát , Bélay , Bogáthy,
Boronkay, Biby. Csemény Péter, Chezmyi, Damián mester, Dombay, Dorosz-
lóy, Dovrányi, Drgon, Erdhegyi, Erdeghey, Farkas, Filpey, Forrószeghy,
Gyepes, Goszthonyi, Ghyczy, Hliniky, Horváth, Hrussói, Illyés, Kápláthy,
Kapocsy, Kéméndy, Koloni, Korossy, Köröskényi, Litteratus Tamás és

Orbán, Marsovszky, Mossóczky, Motesitzky, Nagyszombat város, Ócskay,
Onoky, Oszrosich, Paczolay, Patvaróczy, Páruczay, Pély, Pogrányi, Pósár,

Praznóczy, Privigye város, Salgay, Sibrik György, Sólyom, Surányi, Szakol-

cza városhoz tartozó, Szent-Kereszthy, Szentmihályuri, Szentpály, Szep-
tenczky, Tardy, Tárnok, Turcsányi, Vajda, Zay Ferencz, Zermegh János.

A XVI. század végén s a XVII. század folyamán eszközölt dicalis

conscriptiók, miután azok túlnyomólag az egyes birtokosok feltüntetése

nélkül írattak össze, ezen korszak birtokos családaira vonatkozólag vajmi
kevés adattal szolgálnak. így pld. az 1588. évi conscriptióban, csupán követ-

kez családok vannak megemlítve : Bánffy (Pecsenyéd stb.) Biby (Sterusz),

Bakith (Nagy-Koválócz), Czobor Pál (Holics, Petfalu stb.) Révay (Dejcs,

Holics) Rácz (Nagy-Koválócz) Vizkelethy (Nagy-Rippény), Zichy (Sterusz),

Zay (Nagy-Rippény), Forgách (Pográny).

Az 1609-ikiben a következ családokat találjuk felemlítve : Apponyi
(Pereszlény stb.), Byby (Sterusz), Czobor Imre (Egbell stb.) Forgách
(Tavarnok stb.) Zichy (Sterusz).

A XVII. század folyamán mélyreható változás áll be a vármegyei
családok birtokviszonyai tekintetében.

Thurzó Imrének 1621-ben bekövetkezett halálával családja magvasza-
kadt, nagykiterjedés birtokai közül : Sempte az Eszterházy, Bajmócz a Pálffy

86*
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családra szállott; Galgóczot gr. Forgách Ádám vette meg. Csejte várát,

anyja, Kanizsay Orsolya után Nádasdy Ferencz flovászmester örökölte;

Apponyi Balázs Zay Ferenczczel együtt Körtvélyest, Szomorfalut és Peresz-

lényét nyerte.

A Czobor család ezen században jutott legnagyobb virágzásra. Bírta

Holicsot, Sassint, Sasvárt, Éleskt.

Jók és Szomolány vára Erddy Tamás birtokába került Ungnád
Annával kötött házassága folytán. Bercsényi Miklós I. (1676—84.) pedig
Temetvényt s Brunóczot szerezte. E birtokokat azonban Bercsényi Miklós
(II.), II. Rákóczy Ferencz tábornoka, elveszítette s javai a fiskusra szállottak.

Hasonlókép elkoboztattak a kurucz-világ lezajlásával Forgách Simon gróf

javai, melyek közül Galgóczot Erddy György (1646—1712.) szerezte meg,
Tapolcsányt, Ghymest és Somoskt Wratislau gróf vette meg 130,000

írtért, melyet azonban Forgách Pál gróf 1712-ben visszaváltott.

A szatmári béke után a XVIII. században virágzó családokról a nemesi
vizsgálatok nyújtanak adatokat. Különösen becsesek ezek azért, mert a
bemutatott családi okiratok számos eddig ismeretlen nemeslevelet tárnak
elénk. A nyitrai kerületbl az 1723. évi nemesi vizsgálatok alkalmával
következ armálista családok Írattak össze : Antal 1695., Augusztini 1655.,

Babó 1652., Benke 1573., Berlovics 1632., Bogdány 1695., Bohát 1714.,

Bottka 1612., Böjtös 1622., Bucsa 1718., Csánky 1626., Czompó 1682.,

Eliásy 1717., Estó 1636., Fehérváry 1618., Fodor 1632., Fülöp 1592.,

Gacsó 1667., Gálffy 1682., Hajnal 1638., Herxer 1689., Illés 1632.,

Juhász 1690., Kelemen 1663., Kócsa 1638., Koncsek 1622., Kosovics
1662., Kosztolányi 1714., Kovács 1688., Krucsán 1696.. László 1699.,

Lászlóffy 1661., Madurka 1661., Mészáros 1613., (egyúttal, Józsa, Nagy,
Kalmár és Farkas családok részére), Mile 1595., Mikó 1695., Molnár
1633., Móricz 1639., Osztyény 1623., Petten 1646., Polgár 1630.,

Rácz 1624., Surányi 1606., Szabó 1630., Szabó al. Horváth 1683.,

Szerdahelyi 1615., Szorád 1697., Takács alias Nyitrai 1651., Takácsy
1621., Tenkó 1647., Tóth al. Tardoskeddi 1696., Tölös 1698., Ujváry
1718., — Más okmányokkal igazolták nemességöket a következk : Aács
(Barsvármegyébl), Blaskovics, Bartalos (Pozsony vm.), Csuka, Hencse,
(Komárom vm.), Illés, Kardos, Lehóczky (Turócz vm.), Micsky, Szabó, Varga.

A szakolczai kerület ugyanezen évi vizsgálatain következ családok

igazolták nemességöket: Adamovics 1625., Albrechtovics 1676., Balogh de

Alap 1580., Ballus 1659., Banyovics 1635., Basilida 1622., Begovics 1615.,

Blasics 1651., Bocsics 1686., Bonay 1649., Bordács 1625., Butkovics 1650.,

Chrasztell 1643., Csagváry 1622., Csanády de Szent-Márton 1624., Csedlicska

1668., Dely 1649., Dolman 1697., Dubniczav 1600., Duby 1599., Fekete 1580.,

Filó 1716., Florianics 1618., Fodor 1634., Gaál 1655., Gersics 1651.,Hladkv
1642., Hobernel 1659., Horváth de Bakónak 1590., Horváth 1653., Hoszóy
de Sövényháza 1578., Hromkovics 1656., Hubacsek 1657., Janicskövy 1583.,

Janicskovics 1646., Janovics 1666., Jarolics 1697., Kalamenovics 1720., Kard-
hordó al. Trombitás 1629., Kattós 1612., Kejrin 1653,, Keszy 1585., Kiss
al. Szabó 1700, Klaszovics 1619., Klempa 1685., Knyezik 1661., Kolány
1701., Kolonay 1637., Kovács 1632., Kovács 1643., Kovacsics 1661., Kro-
kovics 1626., Kumanik 1677., Kramar 1717., Kozma 1625., Lalikai Lány
1694., Laurencsy 1625., Letovanecz 1657., Lukovszky 1666., Manyák 1701.,

Markovics 1659., Matkovics 1658., Méhes 1617., Mellékedy és Tardy 1635.,

Mikoviny 1652., More és Mohos 1609., Moro al. Horváth 1627., Morvay
1696., Mráz 1642., Nagy 1633., Nonkovics és Avankulics 1603., Ondregko-
vics 1693 , Ördögh 1595., Osztrozacsky 1609., Papanek 1651., Paskonv
1673., Patak 1696., Pécsy 1582., Petrovics 1597., Polacsek 1717., Polák
1681., Pruszkay 1526. II. Lajos kir.-tól, Rácz 1602., Ribény 1690.,

Rómany 1661., Sarabok 1622., Scsepanovics 1660., Simuncsics 1657.,

Spány 1622., Sparkovics 1720., Stefanóy 1651., Surány 1717., Szabó
1635., Szalay 1654., Szalóky 1669., Szalix 1656., Szent-Györgyi 1618., Szi-

laveczky 1680., Szmrtich 1578., Szomolány 1700., Sztacsovics 1627., Sztor-

teczky 1655., Tajczner 1651., Tiszta de Sipszin 1652., Torday al. Szalay

1646., Tornyossy 1644., Turkovics 1610., Újhelyi 1582., Ujváry 1622., Vajay
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1620., Wajay de Waja 1598., Valéiy 1677., Varjú 1520., Vépy 1632., Vidics

1635., Visnyovszky 1626., Vörös 1632., Zaruba 1659., Zgurics 1636., Zsarnó-

czay 1693. (A családnév után lev szám az ármális adományozási évét jelöli.)

A bajmóczi kerületben 1732-ben tartott vizsgálat alkalmával, követ-

kez kétségtelen nemes családok Írattak össze : Apponyi, Bacskády, Balogh,
Bossányi, Chilkó, Csemnyiczky, Csuthy, Dávid, Divéky, Gosztony, Halus,

Hidvéghy, Holes, Hunyady, Huszár, Jókuthy, Kosztolányi, Lehotkay, Litva,

Majthényi, Nedeczky, Ondrus, Rasny, Szerdahelyi, Szurman, Tarnóczy, Tur-

chányi, Ujfalussy, Zarnóczay. Továbbá nemességöket igazolták : Csepcsányi,

Dráveczky, Ivánka, Koncsek, Ujfalussy családok más megyékbl kiadott

bizonyítványokkal, egyéb okmányokkal : Bakó, Csagányi, Szolcsányi és

Szögyény családok.

Azon családok, melyek nemessége igazolási perek folytán a legfelsbb
helyen elismertetett s a királyi könyvekbe bevezettetett, a következk

:

Bakó 1801., Bielek 1782., Gregorovics 1796., Kecskeméthy al. Csiba
1808., Kralovszky 1765., Lászlófíy 1782., Marsó 1795., Seregélyi 1844.,

Surányi 1807., Szalay 1764., Székely 1790., Zsillé 1763.,

A jobbágyság felszabadítása eltt, a vármegye területén 27 uradalom
létezett. Ebbl a holicsit és a sasvárit az uralkodó család birta, a galgóczit,

jókit és bajnait a gróf Erddyek, a mocsonokit és krakovánit a nyitrai

püspök, az újlakit és ghymesit Forgách gróf, az érsekujvárit az esztergomi

érsek, a szkacsányit a nyitrai káptalan, a sellyeit a pesti egyetem, a baj-

móczit a Pálff'y grófok, az ürményit a Hunyady grófok, a tótmegyerit gr. Károlyi,

a komjátit Grassalkovich herczeg, késbb Motesitzky, a sempteit Eszterházy
gróf, a bodokit gróf Berényi, az apponyit gróf Apponyi, a tapolcsányit és

tavarnokit a gróf Traun örökösök, a temetvényit s divékujfalusit többen, a

csejtei uradalom felét gróf Erddy, másik felét báró Révay, gróf Andrássy,
gr. Csáky, br. Mednyánszky és Hampell családok, a korláthkit gr. Apponyi,
Moteszitzky és a Labsánczky örökösök, a berencsit gr. Nyári, gr. Amadé,
br. Jeszenák, br. Horeczky, végül az elefántit és kolosit a vallásalap.

Alább közöljük a vármegye családait, különös tekintettel azokra,

melyek tagjai a közpályán szerepet vittek

:

Alföldy. A. Lrincz, Aliter Mislei és A. Mihály s Anna 1666-ban nyertek czímeres
nemeslevelet. A család Abaujvármegyébl származik.

Amadé (Vákonyi és bsi gróf.) A Guthkeled nemzetségbl származik. Els se

:

Omodó fia: Lothárd 1270.

Rangemelések : A. István ós Lénárd 1622-ben bárói, báró A. Tádé gyermekei 1782-ben
grófi rangra emeltetnek.

A család a XVII. sz. közepén: Sterusz, Lopasso, Dombó, Dejte községekben bírt

részjószágokkal, a késbbi grófi ág Lopasson volt birtokos. 1845 máj. 17-én kihalt.

Andrássy. (Csikszentkirályi és Krasznahorkai gróf.) Eredetileg Erdélybl származik.
Els ismert se A. Bertalan, Hunyady pánczélos lovas hadának alvezére (1441.) fia Boldi-

zsár Mátyás kir. idejében a székelyek vezére. Márton, János király híve (1540) fia Péter
áttelepedik Magyarországba, Rudolf királytól a krasznahorkai kapitányságot és késbb
Krasznahorkát nyeri jutalmul.

Rangemelések: Szentkirályi A. Miklós és gyermekei 1676-ban bárói rangra emeltet-

nek, A. István gyermekei 1766-ban, A. Károly és gyermekei 1779-ben grófi rangot nyernek.
A késbbi korban kiváló szerepet vitt tagjai : István, II. Rákóczy Ferencz tábornoka.

Károly (1713—1782), aki Landshutnál tiint ki vitézsége által s ezredességig emelkedett

;

Gyula (1823—1890) Zcmplénvármegye követe s fispánja, miniszterelnök s külügyminiszter.
Andrássy Manó, Tornavármegye fispánja (1848), késbb Gömörvármegye fispánja.

Gyula (sz. 1860) O Felsége személye körüli miniszter. Az 1779-i czimer

:

Négyeit paizs szívpaizszsal — ebben kék mezben két szemközt ágaskodó oroszlán
koronát tart. 1. és 4. vörös mezben faragott kbl rakott három ormu várfal kinyitott

kapuval, az ormok középsjén pánczélos kar könyököl; 2. és 3. mez zölddel és aranynyal
haránt osztva, benne egy arany griff az osztás szerint ellentett színekkel. Három sisak. I.

pánczélos férfi egyenes kardot tart, II kétfarku növ oroszlán balra s 111. ugyanoly oroszlán
jobb.'a fordulva. Takaró j. : kék. ar. balr. ver. ez. Paizstartó : két meztelen vadember ágyé-
kain zöld koszorúval s bunkót tartva. A család leányági örökösödés által jutott a csejtei

uradalom egy részének s a Révay-féle nagy-kosztolányi javak birtokába.
Apponyi (Nagy-Apponyi gróf.) A Pécz nemzetségbl származik ; els ismert se

Ivánka comes, kinek fiai III. András pártján harczoltak. Ezek közül Aladár fia: Tamás,
1343-ban a csejtei vár parancsnoka s Nagy Lajos követe, 1347-ben Nagy-Leányt Nadánt,
Széplakot, Sipkot és Veszka helységet szerzi. Ennek fia „Vörös" Péter, a család törzsatyja,

1392-ben Appony várát szerzi meg.
Rangemelések: A. de N. A. Péter és Pál 1606-ban bárói, A. Balázs 1624-ben czímer-

újítással, hasonlókép bárói rangra emeltetnek, A. Lázár és leánya 1718-ban bárói, 1739-ben
iiaival együtt grófi rangot nyer. A. József és gyermekei 1808-ban grófi rangra emeltetnek
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APP0NY1 (GRÓFi).

Kiváló szerepet vitt tagjai: Péter, II. Lajos kir. ud-
varnoka (1517), Pál Barsvármegye fispánja és koronar
1622. Miklós Budaváránál esett el 1686. György v. b. titk.
tan. kapitány a bajor-franczia háborúban, 1764 mármarosi,
1777. tolnai fispán. György kancellár, országbíró, sz. 1808,
testvére Károly tábornok párisi nagykövet 1782—1852. A
jelen korban pedig : Albert (sz. 1846) országgy. képv. és
Lajos fudvarnagy (sz. 1849).

Czímer: (si) kinyújtott jobbkar, markában kivont,
kétél kardot és három fehér liliomot tartva, kisérve egy
szerecsenf által.

Grófi ez.
: Négyeit paizs szívpaizszsal. Ebben veres

mezben, szájában fehér rózsát tartó szerecsen f. 1 . udvar
kék mez. arany koronából növ, arany kürtöt tartó pánczé-
los kar, 2., arany mezben sziklán álló faragott veres kövek-
bl készült várfal ormos és ablakos két t'oronynyal, a tor-
nyok közt 1—1 hatágú kék csillagtól kísért veres 'kereszt,
3., arany mez. befelé fordult veres oroszlán, 4., kékkel s
zölddel vágva fent az elshöz hasonló arany koronán 5
strucztoll (3 ezüst, 2 fekete), lenn 3 ezüst hullámos pólya.
Három sisak I. paizsbeli kar, markában kardot és virág-
csokrot tart. II. Sólyom elfátyolozott szemmel, III. szárnyas
sasláb.

•14 p ?,
acs

l
ády (Bacskafalusi). A Dívék nemzetségbl származik. se a XIII. század végén

elt Batka fiai kozott, (István, Miklós, János), keressük, míg a másik a Majthényi, a har-madik a Motesitzky család ose. A család Bacskafalva, Geszté, Kolon és Szádok községek-nek volt földesura, mind a négy helyen máig birtokos.
Czímer

:
Kékben zöld talajon, természetes medve mindkét eltalpával arany buzogányt

tart maga eltt. Sisakdísz: növ medve. s ^
Takarók

: kék-arany, veres-ezüst.

i„vt fnS?f^.(
Bab

?
th^^s Kaki.) si adományos család. Andacs ós Család községekben

bírt földesúri joggal, a XVIII. században Vág-Ujhelyen volt birtokos.

.„„j.™ (

,

SZln
J- nélk

,

ü
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Tagjai közül kiváló szerepet vittek: József jezsuita

%2Zl°sÍ£
író (1722-1763); Ferencz, Nyitravármegye követe

(1805-07); Béla (sz. 1792 f 1873), rozsnyói püspök (1845), maid
egri érsek. J

Czímer : Kékben, zöld halmon álló fehér hattyú, nyakán
ezüst nyíllal átlve. Sisakdísz : a hattyú.

Battháni. (Gereskáli). si adományos család. Belincz
Alsó-Elefánt, Livina és Pereszlény községekben bírt földesúri
joggal.

Czímer: (színjelzés nélkül). Fészkében ül, fiait vérével
tápláló pelikán. Sisakdísz : három strucztoll.

Batthyány (gróf.) Eredetét a „Vasvármegyei" kötetben is-
mertettük. B. Ádám (f 1703) a XVII. század végével Korláthk
birtokába jutott

; a család a XVIII. század végén, az éleski
uradalmat vette meg.

Bencsik (Birkveniki), a XVII. században tnik fel Vág
Ujhelyen, a XVIII. században Zavar (Pozsonyvármegye) köz-"
ségben volt birtokos. CRausz.
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BOROVSZKY.

Benk (Kézdi-Sárfalvai.) A család a XVIII. században
tnik fel Nyitrában, Vág-Uj-helyen volt birtokos (1762.) Jelen-

leg Alsó-Vásárd birtokosa. A család tagjai fkép a katonai
pályán tntek ki. József 1816-ban huszárkapitány, László (sz.

1828—1898) 1848—49-ikó huszárkapitány József cs. és kir. tá-

bornok.
Czímer : Kékben, természetes pelikán, sárga fészkében,

fiait vérével táplálja.

Sisakdísz : hajlott, pánczélos kar, aranymarkulatú görbe
kardot tart, melyre turbános török f van tzve.

Berényi. (Karancsberényi gróf). Els ismert se Bertalan,

nógrádi várjobbágy volt. aki 1266-ban fiaival : Kémesed, Jób és

Der elhalt fiának András fiával együtt nemesíttetett.

B. János, testvérei István budai kanonok s Balázszsal

1431-ben czimerl eveiét nyert.

András a mohácsi vész után elbb János király, utóbb
Ferdinánd pártján volt s 1558-ban több nógrádi birtokra nyert
adományt.

Rangemelés : B. György báró s gyermekei 1720-ban grófi

rangra emeltetnek. A család a XVIII. század elején Csejte és

Kis-Bölgyén községekben volt birtokos, utóbbi helyen földesúri joggal is birt. B. Anta
gróf (1825—53) vágujhelyi prépost volt.

Bernáth. (Bernáthfalvai és sztrippai.) si zemplónvármegyei család.

Bernáthfalvára 1563-ben uj adományt nyert. Idk folyamán Abauj, Beregh, Szabolcs-

vármegyékre s az egész felvidékre kiterjedt. Sztrippa községre (Ungh-vármegyében) 1829-

ben nyert adományt.
Bertalanffy. Bori községben birt földesúri joggal s ott is birtokos.

Besznák. (Kerneczi és besznákfalusi) a Divék nemzetségbl származik ; egyenes se
Miklós fia : Pet, a 14. sz els felében. Besznákfalva községben birt földesúri joggal. Czi-

mere : mint a Bossányi családé.

Biróczy. A XVIII. században tnik fel ; B. Ádám 1745-ben esküdt volt. A család
Fels-Köröskény községben birt földesúri joggal, jelenleg Czabaj községben birtokos.

Czimer: Kékben, zöld hármas halmon könyökl, veres mez kar kezében irótollat tart,

melyen egy természetes, koronás kígyó tekerdzik, a paizs fels jobb sarkában ezüst fél-

hold, balfell arany, hatszög csillag ragyog.
Sisakdísz : veres mez kardot tartó félkar, a kardon a paizsbeli kígyóval.
Boronkay. (De Boronka et Nezsete.) A család somogyvármegyei eredet. Els ismert

se Pál, aki 1476-ban Boronka helységet nyerte adományul. Ennek utóda János Deák (lit-

teratus), kitl a család jelenleg virágzó ága származik. Idvel átszármaztak Veszprém-,
Fehér- ós Abauj-vármegyékbe, majd késbb úgyszólván az egész felvidékre kiterjedtek.

Nyitra vármegyében a XVII. század els felében tnik fel B
tokot (közte Dubovánt, Steruszt) szerzett zálog és vétel utján ; B.
nyert kir. adományt Nezsetére.

A család számos kiváló szerepet vitt tagjai sorából kiemeljük a következket : István
a magyar gyalogság egy részének vajdája (1643) István Zemplén vármegye alispánja.

(1702.) József Somogyvármegye követe (1790—1797 és 1802) ; István (1790—1807) Bars vár-
megye követe, 1810-ben els alispán, utóbb fispáni helytartó és Zólyom vármegye fispánja
(1825) ; fia János, Barsvármegye fispánja (1825) kir. táblai ülnök (f 1844).

Imre, kir. tanácsos, aranysarkantyús vitéz (1810) ; Imre, Nyitravármegye fadószedje
(f 1822), Lajos, Hontvármegye fjegyzje, 1848-ban kormánybiztos ; Albert, 1848-ban szin-

tén kormánybiztos.
Czimer: kék pajzsban, sárga, leveles koronából emelked patriarcha-kereszt.
Sisakdísz : balra fordult sárga oroszlán, felemelt jobbjával görbe, sárga markolatú

kardot tart. Takaró : arany-kék, ezüst-veres.

Benyovszky. (Benyói és urbanói gróf.) Zách Felicián

rokonai voltak, s az általa elkövetett merénylet után
Lengyelországba menekültek.

Zsigmond király idejében két tagja visszatért s

Nikápolynál vitézkedett (1396.) Ezért Zsigmondtól újból
nemesíttettek, ezen két tagjától származik a B. és Urba-
novszky család. 1566-ban uj adományt nyertek Benyóra.
— Sámuel tábornok Mária Terézia királyn idejében grófi

rangra emeltetett.

Csejtón volt birtokos, (a Drugeth rész, a Révayak
után) továbbá Verbón. Itt született B. Móricz gróf, a hír-

neves utazó, 1741-ben. (f 1786-ban.) A család tagjai kö-
zül : Miklós, szolgabíró 1656. Manó ezredes, (1753— 1799)
és János (1813) esztergomi kanonok volt.

Borovszky. (Adamóczi és vittenczi vagy vitéz-

nyei.) A hagyomány szerint lengyel eredet család ; sei a

XVI. században költöztek be Lengyelországból s elször
Trencsénvármegyében tnnek föl. 1560-ban szerepelnek
B. Tamás, Pál és Szaniszló, kiket ez évben iktatott be a
nyitrai káptalan a ledniczei uradalomhoz tartozott tren-

dombay. csénvármegyei Vieszka faluban lev rész és nemesi

László, aki több bir-

István pedig 1664-ben
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kiíria birtokába, melyet nekik I. Ferdinánd király beleegyezésével Podmaniczky Rafael
adományozott.

Ezek utódai közül kimagaslott Kristóf, ki 1584-ben császári és királyi tanácsos volt

s e minségében szerzett érdemeiért bárói diplomát nyert. A család azután a trencsén-
vármegyei Adamóczon (egyik ága innen írta magát), Kis-Biróczon, Ratnóczon, Tepliczen és
Zábláton is birtokos lett. A XVII. század elején B. György a nyitravármegyei Vittenczen szer-
zett birtokot s maga is ide költözvén át, alapítója lett a vittenczi vagy vitéznyei ágnak.
Sokat pörösködött a Telekesiekkel, Thurzó Ferenczczel, Pálffy Tamással és Krusytb János-
sal. 1733-ban Trencsénvármegye a nemesi investigatio alkalmával B. Jánosnak, Gáspár fia

Lászlónak s másik Jánosnak és Pálnak nemességét si jogon (avitico jure) igazolta. Ez id-
tájt Nagy-Sarlón is birtokosok voltak. A család egyik ága idvel Pozsony s innen Eszter-
gomvármegyébe költözött át ; egy másik ág e század elején leszakadt Bács vármegyébe
(Mihály lalityi ág. evang. pap f 1831., Sámuel pivniczai ág. evang. pap f 1860). Ez utób-
binak négy fia tevékeny részt vett az 1848 -9-iki szabadságharczban s közöttük Pál mér-
nök (f 1891) atyja volt dr. Borovszky Samunak, a m. tud. akadémia irodaigazgatójának s

e vállalat egyik szerkesztjének, ki mint történetíró számos m közrebocsátásával örökí-
tette meg nevét.

Bory. si birtokos család, Bori községbl származik, hol már a XVI. század elején
birtokos volt.

Bossányi. (Nagy-bossányi és nagy-ugróczi, nemes, báró és gróf.) A Divék nemzet-
ségbl származik. Egyenes se Folkmár, a 13. században, aki IV. Bélától Bossány föld-

jét kapta.

Rangemelések: Mihály barsi alispán 1694 ben bárói, Imre ós leányai 1774-ben grófi

rangra emeltettek. Ugy a bárói, mint a grófi ág magvaszakadt. A. család a XV. században
bírta Janófalut, majd a XVI. században Borit ; B. Gábor pedig 1655-ben Nizsnára nyert
adományt, ezen kivül számos községnek, közte Nagy- és Kis-Bossány, Kosztolnafalva, Maj-
sel, Prasznócz, Szecs, Fels-Elefánt, Ürmény, Bacskafalva községekben birt földesúri jog-
gal. Bírta még a korlátki uradalom 43/72-ed részét, az 1795-iki osztály értelmében.

A család szerepet vitt tagjai közül kiemeljük a következket :

János, (1618) nyitrai követ, Mihály (1635), barsi alispán ; Gábor (1655), komáromi
kapitány ; Ádám (1681), nyitrai alispán ; Gábor (1681—1720) és József (1741) nyitrai követ

;

Imre (f 1781) alispán, majd alországbíró és gróf ; leánya Júlia grófn, Mária Terézia ked-
velt udvarhölgye ; Miklós (1760) hétszemélynök, a bárói ág utolsó sarja ; László (sz. 1823)
országgylési képvisel, a vaskorona rend lovagja

;

Czimer : kékben, zöld talajon, zöldlombu fa alatt haladó medve ; a fels jobb sar-
kon hatágú arany csillag s a fels balsarkon ezüst félhold által kisérve. Sisakdísz : növ
medve.

Bossnyák. (Magyarbéli.) Régi család, mely a XVI—XVII. században kiváló szerepet
játszik. B. Bertalan Kázmér lengyel király hadvezére ; Márton Szigetvárnál esik el (1566)

;

Ambrus (f 1544) Balassa Menyhért oldalán harczolt ; Tamás füleki kapitány (1614) ; István
veszprémi, majd nyitrai püspök (1644).

A család a török világban szerezte Kis-Keszit, majd Egyháznagyszeg s Malomszeg
községekben birt földesúri joggal.

Elfordul ezenkívül egy attraki Bossnyák család is.

Braunecker (báró) B. Jakab-Antal 1791-ben nyert czímeres nemes levelet ; 1802. jul. 28-án
családja magyar bárói rangra emeltetett. Laszkár és Szebedrás községekben birt földesúri
joggal.

Brogyány (Brogyáni.) Bars vármegyébl származik, késbb átköltözött Trencsénbe,
majd Nyitrában telepedett le. A század elején (1805) Alsó-Korompán volt birtokos.

Tagjai közül _ Salamon az 1447. évi országgylésen Bars vármegye követe volt. János
(1712-ben) Czobor Ádám gróf bizalmasa. Czimer : (színj. nélkül) leveles koronán, egy három
rovátkos vártorony, jobbról félhold, balról hatszög csillag által kisérve. Sisakdísz : vár-
torony, félhold és csillaggal

Brunswick (Korompai gróf.) A család a XVII. században tnik fel Alsó-Korompán.
A XVIII. század elején nagy vagyont szerzett B. Mihály, miáltal családja fényét nagyban
emelé. Ennek fia Mihály 1740-ben Galgóczon volt birtokos. Fia Antal 1747-ben szemlynök,
1756-ban nádori itélmester. 1770-ben Esztergomvármegye fispánja. Antal seitl maradt
birtokait számos vétellel gyarapította. Fiai közül : ifj. Antal hétszemélynök Martonvásárra
telepedett le ; József országbíró (f 1827) Korompán volt birtokos. Ennek fia Ágost (| 1825)
a római követségnél attaché.

Rangemelések : B. Antal 1775-ben elsszülöttségi joggal grófi rangra emeltetett, mely
1790-ben Józsefre és gyermekeire is kiterjesztetett.

Bucsányi (Bucsányi). A Hunt-Pázmán nemzetségbl származik. se I. Albert a 13. szzad
kezdetén. Bucsány község a törzshelye, honnan nevét vette. B. Osvald macsói albán 1445-ben
Korlátkt vette meg. A XVII. sz. elején Alsó-Korompán birtokos. Czimer : Kékben, arany-
leveles koronára illesztett szarvaival felfelé álló ezüst holdsarló, felette hatágú csillag.

Sisakdísz : a paizsalak.

Buzdssy : Szomorfahí községben bírt földesúri joggal.

Búzna. B. Kristóf és Pál, valamint Kristóf gyermekei 1710-ben nyertek czímeres
nemes levelet.

Czimer: Kékben, aranyleveles koronán, melybl két arany szalag lobog, nyugvó, veres
mez könyökl kar, markában öt fekete tollat tart. Sisakdísz : a paizsalak.

Buthkay. A Guthkeled nemzetségbl származik. Egyenes se Pál bán fia : Miklós
(1310— 1343) II. Ulászló 1496-ban czimerersitést ád a családnak, mely 1668-ban halt ki.

Czimer : Kékben, egyenesen álló ezüst farkas-állkapocs, háromfelé hajló foggal, a
fels jobb paizssarkon, arany, befelé fordult holdsarló s a balsarkon hatági'i arany csillag

által kisérve. Sisakdísz : vízszintesen álló paizsalak.
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Cebrián (gróf). C. Antal ós gyermekei az 1827. évi 42. t.-cz -el honfiusítattak. A család

Nyitravármegyén kivül Nógrádban birtokos.

Cháky (Keresatszegi és Adorjáni gróf). Régi család, melynek valószín els ismert

se: István, IV. Lászó király nejének tárnokmestere volt. — A család egyes tagjait a

XlV-ik században, egyes birtokaik után nevezték. A pestmegyei Zsidó és Mácba faluról

Zsidóiknak és Mácbaiaknak, a szatmármegyei Peleskérl, Peleskeiknek. Miklós temesi
fispán s testvérei György és János 1401-ben kapták adományba a temesinegyei Csák
(ma Csákóvá) várost. Ettl vették fel a Cháky nevet. Ezúttal csupán a vármegyét érdek-
lleg foglalkozunk a családdal. A XVII. sz. második felében Dejtét birta zálog czímen. A
Drugeth család után Nagy-Kosztolányt örökölte, mely 1826 elején Cs. Mikló-j gróf eszter-

gomi kanonok birtokában volt. A család ezenkivül : Brezova, Hrachovistye, Vagyócz és

Voszele községekben birt földesúri joggal.

Crausz. Karinthiából származik. II. Rudolf a család badi érdemei jutalmául nemes-
ségét megersítette. Magyarországba C. Jakab, Miksa király idejében költözött be. A család

elbb Vág-Sellyén telepedett le, jelenleg Nagy-Kéren birtokos. Kiváló szerpet vitt tagjai

közül : C. István, (sz. 1848) elbb Nyitravármegye alispánja, jelenleg országgylési kép-
visel, aki 1890-ben, régi nemességének épségben tartása mellett, a „nagykéri" elnevet nyerte-

Czímer : Kékben, leveles arany koronából kiemelked pelikán, szétterjesztett szárnyak-
kal, amint három fiát vérével táplálja. Sisakdísz : a paizsalak. Takaró : kék-arany.

Csalomjay. A Hunt-Pázmán nemzetség Kóvári ágából származik. 1214-ben lép fel.

Tagjai közül: Egybázas-Cs. Felicián (1244); Kis-Cs. Miklós (1376). Pázmán (1244-1303);
Dénes, egri püspök, az elbb nevezett testvére ; Miklós (1244—1303) szerepelnek.

Chinorányi. Ghinorán helységbl származott, Ch. Lipót 1755-ben nyert czímeres nemes
levelet.

Chilkó. Ch. András si nemessége 1726-ban megersíttetett.
Czímer: Kék paizsf alatt, melyen egy arany nap, két hatszög arany csillag közt

ragyog, veresben, három fehér halmon, zöldlevel fehér rózsa felett, felugró fehér egyszarvú
látszik. Sisakdísz : Czölöpösen fektetett, kék mez kar egyenes kardot markol, melyre török
f van tzve.

Chrenóczy. Kolon községben birt földesúri joggal.
Csarada. Cs. Mihály 1686-ban Bartha Mihály, mint fszerz s Nigrini Jánossal egye-

temben czímeres nemeslevelet nyert.

Császár. A XVIII. század végén Bori községben volt földesúr.

Csery. (Cseri). A Hunt-Pázmán nemzetségbl származik. se : Hunt fia : Demeter
barsi fispán (1266—1280). A család Malomszeg, Ardanócz, Egyháznagyszeg községekben
birt földesúri joggal. Cs. Imre II. Rákóczy Ferencz ezredese volt.

Czigler. Cz. Miklós, privigyei lakos s gyermekei 1741. okt. 28-án nyertek czímeres
nemeslevelet. A család késbb Fels-Vecsóre nyert adományt.

Czobor. (Czobor-Szent-Mihályi gróf). Els ismert se : Chubor János 1360 körül sze-

repelt utóda Mihály, budai kapitány, 1458—1467 tömérdek birtokot szerzett Komárom,
Baranya s Bodrog vármegyékben. Imre kir. udvarnok (1488—1500) Pozsony várának volt

kapitánya ; a XVI. század elején a család két ágra szakad. Imre és Márton 1505-ben
II. Ulászlótól adományt nyertek Élesk várára. Ezen Márton leányát Felicitást, Pilsberger
Farkas vette el, kinek fia : János, felvette a Czobor nevet.

Márton testvérétl Imre (1492—1515) bodrogi fispántól származik a t. képeni Cz.

család. Fia Gáspár (1505—1540) Ferdinánd híve. Utódai : Pál báró (1550—1588) Imre báró
(1572) alnádor ; Mihály báró (1601) táblai ülnök, Zólyom várának ura (1601) ; Imre (1625)
országgylési követ, 1630 fpohárnokmester ; Ádám tábornok (f 1692) ; Márk kir. fajtón-
álló s tábornok (f 1728), fia József, a család utolsó sarja, 1777-ben halt el.

Rangemelés : Cz. Bálint báró és gyermekei 1652-ben grófi rangra emeltetnek.
A család óriási vagyon ura lett. Eleskt a Pylsberger-Cz. család nyerte, melyre

1579-ben II. Rudolf király adott adománylevelet, ezt azonban a Cz. család sarjai 1580-ban
Holics, Stainnal együtt visszaszerezték. A XVII. században Jók és Vittencz egy részének
birtokába jutott. Birta a Szomolányi uradalmat, melyet 1746-ban adott el.

Dávid (turócz-szent-péteri báró ós nemes). Az si Zathureczky családdal egy törzs-

bl származik (lásd vasmegyei kötet).

Rangemelés : D. Károly és fia Antal 1772-ben bárói rangra emeltetnek ; a nemesi ág
Salgócska községnek volt földesura.

Ders (Petri). A Hunt-Pázmán nemzetségbl származik. se : Gergely fia, Lrincz fia

:

Tamás és Ders fia: László (1349), a család 1417-ben nyert czímeres levelet.

Dersffy. (Szerdahelyi). A Gyr nemzetségbl származik. se Ders a XIII. század
végén, ennek utóda : Szerdahelyi Ders (1309—1320) ; ennek utóda Sz. D. István, kassai
fparancsnok (1556.) Örökség utján jutott 1559-ben Korlátk birtokába, melynek egyré-
szét 1601-ben elzálogosította. D. Ferencz, A.lsó- és Fels-Korompán bírt a XVII. század
2-ik felében s e század végén kihalt.

Dese. D. Gergely és gyermekei 1632-ben nyertek czímeres nemes levelet, mely Torna
vármegyében 1634-ben kihirdettetett. A család késbb Szabolcsba származott.

Divéky. A Divék nemzetségbl származik. Egyenes se Csorba Tamás, a XIV. szá-
zad közepén. A család Belincz, Bori községekben, ezenkívül a Rudnayakkal együtt Divék,
Jesskófalva, Rudnó-Lehota, Szomorfalva, Divék-Ujfalu községekben bírt földesúri joggal.
Czímere : A Bossányi családéval azonos.

Bombay. (Ivánchfalvi) D. János 1506-ban II. Ulászló királytól és D. Pál és János
1591-ben nyertek czímeres nemes levelet. E két czímerszerz egy törzsbl származik.
A család F.-Attrak, Fels-Sók és Nagy-Lapás községekben bírt földesúri joggal. Tagjai
közül kiemeljük a következket : Mihály (1551) temesvári csapatkapitány ; Ferencz, udvari
tanácsos (1758—1810); József szótáríró (1743); Hugó (sz. 1846) ügyvéd és iró.
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Czímer: kék pajzeban, zöld halmon arany oroszlán,
fölemelt jobbjában görbe kardot, tart, melyra levágott, tur-
bános, lekonyult bajszú török f van tzve.

Sisakdísz : növ oroszlán.

Drugeth. (Homonnai) Frank eredet, nápolyi család,
mely az Anjoukkal jött Magyarországba Magyarországi se
Fülöp illetleg ennek testvére János (1328—35) Fülöp Szepes
és Újvár várát nyerte s 1323— 27-ig a nádori méltóságot viselte.
János fia Miklós, a gerényi D. család se (f 1355). Bírta a
csejtei uradalom felét, melyet a Nádasdy család után 1614-
ben örökölt. Ezenkívül Nagy-Kosztolány, Vittencz és Veszele
községeket bírta. A család utolsó fisarjai : Bálint corbáviai
cs. püspök (f 1691) és Zsigmond fispán (f 1684) voltak.

Dubravay. A család az Andaházy családdal együtt
nyert nemeslevelet. Eredetileg Liptó vármegyébl származik.
Csejtén volt birtokos.

Czímer
: Kékben, két egymásba tekerdz, arany ko-

ronás ezüst kígyó, fejüket szemközt fordítva s nyíllal át-
döfve, felettük három nyíllal átdöfött kosár látható.

Sisakdísz : Repülésre kész, fehér galamb, nyíllal át-
döfve.

Edelsheim-Gyulay báró) Thüringiából származik. Birodalmi lovagi rangot 1673-ban

;^!u
61 rang0t 17

?o™
an

,i
iyert Ezen családból származott E. Lipót báró, akit Gyulay

gróf táborszernagy 1866. 16-án kelt legfelsbb engedelemmel örökbe fogadott, mely alka-
\°^. a C

,

sa ád neve a Gyulay családnévvel összevonatott. Rangemelés : E.-Gy. Lipót báró
1882. jan. 4-ón magyar bárói rangra emeltetett.

Kiváló szerepet játszott E.-Gy. Lipót báró (sz. 1826. f 1893.) lov. tábornok, a 4
huszárezred tulajdonosa.

Czímer: Hasított paizs, jelöl arany mezben, magyar ijjász fekete köntösben veres
nadrágban, fejen prémes fekete hegyes kucsma, derekán veres öv, maga eltt veres ínat
tart, hátul ezüst mezben a hasítási vonalból eltn koronás, veressel fegyverzett fekete
felsas. Két sisak: I. ijjász, balra fordulva, (takaró fek.-ar.), II. Fekete sasszárny (tak. fek.-ez.).

Elefánthy (alsó- és fels- elefánti) nevét hasonnev községtl vette. A Rátold nem-
zeségbol származik, a XVII. század végéig szerepel.

Czímer
:
a) balra fordult elefánt, b) gyökerestl kitépett, lombos fa alatt lép medve

a . E?/Íy (Felsöv&s&rái -) E család Borsodból származott át Nyitravármegyébe. A nemes-
séget Mátyás szerezte meg 1620-ban, II. Mátyás király adománylevele által

™ a
Nyitravármegyében a XVIL században tnik föl. Czabaj, Kolon, késbb pedig Fels-

birtokos
községekben bírt földesúri joggal. Jelenleg Suránkán és N.-Szulányban

Tagjai közül kiemelkedett
: János, ki e század harminczas és negyvenes éveiben

Nyitravármegye igazgatásában nagy szerepet játszott. Huzamosb ideig a megye egyik alis-
pánja s a pozsonyi diétán egyik követe volt. Vincze a hatvanas és hetvenes években mint
kituno gazda volt ismeretes. József, jelenleg a nyitravármegyei gazdasági egyesület elnöke,
ÜOZg'tlZ ClclS 3.2*1 iro.

Czímer
:
vörösben, zöld halmon álló griff, jobbjában kardot, baljában szllfürtöt

rajta egy nyíllal atlott hollóval, - tart. Sisakdísz: növ griff ugyanazon tárgyakkal vég-
x&ffj 3i ö£in

.

Erddy gróf (monyorókeréki és monoszlói gróf.) A család származását és czímerét a
yasvármegyei kötetben ismertettük. Itt csak a Nyitravármegyét érint részt közöljük • E Tamás
horvát bán (1558 f 1624), neje : Ungnád Anna Mária után jutott Jók és Szomolány várá-
nak és a hozzátartozó uradalmak birtokába E. György gr. és testvérei, 16>2-ben nyertek
adományt az Ormándy-féle fels-dombói birtokokra. E. Ferencz gróf 1695-ben 210 000 írtért
vette meg a gr. Nádasdytól elkobzott csejtei várat, a hozzátartozó beczkói uradalommal
míg Galgóczot a hozzátartozó uradalommal együtt 1715-ben adományozta a király E. György

grófnak. Ezek az uradalmak máig is a család birtokában van-
nak s jelenlegi haszonélvezjük E. Ferencz gróf v. b. t. taná-
csos, bkez, mvészetpártoló fúr (sz. 1830).

A vármegyében szerepelt tagjai közül kiemeljük, a már
emiitetteken kívül, a következket: Kristóf, Tamás bán fia,
Rudolf király biztosa, nagy gondot fordított a jóki és a sz-
ni olányi várak helyre állítására (f 1620) ; László Ádám, nyitrai
püspök és kanczellár (1707—1720) ; János Zólyomvármegye f-
ispánja (f 1806) ; utóbb horvát bán, aki Kocsint és Verbót sze-
rezte. József, Nyitravármegye fispánja, kanczellár és az arany-
gyapjas rend vitéze (f 1824).

Eszterházy (galánthai és fraknói gróf.) Salamon nemzet-
ségbl származik. Els ismert se Mokud kir. pristaldus 1186.
A család a törzshelyérl (Zalából) idk folyamán átköltözött
Pozsony vármegyébe.

A család nevét Benedek (155 <) használja elször, míg a
galánthai elnevet Ferencz, pozsonyi alispán, a Bessenyey csa-
lád birtoka után veszi fel. Ferencz fia, Miklós nádor, családja
nevét emlékeztesse teszi s furaink közé emeli. Miklós nádor
öt fia közül Ferencz alapította a fraknói és cseklészi ágat (1629),

FORGÁCH.
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mely késbb herczegi rangra emeltetett. Dániel a
cseszneki ág alapítója, Pál a zólyomi ág alapítója,

(csupán e két ággal fogunk foglalkozni).

RangemelÓ9ek : Dániel a cseszneki ág alap. cseh
indigenatust nyer 1633., ennek fia János 1683-ban
grófi rangra emeltetik Imre és Gáspár 1715. grófi, Péter
1715. grófi, László és János 1721-ben grófi rangra
emeltetnek. A zólyomi ágból István br. (az alapító Pál
unokájának) fiai 1783-ban grófi rangot nyernek. A
család tagjai közül E. Farkas a XVII. században ha-
talmába kerítette az Ócskayak birtokait, majd E.
Miklós gróf a beczkói uradalom egy részének is bir-

tokába jutott, leányágon való örökösödés által, melyre
1648-ban több más családdal nyert adományt. Bírta

még a csejtei uradalom Vs-át.

E. Imre, esztergomi nagyprépost, 1741-ben Nyitravármegye fispáni székében ült.

Czímer : Kék mezben aranyleveles koronán álló koronás arany griff, felemelt jobbjá-

ban arany védvasú görbe kardot, baljában 3 zöldszírmii s level, aranynyal futtatott rózsát tart.

Sikakdísz: j. kék-ar. Balról veres-ar.

Fabriczius. P. Ádám és János 1683-ban a Guggonos családdal együtt czímeres nemes
levelet nyertek.

A család a múlt században Boriban, jelenleg Nagy-Rippény és Paczolaj községek-
ben birtokos.

Fancsikay. A Hunt-Pázmán genusból ered. sei István (1396—1414), Domonkos, ugo-
csai alispán fia, — aki Peliczián (1260) törzsébl származik. Czímer : Szarvaival felfelé for-

dult holdsarló, felette hatágú csillag.

Frideczky János és fivérei György és András, valamint rokonai : János, Miklós I.

Miklós II. és István 1694-ben nyertek I. Lipót királytól czímeres nemes levelet. A család

Nógrádból származott és késbb telepedett Nyitrába.
A XVIII. században Csejtén és Vág-Ujhelyen voltak birtokosok ; ezen kívül Kaplat

községnek voltak földesurai. A család tagjai közül : Thimót id. 1876—78-ban Nyitravár-
megye fispánja, aranysarkantyús vitéz. — Thimót ifj., elbb fszolgabíró, most a holicsi

járás országgylési képviselje.
Czímer: kék mezben, zöld halmon, veressel fegyverzett, repülésre kész, három 6

szög csillagtól kisért fehér galamb csrében, zöld szára, zöld level veres rózsát tart.

Sisakdísz : pánczélos kar markában rózsát tart.

Forgách. (Ghymesi és Gácsi gróf) a Hunt-Pázmán nemzetségbl származik. Egyenes
se Ivánch vagy Ivánka Comesnek fia I. András Comes de Bánya kir. tárnokmester, aki
els vette fel a Forgách nevet, — ez II. András királytól pénzen szerezte Gumes, ma
Ghymes birtokot — az alsó-ghymesi birtokot IV. Béla király ugyanannak hsies és h
szolgálatáért 1242-ben adományozta.

A család idvel két ágra szakadt, az idsbb I. ghymesi ágnak III. Péter barsi fis-
pán (1493—1505), a II. gácsi ágnak Gergely nyitrai fispán az alapitója. Ezen két fág
ismét két oldalágra szakadt, -— az I. 1. Ghymesi László (1690—1778) 2. a Gombai (Somogy-
vármegye) József (1701—1757) az alapítója, a II. gácsi ágból János (1690—1735) két fia,

ismét kt uj ágat alakított.

A család tagjai köziül kiválóan szerepeltek a következk

:

I. András a Forgácth-család alapítója Ghymes várát kir. engedélylyel 1242—1250-ig
kiépítette. II. András. Róber Károly király híve Chák Máté ellen. Balázs. Mária királyn
fpohárnoka f 1386-ban. I. Péter. Fhadvezér a husziták és lengyelek ellen, czímerét meg-
változtatta 1387-ben. X. Zsigmond kir. kincstárnok ; czímerujítást nyert 1525-ben, fiai. III
Imre. Trencsényi fispán f 1589-ben. III Ferencz, történetíró, nagyváradi püspök (1510—
1577.) I. Simon, dunántúli fkapitány f 1589-ben, ennek fiai IV. Ferencz, kir. helytartó,
nyitrai püspök, késbb bibornok, esztergomi érsek (1566—1615). II. Zsigmond. Nógrád és
Szabolcs megyék fispánja, országbírói állásából Magyar-
ország nádorává lett (1565—1621), fia I. Ádám. Ország
biró , császári fhadvezér (Caes. Campi Mareschallus)
Nógrádmegye fispánja — grófi rangra 1640-ben emelte-
tett (1601—1681), fia II. Simon. II. Rákóczy Ferencz tá-

bornoka (1669— 1729-ben) halt meg, számkivetésben Zul-

kiván Lengyelhonban. A Forgách család birja a ghymesi
hitbizományt, melynek jelenlegi birlalója — id. Forgách
Károly gróf, frendiházi tag, cs. és kir. valóságos bels
titkos tanácsos.

Czimer: kék mezben, koronás, zöld halomból emel-
ked, jobbról 6 águ csillag, balról, befelé fordult, ezüst 1

holdsarló által kisért mezítelen nalak, lebeg arany-
hajjal, karját csípin tartva. Sisakdísz : paizsalak (kisret
nélkül). Takaró : kék-arany.

Ghyczy (ghiczi, Ássa és Ablánczkürti). Eredetileg
Veszprémvármegye hasonnev községébl származik, hol
már 1244-ben birtokos. Idk folyamán egy ága Erdélybe
s Nyitrába szakadt. A nyitrai ág feje : G. József érsek s

nádor, 1550-ben építette Assakürt várát és vele együtt
15 falura s Oszlány mezvárosra nyert adományt György,
Farkas és János, továbbá unokatestvérek Pál és László hunyady (grófi).
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1564-ben czimerbövitést nyernek. A család Ássa és Ablánczkürtön, Kis-Vicsápon, Ujlacskán,

1558-ban Zettinafalván Brezova stb. helységben bírt földesúri joggal. Egy tagja : János,

1572-ben Biharvármegye fispánja, 1585-ben Erdély kormányzója, 1588-ban országos f-
kapitány ; tle származik az erdélyi ág, mely 1682-ben halt ki.

A nyitrai ág jelenleg : Assakürtön, Ujlacskán, Lapás-Gyarmaton s Nagy-Lapáson
birtokos.

Tagjai közül : G. Péter (f 1833) nyitrai alispán, utóbb alnádor, Ferencz (f 1838)

Komárom vármegye alispánja ; József (+ 1835) Torontál vármegye fispánja, hétszemély-
nök. Utódai Komárom vármegyében birtokosok. Ignácz (sz. 1799 f 1870) bires gazda ; fiai

:

Béla (sz. 1827) altábornagy, s frendiházi tag ; Imre (sz. 1828) 1848-ban honvédhuszár-
százados ; Géza (sz. 1837 f 1896) kereskedelmi akadémia igazgatója; Dénes (sz. 1810)

Komárom vármegye alispánja. Ignácz testvére : Kálmán (sz. 1808 f 1888) Komárom vár-

megye I. alispánja, nádori itélmester, igazságügyi államtitkár (1818. pénzügyminister
(1874) házelnök (1861. és 1875—78) frendiházi tag.

Czimer : Veressel és kékkel, hasított paizsban ell, rovátkos s nyitott kapuval ellátott

vártoronyból, növ koronás arany oroszlán, hátul : hármas zöld halomra oszlopszeren fek-

tetett, veres mez kar, egyenes kardot tart, melyre véres tatársüveges emberf van tzve.
Sisakdísz : két fekete sasszárny közt, paizsbeli félkar, f nélkül

Ghyllányi. (Láczi és berinczei.) si, liptóvármegyei család. Egyenes se Sybrán és
Miavik (1230) ; törzshelye Lázi és Beznicze, mely jelenleg is tulajdona. Késbb áttelepedett

Nyitrába, hol Péter 1726-ban nyert nádori adományt, az alsó-, fels-, közép-korompai és

spáczai részbirtokokra. A XVIII. században Vág-Ujhelyen volt birtokos. Ezen kívül Lajos-
falván birt földesúri joggal, hol máig is birtokos.

Rangemelés : G. György 1688-ban bárói rangra emeltetett-

Czimer : kékben, zöld halmon, két farkú arany oroszlán,

felemelt jobbjával görbe kardot, baljában a magyar szent ko-
ronát tartja. Sisakdísz : növ oroszlán. Paizstartók két sárkány.

A család tagjai közül szerepet játszottak : Miklós (1618

—

1620) Trencsén vármegye alispánja, királyi udvarnok, aki Tep-
lánra nyert adományt ; Gáspár, trencséni perceptor, 1727 ; báró
József. II. Rákóczy Ferencz dandárnoka, hasonnev dragonyos-
ezred parancsnoka ; Károly aranysarkantyús vitéz (1741) ; br.

György Antal, vasas kapitány, késbb hétezemélynök és fispáni
helytartó Szabolcsban (1740) ; János báró (1741) tábornok ; Jó-
zsef Nyitravármegye alispánja 1797.

Grassalkovich. (Gyoroki berezeg). Ürmény községbl szár-

mazott G. Antal (sz. 1693 f 1771) vetette meg e család alapját.

Pályáját, mint ügyvéd kezdette, 1748-ban kincstári elnök, 1751-

ben koronar, Nógrád és Aradvármegyék fispánja, majd f-
lovászmester lett. Tüneményes pályáján óriási vagyont szerzett

össze. így többi közt : Ivánkát, Alsó-Szllst ; Pestvármegyé-
ben : ízsaszeghet, Bessnyt és Gödöllt. Fia : Antal, Bodrog és

Zólyomvármegyék fispánja, ennek fia : Antal, Csongrádvár-
megye fispánja, b. titkos tan. stb. 1841-ben bekövetkezett halá-

lával sírba szállt a család.

Rangemelések : G. Antal 1732-ben bárói, 1743-ban gyermekeivel grófi rangot nyert.

II. Antalt 1784-ben II. József császár birodalmi herczegi rangra emelte elsszülött-

ségi joggal.
_

Gusztinyi. G. András és János 1782-ben nyertek czímeres nemeslevelet ; nemességök
1798-ban igazoltatott. A nemesség-szerzk egyike : János, nyitrai püspök volt. (1770—1780).

Hampl, (Szaturói). E század elején telepedett le Nagy-Kosztolányban, melyet a Csáky
grófoktól vásárolt. Ezenkívül Császkócz községben is birtokos.

Hagara. (Marosligeti). H. János 1627-ben nyert czímeres nemeslevelet. Utóda Pál
pedig Marosligetre nyert királyi adományt.

A család Bereg, Szatmár és Ugocsa vármegyékben is birtokos.

Hindy. ("Nagy- és Kis-Hindi). srégi, a hagyomány szerint Ond törzsétl származó
család. Els ismert se : H. Péter, Mátyás királytól si birtokára 1476-ban uj adományt nyert.

Fiai: Osvald (1476—1483) és János (1476). János fia, Balázs, kir. udi arnok volt. A család
jelenleg is virágzik.

Eodossy. H. aliter Szabó család 1651-ben nyert czímeres nemeslevelet, mely 1724-ben
Nógrád vármegyében kihirdettetett. Livina községben bírt földesúri joggal.

Horeczky. (Horkai báró). Csehországból származik. Az Échy családdal kötött házasság
utján Kocsin és Rakovicz községekben birt földesúri joggal a XVII. század elején. H. Gábor
1638. 73. tcz. által honfiusittatott. A család Sterusz és Vág-Ujhely községekben is birtokos
volt. Tagjai közül: Ferencz báró (sz. 1819) pozsonyi kanonok, mint egyházi iró tette nevét
ismertté.

Horváih-Kissevits (nemes és báró) Horvátországból származik. A XVI. században
Szepes vármegyébe telepedett le s ott Lomnicza községre nyert adományt. Rangemelés :

H.-K. György 1686-ban bárói rangra emeltetik.

Horváthy (Disznósi és Horváthii). Eredetileg Hont vármegyébl származik , a

XVII. században tnik fel, innen Nyitra, Borsod vármegyékbe költözött. Jelenleg három
ágra szakad. — Czimer : Kékben, zöld halmon, veres ruhás magyar vitéz, fekete kalpaggal
s fekete tollal, jobbjában görbe kardot tart. Sisakdísz : növ paizsalak.

Hunyady. Hunyad vármegyébl származott Nagy András 1607-ben nyert nemeslevelet.

Fia László a nemesi ág se. A család a XVII. században Bars ós Nyitra vármegyékbe

JANITS.
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telepedett le, 1694-ben nyert Nyitraszegre adományt. E nemesi ág ugyanegy ágból származik
a késbbi grófi rangra emelkedett somogyi ággal. Tagjai közül : László Bars vármegye
alispánja (1677—94) ; Lajos, Komárom vármegye fszolgabirája (1838).

Hunyadi/ gróf. (Réthelyi gróf.) Els ismert se a Hunyad vármegyébl származott
Nagy András, aki 1607-ben Rudolf királytól czímeres nemes levelet nyert. Családja átszár-

mazott Nyitrába és Barsba, fiai közül László itt megtelepedett, tle származik a nemesi
ág (lásd alább), mig az 1653 körül Somogyba költözött Ferencztl a grófi ág. A család
azonban továbbra is birtokos volt Nyitrában, bírta a nyitra-ürményi uradalmat, a hozzá-
tartozó faluk földesuraságával.

Rangemelések : H. Antal és fia János Kéthelyi elnevet nyer 1745-ben. János 1755-ben
bárói rangot, János fia János 1792-ben magyar, 1797-ben birodalmi grófi, rangra emelkedik.

A család tagjai közül kiváló szerepet játszottak : Ferencz 1653—94-ben, László, a kir.

udv. kanczellária titkára (1690), András barsi alispán (1694). alországbiró s alnádor (1712).

István (f 1743) nyolcz évig nyitrai alispán, arany-sarkantyús vitéz. Imre (1827) alezr. f-
rendiház tagja. Ferencz (fl882) cs. kir. kamarás. László (sz. 1826) 1848-ban a somogyi zászlóalj

parancsnoka, Mosony vármegye fispánja (1862—72). Kálmán (sz. 1830) fszertartásmester,
1894. lovassági tábornok.

Czímer : négyeit paizs szívpaizszsal : abban arany mezben ágon ül fekete holló,

csrében arany kövesgyrüt tart. 1. 4 ezüst mezben zöld halmon egy természetes szin
medve, felemelt jobbjában 3 nyilat tart. 2. 3. kékben pánczélos, balrafordult, hajlott kar
3 keresztbe fektetett nyilat markol.

Két sisak : I. két, veres aranynyal szegélyzett zászló közt balra fordult két fekete
s arany sasszárny. II. balról kék és aranynyal, jobbról
aranynyal s kékkel vágott ormány közt koronán nyugvó
pánczélos kar (mint a 2. udvarban). Takaró arany-fekete.

Huszár (Újfalui) H. Mihály 1596-ban nyert czíme-
res nemeslevelet. A család valószínleg Barsvármegyébl
származik, onnan költözött Nyitra vármegyébe. E család-

dal 1623-ban Fels-Dombón találkozunk. A XVII. század-
ban Csejtén , továbbá Alsó-Köröskény , Nyitra-Ivánka
községekben bírt földesúri joggal. E családból származik
II. Kálmán belügymin. tanácsos.

Czímer : gerendával vízszint vágva ; fels udvarban
egy koszorúzott férfiú, jobbjában három buzakalászt, bal-

jában virágot tart ; az alsóban három hatszög csillag ra-

gyog. Sisakdísz : a paizsbeli férfiú.

Illésházy. A Salamon nemzetségbl származik. Sa-
lamon fiai Péter és Illés 1238-ban osztozkodnak. Illés az
I., Péter, az Eszterházy család se.

Rangemelések : István 1587-ben bárói ; István és

gyermekei 164G-ban, Tamás és gyermekei 1649-ben bárói

rangra emelkednek, Miklós báró 1678-ban trencséni örö-

kös grófi czímet nyer. — Gáspár 1648-ban grófi és Fe
rencz 1678-ban bárói rangra emelkednek.

A család Bori községben volt birtokos. Kihalt 1838-

ban Istvánnal.

Ivánka. (Draskóczi és Jordánföldi). se Kopasz Ivánka (1251) ; si fészke : Turócz
vármegyében a Jordán folyó mellett fekv Draskófölde. Pál és Iváncs 1274-ben a királyi

nemesek seregébe vétettek fel. István Hapot nyerte, Nógrád vármegyében. II. Ulászló

1507-ben a családot megersítette Draskafalva és Jordánfölde birtokában. — A család az

idk folyamán Liptó és Hont vármegyékbe költözött. Tagjai közül : Imre (sz. 1818 f 1897)

honvédezeredes, frendiházi tag ; Zsigmond (sz. 1817) volt országgylési képvisel s Oszkár
(sz. 1852) országgylési képvisel.

Jákóffy. (Ráhói és Szuhai). A Hunt-Pázmán nemzetségbl származik. se I. Jákó a
XII. század végén, kihalt 1639-ben.

Janits. (Klopodiai). J. István 1845-ben nyert czímeres nemes-levelet és Klopodia
temesvármegyei községre adományt.

A család Fels-Elefánton, Beden és Menyhén birt földesúri joggal.

A család tagjai századon át a honoracziórok közé tartoztak. E család sarja J. Imre
(sz. 1856) megyei fszolgabíró, fjegyz, jelenleg országgylési képvisel.

Czímer : Ezüst gerendával, melyen három veres rózsa látható, felül veressel, alul kék-
kel vízszínt vágva. Fels udvarban arany nyíl, az alsóban hat arany gömb (?). Sisakdísz :

természetes páva kiterjesztett farktollakkal.

Jánoky. (Jánoki és Nagy-Szuhai). A Hunt-Pázmán nemzetségbl származik. se Ders
fia : Tamás (1294). Tagjai közül : Demeter veszprémi püspök (1334—1371) ; László eszter-

gomi prépost (1311—1369.) voltak.

Czímerlevél 1431-bl. Czímer : kékben, aranyleveles koronából, két, könyökeikkel ki-

felé fordított, hajlított, ezüst mez kar nyiilik ki, 3—3 veres rózsát tartva, melyeknek leve-

les szárai a koronán áthúzva, a felett egymást keresztezik.

Jánossy. Ily nev család Elecske községben bírt földesúri joggal.

Jávorka : Bori faluban volt birtokos e század közepéig. E családból származott J.

Ádám kuruczhadnagy (1710).

Jedlicska. J. Ádám és János 1668. évi nov. 10-én nyertek czímeres nemeslevelet,
mely 1669-ben Zemplénvármegyében hirdettetett ki. A család Lopasson telepedett le a

XVH. század közepén s nemességük 1763-ban hirdettetett ki Nyitrában.

JESZENSZKY (BÁRÓI).
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Jezemiczky. (Jezerniczei). si túróczvármegyei csa-
lád. Chrábor, Nyitra-Ludány községekben birt földesúri
joggal.

Jeszenszky. (Nagy-Jeszeni). Túróczvármegyébl szá-
mazik. Ose Temérdek András a XII. században, ennek
utóda Mihály comes, IV. Béla király híve, a marchfeldi
ütközetben esett el (1278); László Mohácsnál esett el
(1526) ; Jeszen földére a család 1271. ós 1281-ben uj ado-
mányt nyert, 1563-ban pedig uj czímeres levelet. A XVI.
században egy ága Sziléziába vándorolt.

Eangemelés
: János és gyermekei 1865-ben bárói

rangra emeltetnek. A család kisjeszeni és folkus-fulvai
ága Suránkán és Patvaróczon birtokos, ezenkívül a ho-
monnaí Drugeth-féle csejtei birtokosztály nagy része máig
is kezében van. Szerepet vitt tagjai sorából kiemeljük a
következket

:

Mihály, elbb személynöki jegyz, majd (1687)
ítélmester; Antal 1741-ben bárói rangot nyert, de csa-

károlyi (grófi). ládja magvaszakadt; Elek barsi alispán (1790); János
(1793f1866) hétszemélynök, utóbb báró ; Miklós rnagy,
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kamarás, 1855-ben osztrák bárói rangot nyert;Sándor (sz 1827fl890) országgylési képvisel; Danó, a kis-jeszeni ágból, (sz. Í824) nem-zeton fhadnagy s a Petfi-társaság tagja.

_

Czímer
: I. (si) aranyban, zöld téren emelked, zöld lombos fa eltt haladó s visszafelénezo medve, melyet ke szürke felhkbl eltn, nyüat tartó kar derékon véresre döfSisakdisz novo medve, elotalpával egy zöldlombos fát tart ; II. a kis-jeszeni ág (színj. nélk.)

;

fa alatt futó szarvas, nyakán nyíllal átdöfve.
Jeszenák (nemes és báró). se Balázs," aki Báthori István erdélyi fejedelemtl a XVI.

n érnek
nyer czimeres nemeslevelet. Pál és rokonai 1776-ban királyfai elnevet

Rangemelés : J. Pál és gyermekei 1781-ben bárói rangra emeltetnek.A család Bukócz és Nagy-Pritrsd községekben birt földesúri joggal, ez utóbbi helyen
a nemesi ag máig is birtokos. J
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és János báró

(
sz

- 1800fl849), Nyitravárm. fispánja,

Jókuthy (Szomorfalusi). A Divék nemzetségbl származik. se : Akúr (1267—12Ü5)

;

Juhász (Kis-Lapási). A család neve eredetileg Hajas volt, 1622-ben nvert adományt
Kis-Lapasra. A XVII. században Vág-Ujhelyen volt birtokos

"

Czímer: kékben, pálmaágat tartó oroszlán. Sisakdísz- pálmaágat tartó egyszarvú,ww a ÍL íÓrF f°sz
?.

rz rokonaival együtt 1651. aug. 5-én nyert ezímeres nemes-
levelet. A család eredetileg Jokoról származik s ott is volt birtokos

Károlyi (Nagy-Károlyi gróf). A Kaplony nemzetségbl származik, melynek elsismert tagja: Kristóf királyi pristaldus volt. Egyenes se Eördög Simon (1264), ennek uno-kája
:
Simon (1322-1349)

; Károly (Nagy-Károly) ura. Utódai kiül: László (Láncz) és Ber-
talan, aXV szazad elején felveszik a K. nevet. László (Láncz) ivadékaiból született: K. Zsu-zsanna, Bethlen Gábor fejedelem neje. Bertalan (1418) ágából származik a grófi család, alegnemzetibb s legmagyarabb fúri családaink egyike. Rangemelések : Mihály, (1586-1626)
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Ennek fia László, fispán (fl689), akitl Sándor(IbbS—1743) kurucztabornok s Szatmárvármegye fispánja származik. Sándor 1712-bengróh rangra emeltetik, tle a család következkép származik le : fia : Ferencz, (1705—1758)

fispán, altábornagy és hétszemélynök; ennek fia Antal (1732-1791), fasztalnokmester, b.
titkos tanácsos es a testrség kapitánya ; nejétl, gróf Harruckern Josefától roppant vagyon
jutott a család biriokaba. Ezektl származott József (fl803) ; nejétl Waldstein-Wartenberg
Erzsébettl született fiaitól, István Lajos és György grófoktól a család továbbvirágzik.Ezek kozul Lajos grófi (sz . 1799tl865), Csongrádvármegve fispáni helytartója, valóságosbels titkos tanácsos, a tótmegyeri uradalom birtokosa, ahol már a század el- felében hír-neves mmtagazdaságot létesített, a legkiválóbb nemzetgazdák segélyével. Nejétl, Kaunitz-
Rittberg Ferdinandin herczegntl származott László, aki tengerészeti pályára készült, dekorán elhalt s Alajos (sz. 1825fl889) volt berlini nagykövet, val. b. titk tanácsos, az arány-
OTaPjas-ren<i vitéze, a Szent István-rend nagykeresztese, stb. Nejétl, Erddy Fanny eróf-
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a tótme^eri nitbizomány haszonélvezje, f-

Czímer: Négyeit paizs, a 3 és 4. közé beékelt 5. mezvel, szívpaizs gyanánt, farkát
szájában tartó koronás kígyó által környezett gömböly kék mezvel ebben hegyes szik-
lán egylabon álló kiterjesztett szárnyú karvaly, jobb lábával veres szívet tart. (si czímer.)A nagy paizs

:
1. kékben ágaskodó, természetes szarvas ; 2. ezüstben, egyfej fekete sas

;

ó. kékben, ágaskodó, ketfarkú sárga oroszlán, ellábaival, fehérveres zászló rúdját egyene-
sen tartva; 4. kékben, kiterjesztettt aranyszárnyú aranykoronás angyalf lebeg; 5. ezüst-
ben, lebeg aranykoronából növ szirén, balra hajlott halfarkkal, ezüsttel s veressel vágott
szarnynyal. Három sisak: I. (középs). Pánczélos vitéz, sisakján gesztenyeszín strucztollakkal,
baljában hajánál fogva levágott vérz török ft, jobbjában kivont kardot tart. H. befelé
fordult, sárga, ágaskodó, kétfarku oroszlán, els jobb lábával kivont kardot tart. III. befelé

1 A többi testvérek utódaitól ezúttal eltekintünk.



Nyitravármegye nemes esaládai. 695

fordult, ágaskodó, sárga griff, jobbjában kivont kardot, baljában 3 veres rózsa zöld szárát

tartja. Takaró: kék-arany, veres-ezüst.

Keglevich (Buzini gróf). Horvátországból származik : els se : Péter, 1300 körül. A
XVI. század elején Péter (sz 1485fl554) családját a frangúak közé emelte.

Rangemelések : Miklós 1647-ban bárói ; Miklós ós Péter bárók 1687-ben grófi rangra
emelkednek.

A család, a Czoborokkali való házasság útján jutott 1662-ben Élesk egyrészének
birtokába, birta ezenkivül a sasvári uradalmat a XVIII. században és Szolcsány községnek
volt földesura.

Kelecsényi (Kelecsényi és Hrabói). Nevét Kelecsény községtl vette. si család, mely
a XVII. század folyamán áttelepedett Trencsén-, Pozsony- s Barsvármegyékbe, hol most
is virágzik. Libichava és Család községekben birt földesúri joggal.

Czímer . kékben, balrafordult pánczólos kar, markában görbe, aranyfogantyús kardot
tart. A paizsfn három, hatszög arany csillag és egy félhold ragyog. Sisakdisz : a kar.

Kéry. (Ipoly-Kéri gróf.) Eredetét a „Vasvármegyét" tárgyaló kötetben ismertettük. A
XVII. században a Czobor-család után Eleskn volt birtokos.

Klimo Lopassóról származik. K. György pécsi püspök (sz. 1710 f 1777), unokatest-
vérei : János, Márton ós Ádám 1735-ben nyertek czimeres nemeslevelet. A család Nagy-
Kosztolány, Bori és Alsó-Korompa községekben volt birtokos.

Klobusiczky. (Klobusitzi és Zettényi urak, bárók és grófok.) Trencsénvármegyébl
származik. 1456-ban már Klobusitz birtokában volt. István 1612-ben nemességersít okle-

velet nyert ; Zettónyre a család 1686-ban nyert adományt.
Rangemelések : K. Ferencz és gyermekei 1692-ben bárói ; Xavóri Ferencz kalocsai

érsek, Antal és István bárók 1753-ban grófi rangra emeltettek.

A bárói és grófi ág kihalt, a nemesi ág jelenleg ia virágzik s Kálaz községnek volt

földesura.

Szerepet vitt tagjai közül kiemeljük a következket

:

Tamás 1421-ben királyi ember ; Ferencz zempléni alispán (1688), majd báró ós (1702)

Sárosvármegye fispáni helyettese ; Antal gróf, Zemplénvármegye fispánja (1756) ; Ferencz
erdélyi püspök (1732), majd kalocsai érsek (1751—60); A nemesi ágból : Péter, volt jezsuita,

szatmári püspök (1808—22) ; kalocsai érsek (1822—1843) ; József, fiumei kormányzó (1807)

;

Ágoston (1871) ós János (sz, 1838) országgylési képviselk.
Czimer (nemesi) : kékben, fels jobb sarkon hatágú arany csillag, fels balsarkon

ezüst félhold által kisért arany tegez, nyílvesszvel, felfelé fordítva.

Sisakdísz : három fehér strucz toll.

Kochanovszky. Trencsénvármegyébl származik. Els ismert se : László, 1519-ben
Kochanócz, Fels-Drietoma, Ozorócz stb. községek földesura volt. Venczel (1520) litteratus

;

Ádám Mohácsnál esett el (1526). György 1567-ben uj adományt nyer a fenti birtokokra.
Nyitravármegyében már a XVI. században virágzott. Elbb Csejtén volt birtokos, 1664-ben
pedig Vág-Ujhelyen. Ezenkivül Alsó-Attrak, Tót-Sók, Nemes-Pann, Szalakúsz községekben
volt földesúr ; Csejte, Vág-Ujhely, Béd, Attrak és F.-Elefánt községekben máig is birto-

kos. K. Miklós 1622-ben uj czímerlevelet nyert. Tagjai közül többen viseltek közhivatalt

:

Ambrus a 40-es években szolgabíró, fia Ede 1848-ban szolgabíró ; László (sz. 1827.) 1848-ban
honvédhadnagy, utóbb árvaszéki elnök (1876) ; Antal (sz. 1830.) kir. mérnök ; István katasz-
teri biztos.

Czímer : kék és ezüsttel vágott paizs, fels kék részében haladó, arany oroszlán,
jobbjában görbe kardot tart, alsó ezüst részében, két veres bal haránt pólya, melyek elsje
ezüst, másika hátágú arany csillaggal rakott. Sisakdísz : növ oroszlán.

Koller (Nagymányai gróf és nemes). Eredetét Tirolból veszi. I. Ferdinánd idejében
Alsó-Ausztriába, majd onnan Magyarországba költözött. II. Ferdinándtól K. Kristóf 1633-ban
czimeres nemes levelet nyert. Nagy-Mányára a család III. Károly királytól nyert 1737-ben
adományt.

Rangemelések : K. Xavéri Ferencz és fia 1758-ban bárói, ugyanez évben osztrák
birodalmi grófi és 1772-ben magyar grófi rangra emeltetnek.

Kolossváry. (Páruczai). A családra vonatkozó els, eddig ismeretes adat szerint, Mátyás
király 1482-ben K. Lrincz ós Mátyás trencséni polgároknak a
trencséni Orbán-féle birtokot adományozta. K. Lrincz Bród-
várának kapitánya 1489-ben, a magvaszakadt Bruzankó család
trencsénvármegyei birtokait nyerte, melyhez II. Ulászló király
adományából Zamárd György összes javai járultak. II. Rudolf
király 1594-ben az Adamovsky-féle birtokokat adományozta,
melyek birtokában K. Mátyás kir. harminczados 1598-ban er-
sítetett meg. A család idvel átszármazott Nyitrába, hol Páru-
czán telepedett le. K. István 1651. szeptember 23-án si nemes-
ségének épségben tartásával czimeres levelet nyert, mely no-
vember 15-ón hirdettetett ki Nyitrán. A czímerszerz egyik fia

János Erdélybe szakadt. Másik fiának utódai idvel átszármaz-
tak Fejér, Gyr, Veszprém és Komáromvármegyékbe. Jelenleg
több vármegyében birtokos. Czímer : kékben, zöld téren görbe
kardot tartó arany griff. Sisakdísz a növ paizsalak.

Komjáthy I. (Komjáthi). Tornavármegyébl származik.
1283-ban lép fel els ismert se Vid. Kszeghy Jakab fia

László és rokonai, közte K. János ós István, 1415-ben czime-
res levelet nyernek.

Komjáthy II. Nevét a vármegye hasonnev helységétl
vette. A XVH. század els felében Nógrádba szakadt, hol K. kelecsényi.
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Ábrahám (1639—1644) a vármegye jegyzje volt. Utóda: Ábrahám, kurucz tiszt (1710).
Valószín ugyanezen törzsbl származik K. Mátyás, aki 1635. június 18-án czímerlevelet
nyert, mely Nyitravármegyében 1636-ban hirdettetett ki. Utóda Péter 1757-ben Komáromba
költözött, ága késbb Hontvármegyében telepedett le.

Koncsek. (Dvoreczi). Túróczvármegyébl származik. Els se Balázs (1389). Idk folya-
mán átszármazott Arad, Baranya és Borsodvármegyékbe. A XVII. században Podola köz-
ségben volt birtokos.

Korldthky. (Bucsányi). A Hunt-Pázmán nemzetségbl származik.
Egyenes se Buchányi Osvald, macsói albán, aki 1445-ben Korláthkt vette meg

Ujlaky Miklóstól. Innen a család K. nevet vett fel. A XV—XVI. században nagy vagyonra
tett szert, 1486-ban a berencsi uradalmat vette meg; 1537-ben 83V2 porta birtokában volt.A család sarjai közül

:

Osvald. tatai és komáromi kapitány (1505) ; Péter, királyi ajtónálló volt, s Mohácsnál
esett el. (1526) ; Utolsó sarja Zsigmond (Péter testvére) 1535-ben halt el.

Korompay. Nevét Korompa községtl vette. A XVII. században tnik fel. 1669-ben
Alsó-Korompát vette meg, ezenkívül Karkócz községben birt földesúri joggal.

Koron. A múlt században Bori községben birt földesúri joggal.
Kórosy. (Kórósi). A Liponuk nemzetségbl származik. 1325. eltt Alsó-Kóros, Ilus és

Kiszolcsán birtokában találjuk. A XVI. században Bori községben, késbb Kis-Bölgyén,
Lipovnokon és Szeptencz-Ujfaluban birt földesúri joggal.

Kosovits. Áryavármegyébl származik. A XVII. század végén tnik fel; tagjai közül
Márton (1708) és Ádám (1736) árvavármegyei birtokosok voltak. Késbb Nyitrába költözött,
s Nyitra-lvánkán volt birtokos. Itt született egyik kiváló sarja, Károly 1826- 37-ben, Nyitra-
vármegye fjegyzje, késbb akadémiai tag. (f 1841).

Czímer: (színjelzés nélkül). Koronán álló kétfarku oroszlán, baljával egyenes kard
markolatát ragadja, jobbjával a pengét tartja. Sisakdísz : növ oroszlán.

Kosztolányi. (Nemes-Kosztolányi.) Barsvármegyébl származik. Els ismert se K.
György 1479-ben szerepelt.

Rangemelés : K. László ezredes s a Mária Terézia-rend vitéze, bárói rangra emel-
tetik. Egy tagját a XVII. században Vág-Ujhelyen találjuk. A múlt században Bori köz-
ségben volt birtokos, ezen kívül Kis-Prónán bírt földesúri joggal.

Köszeghy. Ily nev csaladot 1604-ben Vág-Ujhelyen, 1669-ben Alsó-Korompán találunk.
169*-ben a beczkói és csejtei Nádasdy s Tököly birtokrészek felosztása alkalmával, e°r
részt kapott.

Kun. (Rozsályi). si szatmárvármegyei család, a Guthkeled nemzetségbl. A XIII.
században lép fel. Kun-Comest 1291-ben találjuk Rozsály birtokában.

Rangemélés
:
K. László 1626-ban bárói rangot nyer. Utolsó fisarja István 1659-ben

halt el.

Kvassay. (Kvassói és Brogyáni). Trencsénvármegyébl származik. Onnan Barsba köl-
ozott. Tagjai közül Nyitrában István szerepelt elször 1691-ben. Aba-Lehota és Nagy-
Bélicz községekben bírt földesúri joggal.

Labsánczky. (Korlátki és Labsi). A XVII. században Jablonczát bírta. János és gyer-
mekei 1688-ban czímerbvítst nyernek. Ezen L. János örökösödés után Korláthk birto-
kába jutott, az árvái uradalom igazgatója s országgylési követ volt (1705). Egyik fia
László, nevét Korláthkyre változtatta s Jablonczán halt meg 1750-ben.

Latkóczy. (Latkóczi). Trencsén vármegyébl származik, hol egyik tagja Pál már a
XV. század közepén birtokos volt. Innen átszármazott Gömör és Nyitra vármegyékbe. A
család 1557-ben nyert királyi adományt Latkócz helységre. A múlt század végén Váo--
Ujhelyen volt birtokos. L. Péter 1814-ben Trencsén vármegyébl nyert nemesi bizonyítványt.

Czímer
:
veres és kékkel négyeit paizs. 1. és 4. mezejében, fekete, befelé fordult sas-

szárny, 2. és 3-ban hatszög arany csillag ragyog. Sisakdisz : két nyílt fekete sasszárny
közt arany csillag.

Lazány aliter Locsvány. Verbóról származik. A
XVII. században tnik fel ; a XVIII. században Borin
ós Vág-Ujhelyen volt birtokos. Nemességét 1799-ben
igazolta

Lipovniczky. (Lipovnoki) A Liponuk genusból szár-
mazik. — 1244-ben nyer adományt Lipotnokra.

E családból származik : L. István (1814 f 1885)
nagyváradi püspök. Czímer : kékben, zöld téren emel-
ked, zöld lombos fa alatt fekv, koronás férfialak, egy
medve által megtámadva s egy másik fórfialak a medvét
lándzsával átdöfi.

Luddnyi. si család. 1280-ban Nyitra-Pereszlény
birtokában találjuk, majd Ludány, azeltt királyi bir-
tokra nyer adományt. 1318-ban Kovarcz, 1447-ben Csáb,
1465-ben Kis-Rippény és Falkás-Dovorán birtokosa. A
XVI században Chrábor községben birt földesúri joggal.

Majthényi (Kesellki urak és bárók). A Divék
nemzetségbl származik. Ezen nemzetség egyik sarja
Gergely, 1434-ben nyeri Kessellk várát a hozzátartozó
uradalommal.

Utódai közül : János (1501—1507) donatornyai, majd
péterváradi kapitány; RafaeL Corvin János bajmóczi

kochanovszky. várnagya (1491); Uriel, thuróczi prépost (1501-35) ; Már-
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ton (1521) és Bertalan, szegedi kapitány (1528—51), kiváló szerepet

játszanak koruk történetében.

E két utóbbitól származik a család jelenleg virágzó két fága. A
család Kessellkre 1525-ben uj donátiót nyert. Rangemelósek": László,

elbb nagy-kanizsai, majd pápai várparancsnok , utóbb zólyomi fispán
(1573—98), fia : György, 1634-ben bárói rangot nyert s lett a régibb
bárói, vagyis somogyi ág alapítója. Mihály tanácsos, 1654-ben elnyerte

a bárói méltóságot, magvaszakadt. Gergely 1678-ban szintén bárói ran-

got nyert. Az ujabb idben pedig M. László, barsi fispán és gyermekei
1834-ben ; Antal, liptói fispán és fia, László, a késbbi honti fispán,
1837-ben, Ágost, barsi fispán és gyermekei, 1867. jan. 22-én bárói

rangra emeltettek.

A család 1434 óta birja Kesellk várát, a hozzátartozó Kessellk-
Váralja, Nóvák, Kis- és Nagy-Lehota és Szebedrázs, nyitravármegyei
s több barsi községekkel egyetemben.

Már említett családtagokon,kivül kiemeljük a következket:

(A bárói ág tagjaival csak annyiban foglalkozunk, amennyiben a

vármegye történetét érinti). Benedek (1424) királyi ember; Gábor (1556)

egri kapitány ; László (1611—22) szerémi czímzetes püspök ; Bertalan majthenyi.

(1630) Nyitra vármegye fjegyzje.

György mester (1653) királyi biztos ; János báró (1663), György báró legifjabb fia,

Nyitra vármegye alispánja ; ennek fia, Pál báró, mosonyi alispán, aranysarkantyús vitéz (1704).

István báró (sz. 1788 f 1868) 1848-ban magyar ezeredes s komáromi várparancsnok ; Antal,

felszentelt püspök, esztergomi nagyprépost (f 1856) ; József báró,_ 1848-ban képvisel, Flóra,

(sz. 1847) hírneves költn; Nándor, 1861-ben barsi alispán; Ádám (sz. 1837) cs. és kir.

kamarás, István országgylési képvisel (1892— 96).

Czímer I. (1491-iki) : terebélyes fa alatt haladó medve. II. Jelenlegi : Kékben, zöld

alapból kinöv, zöld lombos tölgyfa eltt haladó barna medve, a jobb fels sarkon, balra

néz ezüst holdsarló, a bal sarkon hatágú arany csillag által kisérve. Sisakdísz : három
(veres, kék, fehér) strucztoll. — Takarók : arany-kék, ezüst-veres.

Majláth. (Székhelyi gróf). Hont és Bars vármegyékbl származik. A XVII. század
folyamán tnik fel. Rangemelések : M. József 1785-ben személyes grófi, M. József és gyer-
mekei 1794-ben grófi rangra emeltetnek, mely rang 1808-ban, M. József, Károly fiára is ki-

terjesztetik.

M. György országbíró gyermekei 1885-ben grófi rangra emeltetnek. A család Kajsza
és Nagy-Bélicz községekben bírt földesúri joggal.

Malónyay. (Kis-Malónyai és Nyitra-Vicsápi báró). A XVII. században tnik föl. Ferencz
1682 körül, László 1720-ban barsi alispán. Egy Zemplénbe költözött, ebbl származott
M. János (1815) kir. tanácsos, Nyitra vármegye fispánja s alkanczellár.

Rangemelés : Vajay István és László, valamint fogadott fiuk M. János 1741-ben bárói

rangra emeltetnek. Ezen M. János alapítja a család bárói ágát, mely Nagy- és Kis-Szulán,
továbbá Kis-Vicsáp községben bírt földesúri joggal.

Málczay. A Guthkeled nemzetségbl származik. Egyenes se : Pál bán unokája

:

János, 1346. — M. Antal és Benedek 1496-ban czímerujító levelet nyernek II. Ulászló királytól.

A XVI. században kihalt.

Marczibányi. (Puchói és Csókái). Trencsén vármegyébl ered. Els ismert se István
1467-ben kiváltságlevelet nyert. Tagjai közül : György 1650-ben a Iedniczi vár kapitánya.
Lrincz csongrádi aüspán és követ (1740—1750) ; István (sz. 1752 \ 1810) val. bels titkos

tanácsos ; Antal (sz. 1793) Arad vármegye fispáni helytartója. A család 1779-ben nyerte
a puchói, 1843-ban a csókái elnevet. Appony ós Tkés-Ujfalu községekben birt földesúri
joggal s e században halt ki.

Markhot. (Vittenczi). János és fia Mihály, valamint György és ennek fia Mihály,
1635-ben nyertek czímeres nemes levelet. — A XVII. század közepén már Vittenczen birt

inscriptióval. A XVIII. században több tagja Csejte és Bori községekben volt birtokos,

ezen kívül Nyitra-Ivánkán birt földesúri joggal. — Jelenleg Nyitra-Ivánkán, Nagy-Emkén és

Köröskényben birtokos.

A család tagjai közül : Károly (1795—1800) testr ; II. Imre, író ós a megyének 1848-ban
I. aljegyzje. — V. János (1811—1888), Nyitra vármegyének 1848/49-ben alispánja, kormány-
biztosa és az érsekújvári kerület országgylési képviselje. 1869-ben újból alispánná válasz-

tatván, majd ismét országgylési képviselvé választatott. Fiai közül Gyula, a vármegyének
jelenlegi alispánja és Aladár budapesti ügyvéd.

Czímer : Kékben zöld téren mindkét paizsszögletben hatszögü arany csillag által

kisért, vörös csr egylábú fehér galamb, kiterjesztett szárnyakkal, két búzakalászt tartva
csrében. Sisakdísz : két fekete sasszárny között álló paizsbeli galamb, csrében olajágat
tart. Takarók : balról kék-arany, vörös-ezüst.

Márky. (Márki). E család a XVI. században tnik fel, egy tagja Ferencz 1581-ben
jóki prefektus volt.

Marsó. Eredetileg Hevesvármegyébl származik ; onnan Trencsénbe telepedett le. A
múlt században Verbón volt birtokos.

Mednyánszky br. (Mednei urak és aranyos-medgyesi bárók). — Családi hagyomány
szerint Lengyelországból származott s 1227-ben honfiúsíttatott II. Endre király által. Els
ismert se Mednei János (1312), ennek fia Jakab 1366-ban nyerte Medne földjét, az olasz
hadjáratban tanúsított vitézségóért.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. 88
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MARKHOT. LATKÓCZY.

Tagjai közül kiváló szerepet játszanak : János, gyri, majd palotai kapitány, 1561-ben
nyert czímerbvítést. M. Miklós hasonlóan czímerbvít levelet nyert Rudolf királytól, késbb
Aranyos-Medgyest nyerte, majd Bolondóczon egy házat (1493) nyert Bánffy Jánostól, e
család magvaszakadta után Trencsénvármegyében volt fjegyz (f 1620 körül). Fia Jónás
(1595—1668) Rákóczy György bizalmasa. Fiai : István és György hasonlókép Rákóczy szol-
gálatában állottak. Utódaik közül : Antal 1750-ben bárói rangra emeltetett. Unokái : Alajos
(1784—1844) Nyitravármegye fispánja ; József (1789—1868) nemzetri rnagy. Fiai : László
(sz. 1819 f 1849) Lipótvár parancsnoka. Ede a komáromi várban harczolt (1848 - 49). A
mednei (a nemesi) ágból e század elején a sissói vált ki, mely magvaszakadt.

A pozsonyi ág Jónás ifjabb

fivérétl, Jánostól, származik,
aki Detrekváralján telepedett le

(f 1672 eltt): fiai: János
(1 669—80) itélmester, pozsonyi
alispán; Pál 1688-ban bárói
rangra emeltetett (f 1707). Fia

:

Pál Lipót (f 1732), a szepesi
kamara igazgatója. Ferencz

László (1682 f 1732) esztergomi
nagyprépost; József (1695— 1751)
kamarai tanácsos. János 1747 f
1833) kir. helytartótanács alel-

nöke ; Antal (f 1789) hétsze-
mélynök. Ferencz (f 1834) a po-
zsonyi bárói ág utolsó sarja.

A zemplén-borsodi ág, mely
a múlt században (1764) költözött

Sajó-Ládra és Miglészre, M. Mi-
hálytól származik, utódai közül:
József egri kanonok (f 1843) és

Sándor 1849-iki ezeredes, ko-
máromi kapituláns, szerepeltek.

Mérey. (Kapos-Mérei). Régi, somogyvármegyei család, mely 1246-ban nyert a Kapós
folyó melletti Mére földjére adományt. Tamás Deák és rokonai 1474-ben czímerlevelet nyertek.

Idvel áttelepedett Pozsony s Nyitravármegyékbe. M. Mihály, királyi személynök
(1551), utóbb alnádor, 1563-ban bárói rangot nyert.

A múlt században Sterusz községben volt birtokos, ezenkívül: Nagy- és Kis-Dovorán,
Vezekény községekben birt földesúri joggal. Jelenleg Fels-Köröskényben birtokos.

Czímer : Kékben, ezüst hatszög csillag s félholdon álló, veres csr s lábú pelikán,

feje arany lángokkal díszítve, csrével mellébe kap, melybl vér csergedez. Sisakdísz : a

paizsalak.

Matyasovszky. M. Mihály 1596-ban Liptóvármegyétl nyert nemesi bizonyítványt, mely
1720-ban királyilag megersíttetett. E családból származik M. László nyitrai püspök (1701).

A múlt században Vág-Ujhelyen volt birtokos.

Motesitzky. A Divék nemzetségbl származik. Egyenes se Baska fia, a XIV. század"

ban. A XVII. században Sterusz községben volt birtokos. Pál (1630—36) trencséni alispán

volt. Majthényi Pál a XVII. században felvette a M. nevet, melyet utódai egész 1763-ig

használtak.
Bírta Korláthk egy részét, Moraván várát, ezenkívül Duczó, Kovarek, Komjáthi, Bán-

keszi, Malomszeg s több más községben bírt földesúri joggal.

Nagy. Ilynev családok tagjai közül: Ambrus 1555-ben éleski várnagy volt; János,

István és Mihály 1789-ben igazolták nemességüket ; Kolon és Malomszeg községben voltak

földesurak.

Nándory. Nógrádvármegyébl származik. N. István 1610-ben nyert czímeres nemes
levelet, mely 1726-ban a vármegye jegyzkönyvébe beiktattatott. A század elején telepedett

Nyitrába.

Noszlopy. Ilynev család a múlt században Vág-Ujhelyen volt birtokos, de nincs

adat, hogy a már az 1239-ben szerepl veszprémvármegyei Noszlopy családból eredne.

Nyáry. (Bedeghi és berencsi nemes, báró ós gróf.) Eredetileg Tolnaváfmegyébl szár-

mazik, innen költözött Berencsre, Ny. János nemessége 1457-ben ersíttetett meg, utóda Ny.
Gál 1483-ban Somogyvármegye fispánja, ettl származik Ny. Ferencz (f 1547) korának
kiváló vitéze, aki Korláthkt szerezte. A berencsi uradalom birtokában, melyhez akkoriban
13 község és 8 puszta tartozott 1572-ben ersíttetett meg a család.

Rangemelések : Ny. Ferencz 1535-ben bárói rangra, Ny. István 1632-ben és Ny. Lajos

1655-ben grófi rangra emeltetnek.

A grófi ág Nagy-Surány, a nemesi ág Szvrbicz községben bírt földesúri joggal.

si czímer : kékben, zöld ágon három kinyílt veres rózsa.

ócskay (Ocskói.) A család els ismert se Budúr István de Luchung (1059)

Ennek utódai Leve István, testvére Mihály és ennek fia Cosmos de Ocsk, a tatárpusztítás

alatt, Dubován várának védelmében estek el (1242).

Dubi Leve Istvánt, Róbert Károly király ersítette meg Dubován birtokában. A csa-

lád tulaj donképeni törzse Dubi András, fiaitól : Kracsun Pál, Mihály, János és Istvántól

származnak az Ocskayak (1383.) A család a XVI. században Fels- és Alsó-Dubován s Lopassó

birtokában volt. A XVII. században Nagy-Kosztolányt vette zálogba. Késbb Aba-Lehota,

volt

;



Nyitravármegye nemes családai. 699

ezenkívül Bori, Ocskó, Sipkó, Tyapkó és Verbó községekben bírt földesúri joggal. si bir-

tokát, Dubovánt, máig megtartotta

Rangemelés : O. József és fia Ferencz 1806-ban bárói rangra emeltetnek. A mai nem-
zedék O. Imre (1379—1421) két fiaitól származik le. János az idsebb, Zsigmond az ifjabb

ág alapítója.

A család tagjai közül kiemeljük a következket : István (1539) királyi ember ; János
(1588) Nyitravármegye alispánja; Gáspár (1590—1628) Nyitravármegye követe; László,
Rákóczy Ferencz dandárnoka (sz. 1665 f 1711) ; Sándor kurucz ezredes (1710) ; Mihály,
alezredes Mária Terézia és II. József alatt, utóbb báró ; Rudolf, Nyitravármegye helyettes
fispánja (1863) ; az ifjabb ágból

:

István (f 1652) Bethlen párthíve ; Ignácz (sz. 1786) Nyitravármegye alispánja és

1832/36 országgylésen követe ; Vendel (1848) honvéd.

Odescalchi (szerémi herczeg.) Olaszországból származik. Egy tagja XI. Incze néven
pápai széken ült ; , valamint Liviusnak, a törököknek Magyarországból történt kizetése
körül tanúsított érdemeiért a család 1689-ben birodalmi herczegi rangra emeltetett. Livius
1697-ben szerémi herczegi czímmcl indigenátust nyert. 1751-ben a herczegi rang kiterjesz-

tetett a család Erba-O.-ágára is, mely az 1741. évi 40. törvényczikkel nyert honfiúsítást.

Jelenleg a nyitravármegyei szolcsányi és szerdahelyi hitbizományoknak ura. Bírja ezen
kívül az illóki (Szerémvármegye) hitbizományt is. Tagjai közül kiváló szerepet játszanak

:

O. Arthur (sz. 1837) a frendiház tagja, történetíró. 0. Gyula (sz. 1828) 1848-ban
nemzetri fh.

Czímer : Arany paizsfben fekete kétfej sas, ez alatt a paizs vágott, fent ezüst
mezben kétfarkú, lép veres oroszlán ; lent ezüst mezben 3 keskeny pólya közt hat
(3. 2. 1.) veres edény (örök lámpa.) Sisakdísz kiemelked veres oroszlán. Takaró ezüst-

veres, herczegi korona és palást. [A magyar ág sisakdísze fekete kétfej sas, melynek mel-
lén a leírt czímerpaizs látható].

Onory. A XVI. században tnik fel. 1538-ban megveszi Nizsnát Lakácsi Sándorffy
Boldizsár leányától. Birta Attrakot is. Kihalt O. Ádámmal 1688-ban.

Ordódy (ordódi, rozsonmiticzi és alsó-lieszkoi.) A XII. században tnik fel. O. Gergely
Bodrogvármegye alispánja (1501); utódai: György és János a török invázió ell Nyitra,

Bars s Komárom vármegyébe menekültek. Tagjai közül: Gáspár 1611-ben trencséni alispán;
István alnádor (1689) ; György kurucz ezredes (1767) ; Tamás, nyitrai kanonok (1784) ; Pál
közlekedésügyi miniszter (1822—1885.) A család Bánkeszi, Krencs és Szomorfalu községben
bírt földesúri joggal.

Országh (Guthi.) A Guthkeled nemzetségbl származik. László 1217-ben elkísérte

András királyt a szentföldre, utóda Illés 1296-ban nyerte Kis és Nagy-Guth földét. A család
tulajdonképeni se László (1323.) aki egyúttal a Guthi családnak is törzsatyja Az 0. nevet
G. Gáspár fia Mihály, a késbbi kincstárnok vette fel, aki 1436-ban kapta Jókt és Csejte
várát Zsigmond királytól ; késbb kincstárnok, Mátyás király idejében fudvarmester, 1458-

ban nádor lett (f 1482) ; fia László (1484—93) fudvarmester. Fiai : Zsigmond (1498) ; Mihály
Csejte várának ura és zászlós

(1505) ; János szerémi és vá-

czi püspök (f 1536) ; Imre,
fajtónálló ; Ferencz, fkomor-
nok (1522); Mihály fia; László,
Nógrád és Heves vármegyék
fis, pánja. (f 1674) ; Ennek fia :

Kristóf, Nógrád vár- megye f-
ispánja és országbíró, kivel a
család 1567-ben sírba szállt. A
XVI. században FelsDombót,
Vittenczet, Dubovánt, Kocsint
bírta s több más községben volt

földesúr.

Palásthy. (Palásthi és Keszi-
hóczi.) Els se, Bors vitéz, aki
II. András királytól a keresztes
hadjáratban Tábor hegyénél ta-

núsított vitézségéért 1217-ben a
hontvármegyei Palást földjót

nyerte, egyúttal nemesítetett,

mely késbb testvérei unokáira
is kiterjesztetett.

Utódai közül Gergely, 1421-ben Zsigmond királytól czímerlevelet nyert. István a XVI
század elején Mezkeszi birtokába jutott, innen vette fel a család a mezkeszi-i, késbb
keszihóczi elnevet. Gáspár (1554) fia : György átszármazott a Dunántúlra, ága azonban az
idk folyamán ismét visszatért Hontba.

Ferencz 1745-ben nyert czímerbvítóst. A család Fels- és Alsó-Köröskényben s több
más vármegyében volt birtokos.

Szerepet vitt tagjai közül, kiemeljük a következket : Miklós (1582—1625) Hontvár-
megye alispánja; József (15S7—1609) és Pál (1627—1646) ugyané vármegye alispánja; Ber-
talan és László (1644) korponai várnagyok : Miklós (1649) Hontvármegye helyettes, Ferencz
(1691) ugyané vármegye els alispánja ; Ferencz (1653) tábornok ; Ignácz (1760) kamarai
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PALASTHY.

tanácsos ; József konti alispán és követ (1797) ; Viktor (sz. 1794

f), cs. kir. kamarás ; Pál (sz. 1825) felszentelt püspök és egy-

házi író. Béla nyitravármegyei árvaszéki alelnök 1887—1892-ig.

Czímer : Aranynyal és kékkel négyfelé vágva 1. 4. ud-
)- varban szarvai közt veres kereszttel ékelt fekete ökörfej. 2.

3.-ban befelé fordult pánczélos kar könyökkel, kivont pallost

tartva, felette arany csillag, alatta ezüst félhold ragyog. Két si-

sak. Sisakdísz : I. Ökörf nyakkal II. Félkar.

Pálffy (erddi gróf). Fényes múltú család, melynek azon-

ban eredete még tisztázva nincs.

Rangemelések : P. Miklós, a gyri hs, 1581. ápr. l24-én

[testvéreivel bárói rangra emeltetett. P. Pálnak a detreki örökös
'grófi czím, P. Istvánnak ugyanez évben grófi rang adományoz-
tatott (1634) P. János 1636-ban grófi rangra emeltetett, P. Pál
gróf 1651-ben a Pozsonyi örökös grófi s Pozsony városának
ör. kapitánya czímet nyerte. A család jelenleg három ágra sza-

kad: I. Miklós gróf kanczellár fia, Károly (f 1846) alapította

detreki ág, mely elsszülöttségi joggal herczegi rangra emel-
tetett.

II. Lipót táborszernagy és koronar (f 1773) alapította

2-ik detreki ágat, jelenleg teanói herczegi czímet visel, a P.

és Daun családnevek összevonásával. III. Rudolf altáb. (f 1768)

alapította vöröski ágat. Számos kiváló szerepet vitt tagjai közül

kiemeljük a következket : Miklós, a gyri hs (1552 f 1600), Pozsonyvármegye fispánja,

1592-ben nyert adományt a vöröski uradalomra. Pal 1646-ban országbíró, utóbb Pozsony-
vármegye fispánja (f 1653.), Tamás 1658-ban váczi, 1671-ben nyitrai püspök, 1670-ben ud-

vari kanczellár.

Miklós (sz. 1657 f 1732), Esztergom várának par. (1687), koronar (1701), a m. kir.

helytartótan. elnöke (1723.), János (sz. 1645 f 1694) a török háborúkban vett tevékeny részt.

János (1664 f 1751) országbíró, magy. orsz. fhadparancsnoka 1731, nádor (1741.), Miklós
(1710 f 1773) fkanczellár (1758), országbíró (1765.), Fidél (1788 f 1864), Pozsonyvármegye
fispán helytartója (1828—32) kancellár, (1835—38), Móricz (sz. 1812) Magyarország katonai

kormányzója (1861.), János id. szül. 1831., Pozsonyvármegye fispánja (1871—84.), András
(sz. 1839) altábornagy, a magyar, kir. testrség kapitánya. Czímer : paizs-kék mezejében
3-as zöld halmon arany fólkerékbl növ arany szarvas. Sisakdísz: növ szarvas. Takaró
kék-arany.

Papanek P. Márton 1671-ben nyert czímeres nemes levelet, mely 1686-ban hirdettetett

ki Pozsony vármegyében A család
L
innen átköltözött Bihar ós Ung vármegyébe ; a XVIII.

század végén Osztrón volt birtokos. Czímer : kékben, koronás zöld halmon álló pelikán,

csrével mellébe kap s vérével három fiát táplálja. Sisakdísz : a pelikán.

Péterffy (somoski.) Eredetileg Nógrádból származik. P. János Ferencz udvari tan.

1712-ben bárói rangra emeltetett. Ennek testvére Ferencz (f 1736) czímzetes püspök.
Petrikovich. A múlt században Vág-Ujhelyen volt birtokos.

Petykó. Nemes-Perk községben birtokos.

Pogány. (Nagy-Klopothivai) Hunt-Pázmán nemzetségbl származik. se Becsend uno-
kája : Pogány István (1328). A XVII. században Dubovánban volt birtokos. Jelenleg
Hunyadvármegyében virágzik.

Pongrácz. (Szentmiklósi és Óvári.)

si liptóvármegyei család. Els ismert se : Lrincz (1242), ennek fia Bogomér és

Serafil (1244) voltak ; ez utóbbitól származtak András és Miklós a liptóvármegyei Szent-
Miklóson voltak birtokosok, mely helységre a család 1368-ban, Óvárra pedig 1458-ban nyert
uj adományt.

Rangemelések : P. Dániel 1608-ban bárói rangra emeltetik ; mely rang P. Ferencz
János és Gáspár részére 1690-ben elismertetett. P. Gáspár báró 1743-ban s P. Nepom. János
1763-ban grófi rangra emeltetnek A család mind a három ága (nemesi, bárói és grófi), vi-

rágzik. Ezen nagy kiterjedés családból csupán a vármegyét érdekl ágakat ismertetjük.

P. Gáspár örökség utján jutott 1556-ban a korláthki, Nyári-féle rószjószágok birtokába,

ezt 1582-ben P. Frigyes bírta. János 1648-ban több társával Beczkó várára s a hozzátar-
tozó uradalomra nyer adományt. Gáspár gróf és neje 1753-ban zálogba vették a csejteí

uradalomból a Drugeth-féle részt.

Jelenleg a vármegyében, az ifjabb grófi, Ádám, Antal és Rudolf grófok fiai által

alapított ág második alága virágzik
;
(az els alág fisarjban magvaszakadt), jelenleg Nagy-

Surányban birtokos. Tagjai közül : János (1368) csanádi püspök, Pongrácz liptói fispán,
(1440—58) ; János (1459) hadvezér; IV. Pongrácz (1508) Bajmócz várának kapit. Miklós, kir.

udvarnok (1508); Gáspár Ó-vár ura (1548—1570); Dániel 1560—1616), bárói rangot nyert;
Máté, hajnácski kapitány (1621—34) ; György, váczi püspök (1669—1676) ; Gáspár, kurucz-
alezredes 1703 ; Imre phári püspök (f 1724) ; András gróf (1762) ágából : Rudolf (sz. 1798)

cs. kir. kamarás; Adolf (sz. 1837) vág-uj helyi prépost. Nándor (f 1798) cs. kir. kamarás;
János (sz. 1789 f 1843) cs. kir. helytartótanácsos ; László (sz. 1822) altábornagy ; Sándor
(sz. 1824) altábornagy ; István (sz. 1821) ezredes ; Arnold (sz. 1810 f 1890) cs. kir. ka-
marás ; Jen (sz. 1813) ezredes. Károly (1831—1897) tábornok, orsz. képvisel ; Kálmán
(sz. 1844) a pozsonyi közjegyzi kamara elnöke ; Frigyes (sz. 1850) külügyi oszt. tanácsos.

Czímer : Veresben, fekete kétfej sas, melynek teste közepét a paizs alsó szélétl,

a felsig ér kék kúp födi el ; ebben zöld hármas hegy, koronás középsjébl oszloposán
emelked pánczélos kar, kezében arany zsinórjánál fogva, ezüst kürtöt tart, mely aranyos
öblével a hármas hegy koronáján nyugszik, felette a csúcsban hatágú arany csillag ragyog.
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RUDNAY.

Rajcsányi. (Rajcsányi). A Liponuk nemzetségbl szárma-
zik. se : Betlen, a 13. sz. elején ; utóda Miklós (1365) Szep-
tencz.ura. 1381-ben Alsó-Helbény birtokában találjuk, Rajcsányt
1328-tól birja. A múlt században Vág-Ujhelyen volt birtokos.

Rásskay. (Ráskai). A Guthkeled nemzetségbl származik.
se Pál bán Vid, Dragun ágából (1321) ; 1411-ben uj adományt
nyert több zemplén-, beregvármegyei birtokra, kihalt a XVII.
század végén.

Récsényi. si család. 1364-ben Elecske birtokában talál-

juk. A XVI. században Fels-Rócsény birtokosa.

Redeky. A XVI. században Rajcsány birtokosa.

Révay. (Szklabinai és blatnici nemes és báró). Szerem-
vármegyébl származik. Els se Jakab Comes a XIII. szá-

zadban. A XIV. században a család Túróczvármegyébe költö-

zött. A család bárói és grófi, ágának se : R. Ferencz (f 1553)
túróczi fispán, személynök és nádori ítélmester. A trebesztói

ág alapítója István (1528) a dunai naszádosok kapitánya.
Ezen ágnak magva szakadt. Hasonlókép kihalt 1853-ban

a grófi ág, jelenleg a nemesi és bárói ágakban virágzik.

Rangemelések: R. László, István, András, János és Miklós 1635-ben bárói ; R. Miklós
báró 1804-ben grófi rangra emeltetnek.

A család 1579-ben nyert Elesk egy részére adományt. R. László, a késbbi (1635)
báró, Drugeth Erzsébettel kötött házassága folytán jutott Csejte, Beczkó és Nagy-
Kosztolány birtokába, ezen birtokok a grófi ág tulajdonába mentek át. A bárói ág a XVIII.
században Verbót birta. Ezen kívül Brezova, Császkócz, Rakovicz és Veszele községekben
bírt földesúri joggal. Tagjai közül : Péter, koronar (1596) ; Ferencz Holics várának ura
(f 1625) ; Béla (1719—1734) vágujhelyi prépost ; Antal 1744—1776-ig vágujhelyi prépost,
1776-ban rozsnyói, 1780-ban váczi püspök.

Rexa. A XVI. században tnik fel. 1568-ban egy sessióval birt Zsolnafalún. A XVIII
században Csejtén találjuk, jelenleg is ott birtokos.

Rudnay. (Rudnói és divékuj falusi) a Divék nemzetségbl származik. Egyenes se
István, ki a 13-ik század közepén élt; ennek utódai voltak a 14-ik század végén élt János
és András, kik közül János a múlt század (XVIII.) végén kihalt gróf Ujfalussy családnak,
András, (1373—1414) pedig a ma is él rudnói és divék-ujfalusi R. családnak az se.

A család törzshelye Rudnó, ezenkívül Csávoj és Béla, de a gróf Ujfalussy (hason-
nemzetségbl származott) családdal együtt Lehota, Rudnó, Kis-Bossány, Szomorfalva és

Divékujfahí községeknek is földesura volt. A XVIII. században Vág-Szent-Kereszten is bir-

tokos volt. A XIII. századot meghaladó idben a család osztályos atyafia volt szintén a Divék
nemzetségbl leszármazó Divéky, nagybossányi és kis-prónai Bossányi, Bacskády, Majthényi,
nyitra-zsámbokréti Zsámbokréthy beznákfalvi Besznák családoknak

Tagjai közül kiváló szerepet játszott, Rudnay vagy Kis-Bosányi Lrincz, ki Zsigmond
király idejében (XV. század elején) kir. itélmester volt. Rudnay András, ki 50 éven át

volt a múlt században a vágujhelyi járás fszolgabirája, János, ki a múlt század végén
és e század elején vértes-ezredes volt. Rudnay Sándor esztergomi érsek, bíboros her-
czegprimás (sz. 1760 f 1831) és jelenleg Rudnay Béla, Komáromvármegye és város, majd
Hontvármegye, Selmecz- és Nógrádvármegye fispánja, Budapest székesfváros fkapitánya.
Rudnay Sándor, (sz. 1856) Nyitraváros polgármestere.

Czímer : melyet a család 1424-ben nyert, a következ : kékben, zöld halmon növ tölgy

zöldéi, alatta barna medve lépdel. A paizs szögleteiben jobbról arany csillag, balról fél-

hold ragyog. Sisakdísz : növ medve. Takaró : jobbról : kék-arany, balról : veres-ezüst.

Rudnyánszky. (Dezséri báró). A Divék nemzetségbl származik. Egyenes se András,
Akur ágából (1373), aki egyúttal a Rudnay család se.

Rangemelés : R. József Nepomuki János és gyermekei 1773-ban bárói rangra emel-
tetnek. A család Ördöge községben birt földesúri joggal.

Czimer : (bárói) kékben, zöld lombos fa alatt lép, természetes medve, felül jobbról,

hatágú arany csillag, balról befelé fordult ezüst holdsarló által kisérve. Sisakdísz : jobbró:

aranykékkel s balról kék-ezüsttel vágott sasszárny közt növ természetes medve Paizs,

tartók : két szirén, szétszórt arany hajjal és egymást átölel halfarkkal. E család sarja -

József báró (sz. 1855) a frendiház jegyzje.

Rutkay. (Nedeczei alsó- és fels-ruttkai). si, turóczvármegyei család, mely IV. Béla
királytól Fels-Ruttkára nyert adományt. Nemességét 1786-ban igazolta. Rangemelés : R.
de Fels-Ruttka et Rozvácz István és gyermekei bárói rangra emeltetnek 1708-ban. A család

Verbón volt birtokos.

Sándor. (Szlavniczai grófok és urak). Trencsén vármegyébl származik. 1456-ban
Szlavniczára nyert adományt. A XVII. század folyamán költözött Nyitrába, 1723-tól az alsó-

dubováni és vagyóczi Nádasdy-féle birtokokat bírta, 1749-ben János a spáczai és korom-
pai részbirtokokat szerezte családja számára. A XVI II. században két ágra szakadt : Az
egyikbl származott : Gáspár, aki 176-ban bárói rangra emeltetett, azonban magvaszakadt

;

Menyhúrt szintén a XVIII. század elején, bárói rangot nyert, utóda Antal és gyermekei
1787-ben grófi rangot nyertek. Ez ágból származott S. Móricz, az európai hírre jutott lovas

(sz. 1805 •{• 1878) kivel a grófi ág sírba szállt. A másik, vagyis nemesi ág máig is virágzik.

A család grófi ága Kis-Ráb, Ságh, Románfalva s Salgócska, a nemesi ág Alsó-Récsény
Tordomeszticz községekben bírt földesúri joggal s jelenleg Gellénfalu, Hradistye, Rajcsány
községekben birtokos. Czimer : kékben, zöld dombon, leveles, arany koronából növ, nyíllal

átszúrt szarvas, szájában veres rózsát tart. Sisakdísz : növ szarvas.
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RUDNYÁNSZKY (bÁRÓi).

A gTÓfl. paizs nem változott, csupán a 3 si-

sakkal bvült ; sisakdísz : I. és III. szárnyas fe-

kete sasláb, befelé fordulva, II. növ szarvas.

Simoncsics. Bányalukai Horvátb aliter S.

Mátyás és gyermekei 1565. október 20-án nyertek
czímeres nemes levelet.

A családot 1622-ben találjuk Fels-Korompán,
Somorján. a jelen század elején Alsó-Koiompán,
Nahács községben volt, jelenleg Fels-Korompán
birtokos.

Simonyi, (Varsányi és Simonyi.) Bars vár-

megyébl származik. Els ismert se Simon de
Wossián 1260-ban tnik fel. Ennek utóda : Felicián

1441-ben a „jus gladii-t" nyeri. Fia Benedek, fel-

veszi a S. de Varsány nevet. János 1560-ban Bars-
vármegye alispánja volt. A család késbb átszár-

mazott Nyitrába. György 1711-ben verbói inspector
volt. Koczur és Zsámbokrét községekben bírt föl-

" desuri joggal, ez utóbbi helyen most is birtokos.

Szerepet vitt tagjai közül kiemeljük a követ-
kezket: Géza 1848/49. honvédkapitány, majd barsi

t. ügyész; Ern (sz. 1821 fl882) 1848-ban ország-
gylési képvisel és iró.

Ifj. Simonyi János Czegléd városának volt országgylési képviselje; Béla Barsvár-
megyének jelenlegi alispánja; Móricz altábornagy; Simon Barsvármegyének volt alispánja;
Rezs esztergomi kanonok. Czímer : kékben zöld halmon álló eke mögül kiemelked szll-
karó közt kétfelé hajló zöldleveles szllt, melyen két természetes szín seregély ül.

Sisakdísz: Szltn ül két seregély.

Skarbala (szokolóczi nemes és br.) Már a XVI. században birta Szokolóczót. S. András
1706-ban bárói rangra emeltetett. A nemesi ág Fels-Attrak községben bírt földesúri joggal.

Skultéty. S. László és gyermekei 1746-ban nyertek czímeres nemes levelet. A család
a múlt században, Vág-Ujhelyen volt birtokos.

Sóky. (Tót-Sóki.) se János fia, Péter (1372.) Törzsökös nyitravármegyei család, ezen-
kívül Abaujvármegyében is birtokos.

Czímer : kékben, zöld hármas hegyen, egy arany kétfarkú oroszlán, a fels jobbsar-
kon egy hatszög, arany csillag által kisérve. Sisakdísz : két fekete sasszárny közt, görbe
kardot tartó pánczélos kar.

Spáczay. (Korompai ) Eredetileg Pozsonyvármegyébl származik. se Spácza-Geth,
ennek fia Vitus (1316); ennek fiát, Jánost, Korompa birtokában találjuk Innen a család Fels-
Korompát megtartotta, utolsó tagjának, S. Imrének, 1726-ban bekövetkezett haláláig, —
melyet tle a Ghyllányi család örökölt.

Spányi Trencsénvármegyébl származik. 1690-ben lép fel, Spány és Draskócz birto-

kában. A nyitrai ága 1803-ban igazolta nemességét.

Splényi (Miháldi báró.) Tirolból származik. Innen költözött a XVI. században Fels-
Magyarországba. S. Jakab rózsahegyi evangélikus lelkész és gyermekei 1655-ben nyernek
czímeres nemes levelet. Rangemelés : Gábor Antal lovassági tábornok és gyermekei 1735.

febr. 2-án bárói rangra emeltetnek.

Gábor Antal (sz. 1690 f 1762) két fiával : Gábor és Józseffel, a család két ágra sza-

kad. Gábor (sz. 1734 -j- 1818) altábornagy, a Mária Terézia-rend vitéze, késbb szabolcsi
fispán, az idsebb ág alapítója. Ez ágból származott Ignácz (1772 f 1840) testrkapitány

;

Lajos (sz. 1817 f 1860) az 1848—49-iki magyar kormány követe a szardíniái udvarnál.
József (sz. 1744 -j- 1836) koronar ágából származott: Károly (sz. 1780 f 1863) cs. kir.

kamarás ; Ödön (sz. 1842) kerületi rendrkapitány. A caalád Jeskófalvát a Rudnay s Divéky
családokkal együtt bírta, ezenkívül Csermenden is birtokos volt.

Czímer : kékben, zöld halmon, egy természetes medve
eltalpával írott, kinyitott könyvet tartva. Sisakdísz : két, kék-'
kel s/aranynyal vágott ormány közt álló vízimadár, amint
csrével egy hal fejéhez kap.

Surányi. I. S.Márton 1718-ban nyert czímeres nemes levelet.

II. S. Imre 1807. jul. 3-án ig'azolta nemességét.
Sughó. (Kazsui). Zemplén vármegyébl ered. Els ismert

tagja Péter, 1681-ben szerepelt. A múlt században Sterusz köz-
ségben 8 jobbágygyal bírt.

Czímer : hajlított kar, mely egy leveles ágat tartó madarat
fog kezében.

Szabó. (Negyedi). Pozsonyvármegyébl származik. Sz.
András fiaival 1628-ban nyert czímeres nemeslevelet. Utóda
István pedig 1686-ban királyi adományt Negyedre.

Egy másik hasonnev család nemeslevele 1754-ben hir-

dettetett ki a vármegyében. Jelenleg Nemes-Perk községben
birtokos.

Szalasy. Nagy-Surány községben bírt földesúri joggal.

Szegedy- (Mez-Szegedi). A Vasvármegyében viiágzó csa-

láddal egy törzsbl származik. — Sz. Pál (1498—1519) Pest
városának bírája. Gáspár 1516-ban Majthény birtokában volt. SZLÁVY.
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ZERDAHELYI.

István (1552—59) a nyitrai barátkolostor priorja. — A család

nagyszombati ága, melybl András és Márton 1579-ben nyertek
czímerlevelet, Vittencz, Sterusz, Kocsin községben bírt részbir-

tokokkal. Ezen ág a XVIII. században kihalt. Ez ágból szár-

mazik Sz. Ferencz váczi, majd egri püspök (1675.).

Czímer : veressel és aranynyal, jobbról balra vágva, mely-
ben zöld halmon természetes farkas, nyelvét kilógatva, jobbjában
feje felé hajló nyilat tart. Sisakdísz : növ paizsalak.

Szemere. (Szemerei). Als-Zemplénben tnik fel, mint
Abony (Obon) falu birtokosa, melyet Mihály — Leustach fia —
1255-ben IV. Béla királytól nyert adományba. Els ismert se,
kitl a leszármazás szakadatlanul napjainkig terjed. Domon-
kos, I. Lajos király idejében, ennek fia János, ennek unokája
Lrincz. Lrincz második fia: János (1460), esztergomi várnagy,
ennek fia Kelemen (1488), jaiczai várnagy és koronar. A család
idvel Zemplén, Abauj, Ung stb. vármegyékre terjedt ki. Jelen-
leg Sz.-György, Nagy-Emke birtokosa.

Szlávy. (Okányi ós Erkenézi). Szabolcs és Bihar várme-
gyékbl ered. János (sz. 1647) két fia : Pál és György a család
két ágát (okányi és erkenézi), alapították. Az utóbbiból leszár-

mazott Pál 1785-ben Érkenézre királyi adományt nyert. Nyitrában
Sz. Pál királyi ügyigazgatóval találkozunk legelször. — A csa-

lád jelenleg Kálaz, Kis-Vicsáp és Bábindái községekben bir-

tokos. Tagjai közül: Pál 1755-ben Csongrád vármegye fjegyzje, majd udvari cancellá-

riai titkár; Ferencz (sz. 1782 f 1856) C3. kir. rnagy; László (sz. 1774 f 1849) királyi taná-

csos: József (sz. 1818) koronar, frendiház volt elnöke ; Olivér (sz. 1851) országgylési kép-
visel. Czímer : kékkel és veressel hasított paizsban, zöld halmon gólya,csrében többször

ekerdzött kigyót tart, hátul veres csillaggal rakott arany pólya felett és alatt természetes

oroszlánf. Sisakdísz : két egymásra fektetett, ell kék, hátúi veres sasszárny, azon ter-

mészetes oroszlánf.

Szölössy. (Szlsi és Fels-elefánti) Ily nev családdal a XVII. században találkozunk.

Szörényi. (Kis-Szörényi báró). se Péter 1572-ben adományt nyer több Nógrádvár-

megyei helységre. Tagjai közül : Zsigmond ez. püspök (1688) ; László kanonok (1752)

;

József (sz. 1724) alezredes, 1772-ben bárói rangra emeltetett. — A család Kis-Ráb községben
bírt földesúri joggal. Kihalt.

Szulyovszky. (Karomi és Szulói). Eredetileg Sirmiensis név alatt ismerjük, a Sz.

családnevet a XVI. században veszi fel. Els ismert se Bornemissza Sebestyén, aki Szerém-
ségbl ered s Bécs ostromában, mint Zápolya János király híve, török naszádos fnök volt.

Késbb I. Ferdinánd király zászlóihoz pártolt, kitl 1554-ben a trencsénvármegyei szulyói

és hradnai birtokokat nyerte. Fia Tivadar lf>93-ban trencséni alispán, 1616-ban kir. táblai

ülnök, 1624-ben pedig alnádor. Fia : András, trencséni alispán, ennek fiai : Tivadar, tren-

cséni szolgabíró (1661) ; Zsigmond és István veszik fel a Sz. nevet. Ezen Tivadar fia

:

László, Zemplén vármegyébe költözött, hol ága most is virágzik. A család tagjai közüC le-

lenleg : Sz. Gusztáv (sz. 1843) a verbói és Sz. Dezs (sz. 1863) a nagytapolcsányi kerületek

képviseli. Czímer : Kékben, zöld téren emelked, három kúpos magas barna szikla, a

középs eltt három veres rózsa virit, s a szikla felett arany nap ragyog. Oromdísz

:

arany nap.

Tapolcsdnyi. A XVI. században tnik fel, Szolcsán községben volt birtokos. T. Zsig-

mond és Gáspár 1796-ban igazolták nemességüket.

Tárdy. T. István 1588-ban Alsó-Korompán és Spáczán vett zálogbirtokokat. A XVII.
században Csejtén, a XVIII. században Vág-Ujhelyen volt birtokos.

Tamóczy. (Alsó-lelóczi, jezerniczei és tarnuchi). A csa-

lád Lengyelországból származik. Els ismert se Maradich
(Wladik) a honfoglaló Árpáddal jött Magyarországba és az

Oroszvártt letelepedett ruthének fnöke volt.

II. Endre 1232-ben Maradich tárnoknak adományozta
Lelócz földjót. Ezen adományt^IV. Béla 1254-ben meger-
sítette.

Ruthenus Maradich, Frigyes fogságából megszaba-
dult, mindenétl megfosztott IV. Bélának 30 márka aranyat

kölcsönzött és hátaslovat adott, ki neki ezért és más érdemei

jutalmául 1262-ben Tarnuk vagy Tarnócza földjét adomá-
nyozta. Innét nevezték magukat Tarnovszky, utóbb Tarnóczy-

nak. Már a XVI. század elején a felvidéki vármegyék egyik

virágzó családja volt. Bálint és fiai II. Lajostól újból ado-

mányt nyertek 1517-ben. Tagjai közül kiemeljük a követ-

kezket: Tarnóczy Kristóf, mint Turóczvármegye követe,

1505-ben a rákosi (hires) országgylésen vett részt. I. János,

II. Lajos király kamarása, 1526-ban Mohácsnál elesett;

András, Szlavonország albánja volt és 1539-ben I. Ferdi-

nándtól Peijeth várát és uradalmát kapta. II. András, kassai

prefektus és Körmend ura (1565) ; Farkas, kanizsai alkapi-

tány (f 1593) ; Mátyás, a szalavári konvent jegyzje (1564)

;

tarnóczy . Miklós (1618) és György (1624—36), Turóczvármegye alis-
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pánjai ; István, tudós jezsuita (1690); Pál, nyitrai püspöki helynök : II. Mátyás (1648) csa
nádi, (1654) váczi püspök.

Károly, kir. kamarás (1810), Viszocsány, Alsó-Lelócz, Jezernicze, Szent-Mikály-úr,
Besze, Vecse és Martonfalva úra. Kázmér (sz. 1804) már 1828-ban Bars vármegye fjegy-
zje, az 1832/36. évi országgylésen Barsvármegye követe, 1844-ben Nyitravármegye els
alispánja, 1847-ben újra els alispánja, majd országgylési követ, 1848-ban nyitrai ország-
gylési képvisel, majd teljhatalmú kormánybiztos, 1860-ban Barsvármegye fispánja. A
család oldalágából származik Tarnóczy Miksa, 1850-ben salzburgi érsek, 1874-ben bibornok.
Czímer : kékkel és veressel vágva : fels mezejében haladó griff, ell csillag, mögötte
félhold ragyog, alsóban zöld téren nyillal átltt nyúl szalad. Sisakdísz : hármas liliom-
csomót tartó arany griff. Takaró : kék-arany, vörös-arany. Jelige : „Opressum defendo".

Thomka. (Thomkaházi és folkusfalvi). Turócz vármegyébl származik. A család a
XVI—XVII. században Folkusfalván lakott, idvel Borsod, Gömör, Zólyom, Abauj és Nyitra
vármegyékbe költözött. 1664-ben Csejtén találunk ily nev családot.

Thuróczy (Turócz-szent-mihályi és alsó-köröskényi.) Turóczvármegyébl származik.
Imre fiai : Tamás, Benedek és Márton 1269-ben IV. Béla királytól adományozott, Bene nev,
turóczvármegyei birtokra nyertek új adományt. Ezen testvérek közül Benedek, a Beniczky,
Tamás a Th. család se. Idk folyamán a család nagyon kiterjedt. Benedek 1464-ben nyerte
adományul Ludbregh várát, a hozzátartozó 28 krös- és 11 varasdvármegyei helységgel. György,
királyi fpohárnok pedig 1492-ben három baranyavármegyei helységet nyert Korvin Jánostól.
Nyitrába a család a XVI. század els felében telepedett le. Miklós, erdélyi vajda, majd turóczi
fispán, (1513—1530) megvette Alsó-Köröskényt, mely birtok jelenleg is a család tulajdona.

A család a XVIII. században Zsolnafalun is bir-

tokos s Szilárd földesura volt. Szerepet vitt tagjai közül
kiemeljük a következket: András, királyi titkár (1412.);
Benedek, elbb V. László kincstartója, utóbb fajtónálló-
mester (1457—1464.) ; György, fpohárnok (1488—1492.)

;

János, a turóczi convent jegyzje, késbb itélmester
(1468—1488.); Bernát, horvátország albánja, (1502—10),
Korvin János meghitt embere s halála után, árváinak oí-

talmazója; Benedek (1606—15) horvát-szlavon-dalmát bán.

E században János (1798-tól), József (1814-tl) és
Báünt 1869—1872-ig alispáni tisztet viseltek, Tádé tör-

vényszéki elnök.

Vilmos, cs. és kir. kamarás (1876—1890) törvény-
széki elnök, 1890-tl Nyitravármegye fispánja. Károly
kir. tanácsos, forvos.

Czímer : kékben, zöld hármas halmon álló pánczé-
los, kinyitott sisakos vitéz, jobbjában görbe karddal,
balját csípre tartva. Sisakdísz : könyökl pánczélos kar,
görbe kardot tartva. Takarók: j. kék-arany, balról veres-
ezüst.

Thurzó (Bethlenfalvi gróf.) Ausztriából származik.

thuróczy ^ -^^- század végén tnik fel. Mártonujvári várnagy
(1430.) Utóda János (f 1508) vetette meg a család hatal-
mának és gazdagságának alapját.

Elek, körmöczi kamaragróf (1521), majd országbíró (f 1543) ; Elek II. szepesi fispán
(1584) tetemesen gyarapították a rajok maradt vagyont.

György (1592— 1610) nádor neje után megszerzi az éleski uradalom egy részét
Szaniszló, fpohárnok és nádor Dejthén bírt (1623.) A család Gajdéi, Nómet-Próna, Hand-
lova, Morovnó és több községben bírt földesúri joggal.

Rangemelés : Th. György 1606-ban grófi rangot nyer. A család a jelen század-
ban halt ki.

Tóth. (Zékelyi.) Körmendrl származott T. György, vitéz hadi tettei jutalmaid II. Fer-
dinánd királytól 1634-ben czímeres nemes levelet nyert. Utódai közül I. János nyitrai kapi-
tány, Bercsényi híve, aki Fels Köröskényben halt meg, származott át Nyitravármegyébe.
Fia István Ivánkán telepedett meg, mely birtok máig is a család kezében van. Ezenkívül
Temes és Aradvármegyékben is bírt földesúri joggal.

Tagjai közül kiváló szerepet játszottak: András, 1706. végéig Forgách hadsegéde,
majd mint emigráns, Francziaországba költözött s itt, a késbb nagy hírre jutott Bercsényi
huszárezred rnagya, utóbb tábornok és franczia bárói rangot nyert. Rodostóban halt meg
1757-ben. Fia Ferencz báró, a Dardanellák s a Bosporus erdítvényeinek ujjáépítje, késbb
franczia altábornagy. Élte végnapjait hazájában töltötte s itt is hait meg Í793-ban. Vilmos
(sz. 1832.), János nyitrai kapitány egyenes utóda. 1860-ban Nyitravármegye tiszteletbeli
fjegyzje, 1861—1879-ig országgylési képvisel, 1871-ben belügyminister, 1879-ben a
közös fszámszék elnöke, 1896-ban a frendiház elnöke, f 1898.

Czímer : kékben, természetes, rakott kövekbl épült várfalból kiemelked, két rovát-
kos torony közt meztelen véres férfiivar, görbe kardot markol, melyre levágott törökf
van tzve. Sisakdísz : férfi kar, (mint a paizsalak.) Takaró : jobbról kékarany, balról veres-ezüst.

Ezenkívül találkozunk a XVI. században egy Kis-Ujlaki Thót családdal is (1518—28),
mely Spácza és Korompa községeket bírta. Th. Mihály (1555) éleski várnagy. T. András
1788-ban igazolta nemességét.

Török. (Páni.) Kihalt család, mely a XVII. században szeropelt. György 1661-ben a
vármegye alispánja, aki 1672-ben Szalakusz s 1682-ben Bodok várában említetik.
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Traun gróf. Abensberg et T. Ferencz és Károly grófok 1751-ben nyertek indigenátust.

A család Kis- és Nagy-Vendég, továbbá Zlatnik községben bírt földesúri joggal.

Turchányi (turchányi és terestyénfalvi) nyitravármegyei, srégi, Árpádkori család

els se: I. Mihály 1289. (dictus Chuka) neje a Divék nemzetségbl származott, Teresztyén
leánya volt ; ennek fiai Jakab és I. Miklós által a család két ágra szakad. I. Miklós 1328-

ban Turchány birtokában megersíttetik. Jakab fiát, I. Pétert és II. Miklóst Nagy Lajos
király 1365-ben megersíti Turchány birtokában. I. Mátyás, I. Péternek fia a Rudnay és

Divékiek közti perben homo regius. György, Mátyás és János, Márton fiai 1526-ban rész

vesznek a mohácsi ütközetben, utóbbi kett ott veszett. II. János 1569-ben az árvái ura-

dalom prefektusa. András 1604-ben Esztergomnál elesik. IV. György, Csery Imre leányát

Máriát nül vette, ennek révén jutott a család Egyházszeg, Malomszeg birtokába. VI.
György 1796-ban m. kir. testr, f 1856. VII. György, *1848., 1861. és 1867-ben, Nyitravár-
megye fszolgabíráj a ; I. József 1855-ben nyitrai kanonok ; II. József 1859-ben a nagy-
szombati kerület táblabírája ; Vilmos 1848-ban m. kir. testr ; Ede 1879-ben országgylési
képvisel ; Lajos 1871-ben Nyitravármegye fszolgabirája, 1872-ben kir. járásbíró ; Ödön
(1884.) fszolgabíró. A család czímere azonos a Divék nemzetségbl származó összes csa-

ládokóval.

Turkovich. T. Imre 1790-ben nyert czímeres nemes levelet.

Czímer : kék pólya által, melyen három hatszög csillag ragyog, veressel és kékkel
vágott paizs, fels mezejében, arany oroszlán, ellábával görbe kardot tart, az alsóban zöld

halmon, könyökl kék mez írótollat tartó félkar. Sisakdísz : galamb csrében olajfaággal.

Ujfalussy. I. (Divék-Ujflusi). A Divék nemzetségbl a

származik. se János (1402—1439) Akúr ágából. Rangemelé-
sek : István és András 1667-ben bárói ; Pál 1680-ban bárói

;

Károly 1745-ben grófi rangra emeltetnek. A grófi ág Károly
fiával magvaszakadt. A család Divék-Jcskófalva, a bárói ág
Csermend községben birt földesúri joggal.

Ujfalussy. II. A Liponuk nemzetségbl származik. Egye-
nes se : Miklós (1365), a rajcsányi ágból. Bírta Szeptencz-Uj-
falut, honnan elnevét is vette.

Uzovich. (Petfalvi). 1450 körül vándorolt be Horvátor-
szágból, amikor Petfalvára kir. donacziót nyert. Uzsovics János
és neje 1694-ben nyernek királyi adományt Könyök községre.
Ezenkívül Pecsenyéd községben bírt földesúri joggal. Mind a
három községben jelenleg is birtokos. Egyik ága Nógrádban
virágzott. Tagjai közül többen viseltek közhivatalokat. így
György, a nógrádi ágból (1760), testr ; Ferencz Nyitravár-
megye másodalispánja (1790—1794) és követe (1792) ; Lrincz,
Ferencz király családi jogtanácsosa; János cs. kir. asztalitok

(fl803) ; János, Nyitravármegye alispánja, (1825) követe, majd
helytartótanácsos, (1833) Esztergomvármegye fispáni helyt.,

(1836—1846) hótszemélynök ; Sándor f-útibíztos és cs. ós kir.

kamarás ; Pál (sz. 1833) frendiházi tag, 1881—1887-ig a gal-

góczi kerület orsz. képviselje, cs. és kir. kamarás.

Czímer : kék és veresben négyeit, kék ós fehér kocskás balharánt pólyával rakott
paizs, 1. és 4. kék mezejében, befelé fordult koronás kétfarkú arany oroszlán. 2. és 3.

mez veres. Sisakdísz : két sasszárny közt növ, koronás, kétfarkú, görbe kardot tartó

arany oroszlán.

Urményi (báró és nemes). A család neve eredetileg llméry volt, mely IV. Béla király
idjében lép fel. se Korch comes, a XIII. században. János (1278—1300) kalocsai érsek.
Ilméri János 1490-ben szerepel. Ennek dédunokája : István veszi fel az Ü. nevet. A család
tagjai közül : János (1787) kir. táblai ülnök ; Bernát (1750—1793) udvari tanácsos ; József
(1741—1825) ítélmester, Nyitravármegye fispánja, kir. személynök, végre országbíró

;

Ferencz (1780—1858) fiumei kormányzó ; József (1841—1846) alnádor ; Miksa (1861) képvi-
sel

; Bernát (sz. 1861) képvisel. A család Ürmény és Zsámbokrét községekben birt föl-

desúri joggal. Czímer: ezüstben, zöld halmon álló veres ruhás nalak, fehér kötény és
lobogós ujakkal, sárga csizma és veres fejkendvel, jobbjában 3 zöldleveles rózsát, baljában
pálmaágat tart. Sisakdísz : növ paizsalak.

Vajay (Vajai és Vicsápi báró). A XVIII. század elején lép fel. V. István 1725-ben
alispán tisztet viselt. V. István és László 1741-ben bárói rangra emeltetnek. Kis-Vicsáp
községben birt földesúri joggal.

Vajday (Jánoki). A Hunt-Pázmán nemzetségbl származik. A Jánoki-családdal közös
eredet. Egyenes se István (1344—1369). A család 1431-ben nyert czímerlevelet.

Válly. (Vályi és Csoltiszi) Barsvármegyébl származik. 1754-ben e vármegyétl ne-
mesi bizonyítványt nyert. Onnan Hont- és Nógrádvármegyékbe szakadt. A század elején
Kis-Tapolcsány községben telepedett le, ezen kívül Fels-Köröskényben bírt földesúri joggal.

Vietoris (Vaszkai és Kis-Koválóczi). V. György és fiai : György és Pál 1710-ben nyer-
tek czímeres nemeslevelet. Eredetileg Trencsénvármegye Vaszka községébl származik,
innen költözött Nyitrába, hol V. Pál? 1765-ben Batthány Ádám gróf megbízottjaként szere-
pel. Pál, János, József és György 1803. jul. 8-án nyerik a Kis-Koválóczi elnevet, e hely-
ségre egyúttal kirábyi adományt is nyernek. A család Livina községnek volt földesura,
azonkívül Boriban birtokos. Tagjai közül : József (sz. 1795), 1837-ben Nyitravármegye al-

ispánja, 1849-ben cs. kir. biztos volt. Czimer : kékben egy felkel arany nap s hatszög
arany csillagtól kísért, kétfarkú arany oroszlán, ellábával pálmakoszorút tart ; sisakdísz :

két fekete sasszárny közt, melyen nap és csillag ragyog, a paizsbeli oroszlán n ki.

Magyarors/.ág Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. 89

UZOVICH.
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WODIÁNER (BÁRÓI).

Vizkelety (Vizkeleti). A XVI. szádadban tnik fel.

V. Bálint királyi ember (1580); Pály (1583) Vittenczeu
szerez zálogbirtokokat. Tamás (1583—1598) Sípkón birto-

kos. V. Tamás és fia Mihály lo08-ban bárói rangra emel-
tetnek. V. Mihály hétszemélynök, 1692) ; késbb a család
Nagy-Rippény községben volt birtokos.

Vranovich. (Vranováradi). A család 1685-ben nyert

^| czímeres nemes levelet, mely 1686-ban hirdettetett ki.

^tjx V. György (1732—37) ftiszt Csejtén; Márton, pozsonyi
kanonok 1729—1738) : Pál 1803-ban igazolta nemességét.
A család Fels-Attrak, Káp községekben bírt földesúri
joggal. Ezen kívül Lopasson s jelenleg Csejtén birtokos.

Weisz. (weiszi és horstensteini báró). Babenbergi eredet
család. Weisz Hartwig Bertalan, kinek atyja Landvogt
volt, a török háborúkban 38 csatában vitézül kitüntette

magát és mint cs. kir. ezredes és szegedi várparancsnok
172y-ben a 49. törvényczikkel nyert honfiusítást.

Rangemelés : a honfiusított Hartwig Bertalan ós ennek fia Károly, valamint Károly
fiai is, 1729. deczember 18-án bárói rangra emeltettek. A család Kálaz községben bírt föl-

desúri joggal. Bírja ezen kívül Fels- és Alsó-Récsényt és a nagy-hindi birtokokat.

Czímer : Négyeit paizs 1 ós 4 veres mezejében, befelé fordult pánczélos alak, küls
kezét csípre teszi; a belsvel kivont egyenes kardot tart, melyre babérkoszorú van húzva.
2. kék mezben, zöld halmon álló tengelicz. 3. kék mezben zöld halomból növ három
búzakalász, két oldalt egy-egy lehajló levéllel. Sisakdísz : I. paizsbeli kinöv vitéz, II. két

fekete nyilt sasszárny közt kinöv hatágú csillag.

Windischgrcitz. (Gróf és herczeg.) Steierországból származik. Els nevezetesebb se
Ulrik 1240. körül szerepelt, ennek utóda Gottlieb báró I. Lipóttól grófi rangot nyert 1658-ban

;

de már megelzleg 1557-ben Erazmus és Pongrácz római német birodalmi grófi rangot
nyertek, ezzel azonban nem éltek. 1804-ben a család osztrák birodalmi herczegi rangra
emeltetett, mely 1822-ben a család összes tagjaira kiterjedt. Magyarországban W. Gottlieb

és Ádám br. s utódai az 1655. évi CXIX. törvényczikkel konfmsíttattak. Ujabban W. Ferencz
József nyert 1736-ban indigenatust. Nyitravármegyében W. Alfréd hg. birtokos. Korlátk
és Nádas ura, az elbbit a Motesitzky családtól vette e század els felében. A magyar
közéletben szerepet viv tagja W. Lajos hg. sz. 1830. a 11. hadtest parancsnoka s a f-
rendiház örökös tagja.

Wodiáner (Kaprioriai báró). Wodiáner Sámuel 1844-ben nyert Kapriora, Krassó vár-

megyei helységre adományt és nemességet. Fia Mór 1863-ban osztrák bárói rangot nyert,

és 1874-ben magyar bárói rangra emeltetett örökös frendiházi tagsági joggal. Fia ifj. W.
A. báró (sz. 1834) frendiházi tag, az osztrák magyar bank ftanácsának tagja ; a kom-
játi hitbizomány ura. Czimer : négyeit, balra fordult gerenda által hasított paizs, szivpaizs-

zsal ; abban : kékben, zöld halmon egy lábán álló ezüst kakas. Nagy paizs : 1. kékben
barna fészkében ül pelikán fiaival, 2. ezüst s a rajta átvonuló veres gerendán két ezüst

csillag ragyog. 3. veres, a rajta átvonuló ezüst gerenda, két barna dohánylevéllel van meg-
rakva. 4. Kékben tengerszin habokon három árbóczos barna hajó, fehér vitorlákkal és

nemzeti szín zászlókkal, fels bal sarokban ezüst félhold által kisérve. Paizstartó orosz-

lánok. Az egészet bárói korona tetézi : Jelige, kék szalagon : Párta tueri.

Zay. (Csömöri és Zay-Ugróczi gróf.) Valkó megyében letelepedett Woya nemzetség-
bl származik. Egyenes se Péter (1300). A török invázió ell a család Fels-Magyarország-
ban keresett menedéket. A XVI. század történetében kiváló szerepet játszott Z. Ferencz,
aki 1560-ban az ország bárói közé emeltetett, a család késbbi fényének alapítója. Késbbi
rangemelések : Z. László br. engedélyt nyer a Kolonich család czimerének és elnevének
használatára. (1733) ; Z. Imre br. és fia Károly 1830-ban grófi rangra emeltetnek. A család

a XVII. század elején Csejtén bírt, késbb Nagy-Kosztolány, Császkócz és Sterusz köz-
ségekben volt birtokos, ezenkívül Nagy- és Kis-Bucsány községekben bírt földesiíri joggal.

Zerdahelyi. (Nyitra-zerdahelyi urak és grófok.) Törzshelye Fehórvármegye Bicske
községe. Innét származott Bicskei István (1419), aki késbb Nyitra-Zerdakelyre költözött,

honnan a család késbb nevét vette. István unokája, Benedek, Nyitravármegye alispánja

volt. Idk folyamán a család nagy vagyonra tett szert s többek közt Belesz, Behincz,
Csitár, Családka, Kámánfalva, Nagy-Rippény, Nyitra-Sárfe, Szeptencz-Ujfalu és Nyitra-Zerda-
hely községekben birt földesúri joggal. Rangemelés ; Z. Pál 1802. július 2-án grófi rangot
nyert, azonban vele a grófi ág 1824-ben sírba szállt. A nemesi ág máig is virágzik s

Zerdahely községben birtokos. Czimer ; (nemesi) kékben, balra fordult ezüst holdsarló és

hatszög arany csillagtól kisért, hajlott pánczélos kar, könyökön íjjal átfzve, markában
három nyilat tart. Sisakdísz : czölöpösen állított pánczélos, nyilat tartó kar.

Zichy. (Zichi és Vásonki gróf). A család eredetérl a Vasmegyót tárgyaló kötetben
emlékezünk meg. Már a XVI. században fordul el Kocsin (1583) és Sterusz (1598) bir-

tokában. Az éleski uradalmat Z. Károly gróf e században örökölte, melynek egy részét
Z. Pál gr. birja. Alsó-Helbény községben bírt földesúri joggal.

Zmertich. (Zolotnoki.) Eredetileg mármarosvármegyei, innen szakadt Nyitrába. Tagjai
közül többen viseltek megyei hivatalt: így Gáspár 1820-ban fszolgabíró, Károly 1843-ban
tiszti ügyész, 1848-ban és liGl-ben a szeniczei kerület képviselje. Simon 1848-ban s

1861-ben szolgabíró. Iván, országgylési képvisel.
Zsámbokréthy. (Nyitra-Zsámbokróthi). A Divók nemzetségbl származik. Egyenes se

az Akúr nemzetségbl származott János (1402-1439) aki egyúttal az Ujfalussy család
törzsatyja. Törzshelye Nyitra Zsámbokrét, ezen kívül a család a XVI. században Bori köz-
ségben 8 portát bírt. A XVII. században pedig Verbón és Vág-TJjhelyen volt birtokos. A
család czímere az ugyanegy nemzetségbl leszármazott Rudnayéval azonos.
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Nyitravármegye történetében szerepl férfiakon kivül nem egy
oly nevezetes mozzanatokban gazdag élet fia volt a megyé-
nek, a ki mködésével fényt vetett szülhelyére. Mindazokon
kivül, a kiket a vármegye politikai vagy közmveldési történe-

tében már szerepelni láttunk, bvebb méltatásban akarjuk ol-

vasóink elé vezetni a következ nyitramegyei jeleseket.

Karanesberényi Berényi György, a megye leghíresebb fembereinek
egyike. Született 1601 aug. 2l-én. Mint Sempte és Temetvény várak fkapi-
tánya, a Thurzó család nagybefolyású embere volt. Az 1634 és 1637-iki

országgylésen mint Nyitramegye egyik követe az országgylésrl nagybecs
naplót vezetett, mely most is kútfül szolgál ezen idrl. 1639-ben a megye
alispánjává választották, 1641-ben pedig a fölkel nemesség kapitánya lett.

Késbb 1646-tól 1648-ig I. Rákóczy Györgyhöz szegdött, de utóbb II. Fer-
dinándhoz pártolt át és szolgálatai jutalmául kapta a két Koros, Kis- és

Nagy-Hölbény nyitramegyei helységeket és a bárói rangot is. I. Lipót követül
küldte 1659-ben II. Rákóczy Györgyhöz és Barcsay Ákos erdélyi fejedelem-
hez, de közbenjárása nem járt sikerrel, mert a törökök csalogató biztatásai

mködését ellensúlyozták. Az 1662-ki országgylésen ismét kitnt szereplé-

sével és nagy népszerségét mi sem bizonyíthatja jobban, mint az, hogy
daczára katholikus voltának a protestáns rendek föltétlenül megbíztak benne
és sérelmeik orvoslására közbenjáróul t választották. Meghalt minden párt

és felekezet által szintén gyászolva 1677-ben.
Erddi Pálffy Tamás gróf, bölcsészeti tanulmányait Nagy-Szombatban]

a hittaniakat Rómában végezvén, Lippay György esztergomi érsek álta

kanonokká neveztetett ki és 1653. már csanádi püspökké felszenteltetett és

pedig Trencsénben. 1658. váczi, majd 1660. egri, végre 1670-ben nyitrai

püspökké lett s egyúttal országos korlátnokká is kineveztetett. Korának egyik
legjelesebb szónoka volt, — nem csekély érdeme, hogy az ország biztonságára
Nyitra végvárát megersíttette és a még ma is fennálló bástyákat, melyeken
családi czímere több helyütt látható és az egyik, városfelé néz fokon
kszobrát is, mellképalakban alkalmazta, felépítette 1673-ban. Meghalt Bécs-
ben, 1679. évi május hó 7-én.

MattyasovszJcy László, liptómegyei nemes családból született és úgy fé-

nyes tehetségei, mint fedhetlen élete folytán korán esztergomi kanonok,
majd szepesi prépost és Tinnini püspök, végül 1696. nyitrai püspök és orszá-

gos korlátnokká lett. Nyitra- és a szomszéd vármegyék érdekében elévülhet-

len érdemet szerzett azzal, hogy 1702. évben püspöki székhelyén letelepít-

vén a kegyes tanító-rendieket, gymnasiumot alapított és ekkép Nyitrát a
fels vidék tudományos góczpontjává tette. Egyházmegyéjérl sem feledke-
zett meg, mert végrendeletében 8 növendékpap részére alapítványt tevén, a
nyitrai papnevel-intézet egyik alapítójává lett. Elszegényedett nemes fiúk
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GRÓF BENYOVSZKY MÓRICZ.

részére Nyitrán konviktust
alapított, mely ugyan már
megsznt, de az alapítvány

kamataiból jelenleg is szá-

mos tanuló ösztöndíjat

nyer. Püspöksége idején

Nyitra vára 1704. évi aug.

24. Bercsényi hadai által

elfoglaltatott. A következ
évben, május 10-én Bécs-
ben meghalt.

Orassalkovics Antal gróf.

Született Nyitravármegye
Ürmény nev mezvárosá-
ban 1694-ben. Szegény-
sorsú családból származott
és csak a pécsi Szt. Fe-
rencz-rendü szerzet párt-

fogásával végezhette isko-

láit. Vas szorgalma és ki-

tartása azonban minden
akadályt legyzött s úgy-
szólván közmondásos lett

a megyében. A szegény
tanulók szülei ma is példa-
ként hivatkoznak reá gyer-
mekeik eltt, mint gyjtö-
gette bögrékben ennivaló-
ját és mint tanulta sokszor
az ablakból az utczára ki-

sugárzó gyertyafény mel-
lett leczkéit, míg azután elkel úr és nevezetes, gazdag ember lett. A
bögréket unokája, III. Antal herczeg, Mária Terézia királyn kegyencze,
még mutogatta a fejedelemasszonynak gödölli palotájában. A szegény, de
szívós, szorgalmas ifjút képességei mindegyre magasabbra emelték. 1716-

ban királyi ügyész lett Budán, majd 1720-ban a királyi ügyek igazgatója.

Késbb kir. személynöknek neveztetett ki s ez maradt 1748-ig. E minség-
ben 1836-ban bárói rangot is nyert ; végül kincstári elnök, majd koronar,
valóságos bels titkos tanácsos és flovászmester lett. A királyi kegy még
grófi rangra is emelte. Óriási vagyont szerzett s így lett az egy ideig nagy
szerepet játszott család megalapítója.

Tóth András, 1706-ig gr. Forgách Simon tábornagy, azután gr. Ber-
csényi Miklós fvezér hadsegéde volt. Menekülve, nemsokára Ágost király

seregébe lépett 1716-ban azonban a porta által meghívatván, Bercsényivel
az Aldunához ment, hova 1717-ben Rákóczy is megérkezett. Késbb Ro-
dostóban telepedett le. 1719—-20-ban, mint a Bercsényi huszárezred rnagya
Francziaországba ment, részt vett a spanyol hadjáratokban és Franczia-
vezényl ezredes lett. 1730 körül Rodostóban megnsült és visszament
országba. A 40-es évek háborúiban ismét részt vett és vitézsége által tá-

bornoki, majd bárói rangra emeltetett. Mint ilyen, Konstantinápolyban
nagykövetségi tanácsos lett. 1757-ben halt meg Rodostóban, hova végét
érezvén, visszatért.

Monyorókeréki gróf Erddy László Ádám, Rómában befejezvén tanul-

mányait, Szénában pappá szenteltetett. Hazájába visszatérve, gyri kano-
nokká lett, majd a pápóczi prépostságot nyerte el. 1706-ban I. József király

nyitrai püspökké és egyúttal országos korlátnokká nevezte ki. A nemrég
lezajlott Rákóczy szabadságharcz alatt rombadlt nyitrai székesegyházat ós

püspöki palotát újjá építette. A tudomány érdekében nagyszer könyvtárát

az egyházmegyének hagyományozta. Országos érdek munkásságát nemcsak
az ország határainak bejárása, hanem Frigyes Ágost szász választó-fejede-

lemhez és lengyel királyhoz vezetett követség küldöttsége is jellemzi. Ezen
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Lengyelországba tett útja

óta folyton betegeskedvén,

a korlátnokságról lemon-
dott ós halála napjáig, 1716.

évi május 12-ig nyitrai püs-

pöki palotájában elvonultan

élt. Kívánsága szerint, a

Szomolány melletti Sz. Ka-
talinról nevezett zárdában
temették el ugyanazon év

október hó 11-én.

Nyitrai báró Tóth Fe-
rencz életrajzát az „Irodalom

és tudomány" czímü fejezet-

ben adjuk.

Klimó György püspök.

Született Lopasson, Nyitra-

vármegyében 1710 ápr. 4-én.

Pozsonyban, Budán és Nagy-
szombaton végezte tanul-

mányait, míg 1733-ban
pappá szenteltetvén, Váguj-
helyen káplán lett. Késbb
Klobusiczky érseki helynök
mellé titkárnak nevezték ki

s 1740-ben pozsonyi, majd
egy évre rá esztergomi ka-
nonok és nyitrai fesperes
lett ; 1747-ben mint válasz-

tott püspök eladó volt a kir.

kanczelláriánál. Gyors emel-

kedése a pécsi megyés püs-

pökségben érte el tetpontját

(1751), mely állásban több

templom építése és sokféle jótékony adakozás által tette magát nevezetessé

;

így például a püspöki könyvtárt alapította 15,000 frtos adományával. A
magyar r. k. egyház történeti irodalmában is kitnt idevonatkozó külföldi

okmányok áldozatkész megszerzése által. Az országgylésen is munkás tevé-

kenységet fejtett ki, ezenkívül pedig mint Tolna- és Baranya-megyék fis-

pánja és Verczének administrátora a közügyek terén is számot tev szerepet

játszott. Meghalt 1777 május 2-án.

BenyovszTcy Móricz gróf. Kész regény alak, valóságos kalandhs, aki

méltán sorakozhatik a világirodalom leghíresebb, legérdekesebb regényes alak-

jaihoz. Született Nyitravármegyében Verbón 1741-ben. Már fiatalon, 16 éves
korában lett katona és részt vett a hétéves háborúban. Regényes hajlamai-

nak, kalandvágyának csakhamar jelét adta, midn a középkor lovagjainak

módjára egy összetoborzott csapat élén erhatalommal vette vissza elhunyt
atyjának magyarországi birtokát, melyet Lengyelországban való távolléte

alatt rokonai elfoglaltak, amiért aztán kereset alá vonták, elvesztette az

udvar kegyét és külföldre kellett menekülnie. Bejárta Hollandiát, Angol-
országot, majd ismét visszakerülvén, Lengyelország harczaiban vett részt

(1767) az oroszok ellen s ezek fogságába került. Kamcsatkában, hová szám-
zték, finom modorával s kiváló személyes tulajdonaival megnyerte a kor-

mányzó kegyét s hozzá a kormányzó leányának, Afanaziának szerelmét is.

Ékesszólása, megveszteget egyénisége révén sikerült a foglyok egy részével

összeesküvést sznie s egy hajót elfoglalnia, melyen az összeesküvkkel
elmenekülhetett. Afanazia is vele szökött, rábízván sorsát, életét. így járta

be Japánt, elvetdött Formózára, Makádba, II de France-ra, míg végül Ma-
dagaszkárba jutott, hol az ujabbkori Odisszea egyelre véget ért s hol a

benszülötteknél oly tekintélyre tudott szert tenni, hogy a verbói születés
magyar grófot királylyá választották. A sziget fölött fennhatóságot gyakorló

RUDNAY SÁNDOR.



710 Nyitravármegye kiváló férfiai.

BARTAKOVICS BÉLA.

francziák azonban gyanakodó szemmel néz-

ték az uj dinasztia megalapítóját és fára-

dozása, hogy királyságát elismerjék, kárba
veszett. Visszatért hát Magyarországba és

sikerült Mária Terézia kegyét visszanyer-

nie, úgy, hogy a hadseregbe ismét bevet-

ték és a poroszok elleni hadjáratban részt

vehetett. (1778). Királyságának álmai azon-
ban egyre zték és nyugtalan természete
újra Madagaszkárba hajtotta, hol végül a
francziák ellen folyó harezban elesett.

(1786). Érdekes életét számos író dolgozta
fel, a honiak közül nevezetesen Gvadányi,
st ujabban Jókai Mór is.

Budnay Sándor herczegprimás. A rud-
nói és divéki srégi nyitravármegyei nemes
család sarja. Született Nyitra-Szent-Keresz-
ten 1760. évi október 4-én. Középiskoláit
Pozsonyban és Nagyszombatban, a theo-

lógiát pedig Budán és Pozsonyban elvé-

gezvén, 1784-ben pappá szenteltetett. 1788-

ban primási udvari káplán s egy évre rá

Nagyszombatban érseki-helynöki titkár

lett, majd mint korosi plébános, esperes,

esztergomi kanonok (1805), seminariumi
kormányzó, czimzetes apát, ez. püspök, az érsek budai fhelyettese és hely-
tartója, udvari kanczelláriai tanácsos (1809) haladt gyorsan elre a f-
papi fokozatokban, míg 1815-ben erdélyi püspök és 1819-ben esztergomi
érsek és herczegprimás lett. O helyezte ismét vissza a primási széket Nagy-
szombatból Esztergomba 1820-ban. Fáradhatatlan buzgóságától sarkalva,

már 1822-ben tette le a monumentális bazilika és a papnevel intézet alap-

köveit s így az esztergomi nagyhír fszékesegyház — jóllehet már Barkóczy
érsek terve volt — valójában neki köszönhet. 1828-ban a pápa a bibornoki
kalappal díszítette fel s 1830-ban koronázta királylyá V. Ferdinándot. Nagy
jótékonysága fpap volt s egyike a legjelesebb prímásoknak. Meghalt 1831.

szeptember 13-án.

Forgách Miklós gróf. Nyitravármegye fispánjainak sorában a legki-

tnbbek egyike. 1777-ben márczius 13-án lett fispán és már beköszönt-
jében azzal adta kiváló jelét magyar hazafias érzületének, hogy az akkor szo-

kásos latin nyelv beszédek helyett székfoglalóját magyarul tartotta meg,
ami általános lelkesedést keltett. volt egyúttal az els világi fispán,
mert addig a megyei püspökök voltak Nyitravármegye örökös fispánjai.
Mködése politikailag igen nehéz idkbe esett, mert II. József császár rend-
szere az alkotmányosságnak tudvalevleg nem kedvezett

Ennek daczára Forgách Miklós bámulatos szívóssággal védelmezte az
alkotmányt és hóvteli beszédeivel, tiltakozó feliratával a megye közönsé-
gében határtalan lelkesedést tudott kelteni. Ezen hazafias mködése, tör-

hetetlen buzgalma arra bírta a bécsi kormányt, hogy mint „rakonczátlan
izgatót" állásától elmozdítsa. 1784-ben megjelent a Bécsbl küldött császári

„komisszárius"' és a deczember 19-iki közgylésben kihirdetvén a császári

leiratot, Forgách Miklóst a fispáni méltóságtól megfosztottnak jelentette

ki, a tiltakozó föliratok jegyzkönyveit pedig keresztül húzatta. A kor po-
litikai viszonyainak érdekes jeléül,ma is láthatók e keresztülhúzott jegy-
zkönyvek a megye levéltárában. így azután 1874-tl 1790-ig administra-
torok végezték a fispáni teendket. 1790. évi március 22-én azonban Forgáchot
ismét vissza helyezték fispáni székébe és ismét magyarul tartotta új
székfoglalóját. Lankadatlan buzgósága, példát adó nagy hazafisága a megye
legkiválóbbjai közé emelte és a megye közönsége ennek elismeréséül és há-
lájának kifejezéséül 1797 évben arcképét a megye székházának üléstermében
felfüggesztette.

Bartakovics Béla, egri érsek. Született Nyitravármegyében Fels-Elefánton
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JESZENÁK JÁNOS.

1792. ápr. 5-én. Mint esztergomi
papnövendék eleinte a pozsonyi
Emericanumban tanult, utóbb a

bölcsészeti tanfolyamot a nagy-
szombati papnöveldében végezte,

honnét a bécsi Pazmaneumba
került. 1815-ben fölszentelték.

1820-ban levéltárnokul nevezte

ki Esztergomba Rudnay her-

czegprimás s 1825-ben primási

titkár lett, 1830-ban pedig ka-
nonok. Késbb nagyszombati
primási helynökké nevezték ki,

hol általános kedveltségben ré-

szesült. Mikor 1845-ben a meg-
üresedett rozsnyói püspökséggel
kinálták meg, azt szerénységbl
eleinte elfogadni vonakodott s

csak a felsség határozott kí-

vánságának engedett. E min-
ségben és késbb is, mikor az

ötvenes években egri érsek lett,

nagy jótékonyságot gyakorolt,

úgy, hogy csak alapítványai meg-
közelítik a 400,000 forintot. A
szabadságharcz leveretése után
tanúsított hazafiassága és a ter-

vezett concordatum ellen a ma-
gyar kath. egyház önállóságá-

nak bátor védelme a legnépsze-

rbb magyar püspökök sorába
emelte Nyitravármegye e jeles,

hazafias és lelkes szülöttét. Meghalt Egerben 1873. május 3-án.

Jeszenák János báró. Született 1800. évi január hó 22-én. 1822. évben
szeniczi jószágát vette kezelésbe és Nyitravármegye közéletében is tevé-

keny részt vett, jóllehet hivatalt nem vállalt. 1848-ban azonban a nagy te-

hetség és buzgó hazafiságu furat a kormány Nyitravármegye fispáni
székébe ültette; de csak rövid ideig, 1849. elejéig viselte e méltóságot. A
szabadságharcz idején kifejtett buzgó mködése a történelemé. A világosi

katasztrófa után elfogatván, Pesten a hadbíróság által halálra ítéltetett és

vértanú-halált szenvedett.

A szabadságharcz ezen egyik nagy alakja iránt érzett hódolatának
Nyitravármegye közönsége azzal vélt eleget tenni, hogy az alkotmányos
élet visszaállítása után arcképét lefestette és özvegyének jelenlétében 1867.

évi július 3-án a megye üléstermében felfüggesztette.

Simonyi Ern született Ny.-Zsámbokréton 1821-ben. Életrajzi adatait

az „Irodalom és tudomány" czímü fejezetben adjuk.

Malonyay János báró. Rendkívül tevékeny, nagy hazafiságú és buzgó-
ságú fispánja volt Nyitravármegyénok. 1824-ben lett a megye administra-

tora s 1x25-ben fispán, mely méltóságot 1838-ig töltötte be sok tudással,

szorgalommal és az alkotmányosság h betartásával. Alatta történt azon, a

magyar nemzeti élet új korszakára nézve fontos esemény, hogy Nyitravár-

megyében 1831-ben vezetett elször a közgylés jegyzkönyvet magyar
nyelven. Malonyay az 1832—36-ik évek országgylésében fölötte tevékeny részt

vett és az abban hozott nagyfontosságú törvények végrehajtását— amilyen
például : a jobbágyság rendezése — megyéjében nagy tapintattal vezette,

úgy, hogy ez az úri és jobbágyi életviszonyokat alapjukban érint átala-

kulás megyéjében feltnen simán ment végbe. Ezen tapintatos mködése
és egyéb sok érdeme jutalmául festtette meg a megye arcképét a megyei
ülésterem számára 1838-ban.

Slavniczai Sándor Móricz gróf az európai hirü sportférfiu szül. 1805-ben.
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SIMONYI EBN.

Sándor gróf mint rendkívül ügyes, biztos

és vakmer lovas, mint híres úszó és va-

dász szerezte hírnevét. A lovasbravurjait

ábrázoló illusztraczióknak egész sorozata

még ma is ismeretes és sportkörökben
közkedvelt. Mint lovas valóságos tüne-
ményszer jelenség volt, kinek bravúrjai-

ról majdnem hihetetlen dolgokat jegyzett

fel a krónika. Neje Metternich herczeg
leánya : Leontin volt, míg leánya : Paula,
Metternich Rikárd herczegnek lett a neje.

Sándor Móricz gróf meghalt 1878-ban.
Vele halt ki a család férfiága.

Roskoványi Ágoston 1807. deczember
7-én Szennán született ugyan, Ungmegyé-
ben, azonban áldásdús mködése akkor
érte el tetpontját, amikor nyitrai püspök
lett. Ez idre esnek legnagyobb alkotásai.

Roskoványi iskoláit Egerben és Kis-Sze-
benben végezte. 1827-ben a bölcsészet tu-

dora lett. 1828—1832-ben a bécsi Szent-
Ágost intézetet látogatta és theológiai

doctor lett. 1831-ben szentelték pappá, de kevéssel ezután Egerben a pap-
nevel-intézet tanulmányi felügyelje, késbb aligazgatója és szentszéki al-

jegyz lett. 1835-ben udvari káplán, irodaigazgató, szentszéki ülnök és

érseki titkár. 1836-ban egri kanonokká neveztetett ki, 1839-ban czímzetes

apát és káptalani követ lett. 1841-ben papnevel-intézeti kormányzó, 1843-

ban pedig ismét káptalani követ az országgylésen. 1847-ben lett segéd-
püspök, 1850-ben káptalani helyettes, 1851-ben érseki helynök és még ez

évben váczi püspök, 1859-ben pedig nyitrai püspök. 1880-ban nyerte el a
vaskorona I. oszt. lovagrendjét. Volt római gróf, házi prelátus és trónálló is.

Roskoványi mindenkor távol tartotta magát a nyilvános mozgalmaktól
és a politikától és kizárólag magasztos hivatásának és tudományos búvár-
kodásának élt. Megírt munkái és

adatgyjteményei egész könyvtárt
tesznek. Irodalmi mködésérl más
helyen emlékezünk meg. Jellem-
zésül csak egygyet említünk, hogy
Ballerini, a hires római tanár, egy
ízben azt a nyilatkozatot tette

Roskoványiról, hogy, ha legalább
ötven ilyen fpapja volna Euró-
pának, egészen máskép állana a
katholiczismus ügye. A szentszék-

nél Rómában nagy tekintélye volt,

úgy, hogy az oda fellebbezett

szentszéki ügyek felülvizsgálatával

és végleges eldöntésével is, számos
esetben t bízta meg a szentszék.

Rendkívüli súlyt fektetett roppant
gazdag és érdekes könyvtárára,

melyet a nyitrai püspöki könyv-
tárnak hagyományozott. Jótékony
alapítványokra mesés összegeket
fordított. Meghalt Nyitrán 1892. év
február 24-én.

Vittenczi Marlchot János 1811-

ben született Alsó-Köröskényben.
A középiskolákat Nyitrán, a jogot

Pozsonyban végezte és 18 éves

koában már ügyvédi diplomát roskoványi áoost.
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nyert. Hosszabb ideig megyei tudósítója volt Kossuth „Pesti Hírlap "-j áriak,

í 846-ban a nyitrai járás fbírája, 1848-ban Ocskay Rudolf els alispán

mellett, az akkori közgylési jegyzkönyv szövege szerint, mint „a nemzeti-

ség és közügyek mellett fáradozott lelkes bajnok 11

, egyhangúlag a megye másod-
alispánja, majd az érsekújvári kerület képviselje és azután báró Jeszenákkal

együtt Nyitravármegye kormánybiztosa lett. A világosi fegyverletétel után
bujdosott, de nemsokára elfogták, azonban késbb a nyitrai püspök és gróf

Apponyi Gyula cs. és kir. biztos közbenjárására szabadon bocsátották. A
provisorium alatt megkínálták az alispáni állással, de azt nem fogadta el.

Késbb Tarnóczy Kázmérral, gróf Eszterházy Istvánnal és Simonyi Ernvel
szervezte a népkört és egyik vezére lett a megyei ellenzéknek. 1869-ben a

megye els alispánja lett. O vitte keresztül az uj megyeszervezetet. 1875-

ben a vágvecsei kerület orsz. képviselnek választotta és e kerületet 1881-ig

képviselte. Ez után visszavonult a nyilvános politikai pályától. Markhot
1855-ben nsült és neje beretei Marton Szidónia útján sógorságba került

SÁNDOR MÓRICZ GRÓF.

Kossuth Lajossal. Fiai közül : Gyula Nyitravármegye alispánja, Aladár pedig
gyakorló ügyvéd Budapesten. Markhot János meghalt 1888, szept. 14-én.

Majer István püspök, született Mocsonokon 1818-ban. Életrajzát és a.

tudományos irodalom terén való tevékenységét az irodalmi részben mél-
tatjuk.

Erdösi Imre, a branyiszkói hspap, akirl maga Guyon tábornok állí-

totta, hogy els sorban neki köszönheti a nevezetes branyiszkói gyzelmet
1849. évi február 6-án, mert Erdsi, mint tábori pap, a feszületet magasra
emelve tört legeli a meredeknek és halálmegvetéssel vezette rohamra a
honvédcsapatot. Az ellenség elé érve, a keresztet annak tömege közé hají-

totta, oda kiáltva a honvédeknek : „És ti ott hagynátok az ellenség kezében
Isteneteket ? I" mire ezek ellenállhatatlanul hatoltak elre és megfutamították
az ellenséget. A szabadságharcz ezen igazi hse Nyitrán született 1814
november 4-én. Elbb Nyitrán, késbb Léván tanult. 1832-ben piarista növen-
dék lett s 1840-ben fölszenteltetett, 1849-ben Selmeczbányán mködött mint
tanár, mikor a magyar hadsereg hsies küzdelmén felbuzdulva, mint tábori

pap a küzdk soraiba lépett és Guyon hadtestéhez került. A branyiszkói
csatában tanúsított hsies viselkedése országos hírt szerzett neki. Az ötvenes
évek elején t is üldözték az osztrákok, de utóbb a hadbíróság mégis föl-

mentette. Azután felváltva Nagy-Károlyban, Temesvárott, Nyitrán, Váczott

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye. 90
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ERDSI IMRE.

ós Kecskeméten tanárkodott, késbb a
piarista rend kormánytanácsosa lett, mig
végül ezen állásáról leköszönvén, 1888-
ban Nyitrára, szülhelyére került, hol
1890. évi február 9-én elhunyt. Porai a
nyitrai temetben nyugszanak, hol sirját

hálás kegyelettel gondozzák a nyitraiak.
1894-ben emléktáblával jelölték meg a
házat, melyben a hslelkü pap született.

Csáky László gróf, Nyitramegye
volt fispánja, született 1820-ban de-
czember 22-én. A középiskolák elvégez-
tével a jogi tudományt is elsajátította
és ügyvédi vizsgát tett. Mint a frendi-
ház tagja részt vett az 1843-iki pozsonyi
országgylésen, hol — mint az akkor
szerepl frendi fiatalság több kiváló
tagja,— az országot uj, hatalmas átala-
kulás felé irányító szabadelv haladó-
párthoz csatlakozott. Egy ideig azután
a trencsénvármegyei Budatinban fekv
birtokára vonult, míg Trencsénvármegye
fjegyzjévé választatván, ezen állásá-
ban oly kiválóságnak adta jeleit, hogy
csakhamar alispánná szemelték ki ; a

bekövetkezett 1848-iki mozgalom miatt azonban a tisztújítás meg nem tör-
ténhetvén, alispánná való megválasztása elmaradt.

Az 1848-iki alkotmány szentesítése után Szepesvármegye fispánjává
nevezték ki. Ekkor vette kezdetét ama nagyfontosságú hazafias mködése,
mely a szabadságharca történetében megrizte hírnevét. Mint kormánybiztos
bámulatos erélylyel és saját anyagi áldozataival is szervezte a szepesi hon-
védzászlóaljat s ezenkívül még guerillaharczra szánt önkéntes csapatokat
toborzott. Amazt maga vezette csatába s az utóbbiakkal fontos hadi szol-
gálatot végeztetett. Lcsén önköltségen fegyvergyárat szervezett és hat ágyú-
ból álló telepet állított fel. Ott volt Világosnál is, de a fegyverletétel ellen
szavazott. E gyásznap után is bujdosó lett és Csehországon át Berlinbe
menekült, honnét Parisba sikerült eljutnia. A szabadságharczot követ rém-
uralom több helyütt bitófára szegeztette a képmását. Parisból Londonba
ment, hol számkivetésben él társait nagylelken segélyezte. Leküzdhetet-
len honvágya 1852-ben hazahajtotta, itt hadbíróság elé került és kötél által
való halálra ítéltetett, de ezen ítélet kegyelmi úton fogságra változtatván,
az 1859-ki amnesztia következtében szabad lett. 1861-ben Szepesvármegye
fispánjává nevezték ki, de nem fogadta el. 1865-ben a varini választóke-
rület országgylési képviseljévé választotta s ily minségben 1867-ig a
delegatiónak két ízben elnöke volt. 1867-ben Nyitravármegye fispánjává
lett s ez volt 1876-ig. Puritán jelleme, lángoló hazafisága, kitn alkotmá-
nyos érzülete, itt is nagy népszerséget szerzett neki, mely kiválóságai és a
haza védelme körül tanúsított korábbi nagy érdemei arra bírták a megye
közönségét, hogy arczképét a megye székházának ülésterme részére lefes-

tesse. Ezen arczkép az 1874. évi május 4-én megtartott közgylésben lep-
leztetett le nagy lelkesedés közt. Porai a budatini családi sírboltban nyu-
gosznak.

Horn Ede a kiváló politikus és író 1825-ben született Vág-Ujhelyen.
Életrajzát az irodalomról szóló fejezetben adjuk.

RöhJc Frigyes báró, osztr. magy. tengernagy, szül. Szobotiszton 1825.
aug. 19. Tengerészeti tanulmányainak végeztével tengerész-hadapród lett.

1848-ban, mint sorhajózászlós, részt vett Velencze ostromában. 1857-ben,
mint a Novata fregattá parancsnoka, körülutazta a földet. 1861-ben, mint
sorhajókapitány, a hajóraj parancsnokságával bízatott meg. 1866-ban, mint
a hajóhad felügyelségének adlátusa, ellentengernagygyá neveztetett ki.

Az 1866-iki olasz háborúban tanúsított szolgálati jutalmául a katonai érdem-
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kereszttel tüntették ki. Tegethof halála után altengernagy lett és egyszer-

smind megbízták a tengerészeti fparancsnokság és a hadügyminisztérium
tengerészeti osztályának vezetésével. Erdemeinek elismeréséül a b. t. taná-

csosi méltóságot, az osztr. vaskorona- és Lipót-rendet kapta és végre ten-

gernagy lett. Meghalt Grazban, 1884. szept. 25.

Csúszka György, kalocsai érsek. Született Nyitravármegyében, Szerdahe-

lyen, 1826 deczember 4-én. Iskoláit Nyitrán kezdte, majd Tatán és Eszter-

gomban folytatta. Mint papnövendék a pozsonyi Emericanumba, majd a

nagyszombati seminariumba került, a theologiát pedig a bécsi Pazmaneum-

CSÁSZKA GYÖRGY.

ban végezte. Pappá történt fölszentelése után (1850.) fgymnasiumi tanár

lett Nagyszombatban, 1853-ban szentszéki jegyz ugyanott, 1856-ban

érsekhelynöki titkár, 1864-ben Esztergomban primási irodaigazgató, 1870-ben

kanonok s 1874-ben szepesi püspök. 1891-ben ismét kalocsai érsekké nevezte

ki a király. A nagy mveltség fpap, ki már elbb v. b. t. t. és a vas-

korona rend lovagja lett, nagy jótékonyságáról ismeretes.

Károlyi Alajos gróf, a nyitravármegyei tótmegyeri uradalmat tulaj-

donul bíró grófi ág nagy szereplésü tagja. Született 1826-ban. Diplomatiai

mködését, mint a berlini nagykövetség attaséja kezdte, majd ugyanily

minségben a szentpétervári, hannoveri, berni és római követségeknél foly-

tatta, mig 1851-ben a görög udvarnál osztrák ügyviv lett. 1853-tól kezdve
a londoni nagykövetség titkára volt 1858-ig. Innét rövid idre, mint rend-

kívüli követ és teljhatalmú miniszter a koppenhágai udvarhoz ment, de már
1859-ben ama fontos megbízást nyerte, hogy mint rendkívüli követ az orosz

90*
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czári udvarnál szövetséget eszközöljön ki az egyesült franczia és olasz

hatalmak ellen, ami azonban — nyilván a krimi hadjárat óta fenmaradt
feszültség okán, amikor Ausztria semleges maradt — nem sikerült. Az
1859-ik osztrák-franczia-olasz háborút követ zürichi konferentián, mint telj-

hatalmú megbízott vett részt s még ugyanezen évben, mint rendkívüli követ
és teljhatalmú miniszter Berlinbe küldetett, hol Ausztriát az 1866-ik Osztrák-
Porosz háborúig képviselte. Az ezt követ prágai békekötés elkészítése
végett azonban ismét mködésbe lépett és sikeresen járt el a porosz udvar-
nál. 1871-ben ismét berlini nagykövetté lett s mint ilyen rendkívül kedvelt

embere volt Vilmos császárnak. 1878-ban Andrássy Gyula gróf mellett, mint
második teljhatalmú megbízott vett részt a berlini nagy kongreszuson.
Ezután londoni nagykövet lett 1888-ig. Hosszú diplomatiai mködése alatt

számos magas kitüntetésben részesült. 1878-ban aranygyapjas vitéz lett s

GRÓF KÁROLYI ALAJOS.

nyugalomba vonultakor a Szent-Istvánrend nagykeresztjét kapta. Meghalt
Nyitravármegyében, Tót-Megyeren, 1889 deczember 20-án.

Tóth Vilmos. Nem született ugyan Nyitravármegyében, de kora ifjúsága

óta a megyében lev ivánkai birtokán tartózkodván, annyira összefort a

megye közéletével, hogy ez méltán sorozhatja t jelesei közé. Született

1832. évi május 28-án Szécsányban, Temesmegyében. Iskoláit Aradon,
Temesvárott és Nagy-Váradon végezte, azután Pozsonyba ment a jogi

tanfolyamra. Ezt 1848-ban elvégezvén, mint 16 éves ifjú Nyitravármegye tb.

aljegyzje lett. Az 1848-at követ politikai helyzet leszorította a közügyek
terérl, de már 1861-ben a nemzeti élet uj föllendülésével, mint Nyitravár-

megye központi kerületének képviselje részt vett az országgylésen, hol a

fölirati párthoz csatlakozott. Az 1861-tl 1879-ig terjed idre esett hat

országgylésen — egynek kivételével — mindvégig Nyitravármegye központi

választó kerületét képviselte. 1867-ben miniszteri tanácsos lett, majd állam-

titkár és végül belügyminiszter. Minisztersége idejére esnek a megyék, a köz-

ségek rendezésére és Pestnek Budával való egyesítésére vonatkozó jelents
törvények stb. 1879-ben a közös fszámvevszék elnöke lett és 16 éven át

állt annak élén, míg azután 1895-ben nyugalomba vonult. Ezt azonban nem
sokáig élvezhette, mert 1897-ben a magyar frendiház elnökévé nevezte ki

felsége, a kinek Tóth Vilmos kiváló kegyében állt. Épp oly kedvelt embere
volt Tóth Vilmos, képviselsége alatt, Deák Ferencznek, a haza bölcsének

is, aki t ugy képességei, mint megbízhatósága, ötletessége és kellemes
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modora okán nagyra becsülte és valójában az „öreg úr" legbizalmasabb

környezetéhez tartozott. Tóth Vilmos a király kegyén kívül a megye lakos-

ságának általános szeretetét és tiszteletét is birta nagy mértékben, ami
abban is kifejezést nyert, hogy Nyitra város díszpolgárának választotta és

futczájának az nevérl, Tóth Vilmos-utcza nevet, adott 1897-ben.

Fraknói Vilmos püspök, született 1843-ban Érsekujvárott. A kiváló

történetíróról az „Irodalom és tudomány" czím fejezetben szólunk bvebben.
Szalavszky Gyula, született Galgóczon, 1846. április 12-én. Iskoláit

Nagy-Szombaton, a jogot Pozsonyban és Budapesten végezte. 1872-ben

Nyitrán ügyvéd lett és ily minségben mködött 1884-ig. Hajlamai azon-

FRAKNÓI VILMOS.

ban a közpályára vonzották és e téren való mködése mindenkor azoknak
a táborában tartotta, akik Nyitravármegy dezolált közigazgatási viszonyait

reformálni törekedtek. Nyitravármegye 1883. jul. 2-án alispáni helyettesé,

októberben pedig egyhangúlag alispánná választotta, amit a deczemberi
restauraczió alkalmával megismételt. 1887. szept. 27-én fispán, 1890. május
havában belügyi államtitkár lett. Ugyanaz évben a huszti kerület egyhan-
gúlag képviselül választotta. szerkesztette a törvényhatóságok rendezé-
sérl szóló törvényjavaslatokat. Az 1892-iki választások alatt a huszti ke-

rületen kivül a nagy-tapolcsányi kerület is egyhangúlag képviselvé válasz-

totta. A Szapáry-kormány bukásakor is lemondott és elfogadta Trencsén-
vánnegye fispánságát. Ugyanez idben tüntette ki felsége a Szent-István-

rend kis keresztjével. 1893. év november havában Pozsonyvármegye fis-
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páni székét is elfoglalta. 1893. évi deczember hóban kinevezték frendiházi
taggá és 1897. május 16-án val. b. t tanácsossá.

Lathóczy Imre. Született Nyitrán 1848. évi szeptember 4-én. A gymna-
siumot Nyitrán végezte, a jogot Pesten. Igen fiatalon, 19 éves korában
aljegyzje lett Nyitravármegyének, és csakhamar Nyitrán városi tanácsos. A 70.

évek elején ügyvédi irodát nyitott, de egyúttal rendkívül tevékeny részt

vett a megye és város közügyeiben és méltán tnt fel szakértelme és

fáradhatatlan szorgalma által. A megye központi választókerületének polgárai

e hasznos munkálkodás elismeréséül 1884-ben szabadelv párti programmal
képviselvé választották. Munkaereje itt is érvényesült s állandó rendes
eladója lett a közigazgatási bizottságnak s ezenkívül az egyik bírálóbizott-

ság eladói és elnöki tisztét is betöltötte. Sokoldalú munkásságát pártja

nagyrabecsülte és kihasználta. így 1894-ben az elnöklete alatt mködött
azon bizottság, mely a határok és a hartáfolyók ügyében volt hivatva tár-

gyalni a hasonczélra kiküldött osztrák és magyarországi bizottságokkal.

Választókerületének bizalma ismételten megválasztotta képviselnek. 1895-

ben belügyi államtitkárnak nevezte ki a király, a közügyeknek tett hasznos
szolgálatai jutalmául.

Rudnay Béla. Született Szeniczen, Nyitravármegyében, 1857 október

13-án. Jogi tanulmányait Budapesten végezte el 1878-ban. Azután Nyitra-

vármegye aljegyzje lett, de csakhamar, mint tartalékos hadnagynak a bosz-

niai harcztérre kellett mennie, hol több ütközetben vett részt s Bihács meg-
szállásánál is jelen volt. A harcztérrl visszatérve nyitra-zsámbokréti szol-

gabíró, majd érsekújvári fbíró, késbb Nyitravármegye árvaszékének elnöke

és utóbb e megye fjegyzje lett. Ezen állásból választatott meg 1892-ben
országgylési képviselvé. Mint a szabadelv párt tagja tehetségével és

szorgalmával magára vonta a kormány figyelmét, mely Hontvármegye fis-

pánjává nevezte ki. Mikor 1896-ban Török fkapitány elhunytával a buda-
pesti fkapitányi szék megüresedett, a kormány, mely nagy képességét,

szorgalmát és erélyét megismerte, vele töltötte be ezen, az ország fvárosára
nézve nagy fontosságú állást.

L^fWn



Tartalomjegyzék.





TARTALOMJEGYZÉK.

Minden fejezetet a központi szerkeszt-bizottság illet szakmunkatársa és Nyitravár-
megye monográfia-bizottsága revidiálta.

A „Magyarország Vármegyéi és Váro-
sai" állandó munkatársai központi bi-

zottságának névsora
A „Magyarország Vármegyéi és Váro-

sai'' IV. kötetének (Nyitravármegye)
munkatársai

Elszó. Irta Fraknói Vilmos
Földrajz. Irta dr Thúróczy Vilmos . . .

Geológiai viszonyok. Irta Papp Károly
Nyitravármegye községei. Irta Vendé Ala-

dár. Nyitrát, Érsekújvárt, Szakolczát

dr. Sziklay János
Lakosság. Irta dr. Sziklay János . . .

Társadalom. Irta Lrinczy György . .

Közoktatás. A népoktatási részt irta Li-

bertiny Gusztáv, a középiskolákat dr.

Horváth Sándor
Irodalom és tudomány. Irta Vendé Ern
Szinészet. Irta Kenézy Csatár
M :gazdaság. Irta dr. Thúróczy Vilmos, az
uradalmakra vonatkozó részt Vendé
Aladár

Erdészei és vadászat. Irta Bacskády Ká-
roly. A vadászati részt, br. Steiger Al-

bert adatainak felhasználásával dr.

r
Sziklny János

Állatvilág. Irta Kelecsényi Károly . . .

Flóra. Irta dr. Pantocsek József. . . .

Oldal. Oldal.

Közegészségügy. Irta dr. Thúróczy Vilmos 366
Nyitravármegye fürdi és gyógyvizei. Irta

VII dr. Thúróczy Vilmos 378
Idjárási viszonyok. Irta Héjjas Endre . 385
Ipar és kereskedelem. Irta Szabó Endre. Az

VIII ipartelepekre vonatkozó részt Vendé
IX Aladár 388

1 Pénz- és hitelügy. Irta dr. Thúróczy Vil-

14 mos 401
Vizszabályozás és ái védelem. Irta Mezey
Gyula 406

26 Közutak. Irta dr. Thaly János .... 413
169 Vasutak. Irta dr. Sziklay János .... 424
216 Önkormányzat és közigazgatás. Irta L-

rinczy György és Gyürky Gejza . . 428
Nyitra közigazgatása. Irta G. Mihálcz János 447

224 Szakolcza közigazgatása. Irta Kenézy Csatár 451
263 Érsekújvár közigazgatása. Irta G. Mihálcz
298 János 453

Törvénykezés. Irta Horváth József . . . 455
Egyházi közigazgatás. Irta Dedek Crescens

304 Lajos 461
Történet. Irta Dedek Crescens Lajos . . 466
Nemesi családok. Irta ifj. Beiszig Ede . . 681
Nyitravármegi/e kiváló férfiai. írták Dombay

340 Hugó és Vendé Aladár 707
3't9 Tartalomjegyzék 721

353 Név- és tárgymutató 727

KEPÉK ÉS MELLEKLETEK.
ÖNÁLLÓ KÉPEK, MELLÉKLETEK ÉS TÉRKÉPEK.

Lap között.

A Vág Pöstyénnél. Saját felvéte-

lünk 8-10
A Vág Galgócznál. Saját felvéte-

lünk 11—13
Xyitra város térképe. Rajzolta Bor-

csányi Ágost, mérnök .... 32—33
Érsekújvár ftere. Saját felvételünk. 39—41

Szakolcza. Saját felvételünk . . . 42— 43

Magyarország Vármegyéi és Városai : Nyitravármegye.

Szakolcza. — A plébánia templom.
Saját felvételünk

Nyitra. Saját felvételünk. Kidol-
gozta Grünwald Imre. Czimkép.

Nyitravármegye térképe. Rajzolta
Kogutovitz Manó

Komját. — Ifj. báró Wodiáner Al-
bert kastélya. Saját felvételünk.

Lap között

44—46

48-49

50-52

91



722 Tartalomjegyzék

.

Lap közült.

Tót-Megyer. — Gróf Károlyi La-

jos kastélya. Saját felvételünk. 53— 55

Galgócz. Saját felvételünk. . . 64— 65

Nagy-Tapolcsány. Saját felvételünk. 73— 75

Tavarnok. — Báró Stummer Ágost
kastélya. Saját felvételünk . . 87— 89

l'rmény. — Gróf Hunyady Imre
kastélya. Saját felvételünk . . 100—102

Nyitra-Zsámbokrét. Saját felv. . . 105— 107

Pöstyén. Saját felvételünk. . . . 112—113

Privigye. „ „ .... 128-129
Holics. „ „ . . : . 136-138
Csejthe. „ „ .... 161-163
Nyitravármegye nemzetiségi tér-

képe. Rajzolta dr. Sziklay János. 170— 172

Nyitravármegyei népviselet. Löger
Gusztáv aquarellje 192— 193

Nyitravármegyei népviselet. Löger
Gusztáv aquarellje 256—257

Lap között

A kopcsányi kacsafogó. Heyer Ar-
thur rajza 343—345

Nyitravármegyei népviselet. Löger
Gusztáv aquarellje 416—417

A vármegyeháza Nyitrán. Saját

felvételünk 428-430
A vármegyei árvaszék 1896-ban . 435—437
A vármegye tisztikara 1896-ban . 437—439
A vármegye tisztikara 1896-ban . 439—442
Nyitra vára. Saját felvételünk . . 448—449
Bajmócz vára.

,, „ . . 480—481
Jók vára. „ ,, . . 506—508
Nyitra vára. Plcho fényképész fel-

vétele 514—516
Nyitravármegyei népviselet. Löger

Gusztáv aquarellje 560—561

Nyitravármegye orsz. képviseli
1896-ban 654—656

SZÖVEG KÖZE NYOMOTT KEPÉK.
Oldal.

Nyitravármegye czimere (zárókép) . . XV
A Vágvölgy Csejténél. Saját felvételünk.

(Fejkép) 1

A Zobor hegye Nyitra fell. Saját fel-

vételünk 3

A Nyitra völgye Nyitránál. Saját felvéte-

telünk 5

Podhrágy vára. Saját felvételünk ... 7

A Nyitra Komjátnál. Gróf Erddy Im-
réné felvétele 11

Zsitvavölgyi részlet Vajknál. Saját fel-

vételünk 13

Az ördögkemencze Radosnánál. (Fej-

kép.) Saját felvételünk 14

Geológiai szelvényrajz. Rajzolta Papp
Károly 16

Geológiai szelvényrajz. Rajzolta Papp
Károly 17

A nyitra-kalváriahegyi kbánya. Papp
Károly felvétele 18

Geológiai szelvényrajz. Rajzolta Papp
Károly 19

Vág-részlet Pöstyénnél. Saját felvéte-

lünk 21

Geológiai szelvényrajz. Rajzolta Papp
Károly 23

A zobori kbánya (zárókép) Papp Károly
felvétele 25

Bajmócz vára. (Fejkép.) Vendé Aladár
rajza 26

A zobori ezredéves emlék. (Kezdbet)
Plcho fényképész felvétele 28

Nyitra délrl. Plcho fényképész felvétele. 29

Nyitra. — A vártemplom és várkapu.
Sajá't felvételünk 30

Nyitra. — A szeminárium. Plcho felvétele 31

Nyitra. — A kis szeminárium. Plcho fel-

vétele 32
Nyitra. — A honvédkaszárnya. Plcho

felvétele 33
Nyitra. — A városháza. Plcho felvétele 34
Nyitra. — A Szt.-Ferencziek-temploma

és kolostora. Pclho felvétele .... 35

Nyitra. - A sátortábor. Plcho felvétele. 36

A zobori kolostor. Saját felvételünk . 36

Oldal.

Érsekújvár. — A gimnázium. Saját fel-

, vételünk 39
Érsekújvár. — A Szt.-Ferencziek temp-
loma és kolostora. Saját felvételünk 41

Szakolcza. — A régi vár egyik sarok-
tornya. (Kezdbet.) Saját felvételünk 42

Szakolcza. — A városháza. Saját felv. 43
Szakolcza. — A Bercsényi- és Gvadá-

nyi-féle házak. Saját felvételünk . . 44
Szakolcza. A Sz.-Ferencziek temploma.

Saját felvételünk 46
Szakolcza. — A Stibor-féle alapitványi-

ház. Saját felvételünk 46
Szakolcza. — Az irgalmasok temploma.

Saját felvételünk 47
Nagy-Surány. — A plébánia templom

Saját felvételünk 49
Bánkeszi futczája. A nyitravármegyei

ezredéves albumból 50
Komját. — A plébánia-templom és nép-

iskola. Saját felvételünk 52

Komját. — A Szt.-Péter-templom. A
nyitravármegyei ezredéves albumból. 53

Tardoskedd. — A f-utcza. A nyitravár-

megyei ezredéves albumból .... 55

Tót-Megyer. — A kath. templom. Saját

felvételünk 56
A gróf Erddy-féle dísz-szán Galgóczon.
(Kezdbet.) Saját felvételünk ... 57

Galgócz. — A várkastély. Gr. Erddy
Imréné felvétele 58

Galgócz. — A várkastély udvara. Gr.
Erddy Imréné felvétele 59

Galgócz. — A plébániatemplom. Saját

felvételünk 60
Galgócz. Kilátás a várkastély terrasszáról.

Gr. Erddy Imréné félvétele .... 61

Vágvölgyi részlet Galgócznál. Gr. Erddy
Imréné felvétele 62

Kaplat. — A Gosztonyi-féle várkastély.

Frideczky Thimót tulajdona. Löger
Gusztáv felvétele 63

Lakács. — A Sándor-féle várkastély.

A nyitrai püspök tulajdona. Saját fel-

vételünk 65



Tartalomjegyzék. 723

Oldal.

Románfalu. — Gróf Andrássy Dénes
kastélya. Heyer Artur rajza .... 66

Miava. — A f-utcza. Saját felvételünk 70

Miava. — utczarészlet. Saját felvételünk 71

Appony. — Gróf Apponyi Lajos kastélya.

Saját felvételünk 75

Koros. — A gróf Berényi-féle kastély.

Dr. Nemeshegyi Béla tulajdona. Sa-
ját felvételünk 78

Nagy-Bodok. — Báró Stummer Sándor
kastélya. Volt gr. Berényi-féle kastély.

Heyer Arthur rajza 79
Nagy-Bodok. — A kastély udvari része.

Saját felvételünk 80
Nagy-Bodok. — Terein a Stummer kas-

télyban. Saját felvételünk 81

A nyitra-bajnai állami méntelep. Saját

felvételünk 82
Radosna. — A püspöki kastély. Saját

felvételünk 83
Nyitra-Sárf. — A Zerdahelyi-kastély.

Leonhardy Kürt tulajdona. Saját fel 1

vételünk 84
Szeptencz-Ujfalu. — A Zerdahelyi-kas-

tély. Br. Steiger Albertné tulajdona. 85
Szeptencz-Ujfalu. — A kastély udvari

része 86
Szolcsán. — Hg. Udescalchi Lívius kas-

télya. Saját felvételünk 87
A tavarnoki kastély díszterme. Saját fel-

vételünk 89
Fels-Elefánt. — A Jezerniczky-féle

várkastély. Báró Edelsheim-Gyulay Li-

pót kastélya. Saját felvételünk ... 93
Szt.-János-Élefánt. — A régi pálos-ko-

lostor. Báró Edelsheim-Gyulay Lipót
kastélya. Saját felvételünk .... 94

Kálaz. — X. századbeli arabs tál. Br.

Weisz Pál tulajdona. Saját felvételünk 95
Nyitra-Ivánka. — Tóth Vilmos kastélya.

Saját felvételünk . . 97
Nyitra-Ujlak. — Gróf Eszterházy István

kastélya. Saját felvételünk .... 99
Ürmény. — Hg. Aldobrandini Kamilló

kastélya. Saját felvételünk .... 102
Vajk. — Boronkay Lajos urilaka, saját

felvételünk 103
Nagy-Bossány. — A Bossányi-féle kas-

tély. Schmidt Adolf és tsa tulajdona.

Saját felvételünk 109
Tkés-Ujfalu. — A Marczibányi-kastély.

Br. Haupt-Slummer Lipót tulajdona.

Saját felvételünk 111
Pöstyén. A kath. templom. Saját felvét. 113
Jók. — A Blava forrása. Brandstetter

felvétele 114
Petfalu. — Uzovics Pál kastélya. Sa-
ját felvételünk 115

Rakovicz. Kornfeld Zsigmond kastélya.

Saját felvételünk 116
Moraván. — A Motesiczky-kastély. Gr.

Zedtwitz Kürt tulajdona. Gr. Erddy Im-
réné felvétele 118

Szokolócz. — A Degenfeld-Schomburg-
kastély. Horn Dávid tulajdona. Saját
felvételünk 119

Vittencz. — Gr. Pálffy József kastélya.

Brandstetter felvétele 120

Oldal.

A privigyei plébánia-templom. Heyer Ar-
tur rajza .... 123

Alsó-Lelócz. — Tarnóczy Béla urilaka.

Saját felvételünk 124
Bajmócz vára. Saját felvételünk . . . 125
Bajmócz. — A kö/.ség régi várkapuja.
Heyer Artur rajza 126

Divék-Ujfalu. — A Rudnayak várkasté-

lyai. Saját felvételünk 127

Laszkár. — A Laszkári-család várkasté-
lya. Tarnóczy Kázmér tulajdona. Saját

felvételünk " 129

Nyitra-Divék. — Az árpádkori templom.
Saját felvételünk 131

Nyitra-Divék. -- A templom portáléja.

Saját felvételünk 133

Nyitra-Novák. — A Majthényi kastélyok.

Saját felvételünk 134
Holics. — A ftér a régi templommal.

Saját felvételünk 138
Holics. — A cs. és kir. család kastélya.

Saját felvételünk 139

flolins. — A cs. és kir. kastély játszó-

terme. Saját, felvételünk 140

Szenicz. Saját felvételünk 145

Szenicz. — Kálmán Imréné kastélya. Sa-
ját felvételünk 146

Szenicz. — Az Amadé-kastély. Br.

Schmertzing István tulajdona. Saját

felvételünk 146

Szenicz. — A gr. Nyáry-féle kastély.

Kuffner Lipót tulajdona. Saját felvé-

telünk 147

Büdösk (Szmrdák) Weiszbach felvétele. 148

Korlátk. — Windischgrátz Alfréd hg.
kastélya. Heyer Artur rajza . . . . 149

Sasvár. — A búcsújáró templom. Saját

felvételünk 150

Sasvár ftere. Saját felvételünk . . . 151

Szobotiszt. A gr. Nyárj-féle kastély.

Kuffner Lipót tulajdona. Saját felvé-

telünk 152

Mocsonok. — A püspöki kastély. Saját

felvételünk 154

Mocsonok. — Terem a püspöki kastély-

ban. Saját felvételünk 156

Vág-Ujhely. Saját felvételünk .... 159

Vág-Ujhely ftere. Saját felvételünk . . 160
Brunócz. — Br. Mednyánszky Dénesné

kastélyának kápolnája. Saját felvétel. 161

Luka. A Sándor-féle kastély. Br. Med-
nyánszky Imre tulajdona és saját fel-

vétele 163

Verbó. — A kath. templom. Saját felvét. 164
Verbó. — A Benyovszky-ház „ „ . 165

Verbó. — A zsidó templom. „ „ . 166

Miavai parasztház. (Kezdbet) Heyer
Artur rajza ... , 169

Nyitravárosi régi polgári viselet. Lger
Gusztáv felvétele 175

Érsekújvári népviselet. Lger Gusztáv
felvétele 177

Farkasdi népviselet. Lger Gusztáv felv. 179

Üzbégi népviselet. Lger Gusztáv felv. 184
Szobotisti hannoveránus házak. Saját

felvételünk .188
Miavai parasztházak. Saját felvételünk . 191

Handlovai német ház. Heyer Artur rajza 195

9í»



724 Tartalomjegyzék.

Haudlovai népviselet. Löger Gusztáv í'elv.

Xémetprónai népviselet. ,, ,, „
Prívigyei népviselet. ,, ,, ,,

Pöstyénvidéki házak. ,, ,, .,

Mocsonoki népviselet. „ ,, ,,

Chinorán-Zsámbokréti népviselet. Löger
Gusztáv felvétele

Divéki népviselet. Löger Gusztáv í'elv.

Miavai népviselet.
,, „ „

Vörösvári népviselet.
,, „ „

Brezovai népviselet. ,, „ „
Nedozseri népviselet.

,, „ „
Nyitravidéki juhász. „ ,, „
A F. M. K. E. lobogója. (Fejkép.) Sa-

ját felvételünk

Xyitra. — A menedékház. Plcho felvétele

Thúróczy Vilmosné
Kosztenszky Géza síremléke. Lósy Géza
, felvétele

A galgóczi állami polgári iskola, Saját
felvételünk

Libertiny Gusztáv
A szeniczi állami iskola. Saját felvételünk
Az apácza kolostor és templom Nyitrán.

Löger Gusztáv felvétele

A nyitrai gimnázium és kegyesrendi
templom. Plcho felvétele

A Privigyei piarista gimnázium és tem-
plom. Heyer Artúr rajza

A szakolczai gimnázium. Saját felvételünk
Horváth Sándor
Gvadányi József. Az orsz. képtárból
A Gvadányi-ház Szakolczán. Saját fel-

vételünk
Czuczor Gergely. Az orsz. képtárból
Czuczor Gergely szülháza Andódon.
Nyitramegye ezredéves albumából

Hatala Péter
Majthényi Flóra. Az orsz. képtárból . .

Ujváry Béla
Br. Mednyánszky Alajos. A tud akadémia
könyvtárából

A Szent Pál levelei czimlapja. A tud.

akadémia könyvtárából
Alexandriai Szt. Katalin legendájának
els lapja. A tud. akadémia könytárából

Majer István „
,, ,,

Horn Ede. Az orsz. képtárból
Dr. Uttava Ignácz •

.

Dr. Chrenóczy Nagy József
A püspöki könyvtár Nyitrán Plcho fel-

vétele

A nagyapponyi könyvtár. Saját felvé-

telünk
A volt szinészmenház Nagy Surányban.

Saját felvételünk

A nyitrai színház. Plcho felvétele . . .

A kopcsányi cs. és kir. urad. volt mén-
telep. Saját felvételünk

Tkés-Ujfalu. — Br. Haupt-Stummer
Lipót urad. istállója. Saját felvételünk

Istálló a nagy-bodoki uradalomban. Saját
felvételünk

Lógyakorlótér az ürményi parkban. Saját
felvételünk . . . . ,

„Panczerschiff" a jóki uradalomból
.JDornrschen" a jóki uradalomból . .

Kocsiló a nagy-bodoki ménesbl . . .

Oldal. (Jldal.

197 Kocsiló a nagy-bodoki ménesbl . . . 319
199 Tenyészló a tótmegyeri ménesbl . . . 321
201 Tenyészló a tótmegyeri ménesbl . . . 323
203 Tenyészbika a komjáti uradalomból . . 325
205 Siemmenthalibika a vittenczi uradalomból 327

Berni bika az ürményi uradalomból . . 329
207 Berni tehén az ürményi uradalomból. . 33

J

208 Rambouillet-kos a tarányi törzsnyájból 333
209 Anyabirka a tarányi törzsnyájból . . . 334
210 Anyabirka a tarányi törzsnyájból . . . 335
211 Gróf Pálffy Józsefjóki urad. dejtei hal-
213 tenyészt telepe. Saját felvételünk. . 337
214 Legel tehenek. (Zárókép) Gr. Erdödy

Imréné felvétele 339
216 A závadai zárógát. (Fejkép) Saját felvé-
219 telünk 340
221 A jóki uradalom fürésztelepe és parkett-

gyára. Brandstetter felvétele .... 342
223 Mufflon 346

A ghymesi kastély vadásztrofeumai. Saját
226 felvételünk 347
229 Báró Wodiáner Albert komjáti pálma-
232 háza. Saját felvételünk 357

A bajmóczi óriási hársfa. Saját felvételünk 361
234 A nyitrai közkórház. Ullmann József fel-

vétele 367
237 Dr. Thúróczy Károly 369

Friedrich Alajos 369
241 Dr. Biringer Ferencz 369
246 Dr. Dohmann István 369
251 Az érsekújvári közkórház. Saját felvé-

265 telünk 371
A nagy-tapolcsányi közkorháí. Ullmann

267 József felvétele 373
269 A Ferencz-József fürdház Pöstyénben.

Löger Gusztáv felvétele 376
271 Részlet Pöst3^én-fürdbl. Saját felvéte-

272 lünk 379
273 A pöstyéni gyógyház díszterme. Saját
275 felvételünk 380

Részlet Büdösk (Szmrdák) fürdbl.
277 Weissbach felvétele 381

A bajmóczi fürd. Saját felvételünk . 382
279 Részlet a kis-béliczi fürdbl. Saját fel-

vételünk 385
281 Részlet a kis-béliczi fürdbl. Saját fel-

285 vételünk 383
287 Pöstyéni gyaloghintó. Saját felvételünk 384
289 A volt holicsi porczellángyár. (Fejkép)
291 Saját felvételünk 388

A nyitrai sörgyár. Plcho felvétele . . . 389
294 A nyitrai malátagyár. „ „ ... 390

A nyitrai gázgyár „ „ ... 391

296 Back Ern „Árpád" gzmalma. Lger
felvétele 392

299 A Hungária hengermalom. Plcho felvétele 393
301 A nagysurányi czukorgyár. Saját felvé-

telünk 394
304 Részletek a nagysurányi czukorgyárból.

Saját felvételünk 395
307 Részletek a nagysurányi czukorgyárból.

Saját felvételünk 396
309 Kátlóczi szeszgyár és finomító. Brand-

stetter felvétele 397
3] 1 A nagy-bossányi brgyár. Saját felvé-

313 telünk 398
315 A tavarnoki czukorgyár. Saját felvételünk 399
317 A nyitrai hitelbank épülete. Lger felv. 401



Tartalomjegyzék. 725

Oldal.

A nyitrai takarékpénztár. Löger felvétele 402
Az érsekújvári takarékpénztár. Saját fel-

vételünk 404
Az érsekújvári népbank. Mayer Sándor

felvétele 405
Nyúlgátak a Vág mellett. Wittmann Nán-
dor felvétele 409

Az érsekújvári vasbetonhid. Saját fel-

vételünk 416
Thaly István 421

Az érsekújvári pályaudvar. Mayer Sándor
felvétele 425

Nyitramegyei hajdú. (Kezdbet) Heyer
Artúr rajza 428

Thúróczy Vilmos 431

Markhot Gyula.- 433
Dr. Kostyál Miklós 434
Dr. Gyürky Geyza 434
A vármegye jegyzi kara : Kabdebo
Kálmán, Láng Kálmán, Jaksics Jen,
ifj. Bokros János, Steiner Gyula . . 435

A városi rendrkapitányok : Rédeky
Géza, Nagy Sándor, Miklóska Aladár 4Í-2

Csillagi György 443

Magyary Miklós 444

I. Ferencz József. Ferraris Arthur fest-

ménye a vármegyeháza dísztermében 445

Nyitravármegye ezredéves emlékérme.
Heyer Artúr rajza 446

Nyitraváros czimere. Heyer Artúr rajza 448

Kostyál Pál . . 449

Nyitraváros régi pecsétje Landherr Gyula
rajza . . 450

Mitták Rezs 452

Kukán Imre 454

A pöstyéni pellengér (Kezd bet) Saját

felvételünk •
. . . 455

Sándor Géza 457

Dr. Kubinyi Lajos 458
Pongrácz Kálmán 459

A pénzügyigazgatóság Nyitrán. Löger

felvétele 460
A nvitrai székesegyház belseje. Saját

felvételünk 462

Bende Imre 463

A szakolczai r. kath. ftemplom belseje

Saját felvételünk 464

A vágujhelyi templom belseje. Saját fel-

vételünk 465

Nyitra várának régi képe. (Fej kép) Az
orsz. képtárból 466

Nyitravármegyei banderista az ezredéves
ünnepélyen. (Kezdbet) Erdélyi felvé-

tele 466
A nyitra-nováki leletbl. Eredeti rajz . 469
Az skori leletek helyének térképe.

Eredeti rajz 473
A nováki és lehotai leletekbl. Eredeti

rajz 475
A nyitra-nováki leletbl. Eredeti rajz . 479
IV. Béla. Az orsz. képtárból .... 483
Szobotist régi képe. Az országos képtárból 487
Apponv várának régi képe. Az orsz. kép-

tárból 489
Bfrencs régi képe. Az orsz. képtárból . 493
Szakolcza régi képe. ,, ,, ,, . 497
Zsigmond király „ „ „ . 501

Csejthe vára. Saját felvételünk .... 503

Oldal.

Tapolcsány (Podhrágy) vára. Saját fel-

vételünk 511
Ghymes vára. Saját felvételünk. . . . 519
Róbert Károly vadászkastélya. Saját fel-

vételünk 523
Appony várának romjai. Saját felvételünk 527
Régi rtorony Nyitrán. Lósy Géza fel-

vétele 531
Korlátk vára. Saját felvételünk . . . 535
Temetvény vára. Löger felvétele . . . 539
Kesselk. Saját felvételünk 541
A nyitra-zerdahelyi kastély. Saját fel-

vételünk 543
Bajmócz vára. Grümvald Imre rajza . . 547
I. Ferdinánd. Az orsz. képtárból . . 551
A nagy-bossányi várkastély. Saját felvé-

telünk , 555
A Mednyányszky-kastély Brunóczon. Sa-

ját felvételünk 559
II. Lajos. Az orsz. képtárból .... 563
Czoborlmre,, „ „ .... 567
Boucquoy „ „ „ .... 571

Báthory Erzsébet. Eredetije a zay-ugróczi
kastélyban 575

Erddy Pálffy Tamás. Az orsz. képtárból 579
Szelepcsényi György. „ „ „ 583
Pázmány Péter.

,, ,, „ 587

Keresztszegi gr. Csáky László. Eredetije

a vármegye székházában 591

Forgách Miklós gróf. Eredetije a vár-

megye székházában 595

Érsekújvár tervrajza. XVIII. század. Ere-
detije hitkán Imre tulajdonában . . . 599

Lipótvár régi képe. Az orsz. képtárból 603
Nyitravármegyei nemesi felkel-zászló a

t
XVIII. századból Landherr Gyula rajza 607

Érsekujvárott lefoglalt török zászló. Ku-
kán Imre tulajdonában lev egykorú
rézmetszet uláu 615

Forgách Ádám gróf. Az orsz. képtárból 619
Bocskay István

,, „ „ 623
II. Rákóczy Ferencz. ,, ., ,,

627
Bercsényi Miklós. „ „ ,, 631

Rákóczy-emlék Tardoskedden. A vár-

megyei ezredéves albumból .... 635
Pálffy János gróf. Az orsz. képtárból 639
Markhot János. Markhot Aladár tulajdo-

nában lév knyomat után .... 645
Vi csapi Malonyay János. Eredetije a

vármegye székházában 653
Tóth Vilmos. Eredetije a nyitrai szabad-
elv körben 657

Gróf Apponyi Lajos 661

Gróf Erddy Ferencz 663
Gróf Forgách Károly 665
Gróf Hunyady Imre 667

Gróf Pálffy József 669
Báró Edelsheim-Gyulay Lipót .... 671

Herczeg Odescalchi Géza ...... 673
Báró Wodiáner Albert í>75

üzovics Pál 677

A zékelyi Tóth család czimere (Kezd-
bet) Heyer Artúr rajza 681

Czimerek. Heyer Artúr rajzai :

Apponyi czímer 686
Crausz „ 686
Borovszky 687

Dombay 687



72tí Név- és tárgymutató.

Oldal.

Ghyczy czímer 690

Forgách 690
Ghyllányi „ 691

Hunyady „ 691

Janics „ 692

Jeszenszky ,.
693

Károlyi 694
Kelecsényi ,. 695
Kochanovszky ,. 696

Majthényi , 697

Markhot 698
Latkóczv 698
Odescalchi , 699
Palíi'y 699
Palásthy 700
Rudnay „ 701

Rudnyánszkv „ 702
Szlávy 702
Zerdahelyi 703

Oldal.

Tamóczy czímer 703
Thúróczy 704
Uzovich , 705
"Wodiáner 706

Gróf Benyovszky Móricz. Az orsz. kép-
tárból 708

Rudnay Sándor. Eredetije a vármegye
székházában 709

Bartakovics Béla ......... 710
Jeszenák János. Eredetije a vármegye
székházában • .... 711

Simonyi Ern , . 712
Roskoványi Ágoston 712
Sándor Móricz gróf. Az orsz. képtárból 713
Erdsi Imre 714
Császka György. Az orsz. képtárból . 715
Gr. Károlyi Alajos. A család tulajdoná-

ban lev eredeti után 716
Fraknói Vilmos 717

NEV- ES TÁRGYMUTATÓ.

Ab a Lehota 91.

Abaffy Adolf 435.

Abrahamides Izsák 670.

Abszolutizmus 251, 252, 657.

Adó, törvénytelen 652.

Alánok 469.

Albert király 43.

Albert osztrák herczeg 558.

Alföldy család 685.

Alispánok 677.

Alsó-Attrak 60.

Alsó-Botfalu 159.

Alsó-Dubován 113.

Alsó-Elefánt 91.

Alsó-Helbény 73.

Alsó-Köröskény 91.

Alsó-Lom hegy 6.

Alsó-Lelócz 123.

Alsó-lelóczi uradalom3 1 7,3 1 8.

Alsó-Ludány 545.

Alsó-Récsény 60.

Alsó-Sutócz 123.

Alsó-Szlls 49.

Alsó-Vásárd 61.

Alsó-Vesztenicz 105, 391.

Alsó-Zelle 61.

Altmann Jakab 262.

Amadé-család 685.

Anabaptisták 619.

Andocs 91.

Andód 49.

Andrássy-család 685.

Andrássy Dénes gr. 67, 117,

331.

Andrássy Pál b. 645, 646.

Apáczakolostorok 133, 664.

Apáti-Bajmócz 123.

Apátságok 663.

Appel Gusztáv 332.

Appony (1. N. Appony.)
Apponyi Antal gr. 147.

Apponyi Balázs 624.

Apponyi család 685.

Apponyi János 659.

Apponyi Lajos gr. 75, 328,

377, 661.

Apponyi Pál 617.

Arató rész 1831-ben 676.

Ardanócz 61.

Argay Béla 457.

Arnulf 480.

Artner Mária Terézia 268.

Ássak ürt 91, 92.

Ausztria 636, 537.

Avarok 472.

Axmaun Henrik 642.

Ágost, evangélikusok (1. Pro-
testánsok.)

Ágostonrend 236, 547.

Állatvilág 349—352.
Állaltenyésztés 306, 307, 312,

, 313, 314.

Árpád 481.

Árpád-gzmalom Nyitrán 400.

Árvaszék 433, 436.

Árvédelem 406—412.
Babona 192, 193, 199, -00,

201, 214, 215.

Babóthy-család 686.

Babóthy fjegyz 651, 653.

Babóthy Olivér 434.

Back Ern 400.

Bacskády-család 686.

Bacskády követ 649, 653.

Baján 472.

Bajmócz 123-126, 38J, 382,

574, 575, 625, 640, 672.

Bajmóczi tó 13, 381.

Bajmóczi prépostság 670.

Bajmócska 61.

Bajnai katonai kórház 652.

Bakács Tamás 547.

Bakó István 409.

Bakó Péter 642.

Bakos-család 686.

Balassa-család 686.

Balassa Imre 635.

Balassa Menyhért ifj. 617.

Balassa Menyhért 613.

Balázs Teofil 255.

Balázsovich János 434.

Balogh-család 686.

Balogh dandárnok 647.

Banga Sándor 294.

Banka 113.

Banka (Privigye) 123.

Barsmegye 1, 2.

Bartakovics-család 686.

Bartakovics Ágoston 653.

Bartakovics Béla 282, 710.

Bartakovics János 653.

Bartakovics József 266.

Bartonik Antal 253.

Bassicz 159.

Battháni-család 686.

Batthyány gr. család 686.

Batulczky György 572.

Bábindái' 92.

Bácskafalu 105.

Bánkeszi 49.

Bányai várispánság 186, 4-87.

Bányászat 580, 581.

Bársony György 280.

Bátor Opus 553.

Báthory Erzsébet Kii. Í55,

575.'

Báthory István 613.

Bcczkó 566.

Behincz 75.

Bekény Orsolya 659.

Belanka 2, 10, 11.

Beleznay 645, 647.

Bellesz 76.
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Bellincz 76.

Bencsik-család 686.

Bende Imre 443, 463, 464.

Beniczky Lajos 657.

Benk-család 686.

Benyovszky-család 687.

Benyovszky Móricz 168, 276,

709.

Bercsényi Miklós 630, 631,

637, 638, 640,641, 643, 644,

645, 646.

Bercséiryi-család 687.

Beregszeg 61.

Berencs 92, 573.

Berén csváralja 145.

Berényi György 707.

Berényi Zsigmond gr. 651.

Bernáth-család 687.

Bertalanffy-család 687.

Berthóty-család 646, 647.

Berzeviczy Szilárd 457.

Besovecz 6.

Besznák-család 687.

Beszterczebányai püspökség
464.

Bethlen Gábor 32, 39, 44, 621,

622, 625.

Beznák Ignácz 653.

Béd 92.

Béla I, 486.

Béla IV. 31, 123, 486, 493,

495, 556.

Biacsovszky János 368.

Biel Samu 368.

Bielcsik János 297.

Biringer Ferencz 290, 369,

434.

Birly Lajos 328.

Biróczy-család 687.

Birtokok 305, 306.

Bisztricza p. 2, 11.

Biztosi kerületek 650.

Blava patak 1, 11.

Bochkay Miklós 575.

Bocskay István 32, 39, 156,

660.

Bodoki segélyegylet 221.

Bogyó Alajos 302.

Bohus Tamás 635.

Boiok 469.

Bojár Endre 244.

Bokros János 431.

Bokros Pál 434, 641.

Boleszló 552.

Bonn Euszták 244.

Borbála királyné 568.

Bori 113, 389.

Bornemisza Pál 295, 659.

Bornemisza Péter 263, 264,

667.

Boróczy Márton 433.

Boronkay-család 687.

Borovszky-család 687.

Borovszky László 646.

Borsiczky István 653.

Borsodmegye átirata 653.

Bory-család 688.

Bossányi Boldizsár 626.

Bossányi-család 688.

Bossányi Ferencz 653.

Bossányi János 640, 643.

Bossányi József 127, 393.

Bosnyák-család 688.

Bosnyák János 626.

Bottyán János 39, 157, 239,

639, 640, 642, 646, 647.

Boucquoy tábornok 39, 624.

Bradló hegy 7.

Bratrik 572. (1. Csehek.)
Braunecker-család 688.

Bresztyenszki Béla 290.

Bretiszláv 554.

Brezán 126, 127.

Brezova 69, 70, 391.

Brezovai hegység 16, 17.

Broczkó 139.

Brogyány-család 688.

Brunócz 159, 160, 672.

Brunswick-család 688.

Brusznó 127.

Bucsány 61.

Bucsányi-család 688.

Buchlova hegy 4.

Buda 635, 637.

Bugány Károly 652.

Bujanovics Sándor 410.

Bukócz 70.

Buthkay-család 688.

Bnzássy-család 688.

Buzna-család 688.

Búzna Lajos 657.

Büdösk 146, 380.

Bnügyek 457, 458.

Bzincz 76.

Capdebo Kálmán 435.

Caprara 637.

Cháky-család 689.

Chilkó- család 689.

Chinorán 105, 107.

Chinoráni népbank 403.

Chinorányi-család 689.

Chovnitz Julián 277.

Chrábor 76.

Chrenócz 127.

Chrenóczy-család 689.

Chrepó 139.

Chudo-Lehota 107.

Chvojnicza 127, 393.

Conrád István 435.

Corneli János 275.

Corvin János 124.

Crausz-család 689.

Crausz István 443, 441, 655.

Crausz Vincze 433.

Croix tábornok 647.

Cusani 646.

Csácsó 146.

Csáb 92.

Csajághy 647.

Csák Máté 31, 124, 487, 558,

559, 560, 561, 562, 563.

Csáky Albin gr. 261.

Csáky István 628.

Csáky Krisztina 641.

Csáky László gr. 714.

Család 92, 368.

Családka 76.

Csalomjay-család 689.

Csarada-család 689.

Csarada János 288.

Csánky Gábor 281.

Csápor 92.

Csári 146.

Császár-család 689.

Császka György 282, 715.

Császtkó 146.

Csávoj 127.

Csehek 562, 568, 569, 571,

572. 573.

Cseh Ferencz 612, 613.

Csehi 92.

Cseh István 563.

Cseh Lajos 253.

Cseh Péter, lévai 569.

Csejte 160, 161,389,455,467.
Csekej 93.

Csemniczky Lajos 434.

Csenkey Adolf 435.

Cserenyei Imre 235.

Csermend 76.

Csernyánszky Lajos 433.

Csery Imre 647.

Csery-család 689.

Csernátony Lajos 655.

Csernoch János 282.

Csete István 280.

Csicsman hegy 2.

Csiffáry Pál 367.

Csitár 76.

Csizmadia Sándor 268.

Csomók 49.

Csdök 457.

Cssz Imre 253.

Czabaj 93.

Czach 128.

Czapovszky András 367.

Czebrián-család 689.

Czech János 264.

Czeglédy István 253.

Czeizel Venánt 133.

Czelder Orbán 640, 642.

Czene Péter 670.

Czéder 566, 567.

Czéhek 388, 389, 390.

Czigel 128.

Czigel patak 10.

Czigler-család 689.

Czillei Ulrik 571.

Czinár Mór 276.

Czirill 474.

Czobor-család 689.

Czoborfalu 139.

Czobor Mihály 617.

Czobory Károly 434.

Czocher Kálmán 434.

Czuczor Gergely 268, 269,

270.

Dachsteini-mész 19.

Darázs 93, 550.

Dávid-család 689.

Deák Ferencz 643.

Dedek Cr. Lajos 278.

De la Motte ezredes 643.

De Lcslie 634.
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De Souches 632, 638.

Ders-család 689.

Dersffy-család 689.

Deseö-család 689.

Deutschmeister-ezred 641.

Devalváczió 651.

Dezasse Antal 653.

Dezasse Emil 407.

Dezericzky 275.

Dezericzky Imre 244.

Dezs Adolf 286.

Dezs Sándor 653.

Dicske 93.

Dióssy András 670.

Diósy Imre 434.

Divéky Antal 652.

Divéky-család 689.

Divék-Jeskofalu 128.

Divék-Ujfalu 128.

Dlzsin 128.

Dobrocsna 128, 129.

Dobronoki superintendens

668.

Dohmann István 369.

Dojcs 146.

Dolgos Ambrus 613.

Dolgos Péter 613.

Dolgos Tamás 613.

Dolomit 16, 18, 22.

Dombay-család 689.

Dombay Ede 272.

Dombay Hugó 271.

Donnerstein hegy 4.

Dopcsányi István 433.

Dömötör Mihály 235.

Drahócz 113, 384.

Drevenicza patak 11.

Drjenov vrch 3.

Drnovszky Ferencz 656.

Drugeth Bálint 39.

Drugeth-család 690.

Dualszky János 277.

Dubina hegy 2.

Dubnicza 129.

Dubravay-család 690.

Dudek János 295.

Dudics András 264.

Duczó 113.

Dudvág 10. 409.

Duffini 646.

Dvihally József 257.

Dvornik 107.

Ebeczky Imre 643, 646.

Egbell 140.

Egyházi birtokok 505—508.
Egyházi élet 530-552, 659.

Egyháznagyszeg 50.

Edelsheim-család 690.

Edelsheim-Gyulav Lipót br.

671.

Ehrenfeld Adolf 263.

Ehrenfeld Gyula 457.

Ehrenfeld-kodex 263.

Elecske 61.

Elefánthy-család 690.

Eleíánthy Dezs 547.

Elefánthy Lrincz 626.

tflcfánti-zárda 547, 548, 549,

665.

Emdy-család 690.4

Emdy József 288,
' 332.

Endre I. 486. ;..

Endre III. 487, 491, 558, 5C0.

Endrdy György 434.

Endrdy Gyula 253.

Erdészet, 322, 340—345.
Erddy Ádám gr. 648.

Erddy-család 690.

Erddy Ferencz gr. 57, 82,

296, 663.

Erddy György gr. 57, 379.

Erddy György országbíró
246.

Erddy József gr. 651.

Erddy László gr. 662, 708.

Erdsi Imre 713.

Ernye 491, 556.

Erzsébet, Albert neje 570.

Erzsébet, Nagy Lajos neje.

Esterházy György 630.

Esterházy József gr. 647,

651.

Esterházy Mihály gr. 410.

Esterházy Miklós nádor 626.

Eszterházy Antal 640.

Eszterházy-család 690.

Eszterházy Imre 463, 662.

Eszterházy Pál hg., nádor
639, 664.

Esztergom 637.

Eötvös Ignácz 652.

Eugen dragonyosok 647.

Ev. reformátusok (1. Protes-

tánsok.)

Ezredéves ünnep 443, 444.

Éghajlat (1. Idjárás.)

Éhínség 676.

Építkezés 180, 181, 195, 196,

203, 204, 205.

Érsekújvár 38—41, 253, 255,

256, 303, 375,389,391,453,

454, 614, 620,621,623,626,

#
630, 631, 636. 637.

Érsekújvári gimnázium 253,

,
254—257.

Érsekujvári-kodex 264.

Érsekújvári népbank 403.

Érsekújvár ostroma 642, 648.

Érsekújvár rsége 642.

Érsekújvári takarékpénztár

,
403.

Érsekújvár tisztviseli 454.

Fabri Balázs 670.

Fabricius-család 691.

Facskó 1, 2, 3, 4.

Falkás-Dovarán 76.

Fancsikay-család 691,

Farkas Ignácz 258.

Farkasd 153.

Fauna (1. Állatvilág.)

Fábián János 38, 283.

Fátra 4.

Fegyencz-ipar 394.

Feigl Ferencz 652.

Fehérhegység 6, 15, 16.

Fejérkövy István 463.

B^elix János 257.

Felkelés (1. Insurrectió.)

Fels-Attrak 62.

Fels-Botfalu 161.

Fels-Dubován 113.

Fels- Elefánt 94, 547.

Fels-Helbény 76.

Fels-Köröskény 94.

Fels-Lom hegy 6.

Fels-Lelócz 129.

Fels-Récsény 63.

Fels-Sutócz'129.
Fels-Szlls 50.

Fels-Vásárd 63.

Fels-Vesztenicz 107.

Fels-Zelle 63.

Felvidéki írók köre 219, 220.

Felvidéki magyar közmve-
ldési egyesület 218, 219.

Ferdinánd I. 612.

Ferdinánd II. 43.

Ferdinánd III. 622, 626.

Ferdinánd V. 657.

Ferencz I. 662.

Ferencz püspök 659.

Ferencesek 32, 41, 47, 59,

236, 255, 256, 260,295,549,
550, 664.

Ferencz József I. 439, 445.

Ferenczi József 253.

Fesztoráczy József 449.

Feuer Náthán 289.

Filberger Gyula 434.

Filpek Sámuel 642.

Finta Ferencz 257.

Fitzelsiegel hegy 3.

Fleischhacker János 287.

Flóra (1. Növényvilág.)
Fodor Gerzson 115.

Fogd Károly 256.

Forgách Ádám gr. 39, 59,

629, 630.

Forgách-család 691.

Forgách ^Ferencz 463.

Forgách Ferencz püspök 53,

660, 667.

Forgách Imre 264.

Forgách Károly gr. 94, 318.

665.

Forgách Miklós 275, 710.

Forgách Miklós cs. vezér 625.

Forgách Péter 496, 566.

Forgách Zsigmond 617, 622.

Fornószeg 63.

Fispánok 677.

Fraknói Vilmos 277,278,717.
Franzen Alajos 260.

Frideczky-c<alád 691.

Frideczky Béla 435.

Fridrich Alajos 369.

Friesenhof Gergely 292.

Frigyes III. római király 57.1.

Fuchs Xav. Ferencz 661, 662.
Fürdk 378-384.
Füzesséry Fmil 433.

Gabonatermelés 308, 309, 310,

576.

Gajdéi 129.

Galgócz 57— 60, 303, 368, 389,

392, 467, 487, 488. 576, li IS,

628, 633, 640, 672.
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Galgóczi hitelintézet 403.

Galgóczi takarékpénztár 403.

Garai Miklós nádor 496*.

Gazdasági egyesületek 221.

317.

Gáborhegy 6.

Gejza I. 545, 553.

Gelenczei Mihálcz János 294.

Gellénfalu 63.

Gellért Judith 663.

Gentile biboros 561.

Gerencsér (1. Nyitra-Geren-
csér.)

Gergely esztergomi érsek 560.

Germanecz Károly, csitári

229.

Gerstberg hegy 3.

Geszté 94.

Géczy József 434.

Géták 469.

Ghyllányi-család 692.

Ghillányi Györgv püspök 666.

Ghymes 94, 95.

Ghymesi uradalom 318.

Ghymes-Kosztolány 95.

Ghyczy-család 691.

Ghyczy Imre 328.

Ghyczy József 92.

Ghyczy Péter 651.

Gimnáziumok 238, 239—262.
Giskra 44, 570.

Gizella királyné 485.

Gnájsz 21.

Goda 643.

Gond Ignácz 279.

Götz marsai 628.

Gránit 24, 25.

Grassalkovics Antal 246, 708.

Grassalkovics-család 692.

Grassalkovics János 642.

Greguska János 653.

Groll Adolf 246.

Gruber kapitány 656.

Grumm Henrik 449.

Grünfeld Náthán 295.

Gubassóczy János 662, 664.

Gusztinyi-család 692.

Gusztinyi János 247,661,665.
Gvadányi József 47, 266, 267.

Gyárak Nyitravármegyében
33, 48, 53, 59, 138, 159, 321,

322, 391—395, 398-400.
Gyorok 50.

Gyógyszertárak 371.

Gyrfi Albert 448.

(iyurkovics Mátyás 285.

Gyümölcstermelés 316, 317,
'576.

Gyürky Gejza 434.

Hasara-család 692.

Hajdúk 618.

Halandóság 372.

Halászat 322, 577.

Hamar Bálint 448.

Hamar Pál 658.

1 [ampel-család 692.

Háncsok János 635.

Handlova 129, 130.

Handlovka p. 10, 11.

Hanóczy Ferencz 239.

Harminczad (1. Vám.)
Harrach Ern gr. 662.

Hartleben 647.

Hasskó Jakab 158, 664.

Hatala Péter 270.

Haupt-Stummer Lipót br. 335.

Házi ipar 393.

Hártl Ern 642.

Helvétek 669.

Henrik III. császár 552, 553.

Henrik IV. 553.

Henrik V. 554.

Herulok 472.

Heister 630, 637, 641, 642,643,
644, 645, 646, 647, 648.

Heizler primási ügyész 652.

Hindy-család 692.

Hírlapok 293, 294, 295.

Hlavács Jakab 635.

Hluboka 146, 147.

Hodossy-család 692.

Hodzsa 656.

Hoenich Gottfried 83.

Hofer Károly 256.

Hoher Berg 4.

Holez János 260.

Holics 136, 138, 391,568, 615.

Holicsi uradalom 318.

Holly János 115.

Holi vrch 6.

Holstein-Plön-ezred 641.

Holuby József 292, 353.

Homokk 17. 23, 25.

Homonnay Bálint 618, 628.

Honfoglalás 477, 478—480.
Horeczky-család 692.

Horn Antal 288.

Horn Dávid 333.

Horn Ede 287. 288, 714.

Horváth- család 692.

Horváth Bertalan 613, 614.

I íorvátb Imre 239.

Horváth István vezér 39.

Horváth József 288, 459.

Horváth Sándor 253, 279.

Horváthy-család 692.

Hornzundorf Volfing563.
Hosszúfalu 153.

Hrachovistye 70, 574.

Hrádecz 130.

Hrádek 161, 163.

Hrádistl47.
llrodovics György 242.

Hrussó 163.

Huba 480.

Huber Imre 253.

Hubina 114.

Hunok 472.

Huntpázmán Tamás 55.

Hunyady András alispán 642.

Hunyady-család 692.

Hunyady gr.-család 693.

Hunyady Imre gr. 157. 377.

Í<ÍS. (ÍIÍ7.

Hunyady János 571.

Iluoikíi 163.

Hurbán 165, Boti. 657.

Huszár-család 693.

Magyarország Vármegyéi ós Vámsai : Nyitravármegye,

Huszár Gál 264, 667.

Husziták 568, 569, 570.

Idjárás 385—387.
Ifjúsági egyesületek (hajdan)

242.

Illava 569.

lllényi István 286, 295.

Illésházy-család 693.

Illésházy Ferencz 630.

Iliósházy József 666.

Illésházy István 617, 618.

Illosvay 643.

Imre 485.

Incze VI. pápa ó64.

Inovecz hegy 1, 6,21— 23.

Insula István 561-.

Insurrectió 651.

Ipar- és kereskedelmi iskolák
235.

Ipari szakoktatás 394.

Ipari tanmhelyek 235.

Iparosok 388, 389, 390, 393,

577, 580.

Ipartestületek 394.

Irgalmasok 47.

Irmélyi István 668.

Iskolák (1. Népoktatás.)
István király (1. Szt.-István).

István V. 31, 488, 556, 557.

Ivanovi Kop 6.

Ivánka- család 693.

Izdenczy 649.

Izraeliták 34, 48, 43, 140, 158,

172.

Jablonicz 147.

Jaksics Jen 433.

Jakossich György 663.

Jalovecz 130.

Jalsó 63.

Janits-család 693.

Janits Imre dr. 655.

Jankó Gyula 260.

Janófalva 107.

Jaroszlav 657.

Jasvini hegy 7.

Jassyenski Pál 573.

Jaszuigi Sándor 274
Javorina hegység 1, 6.

Jazero-tó 10.

Jazigok 469, 471.

Jáklin Balázs 661, 663.

Jáklin Miklós 663.

Jánoky György 653.

Jánoky-család 693.

Jákóffy-család 693.

Jáuossy-család 693.

Jánossy Gyula 235.

János nyitrai püspök 561, 562.

János király 659.

Járásbíróságok 458, 459.

Járványok 366, 368, 369, 370
Jávorka Ádám 647.

Jávorka-család 693.

Jcdlicska Pál 278.

Jedlicska-család 693.

Jellasics betörése 656.

Jeszenszky-család 694.

Jeszenszky Miklós 652.

Jcszenák-család 694.
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Jeszenák br. 656, 657, 711.

Jezerniczky-család 694-.

Jezerniczky Károly 651.

Jezerniczky Ferencz 651.

Jezsuiták 47, 156, 242, 238,

259, 661. 666, 670.

Jobbágyok 588, 605, 606.

Jók 114.

Jóki uradalom 319, 318, 320.

Jókuthy-család 694.

Jordanszky-kodex 264.

Jótékony egyesületek 220,

221.

Józsa 565.

József I. 643.

József II. 226, 236, 249, 649,

650, 662, 665.

Juhász-család 694.

Juhász G3'ula 434.

Juhász Pál 653.

Július Caesar 469.

Jung-Daun-ezred 641.

Jurkovits-család 694.

Kaáp 64.

Kadosa 480.

Kakasfalu 77.

Kamánfalu 77.

Kamaldoli-rend 663.

Kanizsay László 568.

Kanyánka 130.

Kapisztóry Ferencz 41, 375.

Kaplat 64.

Kaprinai István 275.

Karkócz 64.

Karimán 474.

Karmeliták 666.

Karsay János 258.

Kastélyok 51, 53, 54, 56, 58,

63, 64, 66, 75, 78, 79, 80,

83, 84, 85, 86, 87, 88, 93,

94, 97, 99, 101, 102, 103,

105, 109, 111,115,116,118,
119, 120, 124,125, 127,129,

131, 134, 136, 139,146,147,
149, 152, 154,156. 161,163.

165.

Kasztner Janka 285. ,.

Katholikusok 34, 38, 43, 150,

172, 224, 461-464.
Katholikus legényegylet

Nyitrán 220.

Katzianer János 612.

Kádek István 253.

Kálaz 95.

Kálazi uradalom 323.

Kállai Adolf 289.

Kállai Ármin 294.

Kálmán 485.

Kálvinisták 670.

Kámánházy Sándor 653.

Kántor Imre 274.

Káptalani iskolák 236, 237.

Károly III. 39, 648.

Károly, lotharingiai 39, 636,

637, 638.

Károlyi Alajos 377, 715.

Károlyi-család 694.

Károlyi Lajos gr. 56, 321, 412.

Károlyi Lajos gr. id. 407, 657.

Károlyi Sándor tábornok 125,

639^ 640, 641, 647.

Kató 140.

Kázmér lengyel király 31,

573, 574.

Keczer Géza 260.

Keglevieh-család 695.

Kegyesrendiek 32, 122, 238,
239 -253, 257, 258, 295. 66 í

.

Kelemen pápa VI. 564.

Kelecsény 65.

Kelecsényi-család 695.

Kelecsényi József 279.

Kelecsényi Károly 292.

Keller Antal 653
Kellet- Emil 353.

Kelták 469.

Kemény János 628.

Kenézy Andor 434.

Kenézy Csatár 274.

Kereskedelem 394. 395-397,
577, 578, 579, 606, 607.

Kesselk-Podhrágy 130.

Képviseleti rendszer 654.

Kéri apátság 545.

Kéry-család 695.

Kinizsy Pál 574.

Királyi 154.

Kirchbaum-ezred 6 í I .

Kisdedóvás 230, 231.

Kis-Báb 65.

Kis-Bélicz 107, 382.

K-s-Bossány 107.

Kis-Bölgyén 77.

Kis-Czétény 96.

Kis-Csausa 130.

Kis-Dovorán 77.

Kis-Hind 96.

Kis-Jác 77.

Kis- Kárpát ok 6.

Kis-Keszi 52.

Kis-Kér 52.

Kis-Kovaló 140.

Kis-Lapás 96.

Kis-Lehota 130.

Kis-Lehotka 130.

Kis-Magura 1, 2.

Kis-Modró 163.

Kis-Mánya 52.

Kis-Orvistye 115.

Kis-Próna 130.

Kis-Pritrzsd 141.

Kis-Rippény 77.

Kis-Szulány 77.

Kis-Tapolcsánv 643.

Kis-Várad 52.

Kis-Vendég 107.

Kis-Vicsáp 77.

Kiváló férfiak 707-718.
Kivándorlás Nyitravárme-
gyébl 170.

Klakk hegy 2, 4, 5.

Klimó-család 695.

Klimó György 275, 709.

Klobusiczky-család 695.

Klobusiczky Géza 433.

Klobusiczky Károly 433.

Kluch József 295, 661.

Kmetvki Pál 253.

Knapp József 292, 353.

Koczel 474.

Koczúr 130.

Koczuricz 115.

Kocsin 115.

Kochanovszkv-család 695.

Koháry István 632, 639.

Koháry Péter 621.

Kolera 368, 369.

Kollányi Gyula 433.

Koller-család 695.

Kollonics 638, 639. 666.

Kolon 96.

Kolosi apátság 665.

Kolos-Hradistye 108.

Kolos-Jeskófalu 108.

Kolossváry-család 695.

Kolostorok 663.

Komárom 163.

Komját 52, 53, 264, 667.

Komjáti Benedek 263, 280.

Komjáti-uradalom 323, 324—
326, 327.

Komjáthy-család I. 695.

Komjáthy-család II. 695.

Komlóssy Ferencz 285.

Komorovszky 573, 574.

Koncsek-család 696.

Konesin hegy 2.

Konkoly Márk 635.

Konrád császár 552.

Konth Miklós 496.

Koppan Jen 255.

Kopcsay János 260.

Kopcsány 141, 347.

Kopcsányi tó 10.

Kórházak 368,373, 374-377.
Koritnó 163.

Korlátk 147, 563.

Korlátki-uradalom 327.

Korlátkey-család 696.

Korompay-család 696.

Koron-család 696.

Koronázás 658.

Kornfeld Zsigmond 118.

Koros 77.

Korosy-család 696.

Kós 131.

Kossovi eh- család 696.

Kossovich Károly 287.

Kostyál Miklós 433.

Kostyál Pál 449.

Kosztenszky Géza 218.

Kosztolna 71.

Kosztolnafalu 131.

Kosztolányi-család 696.

Kosztka Borbála 659.

Kovarcz 78, 550, 640.

Kováts István 380.

Kozma Róbert 300.

Kozmovszky Ödön 434.

Könyvtárak 295, 296, 297.

Könyök 96.

Köprili 631.

Körösi József 176.

Kórtvélyes 78.

Küszeni- rétegek 19, 22.

Kszeghy Ferencz 234.

Kszeghy-család 696.
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Kövér Gyula 235.

Követek 679.

Kövesi utasítások 652.

Középiskolák 235, 236-262.
Közigazgatás 428—454, 583—

585, 586, 589, 599, 600—
(103-604.

Közjegyzk 460.

Közutak 413-423, 578.

Krajna 71.

Krakován 163.

Krakkó 264.

Krencs 108.

Krátó 235.

Kréta 16.

Kridl Ignácz 367.

Krizsán Mihály 282.

Krommer János 367.

Kostyánfalu 131.

Kotócz 79.

Kubányi Károly 235.

Kubinyi Lajos 458.

Kubránszky László 244.

Kudelnik 568.

Khuen Francziska 257.

Kuffner Lipót 147.

Kukán Imre 434.

Kun-család 696.

Kuno 148.

Kuruczok 634, 635, 637, 639.

640.

Kütti 141, 392.

Kuzmicz 79.

Kücsük Mehemed 630, 634.

Kvassay-család 696.

Kvádok 470, 471.

Labsánczky-család 696.

Laczkó Ambrus 250.

Laczkovics Márton 115.

Lajos II. 575, 576.

Lajos bajor király 474.

Lajosfalu 96.

Lakács 65.

Lakics Attila 433.

Lancsár 116.

Langli János 258.

Langhammer Vince 433.

Lány hegy 2.

Lapás-Gyarmat 96.

Lapásgyarmati-ura dalom 328.

Laszkár 131, 328.

Latkóczy-család 696.

Latkóczy Imre 718.

Latkóczy Mihály 273.

Latour 657.

Latzkó Antal 261.

Lazán 1

3

'

.

Lazány-család 696.

Láng Kálmán 433.

Lánvi József 283.

László IV. (Kun) 57, 488, 558.

László V. 570.

Lehoczky Márton 239.

Lehota patak 10.

Leidenfrost Gyula 397.

Lengyelek 573, 574.

Lestyén 131.

Lettnicz 141.

Léfántv Imre 36(1.

Lépes Bálint 280.

Léva 613, 633, 640.

Lévay Antal 655.

Lévay Ede 253.

Libertiny Gusztáv 229, 286,

296.

Libichava 108.

Likava 568.

Limitácziók 676.

Lipnik 132.

Lipovnok 79.

Lipovniczky-család 696.

Lipovniczkv János 435.

Lipót I. 453, 631, 632, 634,

636, 661.

Lipótvár 60, 391, 634, 639.

Lipótvár ostroma 643, 656.

Lippay János 630.

Lippmann Lipót 399.

Lisecz hegy 1, 5.

Livina 108.

Livina-Apáti 108.

Lomecz hegy 6.

Lomnicza 132.

Lomniczki vrch. 2.

Longobárdok 472.

Lopassó 116.

Lopasó (Holics) 141.

Lovászi 79.

Lrinczy György 274.

Lösz 17", 18, 19, 22.

Lubina 164.

Lucskovics Gábor 653.

Lucziszkv János 570.

Ludányi apátság 545, 665.

Ludányi-család 696.

Ludányi György 545.

Luka 164.

Lutheránusok 670.

Luzsinszky 641

.

Lüki-Gergely falva 96.

Machovich Gyula 283.

Machovich János 435.

Madunicz 65.

Magura hegy 2, 3.

Magyar Balázs 572.

Magyarok 172,173—193,194.
Magyar-Sók 154.

Magyary Miklós 444.

Mahler Miksa 261

Majláth-család 697.

Majláth Imre 653.

Major Tamás 448.

Majthónyi Albert 134.

Majthényi-család 696.

Majthényi Flóra 270.

Majthényi Flóris 653.

Majthényi Géza 434.

Majthényi Lásztó 300.

Majthényi Rudolf 134, 330.

Majer István püspök 284, 713.

Majer Károly 300.

Majzel 132.
'

Malonyay-család 697.

Malonyay János 653, 711.

Malomszeg 53.

Maniga 65.

Mantakovics Bálint 265.

Marbod 470.

Marcus Aurelius 471.

Marczibányi- család 697.

MarhatJiegy 6.

Markhot-család 697.

Markhot Gyula 433.

Markhot Imre 270.

Markhot János 407,645,712.
Maron József 652.

Marsinszky András 125.

Marsovszky János 257.

Marsó-család 697.

Martini Miklós 670.

Mattyasovszky-család 698.

Mattyasovszky László 239,

639, 662, 664, 707.

Mattyasovszky György és
Ferencz 642.

Matunak Mihály 278, 279
Matuska József 434.

Mazóly Antal 457.

Mácsó 132.

Málczay-család 697.

Márga 19, 20.

Mária királyn 565.

Mária-Terézia 136, 672.

Márky-csálád 697.

Máriavölgyi kolostor 665.

Mártonfalu 53.

Mátis János 568.

Mátyás király I. 32, 43, 114,

572, 573.

Mátyás II. 43, 618.

Mátyus-földe 560, 565.

Mednyánszky Alajos br. 275,

276, 654.

Mednyánszky br.-család 697.

Mednyánszky Dénes br. 291,

297.

Mednyánszky László br. 656.

Menyegzi szokások (1. Nép-
szokások.)

Menyhe 97.

Mennyei József 285.

Merasicz 65, 66.

Methód 474.

Mezey Férencz 46.

Mezey Gyula 411.

Mezey Lajos 655.

Mérey-család 698.

Mészk-formácziók 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 24, 25.

Miava 69, 394.

Miava patak 10, II.

Miavai bank 403.

Miavai takarékpénztár 403.

Mihálik László 260.

Mihalov Vrch 5.

Miklóska Aladár 434.

Miklóssy Aladár 457.

Miksa Mihály 665.

Minorilák 663.

Mitták Rezs 434, 452.

Mocsonok 154, 368, 647.

Modrányi Iván 433.

Mohamed szultán 635.

Mohi Illés 670.

Mojmir 473, 480.

Mokriháj 141.

Molnos 97.
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Monostori iskolák 235, 236.

Montecuccoli 630, 633.

Moraván 116, 117, 467.

Moraváni uradalom 328.

Morovnó 132.

Morva l'olyó 1, 10.

Morvák (1. szlávok)

Morva határhegység 20, 21.

Morvaország 1, 628.

Mosócz 164.

Mosóczy Zakariás 286, 665.

Motesiczky-család (98.

Molesiczky István 653.

Munkásbérek 31 1.

Musztafa, érsekújvári pasa
634.

Nadlány 108.

Nagy Ambrus 449.

Nagy család 698.

Nagy-Appony 75, 376.

Nagy-apponyi uradalom 328.

Nagy- Báb 66.

Nagy-Bélicz 108.

Nagy-béliczi uradalom 328.

Nagy-Bodok 79, 376.

Nagy bodoki uradalom 329,

330.

Nagy-Bölgyén 80.

Nagy-Bossány 108. 391.

Nagy-bossányi uradalom 330.

Nagy-Cétény 97.

Nagy-Csausa 132.

Nagy-Dovorán 80.

Nagyfalu 98.

Nagy-Harang 5.

Nagy-Hind 98.

Nagy István 642.

Nagy-Jácz 80.

Nagy József (chrenóczi) 291.

Nagy Károly császár 473.

Nagy-Kér 53.

Nagy-Kosztolány 117, 389,

392, 572.

Nagy Lajos 43, 451, 564.

Nagy-Kovaló 148.

Nagy-Lapás 98.

Nagy-Lehota 132, 467, 468.

Nagy-Lehotka 132.

Nagy-Modró 16Í-.

Nagy-Örvistye 117.

Nagy-Pritrzsd 148.

Nagy-Rippér.y 80.

Nagy Sámuel 433.

Nagy Sándor 434.

Nagy-Surány 48, 302, 391,

567, 613, 647.

Nagy-surányi czukorgyár 48,

399.

Nagy-surányi takarékpénz-
tár 403.

Nagy-Szombat 568, 569, 640.

Nagy-szombati szeminárium
664.

Nagy-Szulány 81.

Nagy-Tapolcsány 73, 375, 392,

569, 570, 624 ^628, 629.

Nagy-tapolcsányi hitelbank
403.

Nagy-tapolcsányi kereske-
delmi és iparbank 403.

Nagy-tapolcsányi takarék-
pénztár 403.

Nagy-Tribecs 43.

Nagy-Vendég 109.

Napóleon 652.

Nándorja család 698.

Nápolyi László 566.

Návojócz 109.

Neczpál 132.

Nedanócz 109.

Nedasócz 109.

Nedozser 132.

Nedzo hegy 17, 18, 19.

Negyed 154.

Nemcsényi Adolf 246.

Nemcsicz 81.

Nemcsova hegy 4.

Nemecske 81.

Nemesi családok 682—706.
Nemes-Jácz 81.

Nemes-Kürt 66.

Nemes-Pann 98.

Nemes-Perk 98.

Nemzetiségek Nyitravárme-
gyében 172.

Nemzetségek 497—504.

Nemzeti felkelés, 1. Insur-

rectió.

Nevidzanka hegy 3.

Nevidzanka patak 11.

Nevidzén 133.

Nezsette 81.

Németek 172, 194, 195—201.
Német-Próna 132, 133, 628,

635.

Népoktatás 224-235, 580,

581.

Népköltészet 193, 194, 201.

Népszokások 184—191, 192,

197, 198-201, 210—213.
Népviselet 181, 182— 183, 196,

197, 205—209.
Népvándorlás 472.

Névedy Pál 652.

Névery Ignácz 457.

Néveri Jakab 572.

Nickl Ferencz 434.

Nikelskopf hegy 3.

Nikolsburgi béke 624.

Nizsna 117.

Noszlopy család 698.

Nóvák 468
Novotny Henrik 257.

Növényvilág 353— 365.

Nyáiv család 698.

Nyáry Ferencz 613.

Nyáry Lajos 626.

Nyáry Rudolf 653.

Nyitra 28-37, 224, 236, 238,
'239, 244, 300. 301, 368, 374,

389, 391, 400, 445-450,
456, 473, 478, 482, 483, 549,

552, 555, 556,561,564,567,
574, 600, 601,613,618,628,
632, 633, 639,640,642.644.

Nyitra-folyó 3, 8.

Nyitrai gimnázium 238—253.

Nyitrai hegység 25.

Nyitrai hitelbank 403.

Nyitrai iparbank 403.

Nyitrai izr. negyesület 221.

Nyitrai kath. kör 220
Nyitrai káptalan 333, 659, 675.

Nyitrai kereskedelmi és hitel-

intézet 403.

Nyitrai népbank 403.

Nyitrai püspökség 331, 463,

464, 659.

Nyitrai serfz- és maláta-
gyár 399, 400.

Nyitrai szegénysegélyz ke-
resztény negylet 220.

Nyitrai székesegyház 662.

Nyitrai takarékpénztár 401,
402, 403.

Nyitrai törvényszék 457, 458.

Nyitrai várispánság 483, 481,

485.

Nyitra városi tisztviselk 450.

Nyitra-Bajna 82, 652.

N.yira-Bodok 98.

Nvitra-Csitár 98.

Nyitra-Divék 133.

Nyitra-Egerszeg 99.

Nyitra-Gerencsér 99.

Nyitra-Ivánka 99, 368.

Nyitra-Kolos 107.

Nyitra-Ludány 82, 568.

Nyitra-Novák 134, 330.

Nyitra-Pereszlény 82, 83, 635.

Nyitra-Rudnó 134.

Nyitra-Sárf 83.

Nyitra-Szucsány 109.

Nyitra-Ujlak 100.

Nyitra-Zerdahely 83, 84.

Nyitra-Zsámbokrét 105.

Nyitra-Zsámbokréti takarék-
pénztár 403.

Nyitravármegye hegyei 1— 7,

17—25, 37.

Nyitravármegyei gazdaságai

egyesület 221, 222.

Nyitravármegyei orvos,

gyógyszerész- és t ermészet-
tudományi egyesület 220.

Nyitravármegyei szabadelv
pártkör és megyei kaszinó
220.

Nyitravármegyei tanítók

egyesülete 229.

Nvitravármegye körlevele
"650.

Nyitravármegye népe
169—215.

Nyitravármegye régi birto-

kosai 593—598.
Nyitravármegye régi statutu-

mai 586—588, 589.

590—592
Nyitravármegye tisztviseli
"433-435, 584, 585.

Nvitravármegye vizei 2. 3,

'8—15, 406—412.
Nyomdák 264, 265.

Ocskay Ágoston 653.

Ocskay család 698.
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Ocskay Gáspár 622, 624.

Ocskay Ignácz 652.

Ocskay Lajos 653.

Ocskay László 83, 165. 639,

640, 641, 645, 647.

Ocskayné 645.

Ocskay Rudolf 165.

Ocskay Sándor 647, 64-8.

Ocskó 164, 165, 647.

Odescalchi család 699.

Odescalchi Géza hg. 673.

Odoaker 472.

Okruli vrch 2.

Oláh Miklós 38, 224, 660.

Olgvay Jakab 448.

Ó-Lehota 165.

Onofrius de Niffor 124.

Onor 84, 384.

Onory család 699.

Orbán V. pápa 564.

Ordódy család 699.

Ordódv György 242.

Ordódy Pál 410, 412.

Ordódy ezredes 656.

Oreszkó 141.

Országgylési képviselk
655, 680.

Országh család 699.

Országh Imre 612.

Országh Mihály 571.

n-Széplak 110.

Oszuszkó 148.

Ostnv-Vrch 5.

Osztró 166.

Ottava Ignác 290.

Ottlyk György 635, 645.

Ottó Árpád 434.

Ottokár II. 31, 44, 556.

Ó-Tura 165, 384, 467.

Öntöz mvek 408.

Özdög 55.

Paczolaj 84.

Pala 22.

Palásthy Vilmos 457.

Palóczv Mátvus 496.

Palásthy család 699.

Palugyay Imre 154, 295, 377,

463, 664.

Pampflinger Orsolya 667.

Panska Javorina 6.

Pantocsek József 292, 353.

Pápay Pál 647.

Papanek Antal 449.

Papanek család 700.

Papnevelés 664.

Parasztvármegve (1. Zápisz)
Pattá 155.

Patvarócz 166.

Paulik István 255.

Pazsiczky József 434.

Pálffy János gr. 122, 123, 641.

647.

Pálffy József gr. 116, 117, 118.

120. 318, 669.

Pálffy Károlv 637.

Pálffy Miklós 617, 618.

Pálffy Tamás (erddi) püspök
29, 32, 463, 707.

Pálffy család 7U0.

Pálosok 47, 94, 150, 547, 548,

549, 665.

Párkány 630.

Pásztó (Nyitra) 66.

Pázmány Péter 86, 157, 668,

670.

Pecsenyéd 117.

Perczel Dezs 443.

Perényi Miklós 568.

Perényi János br. 652.

Pestis 245.

Pethe Márton 667.

Petneházy Dávid 635.

Petfalu 117, 331.

Petrikovits család 700.

Petrikovics Mátyás 434.

Petróczy 635.

Petrovics Frigyes 276.

Petrovits László 253.

Petrczy István br. 643.

Petykó család 700.

Pénzintézetek 401—405.
Péterfalu 141, 142.

Péter király 553.

Péterffy család 700.

Pfaffenberg 4.

Pio marchese 630, 631.

Platthy Menyhért 635.

Prasicz 85.

Práznicz 110.

PrielaciDa vrch 6.

Privina 473, 474.

Privigye 122, 123, 241, 257,

258,376, 389, 390,635.(540.

Privigyei takarékpénztár
403.

Prohászka Ottokár 283.

Prónay István 457.

Prokop 565, 568.

Protestáns iskolák 225, 237,

238.

Protestánsok 34, 43, 69, 158,

172, 225, 465, 666, 669.

Ptácsnik 4.

Pobedim 166.

Pochabán 110.

Podkilava 71.

Podhrágy 85.

Podola 166.

Podmaniczky István 463, 612,

659, 666.

Podmaniczky László 572.

Pogány család 700.

Pográny 100, 545.

Pogrányitó 13, 382.

Polana hegy 7.

Polacsek Jeromos 83, 635.

Polgári iskolák 232.

Politoris Jakab 669.

Pollner 135.

Pongrácz család 700.

Pongrácz Adolf gr. 159.

Pongrácz Gáspár 645.

Pongrácz Kálmán 400, 459.

Pongrácz Károly gr. 655.

Poppel Vilmos 618.

Poruba 135.

Poszátka 66, 490.

Pozsony 570, 571, 636.

Pöstvén 112, 376, 378, 379,

380, 550.

Pöstyéni takarékpénztár 403,

Puchein 628.

Puszta-Kürt 66.

Püspökfalu 85.

Rabváltó szerzet 664.

Racsicz 110.

Radbod 473.

Radimo 142.

Radosna 85.

Radosicz 117, 118.

Radosicz (Holics) 142.

Radosnai tó 13, 382.

Radosnai uradalom 331.

Rajcsány 110.

Rajcsányi család 701.

Rajcsányi József 281.

Rakovicz 118, 550.

Rakovszky Ferencz 134.

Rasztiszláv 474.

Raskócz 66.

Ratnócz 118.

Ratio educationis 226, 248.

Rácz István 433.

Ráczok 615.

Rákóczv Ferencz II. 32, 39,

84, 157, 642, 643, 644, 645.

646, 663.

Rákóczy Ferencz II. neje
643.

Rákóczy Gvörgy 627, 62S.

629.

Rákóczy József 457.

Rákóczy Lajos 434.

Rászkay család 701.

Rasztocsno 135.

Rátz András 282.

Redeky család 701.

Regnicoláris bizottság 652.

Revan-csucs 3.

Reviczky Bertalan 546.

Reviczky Gyula 272.

Rexa család 701.

Rexa Sándor 434.

Rezik János 281.

Rébay Arnold 457.

Récsényi család 701.

Rédeky Géza 434.

Réhdey Ferencz 32, 39, 44,

618, 660.

Réthey János 646, 647.

Révay András 617.

Révay család 701.

Révay Gábor 617.

Révay Gáspár 32.

Rézner Boldizsárné 666.

Ribek 148.

Ribini János 281.

Rigler Henrik 260.

Ritschan 640, 641.

Riviére 646.

Róbert Károly 31, 43, 486,

496, 560, 561, 562, 563.

Rohó 148.

Rokos hegy. 2.

Rómaiak 470, 471, 472,

Rómánfalu 66.

Románfalusi uradalom 331.
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Rosenzweig Dénes 367.

Roskoványi Ágoston 31, 252,

283, 295, 4-63, 712.

Roiolánok 469.

Roüenstein 645.

Rovenszko 148, 149.

Rozbehi 149.

Rozgonyi Miklós 569.

Rozsnyay Dávid 630, 631.

Rökk Frigyes 714.

Ruduanka patak 11.

Rudnay Béla 718.

Rudnay család 701.

Rudnav Sándor prímás 281,

282, "653, 710.

Rudnay Sándor 434.

Rudnó-Lehota 135.

Rudnyánszky család 701.

Rudnyánszky Gyula 273.

Rudnyánszky János 654.

Rudolf király 43.

Rugiak 472.

Ruházkodás 673.

Ruttkay család 701.

Riittkay Sándor 652.

Sadlon Károly 398.

Salamon király 553.

Salamon Ödön 274.

Salgó 100.

Salgócska 67.

Salg'ócskai uradalom 332.

Salm 618.

Samareus Máté 669.

Sarló-Kajsza 100.

Sarluska 86.

Sasvár 149, 390, 392, 558.

Sasvári takarékpénztár 403.

Sasvári várispánság 491, 492.

Ság 67.

Sándorf 149.

Sándor Albert 646.

Sándor család 701.

Sándor Géza 457.

Sándor István 267.

Sándor László 622, 624.

Sándor Móricz gr. 711.

Sándorfi Nándor 467.

Sárhegyi Lajos 260.

Schempek és Huszár 297.

Schenk Lipót 290.

Scherffenberg 643.

Schiller Zsigmond 353.
Schlick tábornok (1703) 640.
Schmidt-í'éle brgyár N.-Bos-
sány 398, 399.

Schober Ern 60, 444, 655.
Schweiden 630.

Sebus 485.

Seminarium 664.

Sempte 155, 265, 637, 640.
Semptei várispánság 492, 493,

494.

Sennyey István br. 642.
Sevcsik Gáspár 457.
Séda Ern 271.
Sido 470.

Simeon, kanczellár 463.

Simonovánszky György 434.
Simoncsics-család 702/

Simonyi család 702.

Simonyi Ern 277, 299, 711.

Simor János 41.

Sinkovits Károly 434.

Sirotko-testvérek 569.

Sissó 110, 384.

Skarbala család 702.

Skarnitzel Ambrus 434.

Skarnitzel Béla 434.

Skithák 469.

Skordiskok 469.

Skultéty-család 702.

Slezajna hegy 1, 2.

Smykenczky Ján, 569.

Somorjai János 53.

Sóky Károly 652.

Soóky-család 702.

Soóky Ödön 434.

Sopornya 155, 368.

Soproni országgylés 625.

Sövényházi Márta 264.

Spaczay-család 702.

Spankau 633.

Spányi-család 702.

Spátay Gábor 642, 663.

Splényi-család 702.

Spork 630.

Sporzon Ern 655.

Sporzon Pál 291.

Springer Alfréd 167.

Springer testvérek 165.

Sretvizer Alajos 285.

Stahremberg 636, 641.

Standreifen 3.

Steiger Albertné 86, 332.

Steiner Arnold 367.

Steiner Gyula 435.

Stepano 150.

Sterusz 118.

Stibor 158, 236,546,565,566,
567, 568.

Stibaricz 568.

Strázsói hegység 1, 23, 24.

Straub Gyula 257,
Strittweisen hegy 4.

Stuhr 656.,

Stummer Ágoston br. 73, 87,

90, 333, 375.

Stummer cukorgyár Tavar-
nok 399.

Stummer Sándor br. 329, 377.

Sughó-család 702.

Sullay István 282.

Suránka 100.

Suránkai uradalom 332.

Surányi család 702.

Súri 669.

Svehla 114, 572, 573.

Svédek 470.

Szabó család 702.

Szabó István 257.

Szabó Kálmán 435.

Szabó Máté 643.

Szakolca 42—47, 259, 260,

376, 451, 452, 550, 570, 571,
600, 618, 627, 665.

Szakolca tisztviseli 452.

Szakolcai takarékpénztár 403.
Szálai Károly 258.

Szalasy család 702.

Szalakusz 100.

Szalavszky Gyula 409, 410,
717.

Szapolyai János 612, 613,
Szathniáry István 433.

Szatmári pontok 653.

Szádok (1. Tkés-Ujfalu)
Szádoki templom 551.

Szálé István 457.

Szálé Lajos 435.

Szászy Sándor 407.

Szebedrázs 135.

Szecs 135.

Szeder Fábián 268.

Szegedy család 702.

Székesegyház 662.

Szelcze 155.

Szelepcsényi György 259,

463, 660, 666.

Szemere család 703.

Szenicz 144, 145, 392, 457.

Szeniczi takarékpénztár 403.

Szeniczi uradalom 332.

Szent-Benedek 660.

Szentel György 698.

Szent István 29, 482, 485,

552.

Szent-Istvánfalu 142.

Szentiványi Zsigmond 409.

410.

Szent-János-Elefánt 94, 368.

Szentkereszthy Ignácz 651,

653.

Szent-Mihályúr 55.

Szent-Vincze apáczák 664.

Szentmiklósi Pongrácz 570,

571.

Szent Zoreárd koporsója 660.

Szeptencz-Ujfaln 86.

Szeptencz-ujfalusi uradalom
332.

Szerdahelyi 649.

Szeybold János 457.

Széchy Dénes 463.

Széchy György 621, 622, 623.

Széchényi György primás
663, 664.

Széchényi Pál érsek 638.

Székely Magdolna 659.

Szilád 67.

Szilágyi Mihály 571.

Szili 102.

Szimunics 656.

Szinán pasa 39, 618.

Szinészmenedékház 303.

Színházak 300, 301, 302, 303.

Szirmay András 636, 637.

Szkacsán 110, 567.

Szkacsáni uradalom 333.

Szkacsány-Hradistye 110.

Szlakovszky Benedek 244.

Szlávok 473, 474—476, 477.

Szlávy család 703.

Szmida Mátyás 449.

Szmolinszkó 151.

Szmrdák (1. Büdösk).
Sztrázsa 151, 152.

Sztrázsa (vágujhelyi j.) 167.
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Szoárd 480.

Szobotist 151, 390.

Szoczovinus Elek 669.

Szokolócz 118.

Szokolóczi uradalom 333.

Szokolóczi Venczel 244.

Szolcsán 86.

Szolgabirák 434, 435, 440, 4Í-1

.

Szolgagyri várispánság 488,

489, 490, 491.

Szolcsánka 86.

Szolka 135.

Szomorfalu 87.

Szórád András 448.

Szorbicz 67.

Szottina 151.

Szllmvelés 315, 316, 576.

Szllsy család 703.

Szörényi család 703.

Szörényi Zsigmond 642.

Szövetkezetek 405.

Szpál József 434.

Szuchi hegység 2.

Szulócz 87.

Szulyó György 368.

Szulyovszky család 703.

Szulyovszky Ignácz 300.

Szvatopluk fejedelem 474,
475, 476, 477, 478, 479.

Szvatopluk cseh herczeg 554.

Tagányi Károly 278.

Takács követ 649.

Takarékpénztárak 402, 403,
404.

Tanítók 225, 226, 227, 229, 232.

Tanulók 228, 233, 234, 235.

Tapolcsányi család 703.

Tardoskedd 55, 368.

Tardoskeddi takarékpénztár
403

Tarnóczy Bálint 280.

Tarnóczy Béla 318.

Tarnóczy család 703.

Tarnóczy István 280.

Tarnóczy Kázmér 131, 297,

328.

Tarnóczy Malvin 270.

Tatárjárás 555, 556.

Tauriszkok 469.

Tavarnok 87, 399.

Tavarnoki uradalom 333.

Tárdy család 703.

Társadalmi élet 216-223, 672.

Társadalmi egyesületek
218 219, 220.

Tászló 235.

Telegdy János 621, 622,660,

662, 664.

Telegdv Miklós 263
Temes 135.

Temetvény vára 160, 637.

Temeska skála 2.

Templomok 30, 35, 37, 41,

45, 46, 47, 49, 52, 53, 56,

59, 60, 70, 73, 83, 93, 98,

107, 112, 113, 115, 122,123,
131, 133, 142, 150, 158,164,
166, 167, 462, 463. 464, 550,
551.

Theodorik 472.

Teslény Ferencz 449.

Teszér 87.

Teufel Erazmus 61 5.

Thaly István 421.

Thaly Kálmán 641, 64 í.

Thaya 10.

Thomka család 704.

Thököly Imre 122, 635, 636,

637, 638.

Thúróczy Benedek 567.

Thúróczy család 704.

Thúróczy Ferencz 653.

Thúróczy Gáspár 641.

Thúróczy Imre 449.

Thúróczy Károly 289, 369,

433.

Thúróczy Tádé 653, 654.

Thúróczy Vilmos 220, 400,

409, 433, 443, 446.

Thúróczy Vilmosné 220, 221.

Thúry Ferencz 618.

Thurzó-család 704.

Thurzó Elek 57, 612, 659.

Thurzó Ferencz 253, 659,

666.

Thurzó Imre 622.

Thurzó Kristóf 618.

Thurzó Mihály 124.

Thurzó Szaniszló 618, 622,

624, 625.

Thurzó Zsigmond 575.

Tiberius 470.

Ticzó Lajos 257.

Tocsek Imre 433.

Tollius útleírása 674.

Tomcsányi Ádám 290.

Topolánszky Ferencz 367.

Torkos Mihály 670.

Tormás patak 10.

Tormos 102.

Tornallyai 641.

Tornócz 153.

Torstenson 627, 628, 629.

Tót-Diós 67.

Tóth András 708.

Tóth család 704.

Tóth Ferencz 292, 293, 709.

Tóth János 295.

Tóth János, iró 283.

Tóth Lajos 435.

Tóth Vilmos 100, 220, 298,

657, 716.

Tót-Megyer 56, 376.

Tótmegyeri uradalom 334 335.

Tótok 172, 174, 175, 202—
210, 211.

Tót-Sók 67.

Tovaczowsky János 569.

Tkés-Ujfalu 111, 467.

Tkés- ujfalusi uradalom 335,

336, 337.

Tököld 67.

Törvénytelen adó 652.

Török-család 704.

Törökök 613, 614, 615, 616,

629, 630, 631, 634, 635.

Török Bálint 659.

Török Vincze 457.

Tövisfalu 142.

Trachoma 372, 373.

Traun család 705.

Trebete 167.

Trebianczka patak 3, 10.

Trencsén 636.

Trencsén megye 1, 2, 496.

Tribecs hegy 1, 2, 5.

Tudományos élet 675.

Turcsánka 111.

Turcíányi család 705.

Turcsányi György 50.

Turcsányi Ödön 434.

Turkovics család 705.

Turoluka 71.

Turóczvármegye 1, 2.

Tuzsina 135.

Tzoltó egyesületek 221.

Tvrdomeszticz 89, 384.

Tyapkó 119.

Údvarnok 67.

Uf'erbach Jen 258.

Ujfalussy-család 705.

Ujfalussy Gabriella 128.

Ujfalussy György 624, 626.

Ujlacska 102.

Ujlaky György 66J

.

Ujlaky Lrincz 57.

Uj-Lehota 167, 384.

Ujsághy Géza 258.

Ujvároska 68.

Ujváry Béla 271, 272.

Ulászló I. 570.

Ulászló II. 43, 575.

Ungnád Ádám 667.

Unin 142.

Úrbéri szabályzat 649.

Uri ház VII— VIII. század
674.

Uzovics-család 705.

Uzovics János 652.

Uzovics Pál 331.

Uzovics Sándor 653.

Ügyészség Nyitrán 457.

Ügyvédek 460.

Üreg 102.

Ürmény 102, 377.

Ürményi-család 705.

Ürményi József 649, 650.

Ürményi uradalom 337, 338.

Ürmincz 89.

Üzbég 103.

Vadászat 345, 346—348.
Vagyócz 71.

Vagyon István 332.

Vajay család 705.

Vajda András 646, 647.

Vajday-család 705.

Vajk 103.

Valaszka-Bela 135, 368.

Vallásfelekezetek 172

Vannius 470.

Vangius 470.

Vármegyeháza 676.

Vasta hegy 3.

Vasutak 424—427.
Vasvári béke 633.

Vasvári Vid 563, 564.

Vay Miklós br. 658.
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Vazul 29. 4-85.

Vág folyó 8, 112, 378, 379,

406, 407, 408, 410—412.
Vágner József 277, 660, 662.

Vág-Királyfa 156.

Vág-Sellye 156, 157, 338, 339.

Vág- sellyei takarékpénztár
403.

Vág-Szerdahely 167.

Vág-Ujhelv 158, 159, 260,

261, 389, 392, 545, 551.

Vágujhelyi hitelbank 403.

Vágujhelyi prépostság 545,

546.

Vágujhelyi takarékpénztár
403.

Vág-Vecse 157.

Válly- család 705.

Vára 578, 579, 607, 608.

Vámos-Ujfalu 89.

Várak 30, 125, 127, 145, 478,

481, 482, 483-494, 615,

632, 634, 636,640.
Városok, várak és községek
alakulása 509—530.

Várday Pál 38, 614.

Vármegyei közigazgatás
428—446.

Váry Gellért 253.

Velusócz 89.

Venczel király 560.

Verancsics Antal 156.

Verbó 167, 168, 389.

Verbói takarékpénztár 403.
Verbócz 152.

Veresmarty Mihálv predica-
tor 667, 670.

Veszele 119.

Vezekény 89.

Véber Antal 253.

Vészka 142, 143.

Viard 641, 647.

Viching 476, 480.

Vicsáp-Apáti 104.

Vidován 143.

Vieszka 168.

Vietoris-család 705.

Vietorisz Miklós 655.

Virmond 641.

Visconti-vértesek 641.

Visegrád hegy 4.

Visnyó 72.

Visoki Rokos 2.

Visoki Vrch 4.

Vitéz János 31, 573.

Vitkócz 89.

Vittencz 120, 121. 373, 388,
467.

Vizkelety-család 706.

Vlcskován 143.

Voyta Adolf 300.

Vöröskereszt egyesület 223.

Vörös Ábrahám 558.

Vörösvár 68.

Vrádist 143.

Vrancsits Gyula 257.

Vranovich-család 706.

Vurum József 295. 463.

Wagenhals hegy 4.

Wallis 647.

Weissestein 4.

Weisz-család, bárói 706.

Weisz József 293.

Weisz Pál br. 323.

Wiedermann Károly 261.

Willimszky János 400.

Windischgraetz Alfréd hg.
327.

Windischgraetz-család 706.

Windisch Lipót 367.

Winkler Gyula 435.

Wodiáner Albert br. ifj. 49,

53, 323, 675.

Wodiáner-család 706.

Wolf Károly 400.

Zajkányi Lénárt 244.

Zalka Ármin 434.

Zay-család 706.

Zádori János 282.

Zákosztolány 121.

Zápisz 585, 586, 602, 603, 604.
Závada 90.

Zedtwitz Kürt gr. 116, 328.

Zelliger József 285.

Zentay József 258.

Zerdahelyi Adolf 84.

Zerdahelyi Béla 434.

Zerdahelyi-család 706.

Zerdahelyi György 651.

Zerdahelyi Imre 658.

Zerdahelyi Lrincz 654.

Zerdahelyi Mihály 669.

Zichy-család 706.

Zlatnik 111, 384.

Zmertich-család 706.

Zmertich Iván 655.

Zobori kolostor 663.

Zobor hegv 5. 25, 35. 36. 37.

480, 550.

Zobor vezér 29, 479, 480.

Zobori ezredéves emlék 443,
444.

Zoltványi Lajos Irén 273, 274.

Zongor József 253.

Zoreárd 660.

Zsámbokréthy-esalád 706.

Zsámbokréthy .József 655.

Zsére 104.

Zsiárhegy 1, 2, í.

Zsibrényi József 254.

Zsibricza hegy 5. 468.

Zsigárdy Gyula 410.

Zsigmond 43, 452, 494, 546,

565, 566.

Zsitva folyó 1, 10.

Zsitva-Födémes 56.

Zslkócz 68.

Zsolnafalu 168.

Nyomatott Légrády testvérek könyvnyomdáj ában Budapesten.
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